
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวกับงานชลประทาน 

ในเขตจังหวดัแพร



พระราชดําริ 

ใหพิจารณาจัดหาน้ําใหแกหมูบานถิ่น อ.เมือง จ.แพร เพราะ

ขาดแคลนน้ํามาก โดยอาจหาน้ําจากลุมน้ําแมถาง, แมแคม, 

แมเติ๊ก, แมคํามี ฯลฯ แลวขุดเหมืองชกัน้ําไปสูหวยขนาดเล็ก

ตางๆกัน ใหสามารถกระจายน้ําไปทั่วถึงทั้งพื้นที่อีกตอหนึ่ง

ดวย
(โครงการฝายปลาผาตามพระราชดําริ บานแมแคม ต.สวนเขื่อน อ.เมือง กอสรางป พ.ศ. 2522)



พระราชดําริ 

ใหพิจารณาสรางอางเก็บน้ําแมหยวก เพื่อประโยชนในการ

เพาะปลูกกับราษฎรในทองที่อําเภอรองกวาง ซึ่งอางเก็บน้ํา

แมหยวกนี้ราษฎรไดพยายามจัดสรางขึ้นอยูตลอดเวลาแตไม

อาจประสบความสําเรจ็ใหสามารถใชการไดเลย จึงสมควรที่

กรมชลประทานตองเขาไปชวยเหลือโดยดวน
(โครงการอางเก็บน้ําแมหยวกตามพระราชดําริ บานแมทราย ต.แมทราย อ.รองกวาง กอสราง พ.ศ. 2523)



พระราชดําริ 

ควรพิจารณากอสรางอางเก็บน้ําและฝายทดน้ําตามลําน้ํา

สาขาตางๆ ของแมน้ํายม เพื่อจัดหาน้ําใหหมูบานตางๆ ใน

เขตจังหวัดแพรสามารถทําการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝน-ฤดูแลง 

และมีน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดป
(โครงการอางเก็บน้ําหวยโปงตามพระราชดําริ บานจัดสรร ต.หวยหมาย อ.สอง กอสราง พ.ศ. 2525)



่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในจังหวดัแพร (พ.ศ. 2522-2552)

โครงการชลประทานขนาดกลาง 2 โครงการ

อ.สอง 

อ.รองกวาง

1. โครงการอางเก็บน้ําแมสอง 

2. โครงการอางเก็บน้ําแม

ถาง

อ.ลอง อ.เมือง 

อ.วังชิ้น 
อ.เดนชัย

อ.หนองมวงไข 



่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในจังหวดัแพร (พ.ศ. 2522-2552)

อ.สอง 

อ.รองกวาง

อ.ลอง อ.เมือง 

อ.วังชิ้น 
อ.เดนชัย

อ.หนองมวงไข 

โครงการชลประทานขนาดเลก็ 28 โครงการ

ฝายปลาฝาฯ

อางเก็บน้ําแมหยวกฯ

อางเก็บน้ําหวยโปงฯ



โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในจังหวัดแพร (พ.ศ. 2551)

โครงการชลประทานขนาดเล็ก 2 โครงการ

    1. โครงการจดัหาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภคใหโรงเรียนบานทาวะ

     และราษฎรบานทาวะ หมูที่ 8 บานทาวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร

    2. โครงการอางเก็บน้าํหวยแมปานแลงอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

     หมูที่ 12 บานไทรยอย ต.ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร



    1. โครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภคใหโรงเรียนบานทาวะและราษฎรบานทา

วะ

     หมูที่ 8 บานทาวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร (พ.ศ. 2551)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาํเนินไปทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร และจังหวัดนาน ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ 

ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2550 ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบานทาวะ หมูที่ 8 

ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาวะไดกราบบังคมทูล

รายงานสภาพปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และขาดแหลงน้ําตนทุน

สําหรับทําการเกษตรครัวเรือนภายในโรงเรียน



กรมชลประทานไดถวายรายงานแนวทางในการแกไขปญหา โดยเห็นควรดําเนินการ 

     1.ปรับปรุงระบบทอสงน้ําเดิม ของโรงเรียนบานทาวะและราษฎรบานทาวะ

     2.กอสรางบอพักน้ําไวสําหรับกักเก็บน้ําไวใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคภายในโรงเรียน 1 แหง

     3.กอสรางฝายทดน้ําพรอมสระเก็บน้ําเพื่อเปนแหลงน้ําในการเกษตรและเลี้ยงสัตวน้ํา

       ของโรงเรียน สําหรับโครงการอาหารกลางวันของชนเผามลาบรี

โครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหโรงเรียนบานทาวะและราษฎรบานทาวะ

หมูที่ 8 บานทาวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร (พ.ศ. 2551)



กิจกรรมที่ 1 - กอสรางฝายคอนกรีตลวนปนหินใหญขนาดยาว 10 ม. สูง 3 ม. 

      บริเวณหลังโรงเรียนบานทาวะ

โครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหโรงเรียนบานทาวะและราษฎรบานทาวะ

หมูที่ 8 บานทาวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร (พ.ศ. 2551)



กิจกรรมที่ 1 - กอสรางฝายคอนกรีตลวนปนหินใหญขนาดยาว 10 ม. สูง 3 ม. 

      บริเวณหลังโรงเรียนบานทาวะ

โครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหโรงเรียนบานทาวะและราษฎรบานทาวะ

หมูที่ 8 บานทาวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร (พ.ศ. 2551)



โครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหโรงเรียนบานทาวะและราษฎรบานทาวะ

หมูที่ 8 บานทาวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร (พ.ศ. 2551)

กิจกรรมที่ 2 - กอสรางระบบทอสงน้ํา ยาว 2,221 ม. จากฝายตนน้ําถึง

      บอพักน้ําในโรงเรียนบานทาวะ



โครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหโรงเรียนบานทาวะและราษฎรบานทาวะ

หมูที่ 8 บานทาวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร (พ.ศ. 2551)

กิจกรรมที่ 2 - กอสรางระบบทอสงน้ํา ยาว 2,221 ม. จากฝายตนน้ําถึง

      บอพักน้ําในโรงเรียนบานทาวะ



โครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหโรงเรียนบานทาวะและราษฎรบานทาวะ

หมูที่ 8 บานทาวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร (พ.ศ. 2551)

กิจกรรมที่ 3- กอสรางบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ 270 ลบ.ม.

     บริเวณโรงเรียนบานทาวะ 



โครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหโรงเรียนบานทาวะและราษฎรบานทาวะ

หมูที่ 8 บานทาวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร (พ.ศ. 2551)

ประโยชนที่ไดรบั

1.อุปโภค-บริโภค 

ครูและนักเรียนโรงเรียนบานทาวะรวมถึงชนเผามลาบรี 100 คน

ราษฎรบานทาวะ 316 คน 92 ครัวเรือน

2.การเกษตร     

พื้นที่เพาะปลูกของโรงเรียนบานทาวะ 10 ไร

พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบานทาวะ 40 ไร



 โครงการบูรณาการพัฒนาสงเสริมการเกษตรบานทาวะ ปงบประมาณ 2552

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เปนการตอยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (โครงการจัดหาแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภค-บริโภคใหกับโรงเรียนบานทาวะซึ่งกอสรางปงบประมาณ 2551)

2. เปนจุดสาธิตและเรียนรูรวมกันของนักเรียน โรงเรียนบานทาวะ และเกษตรกร ใน
ดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และประมง

3. ปลูกฝงใหเยาวชนในโรงเรียนรักถิ่นฐานและรักอาชีพการเกษตร

4. ผลผลิตจากจุดสาธิตในโรงเรียน นําไปเปนวัตถุดิบในการจัดทําอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนและเยาวชนเผามลาบรี (ชนเผาผีตองเหลือง)

5. นําน้ําตนทุนที่เกิดจากการสรางฝาย ไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาการเกษตรของ
ชุมชน

โครงการตอเนื่อง



โครงการบูรณาการพัฒนาสงเสริมการเกษตรบานทาวะ ปงบประมาณ 2552

โครงการตอเนื่อง

หนวยงานดําเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ(บาท)

1. โครงการชลประทานแพร จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา 1 กลุม 3,500

2. สํานักงานเกษตรและสหกรณฯ ประสานงาน และจัดทําแผน -

3. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร สนับสนุนพันธไก 250 ตัว เวชภัณฑและอาหาร 45,850

4. สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร สงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืช 30,000

5. สํานักงานสหกรณจังหวัดแพร สงเสริมกิจกรรมสหกรณตามพระราชดําริ 388,000

6. สํานักงานประมงจังหวัดแพร ฝกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต 15,960

7. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแพร อบรมนิเทศใหความรู 21,600

8. สถานีพัฒนาที่ดินแพร

9. โครงการพระราชดําริฯ(กรมปาไม)

ถายทอดความรูการบํารุงดินและทําปุยหมัก 

ปลูกปา 300 ไร เพาะชํากลาไม,หญาแฝก 220,000 ตน

10,600

2,453,000



โครงการบูรณาการพัฒนาสงเสริมการเกษตรบานทาวะ ปงบประมาณ 2552

โครงการตอเนื่อง

ประสานงาน และจดัทําแผนรวมกับผูอํานวยการโรงเรียนบานทาวะ



โครงการบูรณาการพัฒนาสงเสริมการเกษตรบานทาวะ ปงบประมาณ 2552

โครงการตอเนื่อง

สงเสริมกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตามพระราชดําริ (สาํนักงานสหกรณจังหวัดแพร)



โครงการบูรณาการพัฒนาสงเสริมการเกษตรบานทาวะ ปงบประมาณ 2552

โครงการตอเนื่อง

สนับสนุนพันธไก 250 ตัว เวชภัณฑและอาหาร (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร)



โครงการบูรณาการพัฒนาสงเสริมการเกษตรบานทาวะ ปงบประมาณ 2552

โครงการตอเนื่อง

สนับสนุนพันธไก 250 ตัว เวชภัณฑและอาหาร (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร)



โครงการบูรณาการพัฒนาสงเสริมการเกษตรบานทาวะ ปงบประมาณ 2552

โครงการตอเนื่อง

สนับสนุนพันธไก 250 ตัว เวชภัณฑและอาหาร (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร)



โครงการบูรณาการพัฒนาสงเสริมการเกษตรบานทาวะ ปงบประมาณ 2552

โครงการตอเนื่อง

ฝกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต (สํานักงานประมงจังหวัดแพร)



โครงการบูรณาการพัฒนาสงเสริมการเกษตรบานทาวะ ปงบประมาณ 2552

โครงการตอเนื่อง

ถายทอดความรูการบํารุงดินและทําปุยหมัก (สถานีพัฒนาที่ดิน)



สํานักราชเลขาธิการไดขอใหสํานักงานกปร.พิจารณาเรือ่งนางสีดา 
เรือนคํา กํานันตําบลไทรยอย  อําเภอเดนชัย   จังหวัดแพรขอพระราชทาน
พระมหากรุณาในการกอสรางอางเก็บน้ําหวยปานแลงเนื่องจากราษฎร     ต.
ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร ใชน้ําจากฝายหวยแมปาน 1 ประสบปญหาขาด
แคลนน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภคและทําการเกษตร และขอใหทรงรับไวเปน
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  

        

โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริในจังหวัดแพร (พ.ศ. 2551)

2. โครงการอางเกบ็น้ําหวยแมปานแลงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

   บานไทรยอย ต.ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร (พ.ศ. 2551)



สํานักงาน กปร และกรมชลประทานพิจารณา เห็นสมควร
กอสรางอางเก็บน้ําหวยปานแลง ขนาดความจุ 0.49 ลาน ลบ.ม. 
บริเวณเหนือฝายแมปาน 1 ระยะทาง 1.5 กม. เพื่อสงน้ําชวยเหลือ
ราษฎรที่ใชน้ําจาก   ฝายแมปาน 1 และไดนําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกลาฯรับ
โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยปานแลงไวเปนโครงการ         อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

2. โครงการอางเก็บน้ําหวยแมปานแลงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

   บานไทรยอย ต.ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร (พ.ศ. 2551)



ฝายแมปาน 1 (กอสรางแลวเสร็จป 2545) พื้นที่เพาะปลูก 800 ไร

ไมมีแหลงเก็บกักน้ําบริเวณเหนือฝายทําใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ํา



   โครงการอางเกบ็น้ําหวยแมปานแลงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

   บานไทรยอย ต.ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร (พ.ศ. 2551)

กิจกรรม กอสรางทํานบดินและอาคารระบายน้ําลน



  โครงการอางเกบ็น้ําหวยแมปานแลงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

   บานไทรยอย ต.ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร (พ.ศ. 2551)

กิจกรรม กอสรางทอสงน้ําฝงซาย



้   โครงการอางเกบ็น้ําหวยแมปานแลงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

   บานไทรยอย ต.ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร (พ.ศ. 2551)

 ประโยชนที่ไดรับ

พื้นที่เพาะปลูก 1,000 ไร 

(พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฝายแมปาน 1ฤดูฝน 800 ไร

ฤดูแลง 300 ไร)



โครงการฝายแมปาน 2 พรอมระบบสงน้ํา (ปงบประมาณ 2552)       

ต.ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร (วงเงิน 15.825 ลานบาท)

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เปนการตอยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ (โครงการ   อาง

เก็บน้ําหวยแมปานแลงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานไทรยอย       ต.ไทร

ยอย อ.เดนชัย จ.แพร)

2. นําน้ําตนทุนที่เกิดจากการสรางอางเก็บน้ําหวยแมปานแลงไปใช

ประโยชน  เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตโครงการฝายแมปาน 2 จํานวน 

1,500 ไร

โครงการตอเนื่อง



โครงการฝายแมปาน 2 พรอมระบบสงน้ํา ต.ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร

โครงการตอเนื่อง

กิจกรรม กอสรางฝายน้ําลน



โครงการฝายแมปาน 2 พรอมระบบสงน้ํา ต.ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร

โครงการตอเนื่อง

กิจกรรม กอสรางคลองสงน้ําดาดคอนกรีต



โครงการฝายแมปาน 2 พรอมระบบสงน้ํา ต.ไทรยอย อ.เดนชัย จ.แพร

โครงการตอเนื่อง

กิจกรรม กอสรางอาคารบังคับน้ํา



โครงการฝายแมปาน 2 พรอมระบบสงน้ํา ต.ไทรยอย อ.เดนชัย 
จ.แพร (ปงบประมาณ 2552)

โครงการตอเนื่อง

ประโยชนที่ไดรับ

สงน้ําใหพื้นที่ชลประทานจํานวน 1,500 ไร 500 ครอบครัว

(หมูที่ 5, 6 และ7 ต.ไทรยอย อ.เดนชัย)



1. โครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค 

   บานแมแรม หมูที่ 12 บานแมแรม ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร   
   ทํานบดินกวาง 8 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 20 เมตร 

   ความจุอาง 0.233 ลาน ลบ.ม. ระบบทอสงน้ํายาว 1,000 เมตร 

สงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูก 400 ไร 

วงเงิน 29.594 ลานบาท

แผนงานกอสรางโครงการชลประทานขนาดเลก็ 

(อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ปงบประมาณ 2553



1. โครงการอางเก็บน้ําหวยทับตุนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (วงเงิน 16 ลานบาท)

หมูที่ 5 บานขวงชมพู ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร ความจุอาง 0.250 ลาน ลบ.ม. 

   สงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูก150 ไร 

   การอุปโภค-บริโภค ชวยเหลือราษฎร 91ครัวเรือน 315 คน

 

2. โครงการอางเก็บน้ําหวยโชคหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (วงเงนิ 30 ลานบาท)

หมูที่ 4 บานนาไรเดียว ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร ความจุอาง 0.670 ลาน ลบ.ม. 

   สงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูก 450 ไร 

   การอุปโภค-บริโภค ชวยเหลือราษฎร 150 ครัวเรือน 800 คน 

แผนงานกอสรางโครงการชลประทานขนาดเลก็ 

(อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ปงบประมาณ 2554



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวกับงานปาไม 

ในเขตจังหวดัแพร



““โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ที่เกี่ยวกับงานปาไม ในเขตจังหวัดแพรที่เกี่ยวกับงานปาไม ในเขตจังหวัดแพร””

““โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ที่เกี่ยวกับงานปาไม ในเขตจังหวัดแพรที่เกี่ยวกับงานปาไม ในเขตจังหวัดแพร””

1. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานทาวะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (ปงบประมาณ 2552-2556)

2. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานแมแรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (ปงบประมาณ 2552-2554)



1. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานทาวะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (ปงบประมาณ 2552-2556)

กิจกรรม กอสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน



1. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานทาวะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (ปงบประมาณ 2552-2556)

กิจกรรม ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง



1. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานทาวะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (ปงบประมาณ 2552-2556)

กิจกรรม ฝกอบรมการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศนปาไม



1. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานทาวะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (ปงบประมาณ 2552-2556)

กิจกรรม เพาะชํากลาไมและหญาแฝก



กิจกรรม ฝกอบรมการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศนปาไม

2. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานแมแรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (ปงบประมาณ 2552-2554)



2. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานแมแรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (ปงบประมาณ 2552-2554)

กิจกรรม เพาะชํากลาไมและหญาแฝก



 กิจกรรม สรางกระบวนการเรยีนรูการปาไม

 จัดสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน

2. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานแมแรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (ปงบประมาณ 2552-2554)



  กิจกรรมปลูกปาไม 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง

2. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานแมแรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   (ปงบประมาณ 2552-2554)



จบการนําเสนอ


