
 





คํานํา 
 

 
  การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) ไดใหการสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยงานตาง ๆ เพ่ือดําเนินงานสนอง
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 21

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 21 พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศ เพื่อชวยเหลือราษฎรในพื้นท่ีภาคเหนือท่ีประสบปญหาตาง ๆ  
รวมท้ังส้ิน ๖๔ โครงการ งบประมาณ จํานวน ๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑ บาท (เจ็ดรอยแปดสิบหกลาน 
เกาแสนสองหมื่นสามพันสามสิบเอ็ดบาทถวน)  ซึ่งครอบคลุมโครงการดานแหลงน้ํา โครงการ 
ดานการเกษตร โครงการดานส่ิงแวดลอม โครงการดานสงเสริมอาชีพ โครงการดานคมนาคม 
และส่ือสาร และโครงการดานบูรณาการและอื่น ๆ ซึ่งการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ดังกลาว  
ไดกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของราษฎรใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
ตลอดจนรักษาสภาพปาตนน้ําใหมีความอุดมสมบูรณเอื้อตอการดํารงชีวิตแบบคนอยูกับปาไดอยาง
เกื้อกูล 
 
  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการประสานและติดตามการดําเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสรุปผลความกาวหนาของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการตาง ๆ ในระยะตอไป 
 
 
                                                                                     สํานักงาน กปร. 
                                                                                    กันยายน ๒๕๖๔ 



สารบัญ 
 
 หนา 
  

สรุปสาระสําคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑ 

  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานตาง ๆ   
   

ดานบูรณาการและอ่ืน ๆ  
   
 

พระราชดําริตรง 
 

   

๑ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

๘ 

   

๒ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

๑๕ 

   

๓ โครงการพัฒนาพื้นท่ีปาขุนแมกวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  

๑๙ 

   

๔ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมน้ําปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  

๒๓ 

   

๕ โครงการพัฒนาพื้นท่ีหวยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  

๒๗ 

   

๖ ศูนยเรียนรูการพัฒนาอมกอยตามพระราชดําริ  
ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

๓๒ 

  

๗ โครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน  

๓๗ 

 
 
 
 
 
 



 หนา 
  

ดานแหลงน้ํา   
  

 พระราชดําริตรง   
   

๘ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําพรอมอาคารประกอบโรงเรียนสันติสุข  
ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

๔๔ 

   

๙ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํา โรงเรียนแมออนวิทยา ระยะท่ี ๒ 
ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  

๔๗ 

   

๑๐ โครงการปรับปรุงฝายหวยปากลวยตอนบนพรอมระบบสงน้ํา 
และอาคารประกอบ (จัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนรัปปาปอรต)  
ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

๕๐ 

   

๑๑ โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา อางเก็บน้ําบานจันทรพรอมระบบสงน้ํา ตําบลบานจันทร  
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

๕๓ 

   

๑๒ โครงการฝายพรอมระบบสงน้ําศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บานหวยสลุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก 

๕๖ 

   

๑๓ โครงการจัดหาน้ําใหแกศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคะเนจือทะ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

๕๘ 

   

๑๔ โครงการจัดหาน้ําเพิ่มเติมใหกับศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  
“แมฟาหลวง” บานพะตี้หมอโจ อันเนื่องจากพระราชดําริ ตําบลแมหละ
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  

๖๐ 

   

๑๕ โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติดอยภูคาท่ี ๑๒  
(ธารเสด็จ) และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห ๓  
ตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 

๖๒ 

   

๑๖ โครงการปรับปรุงฝายนาคาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 

๖๕ 

 
 
 



 หนา 
   

๑๗ โครงการปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะฝายปางมะผา  
(บริเวณศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน) ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา  
จังหวัดแมฮองสอน 

๖๘ 

   

๑๘ โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
(อาคารบังคับน้ําหวยรองแหงพรอมระบบสงน้ํา) เพื่อจัดหาน้ําชวยเหลือ
ราษฎรบานปางคอง ตําบลนาปูปอม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

๗๑ 

   

๑๙ โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยเดื่อ จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนา
ท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

๗๔ 

   

 ฎีกา   
   

๒๐ โครงการกอสรางระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยแมเลียบอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

๗๗ 

   

๒๑ โครงการประตูระบายน้ําบานแมปูคาพรอมระบบสงน้ํา 
ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

๘๐ 

   

๒๒ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําบานสหกรณ ๑ และอาคารประกอบ ระยะท่ี ๒ 
ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

๘๓ 

   

๒๓ โครงการสถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟาบานหนองแมลางพรอมระบบสงน้ํา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะท่ี ๑ ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

๘๖ 

   

๒๔ โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําคลองไมแดง 
ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

๘๙ 

   

๒๕ โครงการอางเก็บน้ําคลองขอยพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

๙๒ 

   

๒๖ โครงการปรับปรุงกอสรางฝายนามวงพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลเมืองมาย อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

๙๕ 

   

๒๗ โครงการฝายทุงขาวหลอพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

๙๘ 

 
 



 หนา 
   
   

๒๘ โครงการแกมลิงบานนาเบ้ียพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(จัดหาน้ําสนับสนุนราษฎรบานนาเบ้ีย) ตําบลนาโปง อําเภอเถิน  
จังหวัดลําปาง 

๑๐๑ 

   

๒๙ โครงการอางเก็บน้ําหวยมะหุงพรอมระบบสงน้ํา  
ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 

๑๐๔ 

   

ดานสิ่งแวดลอม   
   
 

พระราชดําริตรง 
 

   

๓๐ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ   
   

 ๑) สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอม 
    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม              
    ตําบลเวียงแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

๑๐๘ 

   

 ๒) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง  
    ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม        

๑๑๐ 

   

 ๓) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย  
    ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม           

๑๑๒ 

   

 ๔) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง  
    ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม       

๑๑๔ 

   

 ๕) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน  
    ตําบลปาไหน และตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม   

๑๑๖ 

   

 ๖) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม  
    ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม          

๑๑๘ 

   

 ๗) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานนาเกียน  
    ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม          

๑๒๐ 

   

 ๘) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล  
    ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม          

๑๒๒ 

 
 



 หนา 
   

 ๙) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปางขอน  
    ตําบลหวยชมพู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย      

๑๒๔ 

   

 ๑๐) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานธารทอง  
      ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย       

๑๒๖ 

   

 ๑๑) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ  
      ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย     

๑๒๘ 

   

 ๑๒) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยบอ  
      ตําบลแมยาว อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย     

๑๓๐ 

   

 ๑๓) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ  
      ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน     

๑๓๒ 

   

 ๑๔) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ สะจุก-สะเกี้ยง  
      ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน      

๑๓๔ 

   

 ๑๕) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสบขุน  
      ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน        

๑๓๖ 

   

 ๑๖) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง     
      ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา        

๑๓๘ 

   

 ๑๗) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปาคา  
      ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร   

๑๔๐ 

   

๓๑ โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ  
   

 ๑) โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ บานดอยฟาหมปก  
    ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม     

๑๔๒ 

   

 ๒) โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ บานดอยดํา 
    ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม     

๑๔๖ 

   

 ๓) โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ บานหวยหญาไซ 
    ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย     

๑๔๘ 

   

 ๔) โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ บานหนองหา 
    ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา       

๑๕๐ 



 หนา 
   

๓๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นท่ีดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ  
ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  

๑๕๒ 

   

๓๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นท่ีอนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลปาง้ิว ตําบลแมเจดีย และตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา  
จังหวัดเชียงราย  

๑๕๔ 

   

๓๔ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นท่ีลุมน้ําบานหวยกุก 
ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  

๑๕๖ 

   

๓๕ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นท่ีบานฟาไทยงาม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  

๑๕๙ 

   

๓๖ โครงการปาตนน้ําหวยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

๑๖๑ 

   

๓๗ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นท่ีลุมน้ําบานจะนูอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลหวยชมพู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๑๖๓ 

   

๓๘ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นท่ีลุมน้ําโปงไฮอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  

๑๖๖ 

   

๓๙ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบานขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

๑๖๙ 

   

๔๐ โครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิตบานนาศิริ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

๑๗๒ 

   

๔๑ โครงการชวยเหลือราษฎรบานทุงตนง้ิวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

๑๗๕ 

   

๔๒ โครงการชวยเหลือราษฎรบานซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

๑๗๘ 

   

๔๓ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นท่ีลุมน้ําแมหลองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชริตี้) 
ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  

๑๘๑ 

 
 



 หนา 
   

๔๔ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานพะกะเซอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี) 
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

๑๘๔ 

   

๔๕ โครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลแมตื่น และตําบลแมสามหมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  

๑๘๗ 

   

๔๖ โครงการปลูกปาสรางรายได อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดาน
ตะวันออก เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง และเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น 
อําเภออุมผาง และอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  

๑๙๗ 

   

๔๗ โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  

๒๐๐ 

   

๔๘ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม บานเลโพเดอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

๒๐๗ 

   

๔๙ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานแพะอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

๒๐๙ 

   

๕๐ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานแมวะหลวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

๒๑๒ 

   

๕๑ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานกามาผาโดอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

๒๑๕ 

   

๕๒ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม บานแมละนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

๒๑๘ 

 
 



 หนา 
   

๕๓ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม บานแมอมยะอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

๒๒๐ 

   

๕๔ โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลภูคา อําเภอปว จังหวัดนาน 

๒๒๒ 

   

๕๕ โครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการปลูกหวายและไผตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน  

๒๒๕ 

   

๕๖ โครงการซอมแซมปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา และปลูกพืชอาหารสัตวปา
ระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษและคุมครองพื้นท่ีอยางมีสวนรวมในเขต
รักษาพันธุสัตวปาดอยผาชางตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

๒๒๘ 

   

๕๗ โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก 

๒๓๑ 

   

๕๘ โครงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 
บริเวณปาลุมน้ําของ-ลุมน้ําปาย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
อําเภอปางมะผา อําเภอปาย และอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

๒๓๔ 

   

๕๙ โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยน้ํารีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลจริม และตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ  

๒๓๘ 

  

ดานสงเสริมอาชีพ   
   
 

พระราชดําริตรง 
 

   

๖๐ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริพื้นท่ีภาคเหนือ 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  

๒๔๑ 

 
 
 
 
 



 หนา 
   

ดานการเกษตร   
   
 

พระราชดําริตรง 
 

   

๖๑ โครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบท่ี ๗  
ศูนยผลิตพันธุสัตวปกพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน”  
พื้นท่ีภาคตะวันตกตอนบน ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

๒๔๖ 

   

๖๒ โครงการทหารพันธุดี คายวชิรปราการ (มณฑลทหารบกท่ี ๓๑๐)   
ศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน”  
พื้นท่ีภาคตะวันตกตอนบน ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

๒๕๐ 

  

๖๓ โครงการทหารพันธุดี มณฑลทหารบกท่ี ๓๘  
ศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน”  
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

๒๕๓ 

   

ดานคมนาคมและสื่อสาร  
   
 

พระราชดําริตรง 
 

   

๖๔ โครงการปรับปรุงถนนปาไมลําลองในพื้นท่ีเขตปาสงวนแหงชาติปาสามหมื่น
เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันไฟปา ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด  
จังหวัดตาก 

๒๕๗ 

   
ภาคผนวก  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปสาระสําคัญ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปสาระสําคัญ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) ไดใหการสนับสนุนงบประมาณแกสวนราชการตาง ๆ ในการดําเนินงาน
โครงการเพ่ือสืบสาน รักษา และตอยอดการพัฒนาใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จํานวน ๖๔ 
โครงการ เปนเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน ๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑ บาท (เจ็ดรอยแปดสิบหกลานเกาแสนสองหมื่น
สามพันสามสิบเอ็ดบาทถวน) ครอบคลุมการพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑.  ดานแหลงน้ํา   จํานวน ๒๒ โครงการ วงเงิน ๔๕๘,๑๗๒,๒๐๐ บาท  
    คิดเปนรอยละ ๕๘.๒๒ ของงบประมาณท้ังหมด 

๒. ดานการเกษตร  จํานวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๒,๕๒๖,๗๙๒ บาท  
    คิดเปนรอยละ ๑.๕๙ ของงบประมาณท้ังหมด 

๓. ดานสิ่งแวดลอม   จํานวน ๓๐ โครงการ วงเงิน ๑๔๐,๖๗๔,๔๑๘ บาท  
    คิดเปนรอยละ ๑๗.๘๘ ของงบประมาณท้ังหมด 

๔. ดานสงเสริมอาชีพ   จํานวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑,๒๙๒,๗๖๐ บาท  
    คิดเปนรอยละ ๐.๑๖ ของงบประมาณท้ังหมด 

๕. ดานคมนาคม/สื่อสาร   จํานวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๐,๗๖๐,๐๐๐ บาท  
    คิดเปนรอยละ ๑.๓๗ ของงบประมาณท้ังหมด 

๖.  ดานบูรณาการ/อ่ืน ๆ  จํานวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๖๓,๔๙๖,๘๖๑ บาท  
    คิดเปนรอยละ ๒๐.๗๘ ของงบประมาณท้ังหมด 

 

 

 

 

 



๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตพ้ืนที่ 
              ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จําแนกตามประเภทของการพัฒนา 

ประเภทโครงการ 
ภาคเหนือ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) รอยละ 

ดานพัฒนาแหลงน้ํา ๒๒ ๔๕๘,๑๗๒,๒๐๐ ๕๘.๒๒ 

ดานการเกษตร ๓ ๑๒,๕๒๖,๗๙๒ ๑.๕๙ 

ดานส่ิงแวดลอม ๓๐ ๑๔๐,๖๗๔,๔๑๘ ๑๗.๘๘ 

ดานสงเสริมอาชีพ ๑ ๑,๒๙๒,๗๖๐ ๐.๑๖ 

ดานคมนาคม/ส่ือสาร ๑ ๑๐,๗๖๐,๐๐๐ ๑.๓๗ 

ดานบูรณาการ/อื่นๆ ๗ ๑๖๓,๔๙๖,๘๖๑ ๒๐.๗๘ 

รวม ๖๔ ๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
ภาพที่ ๑ แสดงงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จําแนกตามประเภทของการพัฒนา 
 

 
 
 
 



๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ ท่ีเกิดจากพระราชดําริตรง จํานวน ๕๔ โครงการ และเกิดจากราษฎรทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกา จํานวน ๑๐ โครงการ โดยมีรายละเอียดแสดงไดตามตารางท่ี ๒ และภาพท่ี ๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จําแนกตามที่มาของโครงการ 

ประเภทโครงการ 
ที่มาของโครงการ 

พระราชดําริตรง ฎีกา รวม 

ดานพัฒนาแหลงน้ํา ๑๒ ๑๐ ๒๒ 

ดานการเกษตร ๓ - ๓ 

ดานส่ิงแวดลอม ๓๐ - ๓๐ 

ดานสงเสริมอาชีพ ๑ - ๑ 

ดานคมนาคม/ส่ือสาร ๑ - ๑ 

ดานบูรณาการ/อื่นๆ ๗ - ๗ 

รวม ๕๔ ๑๐ ๖๔ 

 
ภาพที่ ๒ แสดงจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  
 จําแนกตามที่มาของโครงการ 
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t30

แหลงนํ้า การเกษตร สิ่งแวดลอม สงเสริมอาชีพ คมนาคม บูรณาการ

12

3

๓๐

๑ ๑
7

๑๐

จํานวนโครงการ

ประเภทโครงการ

พระราชดําริตรง

ฎีกา



๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก กปร. มีโครงการท่ีดําเนินการในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
จํานวน ๖๔ โครงการ โดยมีรายละเอียดแสดงไดตามตารางท่ี ๓ และภาพท่ี ๓ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ 

พ้ืนที่ดําเนินการ 
โครงการ งบประมาณ 

จํานวน รอยละ     จํานวน (บาท) รอยละ 

๑. เชียงใหม ๒๐ ๓๑.๒๕ ๒๕๒,๔๐๕,๐๑๐ ๓๒.๐๗ 

๒. ตาก ๑๗ ๒๖.๕๖ ๑๘๕,๑๓๑,๔๖๓ ๒๓.๕๓ 

๓. เชียงราย ๘ ๑๒.๕๐ ๕๕,๖๑๓,๔๐๐ ๗.๐๗ 

๔. นาน ๖ ๙.๓๘ ๖๕,๙๔๐,๔๕๕ ๘.๓๘ 

๕. ลําปาง ๓ ๔.๖๙ ๘๒,๗๓๔,๐๐๐ ๑๐.๕๑ 

๖. แมฮองสอน ๓ ๔.๖๙ ๓๙,๕๗๑,๙๕๐ ๕.๐๓ 

๗. อุตรดิตถ ๒ ๓.๑๓ ๕๕,๘๑๒,๐๐๐ ๗.๐๙ 

๘. พะเยา ๑ ๑.๕๖ ๒๒,๘๒๒,๐๐๐ ๒.๙๐ 

๙. ลําพูน ๑ ๑.๕๖ ๓,๙๓๙,๐๐๐ ๐.๕๐ 

๑๐. บูรณาการพื้นท่ีภาคเหนือ ๓ ๔.๖๙ ๒๒,๙๕๓,๗๕๓ ๒.๙๒ 

รวมทั้งสิ้น ๖๔ ๑๐๐ ๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑ ๑๐๐ 

 
  



๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๓ แสดงจํานวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตพ้ืนที่ 
            ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ 

 

 
 



๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ แสดงที่ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ชวยสรางประโยชนใหแกราษฎรกลุมเปาหมาย โดยมีผลสัมฤทธ์ิจําแนกตามประเภท
ของโครงการแสดงได ดังนี้ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ดานตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานบูรณาการและอื่น ๆ 
. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยฮองไครอันเนื่อง มาจากพระราชดําริขึ้นบริเวณพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาขุนแมกวง อําเภอ 
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการประมาณ ๘,๕๐๐ ไร โดยมีพระราชประสงค 
ใหเปนศูนยกลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาตาง ๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ํา 
ท่ีเหมาะสมและเผยแพรใหราษฎรนําไปปฏิบัติตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาพ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร 
ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร จะทําการศึกษาพัฒนาปาไม พื้นท่ีตนน้ําลําธารใหไดผลสมบูรณ
เปนหลัก ตนทางเปนการศึกษาดานปาไม และปลายทางเปนการศึกษาประมงตามอางเก็บน้ําตาง ๆ  
ท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอราษฎรอยางแทจริงผสมกับการศึกษาดานเกษตรกรรม ดานปศุสัตวและ 
โคนมและดานเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อใหเปนศูนยฯ ท่ีสมบูรณแบบ กอใหเกิดประโยชนตอราษฎร
ท่ีจะเขามาศึกษากิจกรรมตาง ๆ ภายในศูนยฯ แลวนําไปใชปฏิบัติอยางไดผลตอไป ซึ่งทรงมี
พระราชดําริวา ใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทําหนาท่ีเสมือน “พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต” หรือ 
อีกนัยหนึ่งเปน “สรุปผลของการพัฒนา” ท่ีประชาชนจะเขาไปเรียนรูและนําไปปฏิบัติได 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ดานการประชาสัมพันธและเผยแพร ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ไดดําเนินการประชาสัมพันธจัดทําวิดีโอการอบรมหลักสูตรตาง ๆ เผยแพรในรูปแบบ
ออนไลน ในชองทาง YouTube ปจจุบันมีหลักสูตรออนไลน จํานวน ๑๑ หลักสูตร ประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานของศูนยผานส่ือออนไลน Facebook และจัดรายการวิทยุเผยแพรความรูผาน
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแมโจ FM ๙๕.๕ MHz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   
รูปแบบการประชาสัมพันธทาง Facebook : 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่อง  

มาจากพระราชดําริ 

 ประชาสัมพันธทางรายการ  
“แมโจบริการสาธารณะโดยศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครฯ” FM ๙๕.๕ MHz 
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี  
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

 
  ดานการขยายผลสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ มีหลักสูตรฝกอบรมท้ังหมด ๓๒ หลักสูตร มีจํานวนผูรับ 
การฝกอบรม จํานวน ๑๙ หลักสูตร หลักสูตรท่ีไดรับความนิยมสูงสุดประกอบดวย การเล้ียงกบนา
โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การเล้ียงไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา การเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยในบอซีเมนตกลม 
เห็ดเศรษฐกิจทํางายรายไดดี ผักปลอดสารพิษเพ่ิมรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน ดําเนินการ
ฝกอบรมท้ังรูปแบบ Mobile Unit อบรมออนไลน และรูปแบบกลุมยอย 
 

 

 

 
   

ดําเนินการฝกอบรมรูปแบบ Mobile Unit 
(วิทยากรลงพื้นท่ี) 

 ดําเนินการฝกอบรมออนไลน 
ผานระบบ Zoom Meeting 

 

https://www.facebook.com/hongkhrai


๑๐ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  นอกจากนี้ ดําเนินโครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสูสถานศึกษา 
แกโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ จํานวน ๖๘ แหง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 
๓๑ แหง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม และโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือขายศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
แกศูนยเรียนรูเครือขายในพ้ืนท่ี ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ จํานวน ๑๒๒ แหง ศูนยเรียนรูเครือขาย 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๘๙ แหง แบงประเภทศูนยเรียนรู ๙ ดาน ประกอบดวย  
ดานเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม การปลูกผักปลอดสารพิษ การแปรรูปและถนอมอาหาร 
การปลูกผักเชียงดาเพื่อการคา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การบริหารจัดการน้ํา 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเพาะเล้ียงและขยายพันธุกบ  
 

 

 

 
   

ติดตามผลการดําเนินงาน 
โครงการอาหารกลางวันสูสถานศึกษา 

 สนับสนุนปจจัยการผลิตแกศูนยเรียนรู 
 

 
  ดานการจัดการองคความรู ประกอบดวย โครงการจัดทํากลาไมเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุน
ตนกลาใหแกเกษตรกร ชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการสาธิต 
การเพาะเล้ียงสัตวนํ้ารูปแบบตาง ๆ จากการใชประโยชนของอางเก็บน้ํา ดําเนินการเพาะพันธุ 
ปลานิลดํา และปลานิลแดงในกระชัง สามารถเพาะพันธุปลาจํานวนท้ังส้ิน ๑๖,๐๕๐ ตัว โครงการ
สาธิตการเพาะเล้ียงกบโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ดําเนินการเพาะพันธุกบนา และ กบบูลฟร็อก 
สามารถเพาะพันธุกบจํานวนท้ังส้ิน ๑๐๑,๔๐๐ ตัว โครงการอนุรักษและรักษาพันธุสัตวพระราชทาน 
ประกอบดวย แพะพันธุแบล็คเบงกอล และ สุกรพันธุเหมยซาน โครงการจัดตั้งศูนยสาธิตการเพาะ
ขยายพันธุชะมดเช็ดและอีเห็น เพ่ือการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจและการอนุรักษอยางย่ังยืน  
สามารถผลิตกาแฟขี้อีเห็นได ๔.๗ กิโลกรัม คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ ๔๗,๐๐๐ บาท  
 



๑๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

การเพาะเล้ียงกบโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ  การรักษาพันธุสัตวพระราชทาน 
 
  นอกจากนี้ ดําเนินงานโครงการผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือทดแทนการใชสารเคมี 
ทางการเกษตร สามารถผลิตได ๒๐๔ กิโลกรัม สนับสนุนใหแกเกษตรกร จํานวน ๘๔๒ ราย 
โครงการสรางฝายตนน้ําลําธาร ดําเนินการจํานวน ๕๓ แหง ในอําเภอดอยสะเก็ดและอําเภอแมออน 
โครงการศึกษาการใชประโยชนผลิตผลรองจากปาพ้ืนท่ีพัฒนาปา ๓ วิธีตามแนวพระราชดําริ  
โดยสํารวจมูลคาผลผลิตรองจากปาจํานวน ๑๗ ชนิด โครงการผลิตและเก็บสํารองเมล็ดพันธุขาว 
ผักท่ัวไป ผักพื้นบาน ผักทองถิ่น และพืชไร จํานวน ๒๒ เมล็ดพันธุ 
 

 

 

 
   

ดําเนินงานผลิตสารชีวภัณฑ 
เพื่อทดแทนการใชสารเคมีทางการเกษตร 

 ดําเนินการผลิตและเก็บสํารองเมล็ดพันธุ 
 

 
 
 
 
 



๑๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  สวนการดําเนินงานดานส่ิงกอสราง ไดดําเนินการปรับปรุงอาคาร สถานท่ีภายใน
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ประกอบดวย อาคารงานศึกษาและพัฒนาประมง อาคาร
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร ประมง และปศุสัตว อาคารพัสดุงานศึกษา
พัฒนาและอนุรักษขาว คลังพัสดุศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ โรงผสมดินและอนุบาลกลาไม
งานศึกษาและพัฒนาปาไม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ปอมยามดานหนาศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยฮองไครฯ เปนตน 
 

 

 

 
   

ร้ัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธรเดิม  การปรับปรุงร้ัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 
เมื่อแลวเสร็จ 

   

 

 

 
   

ปอมยามดานหนา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ เดิม 

 การปรับปรุงปอมยามดานหนาศูนยศึกษา 
การพัฒนาหวยฮองไครฯ เมื่อแลวเสร็จ 

 
 
 
 
 



๑๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เปนแหลงเรียนรูการพัฒนาดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีใหแก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป สามารถเขาไปเรียนรูผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
โดยเฉพาะการสรางฝายชะลอความชุมชื้น สรางจิตสํานึกในการใชและอยูรวมกับปาอยางสมดุล
ย่ังยืน  
 
  แผนการดําเนินงานขยายผล ประชาสัมพันธผลสําเร็จของโครงการและขยาย
เครือขายและรวมกลุมการพัฒนาดานตาง ๆ ของศูนยศึกษาฯ เกิดศูนยเรียนรูเครือขายในพื้นท่ี ๑๗ 
จังหวัดภาคเหนือ จํานวน ๑๒๒ แหง ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานอ่ืน ๆ ใหแก  
ผูท่ีสนใจ เพ่ือนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเองได สามารถสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนพ้ืนท่ี
หมูบานรอบศูนยฯ จํานวน ๑๘ แหง ๓,๖๗๑ ครัวเรือน ๑๐,๐๘๗ คน ใหมีอาชีพท่ีม่ันคง มีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดีขึ้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เปนแนวทางบริหารจัดการ
ดําเนินงานโครงการศูนยศึกษา 
 
  แผนงานการจัดการความรู ใหความสําคัญกับการถายทอดความรูในรูปแบบตาง ๆ 
ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาทักษะ สรางความรูและสงเสริมอาชีพของราษฎรในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
ใหสามารถพ่ึงพาตนเองได สูการสรางรายไดเสริมโดยการรวมกลุม เพ่ือสรางความเขมแข็ง ใหกลุมชุมชน 
สามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



๑๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อป ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระราชทรัพย จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ใหนายพิศิษฐ วรอุไร นําไป
เร่ิมงานทดลองขยายพันธุไมดอกไมผลในหมูบานท่ีบานไร หมูท่ี ๑ ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานในปแรกไดใชพระราชทรัพยไปเพียง ๔๐,๐๐๐ บาท และประสพผลดี 
จึงไดพระราชทานพระราชทรัพยเพ่ิมเติมเพ่ือจัดเปน “กองทุนหมุนเวียน” รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
พรอมท้ังพระราชทานชื่อโครงการวา โครงการศูนยขยายพันธุไมดอกไมผล งานสาธิตฝกอบรม และ
สงเสริมอาชีพราษฎรตามพระราชดําริ 
 
  ตอมาในป ๒๕๒๕ โครงการฯ เร่ิมไดรับงบประมาณจากรัฐบาล โดยการสนับสนุน
ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 
และใหมีการเบิกจายงบประมาณผานทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม จากงบประมาณดังกลาว กิจกรรม
ของโครงการฯ จึงไดขยายออกไปสูหมูบานตาง ๆ ในภาคเหนือ และประสบผลดีถึงประชาชน 
 
  เมื่อป ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินเย่ียมกลุมบานโรงวัว ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังวา “งานนี้
เปนประโยชนถึงประชานอยางแทจริงใหขยายงานไปใหมาก และหาคนใหมาชวยทํางานเพ่ิมขึ้น” 
ในป พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดทรงมีนโยบายใหยกฐานะของโครงการฯ ขึ้นเปนศูนยบริการการพัฒนา
ขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สังกัดอยูในศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พรอมท้ังไดเพ่ิมภารกิจใหครอบคลุมไปถึงงานพัฒนา 
พันธุไมดอกไมผลดวย 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

  ดําเนินงานศึกษา ทดสอบ ดานการผลิตและพัฒนาพันธุพืชใหม การปลูกรักษาพันธุพืช
ภาคสนามและหองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ไดดําเนินงานวิจัยการผลิต 
ไมดอกหลายชนิด เชน เทคโนโลยีการผลิตปทุมมาและกระเจียวนอกฤดู การบังคับการออกดอก
ของกลวยไมกลุมแวนดา และ ฟาแลนนอฟซิส การผลิตไมตัดดอกกลุมคัตเตอรและมารกาเร็ต เปนตน 
ไดพัฒนาพันธุไมดอกหลายชนิด ไดแก ปทุมมาและกระเจียว แกลดิโอลัส วานส่ีทิศ บานชื่น 
กลวยไม หงสเหิน ดาหลา แอสเตอร จํานวน ๘๐ สายพันธุ  



๑๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

ศึกษาสภาพแสงท่ีเหมาะสม 
ตอการผลิตคัตเตอรและมารกาเร็ต 

 ศึกษาผลของสารเคมีบางชนิด 
เพื่อกอใหเกิดการกลายพันธุ 

 
  แผนงานดานการขยายผลไปยังกลุมชาวบานและเกษตรกรท่ีสนใจ ดําเนินงาน
สงเสริมอาชีพการปลูกไมดอกพื้นท่ีจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ ไดแก จังหวัดเชียงใหม พะเยา พิจิตร 
พิษณุโลก สุโขทัย กาฬสินธุ มหาสารคาม นครนายก ฉะเชิงเทรา รวมท้ังสงเสริมอาชีพดานการผลิต 
ไมดอกเมืองหนาวและไมดอกชนิดใหม ใหแกราษฎรในจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  
 

 

 

 
   

สงเสริมอาชีพการปลูกไมดอก 
สูพื้นท่ีชายแดนภาคใต 

 สนับสนุนพันธุไมดอกแกเกษตรกร 
กลุมไมดอกภาคใต 

 
  แผนงานบริหารจัดการ ดําเนินการประชาสัมพันธองคความรู จัดฝกอบรมหลักสูตร
การปลูกกลวยไม หลักสูตรการผลิตไมตัดดอก หลักสูตรการผลิตไมกระถาง หลักสูตรการขยายพันธุ
ไมผล  ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ไดถายทอดความรูผานส่ือ
วิดีโอสาธิต ทาง Facebook และติดตามการดําเนินงานของสมาชิก ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



๑๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

ฝกอบรมหลักสูตรการปลูกกลวยไม  ถายทอดความรูผาน Facebook ศูนยบริการ
การพัฒนาขยายพันธุไมดอก 

ไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

  สวนการดําเนินงานดานส่ิงกอสราง ไดดําเนินงานกอสรางอาคารพรอมระบบไฟฟา 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารองขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต กอสรางอาคารพรอมระบบไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา
สํารองขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต และปรับปรุงระบบน้ําในแปลงปลูกเปล่ียนทอสงน้ําในแปลง พื้นท่ี ๓๓ ไร 
 

 

 

 
   

ระหวางดําเนินการปรับปรุงระบบน้ํา 
ในแปลงปลูก 

 ดําเนินการปรับปรุงระบบน้ํา 
ในแปลงปลูกแลวเสร็จ 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  ทําใหเกษตรกร จํานวน ๔๐๙ ราย ในพ้ืนท่ี ๑๑ จังหวัดท่ัวประเทศ มีทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น ทําใหมีรายไดและชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น มีแหลงเรียนรูและการ
รวมกลุมพัฒนาการผลิตไมดอกไมผลดวยตนเองไดอยางย่ังยืน อีกท้ังเปนการอนุรักษและพัฒนา
พันธุไมดอกไมผลของไทยมิใหสูญพันธุ และผลิตไมดอกเมืองหนาว เพ่ือลดการนําเขาดอกไมจาก
ตางประเทศ 
 



๑๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๑๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ปาขุนแมกวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชดําเนินตรวจเย่ียมการดําเนินงานของ 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดพระราชทานพระราชดําริ  
ใหจัดตั้งโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปาขุนแม กวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยนํารูปแบบแหง
ความสําเร็จของ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประยุกตใชเปน
แนวทางในการดําเนินการอนุรักษพื้นท่ี ตนน้ําลุมน้ําแมกวงและพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีให 
“คนอยูกับปาไดอยางเกื้อกูล” 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จเย่ียมการดําเนินการตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปาขุนแมกวง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และพระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมในการดําเนินงานตามโครงการดวย 
แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีดังกลาวขางตน ไดพระราชทานไวดังนี้ 
 
   - พิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมจัดใหแกราษฎร ท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีโครงการ
กอนแลวทํากินเพื่อการเกษตร ไมใหมีการบุกรุกปาเพิ่มเติม 
 
   - เรงรัดใหมีการปลูกปาในพื้นท่ีท่ีถูกทําลายฟนฟูแหลงตนน้ําลําธาร 
 
   - ดําเนินการอนุรักษพ้ืนท่ีปาไมท่ีสมบูรณ และมีมาตรการปองกันรักษาปา 
ท่ีเหมาะสมโดยการตั้งดานตรวจพิจารณากอสรางถนนเพื่อใชสําหรับการตรวจปาตามความจําเปน 
 
   - พิจารณาดําเนินการสรางฝายตนน้ําลําธารใหกระจายไปท่ัวเพ่ือเพ่ิมความ
ชุมชื้นใหแกพื้นท่ีปาในเขตโครงการ 
 
   - พิจารณาปลูกหญาแฝกเพ่ือเปนกําแพงปองกันมิใหสารพิษลงในอางเก็บน้ํา
ตามบริเวณท่ีกอสรางฝายตนน้ําลําธาร 
 
 
 
 



๒๐ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการดําเนินงาน 
 
  ดําเนินงานดานการพัฒนาคนอยูรวมกับปาตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย 
โครงการเพาะกลาไม ๓ อยาง เพื่อประโยชน ๔ อยาง โครงการเพาะกลาไผเพื่อใชในการปลูกเสริม
ปาชุมชน โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเครือขาย 
การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน โครงการเยาวชนไฟปาอาสาประชารวมใจ สูภัยโควิด 
โครงการเพาะเห็ดเผาะในพื้นท่ีปาเต็งรัง โดยไมเผาปา 
 

 

 

 
   

แปลงเพาะชํากลาไมในพื้นท่ีโครงการ  สนับสนุนและแจกจายกลาไม 
 
  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชน ประกอบดวย โครงการ
ฟนฟูตนน้ําลําธารดวยฝายตนน้ําลําธาร โดยดําเนินการกอสรางฝายผสมผสานแบบหินท้ิงในพื้นท่ี
บานปางไฮ ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน ๒๐ ฝาย โครงการปลูกหญาแฝกเพ่ือการ
อนุรักษนิเวศแหลงน้ํา จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ กลา และการปลูกเสริมปาเพื่อการพึ่งพิงและการเสริมรายได 
ดําเนินงานสาธิตการปลูกกาแฟ จํานวน ๕๐ ไร ในพื้นท่ีบานปางน้ําถุ หมูท่ี ๑ ตําบลปาเมี่ยง อําเภอ
ดอยสะเก็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

ดําเนินการกอสรางฝายผสมผสาน 
พื้นท่ีบานปางไฮ 

 ดําเนินงานปลูกหญาแฝก 
จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ กลา 

 
  สวนการดําเนินงานดานส่ิงกอสราง ไดดําเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน
โครงการพัฒนาพื้นท่ีปาขุนแมกวงฯ และซอมแซมและปรับปรุงอางเก็บน้ําบานปาสักงาม 
 

 

 

 
กอนดําเนินงานปรับปรุง 
อางเก็บน้ําบานปาสักงาม 

 ดําเนินงานปรับปรุง 
อางเก็บน้ําบานปาสักงามแลวเสร็จ 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๖ ตําบล ๒๗ หมูบาน  
มีสวนรวมในการอนุรักษและปองกันรักษาปาพ้ืนท่ีกวา ๓๔๕,๐๐๐ ไร สามารถฟนฟูปรับปรุงและ
พัฒนาพ้ืนท่ีปาเส่ือมโทรมใหมีสภาพพ้ืนท่ีสมบูรณและราษฎรมีความรูความเขาใจในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเรียนรูและอยูกับพ้ืนท่ีปาไดอยางย่ังยืน นอกจากนี้ยังสงเสริม 
ใหราษฎรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคง เปนการยกฐานะความเปนอยูของราษฎร 
ใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
 



๒๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ปาขุนแมกวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

 
 



๒๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมราษฎรและทอดพระเนตรอางเก็บน้ํา 
แมเรียง ในทองท่ีตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ไดพระราชทาน พระราชดําริกับ 
แมทัพภาคท่ี ๓ และอธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมน้ําปงฯ 
ดังตอไปนี้    
 
  ควรพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ําตามลําน้ําสาขาตาง ๆ ของแมน้ําปง 
ในเขตอําเภอจอมทอง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ตามท่ี 
ทรงวางโครงการในระยะแรก จํานวน ๑๓ อาง เพ่ือจัดหาน้ําใหกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกเดิมของราษฎร
หมูบานตาง ๆ และพ้ืนท่ีปาละเมาะท่ีจะบุกเบิกเปนพ้ืนท่ีทํากิน เพ่ือจัดสรรใหกับราษฎรเขามาทํากิน
ตอไป รวมพ้ืนท่ีประมาณ ๔๐,๐๐๐ ไร สามารถมีน้ําทําการเพาะปลูกไดในฤดูฝนและฤดูแลง และมีน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค สําหรับหมูบานตาง ๆ ดังกลาวตลอดป นอกจากนั้นยังจะมีน้ําไวชวยสงเสริม
การพัฒนาทางดานปศุสัตว การประมง การเกษตรและอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีพัฒนาการเกษตร
ประมาณ ๖๖,๐๐๐ ไร ได อีกดวย สวนพ้ืนท่ีตนน้ําลําธารเหนืออางเก็บน้ําตาง ๆ ขึ้นไป  
มีพ้ืนท่ีประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ ไร จะใชเปนพ้ืนท่ีพัฒนาปาไม ปลูกไมสามอยาง คือ ไมฟน ไมผล  
และไมใชงาน เพื่อเปนการอนุรักษตนน้ําลําธารของอางเก็บน้ําตาง ๆ ดังกลาว 
 
  การดําเนินงานตามโครงการฯ ในระยะแรกนี้ใหแมทัพภาคท่ี ๓ เปนผูประสานงาน
กับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของตอไป   
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ดานการพัฒนาแหลงน้ํา กรมชลประทานไดดําเนินการซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
บานหวยมะควัด อัตราการสูบน้ํา ๐.๒๕ ลูกบาศกเมตรตอวินาที สามารถสงน้ําสนับสนุนพื้นท่ี
การเกษตรไดประมาณ ๒,๐๐๐ ไร และกอสรางถังเก็บน้ําสนับสนุนราษฎรบานหวยมวงฝงซาย 
ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง เพ่ือสนับสนุนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ของราษฎรบานหวยมวง 
ฝงซาย จํานวน ๕๐ ครัวเรือน ท่ีขาดแคลนน้ําในฤดูแลง  

   

   



๒๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

กอนดําเนินการซอมแซมสถานีสูบน้ํา 
ดวยไฟฟาบานหวยมะควัด 

 การดําเนินงานซอมแซมสถานีสูบน้ํา 
ดวยไฟฟาบานหวยมะควัดเมื่อแลวเสร็จ 

 

  กรมปาไม ทําการเพาะชํากลาไมท่ัวไป จํานวน ๘๖,๒๐๔ กลา เพาะกลาไมมีคา เชน 
ไมสัก ไมประดู ไมพะยูง จํานวน ๔๖,๐๕๒ กลา และจัดตั้งชุดมวลชนสัมพันธ เพ่ือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การลาดตระเวนเฝาระวังไมใหมีการบุกรุกทําลายปา ตลอดจนไดเผยแพร
ประชาสัมพันธใหราษฎรในพื้นท่ีรวมกันดูแลรักษาปา  
 

 

 

 
   

ดําเนินการเพาะชํากลาไมในพื้นท่ีโครงการ  ชุดมวลชนสัมพันธลาดตระเวน 
ในพื้นท่ีโครงการ 

 

 

 

 
 

 



๒๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการเพาะกลาไมขนาดใหญ 
จํานวน ๒๐,๐๐๐ กลา เพาะชํากลาหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา จัดทําโครงการปรับ
สภาพถิ่นท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหารของนกยูงไทยในปาธรรมชาติ โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
พิทักษไพร อากาศสดใสไรหมอกควันไฟปา โครงการจัดตั้งจุดสกัดเฝาระวังแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน 
 

 

 

 
   

ดําเนินการปลูกหญาแฝกในพื้นท่ีลาดชัน 
บริเวณริมอางเก็บน้ําหวยปุตอนลาง 

 จัดตั้งจุดสกัดเฝาระวังแกไขปญหาไฟปา 
และหมอกควันในพื้นท่ีโครงการ 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมน้ําปง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีสวนรวมในการอนุรักษและปองกันรักษาปาใหอยูในสภาพดี สงผลให
ปาสมบูรณ ไมมีการบุกรุกเขาไปจับจองท่ีดินหรือลักลอบตัดไมทําลายปา สงผลใหเกิดไฟปา 
ในพื้นที่นอยลง สามารถแกไขปญหาการจัดการพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับราษฎร ในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับปจจัยพ้ืนฐานในดานแหลงน้ําและท่ีดินทํากิน สามารถสงน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเปน 
สวนลําไย ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ไร สงเสริมใหราษฎรมีผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น และยกระดับ
ฐานะความเปนอยูไดดีย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



๒๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่หวยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชดําเนินบริเวณหวยลาน บานปง หมูท่ี ๘ และ
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการอางเก็บน้ําแมผาแหน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังใหดําเนินการพัฒนาบริเวณพ้ืนท่ีหวยลาน อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยสรุปไดดังนี ้
 
  ๑. ใหสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณากอสรางอางเก็บน้ําหวยลาน 
บริเวณบานปง หมูท่ี ๘ ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือสงน้ําใหพ้ืนท่ีในเขต
ตําบลออนใตใหแลวเสร็จ สามารถกักเก็บน้ําไดทันในฤดูฝน และกอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กอีก  
๒ แหง คือ อางเก็บน้ําดอยโตน และอางเก็บน้ําหวยปาไร เพ่ือสงน้ําใหกับกิจกรรมพัฒนาดานปาไม
และดานประมง 
 
  ๒. ใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการจัดตั้งสถานีเพาะชํากลาไม และดําเนินการปลูกปา
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีตนน้ําหวยลาน ซึ่งปจจุบันราษฎรไดบุกรุกแผวถางยึดถือครอบครองปลูกออย  
เพื่อพัฒนาใหเกิดความชุมชื่นบริเวณอางเก็บน้ํา เหมือนกับท่ีไดดําเนินการท่ีศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
  ๓. ใหกรมประมงพิจารณาดําเนินการจัดตั้งสถานีประมงขนาดเล็ก และแพรพันธุปลา
ในอางเก็บน้ําหวยลานเพ่ือเปนการขยายพันธุปลาแจกจายใหราษฎรในหมูบานบริเวณนี้ โดยพิจารณา
จัดตั้งกลุมผูเล้ียงปลา เพื่อประโยชนในการบริหารการจับปลา และเล้ียงปลาเปนอาชีพดวย 
 
  ๔. การดําเนินงานท้ังทางดานปาไมและดานประมง ขอใหนําผลการทดลองของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาดําเนินการเพ่ือท่ีจะขยายผลการ
ทดลองท่ีเห็นวาเหมาะสมแลวใหเปนประโยชนแกพื้นท่ีอื่น 
 
 
 
 
 
 



๒๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการดําเนินงาน 
 
  การดําเนินงานดานการพัฒนาคนอยูรวมกับปาตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย 
โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายการอนุรักษปาตนน้ําหวยลานและแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปาในพ้ืนท่ีโครงการ และโครงการพิทักษปารักษาส่ิงแวดลอมตนน้ําหวยลาน โดยการสนับสนุน
สงเสริมใหชุมชนในพ้ืนท่ี จํานวน ๑๑ หมูบาน รวมกลุมจัดตั้งเครือขายการดําเนินงานในการ
อนุรักษ และฟนฟูพื้นท่ีตนน้ําหวยลาน เพื่อใหพื้นท่ีตนน้ํามีความอุดมสมบูรณ สามารถใชประโยชน
จากปาไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน  
 

 

 

 
   

ดําเนินการดับไฟปาในพื้นท่ีโครงการ  ฟนฟปูาพื้นท่ีตนน้ําหวยลาน 

 
  ดานการจัดการองคความรู ดําเนินงานโครงการศึกษาตัวชี้วัดโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
หวยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการสํารวจทรัพยากรปาไมท่ีมีอยูเพ่ือประเมินผลการ
พัฒนาดานปาไม เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท้ังชนิดของปา ความสมบูรณ การทดแทน และความ
หลากหลายของชนิดพรรณ จํานวน ๙ แปลง 
 
  ดานการขยายผล จัดทําโครงการฝกอบรมขยายผลสําเร็จและการจัดการทรัพยากร
ส่ิงแวดลอมสูชุมชน พัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนศูนยการเรียนรูรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชีวิต 
แบบดั้งเดิมของราษฎร สาธิตแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมอยางเปนรูปธรรม ใหเปนตนแบบ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับพ้ืนท่ีอ่ืนตอไป โดยนํารูปแบบองคความรูจากศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนตนแบบในการขยายผลสูชุมชน มีหลักสูตรการฝกอบรม
ประกอบดวย หลักสูตรปุยหมักใบไมและน้ําหมักชีวภาพ หลักสูตรเห็ดเศรษฐกิจรายไดดี หลักสูตร
การเห็ดในตะกรา และหลักสูตรผักปลอดสารพิษเพิ่มรายได 
 
 
 



๒๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

เก็บขอมูลแปลงศึกษาตัวชี้วัด  ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการเห็ดในตะกรา 

 
  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชน  ดําเนินงานโครงการฟนฟู
ตนน้ําลําธารดวยฝายตนน้ําลําธาร และงานปลูกเสริมปาเพ่ือการพ่ึงพิงและการเสริมรายไดเพื่อเปน
การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในชุมชน ใหมีบทบาทในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําหวยลาน 
ความหลากหลายระบบนิเวศปาตนน้ําหวยลาน จํานวน ๙๐ ไร อีกท้ังสงเสริมและพัฒนาใหเกิด
ความย่ังยืน เสริมความเขมแข็งของชุมชนให "คนอยูกับปา อยางเกื้อกูล สมดุล” พื้นท่ีการดําเนินงาน 
จํานวน ๗ หมูบาน ในตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  
 
  นอกจากนี้ ยังไดดําเนินงานปรับปรุงระบบน้ําพรอมระบบกรองน้ํา ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา ๓ เฟส ปรับปรุงบานรับรอง กอสรางปอมยาม ในพ้ืนท่ีสํานักงานโครงการ ดําเนินการซอมแซม
ฝายดักตะกอนและอาคารประกอบ แหงท่ี ๖ และซอมแซมพื้นและลาดตล่ิงฝายดักตะกอน แหงท่ี ๗ 
 

 

 

 
   

บานพักรับรองกอนดําเนินงาน  บานพักรับรองเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

 



๓๐ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

พิกัดกอสรางปอมยามในพื้นท่ีโครงการ  ปอมยามโครงการฯ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหราษฎรจํานวน ๑๑ หมูบานในเขตตําบลแมออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม มีสวนรวมอนุรักษและปองกันรักษาปาบริเวณลุมน้ําหวยลาน พื้นท่ี ๓๑,๒๘๓ ไร ใหอยูใน
สภาพดี สมบูรณ มิใหมีการบุกรุกเขาไปจับจองท่ีดินหรือลักลอบตัดไมทําลายปา ราษฎรมีความรู
ความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สามารถรักษาระบบนิเวศ และฟนฟูสภาพปาบริเวณ
ลุมน้ําหวยลานใหมีสภาพท่ีสมบูรณ และสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพเพิ่มขึ้น ยกระดับฐานะความเปนอยู
ไดดีย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 



๓๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการศูนยเรียนรูการพัฒนาอมกอยตามพระราชดําริ 
ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อป ๒๕๕๑ 21สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 21 ไดพระราชทานพระราชดําริให นายสุรเดช พหลโยธิน ผูประสานงานศูนยการ
เรียนรูภูฟา พื้นท่ีจังหวัดแมฮองสอน และอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ใหดําเนินการประสานกับ
หนวยงานศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียน (ศบอ.) อําเภออมกอย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ในอําเภออมกอย ในการจัดหาพ้ืนท่ีสําหรับเปนท่ีตั้งสํานักงานโครงการศูนยภูฟาพัฒนา อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม จึงไดมีการดําเนินการสํารวจพื้นท่ี ๓ แหง พบวา พื้นท่ีระหวางหลักกิโลเมตรท่ี ๔๒ 
– ๔๔ จากบานกิ่วลม ตําบลบอหลวง อําเภอฮอดถึงอําเภออมกอยมีสภาพพ้ืนท่ีเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีไดวางไวซึ่งพ้ืนท่ีดังกลาวหางจากตัวอําเภอประมาณ ๕ กิโลเมตร และเม่ือดูแผนท่ี
ทางอากาศแลว พ้ืนท่ีดังกลาวสามารถขยายออกไปไดอีกจนถึงน้ําแมตอมท่ีไกลออกไปจากพ้ืนท่ี
ประมาณ ๔ – ๕ กิโลเมตร 
 
  เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ 21สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี21 เสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานท่ีกอสรางศูนยภูฟาพัฒนาอมกอย 
ตามพระราชดําริ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหมเพ่ือเปนศูนยกลางสงเสริม และสนับสนุน 
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและราษฎรชาวไทยภูเขา 
บนพ้ืนท่ีสูงในอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และใกลเคียง มุงเนนการพัฒนาผานแหลงศึกษา 
ตามธรรมชาติ ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีมีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ควบคู 
กับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 21สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี21 เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารสํานักงานศูนยเรียนรูการพัฒนา
อมกอยตามพระราชดําริ อําเภออมกอยจังหวัดเชียงใหม ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการ
บริหารจัดการปาในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาอมกอย เพื่อแกปญหาการบุกรุกแผวถางปา เพื่อทํา
การเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภออมกอย ในการนี้ ทรงมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษทรัพยากรและฟนฟู
ปาไมท่ีเส่ือมโทรมใหกลับมาสมบูรณดังเดิม และสงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมในการรักษาปา  
เพ่ือรักษาแหลงตนน้ําลําธาร โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ี 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคนสามารถ
อยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน 
 



๓๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  เมื่อวันอังคารท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 21สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี21 เสด็จพระราชดําเนินไปยังศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขาแมฟาหลวงบานปากํา ตําบลดงพญา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ในการนี้ ไดพระราชทาน
พระราชดําริ ใหสํานักงาน กปร พิจารณาดําเนินการนําโครงการศูนยการเรียนรูการพัฒนาอมกอย
ตามพระราชดําริ ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มาดําเนินการในรูปแบบศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยใหจัดตั้งเปนศูนยสาขาของศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 21สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 21 เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารสํานักงาน ศูนยเรียนรู 
การพัฒนาอมกอยตามพระราชดําริ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ในการนี้ ทรงมีพระราชดําริ 
เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูการพัฒนาอมกอยตามพระราชดําริสรุปความ
ดังนี้ “ศูนยการเรียนรูการพัฒนาอมกอยตามพระราชดําริตองไมเปดใหมีผูเขาชมเพื่อการทองเท่ียว 
แตควรจะเปนศูนยการเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษาเพ่ือการศึกษาดูงาน สวนการปลูกพืชในแปลง
สาธิต ควรติดปายไมมีกิจหามเขา และสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพ่ือสงออกโดยศูนยการเรียนรูการพัฒนาอมกอยตามพระราชดําริ ทําหนาท่ีในการหา
ตลาดมารองรับ” 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ดานการขยายผล จัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรการผลิตอาหารเพ่ือบริโภค
สําหรับชุมชนพื้นท่ีสูง โดยจัดทําแปลงสาธิตการทําเกษตรผสมผสานใหเพียงพอตอการบริโภคตลอด
ท้ังปของชุมชนพื้นท่ีสูง สําหรับใชเปนแปลงตัวอยางในการผลิตอาหารสะอาดสําหรับชุมชนในพื้นท่ี
สูงไดบริโภคพอเพียงตอเนื่องตลอดป และใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณใหกับโรงเ รียน 
ท่ีเคยมาศึกษาดูงานในแปลงตัวอยาง จํานวน ๔ โรงเรียนในพ้ืนท่ีอําเภออมกอย ไดแก โรงเรียน 
บานนาเกียน โรงเรียนบานแมตอม โรงเรียนบานหวยปูลิง และโรงเรียนอมกอยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

แปลงสาธิตการทําเกษตรผสมผสาน  สนับสนุนการผลิตอาหาร 
แกโรงเรียนบานนาเกียน 

 
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรผูปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีอําเภออมกอยและ
สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร ดําเนินการฝกอบรมอยางครบวงจร ประกอบดวย การดูแล
บํารุงรักษาตนกาแฟ การเก็บกาแฟอยางถูกวิธี และระยะเวลาท่ีเหมาะสม การรวมกลุมแปรรูป
ผลผลิตกาแฟเบ้ืองตน การเพาะเมล็ดกาแฟ รับซื้อและแปรรูปผลผลิต มีโรงงานแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนการแปรรูปใหกับเกษตรกรสมาชิกโครงการสรางปาสรางรายได  
 

 

 

 
   

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร 
เกษตรกรผูปลูกกาแฟ 

 กลุมเกษตรกรผูปลูกกาแฟบานขุนอมแฮดใน 
 

 
 
 
 



๓๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  สวนการดําเนินงานดานส่ิงกอสราง ไดดําเนินการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยเรียนรู 
การพัฒนาอมกอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการกอสรางฝายตนน้ําหวยบอนพรอมระบบสงน้ํา 
และดําเนินการติดตั้งรางรินอาคารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

 

 

 
   

อาคารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีเดิม 
 

 ดําเนินการติดตั้งรางริน 
อาคารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีแลวเสร็จ 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหราษฎรในพ้ืนท่ีอําเภออมกอยมีความรูดานการเกษตรผสมผสานท่ีเหมาะสม
บนพ้ืนท่ีสูง โดยเฉพาะการเกษตรเพ่ือผลิตอาหาร การปลูกพืชทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี  
ทําใหราษฎรมีความรูดานการใชประโยชนของปาอยางย่ังยืน และมีความรูเร่ืองการแปรรูปผลผลิต
ของปาและผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ี รับซื้อ แปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต เปนสถานท่ีศึกษา
ดูงาน ฝกอบรมและใหความรูแกประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนท่ี รวมถึงเปนสถานท่ีจําหนาย
ผลิตภัณฑของศูนยและประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



๓๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และเมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน
พระราชดําริ ณ โครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน  
ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ณ โรงเรียนบอเกลือ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน สรุปความได ดังนี้ 
 
  ๑. ใหกรมชลประทานเปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานโครงการศูนยภูฟาพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ทําหนาท่ีเหมือนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท้ัง ๖ แหง 
 
  ๒. ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ทบทวนและหาแนวทางใหเกษตรกร จํานวน ๑๒๗ ราย ในพื้นท่ีทรงงาน ๑,๒๐๐ ไร 
มีรายไดเพิ่มขึ้น มีอนามัยดีขึ้น รวมถึงมีการศึกษาท่ีดีขึ้น โดยใหเนนการขยายผลการพัฒนาในพื้นท่ี
อยางเต็มท่ี 
 
  ๓. ในพ้ืนท่ีบานสบปนและบานหวยลอย ซึ่งเปนพ้ืนท่ีขยายผลมีลักษณะพ้ืนท่ี 
นาเปนหวงท่ีสุดเพราะเปนพ้ืนท่ีสูงและลาดชัน ควรพิจารณาวาจะตองทําการพัฒนาเพ่ือชวยเหลือ
ใหชาวบานใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นไดอยางไร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ กปร. ไดสนับสนุนงบประมาณวงเงิน ๓๖,๕๒๐,๙๕๕  บาท 
ใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ เพ่ือสนองพระราชดําริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมพื้นท่ี ดังนี้ 
 
 
 



๓๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒.๑ พื้นท่ีทรงงาน ๑,๘๐๐ ไร 
 
   พ้ืนท่ีสวนท่ี ๑ จํานวน ๖๐๐ ไร ใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีทรงงาน แปลงสาธิต
ดานการเกษตร และอาคารฝกอบรม โดยทําการสาธิต ทดสอบดานพืช มีการจัดการแปลงสาธิต
ดานพืช อาทิ แปลงชาอูหลง แปลงกาแฟ แปลงหมอนผลสดและหมอนทําชา รวมถึงการปลูกขาว
บนพื้นท่ีสูง และการจัดการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
 
   พื้นท่ีสวนท่ี ๒ จํานวน ๑,๒๐๐ ไร ใชประโยชนเปนพื้นท่ีจัดสรรใหเกษตรกร
ทําการเกษตร จํานวน ๑๒๗ ราย  
 
  ๒.๒ พื้นท่ีขยายผล อยูในเขตพื้นท่ีอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนาน มีแปลงเกษตรกรตนแบบจํานวน ๑๓ ราย ในพื้นท่ี ๖ หมูบาน ประกอบดวย (๑) บานนากอก 
(๒) บานหางทางหลวง (๓) บานผาสุก (๔) บานสบมาง (๕) บานหวยลอม (๖) บานหวยลอย  
 
  มีองคกรบริหารการดําเนินงานภายใตรูปแบบการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารโครงการ และคณะอนุกรรมการจํานวน ๓ ดาน ประกอบดวย (๑) คณะอนุกรรมการ 
ดานอํานวยการ (๒) คณะอนุกรรมการดานการเกษตร (๓) คณะอนุกรรมการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

  ๑. แผนงานดานอํานวยการ  
 

   หนวยงานท่ีรวมดําเนินงานภายใตแผนงานดานอํานวยการ ประกอบดวย 
โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี และกรมชลประทาน ซึ่งรวมกันดําเนินงานดานอํานวยการสนับสนุนใหการปฏิบัติงาน
ของโครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เกิดผลสัมฤทธ์ิแกประชาชนในพ้ืนท่ี
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมีรูปแบบการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
และมีทางเลือกการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น กิจกรรมท่ีดําเนินงานครอบคลุมดานตาง ๆ ประกอบดวย 
สนับสนุนบุคลากรจํานวน ๙๕ อัตรา พัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําในพ้ืนท่ีจํานวน ๖ แหง 
การถายทอดองคความรูและประชาสัมพันธ จํานวน ๕ รายการ และมีการจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 
๓๕ รายการ พรอมปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอาคารสถานท่ีภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน ๑๓ รายการ ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมใหโครงการ
เปนสถานท่ีศึกษาเรียนรูรูปแบบการประกอบอาชีพบนพื้นท่ีสูงใหแกผูท่ีสนใจและเปนปลายทาง
สถานท่ีทองเท่ียวใหแกประชาชนโดยท่ัวไป 
 



๓๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน เสนทางศึกษาธรรมชาติในพื้นท่ีทรงงาน ๖๐๐ ไร 
 

 

 

 
 

เพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ําใหแกเกษตรตัวอยาง ๑๓ ราย 
 

  ๒. แผนงานดานการเกษตร 
 

   ในป ๒๕๖๔ มีหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรวม
รวมดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพดานการเกษตร ปศุสัตว และประมง
ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของประชาชนในพื้นท่ี จํานวน ๔ หนวยงาน ประกอบดวย (๑) 
กรมพัฒนาท่ีดิน ทําการสงเสริมการเรียนรูวิธีการผลิตปุยอินทรีย สารกําจัดศัตรูพืชแบบปลอดภัย (๒) 
กรมการขาว ทําการถายทอดองคความรูการปลูกขาวไรอยางย่ังยืน จํานวน ๘๒ ราย จัดทําแปลง
สาธิตการปลูกขาวไรอยางย่ังยืนจํานวน ๒ แปลง ในพื้นท่ีบานหางทางหลวงและบานหวยลอย  
โดยพันธุท่ีปลูก คือ พันธุขาวภูฟาและซิวแมจัน ซึ่งเปนพันธุท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อชวยใหได
ผลผลิตท่ีพอเพียงตอการบริโภคในครัวเรือน และสงเสริมใหปรับเปล่ียนการปลูกขาวนาดํารวมกับ
การทําขาวไร จํานวน ๒๒ ราย ชวยลดการแผวถางพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเพาะปลูกไดจํานวน ๔๙๐ ไร 
(๓) กรมปศุสัตว ทําการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือใหเปนจุดถายทอดองคความรูและรวบรวมปจจัยการผลิต 
เพ่ือแจกจายใหแกเกษตร (๔) กรมประมง ทําการสงเสริมการเล้ียงปลามันซึ่งเปนพันธุปลาทองถิ่น
เพื่อเปนอาหารโปรตีนใหแกประชาชน โดยคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ จํานวน ๑๐ ราย
และใหความรูเร่ืองของการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเบ้ืองตน เทคนิคการเพาะพันธุสัตวน้ํา คุณภาพน้ํา 
ในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การปองกันและรักษาโรคสัตวน้ํา และการสรางอาหารธรรมชาติ 
 



๔๐ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

ศาลาเรียนรูการผลิตปุยอินทรียในพื้นท่ีทรงงาน ๖๐๐ ไร 

 

 

 

 
   

สงเสริมรูปแบบการปลูกขาวไรอยางย่ังยืนใหแกเกษตรพื้นท่ีบานหางทางหลวงและบานหวยลอย 

 

 

 

 
   

สงเสริมการเล้ียงปลามันในนาขาว เพื่อเปนการอนุกรักษ?พันธุและเปนแหลงอาหารโปรตีน 
 
 
 



๔๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๓. แผนงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินกิจกรรมในพื้นท่ีบานหวยลอย 
ตําบลภูฟา ซึ่งเปนพื้นท่ีขยายผล ประกอบดวย จัดทําฝายชะลอน้ําในพื้นท่ีตนน้ําลําธาร จํานวน ๕๐ 
แหง ใหความรูแกสมาชิกเครือขายกลุมอาสาสมัครปองกันและจัดการไฟปาแกราษฎรในพื้นท่ีตําบล
ภูฟา จํานวน ๖๐ ราย เพาะชําพันธุกลาไมทองถิ่นและพืชหายากซึ่งเปนกลาไมขนาดใหญ จํานวน 
๒๐,๐๐๐ กลา  สงเสริมการปลูกแฝกในพ้ืนท่ีเกษตรกรจํานวน ๑๒ ราย พื้นท่ี ๑๐ ไร ใชประโยชน
ท่ีดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ําในพื้นท่ีสูงชัน สงเสริมการใชวัสดุธรรมชาติ พืชสมุนไพรทดแทนการใช
สารเคมีในการเกษตร จัดหาแหลงน้ําขนาดเล็กและระบบการกระจายแหลงน้ํา จํานวน ๖ แหง 
ปลูกปาตามโครงการสรางปา สรางรายไดตามแนวพระราชดําริ และสงเสริมใหเกษตรกรปลูกหวายพันธุ
ทองถิ่น กาแฟ ชาและเมี่ยงแบบผสมผสาน รวม ๔๐ ราย ซึ่งลวนเปนพืชทองถิ่นท่ีเจริญเติบโตไดดี
และมีการบริโภคอยางแพรหลาย 
 

 

 

 
   

จัดทําฝายคอกหมูในพื้นท่ีตนน้ํา  ใหความรูการจัดการไฟปา 
   

 

 

 
   

ผลิตกลาไมใหญเพื่อการอนุรักษ  ปลูกแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน 



๔๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

จัดหาแหลงน้ําขนาดเล็กใหแกษตรกร  เปล่ียนรูปแบบการทํานาเปนแบบขั้นบันได 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ๑. ชวยใหประชาชนในเขตพื้นท่ีอําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นาน จํานวน ๖๑ หมูบาน ๕,๓๐๒ ครัวเรือน ประชากร ๑๗,๗๐๐ คน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ครอบคลุมท้ังดานการศึกษา การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยู 
 
  ๒. ชวยพัฒนาพ้ืนท่ีปาตนน้ํานานและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ
ปาขุนนาน อุทยานแหงชาติดอยภูคา และปาสงวนแหงชาติปาดอยภูคาและปาผาแดง คิดเปนพื้นท่ี
จํานวน ๙๕,๐๐๐ ไร ใหไดรับการอนุรักษและฟนฟูคืนสูความอุดมสมบูรณ 
 
  ๓. สามารถถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม  
โดยในป ๒๕๖๔ ไดทําการถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกรรวม ๘๓๑ คน  
 
  ๔. สามารถเปนตัวอยางของโครงการท่ีใชรูปแบบการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี  
ซึ่งชวยสรางความเปนอยูท่ีดีขึ้นใหแกประชาชน ท้ังยังเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและการอนุรักษ
ใหแกจังหวัดนาน โดยในป ๒๕๖๔ มีจํานวนผูเขามาเย่ียมชมโครงการท้ังส้ิน ๒๕,๓๔๗ ราย 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่ตั้งโครงการและขอบเขตการดําเนินงานของศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานแหลงน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําพรอมอาคารประกอบโรงเรียนสันติสุข  
ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 21สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี21 เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนบานเลโคะ อําเภอสบเมย 
จังหวัดแมฮองสอน ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาใหความชวยเหลือแกไขปญหา
ดานแหลงน้ํา แกโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดเชียงใหม ท่ีประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา 
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จํานวน ๑๙ โรงเรียน 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 21สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี21 เสด็จพระราชดําเนินไปประทับพัก ณ เรือนรับรองท่ีประทับ 
สํานักงานชลประทานท่ี ๖ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ในการนี้   
ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาแนวทางจัดหาน้ําเพ่ือชวยเหลือโรงเรียน 
ในพื้นท่ีจังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดเชียงใหม ท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร รวม ๑๙ โรงเรียน ซึ่งในจํานวนนี้มีโรงเรียนโรงเรียนสันติสุข เปน ๑ ใน ๑๙ โรงเรียน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานไดดําเนินการปรับปรุงขุดลอกสระเก็บน้ําเดิม จํานวน ๓ แหง พื้นท่ี
ประมาณ ๔.๘๓ ไร โดยขุดลึกประมาณ ๒ เมตร มีความจุรวม ๑๘,๕๐๐ ลบ.ม. และปรับปรุง 
บอเก็บน้ําความจุ ๒๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมอาคารประกอบ และระบบทอสงน้ํา ความยาวรวม 
๒,๕๖๕ เมตร เพ่ือเปนแหลงน้ําตนทุน เพ่ือใชสําหรับอุปโภคบริโภค และใชในกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียน ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จรอยละ ๔๐ คาดวาจะเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
   

สระเก็บน้ําเดิม จํานวน ๓ แหง  ระบบทอสงน้ํา ความยาวรวม ๒,๕๖๕ เมตร 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหครู และนักเรียน จํานวน ๓๕๓ คน มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และน้ําสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนสันติสุขพื้นท่ี ๘๐ ไร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๔๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํา โรงเรียนแมออนวิทยาลัย ระยะที่ ๒ 
ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 21สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี21 เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนบานเลโคะ อําเภอสบเมย 
จังหวัดแมฮองสอน ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานรวมกับสํานักงาน กปร. 
พิจารณาใหความชวยเหลือแกไขปญหาดานแหลงน้ํา แกโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนและ
จังหวัดเชียงใหม ท่ีประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จํานวน 
๑๙ โรงเรียน 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 21สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี21 เสด็จพระราชดําเนินไปประทับพัก ณ เรือนรับรองท่ีประทับ 
สํานักงานชลประทานท่ี ๖ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ในการนี้   
ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาแนวทางจัดหาน้ําเพ่ือชวยเหลือโรงเรียน 
ในพื้นท่ีจังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดเชียงใหม ท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร รวม ๑๙ โรงเรียน ซึ่งในจํานวนนี้มีโรงเรียนแมออนวิทยาลัย เปน ๑ ใน ๑๙ โรงเรียน 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตาม 
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนแมออนวิทยาลัย ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  
ในการนี้ ไดถวายรายงานผลการดําเนินงานจัดหาแหลงน้ําสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมของ
โรงเรียนแมออนวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ไดดําเนินการโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํา
โรงเรียนแมออนวิทยาลัย ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ และปงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมชลประทาน 
จะดําเนินการปรับปรุงสระเก็บน้ํา โรงเรียนแมออนวิทยาลัย ระยะท่ี ๒ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานไดดําเนินการปรับปรุงสระเก็บน้ํา โรงเรียนแมออนวิทยาลัย ระยะท่ี ๒ 
โดยการปรับปรุงสระเก็บน้ําแหงท่ี ๒ พรอมอาคารประกอบ จํานวน ๑ แหง ขนาดกวาง ๔๕ เมตร 
ยาว ๔๕ เมตร ลึก ๘ เมตร สามารถเก็บกักน้ําได ๖,๔๗๕ ลูกบาศกเมตร ปจจุบันดําเนินการแลว
รอยละ ๔๕ คาดวาจะแลวเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 



๔๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

การปรับปรุงสระเก็บน้ําแหงท่ี ๒ พรอมอาคารประกอบ 

ขนาดกวาง ๔๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ลึก ๘ เมตร 
 

 

 

 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหกับครูและนักเรียนในโรงเรียนแมออนวิทยาลัย จํานวน ๓๘๖ คน มีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ และมีน้ําสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ ของโรงเรียนแมออนวิทยาลัย 
  



๔๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๕๐ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงฝายหวยปากลวยตอนบนพรอมระบบสงน้ําและอาคารประกอบ  
(จัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนรัปปาปอรต) ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนรัปปาปอรต บานปาเกี๊ยะใน 
หมูท่ี ๘ ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริ  
ใหกรมชลประทานและสํานักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ําเพ่ิมเติมใหกับโรงเรียนรัปปาปอรต  
โดยการกอสรางบอเก็บน้ําเพิ่มเติมจากระบบสงน้ําของฝายหวยปากลวยตอนบน 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปประทับพัก ณ เรือนรับรองท่ีประทับ 
สํานักงานชลประทานท่ี ๖ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ในการนี้  
ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาแนวทางจัดหาน้ําเพ่ือชวยเหลือโรงเรียน 
ในพื้นท่ีจังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดเชียงใหม ท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร รวม ๑๙ โรงเรียน ซึ่งในจํานวนนี้มีโรงเรียนรัปปาปอรต เปน ๑ ใน ๑๙ โรงเรียน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางระบบทอสงน้ําเพิ่มเติม จากฝายหวยปากลวย
มายังโรงเรียนรัปปาปอรตโดยตรง ความยาวรวม ๒,๒๗๖ เมตร และบอเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ิมเติม ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง ในเขตพ้ืนท่ีโรงเรียน ปจจุบันดําเนินการแลว
รอยละ ๑๐ คาดวาจะแลวเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

ฝายหวยปากลวย ซึ่งจะดําเนินการกอสรางระบบทอสงน้ําเพิ่มเติมมายัง 
โรงเรียนรัปปาปอรตโดยตรง ความยาวรวม ๒,๒๗๖ เมตร 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําให ครูและนักเรียน จํานวน ๑๔๔ คน และราษฎรบานปาเกี๊ยะใน จํานวน ๑๙๐ 
ครัวเรือน ๑,๑๒๔ คน มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนพื้นท่ี ๑๕ ไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 



๕๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อางเกบ็น้ําบานจันทรพรอมระบบสงน้ํา ตําบลบานจันทร อําเภอกลัยาณิวัฒนา จังหวดัเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนใหกับโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ตามท่ี นายประจินต เหลาเท่ียง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไดขอพระราชทานความชวยเหลือ 
 
  ตอมาเมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยัง โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม โดยมี พลโทอภิเชษฐ ซื่อสัตย  
แมทัพภาคท่ี ๓ นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายลลิต ถนอมสิงห  
รองเลขาธิการ กปร. ตลอดจนขาราชการ เฝาฯ รับเสด็จ 
 
  ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริใหสํานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
รวมกันจัดหาน้ําใหแกโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ใหมีน้ําสําหรับดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงพยาบาลไดอยางเพียงพอ รวมถึงจัดหาน้ําใหราษฎรบริเวณใกลเคียง  
ใหมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร เพียงพอตลอดท้ังป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ในป ๒๕๖๒ กรมชลประทานไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. เพ่ือดําเนินกิจกรรมขุดลอก
อางเก็บน้ําหวยออปริมาณดินขุด ๖๕,๑๐๐ ลูกบาศกเมตร กิจกรรมฝายตนน้ํา และกอสรางระบบสงน้ํา
พรอมอาคารประกอบ แตเพื่อใหการสนับสนุนน้ําในพื้นท่ีโรงพยาบาลวัดจันทรฯ เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชนสูงสุด กรมชลประทานจึงจัดทําแผนกอสรางอางเก็บน้ําบานจันทรพรอมระบบสงน้ํา 
ประกอบดวย อางเก็บน้ําทํานบดินยาว ๘๘ เมตร สูง ๒๙ เมตร ระบบทอสงน้ําขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ๔ นิ้ว ยาวประมาณ ๓,๓๙๓ เมตร รางน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒,๕๑๘ เมตร  
 
 
 



๕๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
พรอมอาคารประกอบ ซึ่งการดําเนินงานจะแบงออกเปน ๒ ระยะ โดยในระยะท่ี ๑ กรมชลประทาน
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. ในป ๒๕๖๔ สําหรับดําเนินงานกิจกรรมเบ้ืองตนและ
งานสวนประกอบ เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง สวนกิจกรรมอ่ืน ๆ สํานักงาน 
กปร. จะพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ตอไป ปจจุบัน
ดําเนินการแลวรอยละ ๑ คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

ดําเนินการเตรียมความพรอมของพื้นท่ี และจัดหาวัสดุ เพื่อดําเนินโครงการในระยะตอไป 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อโครงการฯ แลวเสร็จ จะสามารถสงน้ําสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ของ
โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และสงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคใหแกราษฎร 
ในเขตตําบลบานจันทร จํานวน ๑,๐๐๔ ครัวเรือน ประชากร ๓,๖๘๗ คน สามารถสงน้ําชวยเหลือ
พ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎรบานจันทร จํานวน ๑๐๐ ไร ทําใหผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น ราษฎร 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
 
 



๕๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๕๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการฝายพรอมระบบสงน้ําศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยสลุง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของ 
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยสลุง ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
พระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทาน และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกันจัดหาแหลงน้ํา และแกไขปญหา 
การขาดแคลนน้ํา สําหรับอุปโภคบริโภค รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยสลุง 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางฝายคอนกรีต กวาง ๘ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร 
ระบบทอสงน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ความยาว ๓,๓๘๖ เมตร  
ทอขามลําหวย ความยาว ๑๘ เมตร ขนาดเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรับทอขามหวย ความสูง ๒ เมตร 
จํานวน ๙ ตน จํานวน ๓ แหง พรอมถังพักน้ําขนาดความจุ ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง 
ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คาดวาจะแลวเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหครูและนักเรียน รวมจํานวน ๙๐ คน มีแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยสลุง 
ตลอดจนสามารถสงน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรราษฎรบริเวณใกลเคียงในฤดูฝน จํานวน ๕ ไร 
และฤดูแลว จํานวน ๕ ไร 
 

 

 

 

 

 



๕๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 



๕๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดหาน้ําใหแกศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคะเนจือทะ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินติดตามผลการดําเนินงานศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานคะเนจือทะ ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ไดพระราชทาน
พระราชดําริใหกรมชลประทาน พิจารณาจัดหาแหลงน้ําใหกับศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานคะเนจือทะ ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคะเนจือทะ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางฝาย GABIONS ยาว ๑๒ เมตร สูง ๒ เมตร 
จํานวน ๑ แหง วางระบบทอสงน้ํา PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ จํานวน 
๑,๒๑๒ เมตร พรอมบอเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๘๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง 
ปจจุบันอยูระหวางทําแผนจัดซื้อจัดจาง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะสามารถสงน้ําสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคะเนจือทะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ 
ทาสองยาง จังหวัดตาก จํานวน ๑๓๗ คน และราษฎรบานคะเนจือทะ จํานวน ๙๘ ครัวเรือน ๓๔๑ คน 
และสามารถสงน้ําใหกับพ้ืนท่ีทําการเกษตรในชวงฤดูฝน ประมาณ ๕ ไร และในชวงฤดูแลง 
ประมาณ ๕ ไร 
 

 

 

 

 



๕๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 



๖๐ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดหาน้ําเพ่ิมเติมใหกับศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แมฟาหลวง” 
บานพะตี้หมอโจ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินติดตามผลการดําเนินงานศูนยการเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานพะตี้หมอโจ ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหลงน้ําใหกับศูนยการเรียนชุมชน 
ชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานพะตี้หมอโจ ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค 
และทําการเกษตร และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แมฟาหลวง” บานพะตีห้มอโจ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางฝายกลองเกเบ้ียน ขนาดกวาง ๑๖ เมตร  
สูง ๓ เมตร พรอมวางทอสงน้ํา PVC สาย MP  ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๓ นิ้ว ความยาว ๕๘๔ เมตร  
และทอสงน้ํา PVC สาย ๒-MP ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๓ นิ้ว ความยาว ๒๐๖ เมตร ปจจุบัน 
อยูระหวางทําแผนจัดซื้อจัดจาง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  สามารถจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคใหกับคณะครูและนักเรียน ศูนยการเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานพะตี้หมอโจ จํานวน ๔๑ คน และ ราษฎรบานพะตี้หมอโจ 
จํานวน ๕๖ ครัวเรือน ๓๒๘ คน รวมท้ังสามารถสงน้ําใหแกพ้ืนท่ีการเกษตรในฤดูฝน ประมาณ ๕ ไร 
และในชวงฤดูแลง ประมาณ ๕ ไร 
 

 

 

 

 



๖๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๖๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติดอยภูคา ที่ ๑๒ (ธารเสด็จ)  
และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห ๓  

ตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 
 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห ๓ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี ๕๐ หมูท่ี ๑๐ บานสวาง ตําบลหนองแดง อําเภอ
แมจริม จังหวัดนาน ในการนี้ไดพระราชทานพระราชดําริ ใหสํานักงาน กปร. และกรมชลประทาน 
รวมกันพิจารณาดําเนินการกอสรางระบบสงน้ํา พรอมถังพักน้ํา เพ่ืออุปโภคบริโภค และสนับสนุน
กิจกรรมการเกษตรของโรงเรียนใหมีน้ําใชเพียงพอตลอดท้ังป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานดําเนินการกอสรางทอสงน้ํา PVC สาย A ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
๔ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ความยาว ๑,๙๐๐ เมตร สาย B ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒.๕ นิ้ว  
ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ความยาว ๑๕๐ เมตร กิจกรรม BLOW OFF ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔ นิ้ว 
รวม ๒ แหง กิจกรรม AIR RELEASE VALVE ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔ นิ้ว รวม ๔ แหง กิจกรรม
อาคารบอแยกพรอมทอแยกชนิดทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔ นิ้ว รวม ๕ แหง 
กิจกรรมถังพักน้ํา ขนาด ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๕ แหง ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ  
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อโครงการฯ แลวเสร็จ จะสามารถสนับสนุนน้ําใชสําหรับอุปโภคบริโภค และ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของทางโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห ๓ หนวยพิทักษ
อุทยานแหงชาติดอยภูคาท่ี ๑๒ (ธารเสด็จ) ศูนยพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนท่ีลุมน้ํานานอันเนื่อง  
มาจากพระราชดําริฯ (พมพ. ๔) ฐานตํารวจตระเวนชายแดนบานสวาง และราษฎรบานสวาง 
รวมท้ังมีน้ําใชทําการเกษตรไดตลอดท้ังป สรางความชุมชื้นและรักษาระบบนิเวศของผืนปาสงวน
แหงชาติ ปาน้ําวาและปาแมจริมใหมีความอุดมสมบูรณ ชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรใหแก 
ทางโรงเรียน รวมท้ังราษฎรในพ้ืนท่ีใหมีรายไดครัวเรือนท่ีสูงขึ้น สรางเสริมการมีสวนรวมระหวาง
สวนราชการและประชาชนในการรวมบริหารจัดการแหลงน้ําในพื้นท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 



๖๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 
 

บริเวณจุดกอสรางระบบสงน้ํา ปจจุบันโครงการฯ อยูระหวางดําเนินการ 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๖๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงฝายนาคาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษา แผนกสามัญศึกษา วัดหวยซอ ตําบลหมอเมือง 
อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ไดพระราชทานพระราชดําริแก หมอมหลวงจิรพันธ ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. 
ในขณะนั้น นายชูชาติ ฉุยกลม ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สํานักพระราชวัง และ
นายบุญสนอง สุชาติพงศ ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน สรุปวา “ใหกรมชลประทาน
พิจารณาปรับปรุงฝายนาคาและฝายหมอเมืองพรอมระบบสงน้ํา และทางลําเลียงผลผลิต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสงน้ําใหแกพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง และตําบลหมอเมือง 
ตลอดจนวัดหวยซอและพื้นท่ีใกลเคียง” 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางฝายนาคาขึ้นใหมทดแทนของเดิม  
โดยดําเนินการกอสรางฝายทดน้ําหินกอขนาดความยาว ๓๒ เมตร สูง ๒ เมตร พรอมกอสราง 
ทอระบายน้ําปากคลองสงน้ําฝงซาย ขนาดกวาง ๑.๒๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ดําเนินกิจกรรม 
งานดินขุดดวยเคร่ืองจักรจํานวน ๗,๘๙๐ ลูกบาศกเมตร กิจกรรมงานดินถมบดอัดแนน 
ดวยเคร่ืองจักรจํานวน ๓,๖๙๖ ลูกบาศกเมตร และติดตั้งบานระบาย ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร
พรอมเคร่ืองกวาน ขนาด ๔ ตันจํานวน ๓ ชุด ปจจุบันอยูระหวางการจัดหาและเตรียมงานเบ้ืองตน 
คาดวาจะแลวเสร็จท้ังโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



๖๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

บริเวณจุดกอสรางฝายนาคาขึ้นใหมทดแทนของเดิม 

 

 

 

 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อโครงการฯ แลวเสร็จ สามารถชวยใหพระภิกษุ ครู และนักเรียนสามเณรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษา จํานวน ๒๙ คน รวมท้ังราษฎรบริเวณใกลเคียง จํานวน 
๑,๘๕๐ คน มีน้ําใชอุปโภคบริโภคไดอยางเพียงพอ ท้ังยังชวยใหราษฎรบานหวยซอ หมูท่ี ๑ บานทุงกวาง 
หมูท่ี ๕ ตําบลหมอเมือง และบานนาคา หมูท่ี ๔ ตําบลหนองแดง มีน้ําใชทําการเกษตรในฤดูฝน 
๘๐๐ ไร และในฤดูแลง ๒๐๐ ไร 
 

 

         

 

 
       



๖๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



๖๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะฝายปางมะผา  
(บริเวณศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน) ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังโครงการพัฒนาลุมน้ําลาง 
ตามพระราชดําริ (ศูนยปางมะผา) และ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพหวยเดื่อ อําเภอเมืองแมฮองสอน 
จังหวัดแมฮองสอน ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณากอสรางฝายทดน้ําหรือ 
อางเก็บน้ําแมลางจัน ตามความเหมาะสม เพ่ือจัดหาน้ําใหกับพื้นท่ีทํากินท่ีจะบุกเบิกขึ้นใหม สําหรับ
จัดสรรใหกับชาวไทยภูเขาเผามง หมูบานแมลางจัน สามารถทําการเกษตรได ตามท่ีราษฎร 
ชาวไทยภูเขาเผามงไดกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน 
 
  ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดเดินทาง
ไปประชุมติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ หองประชุมขุนลุมประพาส 
ศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนท่ีควรปรับปรุงซอมแซม จํานวนท้ังส้ิน 
๑๒ โครงการ เปนโครงการโดยเรงดวน จํานวน ๖ โครงการ โดยใชงบประมาณ กปร. ดําเนินการ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานดําเนินการกอสรางปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะฝายปางมะผา 
(บริเวณศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน) ขนาดความสูง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตรปจจุบันอยูระหวาง
เตรียมการเบ้ืองตน คาดวาจะแลวเสร็จเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

สภาพพื้นท่ีบริเวณท่ีจะดําเนินการกอสรางปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะฝายปางมะผา 
ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการเบ้ืองตน 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  สามารถบรรเทาความรุนแรงของปญหาอุทกภัยในเขตศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน 
และราษฎรบริเวณใกลเคียงตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน ๔๙๓ 
ครัวเรือน ประชากร ๑,๔๘๖ คน พื้นท่ีการเกษตร จํานวนรวมประมาณ ๓๐๐ ไร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 



๗๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(อาคารบังคับน้ําหวยรองแหงพรอมระบบสงน้ํา) เพ่ือจัดหาน้ําชวยเหลือราษฎรบานปางคอง 

ตําบลนาปูปอม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
 
เร่ืองเดิม 
 
  สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  
เสด็จพระราชดําเนินทรงเย่ียมราษฎร บานรวมไทยพัฒนาท่ี ๑ ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ มีพระราชเสาวนียกับพลตรีชัยยุทธ เทพยสุวรรณ  
ผูบัญชาการกองพลพัฒนาท่ี ๓ ผูอํานวยการโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ี จังหวัดตาก – 
แมฮองสอน ใหหาราษฎรชาวไทยภูเขา ท่ีสมัครใจไปเปนเปนยามตามแนวชายแดน ใหพิจารณา 
หาแนวทางในการดําเนินงานจัดตั้งหมูบาน ในรูปแบบบานยามชายแดนเพ่ือพัฒนาราษฎรในพ้ืนท่ี
ใหเขมแข็ง มีสวนรวมรักษาประเทศชาติ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 
  ตอมาเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระราชดําเนินเย่ียมราษฎรและติดตามความกาวหนา 
การดําเนินงานโครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานปางคอง ตําบล 
นาปูปอม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
 
  และเมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดไปตรวจ
เย่ียมโครงการฯ และมีขอเสนอแนะ ใหสํานักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาสํารวจ 
ความเหมาะสมกอสรางฝายในลําหวยรองแหงเพ่ือจัดหาน้ําสนับสนุนใหแกราษฎรบานปางคอง 
และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานโครงการฯ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทาน ดําเนินการกอสรางอาคารบังคับน้ําหวยรองแหงพรอมระบบสงน้ํา 
ขนาดสูง ๑ เมตร กวาง ๕ เมตร  จํานวน ๒ แหง พรอมระบบสงน้ํา ความยาวรวม ๑๐.๑ กิโลเมตร 
พรอมบอเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๘ แหง และ 
บอลดแรงดัน ขนาดความจุ ๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการ
เบ้ืองตน คาดวาจะแลวเสร็จเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕    
 



๗๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

สภาพพื้นท่ีบริเวณท่ีจะดําเนินการกอสรางอาคารบังคับน้ําหวยรองแหงพรอมระบบสงน้ํา 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  ทําใหราษฎรบานปางคอง จํานวน ๓๐ ครัวเรือน ๑๒๑ คน มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค 
พื้นท่ีการเกษตร จํานวน ๑๑๐ ไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 



๗๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยเดื่อ จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา 
ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริให สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 
ดําเนินการรับโอนท่ีดิน จํานวน ๔ แปลง รวมเนื้อท่ี ๑๓ ไร ๓ งาน ๓๑ ตารางวา ตั้งอยูท่ีบานดอยกอม 
หมูท่ี ๖ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ซึ่งพระอาจารยสุชินวิมโล นอมเกลา ฯ ถวาย 
เพื่อใชประโยชนตามพระราชอัธยาศัย  
 
  ตอมาวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพื้นท่ีโครงการพัฒนาท่ีดิน
มูลนิธิชัยพัฒนา บานดอยกอม ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ในการนี้ ไดพระราชทาน
พระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาดําเนินการใหความชวยเหลือแกราษฎร ซึ่งประสบปญหา
ความแหงแลงและขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการขุดลอกและขยาย 
อางเก็บน้ําหวยเดื ่อและแผนงานกอสรางระบบสงน้ําจากอางเก็บน้ําหวยหินฝน เพื่อจัดหาน้ํา
สนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตามหนังสือสํานักพระราชวัง ท่ี รล ๐๐๑๐/๒๗๖๐ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ตามท่ี  
นายอนันต  คําโปง ไดขอพระราชทานความชวยเหลือใหดําเนินการขยายอางเก็บน้ําหวยเดื่อและ 
อางเก็บน้ําหวยหินฝน อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานไดการดําเนินงานปรับปรุงระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ  
โดยกอสรางระบบทอสงน้ํา PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔ นิ้ว ความยาวรวม ๑,๔๒๓ เมตร  
และระบบทอสงน้ํา PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔ นิ้ว ความยาวรวมประมาณ ๘๓๓ เมตร  
และบอเก็บน้ําขนาด ๒๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒ แหง ในท่ีดินของโครงการพัฒนาท่ีดินมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ปจจุบันดําเนินการเสร็จแลว 
 



๗๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

สภาพพื้นท่ีกอนดําเนินการ  บอเก็บน้ําขนาด ๒๐๐ ลูกบาศกเมตร 
จํานวน ๒ แหง 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 

  ทําใหราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนา บานดอยกอม หมูท่ี ๖ 
จํานวน ๒๔๓ ครัวเรือน ๖๔๕ คน มีน้ําสําหรับใชในการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ อยางเพียงพอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๗๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการกอสรางระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยแมเลียบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 
เร่ืองเดิม 
 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยแมเลียบพรอมระบบสงน้ํา ไวเปน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ท่ี รล ๐๐๐๘.๔/๒๕๒๒๘ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีนายอุดม จันทรตะวงค กํานันตําบลแมเปา ขอพระราชทาน
โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยแมเลียบพรอมระบบสงน้ํา เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา 
ทําการเกษตรของราษฎร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยแมเลียบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรมชลประทาน
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงรายในป ๒๕๖๐ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ  
เปนอางเก็บน้ําขนาดเล็ก ความจุ ๑,๓๙๖,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๔  
กรมชลประทานไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. เพ่ือกอสรางระบบสงน้ําแบบทอ HDPE 
ขนาด ๘ นิ้ว และ ๑๒ นิ้ว ความยาวรวม ๖,๑๑๖ เมตร และกอสรางถังเก็บน้ําขนาดความจุ ๑๕๐ 
ลูกบาศกเมตร จํานวน ๖ แหง พรอมอาคารประกอบ ปจจุบันดําเนินการแลวรอยละ ๗๐ คาดวา 
จะแลวเสร็จท้ังโครงการฯ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อโครงการฯ แลวเสร็จ จะสามารถสงน้ําสนับสนุนพื้นท่ีทําการเกษตรในฤดูฝน 
จํานวน ๒,๐๐๐ ไร และในฤดูแลงจํานวน ๕๐๐ ไร รวมท้ังสามารถสงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ใหแกราษฎรตําบลแมเปา จํานวน ๘ หมูบาน และตําบลเม็งรายจํานวน ๔ หมูบาน รวม ๑,๘๗๙ 
ครัวเรือน ๕,๑๒๙ คน ท้ังยังสามารถปองกันปญหาอุทกภัยในชวงฤดูฝน และแกปญหาภัยแลงใหแก
ราษฎรในพื้นท่ีโดยตรงและบริเวณใกลเคียง สงผลใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

 

 

 

 



๗๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

กอสรางระบบสงนํ้าความยาวรวม ๖,๑๑๖ เมตร  
และกอสรางถังเก็บน้ําความจุ ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๖ แหง 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

 



๗๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 



๘๐ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการประตูระบายน้ําบานแมปูคาพรอมระบบสงน้ํา 
ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ รับโครงการกอสราง
ประตูระบายน้ําบานแมปูคาพรอมระบบสงน้ํา ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตามหนังสือสํานักพระราชวัง ท่ี รล ๐๐๐๘.๑/๑๑๗๘๑ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามท่ี 
นายบุญสง จินา ราษฎรบานแมปูคา ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ขอพระราชทาน
โครงการพัฒนาแหลงน้ําแมปูคา เพื่อชวยเหลือราษฎร ๔ หมูบาน ตําบลแมปูคา ซึ่งประสบปญหา 
การพังทลายของดินและวัชพืชปกคลุมลําน้ํา ทําใหประสิทธิภาพการสงน้ําและการระบายน้ําลดลง 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานดําเนินการสรางประตูระบายนํ้า จํานวน ๑ แหง ประกอบดวย  
บานระบายตรง ขนาดความสูง ๔ เมตร ความกวาง ๕ เมตร จํานวน ๒ ชอง กิจกรรมระบบสงน้ํา 
ลักษณะเปนรางน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๒๙๒ เมตร จํานวน ๑ แหง กิจกรรมจัดหาและ
ติดตั้งเข็มพืดเหล็ก พรอมทําการติดตั้ง จํานวน ๓๘ ตน และกิจกรรมจัดหาและติดตั้งบานระบาย
พรอมชุดเคร่ืองยก จํานวน ๒ แหง ปจจุบันดําเนินการรอยละ ๑๒ คาดวาจะแลวเสร็จภายใน 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  เมื่อโครงการฯ แลวเสร็จ จะสามารถสงน้ําชวยเหลือราษฎรบานแมปูคา หมูท่ี ๕ 
ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓๓๔ ครัวเรือน ราษฎรจํานวน ๘๗๐ คน 
ใหมีน้ําเพียงพอในการทําเกษตรกรรมไดตลอดท้ังป โดยสามารถสงน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร
จํานวน ๒๗๕ ไร อีกท้ังยังเปนแหลงกักเก็บน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนลําน้ําแมปูคา ในพ้ืนท่ี 
บานแมปูคา ใหราษฎรมีปริมาณน้ําเพียงพอเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง  
ในขณะเดียวกันชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําของลําน้ําแมปูคาใหดีย่ิงขึ้น สามารถควบคุม
ปริมาณน้ําในชวงฤดูน้ําหลากใหเหมาะสมกับศักยภาพการรองรับน้ําของพ้ืนท่ี เปนการบรรเทา
อุทกภัยในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
 
 
 



๘๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
การดําเนินการขุดเปดบอกอสรางและทางผันน้ํา เพื่อเตรียมกิจกรรมกอสรางประตูระบายน้ํา 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๘๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําบานสหกรณ ๑ และอาคารประกอบ ระยะที่ ๒  
ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ รับโครงการขุดลอก 
อางเก็บน้ําบานสหกรณ ๑ พรอมระบบประปา ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตามหนังสือสํานักพระราชวัง ท่ี รล ๐๐๐๘.๑/๒๓๖๑๒ เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามท่ี 
นายอํานวย สิทธิชัย ราษฎรบานสหกรณ ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอางเก็บน้ําพรอมระบบประปา บริเวณตําบลบานสหกรณ  
เพื่อชวยเหลือราษฎรอําเภอแมออน ซึ่งขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

  โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําบานสหกรณ ๑ และอาคารประกอบ ในระยะท่ี ๑  
ป ๒๕๖๓ กรมชลประทานไดดําเนินการขุดลอกเพิ่มความจุกักเก็บน้ํา จํานวน ๙,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
ปรับปรุงดาดคอนกรีตบริเวณอาคารระบายน้ําลน พรอมกอสรางบอเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 
๑๐๐ ลูกบาศกเมตร และกอสรางโรงสูบน้ําดวยไฟฟา ซึ่งปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ สําหรับโครงการ
ปรับปรุงสระเก็บน้ําบานสหกรณ ๑ และอาคารประกอบ ในระยะท่ี ๒ กรมชลประทานไดขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ กปร. ในป ๒๕๖๔ เพื่อดําเนินกิจกรรมงานขุดลอกสระบานสหกรณ ๑ 
ประกอบดวยงานดินขุดดวยเคร่ืองจักรจํานวน ๔๙,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร และงานถมดินบดอัดแนน
ดวยเคร่ืองจักรรอยละ ๙๕ จํานวน ๑๔,๖๐๐ ลูกบาศกเมตร นอกจากนี้ยังดําเนินกิจกรรม 
ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ แหง กิจกรรมงานบันไดหินกอ จํานวน ๓ แหง กิจกรรมบอเก็บน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง กิจกรรมงานปองกันการกัดเซาะ
ริมตล่ิงของอาคารโรงสูบน้ํา จํานวน ๑ แหง ปจจุบันดําเนินการแลวรอยละ ๔๗ คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕  
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  เมื่อโครงการฯ แลวเสร็จ จะสามารถเพ่ิมศักยภาพความจุกักเก็บน้ําของสระเก็บน้ํา
บานสหกรณ ๑ จากเดิมความจุกักเก็บ ๕๓,๓๗๑ ลูกบาศกเมตร เพ่ิมขึ้นเปน ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
กอใหเกิดประโยชนแกราษฎรบานสหกรณ ๑ หมูท่ี ๑ ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม มีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ท้ังหมดจํานวน ๒๒๗ ครัวเรือน ราษฎรจํานวน ๕๖๐ คน 
และสามารถสงน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรในฤดูฝนจํานวน ๒๕๕ ไร และในฤดูแลงจํานวน ๒๕๕ ไร 
ดังนั้นโครงการดังกลาวจะทําใหคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของราษฎรดีขึ้น 
 
 



๘๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 
 

การดําเนินกิจกรรมบอเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศกเมตร 

 

 

 

 
 

การดําเนินกิจกรรมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 

 

 

 

 

 

 



๘๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

แผนที่โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําบานสหกรณ ๑ และอาคารประกอบ ระยะที่ ๒ 
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

 



๘๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการสถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟาบานหนองแมลางพรอมระบบสงน้ํา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะที่ ๑ ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสรางสถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟาบานหนองแมลาง 
พรอมระบบสงน้ํา ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ  
ท่ี รล ๐๐๐๘.๔/๕๘๔๔ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามท่ี นายสามารถ ทิพา ประธานกลุมผูใชน้ํา
บานหนองแมลาง และนายทิน จันทะบุรี ประธานกลุมผูใชน้ําบานทาไผ ขอพระราชทานโครงการ
กอสรางสถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟาบานหนองแมลางพรอมระบบสงน้ํา เพ่ือชวยเหลือราษฎร  
ซึ่งขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทาน ไดดําเนินการตามแผนโครงการสถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟา 
บานหนองแมลางพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะท่ี ๑ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมงานอาคารโรงสูบน้ํา กิจกรรมงานจัดหาและติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา จํานวน ๒ เคร่ือง กิจกรรม
งานติดตั้งระบบไฟฟาแรงต่ําพรอมสวนประกอบ กิจกรรมงานวางทอ โดยมีงานทอสงน้ํา MP  
ทอ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๒,๖๗๕ เมตร  
และ สาย ๒R-MP ทอ PVC ยาว ๑,๙๘๖ เมตร กิจกรรมงานอาคารทอแยกสงน้ํา กิจกรรม 
งานบอดักตะกอน จํานวน ๔ แหง งานอาคาร ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร จํานวน  
๕ แหง กิจกรรมงานดันทอลอดใตถนนลาดยาง งาน THRUST BLOCK ขอโคงแนวราบและแนวดิ่ง 
จํานวน ๒๕ แหง งานอาคารปลายทอสงน้ํา (บอพักน้ํา) งานเสาหลัก คอนกรีตเสริมเหล็กแสดงแนวทอ 
จํานวน ๑๐๘ ตนงานอาคารจุดจายน้ํา งานอาคารถังพักน้ํา ๕๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒ แหง  
งานขยายเขตไฟฟา ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการดานพัสดุ คาดวาจะแลวเสร็จเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 
 

พื้นท่ีกอนดําเนินการกอสราง 

 

 

 

 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 

  เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะสามารถสงน้ําสนับสนุนใหพื้นท่ี จํานวน ๗๐ ครัวเรือน 
ราษฎร จํานวน ๒๕๐ คน และสามารถสงน้ําใหกับพ้ืนท่ีทําการเกษตรในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 
จํานวน ๓,๐๐๐ ไร รวมท้ังยังเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคใหแกราษฎรบานหนองแมลาง  
ทําใหคุณภาพชีวิตของราษฎรมีความเปนอยูท่ีขึ้น 
 
 
 

 

 

 



๘๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๘๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานคลองไมแดง  
ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการโครงกอสรางกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาระบบสงน้ํา 
บานคลองไมแดง จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามท่ี นายวรวุฒิ สุริยะมณี ประธาน
กลุมผูใชน้ําทาสูบวังวน บานคลองไมแดง หมูท่ี ๑ ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
และคณะ ไดมีหนังสือขอพระราชทานความชวยเหลือราษฎรซึ่งประสบปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับ
ทําการเกษตร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทาน ไดดําเนินการตามแผนโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบ
สงน้ําบานคลองไมแดง โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทอสูบน้ําริมตล่ิง และแพสูบน้ํา จํานวน ๑ แหง 
กิจกรรมงานติดตั้งระบบสูบน้ํา จํานวน ๑ แหง งานดันทอลอดถนน จํานวน ๑ แหง กิจกรรมงาน
ขยายเขตไฟฟา งานระบบสงน้ํา สาย RMC ๑,๐๑๙.๗๕ เมตร พรอมอาคารประกอบ งานถังพักน้ํา
ความจุ ๕๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง งานระบบสงน้ําสาย LMC ๒,๓๗๙ เมตร งานระบบสงน้ํา
สาย ๑L-RMC ๙๓๑ เมตร และ สาย ๑L – ๑L – RMC ๔๖๐ เมตร งานระบบสงน้ํา สาย ๑R – RMC 
๑,๑๙๐ เมตร และสาย ๑L – ๑R – RMC ๔๙๐ เมตร พรอมอาคารประกอบ งานระบบสงน้ํา  
สาย ๑R – LMC ๑,๔๖๐ เมตร พรอมอาคารประกอบ ปจจุบันดําเนินการแลวรอยละ ๑๕ คาดวา
จะแลวเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

พื้นท่ีกอนดําเนินการกอสราง 

 

 

 

 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจะสามารถสงน้ําใหพ้ืนท่ีรับประโยชนในฤดูฝน 
ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร และในฤดูแลง ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร ทําใหราษฎรมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคไดตลอดท้ังป สามารถบรรเทาปญหาอุทกภัยในชวงฤดูฝนใหแกราษฎรในพื้นท่ีโครงการและ
บริเวณใกลเคียง และยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 



๙๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 



๙๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอางเก็บน้ําคลองขอยพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงรับโครงการอางเก็บน้ําคลองขอยพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามท่ี นายนายสมคิด ปนติ๊บ  ราษฎรหมูท่ี ๖ ตําบล
หนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไดมีหนังสือขอพระราชทานความชวยเหลือราษฎรท่ีขาดน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานจะดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ําคลองขอยพรอมระบบสงน้ํา  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขนาดความจุ ๖๒๐ ,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร กิจกรรมเบ้ืองตน 
และสวนประกอบตาง ๆ ประกอบดวย กิจกรรมทํานบดิน ขนาดของทํานบ ยาว ๑๓๔ เมตร  
สูง ๑๘ เมตร กวาง ๘ เมตร กิจกรรมอาคารระบายน้ําลน กิจกรรมงานทอสงน้ํา และกิจกรรมงาน
คลองสงน้ําดาดคอนกรีต ยาว ๕๐ เมตร ปจจุบันดําเนินการแลวรอยละ ๑๒ คาดวาจะแลวเสร็จ 
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
 

 

 

 
 

สถานท่ีดําเนินโครงการฯ 

 

 

 

 



๙๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

สถานท่ีดําเนินโครงการฯ 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 

  เมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจะสามารถสงน้ําใหพ้ืนท่ีรับประโยชนในฤดูฝน 
ประมาณ ๘๐๐ ไร และในฤดูแลง ประมาณ ๓๐๐ ไร ทําใหราษฎรมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
ไดตลอดท้ังป สามารถแกไขปญหาอุทกภัยในชวงฤดูฝนใหแกราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ และบริเวณ
ใกลเคียง และยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 



๙๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงกอสรางฝายนามวงพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลเมืองมาย อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

 
เร่ืองเดิม 
 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการปรับปรุง
กอสรางฝายนามวงพรอมระบบสงน้ําไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๒๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และมีพระราชกระแสวา “ใหปรับปรุงและซอมแซมใหไดผลตามเสนอ”  
ตามหนังสือสํานักพระราชวัง ท่ี รล ๐๐๐๘.๔/๗๔๙๘ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อใหความชวยเหลือ
ราษฎรจํานวน ๓ หมูบานในตําบลเมืองมาย ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค 
และทําการเกษตร ตามท่ีนายบุญเปยง ลาภมาก ราษฎรหมูท่ี ๖ ตําบลเมืองมาย อําเภอแจหม 
จังหวัดลําปาง ไดขอพระราชทานความชวยเหลือ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานดําเนินการกอสรางฝายนามวงขึ้นใหมทดแทนของเดิม โดยดําเนินการ
กอสรางฝาย Ogee Weir ขนาดความยาว ๑๕ เมตร สูง ๓ เมตร และกอสรางบานระบาย 
ขนาด ๑.๘๐ เมตร x ๑.๕๐ เมตร พรอมกอสรางรางรินสงน้ําฝงซายและฝงขวา รวม ๒ สาย 
ปจจุบันดําเนินการแลวรอยละ ๑๐ คาดวาจะแลวเสร็จท้ังโครงการฯ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 

ระหวางดําเนินการกอสรางฝายนามวงพรอมระบบสงน้ํา 

 

 

 

 



๙๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

ระหวางดําเนินการกอสรางฝายนามวงพรอมระบบสงน้ํา 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อโครงการฯ แลวเสร็จ จะสามารถสงน้ําสนับสนุนพื้นท่ีเพาะปลูกในชวงฤดูฝน 
จํานวน ๑,๕๐๐ ไร และในฤดูแลง จํานวน ๘๐๐ ไร รวมท้ังสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภคใหแกราษฎร
ในพื้นท่ี ๓ หมูบานของตําบลเมืองมาย อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง รวม ๕๗๕ ครัวเรือน ประชากร 
๑,๙๗๘ คน  
 

 

       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๙๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการฝายทุงขาวหลอพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 
เร่ืองเดิม 
 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสราง 
ฝายทุงขาวหลอพรอมระบบสงน้ําไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ และมีพระราชกระแสใหผูเกี่ยวของดําเนินการใหเปนระบบ มีแผน และกรอบขอบเขต 
ใหสอดคลอง และมีเปาหมายท่ีตรงกับความตองการ ตามหนังสือสํานักพระราชวัง ท่ี รล ๐๐๐๘.๑/
๓๑๒๖ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เพ่ือใหความชวยเหลือแกราษฎรตําบลบานโปงและตําบล
หลวงใต ซึ่งขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตรในฤดูแลง ตามท่ี นายนวย กาถม ราษฎรบานเปาะ 
หมูท่ี ๕ ตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ไดขอพระราชทานความชวยเหลือ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานดําเนินการกอสรางฝายคอนกรีตลวนปนหินใหญ ขนาดความยาว 
๓๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร และกอสรางบานระบาย ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร พรอมเคร่ืองยก
ขนาด ๔ ตัน รวมท้ังกอสรางทอระบายปากคลอง เพื่อทดน้ําใหมีระดับสูงขึ้นและเพียงพอท่ีจะไหล
เขาสูระบบสงน้ําฝงซายท่ีจะดําเนินการกอสรางใหมระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ปจจุบัน
ดําเนินการแลวรอยละ ๖๐ คาดวาจะแลวเสร็จท้ังโครงการฯ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 

ระหวางดําเนินการกอสรางฝายทุงขาวหลอ 

 

 

 

 



๙๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

ระหวางดําเนินการกอสรางฝายทุงขาวหลอ 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อโครงการฯ แลวเสร็จ จะสามารถสงน้ําสนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตรใหแกราษฎร
บานโปงหมูท่ี ๔ และบานเปาะ หมูท่ี ๕ ในฤดูฝนได ๕๐๐ ไร และในฤดูแลง ๔๐๐ ไร สามารถสงน้ํา
เพ่ืออุปโภคบริโภคใหแกราษฎร ๒ หมูบานในตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 
๔๗๑ ครัวเรือน รวม ๑,๒๖๓ คน 
 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 



๑๐๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการแกมลิงบานนาเบี้ยพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
(จัดหาน้ําสนับสนุนราษฎรบานนาเบี้ย) ตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

 
เร่ืองเดิม 
 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ รับโครงการจัดหาน้ํา
สนับสนุนราษฎรบานนาเบ้ียไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ตามหนังสือสํานักพระราชวัง ท่ี รล ๐๐๐๘.๑/๑๑๗๘๑ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เพ่ือใหความชวยเหลือแกราษฎรบานนาเบ้ีย หมูท่ี ๗ ตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  
ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภค ตามท่ี นายทัศน ยะฟู 
ราษฎรบานนาเบ้ีย หมูท่ี ๗ ตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไดขอพระราชทานความชวยเหลือ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานดําเนินการปรับปรุงฝายเกากอม โดยการกอสรางฝายคอนกรีตลวน
ปนหินใหญ ความยาวสันฝาย ๑๒ เมตร สูง ๓ เมตร พรอมบานระบาย ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร 
กอสรางทางระบายน้ําปากคลองทอส่ีเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๑.๖๐ เมตร สูง ๑ เมตร 
ยาว ๔.๒๐ เมตร งานคลองสงน้ํารางรินทอส่ีเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร 
ความยาว ๑,๙๖๗ เมตร กิจกรรมงานอาคารระบายน้ําประเภทสระเก็บน้ํา กิจกรรมงานอาคารรับน้ํา 
กิจกรรมงานหอง Control Room และสระเก็บน้ํา กิจกรรมงานทอสงน้ํา ชนิดทอ PVC ขนาด 
เสนผานศูนยกลาง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๙๐๐ เมตร ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการแลวรอยละ ๕ 
คาดวาจะแลวเสร็จท้ังโครงการฯ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อโครงการฯ แลวเสร็จ สามารถสงน้ําสนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตรใหแกราษฎร 
บานนาเบ้ีย หมูท่ี ๗ และบานนาเบ้ียหลวง หมูท่ี ๑๐ ตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ในฤดูฝน 
๕๐๐ ไร และในฤดูแลง ๑๐๐ ไร และยังสงน้ําอุปโภคบริโภคใหแกราษฎรในพื้นท่ี รวม ๓๒๑ ครัวเรือน 
จํานวน ๑,๑๙๓ คน ไดอยางเพียงพอตลอดท้ังป ท้ังยังชวยใหราษฎรสามารถทําการเกษตร 
ไดหลากหลายย่ิงขึ้น เปนการสรางทางเลือกและเพิ่มรายไดใหแกการประกอบอาชีพ 
 

 

 

 



๑๐๒ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงฝายเกากอมพรอมกอสรางระบบสงน้ํา 

 

 

 

 
 

 

 

               

 

 

            

 

 



๑๐๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 



๑๐๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอางเก็บน้ําหวยมะหุงพรอมระบบสงน้ํา 
ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 

 
เร่ืองเดิม 
 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยมะหุงพรอมระบบสงน้ํา ไวเปน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามท่ีนายอภินันท อินออน ไดขอพระราชทานโครงการ
กอสรางอางเก็บน้ําหวยมะหุง เพื่อชวยเหลือราษฎรบานสุมขาม และบานโพนหญานาง - ปางควาย 
ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและ 
ทําการเกษตรในฤดูแลงนั้น (หนังสือสํานักพระราชวัง ท่ี รล ๐๐๐๘.๔/๑๕๔๔๓ ลงวันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานดําเนินการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําหวยมะหุงพรอมระบบสงน้ํา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลักษณะโครงการเปนการกอสรางทํานบดิน แบบ Zone Type 
ประกอบดวย ทํานบดิน ๒ แหง ไดแก ทํานบดินแหงท่ี ๑  สันทํานบดิน กวาง ๘ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร 
และทํานบดินแหงท่ี ๒ (ปดชองเขาต่ํา) สันทํานบดิน กวาง๘ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร สามารถ 
เก็บกักน้ําได จํานวน ๖๒๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ระบบสงน้ํายาวประมาณ ๓,๓๖๕ เมตร ถังพักน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒ ถัง มีแผนงาน/งบประมาณ แบงเปน  
๒ ระยะ ประกอบดวย ระยะท่ี ๑ ใชในการกอสรางอางเก็บน้ํา โดยไดขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จาก กปร. และระยะท่ี ๒ ใชในการกอสรางระบบสงน้ํา โดยจะใชงบปกติของกรมชลประทาน
ดําเนินการ ปจจุบันอยูระหวางจัดซื้อจัดจาง  
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถสงน้ําชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ใหแกราษฎรในพื้นท่ีบานสุมขาม ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ใหมีแหลงน้ําตนทุน
สนับสนุนพ้ืนท่ีการเกษตรในชวงฤดูฝน จํานวน ๙๕๐ ไร และในชวงฤดูแลง จํานวน ๒๐๐ ไร  
รวมท้ังสําหรับเพ่ือการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน ๑๕๐ ครัวเรือน 
๑,๐๐๐ คน และยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
 
 

 



๑๐๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

 
 

สภาพพื้นท่ีบริเวณท่ีจะดําเนินการกอสราง 
โครงการอางเก็บน้ําหวยมะหุงพรอมระบบสงน้ํา อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๐๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 
 

เร่ืองเดิม 
 
  21สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 2 1  
ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ระหวางป 
๒๕๔๓ – ๒๕๔๘ ความสรุปไดดังนี้ 
 
  ๑. ฟนฟูและอนุรักษสภาพปาพื้นท่ีตนน้ําลําธารโดยใชไมในทองถิ่น และขยายพันธุ
พืชหายากหรือใกลสูญพันธุ  
 
  ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดหาน้ําเพ่ือการเกษตร และอุปโภคบริโภค สงเสริม
การทําการเกษตรใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสงเสริมอาชีพใหราษฎรในพื้นท่ี 
 
  ๓. ศึกษาและสงเสริมการใชประโยชนจากปาใหเปนเศรษฐกิจเพื่อใหคนอยูกับปา 
 
  ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ กปร. ไดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการสนอง
พระราชดําริใหเปนไปอยางตอเนื่อง รวมท้ังส้ิน ๑๗ สถานี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑) สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึก
ใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยการซอมแซมระบบกระจายน้ําในพื้นท่ีทํากิน
ท่ีจัดสรรใหราษฎร ๒ ระบบ และดําเนินงานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม จากกิจกรรมอนุรักษ 
ดินและน้ําแบบนาขั้นบันไดจํานวน ๓๐ ไร และกอสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสานแบบคอกหมู 
ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๔๐ แหง นอกจากนี้ยังไดดําเนินการซอมแซมพลับพลาทรงงาน หองน้ํา-สุขา 
ซอมแซมปรับปรุงถนนลําลองปาไมในสถานีฯ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร และสํารวจขอมูลการใช
ประโยชนท่ีดินของราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลและสงเสริมการการใชท่ีดิน 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
   

ซอมแซมระบบกระจายน้ํา 
ในพื้นท่ีทํากินท่ีจัดสรรใหราษฎร 

 กิจกรรมอนุรักษดินและน้ํา 
แบบนาขั้นบันได ๓๐ ไร 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพื้นท่ีโครงการฯ จํานวน ๑๑๕ ครัวเรือน ๙๗๖ คน มีคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ท่ีดีขึ้น มีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนสูงขึ้น มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีพ้ืนท่ีปาท่ีอุดมสมบูรณมากขึ้น  
จากการท่ีราษฎรมีการอนุรักษทรัพยากรปาไม และรวมกันฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร ปลูกปาไมใชสอย 
เพื่อใชประโยชนในการอุปโภคบริโภคและการใชสอยตาง ๆ  
 
 



๑๐๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 



๑๑๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง ตําบลเมืองนะ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  
 

ผลการดําเนินงาน 
 

  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินงานสงเสริมและสรางจิตสํานึก
ใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม และสงเสริมการทําระบบการเกษตรแบบย่ังยืนในพ้ืนท่ี 
ทําการเกษตรของราษฎร เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จํานวน ๕๐ ไร นอกจากนี้ยังไดดําเนิน
โครงการชุมชนคารบอนต่ําจํานวน ๑ งาน จัดทําระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย พรอมทอสงน้ํา 
ถังพักน้ํา และระบบกระจายน้ําใหแกราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ จํานวน ๑ งาน ซอมแซมระบบ
กระจายนํ้าในพ้ืนท่ีทํากินท่ีจัดสรรใหราษฎร และดําเนินงานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยการ
จัดทําฝายตนน้ําแบบคอกหมู ขนาด ๔ เมตร จํานวน ๑๕ แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
รอยละ ๙๐ อยูระหวางดําเนินการจัดทําระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย พรอมทอสงน้ํา ถังพักน้ํา 
และระบบกระจายน้ําใหแกราษฎรในพื้นท่ีโครงการ 
 

 

 

 
   

สงเสริมการทําระบบการเกษตรแบบย่ังยืน 
ในพื้นท่ีทําการเกษตรของราษฎร  
เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

 ซอมแซมระบบกระจายน้ํา 
ในพื้นท่ีทํากินท่ีจัดสรรใหราษฎร 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีองคความรูตามแนวพระราชดําริ สามารถพ่ึงตนเองได
อยางย่ังยืน จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบเปนการทําเกษตรแบบย่ังยืน 
ปลูกพืชผสมผสานท้ังไมผล ไมเศรษฐกิจท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และสามารถสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจละเพิ่มรายไดใหแกครัวเรือน นอกจากนี้ราษฎรเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงได 
 



๑๑๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๑๑๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๓) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย ตําบลปางหินฝน 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  

 

ผลการดําเนินงาน 
 

  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกอสรางบอพักน้ํา 
เพ่ือการเกษตร ลักษณะบอพวง จํานวน ๒ บอ และกอสรางระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร
จํานวน ๔ ระบบ รวมท้ังกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๓ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร สําหรับแผนงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดดําเนินการกอสรางฝายตนน้ํา
แบบคอกหมู ขนาด ๔ เมตร จํานวน ๑๐ แหง นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการสงเสริมและสราง
จิ ต สํ า นึ กก ารมี ส วน ร ว ม จํ านวน  ๑  หมู บ า น  และลาดตระ เ วนป อ งกั น รั กษา พ้ื น ท่ี 
ปาตนน้ํา ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จรอยละ ๗๐ อยูระหวางการกอสรางบอพักน้ําเพื่อการเกษตร 
ระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู 
คาดวาจะแลวเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

 

 

 
   

การดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึก 
การมีสวนรวม จํานวน ๑ หมูบาน 

 ลาดตระเวนปองกันรักษาพื้นท่ีปาตนน้ํา 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความม่ันคงทางอาชีพ สามารถ
สรางรายไดใหแกครัวเรือนเพ่ิมขึ้น จากการมีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร และใชสําหรับ 
การอุปโภคบริโภค และมีเสนทางคมนาคมขนสงสําหรับขนสงสินคาเกษตร และใชสําหรับสัญจร 
ไดสะดวกขึ้น นอกจากนี้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในพื้นท่ีของตนเอง 



๑๑๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 



๑๑๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๔) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบสองรองลอระยะทาง ๕๐๐ เมตร และดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวม 
ในการอนุรักษปาไม โดยการสงเสริมการใชปุยชีวภาพเพ่ือลดการใชปุยเคมีในพ้ืนท่ีตนน้ํา ปจจุบัน
ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบสองรองลอ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

 การสงเสริมการใชปุยชีวภาพ 
เพื่อลดการใชปุยเคมีในพื้นท่ีตนน้ํา 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพื้นท่ีโครงการฯ มีจิตสํานึกเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ตระหนักถึงผลกระทบของการใชปุยเคมีและหันมารวมกันใชปุยชีวภาพมากขึ้น 
เพ่ือเปนการรวมกันอนุรักษพ้ืนท่ีตนนํ้าและฟนฟูทรัพยากรปาไมในเขตพ้ืนท่ีโครงการ นอกจากนี้ 
ยังชวยใหราษฎรสามารถเดินทางสัญจรไดอยางสะดวกมากขึ้น ลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุ
ในชวงฤดูฝนได 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๑๑๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๕) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน ตําบลปาไหน 
และตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินงานดานอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร
ปาไม โดยการดําเนินกิจกรรมอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันได จํานวน ๓๐ ไร และกอสราง 
ฝายตนน้ําแบบคอกหมู ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๑๓ แหง นอกจากนี้ไดดําเนินงานดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยดําเนินกิจกรรมจัดทําระบบกระจายน้ําพื้นท่ีเกษตรกรรมของราษฎร จํานวน ๕๐ ไร 
พรอมท้ังซอมแซมระบบกระจายน้ําภายในพื้นท่ีโครงการ ๑ ระบบ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 

กิจกรรมจัดทําระบบกระจายน้ําพื้นท่ีเกษตรกรรม จํานวน ๕๐ ไร  
และกิจกรรมนาขั้นบันได จํานวน ๓๐ ไร 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้นจากเดิม จากการมีความมั่นคง
ทางดานแหลงน้ําท่ีเอื้อประโยชนในการดํารงชีวิตท้ังทางดานการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 
สามารถเพ่ิมทางเลือกทางดานอาชีพใหแกราษฎรไดจากการสงเสริมการปลูกพืชผักท่ีหลากหลาย
และเปนมิตรตอสภาพแวดลอม ตลอดจนมีการสงเสริมงานดานศิลปาชีพใหราษฎรเกิดความมั่นคง
ทางดานรายได และสามารถมีแหลงอาหารบริโภคไดตลอดท้ังป สามารถอยูรวมกับทรัพยากรปาไม
ในพื้นท่ีไดอยางเกื้อกูลกัน 
 
 
 



๑๑๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 



๑๑๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๖) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ตําบลทาตอน 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนน
สองรองลอ และซอมแซมระบบกระจายน้ําภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ สําหรับงานอนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรปาไม ไดดําเนินกอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๕๐ แหง และ
ดําเนินกิจกรรมอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันไดลักษณะนาแลกปา จํานวน ๓๐ ไร พรอมท้ัง
จัดทําระบบกระจายน้ําพื้นท่ีเกษตรกรรมของราษฎรจํานวน ๑ แหง นอกจากนี้ยังมีการดําเนินงาน
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไดดําเนินงานสรางฐานเศรษฐกิจพอเพียงใหราษฎรและเยาวชน 
ไดเรียนรู ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
   

ปรับปรุงซอมแซมถนนสองรองลอ  กอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู  
ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๕๐ แหง 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีองคความรูสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ 
ท้ังดานการเกษตรและศิลปาชีพ เพ่ือสรางรายไดใหแกครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น สามารถเพิ่มพื้นท่ีปา
จากการการดําเนินกิจกรรมหรือการประกอบอาชีพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ลดการบุกรุก ทําลาย
พ้ืนท่ีปา ในขณะเดียวกันราษฎรสามารถปรับตัวใหอยูรวมกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน นอกจากนี้
ราษฎรมีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร สงผลใหราษฎรมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 
 



๑๑๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่แสดงที่ตั้ง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม 
ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 



๑๒๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๗) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานนาเกียน ตําบลนาเกียน 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยการกอสรางบอพักน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน ๒ บอ ระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน  
๒ แหง และแผนงานสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
โดยการสงเสริมการใชปุยชีวภาพเพื่อลดการใชปุยเคมีในพื้นท่ีตนน้ํา รวมท้ังไดดําเนินแผนงานอนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยการกอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมูจํานวน ๑๐ แหง ประกอบดวย  
ฝายคอกหมู ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๖ แหง ขนาด ๔ เมตร จํานวน ๓ แหง และขนาด ๕ เมตร 
จํานวน ๑ แหง นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบพลับพลาทรงงาน และกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองรองลอ ระยะทาง ๖๕๐ เมตร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองรองลอ 
ระยะทาง ๖๕๐ เมตร 

 กอสรางบอพักน้ําเพื่อการเกษตร 
จํานวน ๒ บอ 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีแหลงกักเก็บน้ําและระบบกระจายน้ําเพ่ือสงน้ําไปยัง
พ้ืนท่ีการเกษตร ทําใหเกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตตอไร 
เพ่ิมสูงขึ้น รวมท้ังราษฎรมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมใหเกิดความอุดม
สมบูรณ โดยการหันมารวมกันใชปุยชีวภาพเพื่อทดแทนการใชปุยเคมี และลดการบุกรุกทําลายปาลง 
นอกจากนี้ราษฎรยังสัญจรคมนาคมขนสงสินคาเกษตรและเดินทางไดสะดวกมากขึ้น 
 



๑๒๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๑๒๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๘) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล ตําบลสบโขง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบสองรองลอระยะทาง ๕๐๐ เมตร และดําเนินงานสงเสริมและสรางจิตสํานึก 
ใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม โดยการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรแบบย่ังยืนในพื้นท่ี
ทําการเกษตรของราษฎรเพ่ือลดพ้ืนท่ีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จํานวน ๘๐ ไร นอกจากนี้ยังมีการ
ดําเนินงานอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยดําเนินกิจกรรมอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันได 
ลักษณะนาแลกไรหมุนเวียน จํานวน ๓๔ ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบสองรองลอ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

 กิจกรรมอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันได 
ลักษณะนาแลกไรหมุนเวียน จํานวน ๓๔ ไร 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เกิดการสรางงานสรางรายได  
มีอาชีพท่ีมั่นคง จากการปรับเปล่ียนวิธีทําการเกษตรมาเปนรูปแบบของระบบวนเกษตรย่ังยืน  
ลดความเส่ียงจากราคาสินคาเกษตรท่ีขึ้นอยูกับพืชชนิดเดียว และยังสามารถฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีใหมีความอุดมสมบูรณ ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ปลูกฝงใหคนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ราษฎรมีเสนทาง
คมนาคมขนสงท่ีสะดวกสามารถสัญจรไดอยางปลอดภัย 
 
 



๑๒๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๑๒๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๙) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปางขอน ตําบลหวยชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  จัดหากลาพันธุแจกจายใหแกราษฎรเพ่ือสงเสริมการทําระบบวนเกษตรและ
สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยการสงเสริมกลาพันธุกลาอโวคาโด
จํานวน ๕๐๐ กลา กลาพันธุกลาแมคคาเดเมีย จํานวน ๑๐๐ กลา กอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู 
ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๑๕ แหง จัดทําระบบกระจายน้ําเพ่ือใชพ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน ๒ ระบบ 
รวมท้ังกอสรางถนนคอนกรีต (อินเดีย) ระยะทาง ๒๕๐ เมตร  
 

 

 

 
          กอสรางถนนคอนกรีต (อินเดีย)                      กอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู 
             ระยะทาง ๒๕๐ เมตร                                    จํานวน ๑๕ แหง  
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  จากการดําเนินงานของทางสถานีฯ ทําใหราษฎรมีความเขาใจในการทํางานรวมกัน
กับเจาหนาท่ี ท้ังในดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเรียนรูการทําวนเกษตร 
ดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีทางสถานีฯ และหนวยงานราชการท่ีเขามาชวยในดานการ
พัฒนาคุณชีวิของราษฎรในพ้ืนท่ีหมูบานรอบสถานีฯ ทําใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท้ังดาน
รายได และดานความมั่นคง นอกจากนี้การฟนฟูระบบนิเวศใหกลับคืนสูสภาพสมบูรณ สงผลให
ราษฎรมีแหลงอาหารจากธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับพระราชดําริ ท่ีวา “ใหคนอยู
รวมกับปาไดอยางย่ังยืน” 
 
 
 



๑๒๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๑๒๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๐) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานธารทอง ตําบลแมเงิน 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ดําเนินการปรับปรุงเตาอบยอดหวายอบแหง จํานวน ๑ แหง ปรับปรุงโรงตีมีด 
จํานวน ๑ แหง รวมท้ังงานสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยจัดหากลาไมเพ่ือแจกจายราษฎรและ 
เปนการสรางระบบเกษตรใหมีลักษณะเลียนแบบระบบนิเวศปาธรรมชาติ ไดแก กลาพันธุลําไย 
จํานวน ๕๐๐ กลา กลาพันธุเงาะ จํานวน ๕๐๐ กลา นอกจากนั้นยังไดดําเนินการกอสรางถนนปาไม
ลําลอง ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร พรอมกอสรางบอพักน้ําเพื่อการเกษตร (บอพวง) จํานวน ๕ บอ 
จัดทําระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน ๕ ระบบ รวมท้ังสงเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได
จํานวน ๑๐ ไร  
 

 

 

 
   

กอสรางถนนปาไมลําลอง 
ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร 

 กอสรางบอพักน้ําเพื่อการเกษตร (บอพวง) 
จํานวน ๕ บอ 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เจาหนาท่ีและราษฎรมีความเขาใจในการทํางานรวมกัน จากการประสานงานของ
เจาหนาท่ีของโครงการฯ ท่ีเขามาชวยพัฒนาคุณชีวิของราษฎรในพื้นท่ี ๒ หมูบาน คือ บานธารทอง 
และบานไร ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 



๑๒๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๑) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ ตําบล
แมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ดําเนินการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
โดยจัดหากลาพันธุแจกจายราษฎร ไดแก กลาพันธุอโวคาโด จํานวน ๕๐๐ กลา กลาพันธุพลับ 
จํานวน ๕๐๐ กลา กลาพันธุแมคคาเดเมีย จํานวน ๕๐๐ กลา นอกจากนั้นยังไดจัดทําระบบ
กระจายน้ําเพื่อการเกษตรจํานวน ๒ ระบบ กอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมูขนาด ๓ เมตร จํานวน 
๒๒ แหง และสงเสริมประสิทธิภาพนาขันบันได จํานวน ๑๐ ไร  
 

 

 

 
   

กอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู 
จํานวน ๒๒ แหง 

 สงเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได 
จํานวน ๑๐ ไร 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหพื้นท่ีปามีความอุดมสมบูรณ ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น  
ฝายไดทําหนาท่ีกักเก็บตะกอน ลดความรุนแรงในการชะลางพังทลายหนาดิน ชะลอการไหลของน้ํา 
ทําใหระยะเวลาการไหลของน้ํานานมากขึ้น คุณภาพน้ําใสมากขึ้น แหลงน้ํามีน้ําเพิ่มขึ้นเพียงพอ 
ตอการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร รวมท้ังเปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญของแมน้ําคํา 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๑๓๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๒) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยบอ ตําบลแมยาว 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ดําเนินการจัดหาพันธุกาแฟเพ่ือสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว โดยสงเสริมกลาพันธุกาแฟ จํานวน ๕,๐๐๐ กลา จัดทําระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร
จํานวน ๕ ระบบ จัดทําบอพักน้ําเพ่ือการเกษตร (บอพวง) จํานวน ๕ แหง ปรับปรุงถังเก็บน้ํา    
ขนาด ๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒ แหง ท้ังยังสงเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได จํานวน ๓๐ ไร 
พรอมท้ังปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกวาง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร และปรับปรุงถนนปาไม
ลําลอง ระยะทาง ๗ กิโลเมตร  
 

 

 

 
   

ปรับปรุงถนนปาไมลําลอง 
ระยะทาง ๗ กิโลเมตร 

 สงเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได 
จํานวน ๓๐ ไร 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  สามารถใหความรูแกราษฎรในการทําการเกษตรอยางถูกหลักวิชาการโดยใชพ้ืนท่ี
อยางจํากัด รวมท้ังใหราษฎรไดมีสวนรวมในการอนุรักษสภาพปาบริเวณเทือกเขาดอยบอ เปนการ
สรางงานใหราษฎรไดมีอาชีพ มีรายได ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
และเปนการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งเพื่อตอตานปญหายาเสพติด 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 



๑๓๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๓) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ ตําบลขุนนาน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
โดยจัดทําบอพักน้ําเพ่ือการเกษตร (บอพวง) ๕ บอ และจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร 
จํานวน ๑๐ ระบบ พรอมท้ังกอสรางฝายคอกหมู ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๒๐ แหง และสงเสริม 
การทํานาแลกปาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํานาขั้นบันไดพื้นท่ีสูง จํานวน ๒๐ ไร  
 

 

 

 
   

จัดทําบอพักน้ําเพื่อการเกษตร (บอพวง) 
จํานวน ๕ บอ 

 กอสรางฝายคอกหมู จํานวน ๒๐ แหง 
จํานวน ๒๐ แหง 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  พัฒนาใหราษฎรชายไทยภูเขามีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการฟนฟู พัฒนาอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีมีคุณภาพเปนปาท่ีสมบูรณ พัฒนา
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สรางงานสรางรายไดใหราษฎรในพ้ืนท่ีเปนสถานีตัวอยางในการ
ขยายผลผลิตทางการเกษตร 
 
 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๑๓๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๔) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสะจุก-สะเกี้ยง ตําบลขุน
นาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 
 
ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการจัดทําบอพักน้ําเพื่อการเกษตร (บอพวง) จํานวน ๕ บอ และจัดทําระบบ
กระจายน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน ๕ ระบบ นอกจากนั้นยังไดดําเนินการกอสรางฝายคอกหมู 
ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๑๕ แหง และสงเสริมการทํานาแลกปาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํานา
ขั้นบันไดพื้นท่ีสูง จํานวน ๑๘ ไร  
 

 

 

 
   

จัดทําบอพักน้ําเพื่อการเกษตร (บอพวง) 
จํานวน ๕ บอ 

 สงเสริมการทํานาแลกปา 
จํานวน ๑๘ ไร 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ สามารถสรางรายไดใหแกครัวเรือนเพ่ิมขึ้น รวมท้ัง 
มีน้ําเพียงพอเพื่อทําการเกษตร และใชสําหรับการอุปโภคบริโภค สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
นอกจากนี้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีของตนเอง 
     
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 



๑๓๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๕) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสบขุน ตําบลปาคา 
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ดําเนินการจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินปาไมโดยชุมชนมีสวนรวมในพ้ืนท่ี 
บานสบขุน จัดทําบอน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน ๕ แหง จัดทําระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร 
จํานวน ๕ ระบบ นอกจากนั้นยังไดดําเนินการกอสรางฝายคอกหมู จํานวน ๑๕ แหง และสงเสริม
การทํานาแลกปา เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํานาขั้นบันไดพื้นท่ีสูง จํานวน ๑๐ ไร 
 

 

 

 
   

จัดทําบอน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน ๕ แหง  สงเสริมการทํานาแลกปา จํานวน ๑๐ ไร 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  สามารถอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ี รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรโดยการพัฒนาระบบน้ําเพ่ือการเกษตร ซึ่งสามารถลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไดถึง ๕๗๐ ไร 
ระบบนิเวศปาตนน้ําไดคืนความสมบูรณ สงผลใหชุมชนมีแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป 
มีแหลงอาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษ ทําใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีขึ้นอยางย่ังยืน  
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
แผนที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสบขุน 

ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

 
 



๑๓๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๖) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง 
ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ดําเนินการสรางเสริมจิตสํานึกในดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม (ครูปาไม) จํานวน 
๒ โรงเรียน จัดหากลาพันธุอโวคาโดแจกจายราษฎร เพ่ือสงเสริมการทําระบบวนเกษตร จํานวน 
๑,๐๐๐ กลา จัดหากลาพันธุกาแฟเพ่ือสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
จํานวน ๕,๐๐๐ กลา นอกจากนั้นสงเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได จํานวน ๒๐ ไร เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรใหมีความเปนอยูดีขึ้นและชวยเพิ่มพื้นท่ีปาใหมากขึ้น งานเพาะชํากลาตาว 
เพ่ือดําเนินการปลูกปาและแจกจายใหกับราษฎร จํานวน ๕,๐๐๐ กลา รวมท้ังจัดทําระบบกระจายน้ํา
เพื่อการเกษตรใหกับราษฎร จํานวน ๕ ระบบ และจัดทําบอพักน้ําเพื่อการเกษตร (บอพวง) จํานวน ๕ แหง 
 

 

 

 
   

จัดหากลาพันธุอโวคาโดแจกจายราษฎร  จัดทําบอพักน้ําเพื่อการเกษตร (บอพวง) 
จํานวน ๕ แหง 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ตั้งแตเร่ิมโครงการฯ มาทําใหปามีความอุดมสมบูรณขึ้น เพิ่มแหลงเก็บน้ําตามธรรมชาติ
ทําใหลําหวยมีน้ําไหลตลอดป ราษฎรมีน้ําใชอุปโภคและบริโภคตลอดป ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
ของโครงสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง มาจนถึงปจจุบัน 
การดําเนินงานเกิดความสัมฤทธ์ิผลทําใหสภาพปาตนน้ําบริเวณพื้นท่ีของโครงการคงความอุดมสมบูรณ
และเปนแหลงน้ําเพื่อใหราษฎรในพื้นท่ีโครงการไดใชประโยชนทางดานการเกษตรและดานสาธารณูปโภค 
และยังสามารถเพิ่มแหลงอาหารใหกับสัตวปาในพื้นท่ีอีกดวย 
 



๑๓๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 



๑๔๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๗) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปาคา ตําบลโปงน้ํารอน 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีตาง ๆ 
ประกอบดวย โครงการจัดการพ้ืนท่ีชุมชนบานปาคา โครงการจัดการพ้ืนท่ีชุมชนบานโละโคะ  
และโครงการจัดการพ้ืนท่ีชุมชนบานปาหมาก โดยดําเนินการจัดซื้อพันธุไมเพ่ือแจกจายราษฎร 
ในโครงการสรางปาสรางรายได จํานวน ๓๐ ไร จัดซื้อกลาไม ไดแก กลาทุเรียน จํานวน ๑๕๐ กลา 
กลาโกโก จํานวน ๑๕๐ กลา เพื่อแจกจายราษฎรในพื้นท่ี และกิจกรรมนาแลกปา จํานวน ๑๕ ไร
ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ และราษฎรในบริเวณใกลเคียงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ้ืนท่ีปาตนน้ําไดรับการฟนฟู 
อยางย่ังยืน เกิดความสมดุลระหวางราษฎรในพื้นท่ีโครงการฯ ชุมชน และผืนปา 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๑๔๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ 
 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ 21สมเด็จพระนางเจาสิร ิก ิติ ์ พระบรมราชิน ีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 21ไดพระราชทานพระราชดําริกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวย
เลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษ สํานักพระราชวัง เมื่อคร้ังเสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรพ้ืนท่ีเปนคร้ังแรกและมีพระราชเสาวนียใหจัดตั้งโครงการบานเล็กในปาใหญขึ้น 
ความวา “ก็คิดจะพยายามหาท่ี ท่ีทําใหคนกับปาอยูดวยกันได โดยไมเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
พยายามนานแลว เพิ่งจะมาได” และ “ถาไมมีปา น้ําของเมืองไทยจะแหงไปเยอะ น้ําใตดินและ 
น้ําอะไรจะแหงไปหมด เพราะฉะนั้น ลองดูอยางชาติอ่ืนเขา ท่ีคนกับปาเขาอยูดวยกัน เราก็อาจจะ
ทําเหมือนชาติอื่นเขา ท่ีคนกับปาอยูดวยกัน เราก็อาจจะสนับสนุนเร่ืองเห็ด ก็ไมทราบวาหนาฝน 
ในปามีเห็ดอะไรขึ้นบาง ยังจะตองศึกษาอีกเยอะ” 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ไดสนับสนุนงบประมาณ กปร. เพื่อใหการสนองพระราชดําริ
เปนไปอยางตอเนื่อง จํานวน ๔ แหง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริบานดอยฟาหมปก ตําบลแมสาว 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โดยการกอสรางฝายคอกหมูความกวาง ๓ เมตร จํานวน ๑๐ แหง และดําเนินงาน
ดานงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย กอสรางหลังคาบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  
๒ หลัง กอสรางระบบสงน้ําจากบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๒ ระบบ กอสรางบอคอนกรีต
ทดลองเล้ียงเรนโบวเทราต จํานวน ๓ บอ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๓ เมตร สูง ๑๕ เมตร 
จุดเนินชัน ระยะทาง ๒๐ เมตร นอกจากนี้ไดดําเนินการกอสรางหองน้ําเพ่ือผูมาศึกษาดูงานและ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ จํานวน ๒ หลัง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จรอยละ ๙๐ อยูระหวางดําเนินการ
กอสรางหลังคาบอพักน้ําจํานวน ๒ หลัง และกอสรางหองน้ําจํานวน ๒ หลัง 
 

 

 

 
   

ดําเนินการกอสรางหลังคาบอพักน้ํา ๒ หลัง  ดําเนินการกอสรางหองน้ํา จํานวน ๒ หลัง 
   

 

 

 
   

กอสรางระบบสงน้ําจากบอพักน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๒ ระบบ 

 กอสรางบอคอนกรีตทดลองเล้ียง 
เรนโบวเทราต จํานวน ๓ บอ 



๑๔๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร 

 ดําเนินการกอสรางฝายคอกหมู 
ความกวาง ๓ เมตร จํานวน ๑๐ แหง 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน ๑๗ ครัวเรือน และเจาหนาท่ีหนวยงานรวม  
ท่ีปฏิบัติงานบนโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จากการมีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค 
และทําการเกษตร และมีเสนทางคมนาคมขนสงท่ีสะดวก สามารถสัญจร ขนสงพืชผลทางการเกษตร 
เพ่ือนําไปจําหนายสูตลาดไดมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากนี้ยังชวยสรางอาชีพและสรางรายได
ใหกับราษฎร ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริดอยฟาหมปก 
ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

 
 



๑๔๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริบานดอยดํา ตําบลเมืองแหง 
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการปรับปรุงพลับพลาทรงงาน
และจัดภูมิทัศนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯ และไดดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใชชุมชน 
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยการสงเสริมระบบกระจายน้ําในพ้ืนท่ีทํากินท่ีจัดสรร
ใหราษฎรในโครงการฯ พรอมท้ังกอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู ความยาว ๓ เมตร จํานวน  
๒๕ แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
   

ระบบกระจายน้ําในพื้นท่ีทํากินท่ีจัดสรร 
ใหราษฎรในโครงการฯ 

 กอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู 
ความยาว ๓ เมตร จํานวน ๒๕ แหง 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมมือ
กันอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําใหอุดมสมบูรณ สามารถอยูรวมกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน สามารถ
เขาถึงแหลงอาหารในการดํารงชีวิต มีการประกอบอาชีพท่ีม่ันคงและมีการสนับสนุนการประกอบ
อาชีพเสริมเพ่ือสรางรายไดใหแกครัวเรือน นอกจากนี้ราษฎรมีน้ําเพียงพอในการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร 
 
 
 



๑๔๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
แผนที่โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริดอยดํา 

ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

 
 



๑๔๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๓. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริบานหวยหญาไซ ตําบลปาแดด 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๒๐ แหง และกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๒ เมตร ระยะทาง ๒๗๖ เมตร (เปาหมายระยะทาง ๑,๑๐๔ เมตร 
สรางไปแลว ๕๕๒ เมตร ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓) 
 

 

 

 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ สามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงและย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง สามารถหยุดย้ังการบุกรุกทําลายปาไม เกิดการพัฒนาและฟนพื้นท่ีปาไม
ทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
แผนที่โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริบายหวยหญาไซ 

ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

 
 



๑๕๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๔. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริบานหนองหา ตําบลรมเย็น 
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  จัดหากลาพันธุกาแฟ เพื่อสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
จํานวน ๒,๕๐๐ กลา จัดทําระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน ๕ ระบบ และกอสรางฝายตนน้ํา
แบบคอกหมู ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๑๓ แหง 
 

 

 

 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ สามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง และย่ังยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง สามารถหยุดย้ังการบุกรุกทําลายปาไม ไดอยางเปนรูปธรรม เกิดการ
พัฒนาและฟนพ้ืนท่ีปาไมทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น และทําการจางเหมาซอมบํารุงยานพาหนะ 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการและเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
แผนที่โครงการบานเล็กในปาใหญตามพรราชดําริบานหนองหา 

ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

 
 
      



๑๕๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพ้ืนที่ดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ 
ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 
เร่ืองเดิม 
 

  เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมราษฎรบานรมฟาทอง ตําบลปอ 
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย และทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นท่ีดอยยาว ดอยผาหมน 
ดอยผาจิ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา (เดิม) ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และมอบใหกองทัพภาคท่ี ๓ แตงตั้งคณะทํางานของโครงการเพื่อดําเนินการวางแผนและพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูใหกับราษฎรในพื้นท่ีตอไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการจัดหากลาพันธุอโวคาโด
จํานวน ๘๐๐ กลา รวมท้ังเพาะชํากลาหวายจํานวน ๘,๐๐๐ กลา เพ่ือสงเสริมการปลูกปาและ
แจกจายใหแกราษฎรในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯ เปนการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว 
ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เนนการปลูกในลักษณะวนเกษตร ท่ีกอใหเกิดความย่ังยืนทางธรรมชาติ 
ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  ชวยใหราษฎรจํานวน ๓ หมูบาน ไดแก บานรมฟาผาหมนหรือบานรมฟาสยาม  
หมูท่ี ๑๕ บานรมโพธ์ิเงิน หมูท่ี ๑๑ และบานรมฟาทอง หมูท่ี ๑๘ ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน 
จังหวัดเชียงราย จํานวน ๑๙๖ ครัวเรือน ราษฎรจํานวน ๖๔๓ คน ไดมีอาชีพเสริม สามารถพ่ึงพา
ตนเองไดและดํารงชีวิตควบคูไปกับการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ เพื่อใหคนอาศัยอยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน 
 
 



๑๕๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๑๕๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 
เร่ืองเดิม 
 
  ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ท่ี รล ๐๐๐๔.๑/๑๗๕๔ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 21

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 21 ทรงรับโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นท่ีอนุรักษตามแนวพระราชดําริ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ ตามท่ีสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี ๑๕ กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ขอพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดหากลาพันธุอโวคาโด เพ่ือสงเสริม
การทําระบบวนเกษตร จํานวน ๑,๐๐๐ กลา จัดหากลาพันธุโกโก จํานวน ๑,๐๐๐ กลา  
เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและลดการตัดไมทําลายปา รวมท้ังใหราษฎรสามารถพ่ึงตนเอง
และดํารงชีวิตอยางเกื้อกูลกับปาได 
 

 

 

 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหราษฎรมีทางเลือกในการทําเกษตรท้ังระบบวนเกษตรและการปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สงผลใหเกิดรายไดท่ีม่ันคงและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ท้ังยังมี
สวนรวมในการดูแลและบํารุงรักษาพื้นท่ีปา รวมถึงการสรางเครือขายการทํางานรวมกัน ตลอดจน
สรางทัศนคติใหเยาวชนรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีผานกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ  
 
 



๑๕๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๑๕๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพ้ืนที่ลุมน้ําบานหวยกุกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อป ๒๕๕๓ กรมปาไมไดรับการประสานจากโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (วาท่ีรอยตรีกิตติ ขันธมิตร) วา ราษฎร
บานหวยกุก ซึ่งเปนราษฎรเผามงไดขอพระราชทานโรงเรียนจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริวาจะสรางโรงเรียนก็ตอง 
ตกลงกับราษฎรวาจะชวยกันรักษาปาและไมบุกรุกทําลายปาเพ่ิมเติม พรอมกับชวยกรมปาไม 
ในการปลูกฟนฟูปา โดยตองคืนพื้นท่ีปาบางสวนใหราชการเพื่อปลูกปา 
 
  ตอมา เมื่อวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนชนัถยปยะอุย หองเรียนสาขาบานหวยกุก ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  
ไดพระราชทานพระราชดําริสรุปวา ทรงหวงใยพื้นท่ีปาบริเวณลุมน้ําหวยกุกท่ีถูกทําลาย จนมีสภาพ
เปนภูเขาหัวโลน ซึ่งไดรับส่ังกับวาท่ีรอยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผูใหญ ใหนําเมล็ดพันธุท่ีได
พระราชทานมามอบใหปลูกและใหหาแนวทางเพ่ือจัดการพ้ืนท่ีดังกลาว อีกท้ังยังรับส่ังใหสงเสริม
การปลูกพืชกินได เพ่ือใหชาวบานนําไปประกอบอาหารใหเพียงพอ ถาหากเหลือก็สามารถให
ราษฎรนําไปขายได เชน มะขามปอม ขี้เหล็ก หวา มะเกี๋ยง โดยเฉพาะมะขามปอมซึ่งมีคุณคา 
ทางโภชนาการสูงสามารถทําเปนน้ํามะขามปอมสงขายเปนรายไดของชาวบาน อีกท้ังใหม ี
การสงเสริมใหมีการสอนใหเยาวชนไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการจักสานจากผูใหญ  
เพื่อเปนการรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นเอาไว 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมปาไมดําเนินการกอสรางบอเก็บน้ํา (บอพวง) จํานวน ๑๐ แหง รวมท้ังสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแกราษฎรในพื้นท่ีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทําระบบ
วนเกษตร เพื่อสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหราษฎรในพ้ืนท่ีมีน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรอยางเพียงพอ รวมท้ัง
พื้นท่ีตนน้ําสามารถชะลอและดูดซับน้ําเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นราษฎรยังมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการปลูก
พืชเศรษฐกิจ และทําใหการบุกรุกพื้นท่ีปาลดลง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 



๑๕๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพ้ืนที่บานฟาไทยงาม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังศูนยการเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานฟาไทยงาม หมูท่ี ๑๓ ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ไดพระราชทาน
พระราชดําริ ใหกรมปาไมสงเสริมใหราษฎรรวมกันอนุรักษปลูกปาตนน้ํา และใหพิจารณาปลูกไมผล
ประเภทอโวคาโด แมคคาเดเมีย และโกโก เพื่อสรางรายไดใหแกราษฎรในพื้นท่ี 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมปาไมดําเนินการกอสรางสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน จํานวน ๑๐ แหง 
รวมท้ังกอสรางบอเก็บน้ํา (บอพวง) จํานวน ๕ แหง จัดทําแปลงสาธิตสรางปาสรางรายได จํานวน 
๑๐ ไร จัดทําระบบวนเกษตรเพ่ือสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
จํานวน ๑๕,๐๐๐ กลา และสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  สามารถลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ท้ังเร่ืองภัยแลง น้ําทวมและไฟปา  
โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณขึ้น ท้ังยังทําใหราษฎรในพื้นท่ีมีน้ําไวใชสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร  
นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมใหราษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน 
กาแฟ ทําใหการบุกรุกพ้ืนท่ีปาลดลง และสรางรายไดใหแกประชาชนเพ่ิมขึ้นจากการทําเกษตร 
ในพื้นท่ีเดิม 



๑๖๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๑๖๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปาตนน้ําหวยเอ้ียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
เร่ืองเดิม 
 

  เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพ้ืนท่ีปาตนน้ําหวยเอ้ียงเปนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซึ่งพ้ืนท่ีโครงการปาตนนํ้าหวยเอ้ียง ตั้งอยูท่ีบานใหมน้ําเย็น หมูท่ี ๙ ตําบลดอยลาน 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และอยูในเขตพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ ๒ พื้นท่ี ไดแกปาสงวนแหงชาติ
ปาเชียงเคี่ยนและปาขุนหวยโปง และปาสงวนแหงชาติปาหวยสักและปาแมกกฝงขวา มีเนื้อท่ี 
๕,๐๐๐ ไร จัดอยูในประเภทปาอนุรักษโซนซี (Zone C) ใหกรมปาไมรวมดําเนินงานโครงการปาตนน้ํา
หวยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีโครงการเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรปาไม
พื้นท่ีดังกลาว 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

  กรมปาไมดําเนินการกอสรางสรางฝายชะลอความชุมชื้นแบบผสมผสาน จํานวน 
๒๐ แหง จัดทําระบบวนเกษตร จํานวน ๗,๕๐๐ กลา จัดทําแปลงสาธิตสรางปาสรางรายได 
จํานวน ๑๐ ไร รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ําไวใชสําหรับการทําเกษตรเพ่ิมขึ้น ท้ังยังสงเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรปาไมในทองถิ่น
อยางย่ังยืน รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทําให
การบุกรุกพื้นท่ีปาลดลง และสรางรายไดใหแกประชาชนเพิ่มขึ้นจากการทําเกษตรในพื้นท่ีเดิม 

 

 



๑๖๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๑๖๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพ้ืนที่ลุมน้ําบานจะนูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลหวยชมภู อําเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ        
ณ ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานจะนู หมูท่ี ๘ ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทาน กรมปาไม และสํานักงาน กปร. รวมกัน
จัดหาน้ําใหแกศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานจะนู ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา    
“แมฟาหลวง” บานจะนู ราษฎรบานจะนู และหมูบานบริวาร โดยจะดําเนินการปรับปรุงฝายหวยหินเปยง 
ฝายหวยมะมวง ฝายหวยผาหิน และฝายหวยเลาตา พรอมปรับปรุงระบบสงน้ําของฝายท้ัง ๔ แหง 
และกอสรางถังพักน้ําตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานจะนู และศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานจะนู 
ใหราษฎรมีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตรไดอยางพอเพียงตลอดท้ังป รวมถึง 
เพิ่มความชุมชื้นใหแกพื้นท่ีปาในบริเวณใกลเคียง 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  โครงการฯ ดังกลาวเปนการดําเนินการรวมกันระหวางกรมปาไมกับกรมชลประทาน 
เนื่องจากพ้ืนท่ีดําเนินโครงการกอสรางฝายพรอมอาคารประกอบและระบบสงน้ํา ตั้งอยูในเขต
พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงซายและปาแมกกฝงขวา และอุทยานเตรียมการแหงชาติลําน้ํากก 
ซึ่งในพื้นท่ีมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับพื้นท่ีมีความลาดชัน สงผลใหเกิดการชะลางของหนาดิน
และทําใหลําหวยตื้นเขิน อีกท้ังไมมีแหลงกักเก็บน้ํา จึงมีความจําเปนตองจัดทําโครงการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นท่ีลุมน้ําบานจะนูอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้น โดยดําเนินงาน ดังนี้ 
 
  กรมชลประทาน ดําเนินการกอสรางฝายหินกอพรอมอาคารประกอบ จํานวน  
๒ แหง ไดแก ฝายหวยหินเปยง ความยาว ๙ เมตร ความสูง ๑.๕๐ เมตร และฝายหวยมะมวง 
ความยาว ๘ เมตร ความสูง ๑.๕๐ เมตร พรอมกอสรางระบบสงน้ํา ความยาวรวม ๕,๕๑๔ เมตร 
และกอสรางถังพักน้ําขนาดความจุ ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๖ แหง พรอมแนวทอเชื่อม 
ตอถังพักน้ํา ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 



๑๖๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

กอสรางฝายทดน้ํา พรอมอาคารประกอบ 
กอสรางถังพักน้ําขนาดความจุ ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร 

 

 

 

 
 
  กรมปาไม ดําเนินกิจกรรมเพาะชําหญาแฝก ปลูกไมใชสอย สํารวจทรัพยากรปาไม 
และจัดทําขอมูลการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการฯ รวมท้ังจัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษดิน
และน้ําตามแนวพระราชดําริ การสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน และกอสรางอาคารอเนกประสงค
ชั่วคราว ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  โครงการฯ สามารถสงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคใหแกศูนยการเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานจะนู และราษฎรบานจะนู หมูท่ี ๘ ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
จํานวน ๓๘๒ ครัวเรือน ๑,๐๒๖ คน และหมูบานใกลเคียง รวมท้ังสามารถสงน้ําใหแกพ้ืนท่ี 
รับประโยชนในฤดูฝน ๒๐๐ ไร และในฤดูแลง ๑๕๐ ไร ท้ังยังทําใหพื้นท่ีปาตนน้ํามีความอุดมสมบูรณ
เพ่ิมขึ้น และราษฎรเขามามีสวนรวมในการจัดทําขอมูลทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี ซึ่งจะนําไปสู 
การใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาใหกับทรัพยากรอยางย่ังยืน 
 



๑๖๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๑๖๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพ้ืนที่ลุมน้ําโปงไฮอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวดัเชียงราย 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ         
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงท่ี ๑๑๒ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย ไดพระราชทานพระราชดําริ ใหสํานักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมปาไม และหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ รวมกันพิจารณาแนวทางจัดหาน้ําใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงท่ี ๑๑๒ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  โครงการดังกลาวเปนการดําเนินการรวมกันระหวางกรมปาไมกับกรมชลประทาน 
เนื่องจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงท่ี ๑๑๒ และหมูบานโปงไฮ ตั้งอยูในเขตพื้นท่ี 
ปาสงวนแหงชาติปาน้ําแมคําปาน้ําแมสลอง และปาน้ําแมจันฝงซาย ซึ่งสภาพปาสมบูรณ  
จึงมีจําเปนตองจัดทําเปนโครงการรวม โดยหนวยงานไดดําเนินการ ดังนี้ 
 
  กรมชลประทาน ดําเนินการกอสรางฝายหินกอความยาว ๑๐ เมตร ความสูง ๒ เมตร 
รวมท้ังกอสรางระบบทอสงน้ํา ความยาวรวม ๕,๕๐๐ เมตร พรอมกอสรางถังพักน้ํา ขนาด ๑๕๐ 
ลูกบาศกเมตร จํานวน ๗ ถัง บริเวณบานเสาะใสปาแอ สําหรับสงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงท่ี ๑๑๒ และราษฎรในพื้นท่ี 
ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 



๑๖๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  กรมปาไม ดําเนินงานในปแรก มีแผนงานกิจกรรมประกอบดวยกอสรางอาคาร
อเนกประสงคชั่วคราวเพ่ือดําเนินกิจกรรมในการฟนฟูระบบนิเวศปาไม การปลูกไมใชสอย ไดแก 
ตะเคียน ยางแดง มะไฟ ชาเมี่ยง กาแฟ เปนตน จํานวน ๕ ไร การเพาะชําหญาแฝก จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ กลา เพาะชํากลาไมท่ัวไป ไดแก มะขามปอม ไผ มะไฟ เปนตน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ กลา 
กอสรางฝายแบบผสมผสาน จํานวน ๑๐ แหง จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษดินน้ําปาตามแนว
พระราชดําริ กิจกรรมครูปาไม และสํารวจและจัดฐานขอมูลพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ี
โครงการ จํานวน ๑,๕๐๐ ไรเพ่ือรวบรวมขอมูลทรัพยากรปาไมและพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 
ท่ีมีอยูเดิมอยางเปนระบบ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  สามารถสงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบํารุงท่ี ๑๑๒ และราษฎรบานโปงไฮ หมูท่ี ๒๑ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง 
จังหวัดเชียงราย และหมูบานใกลเคียง จํานวน ๒๓๙ ครัวเรือน ๑,๔๐๒ คน นอกจากนั้นยังเปน
การฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรมและระบบนิเวศปาไมบริเวณพื้นท่ีโครงการฯ ใหคืนความอุดมสมบูรณ 
และเปนแหลงตนน้ําใหแกชุมชน อีกท้ังราษฎรเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับเจาหนาท่ี
ของรัฐ ทําใหราษฎรในราษฎรมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตร 
ท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๑๖๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบานขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระราชดําเนินทรงเย่ียมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นท่ี
บานขุนวิน หมูท่ี ๑๖ ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม และไดพระราชทานพระราชดําริ
ใหหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดําเนินการพัฒนาหมูบานขุนวินในลักษณะคอยเปนคอยไป  
ใหเปนไปตามความตองการของราษฎร โดยมิใหผลการพัฒนาไปเปล่ียนแปลงสภาพวิถีชีวิตของ
ราษฎรในหมูบาน เพื่อเปนการรักษาสภาพชุมชนแบบเดิม และเปนการหวงแหนพื้นท่ีปาตนน้ําลําธาร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินงานสรางจิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ พรอมสงเสริม
การเพาะปลูกพืชเพ่ือใชในการประกอบอาหาร และลดการหาของปาลง ขณะเดียวกันก็ได
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร โดยสงเสริมการเพาะพันธุตนไมเพ่ือนําไปแจกจายใหแก
ราษฎร ไดแก ตนมะไฟ จํานวน ๕,๐๐๐ กลา ตนมะแขวน จํานวน ๕,๐๐๐ กลา พรอมท้ังไดดําเนินงาน
ซอมแซมระบบประปาภูเขาเพื่อใหราษฎรมีน้ําใชในการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร 
นอกจากนี้มีการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร 
บริเวณทางเชื่อมถนนหนาโครงการฯ ไปยังบานขุนวิน และกอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู ขนาด 
๓ เมตร จํานวน ๑๔ แหง และขนาด ๔ เมตร จํานวน ๑๗ แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  โครงการดังกลาวชวยใหราษฎรบานขุนวินจํานวน ๔๒ ครัวเรือน ๑๔๘ คน  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได มีจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดการบุกรุกทําลายปา และสามารถอยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน มีเสนทางคมนาคมขนสงท่ีดีขึ้น 
สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในชวงฤดูฝนลงได และขณะเดียวกันชวยใหราษฎรมีน้ําใช 
เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดท้ังป 
 

 



๑๗๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

งานสรางจิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการเพาะปลูกพืช

เพื่อลดการหาของปา 

 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร  
แจกจายพันธุพืชใหแกราษฎร 

   

 

 

 
   

งานซอมแซมระบบประปาภูเขา  กิจกรรมการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวาง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

ความยาว ๒๐๐ เมตร 
   

 

 

 
   

ฝายตนน้ําแบบคอกหมู ขนาด ๓ เมตร  ฝายตนน้ําแบบคอกหมู ขนาด ๔ เมตร 

 



๑๗๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



๑๗๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิตบานนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลเมอืงนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
21  สมเด็จพระนางเจาสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 2 1  
ไดพระราชทานพระราชดําริกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษ 
สํานักพระราชวัง เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมราษฎร
และทอดพระเนตรการดําเนินงานของโครงการฯ ทรงหวงใยสภาพปาท่ีเส่ือมโทรมและหวงใย
ราษฎรท่ียากจน สรุปความไดดังนี้ “เมื่อปาเพิ่มขึ้น น้ําก็จะเพิ่มขึ้น ถาอบรมชาวบานวาปาคือแหลงน้ํา
ใหพิจารณาดูวาปาสําคัญท่ีสุด ไมมีความชุมชื้นก็ไมดีตอการหายใจ” 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินงานสงเสริมระบบเกษตรแบบย่ังยืน
ในพื้นท่ีเกษตรของราษฎรเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยการสนับสนุนใหราษฎรปลูกไมผล อาทิ 
มะมวงพันธุน้ําดอกไม นวลดํา อโวคาโด ควบคูกับไมยืนตนและไมปา นอกจากนี้ไดดําเนินกิจกรรม
ฝายตนนํ้าแบบคอกหมู ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๒๕ แหง และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แบบ ๒ รองลอ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พรอมท้ังปรับปรุงซอมแซมสํานักงาน บานพักโครงการ  
และปายชื่อโครงการ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมสํานักงาน บานพักโครงการ และปายชื่อโครงการ 

 



๑๗๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

การดําเนินงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ ๒ รองลอ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

 

 

 

 
   

การดําเนินงานสงเสริมทําระบบเกษตร 
แบบย่ังยืน เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

 การดําเนินงานกอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู  
ขนาด ๓ เมตร จํานวน ๒๕ แหง 

 
ประโยชนที่ไดรับ 

 

  ราษฎรบานนาศิริ หมูท่ี ๒ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 
๑๑๕ ครัวเรือน ๕๒๐ คน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคูไปกับการพัฒนาอาชีพของราษฎรใหเกิดความม่ันคง มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย 
ลดความเส่ียงดานราคาสินคาเกษตรและภัยธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังชวยบํารุงรักษาปาตนน้าํ
ใหเกิดความอุดมสมบูรณ นอกจากนี้ยังชวยใหราษฎรมีเสนทางคมนาคมขนสงท่ีสะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหตุในชวงฤดูฝน 
 
 



๑๗๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่แสดงพ้ืนที่เปาหมายดําเนินการ ปงบประมาณ 2564 
โครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิตบานนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 

 



๑๗๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการชวยเหลือราษฎรบานทุงตนงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระราชดําเนินทรงเย่ียมราษฎรบานทุงตนง้ิวหมูท่ี ๑๑ ตําบลแมตื่น 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ในการนี้ไดมีพระราชเสาวนียกับ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบด ี
กรมปาไม ในขณะนั้น ใหรักษาปาไมไมใหถูกทําลาย และขอใหอธิบดีกรมปาไมชวยดูแลราษฎร 
โดยเฉพาะอยางย่ิงราษฎรกลุมบานทุงตนง้ิว ซึ่งสวนใหญมีฐานะยากจน 
 
ผลการดําเนินงาน 

 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการพัฒนาระบบกระจายน้ํา
ใหกับกลุมเกษตรกร จํานวน ๔ ราย โดยมีพ้ืนท่ีรับประโยชนประมาณ ๔๐ ไร และดําเนินกิจกรรม
อนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันไดเน้ือท่ีรวมจํานวน ๓๐ ไร นอกจากนี้ยังไดดําเนินการปรับปรุง
เสนทางทําถนนสองรองลอ โดยการกอสรางถนน ระยะทาง ๓๘๐ เมตร บริเวณถนนหนา
โครงการฯ เชื่อมไปยังปอกบานเลโคะและบานทุงตนง้ิว และปรับปรุงเสนทางสัญจรท่ีมีไมสามารถ
สัญจรไดในฤดูฝน ใหสามารถสัญจรไดโดยสะดวก ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 

การดําเนินการจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตรโดยมีพื้นท่ีรับประโยชนประมาณ ๔๐ ไร 
 



๑๗๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

การดําเนินการกิจกรรมอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันไดเนื้อท่ีรวม ๓๐ ไร 
 

 

 

 
 

การดําเนินการกิจกรรมการปรับปรุงเสนทางทําถนนสองรองลอ ระยะทาง ๓๘๐ เมตร 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรบานทุงตนง้ิว อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
มีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการประกอบอาชีพทางการเกษตร สามารถ 
ชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ราษฎรมีความมั่นคงทางรายไดและการประกอบอาชีพ  
ในขณะเดียวกันเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ืนท่ี 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังชวยใหราษฎรสามารถขนสงสินคาทางการเกษตรไดสะดวกขึ้น 
ลดอัตราความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุในฤดูฝน 
 
 
 
 



๑๗๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่ภูมิประเทศแสดงกจิกรรม 
โครงการชวยเหลือราษฎรบานทุงตนงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 

 
 
 



๑๗๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการชวยเหลือราษฎรบานซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๔๒ 21สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง 21 ไดพระราชทานพระราชดําริแก พลโทสมหมาย วิชาวรณ แมทัพภาพท่ี ๓  
ใหพิจารณาชวยเหลือราษฎรบานซิแบร หมูท่ี ๗ ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  
ท่ีมีฐานะยากจนขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคโดยใหหาทางชวยเหลือดานการเกษตรใหมี
ระบบน้ําเพื่อการเกษตรตลอดป การเล้ียงสัตว จัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
ตลอดจนการสาธารณสุขและการศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึก 
ใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ โดยการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรแบบย่ังยืนในพ้ืนท่ี 
ทําการเกษตรของราษฎร เพ่ือลดพ้ืนท่ีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมพ้ืนท่ีดําเนินการจํานวน ๔๕ ไร 
และดําเนินงานดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยดําเนินกิจกรรมอนุรักษดินและน้ํา 
แบบนาขั้นบันไดจํานวน ๓๐ ไร นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานใหสะอาด 
ปลอดภัย สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 

การดําเนินการงานสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ 
โดยการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรแบบย่ังยืน 

 



๑๗๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

การดําเนินการกิจกรรมอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันได จํานวน ๓๐ ไร 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ราษฎรบานซิแบร หมูท่ี ๗ จํานวน ๔ หมูบาน ไดแก บานปรอโพ บานซิแบร  
บานหวยหยาบ และบานหวยขนุน จํานวน ๔๒๑ ครัวเรือน ๑,๔๙๗ คน มีความเปนอยูท่ีดีขึ้น  
มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพื้นท่ี ราษฎรสามารถอยูรวมกับปา
ไดอยางเกื้อกูลกัน ในขณะเดียวกันสามารถเขาถึงแหลงอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต และชวยให
ราษฎรสามารถประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง และสรางเสถียรภาพทางรายไดเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่แสดงพ้ืนที่จัดทํานาข้ันบันไดตามโครงการ/กิจกรรมอนุรักษดินและน้ํา (นาข้ันบันได) 
โครงการชวยเหลือราษฎรบานซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
 



๑๘๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพ้ืนที่ลุมน้ําแมหลองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
(โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชริตี)้ 

ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรผลการดําเนินงาน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชริตี้ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ในการนี้  
ทรงรับฟงรายงานการแกไขปญหาดานแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จากผูแทน
กรมชลประทาน โดยการจัดทําฝายตนนํ้าบานแมหลองใต พรอมระบบสงน้ําและถังเก็บน้ํา  
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชริตี้ 
และราษฎรบานแมหลองใต ใหมีน้ําสําหรับใชอุปโภคบริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอ 
ตลอดท้ังป โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงรับไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางฝายความยาว ๔ เมตร ความสูง ๑ เมตร 
และระบบทอสงน้ําความยาวรวม ๑,๓๙๐ เมตร พรอมท้ังบอเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดความจุ ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒ แหง ปจจุบันดําเนินการแลวรอยละ ๔๕ คาดวา 
จะแลวเสร็จเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
  กรมปาไมจะดําเนินการอนุรักษและฟนฟูพื้นท่ีปาไมมิใหถูกบุกรุกทําลาย โดยจัดตั้ง
อาคารอเนกประสงคชั่วคราว มีการเพาะชํากลาไมเพ่ือปลูกเสริมปาใหมีความชุมชื้นอุดมสมบูรณ
มากขึ้น รวมท้ังมีการฝกอบรมการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใหเกิดกับชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน พรอมท้ังสงเสริมดานส่ิงแวดลอม และปลูกฝงใหราษฎรในพ้ืนท่ีปา
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จรอยละ ๕๐ คาดวาจะเสร็จ 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
   

สภาพลําน้ําแมหลองใต  บอเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความจุ ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒ แหง 

   

 
 

อาคารอเนกประสงคชั่วคราว การเพาะชํากลาไมเพื่อปลูกเสริมปา 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 

  ทําให ครู และนักเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบางกอกเชฟ แชริตี้ จํานวน 
๕๘ คน มีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนอยางเพียงพอ และ
ราษฎรบานแมหลองใต หมูท่ี ๑ ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๖๘ ครัวเรือน 
๔๓๐ คน พ้ืนท่ีการเกษตรจํานวน ๘๐ ไร และทําใหพ้ืนท่ีปาบริเวณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บางกอก เชฟ แชริตี้ และพื้นท่ีบริเวณปาสงวนแหงชาติปาอมกอยราษฎรบานแมหลองใต หมูท่ี ๑ 
ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓๒๖ ครัวเรือน ๙๒๓ คน และเพ่ือการเกษตร
พื้นท่ีจํานวน ๑๘,๐๐๐ ไร จิตสํานึกใหเกิดกับชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
 
 



๑๘๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 



๑๘๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานพะกะเซอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
(โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี) 

ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินตรวจเย่ียมการดําเนินงานของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี ณ บานพะกะเซ หมูท่ี ๑๑ ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พลโทวิจักขฐ สิริบรรสพ แมทัพภาคท่ี ๓ นายปวิณ ชํานิประศาสน 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ในการนี้ พระราชทานพระราชดําริให กรมชลประทาน กรมปาไม 
และสํานักงาน กปร. รวมกันพิจารณาจัดหาน้ําใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี 
และราษฎรบานพะกะเซ สําหรับการเกษตร และสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหเพียงพอ
ตลอดท้ังป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมปาไมจะดําเนินการอนุรักษและฟนฟูพื้นท่ีปาไมมิใหถูกบุกรุกทําลาย โดยจัดตั้ง
สํานักงานโครงการชั่วคราว สํารวจและจัดทําขอมูลพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการ 
การเพาะชํากลาไมเพื่อปลูกเสริมปาใหมีความชุมชื้น อุดมสมบูรณมากขึ้นรวมท้ังการสงเสริมสรางปา
สรางรายไดตามแนวพระราชดําริใหมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกใหเกิดกับชุมชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน พรอมท้ังสงเสริมดานส่ิงแวดลอม และปลูกฝงใหราษฎร 
ในพ้ืนท่ีปารักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จรอยละ ๕๗ คาดวา 
จะเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 



๑๘๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

การสงเสริมสรางปาสรางรายไดตามแนวพระราชดําริใหมีสวนรวม 
เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใหเกิดกับชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

 

 

 

 
 

กิจกรรมสํารวจและงานจัดทําขอมูลพื้นท่ีการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีโครงการ 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหกับราษฎรบานพะกะเซ และบานทุงตนง้ิว หมูท่ี ๑๑ ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒๕๒ ครัวเรือน ๑,๐๖๙ คน และเพื่อการเกษตรพื้นท่ีจํานวน  ๑๙,๔๐๙ ไร 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน พรอมท้ังสงเสริมดานส่ิงแวดลอม  
และปลูกฝงใหราษฎรในพื้นท่ีปารักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 



๑๘๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลแมตื่น และตําบลแมสามหมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ไดมีหนังสือ ท่ี ทส ๐๒๐๗.๓/๓๑๔๖  
ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ นําเรียนราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เพ่ือโปรดพิจารณานําความขึ้นกราบบังคมทูล  
เพ่ือทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาพระราชทาน “โครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่น 
อําเภอแมระมาดจังหวัดตาก” ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตอมาสํานักราช
เลขาธิการ ไดมีหนังสือ ท่ี รล ๐๐๐๔.๑/๑๐๗๒ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 21สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 21 ทรงรับโครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่น 
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชนเดียวกับโครงการ
อนุรักษสภาพปาอมกอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหผืนปาแมตื่นซึ่งเปนพื้นท่ี
ติดตอกับผืนปาอมกอย ไดรับการแกไขอยางถูกตองและเปนรูปธรรมในการฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีอนุรักษ ใหราษฎรสามารถพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานของการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง ซึ่งจะสามารถรักษาสภาพปาใหสมบูรณ เปนแหลง
ตนน้ําลําธารและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของราษฎรใหดีขึ้นเพื่อใหคนอยูกับปาไดอยาง
กลมกลืนและย่ังยืนตอไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการโครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่น
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก โดยผลดําเนินงานดังแผนงานตอไปนี้ 
 
  ๑. แผนงานเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๑๔ (ตาก)  
 
   ดําเนินการทําการหนวยพิทักษปาลอยน้ํา จํานวน ๒ หนวย ไดแก หนวยพิทักษปา
สันปาปวย และหนวยพิทักษปาดอยโสมง เรือยางสําหรับลาดตระเวนลําน้ํา จํานวน ๒ ลํา  
และโดรนถายภาพ พรอมชุดบิน DJI Mavic Pro Combo จํานวน ๑ ลํา 
 
 
 



๑๘๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒. แผนงานอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สถานีสหัส  
บุญญาวิวัฒน ๑  (บานหวยน้ําเย็น) 
 
   สงเสริมการทําแปลงผักสวนครัว โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุหรือตนกลา
ผักสวนครัวและพันธุสัตวน้ํา ไดแก ผักบุง คะนา แตงกวา กบ ปลานิล เปนตน เพ่ือลดคาใชจาย 
ในครัวเรือน ในชวงการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปรับปรุงถนนคอนกรีต
ทางเขาหมูบาน ทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา  
๑๕ เซนติเมตร พ้ืนท่ีรวมประมาณ ๒๔๐ ตารางเมตร ปรับปรุงแทงคน้ําและระบบกระจายน้ํา 
เพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค และสงเสริมโครงการปลูกปาสรางรายไดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
๓ หมูบาน ไดแก บานหวยน้ําเย็น สงเสริมการปลูกบุกไข และอโวคาโดแบบผสมผสาน บานหวยผาดํา 
สงเสริมการปลูกบุกไขและโกโกแบบผสมผสาน บานน้ําทรัพย สงเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย 
พรอมพัฒนาจุดตากกาแฟ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 

การกอสรางถนนคอนกรีตทางเขาหมูบาน 
 

 

 

 
 

โครงการปลูกปาสรางรายได 



๑๘๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก 
สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน ๑ (บานหวยน้ําเย็น) 

 

 



๑๙๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๓.แผนงานอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สถานีสหัส 
บุญญาวิวัฒน ๒ (บานทีนามู) 
 
   ดําเนินการปรับปรุงสํานักงานชั่วคราว พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปรับปรุง
ระบบสงน้ําและซอมแซมถนนคอนกรีตเขาสูหมูบาน และสงเสริมโครงการปลูกปาสรางรายได 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการแจกจายกลาไมไผและไมผลใหแกราษฎรในพื้นท่ี  

 

 

 

 
 

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตทางเขาหมูบาน 

 

 

 

 
 

แจกจายกลาไมไผและไมผล 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ จังหวัดตาก 
สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน ๒ (บานทีนามู) 

 
 
 



๑๙๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๔. แผนงานอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก 
สถานีโกวิท ปญญาตรง ๑ (บานแสมไทย) 
 
   ดําเนินการปรับปรุงสํานักงานชั่วคราว พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสงเสริม
การเล้ียงไกไขและไกพ้ืนเมือง การปลูกไมผลและผักสวนครัว และปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
ทางเขาหมูบานแสมไทยและบานหวยวัว 
 

 

 

 
 

ปรับปรุงสํานักงานชั่วคราว 
 

 

 

 
 

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตทางเขาหมูบาน 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่แสดงที่ตั้งและขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่น 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก สถานีโกวทิ ปญญาตรง ๑ (บานแสมไทย) 

 
 



๑๙๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๕. แผนงานอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก 
สถานีโกวิท ปญญาตรง ๒ (บานละเผใหม) 
 

   ดําเนินการปรับปรุงสํานักงานชั่วคราว สงเสริมการเพาะปลูกผักสวนครัว  
เพ่ือเปนธนาคารอาหารชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดซื้ออุปกรณพัฒนาระบบน้ํา เพื่อกักเก็บน้ํา
ลงแทงคน้ําเดิมของหมูบานเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค และปรับปรุงถนนคอนกรีตทางเขาหมูบาน 
สงเสริมโครงการปลูกปาสรางรายไดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการแจกจายกลาไมผล 
และไมยืนตน ใหแกราษฎร เพาะชํากลาไมมีคา เพื่อแจกจายประชาชน จํานวน ๕๐,๐๐๐ กลา 
 

 

 

 
 

ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) 
 

 

 

 
 

ปรับปรุงคอนกรีตทางเขาหมูบาน 
 



๑๙๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

พัฒนาระบบน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค 
 

 

 

 
 

โครงการปลูกปาสรางรายได 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทรัพยากรปาไมไดรับการปรับปรุงและฟนฟูระบบนิเวศอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพและชวยแกปญหาภัยพิบัติในพ้ืนท่ี สามารถสรางรายไดเสริม 
นอกฤดูกาลเพาะปลูกใหแกครัวเรือน ทําใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎรดีขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่แสดงพ้ืนที่รับผิดชอบของโครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดตาก สถานีโกวิท ปญญาตรง ๒ (บานละเผใหม) 

 
 

 



๑๙๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปลูกปาสรางรายได อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง 
และเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น อําเภออุมผาง และอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
โรงเรียนบานเลตองคุ จังหวัดตาก ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช พิจารณาใหความชวยเหลือราษฎรในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยการสงเสริมและจัดตั้ง
กลุมผูปลูกพืชสมุนไพร เพื่อลดการบุกรุกทําลายปา 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการตามแผนโครงการปลูกปา
สรางรายได อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
   ๑. งานอํานวยการและบริหารโครงการ ดําเนินงานบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
ปรับปรุงซอมแซมสํานักงานชั่วคราว 
   ๒. งานสาธิตและปลูกพืชสมุนไพร (เรว กระวาน และบุก) ดําเนินงานวิชา
การเกษตร  
   ๓. งานพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของกลุมผูปลูกพืชสมุนไพร (เรว 
กระวาน และบุก) ดําเนินงานประชาสัมพันธและเผยแพร 
 

 

 

 
 

สรางตอเติมหองน้ํา หองสุขา ของบานพักในโครงการฯ 

 



๑๙๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

ปรับปรุงแปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพร 

 

 

 

 
 

จัดทําปายแสดงแปลงปลูกพืชสมุนไพรและท่ีทํากิน  
และตรวจติดตาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น กับสมาชิกกลุมปลูกพืชสมุนไพร 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหพ้ืนท่ีปาท่ีถูกบุกรุกและทําลายกลับฟนคืนความอุดมสมบูรณ ราษฎรมีรายได
มั่นคงและคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถจัดตั้งกลุมผูปลูกพืชสมุนไพรและขยายพันธุพืชสมุนไพร 
ในพื้นท่ีเปาหมายไดเพิ่มขึ้น สรางความหลากหลายทางชีวภาพ  
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการปลูกปาสรางรายไดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในพ้ืนที่จังหวัดตาก 

 
 



๒๐๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมรับ “โครงการสงเสริม
การเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม” ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตามท่ี นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ไดมีหนังสือ
ขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา กรณี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งได
รับประทานบัตรในการดําเนินกิจการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรและถลุงโลหะสังกะสี 
บริเวณเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมสอด ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จะยุติ
การทําเหมืองใน พ.ศ. ๒๕๖๐ และพัฒนาพ้ืนท่ีกิจกรรมเหมืองแรเดิมใหเปนศูนยการพัฒนาและ
แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ ตอมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีกิจกรรมเหมืองท่ีผานการฟนฟูสภาพแวดลอมแลว 
ใหเปนศูนยการพัฒนาและแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ พรอมท้ังขอพระราชทานอนุญาตนอมเกลาฯ 
ถวายเรือนรับรองท่ีประทับและอาคารโดยรอบ และแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีกิจกรรมเหมืองท่ีผาน
การฟนฟูสภาพแวดลอมแลวใหเปนศูนยการพัฒนาและแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 
 
       ตอมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีมีพระราชดําริในพ้ืนท่ีโครงการ ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สรุปความวา 
“ขอใหดําเนินการรวบรวมพรรณไมและจัดทําสวนพฤกษศาสตรเพื่อเปนการอนุรักษและเปนแหลง
เรียนรูของชุมชนและผูท่ีสนใจศึกษาตอไป” 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมปาไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการในโครงการสงเสริม 
การเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑. แผนงานอํานวยการและบริหารโครงการ 
 
   ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน (ระบบสาธารณูปโภค) และกอสราง
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน ปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามตะกรอ 
ปรับปรุงระบบทอสงน้ําตาง ๆ ปรับปรุงระบบไฟฟาถนน และไฟฟาแรงต่ําของปมน้ํา ปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสีย ปรับปรุงระบบไฟฟาบริเวณเรือนประทับ ซอมแซมและปรับปรุงสาย LAN และ
ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตในพ้ืนท่ีโครงการ และจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑกอสราง 
ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑงานบานงานครัว ครุภัณฑ
โรงงาน ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร และครุภัณฑวิทยาศาสตร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 

การปรับปรุงระบบไฟฟาและสนามบาสเก็ตบอล 

 

 

 

 
 

ครุภัณฑวิทยาศาสตรและครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

 



๒๐๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

ครุภัณฑกอสรางและครุภัณฑการเกษตร 
 

  ๒. แผนงานสวนพฤกษศาสตรและนันทนาการ 
 

   ดําเนินการสํารวจและรวบรวมพันธุไม ผืนปาตะวันตก และพันธุไมหายาก 
งานเตรียมการดูแลรักษาพรรณไมพระราชทาน โดยดําเนินการจางเหมาบริการแรงงาน และจัดซื้อ
วัสดุการเกษตร จัดซื้อกลาไม จัดทํากลาไมขนาดใหญ (กลาไมปท่ี ๒) จํานวน ๔๐,๐๐๐ กลา 
ดําเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร และจางเหมาบริการจัดทํากลาไมขนาดใหญ (กลาไมปท่ี ๒)  
เพ่ือเตรียมการรองรับการจัดสรางสวนพฤกษศาสตรในโครงการ ตลอดจนพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว
เชิงนิเวศและแหลงนันทนาการ ดําเนินการจัดจางจัดทําลานกางเต็นทบริเวณเหมืองแรสีเขียวและ
ปาในเมืองพรอมระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงซอมแซมองคพระธาตุเจดียเหมืองผาแดงและ
พ้ืนท่ีโดยรอบ และดําเนินการจัดซื้อจัดจางการออกแบบสวนพฤกษศาสตร ปจจุบันอยูระหวาง 
การออกแบบคาดวาจะสามารถดําเนินการออกแบบโซนซีแลวเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

 

 

 
 

รวบรวมพันธุไม ผืนปาตะวันตก และพันธุไมหายาก  
และงานเตรียมการดูแลรักษาพรรณไมพระราชทาน 



๒๐๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

การปรับปรุงซอมแซมองคพระธาตุเจดียเหมืองผาแดงและพื้นท่ีโดยรอบ 
 
  ๓. แผนงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
   ศูนยอบรมสัมมนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยดําเนินโครงการ
ฝกอบรมจํานวน ๒ โครงการ คือโครงการคายเยาวชนรักษปา รักส่ิงแวดลอม และกิจกรรมอบรม
ในหลักสูตร "การเสริมสรางกระบวนการ พัฒนาชุมชนใหมีสวนรวมตามแนวพระราชดําริ" และ
ศึกษาดูงาน ท้ังนี้ เนื่องดวยสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)  
ในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งเปนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด ตามประกาศของ 
กระทรวงสาธารณสุข โครงการสงเสริมการเรียนรูฯ จึงดําเนินการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ เชน  
ส่ือวีดีทัศน (Video Tape Recorder : VTR) การจัดทําโรลอัพประชาสัมพันธ การจัดทําปาย  
x-stand ประชาสัมพันธ  
 

 

 

 
 

การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 
 



๒๐๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการงานศูนยอนุรักษพันธุกลวยไม 
โดยการจัดทําเรือนเพาะชําเก็บไมลมลุก ขนาด ๒๐ x ๓๕ เมตร จํานวน ๑ โรงเรือน ปรับปรุง 
ภูมิทัศน จัดสวนบริเวณสวนจัดแสดง ทําทางเดินและบันไดทาง จัดทําฐานขอมูลกลวยไมปา 
ในเมืองไทย จํานวน ๑๗๔ สกุล ๑,๒๕๓ ชนิด และในสวนท่ีโครงการฯ ไดเก็บรวบรวมไว จัดชุด
สํารวจ รวบรวมขอมูลกลวยไมปา และพืชลมลุก ในภาคตะวันตก จํานวน ๓ ชุด เพื่อสํารวจพรรณพืช
ในวงศกลวยไม สามารถจําแนกไดถึงระดับชนิดและระดับสกุลจํานวน ๓๒๒ ชนิด พืชลมลุก 
จํานวน ๓๐ ชนิด รวบรวมเก็บรักษา กลวยไมปา ๘๖ สกุล ๓๐๖ ชนิด ๑๐,๐๐๕ กระถาง  
พืชลมลุก ๓๐ ชนิด ๕๐๐ กระถาง ตลอดจนบํารุง ดูแลรักษา และปองกันจํากัดเชื้อโรค พันธุไม 
ท่ีดําเนินการเก็บรวบรวมไวท่ีโครงการฯ เพ่ือเปนแมพันธุและแหลงอนุรักษพันธุกรรมกลวยไมปา  
จัดกิจกรรมคืนกลวยไมสูธรรมชาติ นํากลากลวยไมปา จํานวน ๒๐ ชนิด ๒,๒๕๐ ตน ปลูกบริเวณปา
โดยรอบโครงการฯ และพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ เนื้อท่ี ๑๐๐ ไร พรอมติดตาม
อัตราการรอดตาย ปจจุบัน อยูระหวางการดําเนินการจัดทํารูปเลมเอกสาร เร่ือง “รอยเร่ืองราว
กลวยไมไทย” ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

 

 

 
 

จัดทําเรือนเพาะชําและปรับปรุงภูมิทัศน 
 

 

 

 
 

สํารวจ รวบรวมขอมูลกลวยไมปา และพืชลมลุก 
  



๒๐๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

งานรวบรวมเก็บรักษาและขยายพันธุ 
 

 

 

 
 

การขยายผลกลวยไมสูชุมชนคืนสูธรรมชาติ 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทรัพยากรธรรมชาติท้ังในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีโดยรอบไดรับการฟนฟู สามารถ
พัฒนาเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานการฟนฟูสภาพปาไมตามแนวพระราชดําริ และสามารถพัฒนา
พ้ืนท่ีเหมืองเดิมใหเปนสวนพฤกษศาสตรท่ีรวบรวมพืชทองถิ่น พันธุไมหายาก และพันธุไมผืนปา
ตะวันตก ตลอดจนราษฎรในพื้นท่ีไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่สงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 
 



๒๐๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานเลโพเดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ตาํบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 

  เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนยการ
เรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเลโพเด ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ทรงมี
พระราชดําริใหสํานักงาน กปร. กรมชลประทาน และกรมปาไม รวมกันดําเนินการแกไขปญหา 
การขาดแคลนน้ําของศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเลโพเดเพ่ือใหมีแหลงน้ําสําหรับ
การอุปโภคบริโภคและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ไดตลอดท้ังป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

  กรมปาไม ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศปาไม 
ไดแก กอสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน จํานวน ๑๐ แหง ฝายตนน้ําแบบกึ่งถาวร จํานวน ๑ แหง 
เพาะชํากลาไมท่ัวไป จํานวน ๕๐,๐๐๐ กลา เพาะชําหญาแฝก จํานวน ๗๕,๐๐๐ กลา แปลงสาธิต
สรางปาสรางรายไดและฐานการเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรปาไมตามแนวพระราชดําริ ผลการ
ดําเนินงานคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
 

 

 

 
 

พื้นท่ีกอสรางฝายตนน้ํา 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  สามารถฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรมและระบบนิเวศปาไมบริเวณพื้นท่ีโครงการใหคืน
ความอุดมสมบูรณเพ่ือเปนแหลงตนน้ําใหแกชุมชน ราษฎรมีความรูในการทําเกษตรควบคูกับ 
การอนุรักษทรัพยากรปาไมไดอยางสมดุล มีรายไดมั่นคงและความเปนอยูท่ีดีขึ้น  

 



๒๐๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

แผนที่แสดงโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานเลโพเดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

 
 



๒๐๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานแพะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บานแพะ) ตําบลแมตื่น อําเภอ 
แมระมาด จังหวัดตาก ทรงมีพระราชดําริใหสํานักงาน กปร. กรมชลประทาน และกรมปาไม 
รวมกันพิจารณาปรับปรุงระบบประปาภูเขาท่ีชํารุดเสียหายใหกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บานแพะ) และราษฎรในบริเวณใกลเคียงซึ่งประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ํา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมปาไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนงานโครงการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานแมแพะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
จัดตั้งสํานักงานโครงการชั่วคราว ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ เพ่ือดําเนินกิจกรรมในการฟนฟูระบบ
นิเวศปาไม การเพาะชําหญาแฝก จํานวน ๗๕,๐๐๐ กลา การสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน 
จํานวน ๑๕ แหง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จัดทําแปลง
สาธิตสรางปาสรางรายได ตลอดจนการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการจัดการทรัพยากรปาไม เพ่ือให
ทราบถึงทรัพยากรปาไมท่ีมีอยูเดิม ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 

สํานักงานโครงการชั่วคราว 

 



๒๑๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 

 

  สามารถฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรมและระบบนิเวศปาไม รวมถึงแหลงตนน้ําบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการใหมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมขึ้น ชวยปองกันไฟปาและแกไขปญหาอุกทกภัยในพ้ืนท่ี 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกและเขามามีสวนรวมดําเนินการตาง ๆ กับเจาหนาท่ีในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ตลอดจนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 



๒๑๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานแมวะหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ตาํบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 

  เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียน
บานแมวะหลวง ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ทรงมีพระราชดําริใหสํานักงาน กปร. 
กรมชลประทาน และกรมปาไม รวมกันดําเนินการซอมแซมระบบประปาภูเขาบานแมวะหลวง 
ท่ีชํารุดเสียหาย ใหมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ัง
กอสรางถังเก็บน้ําเพิ่มเติมใหโรงเรียนบานแมวะหลวง 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมปาไม ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางสํานักงานโครงการ
ชั่วคราว งานจัดทําฐานขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม และกิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศปาไม  
ไดแก กอสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน จํานวน ๕ แหง เพาะชํากลาไมท่ัวไป จํานวน ๒๕,๐๐๐ กลา 
เพาะชําหญาแฝก จํานวน ๒๕,๐๐๐ กลา แปลงสาธิตสรางปาสรางรายได จํานวน ๒ ไร ผลการ
ดําเนินงานคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
 

 

 

 
 

พื้นท่ีดําเนินกิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศปาไม 
 
 
 
 



๒๑๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
  สามารถฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรมตลอดจนฟนฟูระบบนิเวศปาไมบริเวณโครงการ
และพ้ืนท่ีใกลเคียงใหมีความอุดมสมบูรณเปนแหลงตนน้ําลําธารใหแกชุมชนโดยรวม ตลอดจน
สามารถพัฒนาแหลงตนน้ําลําธารโดยการทําฝายชะลอน้ําประเภทตาง ๆ ตามความเหมาะสม  
เพ่ือปองกันการเกิดน้ําปาไหลหลากในชวงฤดูฝน และกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง ตลอดจน 
สรางความชุมชื้นใหกับพื้นท่ีปา อีกท้ังสามารถปองกันไฟปาไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
แผนที่แสดงโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานแมวะหลวงอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 
 



๒๑๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานกามาผาโดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนกามาผาโด หมูท่ี ๕ ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ทรงมี
พระราชดําริใหสํานักงาน กปร. กรมชลประทาน และกรมปาไม รวมกันจัดหาแหลงน้ําและแกไข
ปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําของโรงเรียน เพ่ือใหครูและนักเรียนมีน้ําใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และเพื่อกิจกรรมของโรงเรียนตอไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมปาไม ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนงานโครงการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานกามาผาโดอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
จัดตั้งสํานักงานโครงการชั่วคราว ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ เพ่ือดําเนินกิจกรรมในการฟนฟูระบบ
นิเวศปาไม การเพาะชําหญาแฝก จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ กลา การสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน 
จํานวน ๒๐ แหง การจัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดทําแปลงสาธิตสรางปาสรางรายได 
จํานวน ๑๐ ไร ตลอดจนการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม 
 
ประโยชนที่ไดรับ 

 

  เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะสามารถฟนฟูระบบนิเวศปาไมและแหลงตนน้ํา 
ใหมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังชวยแกปญหาไฟปาและปองกันอุกทกภัยในพ้ืนท่ี 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตาง ๆ กับเจาหนาท่ีของรัฐ ทําใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้นและมีรายได 
ท่ีมั่นคงมากขึ้น 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

กิจกรรมเพาะชําหญาแฝก 

 

 

 

 
 

กิจกรรมสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน 

 

 

 

 
 

แปลงสาธิตสรางปา สรางรายได 
 
 



๒๑๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 



๒๑๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานแมละนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ตาํบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
 
เร่ืองเดิม 
 

  เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนยการ
เรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมละนา ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ทรงมี
พระราชดําริใหสํานักงาน กปร. กรมชลประทาน และกรมปาไม รวมกันดําเนินการแกไขปญหา 
การขาดแคลนนํ้าของศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมละนา เพ่ือใหมีแหลงน้ําสําหรับ 
การอุปโภคบริโภคและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ไดตลอดท้ังป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

  กรมปาไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางสํานักงานโครงการ
ชั่วคราว งานจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการจัดการทรัพยากรปาไม และกิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศปาไม 
ไดแก กอสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน จํานวน ๑๐ แหง เพาะชํากลาไมท่ัวไป จํานวน ๑๕,๐๐๐ กลา 
เพาะชําหญาแฝก จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ กลา แปลงสาธิตสรางปาสรางรายไดจํานวน ๕ ไร ผลการ
ดําเนินงานคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
 

 

 

 
 

พื้นท่ีท่ีจะดําเนินกิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศปาไม 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  สามารถฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรมและระบบนิเวศปาไมบริเวณพื้นท่ีโครงการใหคืน
ความอุดมสมบูรณเพ่ือเปนแหลงตนน้ําใหแกชุมชน ราษฎรมีความรูในการทําเกษตรควบคูกับการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมไดอยางสมดุล มีรายไดมั่นคงและความเปนอยูท่ีดีขึ้น  
 
 



๒๑๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานแมละนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 
 



๒๒๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานอมยะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ตาํบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
 
เร่ืองเดิม 
 

  เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนแมอมยะ ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ทรงมีพระราชดําริ
ใหสํานักงาน กปร. กรมชลประทาน และกรมปาไม รวมกันดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
ของศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมอมยะ เพ่ือใหมีแหลงน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค
และสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ไดตลอดท้ังป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

  กรมปาไม ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการกอสรางสํานักงาน
โครงการชั่วคราวเพื่อดําเนินกิจกรรมในการฟนฟูระบบนิเวศปาไม การเพาะชํากลาไมท่ัวไป จํานวน 
๓๐,๐๐๐ กลา การเพาะชําหญาแฝก จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ กลา การสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน 
การจัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดทําแปลงสาธิตสรางปาสรางรายได ตลอดจนการจัดทํา
ฐานขอมูล เพ่ือการจัดการทรัพยากรปาไม ผลการดําเนินงานคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
 

 

 

 
 

การดําเนินโครงการฯ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะสามารถฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรมและระบบนิเวศปาไม 
รวมถึงแหลงตนน้ําบริเวณพื้นท่ีโครงการใหมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น ชวยปองกันไฟปาและแกไข
ปญหาอุทกภัยในพื้นท่ี ราษฎรมีความรูในการทําเกษตร ทําใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้น 
 
 



๒๒๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานอมยะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก 

 
 



๒๒๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลภูคา อําเภอปว จังหวัดนาน 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ไดเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เมื่อคร้ังดํารงพระราชอิสริยยศเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเย่ียม
ราษฎรบานกอก หมู ท่ี ๑๑ ตําบลภูคา อําเภอปว จังหวัดนาน ไดพระราชทานพระราชดําริ 
เร่ืองแนวทาง การพัฒนาของโครงการกับ พลโทวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ แมทัพภาคท่ี ๓ รอยตํารวจตรี 
ธนะพงษ จักกะพาก ผูวาราชการจังหวัดนาน นายสหัส บุญญาวิวัฒน ท่ีปรึกษาสํานักพระราชวัง 
นายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญดานควบคุมการกอสราง กรมชลประทาน สรุปวา ใหดําเนินการ
พัฒนาใหเจริญจากขางในกอนและคอยระเบิดออกไปขางนอก ซึ่งสามารถสรุปเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 
ไดดังนี้ 
 
  ๑. การพัฒนาแหลงน้ํา ใหพิจารณาจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
และทําการเกษตร ใหแกราษฎร 
 
  ๒. การพัฒนาปาไม ใหพิจารณาจัดระเบียบชุมชนใหแกราษฎร โดยจัดทําเปนหมูบาน
ปาไม ท้ังนี้ เพ่ือใหราษฎรสามารถอยูกับปาไดโดยอาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ตลอดจนใหปลูกปาเสริม
บริเวณพ้ืนท่ีลาดชันเพ่ือเปนการฟนฟูสภาพปา และใหปลูกแฝกในบริเวณท่ีมีการพังทลายของดิน 
ท้ังนี้ เพื่อใหเปนปาตนน้ําลําธารตอไป 
 
  ๓. การพัฒนาอาชีพ ใหพิจารณาสงเสริมราษฎรทําการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
เชน การทํานาแบบขั้นบันได เพ่ือการลดการใชพ้ืนท่ีการทําการเกษตรใหนอยลง สงเสริมใหราษฎร 
มีความชํานาญในการทอผาเพ่ือเปนอาชีพเสริม ตลอดจนสงเสริมใหราษฎรเล้ียงเปดและไก 
อยางถูกวิธี เพื่อเปนอาหารหากมีเหลือก็สามารถนําไปขายเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง 
 
  ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหพิจารณาสงเสริมใหราษฎรมีการศึกษา สามารถพูด
ภาษาไทยได พรอมท้ังใหการสนับสนุนใหความรูในการประกอบอาชีพ เพ่ือเปนรายไดเสริม 
แกราษฎร ท้ังนี้เพื่อใหราษฎรอยูดีกินดีและสามารถชวยเหลือตนเองไดในท่ีสุด 
 
 



๒๒๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในพื้นท่ีโครงการพัฒนา 
บานกอก-บานจูนฯ และไดมีพระราชกระแสเร่ืองการอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมของ
โครงการฯ สรุปความวา ขอใหปลูกและฟนฟูปาไม จะทําใหเกิดความชุมชื้นและปริมาณน้ําฝน
เพิ่มขึ้นโดยตองมีมาตรการปองกันการตัดไมทําลายปา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการสงเสริมการทําระบบวนเกษตร 
จํานวน ๒๐ ไร สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครจัดการไฟปาในชุมชน สงเสริมการจัดทําแปลงสาธิต
ตามโครงการสรางปาสรางรายได รวมท้ังกอสรางบอพักน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน ๔ บอ กอสราง
ระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน ๔ ระบบ นอกจากนั้นยังดําเนินการกอสรางฝายตนน้ํา
แบบคอกหมู ความยาว ๓ เมตร จํานวน ๒๕ แหง และกอสรางฝายตนน้ําแบบกึ่งถาวร ความยาว 
๔ เมตร จํานวน ๕ แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ชวยใหราษฎรพ้ืนท่ีบานกอก-บานจูน จํานวน ๑๖๔ ครัวเรือน ราษฎร ๔๕๖ คน  
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถใชทรัพยากรในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความสมดุล 
สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน โดยราษฎรใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น จากการปรับวิธีการทําเกษตรมาเปนในรูปแบบของวนเกษตรหรือการทําเกษตร
ย่ังยืน มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน สามารถรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังชวยใหราษฎรมีความม่ันคงทางอาหาร จากการมีผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น และเพียงพอตอการบริโภคภายในครัวเรือน 
     



๒๒๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 



๒๒๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการปลูกหวายและไผตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในพ้ืนท่ีประสบ
อุทกภัย ณ โรงเรียนบานดอนตัน ตําบลศรีภูมิ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ทรงพบวาราษฎร 
ในพ้ืนท่ีมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพจักสาน โดยเฉพาะการจักสานจากหวาย  
แตเนื่องจากในพื้นท่ีขาดแคลนวัตถุดิบ ตองนําเขาหวายจากประเทศเพื่อนบาน ท้ังนี้ ไดมีพระราชกระแส
ใหประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการอนุรักษฟนฟูพันธุหวายใหราษฎรไดใชประโยชน รวมท้ัง 
ฟนฟูทรัพยากรหวายในพื้นท่ีใหกลับคืนมาใหมและสามารถนําไปใชไดในอนาคต 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดทําศูนยเรียนรูเร่ืองหวายและไผ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑ ศูนย จัดการพ้ืนท่ีปาหวายประมาณ ๓๐ ไร ใหเปน
ขอบเขตชัดเจนเนื่องจาก เปนบริเวณท่ีมีพันธุหลากหลายโดยใหชาวบานเปนผูดูแลจัดการเร่ือง 
การใชประโยชน กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ ศูนยเรียนรูหวายและไผ จํานวน ๑ ศูนย ณ โรงเรียนสาธุกิจ
ประชาสรรค อําเภอเวียงสา จัดทําศูนยการเรียนรูภูมิปญญาการทําผลิตภัณฑจากไผและหวาย 
นอกจากนั้นยังจัดหากลาหวาย จํานวน ๒๐,๐๐๐ กลาเพ่ือเพ่ิมปริมาณหวายในพ้ืนท่ีปา ปจจุบัน
ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

  
กิจกรรมเพาะกลาหวายเพื่อนําไปปลูก 
เพิ่มปริมาณหวายและไผในพื้นท่ีปา 

ชุมชนมีสวนรวมในการนําพันธุหวายและไผไป
ปลูกในพื้นท่ีปา 

 



๒๒๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  
  

อาคารบอแชและอาคารเตาอบซึ่งจะชวยรักษาคุณภาพและยืดอายุใหผลิตภัณฑจากหวายและไผ 
 

  
  

จัดทําศูนยเรียนรูเกี่ยวกับหวายและไผ  
ตั้งแตการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว

จนถึงการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 

กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ ศูนยเรียนรูของโรงเรียน
สาธุกิจประชาสรรค ชวยสรางเรียนรูเกี่ยวกับ

หวายและไผ แบบครบวงจร 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  สามารถรักษาแหลงปาหวายและไผท่ีปจจุบันเหลือนอยใหกลับคืนความสมบูรณ 
ท้ังยังมีความหลากหลายทางดานชนิดสายพันธุมากขึ้น รวมท้ังสามารถอนุรักษศิลปหัตถกรรม 
ดานการทําเคร่ืองจักสานจากหวายและไผ ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของคนเมืองนานไมใหสูญหาย 
นอกจากนั้นประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรในทองถิ่น เนื่องจากสามารถ
ชวยสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 
 
 
 
 



๒๒๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการอนุรักษฟนฟูและสงเสริมการปลูกหวายและไผ  
ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน  

 
 



๒๒๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการซอมแซมปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา และปลกูพืชอาหารสัตวปาระบบประปาภูเขา
เพ่ือการอนุรักษและการคุมครองพ้ืนที่อยางมีสวนรวมในเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง  

ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมและติดตามผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน บานปางพริก หมูท่ี ๓ ตําบลผาชางนอย 
อําเภอปง จังหวัดพะเยา ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทาน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช และสํานักงาน กปร. รวมกันจัดหาน้ําใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 
หนวยพิทักษปาหญาไทร เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง และราษฎรบานปางพริก โดยปรับปรุง
ฝายลําหวยตาด ฝายหวยกุด และฝายโรงเรียน พรอมปรับปรุงระบบสงน้ําของฝายท้ัง ๓ แหง  
และกอสรางถังพักน้ําตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน 
หนวยพิทักษปา และราษฎรใหมีน้ําสําหรับการอุปโภค และการเกษตร ไดอยางเพียงพอตลอดท้ังป 
ตลอดจนเพิ่มความชุมชื้นใหแกพื้นท่ีปาและเปนแหลงน้ําใหแกสัตวปาอีกดวย 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  โครงการฯ ดังกลาวเปนการดําเนินการรวมกันระหวางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช กับกรมชลประทาน ซึ่งพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินโครงการฯ อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปา  
โดยดําเนินงาน ดังนี้ 
 
  กรมชลประทาน ดําเนินการปรับปรุงฝาย จํานวน ๓ แหง ประกอบดวย ฝายลําหวยตาด 
เปนฝายหินกอขนาดความยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร พรอมทอสงน้ําความยาวรวม ๗,๕๙๒ เมตร 
กอสรางฝายหวยกุด เปนฝายหินกอขนาดยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕ เมตร พรอมทอสงน้ําความยาวรวม 
๙๒๐ เมตร และกอสรางฝายโรงเรียน เปนฝายหินกอ ขนาดความยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕ เมตร 
พรอมทอสงน้ําความยาวรวม ๒๖๐ เมตร พรอมกอสรางถังพักน้ําขนาดความจุ ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร 
จํานวน ๑๔ แหง ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 



๒๒๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

กรมชลประทานดําเนินการปรับปรุงฝายเดิมในพื้นท่ี ๓ แหง 
รวมท้ังกอสรางถังพักน้ําเพิ่มเติม จํานวน ๑๔ แหง 

 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินกิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตวปา 
และกิจกรรมปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา โดยกอสรางถังพักน้ําขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
จํานวน ๑ แหง และขนาดความจุ ๕๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒ แหง 
 

 

 

 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  เมื่อโครงการฯ แลวเสร็จ สามารถสงน้ําสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนและหนวยพิทักษปาหญาไทร อีกท้ังยังมีแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคใหแกราษฎรบานปางพริก จํานวน ๙๓ ครัวเรือน รวม ๓๓๘ คน และยังสงน้ําสูพื้นท่ี
ทําการเกษตรในฤดูฝนได ๘๐๐ ไร และในฤดูแลง ๔๐๐ ไร รวมท้ังยังเปนแหลงน้ําใหแกสัตวปา 
และทําใหมีพื้นท่ีปาตนน้ําเพิ่มขึ้น การปลูกพืชอาหารสัตวปา สงผลใหเกิดการกระจายแหลงอาหาร
ท่ีหลากหลายมากขึ้น สามารถรองรับการดํารงชีพและการขยายพันธุของสัตวปาตามธรรมชาต ิ



๒๓๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 



๒๓๑ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก  

 
เร่ืองเดิม 
 

  21สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 2 1 
เสด็จพระราชดําเนินเพ่ือปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนเม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม 
๒๕๔๕ ทรงมีพระราชดําริกับพลเอกนิพนธ ภารัญนิตย ผูอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ
จังหวัดแมฮองสอนใหพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินงานจัดตั้งหมูบานในรูปแบบบานยามชายแดน
เพ่ือพัฒนาราษฎรในพ้ืนท่ีใหเขมแข็ง มีสวนรวมรักษาประเทศชาติอยางมีระบบ ตามแนวทาง 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

  เมื่อวันท่ี ๑๙ – ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๓ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ประธานองคมนตรี
และประธานท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ไดไปตรวจเย่ียม
โครงการและมีขอหวงใยตอราษฎรในพ้ืนท่ี เร่ืองปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค 
ไมเพียงพอในชวงฤดูแลง จึงไดใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาว โดยใหจัดหาถังเก็บน้ํา
และตอรางน้ําฝนเพื่อจัดเก็บลงสูถังเก็บน้ํา จะไดเปนน้ําสํารองใหแกราษฎรไวใชตอไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

  กองพลพัฒนาท่ี ๓ ดําเนินการจัดหาถังกักเก็บน้ําสําหรับใชในการอุปโภคบริโภค 
เพ่ือชวยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยแลง โดยสํารวจท่ีตั้งของถังเก็บน้ํา กอสรางฐานรองถังเก็บน้ํา  
พรอมท้ังติดตั้งรางรองน้ําฝน และไดดําเนินการสงมอบถังเก็บน้ําใหแกราษฎรท่ีประสบภัยแลง 
ในพ้ืนท่ีโครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๕ หมูบาน  
รวม ๑๔๐ ครัวเรือน ดังนี้ 
  ๑. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานดอยผักกูด 
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน จํานวน ๑๔ ครัวเรือน  
  ๒. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแมสวยอู 
ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน ๒๕ ครัวเรือน 
  ๓. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานปางคอง  
ตําบลนาปูปอม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน ๓๐ ครัวเรือน 
  ๔. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานอาโจ  
ตําบลนาปูปอม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน ๒๐ ครัวเรือน  
  ๕. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานมะโอโคะ 
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก จํานวน ๕๑ ครัวเรือน 



๒๓๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
การสํารวจท่ีตั้งของถังเก็บน้ํา 

 

 

 
กอสรางฐานรองถังเก็บน้ํา 

 

 

 
การติดตั้งรางรองน้ําฝนและถังกักเก็บน้ํา 

 

 

 

ดําเนินการสงมอบถังเก็บน้ํา 



๒๓๓ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

  สามารถชวยเหลือราษฎรในพื้นท่ีโครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในพื้นท่ีจังหวัดตากและจังหวัดแมฮองสอน จํานวน ๕ หมูบาน ๑๔๐ ครัวเรือน ใหราษฎร
มีถังเก็บกักน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอในชวงฤดูแลง 
 

 
 

โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 
 

 
 

โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก 



๒๓๔ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสกั และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 
บริเวณปาลุมน้ําของ-ลุมน้ําปาย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อําเภอปางมะผา อําเภอปาย อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
 
เร่ืองเดิม 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เพ่ือขอพระราชทานโครงการ
อนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปาลุมน้ําของ-ลุมน้ําปาย ตอมา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสักและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎรบริเวณปาลุมน้ําของ-ลุมน้ําปาย ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหนังสือ
สํานักราชเลขาธิการท่ี รล ๐๐๑๐.๑/๑๒๘๓ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และไดพระราชทาน
ชื่อปาสักดังกลาววา “ปาสักนวมินทรราชินี” 
 
  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการฯ อยางตอเนื่อง และเมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไดลงพ้ืนท่ีหนวยปฏิบัติการพ้ืนท่ีท่ี ๒ 
(กลุมบานหวยซลอบ) อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน โดยขอใหอนุรักษและปองกัน 
การบุกทําลายปา และสงเสริมใหราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตตามสมควร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการแผนงานปองกันรักษาปา 
กิจกรรมลาดตระเวนรวมกับเจาหนาท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ําปาย การออกตรวจปราบปราม
การกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไม การปรับปรุงซอมแซมจุดสกัด จํานวน ๓ แหง และ
แผนงานอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม หนวยปฏิบัติการท่ี ๑ (กลุมบานนาออน) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
จากการปลูกกลาไมผลแบบย่ังยืนเพ่ือลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือวนเกษตร จํานวน ๗๔ ไร  
ลดการแผวถางพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว หนวยปฏิบัติการพ้ืนท่ีท่ี ๒ (กลุมบานหวยซลอบ) 
กอสรางถังเก็บน้ํา ขนาด ๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒ ถัง พ้ืนท่ีรับประโยชน จํานวน ๙๖ ครัวเรือน 
พื้นท่ีเกษตรกรรม ๒๓๐ ไร  
 
 
 
 
 



๒๓๕ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
 

สามารถรักษาทรัพยากรไมสักรวมไปถึงสัตวปาชนิดตาง ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษแหลง
พันธุกรรมไมสักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปาลุมน้ําของ-ลุมน้ําปายฯ ใหไดรับความ
คุมครองดูแลรักษา เนื้อท่ีประมาณ ๙๐,๐๐๐ ไร ใหมีความอุดมสมบูรณ ไมถูกบุกรุกทําลาย ฟนฟู
ระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรปาไม หรือ ๓๑๐,๗๕๐ ไร รวมท้ังราษฎรภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ  
มีน้ําสะอาดเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
 

  
  

  
  

  
 

แผนงานปองกันรักษาปา 



๒๓๖ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  
  

แผนงานอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม หนวยปฏิบัติการท่ี ๑ (กลุมบานนาออน) 
 

  
  

แผนงานอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม หนวยปฏิบัติการพื้นท่ีท่ี ๒ (กลุมบานหวยซลอบ) 
 

  
  

พื้นท่ีรับประโยชน 
 

 



๒๓๗ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่ที่ตั้งของโครงการดําเนินโครงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสกั 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปาลุมน้ําของ – ลุมน้ําปาย  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 

 
 



๒๓๘ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลจริม และตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการอางเก็บน้ําหวยน้ํารี
พรอมระบบผันน้ํา ระบบสงน้ํา และอาคารประกอบ ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เพ่ือชวยเหลือราษฎรนิคมสรางตนเองลําน้ํานาน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งอพยพมาจาก
บริเวณกอสรางเขื่อนสิริกิติ์ และประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินงานสนองพระราชดําริดานการฟนฟูทรัพยากรปาไม 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
                 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัดดําเนินการ ดังนี้ ๑) แผนงานอนุรักษ 
ฟนฟู ทรัพยากรปาไม โดยจัดหากลายางนาสนับสนุนกิจกรรมปลูกตนไมและบํารุงรักษาตนไมในพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชนบริเวณขางถนนและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ใหแกหนวยงานในพ้ืนท่ี จํานวน ๔,๐๐๐ ตน เชน 
องคการบริหารสวนตําบลทาปลา เทศบาลตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ๒) แผนงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร เชน การสงเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ
ดินและน้ําตามแนวพระราชดําริและเพ่ิมรายไดใหกับราษฎรในชุมชน ไดแก กาแฟพันธุโรบัสตา  
จํานวน ๒,๕๐๐ ตน ขาปา จํานวน ๗,๐๐๐ ตน และตอยติ่ง จํานวน ๑,๑๘๐ ตน ๓) แผนงานพัฒนา
พ้ืนท่ีโครงการใหเปนศูนยเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดแก ปรับปรุงและพัฒนา
พ้ืนท่ีโดยรอบสํานักงานโครงการฯ จัดทําปายความรูการอนุรักษทรัพยากรปาไมตามแนวพระราชดําริ 
และปรับปรุงพัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ สําหรับผูเขามาศึกษาดูงานและนักทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษและเชิงนิเวศน ปจจุบันผลดําเนินงานแลวเสร็จ  
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 
  ทําใหสภาพปาพื้นท่ีโครงการอางเก็บน้ําหวยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีความ
อุดมสมบูรณ ราษฎรในพื้นท่ีเปาหมาย จํานวน ๕ หมูบาน มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้นสอดคลองกับ
หลักการอนุรักษทรัพยากรปาไมและเหมาะสมกับภูมิสังคม เกิดการบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน
และประชาชนในการปองกันรักษาปาและฟนฟูสภาพปาใหกลับคืนสูสภาพปาสมบูรณ 
 
 



๒๓๙ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

สนับสนุนกลายางนา จัดกิจกรรมปลูกตนไมและบํารุงรักษาตนไมในพื้นท่ีสาธารณประโยชน 
 

 

 

 
 

สนับสนุนกลากาแฟพันธุโรบัสตา   
 

 

 

 
 

สนับสนุนกลาขาปา  
 

 

 

 
 

งานปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโดยรอบสํานักงานโครงการใหเปน 
ศูนยเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



๒๔๐ 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานสงเสริมอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริพื้นที่ภาคเหนือ 
 

เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและนักเรียนโรงเรียน 
บ้านขุนแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาเข้าเฝ้าฯ และขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีงานท าภายหลังจากเลิกเสพยาเสพติด 
 
  และเมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ได้พระราชทานพระราชด าริกับนายสหัส 
บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ส านักพระราชวัง ในขณะนั้น ให้ด าเนินการ
จัดตั้ง “โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อช่วยเหลือราษฎร 
โดยเน้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับราษฎรควบคู่การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ี 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
  ๑. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริสวนป่าสิริกิติ์ที่  ๑๑  
(ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ) อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ด าเนินการก่อสร้างบ่อเก็บพักน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง และก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบ ๒ ร่องล้อ ระยะทาง ๒๐๐ เมตรภายในบริเวณ
พื้นท่ีโครงการ นอกจากนี้ยังได้ด าเนินกิจกรรมนาแลกป่า ขุดนาขั้นบันไดให้แก่ราษฎร จ านวน  
๓ หมู่บ้าน ๑๕ ครอบครัว รวมพื้นท่ีท้ังสิ้น ๑๕ ไร่ นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการก่อสร้างฝาย
ผสมผสานแบบคอกหมู ขนาด ๓ เมตร จ านวน ๗ แห่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาทรงงาน 
ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบ ๒ ร่องล้อ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ภายในพื้นท่ีโครงการพัฒนาป่าไม้

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสวนป่าสิริกิติ์ที่ ๑๑ (ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ)  
และกิจกรรมนาแลกป่า จ านวน ๑๕ ไร่ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
   
  โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริสวนป่าสิริกิติ์ท่ี ๑๑ (ฟาร์มตัวอย่าง
บ้านขุนแตะ) สามารถช่วยให้ราษฎรบ้านขุนแตะหมู่ท่ี ๕ ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จ านวน 
๒๑๘ ครัวเรือน ราษฎรจ านวน ๘๒๐ คน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เกิดการจ้างงานในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 
ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ลดการบุกรุกพื้นท่ีป่าลง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสามารถขยายผล 
สู่ราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ บ้านหินเหล็กไฟ บ้านห้วยมะนาว บ้านห้วยส้มป่อย และบ้านขนุน  
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริสวนป่าสิริกิติ์ที่ ๑๑ 
(ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ) อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 



๒๔๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านดงเย็น อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ด าเนินงานโครงการศึกษาพฤติกรรม
การเพาะขยายพันธุ์และเก็บสารคัดหลั่งชะมดเช็ด จ านวน ๑ งาน ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

 

 
   

โครงการศึกษาพฤติกรรมการเพาะขยายพันธุ์และเก็บสารคัดหลั่งชะมดเช็ด  
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านดงเย็น 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านดงเย็น สามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นท่ี
โครงการฯ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๙๐๐ ครัวเรือน ราษฎรจ านวน ๓,๐๐๐ คน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีแหล่งวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพ
ท้ังด้านการเกษตร และด้านการปศุสัตว์ รวมท้ังสามารถอนุรักษ์พันธุ์ชะมดเช็ดและขยายพันธ์ุให้แก่
ราษฎรได้ เพื่อลดการจับชะมดเช็ดจากป่าลง เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และเป็นการดูแล
ป่าไม้ควบคู่กันไป 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านดงเย็น  
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗  
ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน  

ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
 

เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ กองพล
ทหารราบท่ี ๗  ในการนี้ พระราชทานพระราชด าริให้กองพลทหารราบท่ี ๗ ด าเนินการขยายพันธุ์เป็ด
พันธุ์ไข่ เพือ่เป็นแหล่งผลิตและขยายพันธ์ลูกเป็ด ส าหรับสนับสนุนให้แก่หน่วยงานอื่นต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
  กองพลทหารราบท่ี ๗ กองทัพภาคท่ี ๓ กองทัพบก ได้ด าเนินการเพาะเลี้ยงเป็ดและ
ขยายพันธุ์เป็ด เพื่อเป็นแหล่งผลิตและขยายพันธ์ลูกเป็ดบางประกง เพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ  
ภายใต้โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
(กิจกรรมเลี้ยงเป็ดบางประกง) รวมถึงจ าหน่ายให้แก่ประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกองพล 
ทหารราบท่ี ๗ อีกท้ังจ าหน่ายให้แก่โรงประกอบเลี้ยงของหน่วย น าไปประกอบอาหารให้กับก าลังพล
ได้รับประทาน ส าหรับรายได้น าเข้าบัญชีโครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ กองพลทหารราบท่ี ๗ เพื่อใช้เป็น
งบประมาณสนับสนุนโครงการให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 

   

   
   

การเล้ียงและดูแลเป็ดพันธุ์บางปะกง 
 



๒๔๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

   
   

   
   

การขยายพันธุ์เป็ดบางปะกง 
 

   
   

   
   

การเก็บผลผลิตและน าผลผลิตออกจ าหน่าย 
  

 
 

 

 



๒๔๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
  กองพลทหารท่ีราบ ๗ ได้สนับสนุนลูกเป็ดพันธุ์บางประกง ให้แก่ ประชาชนรอบค่าย
และโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย โครงการอันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริฯ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ 
 
  ๑. โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต าบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชน  
      จ านวน ๑๕๐ ตัว 
  ๒. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเคาะท่า ต าบลบ้านทับ  
      อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๓๐ ตัว 
  ๓. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสันปูเลย ต าบลปางหินฝน  
      อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๓๐ ตัว  
  ๔. โรงเรียนบ้านสบผาหลวง ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
      จ านวน ๓๐ ตัว 
  ๕. โรงเรียนปายวิทยาคาร ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน ๓๐ ตัว 
  ๖. โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
      จ านวน ๓๐ ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พิกัดที่ตั้ง โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปกีพระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน”  
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดบางปะกง) พื้นที ่กองพลทหารราบที่ ๗ 

เลขที่ ๒๐๒ หมู่ ๑ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ 

 
 
 
 



๒๕๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ (มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐) 
ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดพระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” พื้นที่ภาคตะวันตกตอนบน 

ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ 
ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทรงมีพระราชด าริให้ส านักงาน กปร. สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืดภายในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกท่ี ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ 
เพ่ือเพาะพันธุ์และผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืดต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
  มณฑลทหารบกท่ี ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ ได้ด าเนินการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา
และส่งมอบให้กับก าลังพลภายในค่ายวชิรปราการและหน่วยงานภายนอก ส าหรับเลี้ยงไว้เพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน รวมท้ังด าเนินการปล่อยลูกพันธุ์ปลานิลจิตรลดาลงสู่สระเก็บน้ าโครงการ 
ทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าให้มากขึ้น โดยยอด
ผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑๑๐,๒๕๐ ตัว แจกจ่าย จ านวน ๑๒,๐๐๐ ตัว ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 
๖๑,๐๕๐ ตัว คงเหลือ ๓๗,๒๐๐ ตัว และด าเนินการก่อสร้างศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดพระราชทาน 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นท่ีภาคตะวันตกตอนบนภายในค่ายวชิรปราการ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนแผนจัดหางานก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 

การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืด ส าหรับพระราชทานให้แก่
ราษฎรในพื้นท่ีได้บริโภคภายในครัวเรือนและสร้างรายได้  ครอบคลุมพื้นท่ี  ๑๔ ต าบล 
ของอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวม ๓๕,๑๕๖ ครัวเรือน ๙๙,๒๔๙ คน และบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
และเป็นศูนย์ เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดให้แก่ราษฎรในพื้นท่ี บุ คคลท่ัวไป และทหารภายใน 
ค่ายวชิรปราการได้ศึกษาดูงานและน าไปประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ 
 

พิกัดจุดก่อสร้างอาคารศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดพระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพื่อน” 
 

 



๒๕๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่โครงการ 
 

 
 

 
 

 
 



๒๕๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน มณฑลทหารบกที่ ๓๘  
ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดพระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 

เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินไปยังกรมทหารพรานท่ี ๓๒ ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดีที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ด าเนินการร่วมกับมณฑล
ทหารบกท่ี ๓๘ ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ประดู่หางด า และไก่
กระดูกด าท่ีพระราชทานให้กับมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ และทอดพระเนตรการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่
พระราชทาน ท่ีด าเนินการโดยกองพันทหารม้าท่ี ๑๐ โดยพระราชทานพระราชด าริให้ด าเนินการ
ภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพระราชทานให้กับราษฎรในจังหวัดน่าน ช่วยลดการน าเข้าไข่
จากพื้นท่ีอื่น และในโอกาสนี้ มณฑลทหารบกท่ี ๓๘ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเปิดพื้นท่ี
ด าเนินการเพิ่มเติมจ านวน ๑๒ ไร ่เพ่ือด าเนินการจัดท าศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถส่วนแยกน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นก าลังพลให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน
การท าการเกษตร ปศุสัตว์ เมื่อปลดประจ าการแล้วสามารถน าประสบการณ์กลับไปใช้ และเผยแพร่
แก่ชุมชนของตน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่าง
กองทัพและประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีการปฏิบัติเพื่อให้มีอาหารบริโภคภายใน
ครัวเรือน และจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม เป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางด้านอาหาร  
แก่ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน่านและพื้นท่ีใกล้เคียงตามแนวพระราชด าริอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

  เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินไปยังกรมทหารพรานท่ี ๓๒ ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุด์ี โอกาสนี้ ได้พระราชทาน
พระราชด าริ แก่ พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ สรุปว่า “ให้มีการขยายผล
การเล้ียงปลาพื้นเมืองในพื้นท่ีจังหวัดน่าน” 
 

  เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี  
กองพลทหารราบท่ี ๙ จังหวัดกาญจนบุรี ทางแอปพลิเคชั่น ZOOM โอกาสนี้ ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบน มณฑลทหารบกที่ ๓๘ จังหวัดน่าน 
 



๒๕๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการด าเนินงาน 
 

  มณฑลทหารบกท่ี ๓๘ กองทัพภาคท่ี ๓ ด าเนินการถมดินปรับพื้นท่ี จ านวน ๑ แปลง 
รวมท้ังก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ขนาด ๑๐.๕ เมตร x ๒๘.๐ เมตร จ านวน ๑ โรง ก่อสร้างหอถังน้ า 
สูง ๒ เมตร ขนาดความจุ ๑๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมบ่อพัก ถังกรอง และระบบท่อน้ าดี ระบบน้ าท้ิง 
จ านวน ๑ โรง ก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ขนาด ๕.๐ เมตร X ๑๘.๐ เมตร จ านวน ๒ บ่อ 
นอกจากนั้นยังได้ด าเนินการขุดบ่ออนุบาลปลาวัยอ่อนจ านวน ๒ บ่อ และกระชังปลา ๒ กระชัง 
จ านวน ๙ ชุด พร้อมท้ังเมนไฟฟ้าเข้าอาคารท้ังหมด จ านวน ๓ จุด ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 
ทุกกิจกรรม 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

  สามารถจัดท าเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
ด้านการประกอบอาชีพให้แก่ก าลังพล ซึ่งเมื่อปลดประจ าการไปแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีของตนเอง ตลอดจนสามารถผลิตพันธุ์ปลานิลจิตรลดาท่ีมี
คุณภาพเพื่อพระราชทานรวม ๔ ครั้ง ประกอบด้วย หน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุน ๑๙ หน่วย 
โรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดน่านท่ีเข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย จ านวน ๑๑ โรง 
รวมจ านวนพันธุ์ปลาจ านวน ๘๔,๔๙๐ ตัว ช่วยให้ราษฎรในพื้นท่ีจังหวัดน่านและพื้นท่ีใกล้เคียง 
มีแหล่งอาหารโปรตีนส าหรับบริโภคในครัวเรือนช่วยให้มีความมั่นคงด้านอาหาร ท้ังยังสามารถ
เพาะพันธุ์เพื่อจ าหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนั้น ได้ท าการอบรมให้ทหารกองประจ าการ 
ท่ีจะครบก าหนดปลดประจ าการได้รับความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลาเพื่อสามารถน าความรู้ไปขยายผล
ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นของตนเองได้หลังปลดประจ าการ 
 

 
 

ผังกิจกรรมศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพ่ือน” พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
 



๒๕๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

กิจกรรมบริเวณโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
 

 
 

อนุบาลปลาวัยอ่อนในกระชังก่อนท าการแจกจ่าย 
 

 
 

ขยายผลไปยังโรงเรียนบ้านผักเฮือก อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดน่านท่ีเข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย 



๒๕๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
แผนที่ตั้งโครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”  

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานคมนาคมและสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ล าลองในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น  
เพ่ือสนองพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันไฟป่า 
 ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 
เร่ืองเดิม 
 
  เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปยังเรือนเพาะช ากล้าไม้ ในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดตาก 
โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชด าริให้ ส านักงาน กปร. จังหวัดตาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมบริเวณทางเข้าสู่
โรงเรียนบ้านเลตองคุ บ้านหม่องกั๊วะ บ้านแม่จันทะ ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง และบ้านทีวะเบยทะ 
ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทุกฤดูกาล 
โดยให้ด าเนินการในลักษณะโครงการร่วม 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
  กรมทางหลวงชนบท ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประกอบด้วย ผิวจราจร ความกว้าง ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
รวมระยะทาง ๔.๒๕๐ กิโลเมตร จ านวน ๓ สายทาง ปัจจุบัน คัดเลือกผู้รับจ้างด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อย 
คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
  ท าให้ครูและนักเรียนของศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ 
ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวะกะเลโค๊ะ ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดน  
บ้านเลผะสุคี รวมถึงราษฎรบ้านห้วยโป่ง กลุ่มบ้านทีวะเบยทะ กลุ่มบ้านเลผะสุคี กลุ่มบ้านวะกะเลโค๊ะ 
กลุ่มบ้านวะเบยเด ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และหมู่บ้านใกล้เคียง สามารถ
เดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทุกฤดูกาล 
 
 
 



๒๕๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 

 

ลําดับ โครงการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับการ
สนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ 
อนุมัติ 

๑ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดเชียงใหม  

กรมชลประทาน 
 

๖๙,๑๖๖,๙๗๐ ๖ พ.ย. ๖๓ 

๒ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอก 
ไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม  

กรมชลประทาน 
 

๑๖,๕๖๙,๘๖๐ ๖ พ.ย. ๖๓ 

๓ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปาขุนแมกวงอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม   

กรมชลประทาน 
 

๗,๑๙๙,๔๐๐ ๖ พ.ย. ๖๓ 

๔ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมน้ําปง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดเชียงใหม  

กรมชลประทาน 
 

๙,๐๖๙,๘๘๐ ๖ พ.ย. ๖๓ 

๕ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหวยลานอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 
 

๘,๙๙๖,๘๐๐  ๖ พ.ย. ๖๓ 

๖ ศูนยเรียนรูการพัฒนาอมกอย 
ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม  

กรมชลประทาน 
กรมชลประทาน 

๑๕,๓๓๙,๖๓๖ 
๖๓๓,๓๖๐ 

๖ พ.ย. ๖๓ 
๙ เม.ย. ๖๔ 

๗ โครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนาน  
 

กรมชลประทาน  
กรมปศุสัตว 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
กรมการขาว 
กรมประมง 

กรมอุทยานฯ 

๒๙,๗๗๔,๓๕๕ 
๑,๐๘๔,๐๐๐ 

๙๓๕,๐๐๐ 
๑,๒๓๓,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
๓,๒๙๔,๖๐๐ 

๖ พ.ย. ๖๓ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๘ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําพรอมอาคาร
ประกอบโรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม  

กรมชลประทาน ๘,๑๙๐,๐๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๙ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํา  
โรงเรียนแมออนวิทยา ระยะท่ี ๒  
จังหวัดเชียงใหม   

กรมชลประทาน ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๑๐ โครงการปรับปรุงฝายหวยปากลวยตอนบน
พรอมระบบสงน้ํา และอาคารประกอบ 
(จัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนรัปปาปอรต)  
จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 



 

 

 

ลําดับ โครงการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับการ
สนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ 
อนุมัติ 

๑๑ โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงพยาบาล 
วัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อางเก็บน้ําบานจันทรพรอมระบบสงน้ํา  
จังหวัดเชียงใหม  

กรมชลประทาน ๓๑,๙๙๓,๗๐๐ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

๑๒ โครงการฝายพรอมระบบสงน้ํา 
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บานหวยสลุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน ๕,๘๖๐,๐๐๐ ๒๐ ก.ค. ๖๔ 

๑๓ โครงการจัดหาน้ําใหแกศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานคะเนจือทะ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก  

กรมชลประทาน ๓,๑๒๔,๐๐๐ ๒๐ ก.ค. ๖๔ 

๑๔ โครงการจัดหาน้ําเพ่ิมเติมใหกับ 
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  
“แมฟาหลวง” บานพะตี้หมอโจ  
อันเนื่องจากพระราชดําริ จังหวัดตาก   

กรมชลประทาน ๒,๑๑๓,๐๐๐ ๒๐ ก.ค. ๖๔ 

๑๕ โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนหนวยพิทักษ
อุทยานแหงชาติดอยภูคาท่ี ๑๒  
(ธารเสด็จ) และโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนพีระยานุเคราะห ๓ จังหวัดนาน  

กรมชลประทาน ๙,๓๕๘,๐๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๑๖ โครงการปรับปรุงฝายนาคาอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิจังหวัดนาน  

กรมชลประทาน ๑๒,๕๙๑,๐๐๐ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

๑๗ โครงการปรับปรุงอาคารปองกัน 
การกัดเซาะฝายปางมะผา  
(บริเวณศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน)  
จังหวัดแมฮองสอน  

กรมชลประทาน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

๑๘ โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
(อาคารบังคับน้ําหวยรองแหงพรอมระบบ
สงน้ํา) เพ่ือจัดหาน้ําชวยเหลือราษฎร 
บานปางคอง จังหวัดแมฮองสอน  

กรมชลประทาน ๑๙,๓๖๐,๐๐๐ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

๑๙ โครงการระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยเดื่อ 
จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาท่ีดิน
มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดลําพูน  

กรมชลประทาน ๓,๙๓๙,๐๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 



 

 

 

ลําดับ โครงการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับการ
สนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ 
อนุมัติ 

๒๐ โครงการกอสรางระบบสงน้ําอางเก็บน้ํา
หวยแมเลียบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๒๑ โครงการประตูระบายน้ําบานแมปูคา 
พรอมระบบสงน้ํา จังหวัดเชียงใหม  

กรมชลประทาน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

๒๒ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําบานสหกรณ ๑ 
และอาคารประกอบ ระยะท่ี ๒ 
จังหวัดเชียงใหม   

กรมชลประทาน ๑๑,๙๔๐,๐๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๒๓ โครงการสถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟา 
บานหนองแมลางพรอมระบบสงน้ํา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะท่ี ๑ 
จังหวัดตาก  

กรมชลประทาน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓ ก.พ. ๖๔ 

๒๔ โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
พรอมระบบสงน้ําคลองไมแดง จังหวัดตาก  

กรมชลประทาน ๒๖,๐๐๗,๕๐๐ ๒๓ ก.พ. ๖๔ 

๒๕ โครงการอางเก็บน้ําคลองขอย 
พรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิจังหวัดตาก  

กรมชลประทาน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓ ก.พ. ๖๔ 

๒๖ โครงการปรับปรุงกอสรางฝายนามวง 
พรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดลําปาง  

กรมชลประทาน ๓๐,๐๘๔,๐๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๒๗ โครงการฝายทุงขาวหลอพรอมระบบสงน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลําปาง  

กรมชลประทาน ๒๐,๖๕๐,๐๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๒๘ โครงการแกมลิงบานนาเบี้ย 
พรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (จัดหาน้ําสนับสนุนราษฎร
บานนาเบี้ย) จังหวัดลําปาง  

กรมชลประทาน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

๒๙ โครงการอางเก็บน้ําหวยมะหุง 
พรอมระบบสงน้ํา จังหวัดอุตรดิตถ  

กรมชลประทาน ๕๕,๔๑๒,๐๐๐ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ โครงการ 
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สนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ 
อนุมัติ 

๓๐ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
ตามพระราชดําร ิจํานวน ๑๗ แหง 

กรมอุทยานฯ 
 

๑๙,๓๘๐,๓๓๕ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

 - สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร  
  ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก 
  พระราชดําริบานแปกแซม  
  จังหวัดเชียงใหม 

 ๑,๓๕๗,๘๐๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง             
  ตามพระราชดําริบานหวยแมเก๋ียง  
  จังหวัดเชียงใหม 

 ๑,๐๙๓,๗๖๕  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริดอยอมพาย  
  จังหวัดเชียงใหม 

 ๑,๑๙๕,๕๐๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริบานเสาแดง  
  จังหวัดเชียงใหม 

 ๗๗๕,๐๐๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริดอยมอนลาน  
  จังหวัดเชียงใหม 

 ๙๖๓,๒๓๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริหวยเมืองงาม  
  จังหวัดเชียงใหม 

 ๑,๒๐๘,๘๐๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริบานนาเกียน  
  จังหวัดเชียงใหม 

 ๙๙๔,๖๐๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริดอยแบแล  
  จังหวัดเชียงใหม 

 ๑,๕๖๗,๖๔๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริบานปางขอน  
  จังหวัดเชียงราย 

 ๘๖๒,๓๐๐  
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 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริบานธารทอง  
  จังหวัดเชียงราย 

 ๑,๑๔๙,๖๐๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริหวยหยวกปาโซ  
  จังหวัดเชียงราย 

 ๘๓๙,๔๐๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริดอยบอ  
  จังหวัดเชียงราย 

 ๒,๑๘๑,๘๕๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริภูพยัคฆ  
  จังหวัดนาน 

 ๑,๐๓๙,๙๘๕  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริบานสะจุก-สะเก้ียง    
  จังหวัดนาน 

 ๙๗๘,๕๖๕  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริบานสบขุน  
  จังหวัดนาน 

 ๙๔๗,๖๐๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริบานสันติสุข-บานขุนกําลัง  
  จังหวัดพะเยา 

 ๑,๕๔๔,๒๐๐  

 - สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 
  ตามพระราชดําริบานปาคา  
  จังหวัดกําแพงเพชร 

 ๖๘๐,๕๐๐  

๓๑ โครงการบานเล็กในปาใหญ 
ตามพระราชดําริ 

กรมอุทยานฯ ๒,๕๘๓,๔๗๘ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

 - โครงการบานเล็กในปาใหญ 
  ตามพระราชดําริบานดอยฟาหมปก  
  จังหวัดเชียงใหม 

 ๘๓๙,๒๐๐  

 - โครงการบานเล็กในปาใหญ 
  ตามพระราชดําริบานดอยดํา  
  จังหวัดเชียงใหม 

 ๖๙๒,๕๐๐  

 

 



 

 

ลําดับ โครงการ 
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วันท่ีนายกฯ 
อนุมัติ 

 - โครงการบานเล็กในปาใหญ 
  ตามพระราชดําริบานหวยหญาไซ  
  จังหวัดเชียงราย 

 ๕๒๕,๐๗๘  

 - โครงการบานเล็กในปาใหญ 
  ตามพระราชดําริบานหนองหา  
  จังหวัดพะเยา 

 ๕๒๖,๗๐๐  

๓๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพ้ืนท่ี
ดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ  
จังหวัดเชียงราย  

กรมอุทยานฯ ๒๔๐,๐๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๓๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ี
อนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดเชียงราย  

กรมอุทยานฯ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๓๔ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
พ้ืนท่ีลุมน้ําบานหวยกุก จังหวัดเชียงราย  

กรมปาไม ๖๑๒,๕๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๓๕ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
พ้ืนท่ีบานฟาไทยงามอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงราย  

กรมปาไม ๘๓๐,๐๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๓๖ โครงการปาตนน้ําหวยเอ้ียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิจังหวัดเชียงราย 

กรมปาไม ๖๓๙,๓๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๓๗ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
พ้ืนท่ีลุมน้ําบานจะนูอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงราย  

กรมปาไม 
กรมชลประทาน 

๑,๓๖๐,๘๐๐ 
๗,๔๑๐,๐๐๐ 

๙ เม.ย. ๖๔ 
๙ เม.ย. ๖๔ 

๓๘ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
พ้ืนท่ีลุมน้ําโปงไฮอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงราย  

กรมปาไม 
กรมชลประทาน 

๑,๖๒๐,๘๐๐ 
๑๐,๕๐๐,๐๐๐ 

๙ เม.ย. ๖๔ 
๙ เม.ย. ๖๔ 

๓๙ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 
บานขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม  

กรมอุทยานฯ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๔๐ โครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบานนาศิริอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยานฯ ๑,๔๑๒,๕๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๔๑ โครงการชวยเหลือราษฎรบานทุงตนง้ิว 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดเชียงใหม  

กรมอุทยานฯ ๑,๑๑๓,๘๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 



 

 

 

ลําดับ โครงการ 
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วันท่ีนายกฯ 
อนุมัติ 

๔๒ โครงการชวยเหลือราษฎรบานซิแบร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยานฯ ๘๕๓,๘๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๔๓ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
พ้ืนท่ีลุมน้ําแมหลองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบางกอก เชฟ แชริตี้) 
จังหวัดเชียงใหม  

กรมชลประทาน 
กรมปาไม 

๖,๘๐๐,๐๐๐ 
๑,๒๙๑,๓๐๐ 

๓๐ ธ.ค. ๖๓ 
๙ เม.ย. ๖๔ 

๔๔ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
บานพะกะเซอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
(โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัล
อินทิราคานธี) จังหวัดเชียงใหม 

กรมปาไม ๒,๒๑๔,๙๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๔๕ โครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําร ิจังหวัดตาก  

กรมอุทยานฯ ๑,๑๒๗,๒๙๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๔๖ โครงการปลูกปาสรางรายไดอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ีเขตรักษา 
พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก 
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง และเขตรักษา
พันธุสัตวปาแมตื่น จังหวัดตาก  

กรมอุทยานฯ ๔๑๐,๐๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๔๗ โครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ
และฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดตาก  

กรมปาไม 
กรมอุทยานฯ 

กรมปาไม 

๑๘,๐๑๕,๑๐๐ 
๒,๘๗๑,๐๒๕ 

๒๓,๐๕๓,๙๐๐ 

๖ พ.ย. ๖๓ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 
๙ เม.ย. ๖๔ 

๔๘ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม 
บานเลโพเดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดตาก  

กรมปาไม ๑,๐๙๔,๖๕๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๔๙ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
บานแพะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดตาก  

กรมปาไม ๑,๐๕๐,๑๕๐ ๒๓ ก.พ. ๖๔ 
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๕๐ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
บานแมวะหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดตาก  

กรมปาไม ๘๒๐,๙๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๕๑ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
บานกามาผาโดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดตาก  

กรมปาไม ๑,๑๙๐,๙๐๐ ๒๓ ก.พ. ๖๔ 

๕๒ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม 
บานแมละนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดตาก  

กรมปาไม ๑,๐๔๙,๔๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๕๓ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม 
บานแมอมยะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดตาก 

กรมปาไม ๑,๐๔๖,๒๐๐ ๙ เม.ย. ๖๔ 

๕๔ โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนาน  

กรมอุทยานฯ ๑,๑๕๗,๕๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๕๕ โครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริม 
การปลูกหวายและไผตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ีจังหวัดนาน  

กรมอุทยานฯ ๙๑๐,๐๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๕๖ โครงการซอมแซมปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับ
สัตวปา และปลูกพืชอาหารสัตวปาระบบ
ประปาภูเขา เพ่ือการอนุรักษและคุมครอง
พ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมในเขตรักษาพันธุสัตวปา
ดอยผาชางตามพระราชดําริ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
จังหวัดพะเยา 

กรมชลประทาน 
กรมอุทยานฯ 

๒๒,๑๒๒,๐๐๐ 
๗๐๐,๐๐๐ 

๒๓ ก.พ. ๖๔ 
๒๓ ก.พ. ๖๔ 

๕๗ โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก 

กองทัพภาคท่ี ๓ ๙๘๙,๙๔๐   ๒๓ ก.พ. ๖๔ 
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รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับการ
สนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ 
อนุมัติ 

๕๘ โครงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสัก 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปา 
ลุมน้ําของ-ลุมน้ําปาย อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน  

กรมอุทยานฯ ๒,๒๑๑,๙๕๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๕๙ โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการ 
อางเก็บน้ําหวยน้ํารีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ  

กรมอุทยานฯ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๖๐ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ
พ้ืนท่ีภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม  

กรมอุทยานฯ ๑,๒๙๒,๗๖๐ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๖๑ โครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบท่ี ๗  
ศูนยผลิตพันธุสัตวปกพระราชทาน  
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันตก
ตอนบน จังหวัดเชียงใหม 

กองทัพภาคท่ี ๓ ๑,๕๘๖,๓๔๔ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

๖๒ โครงการทหารพันธุดี คายวชิรปราการ 
(มณฑลทหารบกท่ี ๓๑๐)   
ศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน 
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันตก
ตอนบน จังหวัดตาก 

กองทัพภาคท่ี ๓ ๕,๕๓๗,๔๔๘ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

๖๓ โครงการทหารพันธุดี มณฑลทหารบกท่ี ๓๘  
ศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน 
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 
จังหวัดนาน 

กองทัพภาคท่ี ๓ ๕,๔๐๓,๐๐๐ ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

๖๔ โครงการปรับปรุงถนนปาไมลําลองในพ้ืนท่ี
เขตปาสงวนแหงชาติปาสามหม่ืนเพ่ือสนอง
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปองกันปราบปราม 
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและปองกัน 
ไฟปา จังหวัดตาก 

กรมทางหลวง
ชนบท 

๑๐,๗๖๐,๐๐๐ ๒๐ ก.ค. ๖๔ 

 

รวมท้ังส้ิน ๖๔  โครงการ ๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑  
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