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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ก รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ค ำปรำรภ 
ของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงมีพระรำชประสงค์ให้รัฐบำล หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
ประชำชน ร่วมกันสืบสำน รักษำ ต่อยอดพระรำชด ำริและโครงกำรต่ำง ๆ มำกมำยที่ก่อก ำเนิดจำก
พระรำชด ำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร                 
ซึ่งช่วยเหลือและบรรเทำควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชำวไทย มำเป็นระยะเวลำยำวนำน              
นับแต่เสด็จขึ นครองสิริรำชสมบัติเป็นเวลำกว่ำ 70 ปี ที่ทรงเป็นดังศูนย์รวมดวงใจของพสกนิกร                 
ทั งแผ่นดิน  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ หรือ
ส ำนักงำน กปร. ได้ท ำหน้ำที่ในกำรสนองพระรำชด ำริและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในโครงกำร                
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริมำอย่ำงต่อเนื่องกว่ำ 4,000 โครงกำร ซึ่งกระจำยอยู่ทั่วทุกภูมิภำคของ
ประเทศ ดังนั น เพ่ือเป็นกำรสนองพระรำชปณิธำนใน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ส ำนักงำน กปร. 
จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้ร่วมกันท ำหน้ำที่
สนองพระรำชด ำริเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนและประเทศชำติ  โดยกำรด ำเนินงำนประเมินผลโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำรฯ และศักยภำพชุมชนในเขตพื นที่โครงกำรฯ  
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ ผลส ำเร็จ และปัญหำ/อุปสรรค ของกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ รวมทั งได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำส ำหรับเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  เพ่ือจะได้น ำผล
ที่ได้จำกกำรประเมินโครงกำรฯ มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดแนวทำงส ำหรับกำรแก้ปัญหำ กำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้สำมำรถสนองพระรำชด ำริได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ซึ่งอยู่ในเขต
พื นที่อ ำเภอจอมทอง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน เป็นหนึ่งใน               
ศูนย์สำขำที่ได้น ำผลส ำเร็จจำกกำรศึกษำ ทดลอง และขยำยผล ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  มำใช้ด ำ เนินกำรในพื นที่จริ ง  ที่ ได้ผลอย่ำงเป็นรูปธรรมจำก                                                 
แนวพระรำชด ำริ ของ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร โดยเฉพำะแนวพระรำชด ำริในด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน  ำและป่ำไม้ มำใช้ในกำรพัฒนำตั งแต่                   
ปี 2527 อย่ำงไรก็ตำม กำรที่จะสืบสำน รักษำ และต่อยอดกำรพัฒนำให้ยั่งยืนสืบไปนั น จ ำเป็นต้อง
ทบทวนและปรับปรุงแผนงำนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น ดังนั น                       
กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ในครั งนี                   
จึงเป็นโอกำสที่ ส ำนักงำน กปร. จะได้น ำผลกำรประเมินโครงกำรฯ ดังกล่ำว ไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
วำงแผนและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริให้บังเกิดควำมยั่งยืน ต่อไป  
 
 
 

 (นำยดนุชำ  สินธวำนนท์) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ข รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ค ำน ำ  
 
 โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอ
จอมทอง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน เป็นหนึ่งในศูนย์สำขำที่ได้น ำ
ผลส ำเร็จจำกกำรศึกษำ ทดลอง และขยำยผล ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ มำใช้ด ำเนินกำรในพื นที่จริง ซึ่งได้ผลอย่ำงเป็นรูปธรรมจำกแนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ตั งแต่ปี 2527   
 ส ำนักงำน กปร. ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำรสนองพระรำชด ำริ มีหน้ำที่ในกำรติดตำม
และประเมินผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และเพ่ือให้กำรสนองพระรำชด ำริเกิดประโยชน์
ต่อประชำชนและประเทศชำติสูงสุด  กองติดตำมประเมินผล ส ำนักงำน กปร. ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่ในกำร
ติดตำมและประเมินผล จึงได้พิจำรณำด ำเนินกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำ                
แม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอจอมทอง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอ                
บ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน ในครั งนี   เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำรฯ และศักยภำพชุมชนในเขตพื นที่
โครงกำรฯ 18 หมู่บ้ำน  ศึกษำถึงกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ ผลส ำเร็จ และปัญหำ/อุปสรรค 
ของกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ รวมทั งได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำส ำหรับเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ  เพ่ือจะได้น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินโครงกำรฯ มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดแนวทำง
ส ำหรับกำรแก้ปัญหำ กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้สำมำรถสนองพระรำชด ำริได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่ำงยั่งยืน  
 ส ำนักงำน กปร. จึงขอขอบคุณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ส ำหรับควำมร่วมมือ ด ำเนินงำน
ประเมินผลในครั งนี   และขอขอบคุณหน่วยงำนร่วม/ผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่มีส่วนในกำรสนับสนุน/ให้ข้อมูล 
ทั งในระดับเจ้ำหน้ำที่ ผู้น ำชุมชน และประชำชน  รวมถึงสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในทุก ๆ  ขั นตอนของกำร
ประเมินผล  ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ท ำให้กำรประเมินผล ได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  และ
ประสบควำมส ำเร็จด้วยดี   ส ำนักงำน กปร. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จ                    
ลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ ปี 2562 นี  จะเป็นประโยชน์ทั งสำมำรถตอบวัตถุประสงค์กำรประเมินผลโครงกำรฯ 
และต่อกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริของหน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ ต่อไป      
 

ส ำนักงำน กปร. 
             กรกฎำคม 2562 

 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ค รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ค ำน ำ 
 

  กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
อ ำเภอจอมทอง  อ ำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำรฯ และศักยภำพชุมชนในพื นที่โครงกำรฯ  18  หมู่บ้ำน ศึกษำกำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริ  ผลส ำเร็จ และปัญหำ/อุปสรรคของกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ และจัดท ำแผน                   
กำรพัฒนำส ำหรับเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  ทั งนี  ผลกำรประเมินที่ได้จะเป็นแนวทำง                      
ในกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ตลอดจนสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรก ำหนดเป็นแผนงำนและต้นแบบส ำหรับกำรบริหำรงำนศูนย์สำขำของศูนย์ศึกษำ                 
กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริทั ง 6 แห่ง ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ต่อไป 
 กำรประเมินผลครั งนี   ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำกคณะท ำงำนจำกส ำนักงำน กปร.                    
ทั งในเรื่องกำรศึกษำเอกสำรข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ กำรประสำนกำรด ำเนินงำน                   
กำรลงพื นที่ กำรให้ข้อมูล เป็นผลให้ได้รับทรำบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  คณะท ำงำน                      
จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงำนต่ำง ๆ อันได้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่  ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กองพลพัฒนำที่ 3 กองทัพบก                           
กรมชลประทำน กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กรมที่ดิน  กรมส่งเสริมกำรเกษตร                   
กรมประมง กรมปศุสัตว์ ฯลฯ รวมถึงผู้น ำท้องถิ่นและประชำชนกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้รับประโยชน์                      
ในพื นที่โครงกำรฯ ทุกท่ำนเป็นอย่ำงยิ่ง  ที่ช่วยสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนประเมินผลโครงกำรพัฒนำ
เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562  สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์                             
ประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดี 

 
 

คณะผู้จัดท ำ 
กรกฎำคม 2562 
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ง รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 ในปี 2526 พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำจักรพันธ์เพ็ญศิริ เสด็จมำตรวจเยี่ยมศูนย์บริกำร 
กำรพัฒนำขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่ อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ซึ่งอยู่ในควำมดูแลของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ได้เข้ำมำด ำเนินกำรทดลองเพำะปลูกแกลดิโอรัส และพืชพันธุ์ไม้อ่ืน ๆ                     
ในเขตพื นที่ บ้ำนโรงวัว หมู่ที่ 5 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบว่ำรำษฎร                       
ในพื นที่โครงกำรฯ มีฐำนะควำมเป็นอยู่ที่ยำกจนเนื่องจำกสภำพดินฟ้ำอำกำศแห้งแล้ง ปริมำณน  ำฝน
ไม่เพียงพอต่อกำรเพำะปลูก และสภำพดินในพื นที่มีคุณภำพต่ ำ และมีรำษฎรเข้ำมำร้องเรียนเกี่ยวกับ
ปัญหำเรื่องที่ดินท ำกิน จึงได้น ำปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรดังกล่ำว กรำบบังคมทูล
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  และเม่ือวันที่ 
10 มกรำคม 2527 ได้พระรำชทำนพระรำชด ำริให้พิจำรณำวำงโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำและระบบ
ชลประทำนตำมล ำน  ำสำขำต่ำง ๆ ของแม่น  ำปิง ในเขตอ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และ อ ำเภอ
บ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน โดยให้กรมชลประทำนเป็นผู้รับผิดชอบ ทั งนี  เพ่ือจัดหำน  ำให้กับรำษฎรใช้ใน
กำรเพำะปลูก  ตลอดจนเพ่ือให้มีน  ำไว้สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนปศุสัตว์ กำรประมง กำรเกษตร 
อุตสำหกรรม และจัดสรรพื นที่ท ำกินให้แก่รำษฎรในพื นที่ป่ำละเมำะ ส ำหรับพื นที่ต้นน  ำล ำธำรเหนืออ่ำง
เก็บน  ำต่ำง ๆ ให้ท ำกำรพัฒนำให้เป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์และอนุรักษ์ไว้เป็นพื นที่ต้นน  ำล ำธำรต่อไป                                      
ซึ่งโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ เป็นหนึ่งในศูนย์สำขำ ที่ได้น ำผลส ำเร็จจำกกำรศึกษำ 
ทดลอง และขยำยผล ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  มำใช้
ด ำเนินกำรในพื นที่จริง  ซึ่งได้ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม จำกแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ตั งแตป่ี 2527  เป็นต้นมำ 

 กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ปี 2562  เป็นควำมรับผิดชอบของกองติดตำมประเมินผล ร่วมกับกองประสำนงำนโครงกำร พื นที่ 3 
(กปค.3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
(ส ำนักงำน กปร.) โดยมอบหมำยให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ในฐำนะสถำบันอุดมศึกษำในพื นที่
เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรเก็บรวบรวมและแปลผลข้อมูล ตำมวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล                    
ที่ก ำหนดไว้  3  ด้ำน ประกอบด้วย 

1.  เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำรฯ และศักยภำพชุมชนในพื นท่ีโครงกำรฯ 18  หมู่บ้ำน 
2.  เพ่ือศึกษำถึงกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ  ผลส ำเร็จ และปัญหำ/อุปสรรค    

ของกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
3.  เพ่ือจัดท ำแผนกำรพัฒนำส ำหรับเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ต่อไป 
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จ รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 กำรประเมินผลก ำหนดขอบเขตพื นที่เป้ำหมำยของกำรประเมินผลในเขตโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอจอมทอง อ ำเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน  จ ำนวน  18  หมู่บ้ำน 
 

 กำรศึกษำครั งนี ใช้เทคนิคกำรวิจัยผสำนวิธี (Mixed – method design) เป็นกำรวิจัย  
เชิงผสมระหว่ำงเชิงคุณภำพ (Qualitative research)  กับเชิงปริมำณ (Quantitative research)  
โดยในกำรวิจัยครั งนี มีกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วยสำระส ำคัญดังนี  
 ประชำกรในกำรวิจัย ประกอบไปด้วย  ประชำชนทั่วไป   ผู้น ำท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่
จำกหน่วยงำนภำครัฐผู้ปฏิบัติงำนในพื นที่หมู่บ้ำนภำยในเขตโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำ                    
แม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยใช้เครื่องมือ  5  แบบ ประกอบด้วย แบบสังเกตสภำพทั่วไป 
แบบสอบถำมประชำชน  แบบสัมภำษณ์ผู้น ำท้องถิ่น แบบสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน และ                         
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับจัดท ำแผนพัฒนำโครงกำรฯ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative analysis) ท ำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป  SPSS  แปลผลข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ ประกอบกำร
พรรณำข้อมูลพร้อมภำพประกอบ  ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative analysis)  ใช้วิธีกำรวิเครำะห์
เนื อหำ (Content analysis)  ผลกำรประเมินโครงกำรฯ โดยสรุปมีดังนี  
 

สรุปผลกำรศึกษำ 
 

 ผลกำรศึกษำข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรประเมินผล โดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สรุปผล ดังนี  
 

  ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชำย  มีอำยุระหว่ำง 46 - 55 ปี  นับถือศำสนำพุทธ  ส่วนใหญ่                      
มีกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือสูงกว่ำ  ส่วนที่เหลือจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
    ระยะเวลำที่รับผิดชอบด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ ส่วนใหญ่ 
รับผิดชอบด ำเนินงำนโครงกำรฯ มำเป็นระยะเวลำต่ ำกว่ำ 5 ปี  
 กำรปฏิบัติงำนร่วมกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ส่วนใหญ่เคยปฏิบัติงำนร่วมกับ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โดยผู้ตอบที่เคยปฏิบัติงำนร่วมกับโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ มำกที่สุด เป็นระยะเวลำ 32 ปี ส่วนผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติงำนร่วมกับโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ มีร้อยละ 17.65 
 ประสบกำรณ์/ควำมรู้ จำกกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
กำรศึกษำดูงำนในศูนย์ศึกษำฯ อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เคยศึกษำดูงำน สถำนที่ศึกษำดูงำน ได้แก่ ศูนย์ศึกษำ                      
กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
จังหวัดเพชรบุรี  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรำ    
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดนรำธิวำส  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำน    
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ฉ รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดสกลนคร  โครงกำรพัฒนำพื นที่ห้วยบำงทรำยตอนบน จังหวัดมุกดำหำร        
กำรพัฒนำบุคคล ที่รับผิดชอบโครงกำรพระรำชด ำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของจังหวัด
เชียงใหม่ มีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงแหล่งน  ำและกำรดูแลบ ำรุงรักษำโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ  หน่วยงำนร่วมในกำรป้องกันรักษำป่ำ  กำรศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
ร่วมกับกิจกรรมโครงกำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ณ โครงกำรชั่งหัวมันตำม
พระรำชด ำริ  ศูนย์วิจัยและศึกษำธรรมชำติป่ำพรุสิริธร เกษตรทฤษฎีใหม่ ฝำยต้นน  ำล ำธำร ป่ำ 3 อย่ำง 
ประโยชน์ 4 อย่ำง   
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  
 

 1. ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน  ำ 
  -  มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำโดยก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำในล ำห้วยสำขำต่ำง ๆ ในพื นที่โครงกำรฯ 
จ ำนวน 22 แห่ง ควำมจุรวม 11,820,000 ลูกบำศก์เมตร  รำษฎรในพื นที่ได้รับประโยชน์จำกกำร
ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำโดยใช้เพื่อกำรอุปโภค-บริโภค และเพ่ือกำรเกษตร 
  -  มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำอ่ืน ๆ เช่น บ่อน  ำบำดำล ฝำยชะลอน  ำ  สถำนีสูบน  ำ เป็นต้น 
 2. ด้ำนกำรพัฒนำป่ำไม้ 
  -  กำรบุกรุกพื นที่ป่ำเพ่ือขยำยพื นที่กำรเพำะปลูกลดน้อยลงเหลือเพียงไม่กี่รำย  หลังจำก     
มีแนวเขตชัดเจน  
  -  ปรับปรุงระบบนิเวศป่ำต้นน  ำ จ ำนวน 410 ไร่ และร่วมกันปลูกฟ้ืนฟูป่ำ 9,050 ไร่ 
  -  ฝึกอบรมประชำชนในกำรดูแลรักษำป่ำ ก ำหนดเขตให้ใช้สอยพื นที่ป่ำได้ตำมแนว
พระรำชด ำริ ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง และฟ้ืนฟูป่ำด้วยแนวพระรำชด ำริ “ป่ำเปียก” กำรสร้ำงฝำย
ชะลอน  ำ กำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือรักษำควำมชุ่มชื น 
  -  ร่วมกับประชำชนในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันไฟป่ำ 
 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ 
  -  รำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ท ำสวนล ำไย 
  -  ระบบทุนภำยนอกเข้ำมำมีผลต่อกิจกรรมท ำกำรเกษตรของรำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ  
เช่น กำรเข้ำมำซื อที่ดิน กำรขำยยำฆ่ำแมลงและปุ๋ยเคมี 
  -  สำมำรถปลูกพืชยืนต้น เช่น ล ำไย มะม่วง เพ่ิมขึ น จำกแต่ก่อนที่ปลูกพืชไร่ เช่น พริก                    
ถั่วลิสง 
  -  พื นที่ถูกพัฒนำ โดยกำรพัฒนำแหล่งน  ำ ปรับปรุงบ ำรุงดินมีควำมชื นเพียงพอต่อกำร
เพำะปลูกไม้เศรษฐกิจ และมีกำรส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ข้ำว และไม้ผล ท ำให้มีกำรขยำยพื นท่ี กำร
เพำะปลูกมำกขึ น 
  -  ส่งเสริมอำชีพ เช่น กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ไก่ไข่  เลี ยงสุกร ส่งเสริมกำรเลี ยงปลำ จัดตั ง
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ส่งเสริมกำรทอผ้ำ แกะสลัก และงำนหัตถกรรมต่ำง ๆ ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตร
ผสมผสำน ปลูกพืชหลำกหลำยในรูปแบบ food bank และอบรมกำรท ำปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรีย์ 
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ช รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 4. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
  -  ผลกระทบจำกกำรใช้ยำปรำบศัตรูพืช สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร ท ำให้มีรำยจ่ำยสูง      
มีปัญหำต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
  -  รำษฎรในพื นที่มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ น มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีรำยได้เพ่ิมขึ น 
  -  สภำพแวดล้อมมีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ น มีถนนเดินทำงได้สะดวกขึ น มีไฟฟ้ำใช้ แต่ยังขำด
ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร 
 5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 ควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ ในภำพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีกำรควบคุม
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ  มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน  ที่เกี่ยวข้องและ
ประชำชน อยู่ในระดับสูงที่สุด  
 

 ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่เก่ียวกับปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   ปัญหำ/อุปสรรค  
  1. พื นที่โครงกำรฯอยู่ในเขตที่มีปริมำณฝนตกน้อย (เงำฝน) ท ำให้ปริมำณฝนที่ตกลงมำ      
ในพื นที่มีน้อย ส่งผลให้น  ำที่ไหลลงในอ่ำงเก็บน  ำมีปริมำณน้อย ไม่เพียงพอแก่กำรเพำะปลูกของ
เกษตรกร 
  2. พื นที่กำรเกษตรได้เพ่ิมขึ นจำกเดิมเป็นจ ำนวนมำก พืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื นที่
ดังกล่ำวปลูกคือ ล ำไย ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น  ำมำก ท ำให้ปริมำณน  ำในอ่ำงเก็บน  ำไม่เพียงพอตลอดทั งปี หำก
ปีใดที่มีปริมำณฝนตกน้อย น  ำในอ่ำงเก็บน  ำต่ำง ๆ ในพื นที่โครงกำรฯ จะถูกใช้ไปจนหมดอ่ำง  
  3. ทุนจำกภำยนอกกว้ำนซื อพื นที่กำรเกษตรซึ่งเป็นพื นที่พัฒนำแล้ว ท ำให้ชำวบ้ำนปรับตัว                        
ไม่ทัน  
  4. พื นที่เหมำะสมในกำรพัฒนำแหล่งน  ำถูกปรับเปลี่ยนและถูกบุกรุกท ำกำรเกษตร 
  5. ขำดแคลนอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่  ยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 6. ไม่มีกำรประชุมพูดคุยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือบูรณำกำรแผนแม่บทและกำรท ำงำน
ร่วมกัน ท ำให้ไม่สำมำรถเห็นถึงภำพรวมของโครงกำรทั งในแต่ละปีและในปัจจุบันได้อย่ำงชัดเจน 
 7. ควำมไม่ต่อเนื่องของบุคลำกรที่เข้ำมำปฏิบัติงำน 
  8. ยังมีกำรบุกรุกพื นที่ป่ำเพ่ือท ำกำรเกษตร 
  9. รำคำผลิตผลทำงกำรเกษตรไม่แน่นอน 
 10. ในพื นที่โครงกำรฯ ยังมีปัญหำไฟป่ำเกิดขึ นมำก เนื่องจำกมีสภำพป่ำเป็นป่ำเต็งรัง               
ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดไฟป่ำประกอบกับอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติกำรดับไฟป่ำมีไม่เพียงพอ และไม่มีแนว
กันไฟในพื นที่โครงกำรฯ นอกเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ บ้ำนโฮ่ง ประกอบกับรำษฎรในพื นที่ยังขำดควำมรู้
เกี่ยวกับไฟป่ำ และขำดจิตส ำนึกในกำรรักและหวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้ 
  11. ขำดกำรบูรณำกำรร่วมกัน ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนร่วมกันที่ผ่ำนมำขำดควำมต่อเนื่อง 
  12. กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ซึ่งเริ่มมำตั งแต่ปี 2527  และภำยหลังจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมกรอบแผนแม่บท 3 ระยะ ในช่วงปี 2530-2544  กำรด ำเนินงำนในรูปแบบบูรณำกำรและ
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ซ รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

งบประมำณของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขำดควำมต่อเนื่อง  และบำงหน่วยงำนไม่มีกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนโครงกำรฯ 

   ข้อเสนอแนะ  
  1. ก ำลังพลที่ตรึงอยู่ในพื นที่ต้องเพียงพอต่อกำรดูแลพื นที่ 170,000 ไร่ 
  2. ให้มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในพื นที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
  3. กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรพัฒนำพื นที่ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ น ได้แก่ กำรปลูกเสริม
ป่ำบริเวณป่ำต้นน  ำล ำธำร กำรจัดท ำฝำยต้นน  ำเพ่ือป้องกันดินตะกอน กำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือกำร
อนุรักษ์ดินและน  ำ 
  4. กำรส่งเสริมกำรปลูกไม้ใช้สอยเพ่ือลดกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ในป่ำ ได้แก่ ไม้ไผ่ชนิดต่ำง ๆ 
เพ่ือใช้ในแปลงเกษตรของรำษฎร 
  5. ส่งเสริมให้รำษฎรปลูกพืชต่ำงชนิด หรือกำรปลูกพืชแซม เพ่ือลดกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
  6. ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพ/ปุ๋ยหมัก/สำรสกัดชีวภำพ เพื่อลดกำรใช้ยำและสำรเคมี 
  7. ส่งเสริมเพ่ือช่วยรำษฎรในชุมชนให้มีกำรดูแลรักษำป่ำ กำรอนุรักษ์ดินและน  ำ กำร
จัดกำรทรัพยำกรน  ำด้วยตนเอง และบูรณำกำรกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  8. ควรจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  คณะท ำงำน ของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน และหัวหน้ำโครงกำรจำกภำคส่วนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เช่น เดือนเว้นเดือน 
หรือไตรมำสละครั ง  หรือทุก 3 เดือน  6 เดือน 9 เดือน/ครั ง  เป็นต้น 
  9. สร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชน ให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 10. ให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน มีแผนงำนของแต่ละชุมชน 
  11. ร่วมกันจัดท ำแผนแม่บทเพ่ือพัฒนำโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง                           
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มีงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
  12. ปรับปรุงคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริให้เป็นปัจจุบัน 
 13. ส ำนักงำน กปร. ควรเป็นแกนกลำงเพ่ือประสำนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผน
แม่บท  กำรเฟ้นหำหน่วยงำนที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำภำพหลักให้กับโครงกำรฯ เพ่ือประโยชน์ในกำร
ก ำกับ ดูแล และบริหำรจัดกำรให้โครงกำรฯ สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำได้ต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน 
 

 ผลกำรศึกษำข้อมูลจำกประชำชน 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรประเมินผล โดยกำรสอบถำมประชำชนกลุ่มตัวอย่ำง ผู้รับ
ประโยชน์จำกโครงกำรฯ พบว่ำ 
  ผู้ตอบส่วนใหญ่ เป็นเพศชำย นับถือศำสนำพุทธ  มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  ส่วนใหญ่ 
มีอำยุ 55 - 64 ปี  จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน  ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในถิ่นฐำน                    
มำแต่ดั งเดิม โดยอำศัยอยู่มำเป็นระยะเวลำ 51 -60 ปี  
   ส ำหรับผู้ที่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกท่ีอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ย้ำยมำเป็นระยะเวลำ 21 – 30 ปี โดยย้ำย                    
มำจำกจังหวัดเชียงใหม่  เหตุผลในกำรย้ำยถิ่นฐำน ส่วนใหญ่ย้ำยมำอยู่กับบิดำ มำรดำ   
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
 1. ด้ำนควำมมั่นคงของที่ดินอยู่อำศัยและที่ดินท ำกิน 
  ส่วนใหญ่ถือครองที่ดิน 1 แปลง ร้อยละ 50 โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรถือครองที่ดิน 1.98 แปลง 
หมำยควำมว่ำ มีกำรถือครองที่ดินมำกกว่ำ 1 แปลงขึ นไป มีที่ดินท่ีถือครอง 1-5 ไร่  
  ที่อยู่อำศัย ส่วนใหญ่มีเอกสำรสิทธิ์เป็นโฉนด  ส่วนใหญ่อยู่อำศัยในที่ดินของตนเอง กำร
ได้มำของที่อยู่อำศัย ส่วนใหญ่ มำจำกมรดกตกทอด  ส่วนที่ท ำกิน ส่วนใหญ่มีเอกสำรสิทธิ์เป็นโฉนด ท ำ
กินในที่ดินของตนเอง ในส่วนของกำรเช่ำเสียค่ำเช่ำมำกที่สุด 4,000-5,000 บำท/ปี ระยะเวลำกำรเช่ำ 
3 ปี  ส ำหรับที่มำของที่ท ำกิน ส่วนใหญม่ำจำกมรดกตกทอด  
  กำรซื อขำยที่ดิน ส่วนใหญ่ไม่มีกำรซื อขำยที่ดิน ส่วนที่มีกำรซื อที่ดิน 6-10 ไร่ เป็นเงิน 
100,001-150,000 บำท ส่วนกำรขำยที่ดิน มีกำรขำย 1-4 ไร่  เป็นเงิน 20,000 – 50,000 บำท                      
ส ำหรับรำคำที่ดินส่วนใหญ่ ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท/ไร่ และรำคำสูงที่สุด 200,000 บำทขึ นไป/ไร ่
 

 2. ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพและรำยได้ 
  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในกำรประกอบอำชีพท ำสวน มีผลผลิตเฉลี่ย 1,093.87 
กิโลกรัม/ไร่  ท ำนำ มีผลผลิตเฉลี่ย 1,103.30 กิโลกรัม/ไร่   ท ำไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัม/ไร่  
ปลูกผัก มีผลผลิตเฉลี่ย 2,450 กิโลกรัม/ไร่  
  โดยเฉพำะผลผลิตข้ำวส่วนใหญ่เพียงพอบริโภคในครัวเรือนและเหลือขำย  ส่วนใหญ่                      
ใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร โดยใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 34.58 กระสอบ/ปี ใช้ยำฆ่ำแมลง 34.80 ขวด/ปี                    
ใช้ยำฆ่ำหญ้ำ 15.80 แกลลอน/ปี 
 รำยได้ของครัวเรือน ส่วนใหญ่มำจำกกำรเกษตร เฉลี่ย 22,676.60 บำท/ปี  รองลงมำ                      
มำจำกกำรรับจ้ำง เฉลี่ย 45,080.30 บำท/ปี  รำยได้อ่ืน ๆ เฉลี่ย 92,000 บำท/ปี  และส่วนใหญ่                      
ไม่มีกำรท ำบัญชีครัวเรือน 
  รำยจ่ำยของครัวเรือน ที่ส ำคัญเป็นค่ำอำหำร เฉลี่ย 63,121 บำท/ปี  ค่ำปุ๋ยและ                     
ยำฆ่ำแมลง เฉลี่ย 32,496.10  บำท/ปี  ค่ำสำธำรณูปโภค เฉลี่ย 14,772.89 บำท/ปี 
 กำรสะสมเงินออม ส่วนใหญ่ไม่มีกำรออม  ครัวเรือนส่วนใหญ่มีหนี สิน โดยเป็นหนี ในระบบ
มำกที่สุด จ ำนวน ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท และหนี นอกระบบ จ ำนวน 20,000-25,000 บำท  กำร
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ส่วนใหญ่ได้รับจำกโครงกำร ได้แก่ พันธุ์สัตว์  พันธุ์พืช และปัจจัยกำรผลิต
เกี่ยวกับป่ำไม้  กำรอบรมควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ ส่วนใหญ่ได้รับกำรอบรม โดยเป็นกำรอบรม
เกี่ยวกับกำรเลี ยงสัตว์ กำรเพำะปลูก และควำมรู้เกี่ยวกับป่ำไม้ 
 

 3. ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน  ำ 
  น  ำกิน-น  ำใช้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้น  ำจำกประปำหมู่บ้ำน  มีควำมเพียงพอ  มีบำงช่วง                   
ที่ขำดแคลนน  ำ โดยขำดแคลนน  ำมำกที่สุดในช่วงเดือนมีนำคม-พฤษภำคม  น  ำเพื่อกำรเกษตรส่วนใหญ่                     
ใช้น  ำบำดำลและบ่อขุด  น  ำมีควำมเพียงพอ  
  กำรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้น  ำของโครงกำรฯ ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ บำงส่วน                    
ทีไ่ม่ได้รับประโยชน์ เนื่องจำกอ่ำงเก็บน  ำช ำรุด และปริมำณน  ำไม่เพียงพอ 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น  ำ ส่วนใหญ่ เสียค่ำใช้จ่ำย เฉลี่ย 170.70 บำท/ไร่ และมีค่ำใช้จ่ำย                     
ค่ำไฟฟ้ำสูบน  ำกรณีใช้น  ำบำดำล เฉลี่ย 867 บำท/ไร่ 

 4. ด้ำนกำรอนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม้ 
  ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ ในระดับปำนกลำง โดยในด้ำนกำรควบคุมป้องกันไฟป่ำ                
อยู่ในระดับมำก  กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำ เป็นกำรเก็บพืชอำหำร ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ และผักหวำน 
ควำมรู้เกี่ยวกับป่ำและทรัพยำกรธรรมชำติ ส่วนใหญ่ ได้รับควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ และผู้น ำ
ชุมชน 
  กำรมีส่วนร่วมในกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม โดยเป็นกำรร่วมปลูกป่ำ
ในวันส ำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำ และร่วมกันป้องกันไฟป่ำในพื นที่ชุมชน และ  มีกำรปลูกป่ำ
ทดแทน โดยส่วนใหญ่ ต้นไม้ที่ปลูกเป็น สัก และยูคำ  กำรปลูกพืชป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดิน ส่วนใหญ่
ไม่มีกำรปลูก  
 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
  คุณภำพชีวิตของประชำชนครอบครัวมีควำมอบอุ่น อยู่ระดับมำก ครัวเรือนมีน  ำใช้
เพียงพอตลอดปี และครัวเรือนมีน  ำสะอำดส ำหรับบริโภค ตำมล ำดับ 
 

 6. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกด้ำน อยู่ในระดับปำนกลำง โดยกำรมีส่วนร่วมในกำร
วำงแผน และเสนอปัญหำในกำรจัดกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด  
 

 7. ด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ 
  ส่วนใหญ่ เห็นว่ำท ำให้ป่ำได้รับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รองลงมำเห็นว่ำโครงกำรฯ ท ำให้
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น และ มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำ เท่ำกัน  โครงกำรฯ ท ำให้โครงสร้ำงพื นฐำน
ในพื นที่ได้รับกำรพัฒนำ (น  ำ  ไฟฟ้ำ  ถนน) และกำรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรฯ ตำมล ำดับ 
 

 ควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   ปัญหำ/อุปสรรค  
  1. ฤดูแล้งน  ำไม่พอใช้  คุณภำพน  ำไม่ดี อ่ำงเก็บน  ำตื นเขินและระบบส่งน  ำช ำรุด สถำนี                    
สูบน  ำไม่เพียงพอ 
  2. พื นที่ป่ำลดลง ท ำให้ไม่มีน  ำ  
  3. เจ้ำหน้ำที่ไม่มำส่งเสริม   
  4. ไฟฟ้ำไม่พอ   
  5. ถนนช ำรุด   
  6. อ่ืน ๆ เช่น ล ำไยล้นตลำด หนี สิน เด็กรุ่นใหม่ไม่ทรำบข้อมูลโครงกำรฯ ผลผลิตไม่ตรง
ตำมท่ีคำดหวัง เป็นต้น    
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   ข้อเสนอแนะ   
 1. ต้องกำรให้มีกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำและสถำนีสูบน  ำเพ่ิมขึ น  ขุดลอกอ่ำงเก็บน  ำและ
ซ่อมแซมระบบส่งน  ำที่ช ำรุด และขุดบ่อน  ำบำดำลเพิ่มขึ น รวมทั งจัดอบรมกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 
  2. ส่งเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมผลโครงกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
  3. มีกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรเลี ยงสัตว์ และน ำไปเข้ำรับกำรอบรมที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้ฯ รวมทั งสนับสนุนเงินทุนด้ำนกำรเกษตร 
  4. ปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนเพ่ิมเติม และให้บริกำรไฟฟ้ำอย่ำงทั่วถึง 
  5. เพ่ิมพื นที่ท ำกินโดยกำรยกเลิกแปลงปลูกป่ำถำวร และมีกำรออกเอกสำรสิทธิ์ที่ดินท ำกิน 
  6. ป้องกันไฟป่ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  7. ช่วยเหลือหำตลำดรองรับผลผลิตล ำไย 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรฯ 
 

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่และข้อมูลจำกประชำชน สรุปผลส ำเร็จของโครงกำรฯ ดังนี  
   โครงกำรฯ ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน  ำ โดยมีกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำ 22 แห่ง 
ควำมจุรวม 11,820,000 ลูกบำศก์เมตร มีปริมำณน  ำเพียงพอในกำรอุปโภคบริโภคและใช้เพ่ือกำรเกษตร
ในขณะนี  แต่มีแนวโน้มว่ำจะมีกำรขยำยพื นที่เพำะปลูกเพ่ิมขึ น โดยส่วนใหญ่เป็นสวนล ำไย ที่มีควำม
ต้องกำรใช้น  ำปริมำณมำก 
 นอกจำกนี  ในด้ำนควำมมั่นคงของที่ดินอยู่อำศัยและที่ดินท ำกิน ส่วนมำกถือครองที่ดิน
มำกกว่ำ 1 แปลง เฉลี่ย 11.84 ไร่/ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่อยู่อำศัยในพื นที่มำแต่ดั งเดิม มีกำรย้ำยถิ่นฐำน
เข้ำมำบ้ำงเนื่องจำกกำรแต่งงำน อย่ำงไรก็ตำม เริ่มมีกำรซื อขำยที่ดิน และรำคำที่ดินสูงขึ น เนื่องจำก
พื นที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์สะดวกสบำยในด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน จึงท ำให้ทุน
ภำยนอกเข้ำมำซื อที่ดิน ประกอบกับทุนต่ำงชำติที่เข้ำมำซื อผลผลิตล ำไย เริ่มเข้ำมำเช่ ำที่ดินในพื นที่
เพ่ือประกอบธุรกิจ เป็นปัญหำที่ประชำชนในโครงกำรฯ ต้องมีกำรปรับตัวต่อไป  
 จึงนับได้ว่ำโครงกำรฯ ประสบควำมส ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนแหล่งน  ำและที่ท ำกิน
ส่วนกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ สำมำรถกันแนวเขตพื นที่ป่ำกับพื นที่ท ำกิน                      
ได้ชัดเจน โดยประชำชนในพื นที่ร่วมกันอนุรักษ์ป่ำดังเช่นกรณีกำรกันเขตป่ำบ้ำนห้วยสะแพด อ ำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และมีพื นที่ป่ำชุมชนให้ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกป่ำในกำรเป็น
แหล่งอำหำร และไม้ใช้สอย โดยได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนในกำรดูแลรักษำป่ำ เฝ้ำระวังป้องกัน                               
ไฟป่ำ ปลูกฟ้ืนฟูป่ำ 9,050 ไร่ ฟ้ืนฟูป่ำต้นน  ำ 410 ไร่ ลดปัญหำกำรบุกรุกพื นที่ป่ำ เหลือเพียงไม่กี่รำย                          
อย่ำงไรก็ตำม สภำพป่ำต้นน  ำยังไม่มีควำมสมบูรณ์ จึงท ำให้มีปัญหำน  ำในอ่ำงเก็บน  ำมีปริมำณน้อยและ
ขำดแคลนน  ำในช่วงฤดูแล้ง เป็นเวลำประมำณ 2 เดือน 
  ส ำหรับกำรยกระดับฐำนะควำมเป็นอยู่ของประชำชนในโครงกำรฯ ให้สูงขึ น แม้ว่ำรำยได้
เฉลี่ยในภำพรวมจะสูงถึง 363,886 บำท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งสูงกว่ำรำยได้เฉลี่ยจำกกำรประเมินผลเมื่อปี 
2541 ซึ่งมีรำยได้เฉลี่ย 70,000 – 80,000 บำท/ครัวเรือน/ปี  แต่ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จในด้ำน
รำยได้  จำกกำรเกษตรที่มีรำยได้เฉลี่ย 22,676.60 บำท/ปี และกำรมีปัญหำหนี สิน โดยมีรำยจ่ำย                    
ที่ส ำคัญ คือ ค่ำปุ๋ยเคมี และยำฆ่ำแมลง 
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ฏ รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

  อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสังเกตในกำรลงพื นที่สัมภำษณ์ประชำชนในโครงกำรฯ ที่ส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพกำรเกษตรเป็นหลัก พบว่ำ มีสภำพบ้ำนเรือนที่มั่นคงแข็งแรง มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
เช่น เครื่องปรับอำกำศ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ รถยนต์ จักรยำนยนต์ รถไถ เป็นต้น ท ำให้เห็นว่ำ แม้รำยได้จำก
กำรเกษตรที่เป็นตัวเงินจะน้อย แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์ประเมินได้ว่ำฐำนะควำมเป็นอยู่ของประชำชนใน
โครงกำรฯ ไม่ได้อยู่ในระดับต่ ำ โดยมีแหล่งรำยได้อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรท ำเกษตรเพียงอย่ำงเดียว 
  นอกจำกนี  ในด้ำนคุณภำพชีวิตตำมตัวชี วัดควำมอยู่ดีมีสุข พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง                
โดยด้ำนครอบครัวมีควำมอบอุ่น อยู่ในระดับสูงที่สุด และในด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน พบว่ำ                  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยด้ำนกำรเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเป็นสิ่งจูงใจ
ให้ร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ อยู่ในระดับสูงที่สุด 
   อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำรฯ ที่ผ่ำนมำ ยังไม่สำมำรถสนองพระรำชด ำริ     
ไดค้รบถ้วน และไม่ยั่งยืน เนื่องจำกไม่ได้มีกำรสืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่น และไม่มีงบประมำณสนับสนุนอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้ยังมีปัญหำ โดยเฉพำะปัญหำกำรบุกรุกพื นที่ป่ำเพ่ือขยำยที่ท ำกิน ปัญหำไฟป่ำในฤดูแล้ง 
เนื่องจำกประชำชนในพื นท่ียังขำดควำมรู้ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้   
 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ 
 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ ระยะต่อไปมีแผนกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
และสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำงของกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน จึงได้ก ำหนดแผนกำรพัฒนำโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในรูปของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
โดยมีรำยละเอียดของแผน ดังนี  
 

ยุทธศำสตร์ที่  1  วำงกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
 กลยุทธ์ที่  1.1  ทบทวนค ำสั่งแต่งตั งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริโดยค ำนึงถึงภำรกิจหน้ำที่และ                     
ควำมรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ที่  1.2  ก ำหนดกรอบและโครงสร้ำงในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโดยระบุบทบำท
หน้ำที่  ขั นตอนและวิธีกำรปฏิบัติที่ชัดเจน  และเผยแพร่ท ำควำมเข้ำใจให้แก่หน่วยงำนและภำคส่วน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน 
 กลยุทธ์ที่  1.3  จัดท ำแผนบูรณำกำรเพ่ือประสำนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมและจัดสรร
งบประมำณโดยใช้พื นที่เป็นฐำน (Area Based) 
 กลยุทธ์ที่  1.4  สร้ำงระบบฐำนข้อมูลที่ทันสมัยสะดวกในกำรเข้ำถึงเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน
ของผู้ปฏิบัติงำน และระบบกำรติดตำมเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ ต่อไป 
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ฐ รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับกำรพัฒนำในอนำคต 
 กลยุทธ์ที่  2.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอ่ำงเก็บน  ำที่ช ำรุด 
 กลยุทธ์ที่  2.2  พัฒนำระบบส่งน  ำพลังไฟฟ้ำให้ทั่วถึงครอบคลุมทั งพื นที่ 
 กลยุทธ์ที่  2.3  พัฒนำระบบกำรขนส่ง (โลจิสติกส์) เพ่ือรองรับกำรกระจำยผลผลิตสู่ตลำด 
 กลยุทธ์ที่  2.4  ตรวจสอบทบทวนระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในพื นที่
เพ่ือหำทำงออกในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือให้บริกำรแก่ประชำชนให้ทั่วถึง 
 
ยุทธศำสตร์ที่  3  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยใช้แนวคิดศำสตร์พระรำชำสู่ควำมย่ังยืน 
 กลยุทธ์ที่  3.1  ส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ โดยเปิดโอกำสให้มีช่องทำง
ในกำรสื่อสำรข้อมูลที่หลำกหลำย และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดใจกว้ำงพร้อมรับฟังทุกเรื่องที่เป็น
ข้อเท็จจริงเพื่อจะได้น ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือแก้ไขปัญหำของชุมชนได้อย่ำงถูกต้อง 
 กลยุทธ์ที่  3.2  ส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปขยำยผล
ต่อยอดเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน และสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
 กลยุทธ์ที่  3.3  สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำโดยเปิดโอกำสให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องที่                     
ท ำหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำในพื นที่ได้มีโอกำสประชุมหำรือร่วมกันกับตัวแทนภำคประชำชนในชุมชน 
เพ่ือร่วมวิเครำะห์ถึงปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ เพ่ือจะหำทำงแก้ไขปัญหำและตอบสนอง
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
 กลยุทธ์ที่  3.4  ปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้แก่ประชำชน รวมถึงกำรเป็น
จิตอำสำ โดยยึดหลักกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำ และกำรใช้ชีวิตบนพื นฐำนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 กลยุทธ์ที่  3.5  สืบสำน ต่อยอด อนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำมของชุมชน 
เผยแพร่ไปยังกลุ่มเยำวชนคนรุ่นใหม่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิถีชีวิตและรำกฐำนของชุมชน  โดย
อำศัยภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีมีอยู่ของแต่ละชุมชนเป็นฐำน 
 กลยุทธ์ที่  3.6  สร้ำงเสริมอัตลักษณ์ชุมชนผ่ำนกำรจัดกิจกรรม “กำรท่องเที่ยวชุมชนสร้ำงสรรค์” 
เพ่ือเพ่ิมรำยได้แก่ชุมชนจำกฐำนทุนทำงสังคม วัฒนธรรมและทุนชุมชน เช่น จัดเส้นทำงกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนให้เชื่อมโยงกันทั่วทั งพื นที่ของโครงกำรฯ 
 

ยุทธศำสตร์ที่  4  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำงำนทุกมิติ 
 กลยุทธ์ที่  4.1  เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและกำรประสำนงำนของกลุ่มต่ำง ๆ ทั งภำยใน
และภำยนอกชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัย เพ่ือให้คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
 กลยุทธ์ที่  4.2  จัดเวทีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันภำยในกลุ่มเครือข่ำย (KM) 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 กลยุทธ์ที่  4.3  เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ โดยกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน  พร้อมทั งรับฟัง
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชำชนทุกกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์ 



 
 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
 

 

ฑ รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ยุทธศำสตร์ที่  5  อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนำทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ดิน น้ ำ    
ป่ำ หญ้ำแฝก) 
 กลยุทธ์ที่  5.1  ปลูกจิตส ำนึกกำรรักและหวงแหน ให้ประชำชนรู้ถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญ
ของแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีต่อกำรด ำรงชีวิต  รวมทั งผลกระทบจำก
กำรใช้สำรเคมีต่อสุขภำพอนำมัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 กลยุทธ์ที่  5.2  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ควำมอุดม
สมบูรณ์ โดยน้อมน ำแนวพระรำชด ำริ อำทิ ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง ปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก ฝำย
ชะลอควำมชุ่มชื น และป่ำเปียก เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่  5.3  สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังในชุมชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษำทรัพยำกร                   
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกันระหว่ำงคนในชุมชนกับเจ้ำหน้ำที่ 
 กลยุทธ์ที่  5.4  เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีต่อกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำร                    
ที่ปฏิบัติงำนในพื นที่กับประชำชน เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดควำมขัดแย้ง                   
ที่เกิดจำกควำมไม่เข้ำใจกัน 
 กลยุทธ์ที่  5.5  เปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรโดยลดขนำดพื นที่ในกำรเพำะปลูก
หรือปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ใช้น  ำน้อยลง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของทรัพยำกรที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

ยุทธศำสตร์ที่  6  ขยำยผลควำมส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ถ่ำยทอดไปสู่ประชำชนในพื้นที่โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่  6.1  ศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของพื นที่เพ่ือพิจำรณำน ำองค์ควำมรู้จำก                    
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ประสบควำมส ำเร็จไปด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำหรือตอบสนองควำมต้องกำร โดยให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ร่วมกันกับ
คณะท ำงำนของศูนย์ฯ 
 กลยุทธ์ที่  6.2  สร้ำงแกนน ำกำรพัฒนำจำกคนในชุมชน เพ่ือให้สำมำรถดูแลและด ำเนินกำร
พัฒนำโดยกำรพ่ึงตนเองของชุมชนได้ในอนำคต 

กลยุทธ์ที่ 6.3 สร้ำงเกษตรกรต้นแบบ จำกกำรขยำยผลกำรพัฒนำและองค์ควำมรู้จำกศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรต่อยอดและขยำยผลกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป 
 กลยุทธ์ที่ 6.4  สร้ำงระบบกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ ที่สำมำรถ                      
ท ำให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ที่ศูนย์ ศึกษำ
กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ให้บริกำร ช่วยเหลือแก่ชุมชนอย่ำงชัดเจน เพ่ือจะได้สำมำรถน ำข้อมูลที่
ได้มำวำงแผนพัฒนำกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ไม่เกิดควำมซ  ำซ้อนและสูญเปล่ำในกำรใช้
งบประมำณ 
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 บ้ำนใหม่สำรภี หมู่ที่ 4 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 42 
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 บ้ำนห้วยฝำง หมู่ที่ 8 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 73 
 บ้ำนห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 82 
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บ้ำนบวกห้ำ หมู่ที่ 18 ต ำบลบ้ำนแปะ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 145 
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 บ้ำนสันเจดีย์ริมปิง หมู่ที่ 7 ต ำบลหนองปลำสะวำย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 189 
 บ้ำนปำกล้อง หมู่ที่ 8 ต ำบลหนองปลำสะวำย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 200 
 ผลกำรศึกษำข้อมูล (ประชำชน) 211 
 กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง 
 อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 318 
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ตำรำงที่ 34  รำคำกำรขำยที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 245 
ตำรำงที่ 35  พื นที่กำรซื อที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 246 
ตำรำงที่ 36  รำคำกำรซื อที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 247 
ตำรำงที่ 37  รำคำที่ดินปัจจุบัน 248 
ตำรำงที่ 38  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำกำรเกษตร 249 
ตำรำงที่ 39  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำนำ 250 
ตำรำงที่ 40  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำสวน 251 
ตำรำงที่ 41  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำไร่ 252 
ตำรำงที่ 42  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกผักสวนครัว 253 
ตำรำงที่ 43  กำรใช้ปุ๋ยเคมี 254 
ตำรำงที่ 44  จ ำนวนกำรใช้ปุ๋ยเคมี 255 
ตำรำงที่ 45  กำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ/ยำฆ่ำแมลง 256 
ตำรำงที่ 46  จ ำนวนปริมำณกำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ 257 
ตำรำงที่ 47  จ ำนวนกำรใช้ยำฆ่ำแมลง 258 
ตำรำงที่ 48  รำยได้ปัจจุบัน 259 
ตำรำงที่ 49  แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัว 260 
ตำรำงที่ 50  แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรเกษตร 261 
ตำรำงที่ 51  แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรท ำอุตสำหกรรมในครัวเรือน 262 
ตำรำงที่ 52  แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรรับจ้ำง 263 

 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ท รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 หน้า 
 
ตำรำงที่ 53  แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรค้ำขำย 264
ตำรำงที่ 54  แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรท ำธุรกิจส่วนตัว 265 
ตำรำงที่ 55  แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรให้กู้ ค่ำเช่ำ 266 
ตำรำงที่ 56  รำยจ่ำยของครอบครัว (เฉลี่ยต่อเดือน) 267 
ตำรำงที่ 57  ค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ในครัวเรือน 268 
ตำรำงที่ 58  รำยได้ของครัวเรือนในแต่ละปีเพียงพอหรือไม่ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน 269 
ตำรำงที่ 59  กำรสะสมเงินออมของครอบครัว 270 
ตำรำงที่ 60  กำรมีเงินออมสะสมของครอบครัว 271 
ตำรำงที่ 61  กำรมีหนี สินของครัวเรือน 272 
ตำรำงที่ 62  กำรมีหนี สินในระบบของครัวเรือน 273 
ตำรำงที่ 63  แหล่งเงินกู้หนี สินในระบบ 274 
ตำรำงที่ 64  กำรมีหนี สินนอกระบบของครัวเรือน 275 
ตำรำงที่ 65  แหล่งเงินกู้หนี สินนอกระบบ 276 
ตำรำงที่ 66  วิธีกำรรักษำสมำชิกในครัวเรือน 277 
ตำรำงที่ 67  สถำนบริกำรที่สมำชิกในครัวเรือนนิยมไปใช้บริกำร เมื่อเจ็บป่วย 278 
ตำรำงที่ 68  กำรรับประทำนอำหำรในแต่ละมื อส่วนใหญ่ 279 
ตำรำงที่ 69  แหล่งวัตถุดินในกำรประกอบอำหำร 280 
ตำรำงที่ 70  เชื อเพลิงที่ใช้ในกำรประกอบอำหำร 281 
ตำรำงที่ 71  กำรเดินทำงมำติดต่อรำชกำรในตัวอ ำเภอ 282 
ตำรำงที่ 72  ท่ำนเป็นสมำชิกกลุ่มในชุมชนหรือไม่ 283 
ตำรำงที่ 73  ท่ำนเป็นสมำชิกกลุ่มในชุมชนประเภทใด 284 
ตำรำงที่ 74  กำรรวมกลุ่มต่ำง ๆ ด้วยวิธีใด 285 
ตำรำงที่ 75  ข้อมูลแหล่งกำรใช้น  ำกิน น  ำใช้ 286 
ตำรำงที่ 76  ควำมเพียงพอของปริมำณน  ำกิน น  ำใช้ 287 
ตำรำงที่ 77  ปริมำณของน  ำกิน น  ำใช้ ไม่เพียงพอต่อครัวเรือน 288 
ตำรำงที่ 78  ข้อมูลแหล่งกำรใช้น  ำท ำกำรเกษตร 289 
ตำรำงที่ 79  ควำมเพียงพอของปริมำณน  ำท ำกำรเกษตร 290 

 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ธ รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 หน้า 
 
ตำรำงที่ 80  ปริมำณของน  ำท ำกำรเกษตร ไม่เพียงพอต่อครัวเรือน 291 
ตำรำงที่ 81  ประโยชน์จำกกำรใช้น  ำโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ 292 
ตำรำงที่ 82  ประโยชน์จำกกำรใช้น  ำโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ ด้ำนใด 293 
ตำรำงที่ 83  ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น  ำเพ่ือกำรเกษตรอย่ำงไร 294 
ตำรำงที่ 84  ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น  ำเพ่ือกำรเกษตร จ่ำยค่ำสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น  ำ 295 
ตำรำงที่ 85  ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น  ำเพ่ือกำรเกษตร จ่ำยค่ำไฟในกำรใช้น  ำบำดำล 296 
ตำรำงที่ 86  ปัญหำในกำรใช้น  ำบำดำลจำกระบบลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ 297 
ตำรำงที่ 87  กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้ 299 
ตำรำงที่ 88  พืชพันธุ์ไม้ในป่ำส่วนใหญ่ที่พบและน ำมำใช้ประโยชน์ 300 
ตำรำงที ่89  ประโยชน์ที่ได้รับจำกป่ำ 301 
ตำรำงที่ 90  ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรปลูกป่ำบ ำรุงรักษำป่ำ ป้องกันไฟป่ำจำกแหล่งใด 302 
ตำรำงที่ 91   กำรได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกป่ำ บ ำรุงรักษำป่ำ และป้องกันไฟป่ำหรือไม่ 303 
ตำรำงที่ 92   กำรปลูกป่ำทดแทน 304 
ตำรำงที่ 93   กำรปลูกพืชเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำง ป้องกันดินถล่มในชุมชน 305 
ตำรำงที่ 94  คุณภำพชีวิต (ควำมอยู่ดีมีสุข) 307 
ตำรำงที่ 95  กำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ 309 
ตำรำงที่ 96  กำรอบรม/ควำมรู้ที่ได้รับเพ่ือกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ จำกโครงกำรฯ 311 
ตำรำงที่ 97  ปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับจำกโครงกำรฯ 312 
ตำรำงที่ 98  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในโครงกำรฯ 314 
ตำรำงที่ 99  ปัญหำ/อุปสรรคของโครงกำรฯ ที่มีผลต่อท่ำนและชุมชน 316 
ตำรำงที่ 100 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 317 
ตำรำงที่ 101 แสดงพระรำชกระแสรับสั่ง/พระรำชด ำริที่มีต่อโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จ 
 ลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 321 
ตำรำงที่ 102 แสดงรำยชื่ออ่ำงเก็บน  ำและปริมำณควำมจุ (ลบ.ม) ภำยในโครงกำรพัฒนำ 
 เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 324 
ตำรำงที่ 103 แสดงสภำพพื นที่และควำมเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้ำนเป้ำหมำย (ก่อนและหลัง 
 มีโครงกำรฯ) ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน  ำ 339 

 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

น รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 หน้า 
 
ตำรำงที่ 104 แสดงสภำพพื นที่และควำมเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้ำนเป้ำหมำย (ก่อนและหลัง 
 มีโครงกำรฯ) ด้ำนกำรพัฒนำป่ำไม้ 342 
ตำรำงที่ 105 แสดงสภำพพื นที่และควำมเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้ำนเป้ำหมำย (ก่อนและหลัง 
 มีโครงกำรฯ) ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ 344 
ตำรำงที่ 106 แสดงสภำพพื นที่และควำมเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้ำนเป้ำหมำย (ก่อนและหลัง 
 มีโครงกำรฯ) ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 346 
ตำรำงที่ 107 แสดงกำรได้รับประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนเสนอพระรำชด ำริ 
 โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 ของประชำชนกลุ่มตัวอย่ำง 349 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

บ รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

สารบัญแผนภาพ  
 

 หน้า 
  

แผนภำพที่ 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
 เพศ 211 
แผนภำพที่ 2  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
 อำยุ 212 
แผนภำพที่ 3  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
 ศำสนำ 213 
แผนภำพที่ 4  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

 ระดับกำรศึกษำ 214 
แผนภำพที่ 5  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
 จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน 215 
แผนภำพที่ 6  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
 ระยะเวลำที่อำศัยในถิ่นฐำนปัจจุบัน 216 
แผนภำพที่ 7  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
 ระยะเวลำที่อำศัยในถิ่นฐำนตั งแต่ดั งเดิม 217 
แผนภำพที่ 8  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
 กำรย้ำยถิ่นฐำนจำกท่ีอ่ืนมำอำศัยอยู่ 218 
แผนภำพที่ 9  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
 จังหวัดที่ย้ำยถิ่นฐำน 219 
แผนภำพที่ 10 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

เหตุผลในกำรย้ำย 220 
แผนภำพที่ 11 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

อำชีพหลัก 221 
แผนภำพที่ 12 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ระยะเวลำในกำรประกอบอำชีพ 222 
แผนภำพที่ 13 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

อำชีพที่ท ำมำก่อนอำชีพหลัก 223 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ป รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

สารบัญแผนภาพ (ต่อ) 
 

 หน้า 
 
แผนภำพที่ 14 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
 อำชีพเสริม 225 
แผนภำพที่ 15 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรถือครองที่ดิน 226 
แผนภำพที่ 16 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ประเภทกำรถือครองเอกสำรสิทธิ์ที่อยู่อำศัย 227 
แผนภำพที่ 17 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ประเภทที่อยู่อำศัย 228 
แผนภำพที่ 18 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่เช่ำที่อยู่อำศัย 229 
แผนภำพที่ 19 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่เช่ำที่อยู่อำศัยจำกบุคคลใด 230 
แผนภำพที่ 20 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ค่ำเช่ำที่อยู่อำศัย 231 
แผนภำพที่ 21 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ระยะเวลำกำรเช่ำพื นที่อำศัย 232 
แผนภำพที่ 22 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่อยู่อำศัยซึ่งเป็นของตนเอง 233 
แผนภำพที่ 23 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่กำรได้มำของที่ดินเพ่ืออยู่อำศัย 234 
แผนภำพที่ 24 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ประเภทกำรถือครองเอกสำรสิทธิ์ที่ท ำกิน 235 
แผนภำพที่ 25 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ประเภทที่ท ำกิน 236 
แผนภำพที่ 26 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่ เช่ำที่ท ำกิน 237 
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ผ รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

สารบัญแผนภาพ (ต่อ)  
 

 หน้า 
 
แผนภำพที่ 27 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

เช่ำที่ท ำกินจำกบุคคลใด 238 
แผนภำพที่ 28 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ค่ำเช่ำพื นที่ที่ท ำกิน 239 
แผนภำพที่ 29 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ระยะเวลำกำรเช่ำที่ท ำกิน 240 
แผนภำพที่ 30 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่ท ำกินเป็นของตนเอง 241 
แผนภำพที่ 31 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่กำรได้มำของที่ท ำกิน 242 
แผนภำพที่ 32 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรซื อขำยที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 243 
แผนภำพที่ 33 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่กำรขำยที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 244 
แผนภำพที่ 34 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่รำคำกำรขำยที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 245 
แผนภำพที่ 35 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่กำรซื อที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 246 
แผนภำพที่ 36 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่รำคำกำรซื อที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 247 
แผนภำพที่ 37 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

พื นที่รำคำที่ดินในปัจจุบัน 248 
แผนภำพที่ 38 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำกำรเกษตร 249 
แผนภำพที่ 43 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

 กำรใช้ปุ๋ยเคมี 254 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ฝ รำยงำนกำรประเมินผล 
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สารบัญแผนภาพ (ต่อ)  
 

 หน้า 
 
แผนภำพที่ 44 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

 จ ำนวนกำรใช้ปุ๋ยเคมี 255 
แผนภำพที่ 45 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

 กำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ ยำฆ่ำแมลง 256 
แผนภำพที่ 46 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

 ปริมำณกำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ 257 
แผนภำพที่ 47 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

 จ ำนวนกำรใช้ปุ๋ยยำฆ่ำแมลง 258 
แผนภำพที่ 48 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

 รำยได้ปัจจุบัน 259 
แผนภำพที่ 49 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

 แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัว 260 
แผนภำพที่ 50 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

 แหล่งที่มำของรำยได้จำกกำรท ำกำรเกษตร 261 
แผนภำพที่ 51 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

แหล่งที่มำของรำยได้จำกกำรท ำอุตสำหกรรมในครัวเรือน 262 
แผนภำพที่ 52 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

แหล่งที่มำของรำยได้จำกกำรรับจ้ำง 263 
แผนภำพที่ 53 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

แหล่งที่มำของรำยได้จำกกำรค้ำขำย 264 
แผนภำพที่ 54 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

แหล่งที่มำของรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจส่วนตัว 265 
แผนภำพที่ 55 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

แหล่งที่มำของรำยได้จำกกำรให้กู้ ค่ำเช่ำ 266 
แผนภำพที่ 56 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

รำยจ่ำยของครอบครัว 267 
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พ รำยงำนกำรประเมินผล 
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สารบัญแผนภาพ (ต่อ)  
 

 หน้า 
 
แผนภำพที่ 57 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ในครัวเรือน 268 
แผนภำพที่ 58 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

รำยได้ของครัวเรือนแต่ละปีเพียงพอหรือไม่ส ำหรับกำรใช้จ่ำยในครัวเรือน 269 
แผนภำพที่ 59 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรสะสมเงินออมของครอบครัว 270 
แผนภำพที่ 60 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรมีเงินสะสมเงินออมของครอบครัว 271 
แผนภำพที่ 61 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรมีหนี สินของครัวเรือน 272 
แผนภำพที่ 62 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรมีหนี สินในระบบครัวเรือน 273 
แผนภำพที่ 63 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

แหล่งเงินกู้หนี สินในระบบ 274 
แผนภำพที่ 64 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรมีหนี สินนอกระบบของครัวเรือน 275 
แผนภำพที่ 65 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

แหล่งเงินกู้หนี สินนอกระบบ 276 
แผนภำพที่ 66 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

วิธีกำรรักษำพยำบำลของสมำชิกในครัวเรือน 277 
แผนภำพที่ 67 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

สถำนบริกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลของสมำชิกในครัวเรือน 278 
แผนภำพที่ 68 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรรับประทำนอำหำรในแต่ละมื อ 279 
แผนภำพที่ 69 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

แหล่งวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรในครัวเรือน 280 
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แผนภำพที่ 70 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

เชื อเพลิงที่ใช้ในกำรประกอบอำหำรในครัวเรือน 281 
แผนภำพที่ 71 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรเดินทำงมำติดต่อรำชกำรในตัวอ ำเภอ 282 
แผนภำพที่ 72 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรเป็นสมำชิกกลุ่มในชุมชน 283 
แผนภำพที่ 73 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ประเภทกำรเป็นสมำชิกกลุ่มในชุมชน 284 
แผนภำพที่ 74 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

วิธีกำรรวมกลุ่มในชุมชน 285 
แผนภำพที่ 75 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

แหล่งน  ำกิน น  ำใช้ 286 
แผนภำพที่ 76 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ปริมำณควำมเพียงพอของน  ำกิน น  ำใช้ 287 
แผนภำพที่ 78 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

แหล่งน  ำท ำกำรเกษตร 289 
แผนภำพที่ 79 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ปริมำณควำมเพียงพอของน  ำท ำกำรเกษตร 290 
แผนภำพที่ 81 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้น  ำโครงกำรฯ 292 
แผนภำพที่ 82 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้น  ำโครงกำรฯ 293 
แผนภำพที่ 83 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น  ำเพ่ือกำรเกษตร 294 
แผนภำพที่ 84 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยค่ำสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น  ำเพ่ือกำรเกษตร 295 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ภ รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

สารบัญแผนภาพ (ต่อ)  
 

 หน้า 
 
แผนภำพที่ 86 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

ปัญหำในกำรใช้น  ำบำดำลจำกระบบลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ 297 
แผนภำพที่ 88 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรเก็บของป่ำ/พืชพันธุ์ไม้ที่พบมำใช้ประโยชน์ 300 
แผนภำพที่ 89 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรได้รับประโยชน์จำกป่ำ 301 
แผนภำพที่ 90 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับป่ำไม้และทรัพยำกรธรรมชำติแหล่งใด 302 
แผนภำพที่ 96 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรได้รับกำรอบรม/ควำมรู้ที่ได้รับในกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ จำก 
โครงกำรฯ 311 

แผนภำพที่ 97 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
ปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับจำกโครงกำรฯ 312 

แผนภำพที่ 99 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 
ปัญหำ/อุปสรรคของโครงกำรฯ 316 

แผนภำพที่ 100 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน  ำกิน-น  ำใช้ 
 จำกโครงกำรฯ 340 
แผนภำพที่ 101 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนควำมเพียงพอแหล่ง 
 น  ำกิน-น  ำใช้และน  ำท ำกำรเกษตรจำกโครงกำรฯ 340 
แผนภำพที่ 102 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน  ำท ำกำรเกษตร 
 ของครัวเรือนจำกโครงกำรฯ 341 
แผนภำพที่ 103 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน  ำจำกโครงกำรฯ 341 
แผนภำพที่ 104 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนป่ำไม้จำกโครงกำรฯ 343 
แผนภำพที่ 105 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนอำชีพจำกโครงกำรฯ 345 
แผนภำพที่ 106 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนรำยได้จำกโครงกำรฯ 345 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

ม รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

สารบัญภาพ  
 

 หน้า 
  

ภำพที่ 1  แสดงขอบเขตโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก 
 พระรำชด ำริ 319 
ภำพที่ 2  แสดงแผนผังสังเขปโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก 

 พระรำชด ำริ 320 
ภำพที่ 3  พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
 เสด็จพระรำชด ำเนินโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก 
 พระรำชด ำริ 322 
ภำพที่ 4  กิจกรรมกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน  ำด้วยกำรสร้ำงฝำยชะลอน  ำเพ่ือเพ่ิมควำมชุ่มชื น 
 ให้กับป่ำต้นน  ำ 326 
ภำพที่ 5  กิจกรรมบ ำรุงป่ำไม้ใช้สอยบริเวณพื นที่ป่ำเสื่อมโทรม (ไม้ 3 อย่ำง 
 ประโยชน์ 4 อย่ำง) 326 
ภำพที่ 6  กำรปลูกต้นไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพป่ำแบบประชำอำสำเพื่อปลูกจิตส ำนึกให้กับ 
 รำษฎรในท้องถิ่น 329 
ภำพที่ 7  กำรจัดท ำแนวกันไฟโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้กับรำษฎร 
 ในท้องถิ่น 330 
ภำพที่ 8 กำรฝึกอบรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) ในพื นที่โครงกำรฯ 330 
ภำพที่ 9 กำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพป่ำให้กับรำษฎรในท้องถิ่น 330 
ภำพที่ 10 กำรจัดสรรแปลงที่ดินเกษตรกรรมและพื นที่รับประโยชน์จำกระบบชลประทำน 333 
ภำพที่ 11 กำรส่งเสริมกำรปลูกเมล่อนเขียวซึ่งเป็นพืชใช้น  ำน้อยในโครงกำรฯ 335 
ภำพที่ 12 กำรด ำเนินกำรขยำยผลกำรพัฒนำของศูนย์กำรศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ 
 อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 355 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาเบด็เสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปี 2562 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ  
 

  ในปี 2526 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เสด็จมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ 
การพัฒนาขยายพันธุ์ ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ซึ่งอยู่ ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เข้ามาด้าเนินการทดลองเพาะปลูกดอกแกลดิโอรัส และพืชพันธุ์ไม้อ่ืน ๆ ใน
เขตพื นที่ บ้านโรงวัว หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบว่าราษฎรในพื นที่
โครงการ ฯ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจนเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศแห้งแล้ง  ปริมาณน ้าฝนไม่
เพียงพอต่อการเพาะปลูก และสภาพดินในพื นที่มีคุณภาพต่้า และมีราษฎรเข้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับ
ปัญหาเรื่องที่ดินท้ากิน จึงได้น้าป ัญหาความเดือดร้อนของราษฎรดังกล่าว กราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และเม่ือวันที่ 
10 มกราคม 2527 ได้พระราชทานพระราชด้าริให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าและระบบ
ชลประทานตามล้าน ้าสาขาต่าง ๆ ของแม่น ้าปิง  ในเขตอ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอ้าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน โดยให้กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ ทั งนี  เพ่ือจัดหาน ้าให้กับราษฎรใช้ใน
การเพาะปลูก  ตลอดจนเพ่ือให้มีน ้าไว้สนับสนุนการพัฒนาด้านปศุสัตว์ การประมง การเกษตร 
อุตสาหกรรม และจัดสรรพื นที่ท้ากินให้แก่ราษฎรในพื นที่ป่าละเมาะ ส้าหรับพื นที่ ต้นน ้าล้าธารเหนือ
อ่างเก็บน ้าต่าง ๆ ให้ท้าการพัฒนาให้เป็นป่าไม้ท่ีสมบูรณ์และอนุรักษ์ไว้เป็นพื นที่ต้นน ้าล้าธารต่อไป  
 

  โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิง ฯ เป็นหนึ่งในศูนย์สาขา ที่ได้น้าผลส้าเร็จจาก
การศึกษา ทดลอง และขยายผล ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
มาใช้ด้าเนินการในพื นที่จริง ซึ่งได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม  จากแนวพระราชด้าริของ พระบาทสมเด็จ                
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2527 สรุปความว่า                          

 ให้พิจำรณำวำงโครงกำรและก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำ และระบบชลประทำน ตำมล ำน  ำ
สำขำต่ำง ๆ ของแม่น  ำปิง ในเขตอ ำเภอจอมทอง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  
จังหวัดล ำพูน เพื่อจัดหำน  ำให้กับพื นที่เพำะปลูกเดิมของรำษฎรหมู่บ้ำนต่ำง ๆ และพื นที่ป่ำละเมำะที่
จะบุกเบิกเพื่อจัดสรรให้กับรำษฎรเข้ำท ำกิน  ได้มีน  ำท ำกำรเพำะปลูกในฤดูแล้ง และเพื่อกำร
อุปโภคบริโภคตลอดปี รวมทั งยังมีน  ำไว้ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำทำงด้ำนปศุสัตว์ กำรประมง 
กำรเกษตร และอุตสำหกรรม ในพื นที่พัฒนำกำรเกษตรได้อีกด้วย ส่วนพื นที่ต้นน  ำล ำธำรเหนืออ่ำง
เก็บน  ำต่ำง ๆ ขึ นไปจะใช้เป็นพื นที่พัฒนำป่ำไม้ โดยปลูกไม้สำมอย่ำง คือ ไม้ฟืน ไม้ผล และไม้ใช้สอย
เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ต้นน  ำล ำธำรของอ่ำงเก็บน  ำต่ำง ๆ ดังกล่ำว  

 โดยการด้าเนินงานตามโครงการฯ ในระยะแรกมอบหมายให้กองทัพภาคที่  3 เป็น         
ผู้ประสานงานกับหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง ร่วมกันสนองพระราชด้าริ   
 
 



 
 

ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

2 
รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาเบด็เสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปี 2562 

  ต่อมาได้มีค้าสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ที่ 2/2537 แต่งตั งคณะท้างานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิง ฯ ลงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2537 โดยมีผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 เป็นประธาน และรองผู้บังคับการกรมทหาร
ราบที่ 7 เป็นเลขานุการ และค้าสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ที่ 1/2551 แต่งตั งคณะอนุกรรมการด้าเนินงานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงฯ 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และหัวหน้าส้านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นเลขานุการ  
  จากการด้าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้  พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  พัฒนาทรัพยากร
แหล่งน ้า พัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณชีวิตให้ราษฎร ในโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงฯ                  
ผ่านมาระยะหนึ่ง  ส้านักงาน กปร. ได้ท้าการประเมินผลโครงการฯ เมื่อปี 2541 พบว่า การ
ด้าเนินงานประสบความส้าเร็จในด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน อ่างเก็บน ้า ฝายต้นน ้า                 
ล้าธาร บ่อบาดาล ฯลฯ มีการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและท้ากิน ช่วยให้มีรายได้เพ่ิมขึ น               
มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ น  มีการขยายพื นที่การปลูกล้าไยออกไปมากขึ น แต่ในด้านการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังมีการบุกรุกป่าเพ่ือการเพาะปลูก มีการใช้น ้าจากระบบชลประทาน
อย่างขาดระเบียบวินัย เนื่องจากไม่ได้น้ากฎกติกาของกลุ่มผู้ใช้น ้ามาบริหารจัดการ ท้าให้เกิดปัญหา
ภายในชุมชน  
  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ กองทัพภาคท่ี 3 ส่งมอบงานให้จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไปด้าเนินการแล้ว  ปัจจุบันการด้าเนินงานโครงการ ฯ สนองพระราชด้าริของหน่วยงานร่วมขาด
การบูรณาการ ไม่สามารถก้าหนดแผนงานได้อย่างชัดเจน  จึงส่งผลให้การสนองพระราชด้าริและ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ขาดความต่อเนื่อง  ดังนั น ส้านักงาน กปร. จึงพิจารณาให้กองติดตาม
ประเมินผล ประเมินผลส้าเร็จในการด้าเนินงานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ  อ้าเภอจอมทอง  อ้าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  และอ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน  ทั งนี 
เพ่ือน้าผลการประเมินมาปรับปรุงการด้าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ในการก้าหนด เป็นแผนงานและต้นแบบส้าหรับการบริหารงานศูนย์สาขาของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริทั ง 6 แห่ง ต่อไป 
 
 

ลักษณะท่ัวไปและสภำพของพื นที่โครงกำรฯ 
 
 ที่ตั ง   พื นที่ด้าเนินการอยู่ในเขตพื นที่อ้าเภอจอมทอง อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ
อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน  เนื อท่ีประมาณ 171,710 ไร่  

  อำณำเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ จรดบ้านหนองปลาสวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน  

ทิศใต ้  จรดบ้านเด่นสารภี อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก จรดเขตอ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 
ทิศตะวันตก      จรดแนวแม่น ้าปิง อ้าเภอจอมทอง อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
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  พื นที่โครงกำรฯ ประมาณ 171,710 ไร่  โดยแยกเป็น 

เขตพื นที่ป่ำ ประมาณ 107,971 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือ 
   - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง  จ้านวน  14,511   ไร่ 
   - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร  จ้านวน  69,062   ไร่ 
   - ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาล-แม่ยุย จ้านวน  24,218   ไร่ 
เขตชุมชน นำ ไร่ สวน แหล่งน  ำ มีจ้านวนพื นที่ประมาณ 63,919 ไร่  

 

 เส้นทำงคมนำคมของโครงกำรฯ 
เส้นทางคมนาคมจากอ้าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เดินทางตามทางหลวงหมายเลข  

108  (เชียงใหม่ – ฮอด)  ถึงกิโลเมตรท่ี 75  แยกซ้ายถนนเข้าโครงการ ฯ  ข้ามสะพานแม่น ้าปิง  บ้านโรงวัว  
บ้านห้วยฝาง และบ้านใหม่สารภี ถึงที่ท้าการโครงการฯ รวมระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะพื นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา และภูเขาทอดยาวแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยเป็นทาง
ลาดทางทิศตะวันตก และค่อย ๆ สูงขึ นไปจนถึงสันเขาทางด้านทิศตะวันออก และมีพื นที่ราบบริเวณ
ใกล้เคียงริมฝั่งแม่น ้าปิง มีล้าห้วยส้าคัญ ๆ ได้แก่ ห้วยเปย ห้วยหนองสูน ห้วยเขียว ห้วยขะหมาน้อย 
ห้วยม่วง ห้วยคอควาย ห้วยตาผา ห้วยปุ๊ ห้วยน ้าอุ่น ห้วยสะแพท ห้วยยอน และห้วยผีเสื อ เป็นต้น                       
ล้าห้วยเหล่านี จะไหลลงสู่แม่น ้าปิงทางด้านทิศตะวันตกของโครงการฯ 
 สภำพป่ำ  พื นที่ป่าไม้โดยทั่วไปของโครงการฯ จะเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง และ
จะมีป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาเล็กน้อย บริเวณพื นที่สูงบนภูเขาด้านทิศตะวันออก  ชนิดพันธุ์ไม้ที่
ส้าคัญ ได้แก่ สัก ประดู่ ป่าแดง ตะแบก มะค่าโมง เต็ง รัง เหียง พลวง เก็ดด้า ยมหิน ยมหอม รกฟ้า 
ขะเจ๊าะ จ้าปีป่า สน ก่อ และไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น สภาพป่าส่วนใหญ่มีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์ 
และมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมบ้าง บริเวณพื นที่ต้นน ้าเป็นบางแห่งกับบริเวณพื นที่ราบ และพื นที่ เนิน
เขาใกล้เคียงแม่น ้าปิง  เนื่องจากดินมีสภาพที่แห้งแล้งและปริมาณน ้าฝนตกน้อย 
 สภำพดิน  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า มีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียว หรือดิน
ร่วนเหนียวปนกรวด มีการระบายน ้าดีถึงดีมากเกินไป ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย   มีการชะล้างหน้า
ดินสูง เนื่องจากเป็นพื นที่ที่มีความลาดชันสูง และเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย 
 สภำพแหล่งน  ำ  มีล้าห้วยซึ่งเกิดจากภูเขาสูงทางทิศตะวันออก แล้วไหลลงสู่แม่น ้าปิงทางทิศ
ตะวันตก มีน ้าไหลตลอดปี ปริมาณมากในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม โดยปริมาณน ้ามาก
ที่สุดประมาณเดือนกันยายน และมีปริมาณน ้าน้อยในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน - เมษายน โดยมี
ปริมาณน ้าน้อยที่สุดประมาณเดือนมีนาคม 
 สภำพภูมิอำกำศ  สภาพภูมิอากาศบริเวณพื นที่โครงการฯ จะมีสภาพค่อนข้างแห้งแล้ง  
เนื่องจากตั งอยู่ระหว่างภูเขาทั งสองด้าน คือ ด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันออก  จึงท้าให้เกิดเป็นเขต
เงาฝน (Rain Shadow) ปริมาณน ้าฝนตกค่อนข้างน้อย คือเฉลี่ยประมาณ 1,498.5 มิลลิเมตรต่อปี 
อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่้าสุด 11 องศาเซลเซียส 
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 สัตว์ป่ำ  เนื่องจากสภาพป่าของโครงการ ฯ ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ                
ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ครอบคลุมพื นที่บริเวณกว้างติดต่อกับพื นที่ป่าข้างเคียงจึงมีสัตว์ป่าหลายชนิด
อาศัยอยู่ ได้แก่ เก้ง หมูป่า ตุ่น ลิ่น ตะกวด อีเห็น กระต่ายป่า กระรอกบิน งูเห่า งูจงอาง นกยูง 
นกเขา นกเปล้า นกแก้ว นกแซงแซว นกคุ่ม นกกระทา และเหยี่ยว เป็นต้น 

 ชุมชนในพื นที่ 
 ข้อมูลประชากรหมู่บ้านรอบโครงการฯ จ้านวนทั งหมด 18 หมู่บ้าน 3 อ้าเภอ 2 จังหวัด 
ประกอบด้วย ประชากรในเขตพื นที่ อ้าเภอจอมทอง 12 หมู่บ้าน อ้าเภอฮอด 1 หมู่บ้าน จังหวัด
เชียงใหม่ และอ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 5 หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี   
 พื นที่จังหวัดเชียงใหม่  2  อ้าเภอ  ได้แก่ 
   อ้าเภอจอมทอง มี 12 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  1. บ้านใหม่สารภี  หมู่ที่ 4 ต้าบลแม่สอย 
  2. บ้านโรงวัว   หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่สอย 
  3. บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย  หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่สอย 
  4. บ้านห้วยฝาง   หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่สอย 
  5. บ้านห้วยสะแพด  หมู่ที่ 9 ต้าบลแม่สอย 
  6. บ้านห้วยมะควัด  หมู่ที่ 12 ต้าบลแม่สอย 
  7. บ้านห้วยพัฒนา  หมู่ที่ 13 ต้าบลแม่สอย 
  8. บ้านหนองบัว   หมู่ที่ 15 ต้าบลแม่สอย  
  9. บ้านท่ากอม่วง  หมู่ที่ 10 ต้าบลบ้านแปะ 
  10. บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย  หมู่ที่ 11 ต้าบลบ้านแปะ 
  11. บ้านดงเย็น   หมู่ที่ 15 ต้าบลบ้านแปะ 
  12. บ้านบวกห้า   หมู่ที่ 18 ต้าบลบ้านแปะ  
 

   อ้าเภอฮอด มี 1 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  13. บ้านเด่นสารภี  หมู่ที่ 6 ต้าบลบ้านตาล 
 
 พื นที่จังหวัดล้าพูน  1  อ้าเภอ  ได้แก่ 

 อ้าเภอบ้านโฮ่ง มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 
14. บ้านหนองสูน   หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองปลาสะวาย 
15. บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองปลาสะวาย 
16. บ้านหนองเจริญ   หมู่ที่ 6 ต้าบลหนองปลาสะวาย 
17. บ้านสันเจดีย์ริมปิง    หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาสะวาย  
18. บ้านปากล้อง   หมู่ที่ 8 ต้าบลหนองปลาสะวาย  
 



 
 

ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

5 
รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาเบด็เสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปี 2562 

วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมประเมินผล 

 1.  เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลโครงการฯ และศักยภาพชุมชนในพื นท่ีโครงการ  18  หมู่บ้าน  
 2.  เพ่ือศึกษาถึงการด้าเนินงานสนองพระราชด้าริ  ผลส้าเร็จ และปัญหา/อุปสรรค    
ของการด้าเนินงานโครงการฯ  
 3.  เพ่ือจัดท้าแผนการพัฒนาส้าหรับเป็นแนวทางการด้าเนินงานโครงการฯ ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรประเมินผล 

 1.  มีฐานข้อมูลโครงการฯ และท้าให้ทราบถึงศักยภาพชุมชนในพื นที่โครงการทั ง 18  หมู่บ้าน 
ส้าหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั งผู้ที่สนใจได้ศึกษาและน้าไปใช้ประโยชน์ 
 2.  ท้าให้ทราบถึงการด้าเนินงานสนองพระราชด้าริที่ผ่านมา รวมทั งผลส้าเร็จ และ
ปัญหา/อุปสรรคของการด้าเนินงานโครงการฯ  
 3.  มีแผนการพัฒนาส้าหรับเป็นแนวทางการด้าเนินงานโครงการฯ ในอนาคต ให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของโครงการฯ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวพระราชด าริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
         ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี  
 

  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จส าหรับเกษตรกร (One Stop Services for Farmers) ที่ไม่มีใครท้า                     
มาก่อน นับเป็นมิติใหม่ของการบริหารงาน ซึ่งรวมส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมกันด้าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ดังพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า 
 “...เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านของชีวิตประชาชนที่
จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่ จะท าอย่างไร และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่ จะสามารถที่จะหาดูวิธีการจะท ามา
หากินให้มีประสิทธิภาพ...” 
 

 วิธีการเช่นนี  เป็นการอ้านวยความสะดวกแก่เกษตรกร เป็นการประหยัดเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปขอค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่ สามารถขอรับบริการทั งด้านการเกษตร ด้านการ
จัดหาน ้า เมล็ดพันธุ์พืช การตลาด และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตและประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
ฝึกอบรม  โดยเสียเวลาเพียงครั งเดียว  ณ ที่แห่งเดียว ประชาชนเข้ามารับบริการและสามารถติดต่อได้
ทั งกรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นต้น ปัจจุบัน
ทั งภาครัฐและเอกชนได้น้าวิธีการนี มาใช้ในการให้บริการอย่างแพร่หลาย เช่น ลักษณะของเคาท์เตอร์
เซอร์วิส และ Pay Point  เป็นต้น 
 

 นอกจากนี  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังมีลักษณะเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”  เมื่อ
ผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานจะมีให้ดูได้ทุกเรื่อง เกษตรกรจะได้รับความรู้รอบด้าน สะดวก รวดเร็ว  
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่รวบรวมสรรพวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นรากฐาน
ส้าคัญของการด้ารงชีวิต ซึ่งน้าไปสู่การได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า 
 “...ศูนย์ศึกษานี้เป็นคล้าย ๆ พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ที่ใคร ๆ จะมาดูว่าท าอะไรกัน...” 
 

 การบริหารงานอย่างมีเอกภาพ (Single Management) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็น
ตัวอย่างที่เห็น ได้ชัดเจนในเรื่องของการบริหารงานอย่างเป็นเอกภาพ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่มาจากต่างกอง 
ต่างกรม ต่างกระทรวง  เมื่อเข้ามาท้างานอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แล้ว ให้ถือว่าทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไม่มีการแบ่งแยกหน่วยงาน เปรียบเสมือนสวมหมวกใบเดียวกัน แต่มีการแบ่ง
หน้าที่การด้าเนินงานกันอย่างชัดเจน ทุกคนรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง มีการจัดสรร
งบประมาณในการด้าเนินงานที่ไม่ซ ้าซ้อนโดยการประสานแผนการด้าเนินงาน ท้าให้เกิดการประหยัด
และลดงบประมาณในการด้าเนินงานให้น้อยลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
เพราะมีแผนงานที่ร่วมกันคิด ร่วมกันท้า ที่จะประสานสอดคล้องกันเป็นอย่างดี แนวทางการ
ด้าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จึงเน้นการประสานงาน ประสานแผน และการจัดการระหว่าง
กรมกอง และส่วนราชการต่าง ๆ ให้เกิดเป็นจริงขึ น 
 



 
 

ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

7 
รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาเบด็เสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปี 2562 

 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นสถานที่ที่ข้าราชการต่างหน่วยงานได้เข้ามาฝึกและเรียนรู้วิธีการ
ท้างานร่วมกัน เกิดความสามัคคีธรรม ได้รู้จักการ “รู้ รัก สามัคคี” เป็นการทลายก้าแพง “อัตตา” ความ
ติดยึดที่ส่วนราชการมักคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของ หรือต่างคนต่างท้า แยกส่วนการท้างานอย่างเป็น
เอกเทศ ประสานงานกันได้ยาก  ดังพระราชด้ารัส เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ความตอนหนึ่งว่า 
 “...อันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะได้จากกิจการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ คือ เป็นการท า
อะไรของฝ่ายหนึ่งและท าให้ฝ่ายอ่ืนได้เข้าใจว่าคนอ่ืนเขาท าอะไรกัน เรียกว่าเป็นการท าให้
เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาได้มีการร่วมมือสอดคล้องกัน...” 
 การจัดรูปแบบการบริหารศูนย์ฯ โดยไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ แต่มีหน่วยงานหลักเป็น 
“เจ้าภาพ” และร่วมมือร่วมใจกันท้างานเพ่ือให้ผลประโยชน์ของประชาชนตามแนวพระราชด้ารินั น        
เป็นปรัชญาการท้างาน แนวใหม่ที่ยังไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินไทย 
ตั งแต่เมื่อกว่า 20 ปีมาแล้ว 
 สิ่งสุดท้ายที่จะได้รับจากการบริหารงานอย่างเป็นเอกภาพนี  คือ ความสัมฤทธิ์ของผลงาน    
ที่เกิดจากแผนงานที่ได้จากการผนึกก้าลังของการร่วมกันคิดร่วมกันท้า 
 
 การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวคิดแบบสหวิทยาการ 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื นที่นั น ๆ เป็นแบบจ้าลองของพื นที่และรูปแบบการพัฒนา ที่ควร     
จะเป็นตัวอย่างว่าในพื นที่ลักษณะหนึ่ง ๆ จะสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้ โดยวิธีใดบ้าง  มิใช่การพัฒนา
เฉพาะทางใดทางหนึ่งแต่พยายามใช้ความรู้มากสาขาที่สุด แต่ละสาขาให้ประโยชน์เกื อหนุนกับการพัฒนา
สาขาอ่ืน ๆ และระบบของศูนย์ศึกษาฯ เป็นการผสมผสานไม่เพียงเฉพาะเรื่องความรู้เท่านั น แต่มีการ
ผสมผสานการด้าเนินงานและการบริหารที่เป็นระบบด้วย เช่น การแนะน้าและสาธิตให้ราษฎรรู้จัก
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยได้รับความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน 
แนะน้าในเรื่องการปรับปรุงดินให้เหมาะสม กรมชลประทานแนะน้าในเรื่องแหล่งน ้าให้พอเพียงแก่การ
เพาะปลูก กรมวิชาการเกษตรแนะน้าการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมต่าง ๆ 
จะต้องมีการท้าหน้าที่ประสานและสอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากท่ีสุด 
 นอกจากนี  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างบุคคล 3 กลุ่ม คือ 
นักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน เป็นแหล่งผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติ เป็นแหล่งความรู้
ของราษฎร และเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้วิธีการท้างาน การทดลองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
นอกจากนี ยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังพระราชด้ารัส
ความตอนหนึ่งว่า  
 “...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมก าลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกอง  ทั้งใน
ด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางานการส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่า
ประชาชนซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์
แก่ประชาชน ก็มาอยู่พร้อมกัน ในที่เดียวกันเหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้านก็หมายถึงว่า ที่ส าคัญ
ปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...” 
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 ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และการพัฒนาด้านเกษตรกรรม  เพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังพระราชด้ารัสเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2526  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ความตอนหนึ่งว่า 
 “...จุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาก็เป็นสถานที่ส าหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละ
ท้องที่  สภาพฝนฟ้าอากาศ และประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ กันก็มีลักษณะแตกต่างกันมาก
เหมือนกัน...” 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จึงเปรียบเสมือน “ต้นแบบของความส้าเร็จ” ที่จะเป็นแนวทางและ
ตัวอย่างของผลส้าเร็จให้แก่พื นที่อ่ืน ๆ โดยรอบได้เข้ามาศึกษาหาความรู้  ซึ่งแนวทางนั นจะต้องเป็นสิ่งที่
ประชาชนท้าตามตัวอย่างนั นได้โดยง่าย มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม และจะต้องไม่เกินก้าลังความสามารถในการลงทุนด้วย    
ดังพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า 
 “...เม่ือด าเนินการทดลองเป็นผลส าเร็จแล้ว จึงจัดแสดงสาธิตผลการทดลองวิจัยภายใน                   
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาในท านองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการยืนยันว่า งานศึกษาการ
พัฒนาทุกงานที่สาธิตให้ประชาชนนั้น  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง...”  
 
พระราชด าริที่พระราชทานในโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงฯ  

 ความเป็นมาโดยสังเขปดังนี  ในปี 2526 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ       
เสด็จมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ซึ่งอยู่
ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาด้าเนินการทดลองเพาะปลูกดอกแกลดิโอรัส และพืช
พันธุ์ไม้ อ่ืน ๆ ในเขตพื นที่ บ้านโรงวัว หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้
พบว่า ราษฎรในพื นที่โครงการ ฯ มีความเป็นอยู่ที่ยากจน และได้มีราษฎรเข้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับ
ปัญหา ที่ท้ากิน จึงได้น้าปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรดังกล่าว  กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบเพ่ือพระราชทานความช่วยเหลือ  
ต่อมาเมื่อทรงทราบ จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือ โดยมีพระราชด้าริที่เกี่ยวข้องตั งแต่ปี 2527 
เป็นต้นมา ดังนี  

พระราชด าริ  
  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด้าเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรอ่างเก็บน ้าแม่เรียง 
ในท้องที่ต้าบลสบปราบ อ้าเภอสบปราบ จังหวัดล้าปาง ได้มีพระราชด้าริ กับแม่ทัพภาคที่ 3 และอธิบดี
กรมชลประทาน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงฯ สรุปไดด้ังนี   

“...ควรพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ตามล าน้ าสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ าปิง       
ในเขตอ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ตามที่ทรง
วางโครงการในระยะแรก จ านวน 13 อ่าง เพื่อจัดหาน้ าให้กับพื้นที่เพาะปลูกเดิมของราษฎร
หมู่บ้านต่าง ๆ และพื้นที่ป่าละเมาะท่ีจะบุกเบิกเป็นพื้นที่ท ากิน เพื่อจัดสรรให้กับราษฎรเข้าท ากิน
ต่อไปรวมพื้นที่ประมาณ 40,000 ไร่ สามารถมีน้ าท าการเพาะปลูก และมีน้ าเพื่อการอุปโภค 
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บริโภค ส าหรับหมู่บ้านต่าง ๆ ดังกล่าวตลอดปี นอกจากนั้นยังจะมีน้ าไว้ช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านปศุสัตว์ การประมง การเกษตร และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่การพัฒนา การเกษตร
ประมาณ 66,000 ไร่ ได้อีกด้วย  ส่วนพื้นที่ต้นน้ าล าธารเหนืออ่างเก็บน้ าต่าง ๆ ขึ้นไป  มีพื้นที่
ประมาณ 104,000 ไร่ จะใช้พื้นที่พัฒนาป่าไม้ ปลูกไม้สามอย่างคือ ไม้ฟืน ไม้ผล และไม้ใช้สอย 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นน้ าล าธารของอ่างเก็บน้ าต่าง ๆ ดังกล่าว การด าเนินงานตามโครงการฯ   
ในระยะแรกนี้ให้แม่ทัพภาคที ่3 เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อไป...” 
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ                   
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี                     
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จพระราชด้าเนินทอดพระเนตร การด้าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงฯ และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย บ้านห้วยปุ๊                    
ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล                   
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชด้าริการพัฒนาของโครงการฯ ไว้ ดังต่อไปนี  
 - การพัฒนาตามโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ                   
ควรพิจารณาแบ่งพื นที่พัฒนา ออกเป็นแนวเขตดังต่อไปนี   
   แนวที่ 1 ควรพิจารณาก าหนดพื้นที่ตอนบน เป็นแนวต้นน้ าล าธารอย่างเคร่งครัด 
โดยให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กปิดกั้นล าห้วยสาขา
ของห้วยม่วง ห้วยสะแพด ห้วยยอน และล าห้วยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ในลักษณะ
เช่นเดียวกันกับ อ่างเก็บน้ าห้วยม่วงตอนบน และอ่างเก็บน้ าห้วยปุ๊ตอนบน ทั้งนี้เพื่อจัดหาน้ าให้กับ
พื้นที่เพาะปลูก ของราษฎร ในเขตหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวเชิงเขา ซึ่งได้แก่ บ้านห้วยม่วง บ้านห้วยปุ๊ 
บ้านห้วยส้ม และบ้านห้วยสะแพด เพื่อจัดหาน้ าสนับสนุนอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่บริเวณตอนล่างด้วย 
ส าหรับพื้นที่ป่าต้นน้ าในเขตพื้นที่ตอนบนนี้ ต้องห้ามไม่ให้ราษฎรเข้าท ากิน อาจพิจารณาสร้างแนว
ถนนให้ชัดเจน บริเวณใดที่เป็นป่าเสื่อมโทรมให้กรมป่าไม้พิจารณาเร่งรัดการปลูกป่า เช่น บริเวณ
พื้นที่ขอบอ่างหรือตามแนว ท่อส่งน้ าและให้พิจารณาวางโครงการยกระดับน้ าจากอ่างเก็บน้ า
ตอนบนเพื่อส่งน้ าในพื้นที่ตามไหล่เขาและยังช่วยสนับสนุนการปลูกป่าที่อยู่เหนือระดับส่งน้ าด้วย 
   แนวที่ 2 ควรพิจารณาก าหนดพื้นที่ตอนกลางบริเวณตามแนวเชิงเขา ซึ่งมี
หมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย บ้านห้วยปุ๊ บ้านห้วยส้ม และบ้านห้วยสะแพด ตั้งอยู่เป็นแนวเขตพื้นที่ที่
จะต้องพัฒนาราษฎร ยกระดับความเป็นอยู่ของหมู่บ้านต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวเขต
ป้องกันการบุกรุกป่า ต้นน้ าล าธาร จากบุคคลภายนอกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฎว่า 
ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนและท ากินอยู่บริเวณพื้นที่ตามแนวเชิงเขา มีข้อจ ากัดทั้งด้านพื้นที่ท ากินและ
ความแห้งแล้ง การเพาะปลูกประสบปัญหาการขาดแคลนน้ ามาโดยตลอด นอกจากนั้นยังได้
พิจารณาเห็นว่า ระบบโครงสร้างทางสังคมของชุมชนดังกล่าว เป็นโครงสร้างของสังคมแบบ
ดั้งเดิม มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความใกล้ชิด มีการช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี มี
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รากฐานของการจัดการสังคมสงเคราะห์ของตนเอง ที่เห็นได้ชัด เช่น การแบ่งปันข้าวให้กับผู้ขาด
แคลนบริโภค ในรูปแบบของธนาคารข้าวพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังมีการแบ่งปันรายได้จากการขาย
วัว เม่ือมีปัญหา การขาดแคลนข้าวเกิดขึ้น ซึ่งก็เป็นรากฐานการจัดระบบธนาคารโคพื้นบ้านด้วย
เช่นกัน ดังนั้น การพัฒนาในหมู่บ้านดังกล่าว จึงควรกระท าด้วยความระมัดระวัง ให้พยายาม
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมให้คงไว้ให้มากที่สุด ถึงแม้ว่าสภาพการท ามาหากินในปัจจุบัน
บางฤดู ราษฎรจ าเป็นต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างนอกหมู่บ้าน แต่เม่ือมีการพัฒนาทางด้านแหล่ง
น้ า และพื้นที่ท ากินแล้วก็จะเป็นส่วนท าให้ราษฎรมีงานท าในท้องถิ่นมากขึ้น ถึงกระนั้นก็ตาม
หน่วยงานทางราชการ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ควรพิจารณาว่าจ้าง
แรงงานให้ราษฎรได้มีรายได้ ภายในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และต้องพยายามท าทุกอย่างให้ราษฎร
รักและหวงแหนพื้นที่และรักษาป่าไม้  ส าหรับล าห้วยปุ๊และล าห้วยม่วงให้กรมชลประทาน พิจารณา
วางโครงการก่อสร้างฝายทดน้ าขนาดเล็กส าหรับหาน้ า ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านทั้ง
สอง เพื่อการท านาในฤดูฝน ส่วนพื้นที่ท ากินยังพอมีพื้นที่ท่ีเหมาะสมอยู่ บ้างควรค่อย ๆ พิจารณา
ขยายให้พอเพียงในแต่ละชุมชนที่มีความพร้อม โดยให้กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน 
ร่วมกันพิจารณาส ารวจ และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบการส่งน้ าในพื้นที่ไร่นาแบบง่าย ๆ 
ให้ราษฎรมีส่วนร่วมด้านแรงงานด้วย และให้พิจารณาวางโครงการสร้างบ่อน้ าเล็ก ๆ ใกล้แปลง
เพาะปลูกไว้ให้วัว  ส่วนในเรื่องที่ราษฎรขอพระราชทานวัวพันธุ์ดีนั้น ให้ทางจังหวัดเชียงใหม่
พิจารณาศึกษาสภาพพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการจัดหาแหล่งหญ้า และการขยายพันธุ์วัวให้แก่ราษฎร
ต่อไป  
   แนวที่ 3 เป็นพื้นที่ตอนล่าง มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทาน        
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ในความ
ดูแลของทางราชการ ก็ควรค่อย ๆ ด าเนินการพัฒนาไปตามความเหมาะสม  ส าหรับแนวทางการ
จัดสรรที่ดินท ากินควรพิจารณาจัดสรรที่ดินเป็นลักษณะสัมปทานรูปแบบพิเศษ ให้เช่าพื้นที่ท ากิน
แบบคล้ายการด าเนินงานในรูปนิคม  โดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน และ
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบ  
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 ด้วยเหตุที่การด้าเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ    
ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เป็นศูนย์พัฒนาบริการสาขาของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ดังนั นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขยายงาน การส่งเสริม การปลูกพืชมะคาเดเมีย 
ให้แก่ราษฎรในพื นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงฯ จึงได้มีพระราชด้าริ ให้กรมวิชาการ
เกษตรสรุปได้ดังนี  
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“...พืชมะคาเดเมียเป็นพืชที่ต้องการน้ าพอควร จึงควรได้ศึกษาในรายละเอียดเสียก่อน 
กล่าวคือ ปัญหาที่ส าคัญดั้งเดิมของราษฎรในเขตพื้นที่ของโครงการฯ ก็คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น เพื่อการด ารงชีพเป็นหลัก แต่ก็ประสบปัญหาความแห้งแล้งใน
ฤดูเพาะปลูกมาโดยตลอด การที่จะส่งเสริมการปลูกพืชมะคาเดเมียเป็นพืชยืนต้น และต้องใช้เวลา
อีกประมาณ 5-6 ปี จึงจะเริ่มให้ผล ในขณะเดียวกันราษฎรต้องการปลูกพืชระยะสั้น เพื่อการด ารง
ชีพประจ าวัน ประกอบกับปริมาณน้ าชลประทานที่จัดสร้างขึ้นมีปริมาณค่อนข้างจ ากัด จึงเป็น
เรื่องที่จะต้องศึกษาในรายละเอียดให้รอบคอบ และท าแผนปฏิบัติการเสียก่อน และขอให้พิจารณา
ร่วมกันกับกรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดินต่อไป...” 
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2536 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชด้ารัสกับ เลขาธิการ กปร. และอธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับ
งานชลประทาน ณ พระต้าหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยสรุปพระราชด้าริดังนี   

“...ควรพิจารณาน าแนวทางการจัดหาน้ าตามรูปแบบโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ าฝน    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มาใช้กับพื้นที่
บริเวณโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่บริเวณที่ราษฎรน้อมเกล้า ฯ ถวาย จ านวน 10 ไร่ ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ ์ โดยให้เป็นตัวอย่างเพื ่อการศึกษาน ามาปรับปรุงพื ้นที ่ให้สามารถท า
การเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ เม่ือการพิจารณาข้อมูลจากการตรวจสภาพพื้นที่ และรายละเอียดจาก
แผนที่ มาตราส่วน 1 : 100,000 พื้นที่บริเวณบ้านห้วยมะควัด และหมู่บ้านป่าไม้ เหนืออ่างเก็บน้ า
หนองกระทิง ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเล็ก ๆ สภาพดินลูกรังปน
กรวด หน้าดินถูกกัดเซาะมีอินทรียวัตถุน้อย ปัจจุบันไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวได้ 
แนวทางการพัฒนาตามรูปแบบโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ าฝน โดยขุดลอกร่องหุบระหว่างลูก
เนินให้ลึกและกว้าง แล้วน าดินที่ขุดไปปิดกั้นระหว่างลูกเนินให้สามารถเก็บกักน้ าได้เป็นช่วง ๆ ลง
ไปสู่ที่ต่ า กระจายไป ตามความเหมาะสม ส าหรับพื้นที่ท่ีจัดเป็นแปลงท่ีท ากินและไม่มีร่องหุบ ควร
พิจารณาขุดสระเพื่อเก็บน้ าในบริเวณที่มีพื้นที่รับน้ าไหลลงสระ ส่วนพื้นที่บริเวณยอดเนิน ซึ่งยาก
แก่การจัดหาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตร ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกป่า เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และชะลอ
กระแสน้ า โดยเฉพาะพื้นที่ที่ลาดชันมากควรปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของ
ดินและควรมีการปรับปรุงบ ารุงดินควบคู่ไปด้วย...” 
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แนวพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง 

 
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั น กล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ให้ความสนพระทัยมาตั งแต่
ยังทรงพระเยาว์  จะเห็นได้จาก พระราชด้ารัสที่พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล ภาค 
310 ณ พระต้าหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2512 ความตอนหนึ่งว่า 
 “…จ าได้ ว่าเมื่ออายุ 10 ขวบ ที่ โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่อง
วิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดิน
ลงมาเร็วท าให้ไหลตามน้ าไป  ไปท าให้เสียหาย ดินหมดจากภูเขา เพราะไหลตามสายน้ าไป ก็เป็นหลัก
ของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ดิน…” 
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ใน พระบาทสมเด็จพระบรม                   
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมุ่งเน้นให้ผลการด้าเนินงานตกสู่
ประชาชนโดยตรงในเบื องแรก เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า นั่นก็คือเพ่ือความ 
“พออยู่ พอกิน” ในขณะเดียวกันก็ทรงปูพื นฐานไว้ส้าหรับความ “อยู่ดี กินดี” ต่อไปในอนาคต ซึ่ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้ารินั นมีอยู่มากมายหลากหลายประเภทแตกต่างกันไปตามลักษณะ
และวัตถุประสงค์ของโครงการนั น ๆ ส่วนมากจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการท้ามาหากินของ
ประชาชนเป็นส้าคัญ  ดังที่ทราบกันดีว่าประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท้า
เกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริจึงเน้นการพัฒนาปัจจัยพื นฐานที่ส่งผล
ต่อการผลิตต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นดิน น ้า ที่ท้ากิน ทุน ความรู้ด้านเกษตรกรรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยแนวคิดและทฤษฎีที่ได้พระราชทานพระราชด้าริเพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาจะยึดถือหลักส้าคัญของความเรียบง่าย ดังที่ได้ทรงใช้ค้าว่า “Simplify” หรือ
“Simplicity” คือจะต้องเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน  ทั งแนวความคิดด้านเทคนิควิชาการต้อง
สมเหตุสมผล ท้าได้รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง ตลอดจนต้องมุ่งไปสู่วิถี
แห่งการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainability)  
 แนวคิดและทฤษฎีใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทีไ่ด้ทรงคิดพิจารณาอย่างถ่องแท้และได้พระราชทานให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
นั น เป็นประโยคง่ายๆ แต่มีความหมายลึกซึ ง ในบางครั งบ่งบอกถึงวิธีการด้าเนินการไว้ด้วยอย่าง
เบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” 
“ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” “การปลูกป่าทดแทน” เป็นต้น 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “ป่าไม้” 

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแนะน้า
การปลูกป่าในเชิงผสมผสาน ทั งด้านเกษตร วนศาสตร์ และเศรษฐกิจสังคมไว้เป็นมรรควิธีปลูกแบบ
เบ็ดเสร็จนั นไว้ด้วย  
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พระราชด าริปลูกป่า 3 อย่างนั้น มีพระราชด ารัส ความว่า 

 “…ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูกแบบป่าใช้ไม้หนึ่ง ป่าส าหรับใช้ผลหนึ่ง ป่าส าหรับ
ใช้ฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็นกว้าง ๆ ใหญ่ ๆ การที่จะปลูกต้นไม้ส าหรับได้ประโยชน์ดังนี้ 
ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้ เป็นสวน หรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้ แต่ใน
ความหมายของการช่วยเหลือเพื่อต้นน้ าล าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือเป็นสวน
ไม้ฟืนก็ตาม นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะท าหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้และท าหน้าที่เป็น
ทรัพยากรในด้านส าหรับให้ผล ที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...” 
 ในการปลูกป่า 3 อย่างนั น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชน์ในการ
ปลูกป่าตามพระราชด้าริว่า  

“…การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น 
สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้
ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อส าคัญ คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ าล าธารด้วย...” 

“…การปลูกป่า ถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มี
ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับ
ซับน้ า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน้ าฝนอย่างเดียว ประโยชน์ที่ 4 คือ ได้ระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า...” 

 “…การปลูกป่าส าหรับใช้เป็นฟืนซึ่งราษฎรจ าเป็นต้องใช้เป็นประจ า ในการนี้จะต้อง
ค านวณเนื้อที่ที่จะใช้ปลูก เปรียบเทียบกับจ านวนราษฎร ตลอดจนการปลูกและตัดต้นไม้ไปใช้ 
จะต้องใช้ระบบหมุนเวียนและมีการปลูกทดแทน อันจะท าให้มีไม้ฟืนส าหรับใช้ตลอดเวลา...” 

พระราชด้าริเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ ด้าเนินการในหลายส่วนราชการ ทั งกรมป่าไม้และ                    
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริทุกแห่ง คือ การปลูกป่าใช้สอย โดยด้าเนินการปลูก
พันธุ์ไม้โตเร็วส้าหรับตัดกิ่งมาท้าฟืน ถ่าน ตลอดจนไม้ส้าหรับใช้ในการก่อสร้างและหัตถกรรม ส่วนใหญ่
ได้มีการปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วเป็นสวนป่า เช่น ยูคาลิปตัส ขี เหล็ก ประดู่ แค กระถินยักษ์ และสะเดา เป็นต้น 

 
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 

 ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏจักรธรรมชาติ (Natural 
Reforestation) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ลดลงอย่างมาก จึงทรงพยายามค้นหาวิธีนานาประการที่จะ
เพ่ิมปริมาณของป่าไม้ในประเทศไทยให้เพ่ิมมากขึ นอย่างมั่นคงและถาวร โดยวิธีการที่เรียบง่ายและ
ประหยัดในการด้าเนินงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ในลักษณะอันเป็นธรรมชาติ
ดั งเดิม ซึ่งได้พระราชทานพระราชด้าริหลายวิธีการ คือปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ 
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ก. “…ถ้าเลือกได้ที่ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปท าอะไรเลย ป่าจะเจริญ 
เติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว...” 

ข.“…ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น...” 
ค. “…ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรม ไม่ต้องท าอะไรเพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่งออกมาอีก 

ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้...” 
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเป็นพระราชด้าริที่สะท้อนให้เห็นความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ งถึงวิถี

แห่งธรรมชาติ  โดยที่ได้พระราชทานแนวคิดว่า บางครั งป่าไม้ก็เจริญเติบโตขึ นเองตามธรรมชาติ     
ขอเพียงอย่าเข้าไปรบกวนและท้าลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  หากปล่อยไว้ตามธรรมชาติชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ป่าไม้ก็จะขึ นสมบูรณ์เอง  การระดมปลูกป่าด้วยความไม่เข้าใจ เช่น ปอกเปลือกหน้าดินซึ่งมีคุณค่า
มากออกไป และปลูกพันธุ์ไม้  ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและระบบนิเวศบริเวณนั น นอกจาก
ต้นไม้ที่ปลูกไว้จะตายโดยไม่ได้ประโยชน์แล้ว ยังท้าลายสภาพแวดล้อมอีกด้วย แนวความคิดที่ลึกซึ งนี 
จึงเป็นที่มาของพระราชด้ารัส “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” นับเป็นแนวทางที่น้าไปใช้ในการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูป่าตามแนวพระราชด้าริ  ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมเป็นอย่างยิ่ง 

การปลูกป่าทดแทน 
ประเทศไทยมีพื นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 25 ของพื นที่ประเทศ ประมาณการได้เพียง  

80 ล้านไร่เท่านั น หากจะเพ่ิมเนื อที่ป่าไม้ให้ได้ประมาณร้อยละ 40 ของพื นที่ประเทศแล้ว คนไทยจะต้อง
ช่วยกันปลูกป่าถึง 48 ล้านไร่ โดยใช้กล้าไม้ปลูกไม่ต่้ากว่าปีละ 100 ล้านต้น ใช้เวลาถึง 20 ปี จึงจะ
เพ่ิมป่าไม้ได้ครบเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ การปลูกป่าทดแทนจึงเป็นแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                  
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานมรรควิธีในการปลูกป่าทดแทน เพ่ือคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ด้วยวิถีทาง
แบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติ ดังพระราชด้าริ ความตอนหนึ่งว่า 

“…การปลูกป่าทดแทนจะต้องท าอย่างมีแผน โดยการด าเนินการไปพร้อมกับการพัฒนา
ชาวเขา ในการนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน และฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกันส ารวจต้นน้ า     
ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงต้นน้ าและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง...” 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                    
ได้พระราชทานค้าแนะน้าให้มีการปลูกป่าทดแทนตามสภาพภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมของพื นที่                    
ที่เหมาะสม กล่าวคือ  

 1. การปลูกป่าทดแทนในพื นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง และพื นที่ป่าเสื่อมโทรม ความตอนหนึ่งว่า  
“…การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม หรือพื้นที่ต้นน้ าล าธารที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง    

จนเป็นภูเขาหัวโล้น แล้วจ าต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วนนั้น ควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็ว
คลุมแนวร่องน้ าเสียก่อน เพื่อท าให้ความชุ่มชื้นค่อย ๆ ทวีขึ้น แผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ า     
ซึ่งจะท าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟจะเกิดง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น 
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ในปีต่อไปก็ให้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ถัดขึ้นไป ความชุ่มชื้นก็จะแผ่ขยายกว้างต่อไปอีก ต้นไม้จะ     
งอกงามดีตลอดทั้งปี...” 

2. การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา ความตอนหนึ่งว่า 
“…จะต้องปลูกต้นไม้หลาย ๆ ชนิด เพื่อให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล     

ไม้ส าหรับก่อสร้าง และไม้ส าหรับท าฟืน ซึ่งเกษตรกรจ าเป็นต้องใช้เป็นประจ า ซึ่งเม่ือตัดไม้ใช้แล้ว
ก็ปลูกทดแทนหมุนเวียนทันที...” 

3. การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน ้าบนยอดเขาและเนินสูง ความตอนหนึ่งว่า 
“…ต้องมีการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถตัดไป

ใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้น ซึ่งเป็น
ขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้ฝนแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลายเม่ือเกิด   
ฝนตกอีกด้วย...” 

4. ให้มีการปลูกป่าที่ยอดเขา เนื่องจากสภาพป่าบนเขาที่สูงทรุดโทรม ซึ่งจะมีผลกระทบ    
ต่อลุ่มน ้าตอนล่าง และคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเมล็ดเป็นฝักเพ่ือให้เป็นกระบวนการธรรมชาติปลูกต่อไป
จนถึงตีนเขา 

5. ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน ้า หรือเหนืออ่างเก็บน ้าที่ไม่มีความชุ่มชื นยาวนานพอ 
6. ปลูกป่าเพ่ือพัฒนาลุ่มน ้าและแหล่งน ้าให้มีน ้าสะอาดบริโภค 
7. ปลูกป่าให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมขึ น โดยให้ราษฎรในท้องที่นั น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก 

และดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต นอกจากนี ยังเป็นการปลูกฝังจิตส้านึกให้ราษฎรเห็นความส้าคัญ
ของการปลูกป่า 

8. ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพ่ิมที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่า 
 

แนวพระราชด าริ Check Dam : การพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ 
โดยการใช้ทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                    
ทรงตระหนักถึงความส้าคัญของการอยู่รอดของป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง ทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือ                   
ที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง กล่าวคือปัญหาที่ส้าคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความ                
อยู่รอดของป่าไม้นั น   คือ “น ้า” สิ่งที่ขาดไม่ได้  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล                  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแนะน้าให้ใช้ฝายกั นน ้า ฝายชะลอน ้า หรืออาจเรียกขานกันว่า 
“ฝายชะลอความชุ่มชื น” หรือ Check Dam 

Check Dam คือ สิ่งก่อสร้างขวางกั นทางเดินของล้าน ้า ซึ่งปกติมักจะกั นห้วย ล้าธารขนาดเล็ก 
ในบริเวณที่เป็นต้นน ้าหรือพื นที่ที่มีความลาดชันสูง ท้าให้สามารถด้ารงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่น ้าไหลแรง
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จะสามารถชะลอการไหลของน ้าให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่มน ้าตอนล่าง 
นับเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดีวิธีการหนึ่ง 

ในส่วนของรูปแบบและลักษณะของ Check Dam นั น ได้พระราชทานพระราชด้ารัส ความว่า 

“…ให้พิจารณาด าเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่าย       
ในท้องถิ่น เช่น แบบทิ้งหินคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ ากับล าธารเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ า
และตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ าที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดิน ท าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไป
ทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบเพื่อฟื้นฟู
พื้นที่ต้นน้ าล าธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นล าดับ...” 

ประเภทของ Check Dam นั น ทรงแยกออกเป็น 2 ประเภท ดังพระราชด้ารัส ความว่า 

“…Check Dam มี 2 อย่าง ชนิดหนึ่งส าหรับให้มีความชุ่มชื้นรักษาความชุ่มชื้น อีกอย่าง
ส าหรับป้องกันมิให้ทรายลงในอ่างใหญ่...” 

จึงอาจกล่าวได้ว่า Check Dam นั น ประเภทแรกคือ ฝายต้นน ้าล้าธารหรือฝายชะลอความ    
ชุ่มชื น ส่วนประเภทที่สองนั นเป็นฝายดักตะกอนนั่นเอง ดังนี  มีพระราชด้ารัสเพ่ิมเติม ความว่า 

“…ส าหรับ Check Dam ชนิดป้องกันไม่ให้ทรายลงไปในอ่างใหญ่จะต้องท าให้ดีและลึก 
เพราะทรายลงมากจะกักเก็บไว้ ถ้าน้ าตื้นทรายจะข้ามไปลงอ่างใหญ่ได้ ถ้าเป็น Check Dam ส าหรับ
รักษาความชุ่มชื้นไม่จ าเป็นต้องขุดลึกเพียงแต่กักน้ าให้ลงไปในดิน แต่แบบกักทรายนี้จะต้องท าให้ลึก
และออกแบบอย่างไรไม่ให้น้ าลงมาแล้วไล่ทรายออกไป...” 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร                     
ได้พระราชทานแนวพระราชด้าริเกี่ยวกับการพิจารณาสร้างฝายชะลอความชุ่มชื น เพ่ือสร้างระบบวงจรน ้า
แก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความว่า 

“…ให้ด าเนินการส ารวจหาท าเลสร้างฝายต้นน้ าล าธารในระดับสูงที่ใกล้บริเวณยอดเขามากที่สุด 
เท่าที่จะเป็นไปได้ ลักษณะของฝายดังกล่าวจ าเป็นจะต้องออกแบบใหม่ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้
ปริมาณมากพอสมควรเป็นเวลานาน 2 เดือน การเก็บรักษาน้ าส ารองได้นานหลังจากฤดูฝนผ่านไปแล้ว 
จะท าให้มีปริมาณน้ าหล่อเลี้ยงและประคับประคองกล้าไม้พันธุ์ที่แข็งแรงและโตเร็ว ที่ใช้ปลูกแซมในป่า
แห้งแล้งอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยการจ่ายน้ าออกไปรอบ ๆ ตัวฝาย จนสามารถตั้งตัวได้...” 
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Check Dam ตามแนวพระราชด าริ กระท าได้ 3 รูปแบบ คือ  

1. Check Dam แบบท้องถิ่น เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น กิ่งไม้และท่อน
ไม้ล้มขอนนอนไพร ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่าง ๆ ในล้าห้วย ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบง่าย ๆ ก่อสร้าง
ในบริเวณตอนบนของล้าห้วยหรือร่องน ้าซึ่งจะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของน ้าและเพ่ิมความ
ชุ่มชื นบริเวณรอบฝายได้เป็นอย่างดี วิธีการนี สิ นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก หรืออาจไม่มีค่าใช้จ่ายเลย 
นอกจากแรงงานเท่านั น 

การก่อสร้าง Check Dam แบบง่ายสามารถท้าได้หลายวิธี เช่น  
1.1 ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยหิน 
1.2 ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยถุงบรรจุดินหรือทราย 

 1.3 ก่อสร้างแบบคอกหมูแกนดินอัดขนาบด้วยหิน 
 1.4 ก่อสร้างแบบเรียงด้วยหินแบบง่าย 

1.5 ก่อสร้างแบบคอกหมูหินทิ ง 
 1.6 ก่อสร้างแบบคอกหมูถุงทรายซีเมนต ์
 1.7 ก่อสร้างแบบหลักคอนกรีตหินทิ ง 

1.8 ก่อสร้างแบบถุงทรายซีเมนต ์
 1.9 ก่อสร้างแบบคันดิน 
 1.10 ก่อสร้างแบบหลักไม้ไผ่สานขัดกัน อันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน 

2. Check Dam แบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวร ก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็นผนังกั นน ้า 
ก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของล้าห้วยหรือร่องน ้า จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน ้า
ในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน 

3. Check Dam แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นการก่อสร้างแบบถาวร ส่วนมากจะด้าเนินการ
ในบริเวณตอนปลายของล้าห้วยหรือร่องน ้า จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน ้าในฤดูแล้งได้ดี ค่าก่อสร้าง
เฉลี่ยประมาณ 40,000 - 50,000 บาท แล้วแต่ขนาดของล้าห้วยซึ่งควรมีความกว้างไม่เกิน 4 เมตร  

ข้อค านึงในการสร้าง Check Dam 
1. ควรส้ารวจสภาพพื นที่ วัสดุก่อสร้างตามธรรมชาติ และรูปแบบ Check Dam ที่เหมาะสม

กับภูมิประเทศมากท่ีสุด 
2. ต้องค้านึงถึงความแข็งแรงให้มากพอที่จะไม่เกิดการพังทลายเสียหายยามที่ฝนตกหนักและ

กระแสน ้าไหลแรง 
3. ควรก่อสร้างในพื นที่ที่ช่องล้าห้วยมีความลาดชันต่้า เพ่ือที่จะได้ Check Dam ในขนาด    

ที่ไม่เล็กเกินไป อีกทั งยังสามารถกักน ้าและตะกอนได้มากพอสมควร และในล้าห้วยที่มีความลาดชันสูง
ควรสร้าง Check Dam ให้ถี่ขึ น 
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4. วัสดุก่อสร้าง Check Dam ประเภทกิ่งไม้ ท่อนไม้ ที่น้ามาใช้ในการสร้างจะต้องระมัดระวัง
ใช้เฉพาะไม้ล้มขอนนอนไพรเป็นล้าดับแรกก่อนที่จะใช้กิ่งไม้ ท่อนไม้จากการลิดกิ่ง ถ้าจ้าเป็นให้ใช้น้อยที่สุด 

5. ถ้าสร้าง Check Dam แบบคอกหมูแกนดินอัดแน่น ควรมีทางระบายน ้าด้านข้างเพ่ือป้องกัน
น ้ากัดชะสันฝายจากการที่มีฝนตกหนักจนมีน ้าหลากมาก 

6. ควรปลูกไม้ยืนต้นยึดดินบนสันฝาย เช่น ไคร้น ้า หรือไม้ชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถขึ นได้ดีบนที่ชื น 
7. ควรด้าเนินการก่อสร้าง Check Dam หลังฤดูฝนหรือหลังน ้าหลาก และทุกปีควรมีการ

บ้ารุงรักษา ขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมสันฝาย และทางระบายน ้าล้นอยู่เป็นประจ้า 
ข้อแนะน าในการสร้าง Check Dam 
ก่อนด้าเนินการควรส้ารวจร่องน ้าล้าห้วยในพื นที่ที่มีปัญหาการพังทลายของดิน หรือปัญหา

พื นที่ขาดความชุ่มชื น โดยพิจารณาถึงความลาดชันของร่องน ้าและส้ารวจหาข้อมูลปริมาณน ้าไหล   ใน
รอ่งน ้ามาใช้ประกอบการเลือกต้าแหน่งสร้าง Check Dam ดังนี  

1. ในพื นที่ลาดชันสูง ในกรณีที่ความกว้างของล้าห้วยไม่เกิน 2 เมตร ควรสร้างฝายผสม 
ใช้วัสดุธรรมชาติ ไม้ท่อน หิน ถุงบรรจุดินหรือทราย แต่ถ้าความกว้างของล้าห้วยมากกว่า 2 เมตร 
หรือในล้าห้วยมีน ้ามาก ควรเพ่ิมโครงสร้างของ Check Dam เป็นแบบคอกหมูที่มีโครงสร้างหลายระดับ 
มากน้อยตามปริมาณน ้า 

2. ในพื นที่ลาดชันปานกลาง ควรสร้าง Check Dam แบบคอกหมูหรือแบบท้องถิ่นของ
ชาวบ้าน ถ้าเป็นแบบคอกหมูให้ใช้หินเรียงหรือกระสอบทราย ผสมซีเมนต์ขนาบโครงสร้าง 

3. ในพื นที่ลาดชันต่้า ในกรณีที่มีน ้ามากควรสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ถ้ามีน ้าไม่มากนัก
และความกว้างไม่เกิน 2 เมตร อาจใช้ถุงทรายผสมซีเมนต์ได้ 

ประโยชน์ของ Check Dam   

1. ช่วยลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน ้าในล้าห้วย ท้าให้ระยะเวลา
การไหลของน ้าเพ่ิมมากขึ น ความชุ่มชื นมีเพ่ิมขึ น และแผ่ขยายกระจายความชุ่มชื นออกไปเป็นวงกว้าง
ในพื นที่ทั งสองฝั่งของล้าห้วย 

2. ช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน ้าในล้าห้วยได้ดี เป็นการช่วยยืดอายุแหล่งน ้าตอนล่าง
ให้ตื นเขินช้าลง คุณภาพของน ้ามีตะกอนปะปนน้อยลง 

3. เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พื นที่ จากการที่ความชุ่มชื นเพ่ิมมากขึ น ความหนาแน่น
ของพันธุ์พืชก็ย่อมจะมีมากขึ น 

4. การที่สามารถกักเก็บน ้าไว้ได้บางส่วนนี  ท้าให้เกิดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้า และใช้เป็น
แหล่งน ้าเพ่ือการบริโภคของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนน้าไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในเรื่องของ Check Dam หรือ ฝายชะลอความชุ่มชื น นับเป็น
พระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่พัฒนาป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์โดยใช้หลักการและวิธีการธรรมชาติเพ่ือสร้างประโยชน์สุขให้แก่
มนุษยชาติทั งมวล 
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“ภูเขาป่า” : พระราชด าริในการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ 
โดยใช้ความรู้เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นหลักการด าเนินการ 
 

การสร้างภูเขาป่าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริเป็นมรรควิธีหนึ่งที่พระราชทานแนวคิดอันเป็น
ทฤษฎีการพัฒนา นับเป็นมิติใหม่แก่วงการป่าไม้มี 2 ประการ คือ 

ประการแรก หากมนี ้าใกล้เคียงบริเวณนั น มีพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า 
“…ควรส ารวจแหล่งน้ าเพื่อการพิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน้ าในเขตต้นน้ า  

ล าธาร ทั้งนี้ เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวาง อันจะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูง
ให้สมบูรณ์ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะได้กลายเป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต ซึ่งหมายความว่ามีต้นไม้
นานาชนิด ซึ่งปกคลุมดินในอัตราหนาแน่นที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่านั้น
จะมีผลช่วยรักษาระดับความชุ่มชื้นในธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ ไม่แห้งแล้งเกินไป  
และยังช่วยยึดดินอันมีค่า ไม่ไห้ถูกน้ าเซาะทลายลงมายังพ้ืนที่ราบอีกด้วย...” 

ประการที่สอง หากไม่มีแหล่งน ้าในพื นที่เพ่ือฟ้ืนฟูป่าไม้ในบริเวณภูเขาเสื่อมโทรม มีพระราชด้ารัส 
ความตอนหนึ่งว่า 

“…ให้พิจารณาส่งน้ าขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะด าเนินการได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ   
จ่ายน้ าลงไปหล่อเลี้ยงกล้าไม้อ่อนที่ปลูกทดแทนไว้บนภูเขาได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
ซึ่งกล้าไม้มักมีอัตราสูญเสียค่อนข้างสูง เม่ือกล้าไม้เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทาน    
ต่อสภาวะแห้งแล้งได้แล้ว ในอนาคตภูเขาในบริเวณดังกล่าวก็จะคืนสภาพเดิมเป็นภูเขาป่าที่จะมี
ความชุ่มชื้นพอสมควร ตลอดจนจะช่วยฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในตอนล่างไม่ให้กลายเป็นดินแดน
แห้งแล้ง...” 

ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระราชด้ารัสเพ่ิมเติมความว่า 
“…จะต้องพยายามสูบน้ าขึ้นไปทีละขั้นจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพิจารณา

ใช้เครื่องสูบน้ าพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลม ซึ่งมีใช้งานอยู่แล้ว 
ทั้งนี้ เพื่อจะได้มิเปลืองเชื้อเพลิง เม่ือน าน้ าขึ้นไปพัก ณ ระดับสูงสุดได้แล้ว จะสามารถปล่อยน้ า  
ให้ค่อยๆ ไหลซึมลงมา เพื่อช่วยเร่งรัดการปลูกป่าไม้ที่มีทั้งพันธุ์ไม้ป้องกันกับไม้โตเร็ว นอกจากนั้น
ยังจะแปรสภาพโครงการภูเขาป่าให้เป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย...” 
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“ป่าเปียก” พระราชด าริในการพัฒนาป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรน้ า 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟ คือ ป่าเปียก (Wet Fire Break) 
 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร                  
ทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน ้าเป็นยิ่งนัก ทรงค้านึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของ
มนุษย์นั นจะเกื อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักน้าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ เช่นเดียวกับ
พระราชด้าริ “ป่าเปียก”  เพ่ือป้องกันไฟไหม้ป่านั น จึงเป็นมรรควิธีที่ทรงคิดค้นขึ น จากหลักการ                    
ที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาล กล่าวคือ ยามที่เกิดไฟไหม้ป่าขึ นคราใด ผู้คนส่วนใหญ่มักค้านึง                     
ถึงการแก้ปัญหาด้วยการระดมสรรพก้าลังดับไฟป่าให้มอดดับอย่างรวดเร็ว แต่แนวทางป้องกันไฟป่า
ระยะยาวนั นยังดูเลือนรางในการวางระบบอย่างจริงจัง 

พระราชด้าริป่าเปียก  จึงเป็นแนวพระราชด้าริหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแนะน้าให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริท้าการศึกษาทดลองจนได้รับผลส้าเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยมวิีธีการสร้าง “ป่าเปียก” ดังนี้ 

วิธีการแรก : ท้าระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน ้าและแนวพืชชนิดต่าง ๆ ปลูก
ตามแนวคลองนี   

วิธีที่สอง : สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศัยน ้าชลประทาน 
และน ้าฝน 

วิธีที่สาม : โดยการปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน ้า เพ่ือให้ความชุ่มชื นค่อย ๆ ทวีขึ นและ 
แผ่ขยายออกไปทั งสองร่องน ้า ซึ่งจะท้าให้ต้นไม้งอกงาม และมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า  เพราะไฟป่า   
จะเกิดขึ นง่าย หากป่าขาดความชุ่มชื น   

วิธีที่สี่ : โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื นหรือที่เรียกว่า Check Dam ขึ น เพ่ือปิดกั น   
ร่องน ้าหรือล้าธารขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ เพ่ือใช้เก็บกักน ้าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน ้าที่เก็บไว้  
จะซึมเข้าไปสะสมในดิน ท้าให้ความชุ่มชื นแผ่ขยายเข้าไปทั งสองด้านกลายเป็น “ป่าเปียก” 

วิธีที่ห้า : โดยการสูบน ้าเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะท้าได้แล้วปล่อยน ้าลงทีละน้อย     
ให้ค่อย ๆ ไหลซึมดิน เพ่ือช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื นที่สูงในรูป “ภูเขาป่า” ให้กลายเป็น “ป่าเปียก” 
ซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย 

วิธีที่หก : ปลูกต้นกล้วยในพื นที่ที่ก้าหนดให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หากเกิด 
ไฟไหม้ป่ากจ็ะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน ้าไว้ได้มากกว่าพืชอ่ืนท้าให้ลดการสูญเสียน ้าลงไปได้มาก 

 

แนวพระราชด้าริป่าเปียก จึงนับเป็นทฤษฎีการพัฒนาในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้โดยใช้ความ
ชุ่มชื นเป็นหลักส้าคัญที่จะช่วยให้มีป่าเขียวสดอยู่ตลอดเวลา ไฟป่าจึงเกิดได้ยากนับเป็นการพัฒนาเพ่ือ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ที่สามารถท้าได้ง่ายและได้ผลดียิ่ง 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “น้ า” 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร                  
ทรงเป็นปราชญ์แห่งน ้า ดังจะเห็นได้ว่า ศาสตร์ทั งปวงที่เกี่ยวกับน ้า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและจัดหา
แหล่งน ้า การเก็บกัก  การระบาย การควบคุม  การท้าน ้าเสียให้เป็นน ้าดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหา                   
น ้าท่วม ทรงคิดค้น และหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาจนประสบผลส้าเร็จน้ามาซึ่งประโยชน์สุขของ
ประชาชนทั งประเทศ ดังพระราชด้ารัสที่พระราชทานกับดร. สุเมธ ตันติเวชกุล และคณะ จาก
ส้านักงานเลขานุการ กปร. (ส้านักงาน กปร. ปัจจุบัน) ณ พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อ 17 
มีนาคม 2529 ความว่า 

“…หลักส าคัญว่าต้องมีน้ าบริโภคและน้ าใช้  น้ าเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น   
ถ้ามีน้ าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ าคนอยู่ไม่ได้…”  

 

แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (Self Reliance) 
 

แนวพระราชด้าริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทที่ส้าคัญ ๆ คือ การ
ช่วยเหลือให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก กิจกรรมและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริที่ด้าเนินการอยู่หลายพื นที่ทั่วประเทศในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่   
การพ่ึงตนเองได้ของราษฎรทั งสิ น 

การพัฒนาทั งด้านอาชีพและส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรสามารถด้ารงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เป็นปึกแผ่นนั น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร ได้พระราชทานพระราชด้าริ แนวทางในการช่วยเหลือและสาธิตให้ประชาชนด้าเนินไปตาม
หลักการ กล่าวคือ ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก เพ่ือเป็น
ต้นแบบการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีวิธีการพัฒนาตามแนว
พระราชด้าริ ดังนี   

1. ทรงยึดหลักที่ไม่ใช้วิธีการสั่งการให้เกษตรกรปฏิบัติตาม เพราะไม่อาจช่วยให้คนเหล่านั น
พ่ึงตนเองได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานโดยไม่ได้เกิดจากความพึงพอใจ หรือเข้าใจด้วยตนเอง      
ดังพระราชด้ารัส ตอนหนึ่งความว่า 

“…ด าริ คือ ความเห็นที่จะท า ไม่ใช่ค าสั่งแต่มันเป็นความเห็น มีทฤษฎีอะไรต้องบอกออกมา 
ฟังได้ฟัง ชอบใจก็เอาไปได้ ใครไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไร…”  
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 2. ทรงเน้นให้พึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักส าคัญ พระบาทสมเด็จพระบรม                      
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มักจะทรงท้าหน้าที่กระตุ้นให้เกษตรกร
ทั งหลายคิดหาลู่ทางที่จะช่วยตนเอง พ่ึงตนเอง โดยไม่มีการบังคับการแสวงหาความร่วมมือจาก
ภายนอกต้องกระท้าเมื่อจ้าเป็นจริง ๆ ดังพระราชด้ารัสตอนหนึ่งความว่า  

“…คนทุกคน ไม่ว่าชาวกรุงหรือชาวชนบท ไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไร ย่อมมี
จิตใจเป็นอิสระ มีความคิดเห็น มีความพอใจเป็นของตนเอง ไม่ชอบการบังคับ นอกจากนั้นยังมี
ขนบธรรมเนียม มีแบบแผนเฉพาะเหล่ากันอีกด้วย…”  
 3. ทรงใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นจุดส าคัญใน
การพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ด้วยการด้าเนินการเช่นนั นจะช่วยให้ประชาชน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด ดังพระราชด้ารัสในโอกาสวันขึ นปีใหม่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2501 
ความว่า 

“…ภาระในการบริหารนั้นจะประสบผลด้วยดีย่อมต้องอาศัยความรักชาติ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความสมัครสมานกลมเกลียวกัน ประกอบกับการร่วมมือของประชาชนพลเมืองทั่วไป 
ข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพยายามปฏิบัติกรณียกิจในส่วนของแต่ละท่านด้วยใจ
บริสุทธิ์ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อได้มาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั่วไป
อันเป็นยอดปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้น…”  

 4. หลักส าคัญอีกประการหนึ่งในการแนะน าประชาชนเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
คือ ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินการ และพระราชทานพระราชด้าริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา                      
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริทั ง 6 แห่ง ด้าเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย เมื่อส้าเร็จแล้วประชาชน
ต้องการน้าผลไปใช้ประโยชน์จะสามารถน้าไปปฏิบัติเองได้ดังพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า 
 “…เป็นสถานที่ที่ผู้ท างานในด้านพัฒนาจะไปท าอะไรอย่างที่เรียกว่า “ทดลอง” ก็ได้   
และเม่ือทดลองแล้วจะท าให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้นสามารถเข้าใจว่าเขาท ากันอย่างไร 
เขาท าอะไรกัน…”  ได้พระราชทานพระราชาธิบายเพิ่มเติมอีกความว่า 

“…ฉะนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้ ถ้าท าอะไรล้มเหลวต้องไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องถูกลงโทษ
แต่เป็นสิ่งที่แสดงว่าท าอย่างนั้นไม่เกิดผล…” 

 5. ทรงยึดหลักสภาพของท้องถิ่นเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ทั งด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ    
แต่ละท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศ  เพราะทรงตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่ด้าเนินการ
โดยฉับพลัน อาจก่อผลกระทบต่อค่านิยม ความคุ้นเคย และการด้ารงชีพในวิถีประชาเหล่านั น      
เป็นอย่างมาก ดังพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า 
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“…การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศของภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์
ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศทางสังคมวิทยาคือ นิสัยใจคอของคนเราจะบังคับให้คนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ 
แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่า เขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของ
การพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง…” 

 6. พระราชด าริที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานหลักจ าเป็นต่อการผลิต อันจะเป็นรากฐานน้าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว 
โครงสร้างพื นฐานที่ส้าคัญ คือ แหล่งน ้า เพราะเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะท้าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ต้อง
พ่ึงพาอาศัยน ้าฝนจะได้มีโอกาส ที่จะมีผลิตผลได้ตลอดปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขปัจจัยส้าคัญยิ่งที่จะท้าให้
ชุมชนพ่ึงตนเองได้ในเรื่องอาหารได้ระดับหนึ่ง และเมื่อชุมชนแข็งแรงพร้อมดีแล้ว ก็อาจจะมีการ  
สร้างโครงสร้างพื นฐานอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นต่อการยกระดับรายได้ของชุมชนให้พร้อมต่อการติดต่อสัมพันธ์
กับโลกภายนอกอย่างเป็นขั นตอน ทรงเรียกวิธีการพัฒนานี ว่า “การระเบิดจากข้างใน” ดังพระราชด้ารัส 
ความตอนหนึ่งว่า 

“…การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี 
พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เม่ือได้พื้นฐานม่ันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับ…” 

วิธีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองได้นี  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา                    
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงชี แนะว่าควรจะต้องค่อย ๆ กระท้าตามล้าดับขั นตอน
ต่อไป ไม่ควรกระท้าด้วยความเร่งรีบ  ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้ ดังพระราชด้ารัส เมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ความตอนหนึ่งว่า 

“…เม่ือมีพื้นฐานหนาแน่นบริบูรณ์พร้อมแล้วก็ตั้งตนพัฒนางานต่อไปให้เป็นการท าไป
พัฒนาไปและปรับปรุงไป…” 

 7. การส่งเสริมหรือสร้างเสริมสิ่งท่ีชาวชนบทขาดแคลน และเป็นความต้องการอย่างส าคัญ 
คือ “ความรู้” ด้านต่าง ๆ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  ทรงตระหนักว่า ชนบทควรจะมีความรู้ในเรื่องของการท้ามาหากิน การท้าการเกษตร
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยทรงเน้นถึงความจ้าเป็นที่จะต้องมี “ตัวอย่างแห่งความส าเร็จ” ใน
เรื่องการพ่ึงตนเอง ซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรในชนบทได้มีโอกาส ได้รู้ได้เห็นถึงตัวอย่างของ
ความส้าเร็จนี  และน้าไปปฏิบัติได้เอง วิธีการให้ความรู้แก่ประชาชนนั น พระบาทสมเด็จพระบรม                  
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร มีพระราชด้าริที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนา ความตอนหนึ่งว่า 
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“…การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานต่างๆ นั้นว่า โดยหลักการควรจะให้ผลมากในเรื่อง
ประสิทธิภาพ การประหยัด และการทุ่นแรงงาน แต่อย่างไรก็ตามก็คงยังจะต้องค านึงถึงสิ่งอ่ืน   
อันเป็นพื้นฐานและส่วนประกอบของงานที่ท าด้วย อย่างในประเทศของเราประชาชนท ามาหาเลี้ยงตัว
ด้วยการกสิกรรมและการลงแรงท างานเป็นพื้น การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็มรูปหรือเต็มขนาด
ในงานอาชีพหลักของประเทศย่อมจะมีปัญหา เช่น อาจท าให้ต้องลงทุนมากมายสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุ 
หรืออาจก่อให้เกิดการว่างงานอย่างรุนแรงขึ้น เป็นต้น ผลที่เกิดก็จะพลาดเป้าหมายไปห่างไกล 
และกลับกลายเป็นผลเสีย ดังนั้น จึงต้องมีความระมัดระวังมากในการใช้เทคโนโลยีที่ปฏิบัติงาน 
คือ ควรพยายามใช้ให้พอเหมาะพอดีแก่สภาวะของบ้านเมืองและการท ากินของราษฎรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผล เกิดความประหยัดอย่างแท้จริงด้วย…” 
 8. ทรงน าความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเข้าไปถึงมือชาวชนบทอย่าง 
เป็นระบบและต่อเนื่อง  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                       
บรมนาถบพิตร ทรงเลือกใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ หลายประการ เพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายที่ทรงมุ่งหวัง
เพ่ือประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน ดังเช่น  

ก. การรวมกลุ่มประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหลักของชุมชนชนบท  
ข. การส่งเสริมโดยกระตุ้นผู้น้าชุมชนให้เป็นผู้น้าในการพัฒนา ดังพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า  
“…ในการท างานทั้งปวงนั้น ทุกคนจะต้องตั้งใจจริง อดทน และขยันหม่ันเพียร ซื่อตรง เห็นอก

เห็นใจกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ยึดม่ันในสามัคคีธรรม ความสุจริต ทั้งใน
ความคิดและการกระท า ถือเอาความม่ันคงและประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดหมายส าคัญ…” 

ค. การส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือพ่ึงตนเองนั นจะต้องท้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังพระราชด้ารัส  
ความตอนหนึ่งว่า 

“…ในด้านหนึ่งที่ไม่เคยคิดกัน ในด้านการพัฒนา เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี ถ้าหากว่าท าการ
เพาะปลูก ชาวบ้านท าการเพาะปลูก เม่ือมีผลแล้วเขาบริโภคเองส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็ขาย
เพื่อให้ได้มีรายได้ แล้วก็เม่ือมีรายได้แล้วก็ไปซื้อของที่จ าเป็นและสิ่งที่จะมาเกื้อกูลการอาชีพ   
ของตัว อย่างนี้ไม่ค่อยมีการศึกษากัน เม่ือผลิตอะไรแล้วก็จ าหน่ายไปก็มีรายได้ก็ต้องท าบัญชี 
ชาวบ้านท าบัญชีบางท่ีไม่ค่อยถูก…” 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล                  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด้าริชี แนะแนวทางทางเพ่ือการด้าเนินชีวิตให้แก่
พสกนิกรไทย เศรษฐกิจพอเพียงได้พระราชทานพระราชด้าริมานานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะเมื่อครั งเกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ทรงเน้นย ้าแนวทางแห่งความพอเพียง เพ่ือให้พสกนิกรสามารถ
ด้ารงชีวิตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นอย่างรวดเร็ว 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางสายกลาง กล่าวคือ เป็นเศรษฐกิจแบบพอประมาณไม่ใช่อดอยาก
ขาดแคลน ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล มีน้อยใช้น้อยไม่ฟุ่มเฟือย มีมากต้องรู้จักเก็บออมเอาไว้ใช้ในยามจ้าเป็น 
และต้องรู้จักช่วยเหลือเกื อกูลและแบ่งปันกัน ส่วนในระดับของการพัฒนาประเทศ ควรพัฒนาอย่างเป็นขั น
เป็นตอนและมีคุณธรรม ซึ่งจะท้าให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน หากท้าได้เช่นนี ก็จะสร้างภูมิคุ้มกัน  
ที่ดีให้กับตนเองและประเทศชาติตลอดไป 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี ถึงแนวการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ทั งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด้าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ้าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั งภายนอก
และภายใน ทั งนี  จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน้า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด้าเนินการทุกขั นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พื นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจให้มีส้านึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด้าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี แนวทาง     
การด้ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ด้าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพี ยง     
และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โดยค้านึงถึงความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท้าต่าง ๆ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี    
ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ 
ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย       
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัว
ให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี จะเกิดขึ นได้นั น จะต้อง



 
 

ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

26 
รายงานการประเมินผล 

โครงการพัฒนาเบด็เสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปี 2562 

อาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังในการด้าเนินชีวิตและการประกอบการงาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ 
การยึดถือคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั ง 

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่ แต่เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกกลุ่มบุคคล ชุมชน 
มีความเป็นพลวัตสามารถพัฒนาได้ตามเหตุผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวสรุป
คือ เศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ระดับ คือ 

ระดับที่หนึ่ง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงบนพื นฐานที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว 
ระดับที่สอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ยกระดับความพอเพียงเป็นระดับกลุ่ม 

มีการรวมตัวทั งความคิด ความร่วมมือ ความช่วยเหลือส่วนรวม รักษาผลประโยชน์ภายในชุมชน มีการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

ระดับที่สาม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล ระดับสร้างเครือข่าย เน้นความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกลุ่ม องค์กร เอกชน หรือธุรกิจภายนอก โดยประสานงานให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกคน ทุกบริบท ทุกสาขาอาชีพ และยังจะเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
ต่อไปได้  
 
แผนแม่บทโครงการฯ ที่ผ่านมา 

        คณะท้างานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท้าแผนแม่บทโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงฯ โดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2528 และวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2528  ซึ่งแบ่งระยะเวลาการด้าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของการด้าเนินงานตามแผนแม่บท ดังนี  

 แผนแม่บทระยะที่ 1 และ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพื นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์  
  2. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนของราษฎรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื นฐานในด้านแหล่งน ้า
และท่ีดินท้ากิน 
  3. ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องถิ่นบริเวณรอยต่อ อ้าเภอฮอด อ้าเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ และอ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน  
  4. ใช้เป็นพื นที่ขยายผลการพัฒนาโดย น้าผลการศึกษาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มาให้บริการแก่ราษฎรในเขตพื นที่
โครงการฯ 
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การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะที่ 1 และ 2 
   แผนแม่บท ระยะที่ 1 (ปี 2530 – 2534)  
     การด้าเนินงานโครงการฯ ตามแผนแม่บทระยะที่ 1 นั น มีขอบเขตโครงการ 171,710 ไร่   
ได้ด้าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านแหล่งน ้า การคมนาคม รวมทั งการฟ้ืนฟูและปลูกเสริมป่าไม้ 
ได้ผลระดับหนึ่งแล้ว กล่าวคือ ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊ตอนบน อ่างเก็บน ้าห้วยม่วงตอนล่าง    
อ่างเก็บน ้าห้วยตาผา อ่างเก็บน ้าห้วยขะหมาน้อย อ่างเก็บน ้าหนองกระทิง อ่างเก็บน ้าห้วยฝาง     
และอ่างเก็บน ้าห้วยสะแพท พร้อมก่อสร้างฝายเก็บกักต้นน ้าล้าธาร รวมทั งจัดพื นที่ท้ายอ่างเก็บน ้า  
เป็นที่อยู่อาศัยพื นที่ท้ากินให้แก่ราษฎรที่ยากจน และอาศัยอยู่ ในพื นที่ก่อนมีโครงการ ประมาณ 50 
ครอบครัว และด้าเนินการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกป่าในพื นที่โครงการ ได้ผล 100% พร้อมกับ
ปลูกสร้างสวนป่าโดยใช้ไม้ท้องถิ่นเป็นหลักไปแล้วประมาณ 5,100 ไร่ 
 
    แผนแม่บท ระยะที่ 2 (ปี 2535 – 2539)  
  การด้าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะที่ 2  ได้ด้าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยผีเสื อ      
อ่างเก็บน ้าห้วยเขียว อ่างเก็บน ้าห้วยหนองสูน และก่อสร้างฝายต้นน ้าล้าธารห้วยส้ม จ้านวน 40 แห่ง 
ฝายดักตะกอน  อ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊ตอนบน  อ่างเก็บน ้าห้วยม่วงตอนบน จ้านวน 4 แห่ง พร้อมขุดลอก
ตะกอนอ่างเก็บน ้า ราดยางถนนภายในเขตหัวงานของโครงการฯ จ้านวน 3.3 กิโลเมตร จัดและปรับปรุง
รูปแปลงไร่นาตามระบบอนุรักษ์ดินและน ้า จ้านวน 6,250 ไร่ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสม
ให้มีรายได้เพ่ิมขึ น รวมตลอดจนป้องกันรักษาป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่าในพื นที่โครงการฯ สามารถ 
ป้องกันได้ 100%  
 
  แผนแม่บทระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1. ป้องกันรักษาป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ให้เป็นแหล่งต้นน ้าล้าธารและที่อยู่ของสัตว์ป่า      
มิให้ถูกท้าลาย ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและฟ้ืนฟูสภาพป่าที่ถูกท้าลายจนเสื่อมโทรมให้คืนสู่
สภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม  
  2. แก้ไขปัญหาการจัดการพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับราษฎร ในส่วนที่เก่ียวข้องกับปัจจัยพื นฐาน 
ในด้านแหล่งน ้าและท่ีดินท้ากิน  
  3. ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื นที่โครงการ ในส่วนที่เก่ียวกับอาชีพ การศึกษา 
และสุขภาพอนามัย เพ่ือสามารถด้ารงชีพได้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น  
  4. น้าผลการศึกษาและวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่เหมาะสมมาขยายผลการพัฒนา และให้บริการแก่ราษฎรในพื นที่
โครงการ ฯ 
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การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะที่ 3 
   แผนแม่บท ระยะที่ 3 (ปี 2540 – 2544)   

     การด าเนินงานโครงการฯ ตามแผนแม่บท ระยะที่ 3 (ปี 2540 – 2544)  
    คณะท้างานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ   
ได้จัดท้ากรอบแผนแม่บทโครงการ ระยะที่ 3  (ปี 2540 – 2544) ซึ่งจากแผนแม่บทดังกล่าวนี        
จะด้าเนินงานต่อจากแผนระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยจะเน้นในด้านการปกป้องอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สภาพป่าต้นน ้าล้าธาร สภาพแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งประกอบด้วย
แผนงานหลัก ดังนี  
  1)  แผนงานอนุรักษ์และพัฒนาป่า ด้าเนินการพัฒนาป้องกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพ
ป่าต้นน ้าล้าธาร สภาพแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย 

- โครงการป้องกันการบุกรุกพื นที่ป่า 
- โครงการอนุรักษ์ป่า 
- โครงการป้องกันไฟป่า 
- โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพป่า 
 

  2) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้าเนินการก่อสร้างและบูรณะถนนสายหลักและ
สายรอง และให้มีบริการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ตามความจ้าเป็น 
 

   3) แผนงานพัฒนาที่ดิน ด้าเนินการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามสมรรถนะ
ของพื นที ่ประกอบด้วย 
   - โครงการรังวัดขอบเขตพื นที่ท้ากิน พื นที่ป่า และพื นที่อยู่อาศัย 
   - โครงการจัดรูปแปลงไร่นา 
   - โครงการบุกเบิกและจัดพื นที่ท้ากินและอยู่อาศัย 
   - โครงการปฏิรูปที่ดิน 
 

  4) แผนงานพัฒนาแหล่งน ้า  ด้าเนินการจัดหาน ้าเพ่ือการอุปโภค -บริโภค เพ่ือ
การเกษตรให้แก่ราษฎรในเขตพื นที่โครงการ ตลอดจนการจัดหาน ้าเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาป่าบริเวณ
พื นที่ต้นน ้าล้าธาร ประกอบด้วย 
   - โครงการก่อสร้างแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
   - โครงการก่อสร้างแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค 
   -  โครงการก่อสร้างแหล่งน ้าเพื่อการพัฒนาป่า 
   - โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 
  5) แผนงานพัฒนาอาชีพ ด้าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทั งในและนอกการเกษตร
ให้แก่ราษฎร โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ป่า ประกอบด้วย 
   - โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
    - โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเลี ยงสัตว์ปีกและสัตว์เล็ก 
   - โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการอุตสาหกรรมในครอบครัว 
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  6) แผนงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ด้าเนินการเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของราษฎร
เพ่ือจัดตั งเป็นองค์กรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ รายได้ ก่อสร้างสถานบริการด้านสาธารณสุข 
และบริการด้านการศึกษาแก่ราษฎรทั งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
  7) แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ด้าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยเน้นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน และลดการใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันสารพิษตกค้าง 
  8) แผนงานติดตามประเมินผลโครงการ  ด้าเนินการติดตามประเมินผลการปฏบิัติงานตาม
โครงการเป็นระยะ ๆ 

 
การประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
 
  เมื่อปี 2541 ส้านักงาน กปร. ได้ประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิง      
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอจอมทอง อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ล้าพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบถึงการด้าเนินงาน ความครบถ้วนสอดคล้องกับแนวพระราชด้าริ  
ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และผลกระทบของโครงการที่มีต่อประชาชน ทั งระดับชุมชน
และระดับครัวเรือนทั งในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อมของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย 
โดยมีขอบเขตการประเมินในพื นที่ด้าเนินการเขตอ้าเภอจอมทอง อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ
อ้าเภอบ้านโฮ่ง เนื อท่ีประมาณ 279,501 ไร่  โดยแบ่งออกเป็น 
   1) เขตพื นที่ป่าประมาณ 107,791 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโฮ่ง 24,218 ไร่  ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งธาร 69,062 ไร่  ป่าสงวนแห่งชาติ 
แม่ตาล-แม่ยุย มีพื นที่ประมาณ 14,511 ไร่ 
   2) เขตชุมชน นา ไร่ สวน แหล่งน ้า มีพื นที่ประมาณ 171,710 ไร่  ส้าหรับในด้านผลกระทบ
ของประชาชน ได้ด้าเนินการศึกษาทั งระดับครัวเรือนและระดับชุมชนที่ได้รับผลจากโครงการ  ในด้าน
สาธารณูปโภคขั นพื นฐาน ได้ด้าเนินการศึกษาตั งแต่ระยะแรกของโครงการ ซึ่งเป็นการด้าเนินการ  
ตามแผนแม่บทระยะที่ 1 (พ.ศ. 2530-2534) และต่อด้วยแผนแม่บทระยะที่  2 (พ.ศ. 2535-2539)  
ส่วนผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมจะศึกษาเน้นหนักในช่วงของแผนแม่บทระยะที่ 2  
 

  การเก็บข้อมูล โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ พระราชด้าริ แผนแม่บท ข้อมูล
การด้าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูล กชช.2ค. ข้อมูล จปฐ. ของหมู่บ้านที่อยู่ในเขต
ด้าเนินงานของโครงการ ข้อมูลเหล่านี ได้มาด้วยการเก็บข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้
รวบรวมไว้ และข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ด้าเนินงาน 
และประชากรในพื นที่ของโครงการ และเป็นประชากรตัวอย่างซึ่งได้จากการสุ่ม โดยใช้แบบสอบถาม
ซึ่งได้ด้าเนินการจัดท้าและทดสอบแบบสอบถามก่อนน้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
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 การประเมินผลโครงการฯ ในปี 2541 โดยสรุป พบว่า  
  1. ความครบถ้วนของการด้าเนินงานตามแนวพระราชด้าริ มีความสอดคล้องกับแนว
พระราชด้าริ แต่บางกิจกรรมยังไม่ถึงเป้าหมาย และไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน เช่น    
การก่อสร้างอ่างเก็บน ้าบางแห่งไม่สามารถเก็บน ้าและใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย การให้เอกสารสิทธิ์
ถือครองที่ดิน การปลูกสร้างสวนป่าชุมชน การขุดบ่อบาดาล แต่เจ้าหน้าที่ยังด้าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ส้าหรับกิจกรรมที่ด้าเนินการนั นเป็นลักษณะงานปกติของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีกิจกรรมที่ด้าเนินการ
ลักษณะเชิงรุก เช่น การสร้างจิตส้านึกให้มีความรัก หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ รวมทั งการ
ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชน เป็นต้น  
  2. ความส้าเร็จของโครงการฯ กล่าวได้ว่าประสบความส้าเร็จในระดับหนึ่ง เพราะมีการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน ได้แก่ อ่างเก็บน ้า ฝายต้นน ้า บ่อบาดาล ถนนในหมู่บ้าน ไฟฟ้า ฯลฯ 
มีการปลูกและบ้ารุงรักษาป่า จัดสรรที่ดินให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและท้ากิน แต่ด้านการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร เพราะประชาชนบางส่วนบุกรุกป่าเพ่ือท้าการเกษตร      
มีการใช้สารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ขาดระเบียบวินัยในการใช้น ้าจากระบบชลประทาน แนวทางการ
ด้าเนินงานต่อไป ควรน้อมน้าแนวพระราชด้าริ “บวร” มาท้าให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ นในชุมชน ควรมี
การปรับปรุงแก้ไขแหล่งน ้าที่สร้างขึ นแล้วไม่สามารถเก็บกักน ้าหรือใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย และ
มีแผนการจัดการเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรอย่างแน่ชัดและท้าได้ตามแผน 

  3. ผลกระทบของโครงการฯ ที่มีต่อประชาชน ทั งระดับชุมชนและระดับครัวเรือน จากการศึกษา
ผลกระทบจากโครงการฯ พบว่า ส่งผลต่อประชาชนอย่างชัดเจนทั งในระดับครัวเรือนและชุมชน 
กล่าวคือประชาชน ได้รับประโยชน์ขั นต้นในเรื่องของการสร้างสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน คือ แหล่งน ้า 
ถนน ไฟฟ้า  ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น รวมทั งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ น
อย่างชัดเจน ซึ่งสรุปได้จากรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่มีรายได้สุทธิเกือบ 70,000 บาท และผู้ที่มีรายได้
มากกว่า 80,000 บาท ถึงร้อยละ 25.20 พร้อมกันนี ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 5 ปีที่ผ่านมา 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ นมาก แต่การพัฒนาสังคมให้คนได้อยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี
การมีจิตส้านึกที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่า มีจิตส้านึกที่จะใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการท้าการเกษตรยั่งยืน 
การรักษาสิ่งแวดล้อม การอยู่ในสังคมด้วยความเอื อเฟ้ือซึ่งกันและกัน กล่าวได้ว่ายังไม่ประสบความส้าเร็จ
เพราะยังมีการเปิดป่าขยายที่ท้ากินออกไปตามแต่โอกาสจะอ้านวย มีการใช้น ้าจากระบบชลประทาน
อย่างไม่ถูกต้อง มีการใช้ปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและใช้สารเคมีในการก้าจัดศัตรูพืช
จ้านวนมาก ซึ่งควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไขแล้ว ปัญหาสังคม
และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จะเกิดเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องตามมา 
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บทที่ 3  
วิธีการศึกษา 

 
ขอบเขตของการติดตามประเมินผล  
 
      -  กรอบระยะเวลาของงานประเมิน ระหว่างปี  2540 – 2560  
   -  พื้นที่ด าเนินการประเมิน  
   พื นที่รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดประมาณ 171,710 ไร่ แบ่งเป็นเขตพื นที่ป่าไม้ประมาณ 107,791 ไร่ เป็นเขต
ไร่นาชุมชน ประมาณ 63,919 ไร่  ซึ่งมีประชาชนในเขตพื นที่โครงการฯ ทีไ่ด้รับการจัดระเบียบชุมชน
แล้ว จ้านวน 18 หมู่บ้าน ประชากร  3,253 ครัวเรือน 
   -  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง   
 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงานโครงการฯ 
      2. ผู้น้าและประชาชนในเขตพื นที่โครงการฯ ซ่ึงปัจจุบนัได้มีการจัดระเบียบชุมชนแลว้ จ านวน 18 
หมู่บ้าน  (ในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 13 หมู่บ้าน  และพื นที่จังหวัดล้าพูน จ้านวน 5 หมู่บ้าน) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ 
เครื่องมือที่ใช้ 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินผลโครงการฯ จะใช้เครื่องมือ 5 แบบ ประกอบด้วย                
แบบสังเกตสภาพทั่วไป แบบสอบถามประชาชน  แบบสัมภาษณ์ผู้น้าท้องถิ่น  แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ส้าหรับการจัดท้าแผนพัฒนาโครงการฯ และแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งคณะท้างานได้
สร้างขึ นโดยมีขั นตอน ดังนี  

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รวมทั งประสานงานกับคณะท้างานของส้านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริเพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

2. สร้างเครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผล จ้าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
ของการเก็บข้อมูลทั งแบบสังเกต แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

3. น้าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างและน้ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข จนได้เครื่องมือที่สมบูรณ์ 
 
โครงสร้างและลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือในการด้าเนินงานครั งนี มีทั งสิ น  5  แบบประกอบด้วย  

1. แบบสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน  มีทั งสิ น  7  ตอน ประกอบด้วย 
1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  จ้านวน  10 ข้อ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา  

ที่ตั ง อาณาเขต ขนาดพื นที่ของหมู่บ้าน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น  
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1.2 ตอนที่  2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ จ้านวน  8  ข้อ ได้แก่ การตั งถิ่น
ฐาน สภาพที่อยู่อาศัย สถาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณูปโภค  การคมนาคม ศาสนสถาน 
สถานที่ราชการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน 

1.3 ตอนที่  3  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป จ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ ภาษา
ท้องถิ่น การแต่งกาย ศิลปวัฒนธรรมและอาหารการกินในท้องถิ่น 

1.4 ตอนที่  4  การรวมกลุ่มและองค์กร จ้านวน  2  ข้อ 
1.5 ตอนที่  5  ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในชุมชน 
1.6 ตอนที่  6  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.7 ตอนที่  7  ข้อสังเกตอ่ืน ๆ ที่พบ 

2. แบบสอบถามประชาชนทั่วไปในพื นที่ เป็นแบบสอบถาม แบบมีค้าตอบให้เลือก และ
ให้เติมข้อความลงในที่ ๆ จัดไว้ แบ่งเป็น 7 ตอน ดังนี  
  ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   จ้านวน  12  ข้อ 
 ตอนที่  2 สภาพเศรษฐกิจ      จ้านวน  6  ข้อ 
 ตอนที่  3 สภาพสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  จ้านวน  9  ข้อ  
 ตอนที่  4 สภาพการเมืองการปกครอง   จ้านวน  3  ข้อ  
 ตอนที่  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   จ้านวน  3  ข้อ 
 ตอนที่  6 การด้าเนินงานของโครงการฯ   จ้านวน  5  ข้อ 
 ตอนที่  7 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เป็นค้าถามปลายเปิด 

3. แบบสัมภาษณ์ผู้น้าชุมชน (ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้สูงอายุ  ประธานกลุ่มอาชีพ) แบ่งออกเป็น  4  ส่วน  ดังนี  

ส่วนที่   1  ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการฟ้ืนฟูอนุ รักษ์ป่าต้นน ้า                
มีประเด็นการพูดคุย  จ้านวน  11  ข้อ 

ส่วนที่  2  ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร มีประเด็นการพูดคุย จ้านวน  16 ข้อ 
ส่วนที่  3  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการโครงการฯ มีประเด็นการพูดคุย จ้านวน 4 ข้อ 
ส่วนที่  4  ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการด้าเนินงาน และแนวทางการแก้ไข  มีประเด็นการ

พูดคุย จ้านวน  3  ข้อ 
4. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับจัดท้าแผนพัฒนาโครงการ ฯ 
5. แบบสัมภาษณ์ส้าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2  ส่วน  ดังนี  
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ส่วนที่  2  ค้าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีทั งสิ น  7  ข้อ  แบ่งเป็น ข้อมูลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการพระราชด้าริ  โครงสร้างการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  การบูรณาการการ
ปฏิบัติงานและความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ผลส้าเร็จและปัจจัยที่น้าไปสู่ความส้าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน  ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการฯ และข้อเสนอแนะในการด้าเนิน
โครงการฯ 
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 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ทดลองใช้เครื่องมือจากกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างที่จะท้าการเก็บข้อมูลจริงจ้านวนกลุ่มละ 5  ชุด รวม  10  ชุด เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของค้าถามจากการตอบของผู้ให้ข้อมูล และเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเนื อหาว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินหรือไม่ 

2. เครื่องมือแบบสอบถาม ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแก่เป้าหมายมีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างที่จะท้าการเก็บข้อมูลจริง จ้านวน 30  ชุด และน้าผลที่ได้มาท้าการวิเคราะห์                  
หาคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปเพ่ือหาความเชื่อมั่นของข้อค้าถาม                   
ทั งรายข้อและทั งฉบับ ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 การติดตามประเมินผลครั งนี  มีการศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) ได้แก่ แผนที่ 
ภาพถ่าย และผลการด้าเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน้ามาเป็นข้อมูล
พื นฐานประกอบการประเมินผลโครงการ ฯ  
 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Work Study) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
สัมภาษณ์และส้ารวจข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง โดยการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
  2.1 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงานโครงการ ฯ 
ทั งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  2.2  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มผู้น้าชุมชนในพื นที่ เพ่ือให้ทราบถึง                 
ผลการด้าเนินงานโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด้าเนินโครงการฯ รวมทั งจัดท้า
แผนการพัฒนาโครงการฯ ในอนาคต 
  2.3  การสอบถามประชาชนในเขตพื นที่โครงการฯ เพ่ือทราบถึงการได้รับประโยชน์
และผลกระทบจากโครงการฯ  โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามขนาด
กลุ่มตัวอย่างท่ีถูกก้าหนดโดยวิธีการทางสถิติ 
 ทั งนี  ได้ด้าเนินการทดสอบแบบสอบถาม (Pretest)  เพ่ือน้ามาปรับปรุงแบบสอบถาม                     
ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการฯ ก่อนที่จะมีการลงพื นที่เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจริง  ตามแผนการด้าเนินงานที่ก้าหนดไว้ 
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การก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 

 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วย 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานในโครงการฯ 13 หน่วยงานตามท่ีก้าหนดไว้  ได้แก่ 

1.1  จังหวัดเชียงใหม่ 
1.2  ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 
1.3  ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
1.4  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
1.5  โครงการชลประทานเชียงใหม่ 
1.6  กองทัพภาคท่ี 3 
1.7  ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
1.8  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
1.9  ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
1.10 ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
1.11 ส้านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
1.12 ส้านักงานที่ดินเชียงใหม ่
1.13 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 

 2. ผู้น้าท้องถิ่นในพื นที่โครงการฯ ทั งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจ้านวน 90 คน                 
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เน้นผู้น้าที่มีประสบการณ์การท้างานร่วมกับ
โครงการฯ และสามารถให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องได้อย่างชัดเจน 
 3. ประชากรผู้ได้รับประโยชน์ ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือนที่อยู่ในเขตพื นที่
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิง ฯ จ้านวน 18 หมู่บ้าน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จาก
ตารางก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ้านวน 346 
ครัวเรือน รายละเอียด ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 
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ตาราง  จ้านวนครัวเรือนและจ้านวนกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านภายในเขตโครงการฯ ปี 2560  

ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
จ้านวน 

(ครัวเรือน) 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ใหม่สารภี 4 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 147 16 

โรงวัว 5 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 301 32 

ห้วยม่วงฝั่งซ้าย 6 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 241 26 

ห้วยฝาง 8 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 114 12 

ห้วยสะแพด 9 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 165 18 

ห้วยมะควัด 12 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 135 14 

ห้วยพัฒนา 13 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 165 18 

หนองบัว 15 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 155 16 

ท่ากอม่วง 10 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 108 11 

สบแจ่มฝั่งซ้าย 11 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 481 51 

ดงเย็น 15 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 148 16 

บวกห้า 18 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 137 15 

เด่นสารภี 6 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 205 22 

หนองสูน 1 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล้าพูน 169 18 

หนองปลาสะวาย 2 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล้าพูน 220 23 

หนองเจริญ 6 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล้าพูน 111 12 

สันเจดีย์ริมปิง 7 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล้าพูน 125 13 

ปากล้อง 8 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล้าพูน 126 13 
รวม 3,253 346 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบ่งเป็น  2 ส่วน 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ขั นตอนในการประมวลผล เริ่มจากการน้าข้อมูลภาคสนามมาท้าการบรรณาธิกรณ์ข้อมูล 
(Edit)  จัดท้าคู่มือลงรหัส (Coding) และลงรหัสข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ จากนั นท้าการประมวลผลโดย
ใช้โปรแกรม SPSS for Windows ก่อนที่จะน้าผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติ ที่ส้าคัญ 4         
ส่วน คือ 
  1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้วัดการแจกแจงความถี่ของข้อมูล โดยน้าเสนอใน
รูปตาราง 
  2. ค่าตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพ่ือน้าข้อมูลที่แสดงจ้านวนมาพิจารณา
ค่าเฉลี่ย 
  3. ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่้าสุด (Minimum) เพ่ือน้ามาวัดค่าสูงสุด และค่า
ต่้าสุดในช่วงของข้อมูลที่แสดงจ้านวน 
 หลังจากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ได้น้าค่าสถิติจากการแปลผลข้อมูลมาน้าเสนอ    
ในรูปแบบของตารางข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และน้าข้อมูลมาแปลความหมาย      
ให้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เพ่ือน้าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงตรรกะ โดยการ
อธิบายและพรรณนาประกอบกับฐานข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ใช้การวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis)  พิจารณาความสอดคล้องกันของข้อมูลโดย
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Analysis)  อธิบายโดยใช้การพรรณนาประกอบ
รูปภาพ 
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นิยามศัพท์ 
 แผนแม่บท (Master Plan) หมายถึง แผนแม่บทโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขา                    
แมน่ ้าปิงฯ ซึ่งมีการจัดท้ากรอบแนวทางการด้าเนินงานและช่วงระยะเวลาการด้าเนินงาน  โดยก้าหนด
กิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หมายถึง โครงการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มีพระราชด้าริ ให้จัดตั งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริขึ น 6 แห่ง ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ  มีหน้าที่ศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือหาตัวอย่าง
ความส้าเร็จของการพัฒนาและขยายผลไปสู่ประชาชน เพ่ือช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมให้มีรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 คู่มือส่งเสริมความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หมายถึง หนังสือที่ทางศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จัดท้าขึ นเพ่ืออธิบายขั นตอนและวิธีการในการท้าการเกษตร หรือ
เลี ยงสัตว์ หรือการประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือให้ราษฎรที่มีความสนใจสามารถน้ามาปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ตามคู่มือที่ได้เขียนอธิบายไว้ 
 การขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หมายถึง การน้าผลของการศึกษา ทดลอง วิจัย 
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ไปสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 วิธีการ คือ 
 1. การจัดท้าแปลงสาธิตด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ราษฎรที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน                  
ด้วยตนเอง โดยในแปลงสาธิตจะมีป้ายอธิบายวิธีการโดยละเอียด 
 2. การเข้ารับการฝึกอบรม โดยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน
อาชีพ                  ให้ราษฎรที่มีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ เข้าฝึกอาชีพตามความต้องการ 
 3. การส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริมความรู้ในชุมชน คือ การที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ           
ส่งเจ้าหน้าทีท่ีมขยายผลเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพกับราษฎรในชุมชน 
 แปลงสาธิต หมายถึง การท้าแปลงสาธิตการปลูกพืช การสาธิตการเลี ยงสัตว์  เพ่ือเป็นตัวอย่าง                       
ให้ราษฎรที่มีความสนใจเข้าไปศึกษาดูงาน โดยแบ่งเป็นแปลงสาธิตด้านการพัฒนาการเกษตร                      
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์  ด้านการพัฒนาปรับปรุงและบ้ารุงดิน  ด้านการพัฒนาป่าไม้  ด้านการพัฒนา
ประมงและเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ด้านสาธารณสุข  และด้านกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 งานฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดให้แก่ผู้
เข้ารับการอบรม ซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการเกษตร ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ด้านการ
พัฒนาปรับปรุงและบ้ารุงดิน ด้านการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ด้านสาธารณสุข ด้านการ
พัฒนาอาชีพและด้านอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมรายได้  
ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมความรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป็นต้น 
 ปัจจัยการผลิต หมายถึง วัสดุหรืออุปกรณ์หรือเงินทุนที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แจก
ให้แก่ราษฎร  ที่สนใจน้าไปใช้ในครัวเรือน เช่น กล้าไม้ พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย สารท้าปุ๋ยหมัก สมุดบัญชีฟาร์ม                
เงินสด เป็นต้น 
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 ศูนย์เรียนรู้ หมายถึง บ้านเกษตรกร หรือราษฎรในชุมชนที่เป็นตัวอย่างการ พัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้หรือเป็นตัวอย่างให้กับราษฎรในหมู่บ้านเข้ามาศึกษา โดยทาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะคอยส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรเจ้าของบ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจสามารถถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ให้กับราษฎรในหมู่บ้านและผู้สนใจ 
 ศูนย์สาขา หมายถึง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ที่จัดตั งขึ นตามแนวพระราชด้าริ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบเขตของการศึกษาทดลองวิจัยต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ด้วย
การน้าผลส้าเร็จไปถ่ายทอดองค์ความรู้อันสามารถจะเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพเพ่ือการ
ด้ารงชีวิตให้กับประชาชนได้น้าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ต่อไป 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หมายถึง  โครงการ แผนงาน และกิจกรรมใด ๆ      
ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ด้าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด้าริ 
 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หมายถึง 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ที่ เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้              
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเชียงใหม่ ตั งอยู่ที่ อ้าเภอจอมทอง อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  และ
อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน เริ่มด้าเนินการตั งแต่ปี 2527 กล่าวคือในปี พ.ศ.2526 ศูนย์ขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ผลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้ามาด้าเนินการทดลองเพาะปลูกแกลดิโอลัส และพืชพันธุ์ไม้
อ่ืน ๆ ในเขตพื นที่บ้านโรงวัว หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ได้พบว่า  
ราษฎรในพื นที่โครงการฯ มีความเป็นอยู่ที่ยากจนเนื่องจากสภาพดินฟ้า อากาศแห้งแล้ง ปริมาณ
น ้าฝนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และสภาพดินในพื นที่มีคุณภาพต่้า จนกระทั่ง  พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้เสด็จมาเยี่ยมการด้าเนินงานของศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล จึงได้ มี
ราษฎรเข้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ท้ากิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงได้
น้าปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรนี  ขึ นกราบบังคมทูล ฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีพระราชด้าริ ให้พิจารณาวางโครงการและ
ก่อสร้างระบบชลประทาน ตามล้าน ้าสาขาต่าง ๆ ของแม่น ้าปิง  ในเขตพื นที่อ้าเภอจอมทองถึงอ้าเภอ
ฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ และอ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน ทั งนี  เพ่ือจัดหาน ้าให้กับพื นที่เพาะปลูกของ
ราษฎรที่ขาดแคลนน ้าเพ่ือการเพาะปลูก พร้อมทั งจัดสรรให้ราษฎรเข้าท้ากินในพื นที่ป่ าละเมาะ  
ตลอดจนเพ่ือให้มีน ้าไว้สนับสนุนการพัฒนาทางด้านปศุสัตว์ การประมง การเกษตร และการพัฒนา
ทางด้านอุตสาหกรรม  ส้าหรับพื นที่ต้นน ้าล้าธารเหนืออ่างเก็บน ้าต่าง ๆ ให้พัฒนาเป็นพื นที่ป่าไม้อย่าง
สมบูรณ์  
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 พื้นที่โครงการฯ หมายถึง พื นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ พื นที่ประมาณ  171,710  ไร่  โดยแยกเป็น 

เขตพื้นที่ป่า ประมาณ 107,971 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือ 
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง  จ้านวน  14,511   ไร่ 
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร  จ้านวน  69,062   ไร่ 
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาล-แม่ยุย จ้านวน  24,218   ไร่ 

เขตชุมชน นา ไร่ สวน แหล่งน้ า มีจ้านวนพื นที่ประมาณ 63,919 ไร่  
 

 สมาชิกในครัวเรือน  หมายถึง สมาชิกที่อยู่อาศัยในครัวเรือนจริง ๆ ในช่วงระยะเวลา
ระหว่างการส้ารวจข้อมูล ในที่นี จะนับรวมสมาชิกที่ย้ายออกไปหางานท้าที่ อ่ืนในช่วงเวลาที่ว่างจาก
การเกษตรด้วย 
 สมาชิกย้ายถิ่นอย่างถาวร หมายถึง สมาชิกที่ย้ายออกไปหางานท้าที่อ่ืน จะกลับมาเยี่ยม
บ้านหรือกลุ่มภูมิล้าเนาเฉพาะช่วงวันหยุดจากเทศกาลเท่านั น 
 ที่ถือครอง หมายถึง ที่ดินที่ราษฎรเป็นเจ้าของครอบครอง และมีกรรมสิทธิในที่ดินนั น 
 ที่ท ากิน หมายถึง ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ในที่นี ให้หมายถึงที่ดิน
ที่เช่าจากผู้อ่ืนด้วย 
 เอกสารสิทธิ หมายถึง เอกสารที่ออกโดยส่วนราชการเพ่ือแสดงกรรมสิทธิในการถือครอง
ที่ดินของบุคคล 
 อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้แก่ครัวเรือน และกระท้าติดต่อกัน   
เป็นระยะเวลานานกว่าอาชีพอ่ืนๆ 
 อาชีพรอง หมายถึง อาชีพอ่ืนๆ ที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน นอกเหนือจากอาชีพ
หลัก อาจจะมีได้มากกว่า 1 อาชีพ  
 Check Dam หรือฝายชะลอความชุ่มชื น หมายถึง สิ่งก่อสร้างขวางกั นทางเดินของล้าน ้า    
ซึ่งปกติมักจะกั นห้วยล้าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน ้าหรือพื นที่มีความลาดชันสูง หากช่วงที่น ้าไหลแรง
ก็สามารถชะลอการไหลของน ้าให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน ้าตอนล่าง 
นับเป็นวิธีการสร้างความชุ่มชื นให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินโครงการฯ 

 
 การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการด้าเนินงานสนอง
พระราชด้าริในโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ศึกษาถึง
ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการ ทั งด้านการบริหารงบประมาณทรัพยากรธรรมชาติและ
ประชาชนของโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  และศึกษา
แนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  และการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าเนินการศึกษารวบรวมทั งจากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ                 
ที่เกี่ยวข้อง  การสอบถามและสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้น้าชุมชน และประชาชน                 
ในพื นที่โครงการฯ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน้าเสนอเป็น 3 ส่วนตามล้าดับ  ประกอบด้วย 

1. ฐานข้อมูลโครงการฯ และศักยภาพชุมชนในพื นท่ีโครงการ  18  หมู่บ้าน 
2. การด้าเนินงานสนองพระราชด้าริ  ผลส้าเร็จ และปัญหา/อุปสรรค  ของการ

ด้าเนินงานโครงการฯ  แนวทางในการบริหารศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ  และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

3. แผนการพัฒนาแนวทางการด้าเนินงานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิง                
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
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ฐานข้อมูลโครงการฯ และศักยภาพชุมชน 
 
 การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ก้าหนดขอบเขตของพื นที่ในการประเมินผลโครงการฯ ครอบคลุมพื นที่ จ้านวน 18 หมู่บ้าน 3 อ้าเภอ 
2 จังหวัด ประกอบด้วย ประชากรในเขตพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอจอมทอง 12 หมู่บ้าน อ้าเภอ
ฮอด 1 หมู่บ้าน และจังหวัดล้าพูน อ้าเภอบ้านโฮ่ง 5 หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี   
  1. บ้านใหม่สารภี  หมู่ที่ 4   ต้าบลแม่สอย  อ้าเภอจอมทอง 
  2. บ้านโรงวัว   หมู่ที่ 5   ต้าบลแม่สอย  อ้าเภอจอมทอง 
  3. บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย  หมู่ที่ 6   ต้าบลแม่สอย  อ้าเภอจอมทอง 
  4. บ้านห้วยฝาง   หมู่ที่ 8   ต้าบลแม่สอย  อ้าเภอจอมทอง 
  5. บ้านห้วยสะแพด  หมู่ที่ 9   ต้าบลแม่สอย  อ้าเภอจอมทอง 
  6. บ้านห้วยมะควัด  หมู่ที่ 12  ต้าบลแม่สอย  อ้าเภอจอมทอง 
  7. บ้านห้วยพัฒนา  หมู่ที่ 13  ต้าบลแม่สอย  อ้าเภอจอมทอง 
  8. บ้านหนองบัว   หมู่ที่ 15  ต้าบลแม่สอย  อ้าเภอจอมทอง 
  9. บ้านท่ากอม่วง  หมู่ที่ 10  ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง 
  10. บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย  หมู่ที่ 11  ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง 
  11. บ้านดงเย็น   หมู่ที่ 15  ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง 
  12. บ้านบวกห้า   หมู่ที่ 18  ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง 
  13. บ้านเด่นสารภี  หมู่ที่ 6   ต้าบลบ้านตาล  อ้าเภอฮอด  

14. บ้านหนองสูน  หมู่ที่ 1   ต้าบลหนองปลาสะวาย  อ้าเภอบ้านโฮ่ง 
15. บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2  ต้าบลหนองปลาสะวาย  อ้าเภอบ้านโฮ่ง 
16. บ้านหนองเจริญ  หมู่ที่ 6   ต้าบลหนองปลาสะวาย  อ้าเภอบ้านโฮ่ง 
17. บ้านสันเจดีย์ริมปิง  หมู่ที่ 7   ต้าบลหนองปลาสะวาย  อ้าเภอบ้านโฮ่ง 
18. บ้านปากล้อง  หมู่ที่ 8   ต้าบลหนองปลาสะวาย  อ้าเภอบ้านโฮ่ง 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื นฐานจากการส้ารวจสภาพทั่วไปของชุมชน  ร่วมกับการใช้                       
แบบสอบถามข้อมูลจากประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื นที่ทั ง 18 หมู่บ้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                     
มีดังนี  
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 4 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 จำกกำรพูดคุยกับพ่อประจันทร์ ต้อติดวงษ์ อำยุ 65 ปี รำษฎรบ้ำนใหม่สำรภี หมู่ 4 ต ำบล                 
แม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงประวัติควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน ได้ทรำบว่ำพื นเพเดิมของ
คนบ้ำนใหม่สำรภีนั นอพยพมำจำกบ้ำนสบสอย (แม่สอยหลวง) จำกเหตุกำรณ์น  ำท่วมครั งใหญ่ที่เคย
เกิดขึ นในต ำบลแม่สอยเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในครั งนั นพ่อหลวงอ่ืนค ำ  มะโนใน ซึ่งต่อมำได้รับกำรแต่งตั ง                     
ให้เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกของหมู่บ้ำนได้เป็นผู้น ำกำรอพยพพำชำวบ้ำนเดินทำงข้ำมฝั่งแม่น  ำปิงมำยัง                      
ที่แห่งนี  ซึ่งในครั งแรกที่อพยพมำนั นเป็นเขตบ้ำนหนองบัว  ต่อเมื่อหลำยปีผ่ำนไป ชุมชนมีจ ำนวน
ประชำกรเพ่ิมมำกขึ น  จึงแยกเขตพื นที่ออกจำกบ้ำนหนองบัว มำตั งเป็นบ้ำนใหม่สำรภี ตำมที่พบว่ำ                    
มี“ต้นสำรภี” เกิดขึ นมำกมำยในพื นที่ 

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) บ้ำนใหม่สำรภี อยู่ภำยใต้กำรปกครองดูแลของผู้ใหญ่วิทธิกร ปัญญำมี 
หรือพ่อหลวงอู๊ด 
 

 
 
1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 

ชื่อหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่สำรภี อยู่ทำงทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ของอ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทำงจำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 15 กม. ลักษณะ/เส้นทำง 

1.2.1 ถนนเส้นทางหลัก  ระหว่ำงหมู่บ้ำนและระหว่ำงต ำบล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รำดยำงมะตอย ตลอดเส้นทำงจำกแยกถนนสำยฮอด – เชียงใหม่ 

1.2.2 ถนนสายรอง / ซอย  ภำยในหมู่บ้ำน  เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รวมไปถึงถนนลูกรัง   
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1.2.3 ถนนเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร เป็นถนนลูกรัง  ถนนลำดยำง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) และถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.)  สลับกันไป แล้วแต่พื นที่นั น ๆ ที่จะเชื่อม
ติดต่อกัน 
 
แผนที่ชุมชน 

 
 
1.3 ขนาดของหมู่บ้าน 

- จ ำนวนหลังคำเรือน  149  หลังคำเรือน  
- จ ำนวนประชำกรทั งหมด  467  คน 
- จ ำแนกเป็น ชำย  241  คน        
- จ ำแนกเป็น หญิง  226   คน 
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1.4  จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมำณ 2,500 ไร่ จ ำแนกเป็น  
- ที่อยู่อำศัย   149 หลัง 
- พื นที่ท ำกำรเกษตร  200 ไร่ 

 
1.5 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ำนหนองบัว หมู่ 15 อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต ำบลบ้ำนสบแปะ หมู่ 1อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื นที่ป่ำชุมชน บ้ำนใหม่สำรภี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ล ำน  ำแม่ปิง 
 
1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภำพพื นที่โดยทั่วไปของบ้ำนใหม่สำรภี  จะเป็นพื นที่รำบ  ที่รำบลุ่ม  และท่ีรำบสูง  มีน  ำท่วม
บำงครั งในฤดูฝน  เนื่องจำกแม่น  ำปิงล้นตลิ่ง  ซึ่งมีแม่น  ำปิงเป็นแม่น  ำที่ส ำคัญในกำรท ำกำรเกษตรของ
หมู่บ้ำน ปัจจุบันมีกำรขุดลอกล ำน  ำแม่ปิงเพ่ือปรับพื นที่ ชำวบ้ำนมีกำรติดตั งเครื่องพลังน  ำ เพ่ือสูบน  ำ
ขึ นมำใช้ในฤดูแล้งน  ำ  เพรำะพื นที่ท ำกำรเกษตรมีมำก  แต่แหล่งน  ำเพื่อกำรเกษตรมีจ ำนวนน้อย 
 

  
 
1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 

ฤดูร้อน    เดือน มีนำคม – พฤษภำคม      อุณหภูมิเฉลี่ย  36-37  องศำเซลเซียส 
 ฤดูฝน    เดือน มิถุนำยน – ตุลำคม    อุณหภูมิเฉลี่ย  26-28  องศำเซลเซียส 
 ฤดูหนำว   เดือน พฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์    อุณหภูมิเฉลี่ย  15  องศำเซลเซียส 
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1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 

ส่วนใหญ่เป็นพื นที่รำบดินร่วนปนเหนียว
และดินลูกรัง  ในส่วนของพื นที่รำบดินร่วน ซึ่งเป็น
ดินที่ค่อนข้ำงดี เหมำะส ำหรับกำรปลูกพืชระยะ
ยำว  เช่น ล ำไย  มะม่วง และบำงพื นที่เป็นหน้ำผำ
ชัน ชำวบ้ำนแผ้วถำงเพ่ือปลูกสร้ำงที่พักอำศัยตำม
ไหล่เขำ  

 
  1.8.2 น ้า (ลักษณะ สภาพ การใช้
ประโยชน์) 
 - น ้าเพื่อการบริโภค (น ้าดื่ม) ประชำชน
ร้อยละ 70 ซื อน  ำดื่มเกือบตลอดปี ส่วนที่เหลือ
จะบริโภคจำกบ่อบำดำล บ่อน  ำตื น และประปำ
จำกแม่น  ำปิง และไม่มีภำชนะรองรับน  ำฝนครบ
ทุกครัวเรือน 
 

 - น ้าเพื่อการอุปโภค (น ้าใช้) ใช้น  ำประปำจำกแม่น  ำปิง ประปำผิวดินขนำดกลำงประจ ำ
หมู่บ้ำน ประปำภูเขำ น  ำกรองได้ไม่สะอำด บำงจุดขำดน  ำใช้ในช่วงเดือน กุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 
ของทุกปี  
 
 - น ้าเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่ปัญหำเกิดในฤดูแล้ง จะขำดแคลนน  ำส ำหรับกำรเกษตรกรรม 
และจะต้องใช้เครื่องสูบน  ำพลังงำนไฟฟ้ำจำกแม่น  ำปิง บำงพื นที่ท่อส่งน  ำยังไปไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ 
ต้องอำศัยน  ำจำกกำรขุดเจำะบำดำลและแหล่งน  ำธรรมชำติทั่วไป  
 
 

1.8.3 ป่า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
พื นที่ป่ำของชุมชนบ้ำนใหม่สำรภี เป็นลักษณะของกำรปลูกพืชไร่พืชล้มลุก รวมทั งมีป่ำที่ชุมชน

ช่วยกันอนุรักษ์และปลูกไว้ คำบเก่ียวเขตกำรปกครองของบ้ำนหนองบัวและบ้ำนใหม่สำรภี คนในพื นที่
เรียกเขตป่ำอนุรักษ์นั นว่ำ บวกดู่ 
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1.9 แหล่งน ้าในหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง 
คลอง บึง ล้าห้วย)  

จำกกำรสังเกตภำยในหมู่บ้ำน เกี่ยวกับ
แหล่งน  ำภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ บ้ำนใหม่สำรภี
อำศัยน  ำจำกล ำน  ำแม่น  ำปิง น  ำพลังไฟฟ้ำเป็น
หลัก เพ่ือกำรเกษตรกรรมและกำรอุปโภค อีกทั ง
มีกำรขุดเจำะบ่อบำดำล และบ่อน  ำ ไว้ใช้ภำยใน
ครัวเรือน 

 

  
 
1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ) 
 จำกกำรสังเกตภำยในชุมชน พบว่ำ ในชุมขน
มีพืชพรรณในท้องถิ่น คือ ต้นสำรภี และต้นไม้แซม
ตำมธรรมชำติชนิดต่ำง ๆ ปะปนอยู่ในพื นที่เพรำะ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ล ำไย ทั งนี ในหลำยครัวเรือน           
ก็ใช้พื นที่ในบริเวณบ้ำน ปลูกต้นล ำไย สร้ำงรำยได้
ให้กับครอบครัว 
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ตอนที ่2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 จำกกำรสังเกตข้อมูลภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ ชุมชนบ้ำนใหม่สำรภีมีลักษณะกำรตั งถิ่นฐำนแบบ
เส้นตรง (Line Settlement) ตำมแนวถนนโดยมีปัจจัยส ำคัญ คือ ควำมสะดวกในกำรคมนำคมขนส่ง      
โดยชำวบ้ำนจะตั งบ้ำนเรือนกระจำยเรียงยำวไป
ตำมแนวถนน เพ่ือที่จะได้อำศัย ถนนเป็นกำร
สัญจร  สภำพทำงสั ง คม เป็ นสั ง คมชนบท 
ครอบครัวขนำดกลำง ลักษณะบ้ำนเรือนในชุมชน 
มีกำรปลูกสร้ำงติด ๆ ใกล้ชิดกันมีรั วรอบเพียง
ระดับสำยตำเพียงเพ่ือกั นเขตแดน แสดงถึงกำร
ใช้ชีวิตในรูปแบบเครือญำติ คือ มีกำรพ่ึงพิงและ
เป็นหูเป็นตำซึ่งกันและกัน 
  
2.2 สภาพที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านครึ่งตึก          
ครึ่งไม้ บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 

จำกกำรสังเกต และเก็บข้อมูลสภำพ             
ที่ อยู่ อำศัยภำยในหมู่ บ้ ำน บ้ ำนใหม่สำรภี  
ชำวบ้ำนนิยมปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนเป็นบ้ำนปูน            
ชั นเดียว รูปแบบสมัยใหม่ปลูกสร้ำงติด ๆ กัน
ขนำนไปตำมแนวถนน ทั งนี เพรำะค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยและควำมคงทนแข็งแรงมำกขึ น 
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 

2.3.1 อาชีพหลัก ที่ส ำคัญของประชำกรในเขตบ้ำนใหม่สำรภี ได้แก่ อำชีพกำรเกษตรกรรม 
ซึ่งส่วนใหญ่มีอำชีพท ำสวนล ำไยและมะม่วงเป็นหลัก กำรท ำสวนไม้ผล ได้แก่ ล ำไย มะม่วง กล้วยหอม     
กำรท ำไร่ ได้แก่ ข้ำวโพด และกำรปลูกข้ำวส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

2.3.2 อาชีพเสริม ของรำษฎรในพื นที่ ได้แก่ อำชีพค้ำขำย เช่น ขำยวัสดุก่อสร้ำง ขำยของช ำ 
ปั๊มน  ำมันขำยปลีก ฯลฯ กำรรับจ้ำงทั่วไป และจักสำน ซี่งมักจะจัดท ำเฉพำะเท่ำที่มีกำรสั่งซื อในพื นที่
หมู่บ้ำน    
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2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษา                     
นอกโรงเรียน โรงเรียนเอกชน)  

จำกกำรแบ่งแยกเขตกำรปกครองออกมำจำกพื นที่เดิมบ้ำนหนองบัว ปัจจุบันจึงพบว่ำ                
กลุ่มเด็กนักเรียนในเขตบ้ำนใหม่สำรภี และบ้ำนหนองบัว มีสถำนศึกษำที่ใช้ร่วมกัน ดังนี  ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนใหม่สำรภี ซึ่งมีจ ำนวนเด็กในกำรดูแล 
49 คน 1 และผู้ ดู แล 2 คน คื อ น ำ ง พัฒนำ            
แก้วเคียงค ำ และนำงพรสวรรค์  อุนจะน ำ และ
โรงเรียนบ้ำนใหม่สำรภี ซึ่งเปิดกำรเรียนกำรสอน
ตั งแต่ระดับประถมศึกษำ จนถึงระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ภำยใต้กำรปกครองของ นำงพัชรินทร์              
วงค์ติ๊บ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ซึ่งทั ง 2 สถำนศึกษำ
ตั งอยู่ ณ หมูท่ี่ 15 บ้ำนหนองบัว 

                                                           
1 ข้อมูลจำกส ำนกังำนทะเบียนอ ำเภอจอมทอง ณ วันที่ 11 กรกฎำคม  พ.ศ.2561 
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2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค 
โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยใน
ชุมชน ถึงสภำพและควำมสะดวกสบำยในเรื่อง
สำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ น  ำอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ 
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะในพื นที่ พบว่ำ มีควำม
สะดวกสบำย และเข้ำถึงในพื นที่ส่วนใหญ่ อีกทั ง
ชำวบ้ำนก็ได้รับโอกำสอย่ำงทั่วถึง ในที่นี่รวมไปถึง
กำรสื่อสำรระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำยอีกด้วย  
 
 2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน) 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชนบ้ำนใหม่สำรภี ในเรื่องที่เกี่ยวกับสภำพเส้นทำง
คมนำคม พบว่ำมีควำมสะดวกสบำยเช่นกัน แม้ในบำงซอยจะยังเป็นถนนลูกรัง แต่ก็เป็นเพียงระยะ                   
สั น ๆ อำจมีควำมขรุขระเล็กน้อยในช่วงฤดูฝน แต่หำกก็อยู่ ในช่วงที่ก ำลังจัดหำงบประมำณเพ่ือกำร
จัดสร้ำง และพัฒนำซ่อมแซม 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 

จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน
บ้ำนใหม่สำรภี เกี่ยวกับศำสนสถำน และสถำนที่
ประกอบพิธีกรรม พบว่ำ ในชุมชนมีวัดใหม่สำรภีตั ง
เด่นเป็นสง่ำ อยู่ใจกลำงหมู่บ้ำน เป็นศำสนสถำนที่ใช้
ร่วมกันกับชำวบ้ำนชุมชนบ้ำนหนองบัว มีเพียงถนน
เป็นเขตบอกแนวพื นที่ปกครอง หำกแต่ในทุกขณะที่มี
กำรจัดพิธีกรรมใด ๆ ชำวบ้ำนทั ง 2 หมู่บ้ำนก็ร่วมกัน
ประกอบพิธีอย่ำงกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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2.8 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลของ
ชุมชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับสถำนที่พักผ่อน
หย่อนใจ ชุมชนบ้ำนใหม่สำรภี พบว่ำกลำง
หมู่บ้ำนเป็นจุดพบปะของชุมชน เนื่องด้วยเป็น
หอประชุมและลำนกิจกรรมประจ ำหมู่บ้ำน 
และมีลำนต้นโพธิ์ใหญ่อันร่มรื่น ให้ร่มเงำแก่                   
ผู้มำหยุดพัก อีกทั งบริเวณดังกล่ำวก็อยู่ห่ำง
จำกที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนเพียงเขตรั วกั น 
 
ตอนที ่3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยท่ัวไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 

จำกกำรศึกษำข้อมูลภำยในพื นที่  
พบว่ำ ประชำชนทั งหมดในเขตชุมชนบ้ำนใหม่
สำรภี สื่อสำรด้วยภำษำท้องถิ่น (ภำษำเหนือ) 
แต่ในส่วนของกำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำร
และบุคคล ภำยนอกจะใช้ภำษำกลำงในกำร
ติดต่อสื่อสำร 
 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 

จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่แต่งกำยตำมสมัยปกติ 
คือเสื อยืดคอปก หรือคอกลม กำงเกงขำสั นหรือขำยำว หรือผ้ำถุง 
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3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จำกกำรศึกษำข้อมูลในชุมชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน

บ้ำนใหม่สำรภี พบว่ำ ในอดีตประชำชนในเขตชุมชนบ้ำนใหม่สำรภี มีภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่ กำรท ำ
เครื่องจักสำน หำกแต่เมื่อเวลำผ่ำน ขำดผู้สืบสำน ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นดังกล่ำวจึงเลือนรำง                   
ไม่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ กระนั นก็ยังเป็นที่รู้จักกันในพื นที่ ทั งนี  เพรำะขำดกำรสนับสนุนจำก
ภำครัฐ อีกทั งวัฒนธรรมสมัยใหม่ก็ท ำให้นับวัน ศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่ำวจะสูญสลำยไป  
 
3.4 อาหารท้องถิ่น 

จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยใน
ชุมชน พบว่ำ อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชน               
ส่วนใหญ่นิยมรับประทำนเป็นอำหำรที่หำได้ทั่วไป 
จำกพื นที่ป่ำและรวมไปถึง ร้ำนค้ำภำยในหมู่บ้ำน 
หนอง ล ำห้วย เช่น หน่อไม้ เห็ด  ปลำ และพืชผัก
ที่ปลูกไว้ในครัวเรือน 
 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 

จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ ภำยในชุมชนบ้ำนใหม่สำรภีมีกำร                    
รวมกลุ่มอย่ำงเป็นทำงกำร คือ กลุ่มอสม. กองทุนปุ๋ย-ยำ กองทุนผู้สูงอำยุ กลุ่มท ำน  ำพริกลำบ ฯลฯ 
 
 
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 

จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พื นที่บ้ำนใหม่สำรภี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบกำรรวมกลุ่มและองค์กรภำยในชุมชนแบบไม่เป็นทำงกำร พบว่ำ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ชุมชน
มีลำนกว้ำงทำงทิศใต้ของหมู่บ้ำน เป็นลำนดิน
ซึ่งอยู่ในกำรดูแลของผู้ใหญ่บ้ำน เปิดเป็นร้ำน
ขำยของช ำ และปั๊มน  ำมันขำยปลีก อีกทั งยัง
เปิดเป็นร้ำนอำหำรในช่วงเวลำเย็นย่ ำ จึงมัก                
มีกำรจับกลุ่ มพบปะพูดคุยของชำวบ้ำน
ภำยหลังกำรเสร็จสิ นภำรกิจกำรงำนในช่วง
บ่ำยถึงเย็น ณ ลำนดินแห่งนี  
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ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ปัญหำส ำคัญท่ีพบเห็นโดยทั่วไปจำกกำรสังเกต และศึกษำข้อมูลในพื นท่ี ชุมชนบ้ำนใหม่สำรภี 
พบว่ำ จำกกำรขยำยตัวของกำรคมนำคมในพื นที่ ท ำให้สภำพอำกำศในชุมชนปกคลุมไปด้วยฝุ่นจำก
กำรก่อสร้ำงและขยำยถนน ครัวเรือนหลำย
หลังต้องปิดตำยในช่วงเวลำกลำงวันเพรำะ     
ฝุ่ น ละอองที่ ล อยมำตำมอำกำศ  อีกทั ง
น  ำประปำหมู่บ้ำนมีปัญหำด้ำนคุณภำพของน  ำ
และกำรเสื่อมสภำพของแท้ง ค์น  ำและท่อ     
รวมไปถึงน  ำที่ไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภคและ
บริโภคของประชำชน 
 

 
 
ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมในสังคม และ    
กำรรับเอำวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ำมำในชุมชน ท ำให้ชุมชนบ้ำนใหม่สำรภีในปัจจุบันมีสภำพควำม
เป็นอยู่เยี่ยงสังคมสมัยใหม่ ประเพณีดั งเดิมที่ชุมชนอ่ืนใดมี ก็ปรำกฏในพื นที่บ้ำนใหม่สำรภีเฉก
เช่นเดียวกัน หำควำมแตกต่ำงไม่มี กำรเกิดขึ นของประเพณีนิยมต่ำง ๆ ในพื นที่ ยังคงมีอยู่ตำมวำระ
โอกำส  
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ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่สูญเสียไป เป็นผลมำจำกสำเหตุหลำยประกำร ได้แก่ ควำม
เจริญเติบโตและขยำยตัวของชุมชนอย่ำงรวดเร็ว กำรท ำลำยแหล่งที่อยู่อำศัยธรรมชำติ กำรแผ้วถำง 
บุกรุกป่ำเพ่ือท ำกำรเกษตร กำรพัฒนำพื นที่ เปลี่ยนพื นที่ธรรมชำติไปเป็นที่ดินเพ่ือกำรเกษตรและ                   
อยู่อำศัย ควำมแห้งแล้งในพื นที่ ตลอดจนมลพิษต่ำง ๆ ที่เพ่ิมมำกขึ น คือปัญหำที่ผู้น ำชุมชนและคนใน
พื นที่ประสบ 
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ตารางแสดงปฏิทินประเพณีวัฒนาธรรมในรอบปีของชุมชน2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 ตำรำงแสดงปฏิทินประเพณีวัฒนำธรรมในรอบปีของชุมชนเป็นตำรำงแสดงช่วงเวลำกำรจัดประเพณีเทศกำลและงำนบุญต่ำง ๆ ในพื นที่ชุมชนที่
ท ำกำรศึกษำ ซ่ึงเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ส ำคัญของสังคมภำคเหนือของประเทศไทย 

เดือนภาคเหนือ เดือนภาคกลาง งานประเพณีเทศกาลต่างๆ 
เดือนที่ 1 (เกี๋ยง) ตุลำคม ประเพณีออกพรรษำ  สลำกภัต (ตำนก๋วยสลำก) 
เดือนที่ 2 (ยี่) พฤศจิกำยน ประเพณีลอยกระทง  ทอดผ้ำป่ำ  กฐิน 
เดือนที่ 3 (อ้ำย) ธันวำคม ทอดผ้ำป่ำ  ฮ้องขวัญข้ำว 
เดือนที่ 4  มกรำคม ถวำยทำนข้ำวใหม่  ขึ นบ้ำนใหม่  แต่งงำน   
เดือนที่ 5  กุมภำพันธ์ ปอยหลวง  บวชเณร   
เดือนที่ 6  มีนำคม บวชลูกแก้ว  เลี ยงผีปู่ย่ำ 
เดือนที่ 7 เมษำยน สงกรำนต์  รดน  ำด ำหัว  พิธีสู่ขวัญ  สืบชะตำ 
เดือนที่ 8 พฤษภำคม บวชเณร  วิสำขบูชำ  สรงน  ำพระธำตุ 
เดือนที่ 9 มิถุนำยน สรงน  ำพระธำตุ 
เดือนที่ 10  กรกฎำคม เข้ำพรรษำ 
เดือนที่ 11 สิงหำคม - 
เดือนที่ 12 กันยำยน สลำกภัต 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านโรงวัว หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

บ้ำนโรงวัว  หมู่ที่ 5  ต ำบลแม่สอย 
อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   เดิมได้
อำศัยกำรปกครองร่วมกับบ้ำนห้วยฝำง หมู่ที่ 
8  และต่อมำจ ำนวนประชำกรก็เพ่ิมจ ำนวน
มำกขึ นมำกกว่ำเดิมท ำให้หมู่บ้ำนห้วยฝำงต้อง
แยกกำรปกครองออกไป  หมู่บ้ำนโรงวัวจึงได้
ท ำกำรแยกหมู่บ้ำนออกมำ ตำมประชำกร                
ที่ เ พ่ิ ม ขึ น ต ร ง ต ำ ม ข้ อ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
กระทรวงมหำดไทยในปี พ.ศ.2531  ต้องแยกหมู่บ้ำนออกมำเพ่ือให้กำรดูแลปกครองเป็นไปอย่ำงทั่วถึง  
สะดวกในกำรบริหำรปกครอง  และเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ น  โดยมีกำร
แต่งตั งผู้ใหญ่ของหมู่บ้ำนโรงวัว  คนแรก ชื่อนำยผัด ตุ่นติ๊บ  คนที่สอง  ชื่อนำยบุญธัม  แก้วเคียงค ำ คนที่สำม  
ชื่อนำยดวงต๋ำ  ต้อติดวงค์   คนทีส่ี่  ชื่อนำยสมบัติ  แก้วเคียงค ำ และปัจจุบัน ชื่อนำยอดุลย์ จุมปำทอง 

 
2. ที่ตั งหมู่บ้าน  
 ชื่อหมู่บ้ำน  บ้ำนโรงวัว  หมู่ที่ 5 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   มีระยะห่ำง
จำกหมู่บ้ำนถึงที่ว่ำกำรอ ำเภอประมำณ 17 กิโลเมตร   ลักษณะเส้นทำงคมนำคมจำกอ ำเภอ จอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่ไปยังหมู่บ้ำนโรงวัว เป็นถนนลำดยำง  สภำพดี  ลักษณะ เส้นทำงคมนำคมเข้ำหมู่บ้ำน
เป็นถนนลำดยำง และจำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนไปยังอ่ำงเก็บน  ำเป็นถนนลำดยำงและถนนก่อนเข้ำอ่ำง                  
เก็บน  ำเป็นถนนลูกรัง 
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แผนที่ชุมชน 

 
 
3. ขนาดของหมู่บ้าน 

- จ ำนวนหลังคำเรือน    304  หลังคำเรือน  
- จ ำนวนประชำกรทั งหมด  1,001  คน 
- จ ำแนกเป็น ชำย    500 คน        
- จ ำแนกเป็น หญิง    501 คน 
 

4.  จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมำณ 3,050 ไร่ จ ำแนกเป็น  
- ที่อยู่อำศัย       304 หลัง 
- พื นที่ท ำกำรเกษตร    2,000 ไร่ 
- พื นที่เพ่ือกำรสำธำรณะประโยชน์     50 ไร่ 

 

5. อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดกับล ำน  ำแม่ปิง 
 ทิศใต้  ติดต่อกับบ้ำนห้วยฝำง  หมู่ 8 อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้ำนห้วยมะควัด  หมู่ 12 อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก ติดกับล ำน  ำแม่ปิง 
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6. ลักษณะภูมิประเทศ   
 หมู่บ้ำนโรงวัวมีเนื อที่ทั งหมดประมำณ 3,050 ไร่  เป็นชุมชนเป็นที่รำบเชิงภูเขำและติดกับ
แม่น  ำปิง  ซึ่งเป็นแม่น  ำสำยหลักที่หล่อเลี ยงชีวิตคนในชุมชนมำยำวนำน ใช้ในด้ำนอุปโภค บริโภค และ
ใช้น  ำเพ่ือกำรท ำกำรเกษตร 
 
7. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อน เดือน มีนำคม-พฤษภำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 36-37 องศำเซลเซียล 
 ฤดูฝน เดือนมิถุนำยน-ตุลำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 26-28 องศำเซลเซียล 
 ฤดูร้อน เดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศำเซลเซียล  
 
8. ลักษณะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.1 ดิน (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
 สภำพดินเป็นในพื นที่เป็นดินปนทรำย  
ใช้ในกำรท ำกำรเกษตร ในกำรเพำะปลูกล ำไย
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจำกเป็นดินที่เหมำะแก่กำร
เพำะปลูก  
 
 8.2 น ้า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
 ในพื นที่หมู่บ้ำนโรงวัวติดกับแหล่งน  ำ
ทั งทำงทิศเหนือและทิศตะวันตก มีแหล่งน  ำ
ใหญ่ไหลผ่ำนและประชำชนในหมู่บ้ำนโรงวัว
น ำมำเป็นน  ำใช้เพ่ือกำรเกษตร  มีน  ำประปำใช้
เพ่ือกำรอุปโภค  ส่วนน  ำดื่มจะซื อ และยังใช้น  ำ
จำกแหล่งน  ำธรรมชำติและน  ำบำดำลอีกด้วย 
 
 8.3 ป่า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
 ในหมู่บ้ำนโรงวัวมีป่ำ คือป่ำชุมชน
เป็นแหล่งระบบนิเวศในชุมชน    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

58 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

9. แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของหมู่บ้ำนโรงวัวหลักที่ใช้ใน
ก ำ ร อุป โ ภคคื อ แม่ น  ำ ปิ ง แ ล ะน  ำ บ ำดำล                 
มีอ่ำงเก็บน  ำห้วยเขียว  อ่ำงเก็บน  ำหนองกระทิง  
อ่ำงเก็บน  ำหนองนกแฮง   อ่ำงเก็บน  ำห้วยฝำง
ตอนบน  ห้วยฝำงตอนล่ำง  ซึ่งเป็นอ่ำงเก็บน  ำ
ในกำรใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนบ้ำนโรงวัว
ในกำรใช้เพ่ือกำรท ำกำรเกษตร   
 

   
10. พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ) 
 ชำวบ้ำนบ้ำนโรงวัวส่วนใหญ่จะปลูกล ำไยเป็นหลัก เป็นพืชเศรษฐกิจที่คนในชุมชนปลูก
เนื่องจำกสร้ำงรำยได้ที่ใช้ในกำรเลี ยงชีพให้คนในชุมชนได้ 
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ตอนที ่2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  

2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 ชุมชนบ้ำนโรงวัวมีกำรตั งถิ่นฐำนปลูก
บ้ ำน เรื อนตำมแนวถนนภำยในหมู่บ้ ำน  
กระจำยตำมซอยมี 3 ซอย มีกำรปกครองแบบ
แบ่งหมวดมีทั งหมด 10 หมวด  จัดตั งขึ นเพ่ือ
แบ่งควำมรับผิดชอบในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
ภำยในหมู่บ้ำน   

 
2.2 สภาพที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้าน

ครึ่งตึกครึ่งไม้ บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้าน
ตึก) 
 สภำพที่อยู่อำศัยบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำน
โรงวัว  มีสภำพบ้ำนเป็นบ้ำนแบบผสมผสำน 
แต่ก็บ้ำนตึกปะปนเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะเป็น
บ้ำนไม้ 
  

2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 คนในชุมชนบ้ำนโรงวัวมีอำชีพหลัก คือ กำรปลูกล ำไย ซึ่งเป็นอำชีพที่ท ำสืบทอดกันมำ                    
เป็นเวลำที่ยำวนำน และเป็นอำชีพที่สร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชนเป็นจ ำนวนมำก 
  

2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน โรงเรียนเอกชน) 
 ชุมชนบ้ำนโรงวัวมีสถำนศึกษำ คือ
ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนโรงวัว  โรงเรียนบ้ำนโรงวัว 
ซึ่งจะมีเยำวชนจำกหมู่บ้ำนห้วยฝำง หมู่บ้ำน
หนองบัว  หมู่บ้ำนห้วยมะควัด  หมู่บ้ำนใหม่
สำรภี มำเรียนเป็นจ ำนวนมำกเนื่องจำกมีระยะ
ที่ไม่ไกลกันมำกนัก 
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2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า  น ้าอุปโภค/บริโภค  โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 
 ในชุมชนบ้ำนโรงวัวมีสำธำรณูปโภคที่ดี  ไฟฟ้ำและไฟส่องสว่ำงทำงที่ดี  แต่ในส่วนเรื่องน  ำนั น
ชำวบ้ำนภำยในชุมชนจะซื อน  ำเพ่ือมำบริโภค  ส่วนอุปโภคนั นคนในชุมชนใช้น  ำจำกแหล่งน  ำธรรมชำติ  
น  ำประปำ น  ำบำดำล แต่ก็มีปัญหำในเรื่องของน  ำแห้งท ำให้น  ำไม่พอใช้กับกำรท ำกำรเกษตร  และ                    
มีหินปูนปะปนเป็นจ ำนวนมำกต้องเสียค่ำอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดเยอะ 
 

 2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า 
ถนนดิน ถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง สะพาน) 
 ในชุมชนบ้ำนโรงวัวไม่มีทำงเดินเท้ำ 
ถนนเส้นหลักภำยในชุมชนบ้ำนโรงวัวเป็น
ถนนลำดยำง  และถนนในซอยหมู่บ้ำนจะเป็น
คอนกรีต ถนนไปอ่ำงน  ำและไปที่ท ำกำรเกษตร
จะเป็นถนนลูกรัง 
 

 2.7 ศาสนสถาน   และสถานที่
ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนในชุมชนบ้ำนโรงวัว คือวัดโรงวัว ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในกำรท ำกิจกรรมทำง
ศำสนำชำวบ้ำนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ   
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ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยท่ัวไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ชุมชนบ้ำนโรงวัวจะใช้ภำษำเหนือเป็นหลัก  (ค ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำร แต่กำร
ติดต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกก็จะใช้ภำษำไทยกลำงในกำรติดต่อสื่อสำร 
 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 คนในชุมชนบ้ำนโรงวัวแต่งตัวเหมือนกับคนทั่วไปแต่ง  ใส่เสื อยืด  กำงเกงยีน กำงเกงขำสั น 
เหมือนกับคนในเมือง  กำรแต่งกำยในแต่ละวันก็ขึ นกับควำมเหมำะสมในบริบทกำรใช้ชีวิตแต่ละวัน 
 
3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนโรงวัวมีศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสรงน  ำพระ ประเพณี
ไม้ค  ำโพธิ์ ประเพณีรดน  ำด ำหัวผู้สูงอำยุ ประเพณีสงกรำนต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสลำกภัต
ประเพณแีห่เทียนพรรษำ ประเพณีตำนข้ำวใหม ่ประเพณีท ำปูนบ้ำน (ปูชำบ้ำน) 
 
3.4 อาหารท้องถิ่น 
 อำหำรภำยในชุมชนที่คนในชุมชนนิยมรับประทำนก็เป็นอำหำรทั่วไปทำงภำคเหนือ โดย                   
ท ำกินกันเองภำยในครอบครัวใช้วัตถุดิบจำกตลำดหรือวัตถุดิบที่ปลูกเองมำใช้ในกำรประกอบอำหำร 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 

ภำยในชุมชนบ้ำนโรงวัวมีกำรรวมกลุ่มที่เป็นทำงกำร ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร 
กลุ่มพัฒนำสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรเกษตร กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน กลุ่มอสม. กลุ่มกองทุนแม่                   
ของแผ่นดิน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มต ำรวจอำสำ 
 
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 

ภำยในชุมชนบ้ำนโรงวัวมีกำรรวมกลุ่มที่ไม่เป็นทำงกำร ได้แก่ กลุ่มรักษำควำมสงบในชุมชน 
กลุ่มกรรมกำรหมู่บ้ำน กลุ่มเยำวชน 

 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย  
 ในชุมชนบ้ำนโรงวัวมีปัญหำในเรื่องน  ำประปำไม่สะอำด มีหินปูน  ซึ่งในกำรท ำควำมสะอำด
อุปกรณ์ในแต่ละครั งนั นต้องเสียเงินในกำรเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกอุปกรณ์ในกำรท ำ
ควำมสะอำดหินปูนและน  ำยำในกำรล้ำงประปำ มีจ ำนวนแพง  ในกำรแก้ไขปัญหำแต่ละครั งก็ใช้เงิน
จำกคนในชุมชน เงินหมู่บ้ำน ท ำให้บำงครั งกำรบูรณะซ่อมแซมไม่ต่อเนื่อง ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้  
จึงท ำให้ชำวบ้ำนต้องซื อน  ำบริโภค 
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ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนโรงวัวมีศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่เก่ียวเนื่องกับกำร
ด ำรงชีวิต เช่น ประเพณีตำนข้ำวใหม่ ประเพณีสลำกภัต ประเพณีท ำปูนบ้ำน (ปูชำบ้ำน) รวมถึง
ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ อำทิ ประเพณีสรงน  ำพระ ประเพณีไม้ค  ำโพธิ์ 
ประเพณีสงกรำนต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษำ 
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
 ชุมชนบ้ำนโรงวัว ควรได้รับกำรสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องกำรปรับปรุงและบูรณะซ่อมแซม
ระบบกำรล้ำงอุปกรณ์จำกปัญหำหินปูน ซึ่งเป็นแหล่งน  ำที่ส ำคัญส ำหรับกำรอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 จำกกำรพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ถึงประวัติควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน ได้ทรำบว่ำพื นที่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำยประชำกร

ส่วนใหญ่ที่อพยพมำเป็นกลุ่มแรกในพื นที่กลุ่ม
กระเหรี่ยง เดิมบริเวณนี มีต้นมะม่วงจ ำนวน
มำกขึ นอยู่บริเวณล ำห้วยของหมู่บ้ำน ประกอบ
อยู่ทำงฝั่งซ้ำยของแม่น  ำปิง จึงเรียกบริเวณนี ว่ำ 
บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 
  
 
 
 

 

2. ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย อยู่ทำงทิศใต้ ของอ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทำง
จำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 28 กม.ลักษณะ/เส้นทำง 
 2.1 ถนนเส้นทางหลัก ระหว่ำงหมู่บ้ำนและระหว่ำงต ำบล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ถนนลำดยำงมะตอย ตลอดเส้นทำงถึงแยกถนนฮอด – เชียงใหม่ 
 2.2 ถนนสายรอง / ซอย ภำยในหมู่บ้ำนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำงลูกรัง 
 2.3 ถนนเส้นทางขนส่งพืชผลทางเกษตรกรรม เป็นถนนลูกรัง ถนนลำดยำง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สลับกันไป แล้วแต่พื นที่นั น ๆ ที่จะเชื่อมติดต่อกัน 
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แผนที่ชุมชน 

 

3. ขนาดของหมู่บ้าน  
 จ้านวนหลังคาเรือน       252 หลังคำเรือน 
 จ้านวนประชากรทั งหมด       876 คน 
 จ้าแนกเป็น ชาย        431 คน 
 จ้าแนกเป็น หญิง       445 คน 
 
4. จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ    3,359   ไร่ 
 จ ำแนก - ที่อยู่อำศัย    252  หลัง    
  - พื นที่ท ำกำรเกษตร   3,000 ไร่ 
  - พื นที่เพ่ือสำธำรณะประโยชน์  - ไร่ 
  - อ่ืน ๆ     - ไร่ 
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5. อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 

 ทิศใต ้  ติดต่อกับ บ้ำนห้วยปุ้ ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้ำนใหม่สำรภี หมู่ 4 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
6. ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภำพพื นที่โดยทั่วไปของบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย จะเป็นที่รำบสูง ใช้น  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำและ                  
น  ำบำดำล ในกำรท ำเกษตร อุปโภคและบริโภค ของหมู่บ้ำนโดย ประชำกรประกอบอำชีพเกษตรกรรม              
ปลูกล ำไย ประมำณร้อยละ 95 ของจ ำนวนหลังคำเรือนทั งหมด รอบหมู่บ้ำนเป็นพื นที่ป่ำเต็งรังและ
เนินเขำสูง 
  
7. ลักษณะภูมิอากาศ 

ฤดูร้อน เดือนมีนำคม – พฤษภำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 36-37  องศำเซลเซียส  
 ฤดูฝน เดือนมิถุนำยน – ตุลำคม   อุณหภูมิเฉลี่ย 26-28  องศำเซลเซียส  
 ฤดูหนำว เดือนพฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย 15  องศำเซลเซียส 

 
8. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.1 ดิน (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
  ส่วนใหญ่เป็นพื นที่รำบดินร่วน 
ซึ่งเป็นดินเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืชระยะ
ยำว เช่น ล ำไย มะม่วง 
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 8.2 น ้า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์)  
 - น  ำเพ่ือกำรบริโภค (น  ำดื่ม) ประชำชนมีน  ำดื่มเกือบตลอดปี โดยมีอ่ำงเก็บน  ำ 5 แห่ง เป็น
แหล่งน  ำส ำคัญที่สูบขึ นมำใช้โดยผ่ำนกระบวนกำรกรองของกลุ่มน  ำดื่มของหมู่บ้ำน 

 - น  ำ เ พ่ื อ ก ำ ร อุป โ ภค  ( น  ำ ใ ช้ )  ใ ช้
น  ำประปำ และน  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำ  
 - น  ำเพ่ือกำรเกษตร ใช้น  ำจำกอ่ำงเก็บ
น  ำทั ง 5 แห่งในหมู่บ้ำน ประกอบกับน  ำบำดำล 
แต่ในฤดูร้อนต้องมีกำรจ ำกัดกำรใช้น  ำของ
เกษตรกรเนื่องจำกปริมำณน  ำมีน้อย 

 

8.3 ป่า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์)  
 พื นที่ ป่ ำของชุมชนบ้ ำนห้ วยม่ ว ง      
ฝั่งซ้ำยเป็นลักษณะป่ำเต็งรัง ที่มีมำก่อนที่จะมี
คน เข้ ำ มำ ใช้ เ ป็ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย  มี พื นที่ ป่ ำ
กว้ำงขวำงคำบเกี่ยวเขตกำรปกครองของ
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน  
 
 
9. แหล่งน ้าในหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 จำกกำรสังเกตภำยในหมู่บ้ำน เกี่ยวกับแหล่งน  ำภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ บ้ำนห้วยม่วงฝั่ง ซ้ำย
อำศัยน  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำทั ง 5 แห่ง และน  ำดำบำลเป็นหลัก เพ่ือกำรเกษตรกรรมและกำรอุปโภค 
บริโภค 
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10. พืชพรรณท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ) 
 จำกกำรสังเกตภำยในชุมชน พบว่ำ ในชุมชนมีพืชพรรณในท้องถิ่น ได้แก่ ต้นสะเรียมและ                     
ต้นกระถินปะปนอยู่ในพื นที่เพรำะปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ล ำไย ทั งนี ในหลำยครัวเรือนก็ใช้พื นที่                    
ในบริเวณ บ้ำน ปลูกต้นล ำไย สร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัว    

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 จำกกำรสังเกตข้อมูลภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำยมีกำรตั งบ้ำนเรือนส่วนใหญ่
ปลูกบ้ำนอยู่บริเวณเดียวกันไปตำมเส้นทำงคมนำคมสำยหลักและสำยรองภำยในหมู่บ้ำน ซึ่งบ้ำนเรือน
ที่อำศัยมักจะมีลักษณะตั งถิ่นฐำนแบบปลูกบ้ำนติดกัน ไม่หนำแน่นจนเกินไป  
 
2.2 สภาพที่อยู่อาศัย 
 จำกกำรสังเกต และเก็บข้อมูลสภำพที่อยู่อำศัยในหมู่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย ชำวบ้ำนจะนิยม
ปลูกบ้ำนเป็นบ้ำนปูนชั นเดียว ปลูกสร้ำงติด ๆ กัน ทั งนี เพรำะพื นที่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำยประชำกร
ส่วนมำกเป็นชนเผ่ำกระเหรี่ยงที่จะมีลักษณะเฉพำะ เป็นบ้ำนชั นเดียวท ำจำกไม้ บำงหลังก็เป็นบ้ำนปูน
สองชั น 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ 
 (1) อาชีพหลัก ที่ส ำคัญของประชำกรในเขตบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย ได้แก่ เกษตรกรรม ซึ่ง                   
ส่วนใหญ่เป็นอำชีพท ำสวนล ำไย เป็นหลัก 
 (2) อาชีพเสริม ของรำษฎรในพื นที่ได้แก่ อำชีพรับจ้ำง เพ่ือเป็นรำยได้ในช่วงที่ไม่ได้ท ำล ำไย 
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน 
 จำกกำรสังเกตในพื นที่บ้ำนห้วยม่วง
ฝั่งซ้ำย มีศูนย์กำรศึกษำตั งอยู่ในชุมชนได้แก่ 
โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย และโรงเรียน
อนุบำลเด็กเล็ก 
 
2.5 สาธารณูปโภค 
 จำกกำรสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน ในเรื่องควำมสะดวกสบำยในเรื่องสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ น  ำ
อุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะในพื นที่ พบว่ำ มีควำมสะดวกสบำย 
 
  
 
 
 
 
 

2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 
 จำกกำรสังเกตภำยในหมู่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย พบว่ำมีควำมสะดวกสบำย แม้อำจจะมีถนน
บำงส่วนในพื นท่ีกำรเกษตรเป็นทำงลูกรังในเส้นทำงไปอ่ำงเก็บน  ำและพื นที่กำรเกษตร 
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2.7 ศาสนสถาน 
 จำกกำรสังเกตภำยในชุมชนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย เกี่ยวกับศำสนสถำน และสถำนที่ประกอบ
พิธีกรรม พบว่ำ ในชุมชนมีวัดประจ ำหมู่บ้ำน 1 แห่ง  
 
  
 
 
 
 
 
 
2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน 

ชุมชนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำยมีโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 1 แห่ง 
 
  
  
  
2.9 สถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลใน
ชุมชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับสถำนที่พักผ่อน
หย่อนใจ ชุมชนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย พบว่ำ
หมู่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำยมีลำนกีฬำในบริเวณ
โรงเรียนบ้ำนม่วงฝั่งซ้ำย เป็นจุดใช้ท ำกิจกรรม
ในกำรออกก ำลังกำยของกลุ่มวัยรุ่น และคนใน
ชุมชน 
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ตอนที ่3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยท่ัวไป 

3.1 ภาษาที่ใช้ 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในพื นที่พบว่ำ ประชำชนในหมู่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 
สื่อสำรด้วยภำษำท้องถิ่น (ภำษำเหนือและภำษำชนเผ่ำ) แต่ในส่วนของกำรติดต่อสื่อสำรกับทำง
รำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำกลำงในกำรสื่อสำร 
 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ 
ประชำกรส่วนใหญ่แต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืดคอปก หรือ              
คอกลม กำงเกงขำสั นหรือขำยำว และผ้ำถุง แต่ประชำกรบำงส่วน
ก็มีเครื่องแต่งกำยแบบเฉพำะของชนเผ่ำ 

 
 

3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลในชุมชน  ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบ้ำนใหม่ห้วยม่วงฝั่งซ้ำย
พบว่ำ มีวัฒนธรรมประจ ำชนเผ่ำกระเหรี่ยงในท้องถิ่นที่ท ำสืบทอด
กันมำ คือ พิธีเรียกขวัญหรือประเพณีมัดมือของชำวพุทธ ที่จะท ำ                
2 ครั งต่อปี ในช่วงเดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 ของปีตำมกำรนับของ           
คนพื นเมือง 

 

3.4 อาหารท้องถิ่น 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชนส่วน
ใหญ่นิยมรับประทำนเป็นอำหำรที่หำได้ทั่วไป จำกร้ำนค้ำภำยในหมู่บ้ำน และจำกธรรมชำติ เช่น 
ผักหวำน หน่อไม้ ไข่มดแดง เป็นต้น แต่จะมีอำหำรท้องถิ่นที่จะบริโภคในช่วงประเพณีคือ ข้ำวเบอะ 
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ตอนที ่4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 

4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ ภำยในชุมชนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย มีกำร
รวมกลุ่มอย่ำงเป็นทำงกำร คือ กลุ่มทอผ้ำและแกะสลัก กองทุนหมู่บ้ำน 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 

 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พื นที่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
รูปแบบกำรรวมกลุ่มและองค์กรภำยในชุมชนแบบไม่เป็นทำงกำร พบว่ำ ชุมชนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย                   
มีสถำนที่ส ำหรับกำรรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทำงกำรจ ำนวนมำกเช่น ร้ำนค้ำในหมู่บ้ำน ศำลำกลำงบ้ำน 
และวัดประจ ำหมู่บ้ำน เป็นสถำนที่ท่ีท ำให้คนมำพบปะแลกเปลี่ยนกัน 
 
ตอนที ่5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ปัญหำส ำคัญที่พบเห็นโดยทั่วไปจำกกำรสังเกต และศึกษำข้อมูลในพื นที่ ชุมชนบ้ำนห้วยม่วง
ฝั่งซ้ำย พบว่ำ พื นที่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำยอยู่ห่ำงจำกหน่วยงำนรำชกำร กำรเดินทำงมำบ้ำนห้วยม่วง             
ฝั่งซ้ำยมีควำมไกล ถนนบำงเส้นมีควำมขรุขระจนชำวบ้ำนต้องใช้เส้นทำงอ้อมไปทำงอ่ืนที่ไกลกว่ำแทน 
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ตอนที ่6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ ชุมชนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย ในปัจจุบันมีสภำพควำม
เป็นอยู่แบบสังคมสมัยใหม่ร่วมกับวิถีชีวิตแบบดั งเดิม มีวัฒนธรรม ประเพณีแบบดั งเดิมที่ เป็น
เอกลักษณ์ชองชนเผ่ำกระเหรี่ยง เช่น กำรทอผ้ำลำยชนเผ่ำ พิธีกรรมต่ำง ๆ เป็นต้น 
 
ตอนที ่7 ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
 พื นที่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย ควรได้รับกำรปรับปรุงทำงเข้ำหมู่บ้ำนที่ช ำรุดให้สำมำรถกลับมำใช้
สัญจรได้ตำมปกติได้ 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

บ้ำนห้วยฝำง  หมู่ที่  8  ต ำบลแม่สอย 
อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เดิมนั นยังไม่ได้
แต่งตั งเป็นหมู่บ้ำน  เนื่องจำกยังมีประชำกร                 
ไม่เพียงพอที่จะจัดตั งเป็นหมู่บ้ำนได้ จึงได้อำศัย
กำรปกครองร่วมกับบ้ำนโรงวัว  และต่อมำจ ำนวน
ประชำกรก็เพ่ิมจ ำนวนมำกขึ นมำกกว่ำเดิมท ำให้
หมู่บ้ำนโรงวัวต้องแยกกำรปกครอง  หมู่บ้ำนห้วย
ฝำงจึงได้ท ำกำรแยกหมู่บ้ำนออกมำ ตำมประชำกรที่เพ่ิมขึ นตรงตำมข้อระเบียบของกระทรวงของ
กระทรวงมหำดไทยในปี พ.ศ.2531  ต้องแยกหมู่บ้ำนออกมำเพ่ือให้กำรดูแลปกครองเป็นไปอย่ำง
ทั่วถึง  สะดวกในกำรบริหำรปกครอง  และเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ นโดยมี
กำรแต่งตั งตั งผู้ใหญ่ คนแรกชื่อนำยผัด  ตุ่นติ๊บ คนที่ 2  ชื่อนำยบุญธัม แก้วเคียงค ำ คนที่ 3 ชื่อนำย
ดวงต๋ำ  ต้อติดวงค์ คนที่ 4  ชื่อนำยสมบัติ แก้วเคียงค ำ และปัจจุบัน ชื่อนำยนิกร  สุภำลม 

 
2. ท่ีตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน  บ้ำนห้วยฝำง  หมู่ที่  8  ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่                       
มีระยะห่ำงจำกหมู่บ้ำนถึงที่ว่ำกำรอ ำเภอประมำณ 17 กิโลเมตร   ลักษณะเส้นทำงคมนำคมจำก
อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ไปยังหมู่บ้ำนห้วยฝำง เป็นถนนลำดยำง  สภำพดี  ลักษณะเส้นทำง
คมนำคมเข้ำหมู่บ้ำนเป็นถนนลำดยำง และจำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนไปยังอ่ำงเก็บน  ำเป็นถนนลำดยำง และ
ถนนก่อนเข้ำอ่ำงเก็บน  ำเป็นถนนลูกรัง 
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แผนที่ชุมชน 

 
 
3. ขนาดของหมู่บ้าน 

จ ำนวนหลังคำเรือน  96  หลังคำเรือน  
จ ำนวนประชำกรทั งหมด  395  คน 
จ ำแนกเป็น ชำย   186  คน        
จ ำแนกเป็น หญิง   209  คน 
 

4.  จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ         4,540  ไร่    
 จ ำแนกเป็น  -  ที่อยู่อำศัย     96   หลัง 
   - พื นที่ท ำกำรเกษตร    970  ไร่    
   - พื นที่เพ่ือกำรสำธำรณประโยชน์           1,145 ไร่  
  
5. อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้ำนโรงวัว  หมู่ 5 อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้ำนหนองบัว  หมู่ 15 อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย  หมู่ 6 อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก ติดกับล ำน  ำแม่ปิง 
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6. ลักษณะภูมิประเทศ   
 หมู่ บ้ ำนห้ วยฝำงมี เนื อที่ ทั งหมด
ประมำณ 4,540  ไร่  เป็นชุมชนที่ตั งของ                
อ่ ำ ง เ ก็ บน  ำ ห้ ว ยตี นตก อัน เนื่ อ งม ำ จ ำก
พระรำชด ำริ พื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม และ
ล ำน  ำปิง ซึ่งเป็นแม่น  ำสำยหลักที่หล่อเลี ยง
ชีวิตคนในชุมชนมำยำวนำน ใช้ในด้ำนอุปโภค 
บริโภค และใช้น  ำเพื่อกำรท ำกำรเกษตร 
 
7. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อน เดือน มีนำคม-พฤษภำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 36-37 องศำเซลเซียล 
 ฤดูฝน เดือน มิถุนำยน-ตุลำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 26-28 องศำเซลเซียล 
 ฤดูร้อน เดือน พฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศำเซลเซียล  
 
8. ลักษณะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.1 ดิน (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
 สภำพดินเป็นในพื นที่เป็นดินปนทรำย  
ใช้ในกำรท ำกำรเกษตร ในกำรเพำะปลูกล ำไย
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจำกเป็นดินที่เหมำะแก่กำร
เพำะปลูก  
 8.2 น ้ า  (ลักษณะ สภาพ การใช้
ประโยชน์) 
 ในพื นที่หมู่บ้ำนห้วยฝำงติดกับแหล่ง
น  ำมีแหล่งน  ำใหญ่ไหลผ่ำนและประชำชนใน
หมู่บ้ำนห้วยฝำงน ำมำเป็นน  ำใช้เพ่ือกำรเกษตร  
เป็นแหล่งน  ำอุปโภคและบริโภคบริโภค  เป็น
แหล่งเพำะพันธุ์ สัตว์น  ำ อีกทั งยังมีกำรใช้
น  ำประปำหมู่บ้ำน น  ำบำดำลเ พ่ือกำรใช้
ประโยชน์อีกด้วย 
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8.3 ป่า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
 ในหมู่บ้ำนห้วยฝำงมีป่ำ คือ ป่ำชุมชน
เป็นแหล่งระบบนิเวศในชุมชน  มีเนื อที่ประมำณ 
1,145 ไร่   มีพืชพรรณ และ สมุนไพร ในป่ำมี
สมุนไพรที่ใช้ในกำรดูแลรักษำด้ำนสุขภำพ
อนำมัยภำยในชุมชน   
 
 
 
9. แหล่งน ้าในหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของหมู่บ้ำนห้วยฝำงหลักที่ใช้ในกำรอุปโภค คือ แม่น  ำปิงและน  ำบำดำล มีแหล่งน  ำ
สำธำรณะ 1  แห่ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ) 
 ชำวบ้ำนบ้ำนห้วยฝำงส่วนใหญ่จะปลูก
ล ำไยเป็นหลัก เป็นพืชเศรษฐกิจที่คนในชุมชน
ปลูกเนื่องจำกสร้ำงรำยได้ที่ใช้ในกำรเลี ยงชีพให้
คนในชุมชนได ้
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

77 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตอนที ่2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 บ้ำนห้วยฝำงมีกำรตั งถิ่นฐำนปลูกบ้ำนเรือนตำมแนวถนนภำยในหมู่บ้ำน  มีกำรปกครอง
แบ่งเป็น 5 หมวด มี  7 ซอย  จัดตั งขึ นเพ่ือแบ่งควำมรับผิดชอบในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใน
หมู่บ้ำน 

2.2 สภาพที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านครึ่งตึก              
ครึ่งไม้ บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพที่อยู่อำศัยบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำน
ห้วยฝำง  มีสภำพบ้ำนเป็นบ้ำนแบบผสมผสำน  
ส่วนใหญ่เป็นบ้ำนไม้ 
 
 
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 คนในชุมชนบ้ำนห้วยฝำงมีอำชีพหลัก คือ กำรปลูกล ำไย  ซึ่งเป็นอำชีพที่ท ำสืบทอดกันมำ                  
เป็นเวลำที่ยำวนำน และเป็นอำชีพที่สร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชนเป็นจ ำนวนมำก 
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษา                    
นอกโรงเรียน โรงเรียนเอกชน)  
 ชุมชนบ้ำนห้วยฝำงไม่มีสถำนศึกษำ เนื่องจำกแต่เดิมหมู่บ้ำนห้วยฝำงแยกตัวออกมำจำก
หมู่บ้ำนโรงวัว จึงท ำให้เด็กและเยำวชนเดินทำงไปศึกษำที่บ้ำนโรงวัว เนื่องจำกมีระยะทำงไม่ไกลกัน
มำกนัก 
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2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 
 ในชุมชนบ้ำนห้วยฝำงมีสำธำรณูปโภคที่ดี  ไฟฟ้ำและไฟส่องสว่ำงทำงที่ดี  แต่ในส่วนเรื่องน  ำ
นั นชำวบ้ำนภำยในชุมชนจะซื อน  ำเพ่ือมำบริโภค  
ส่วนอุปโภคนั นคนในชุมชนใช้น  ำจำกแหล่งน  ำ
ธรรมชำติ  น  ำประปำ น  ำบำดำล แต่ก็มีปัญหำ
ในเรื่องของน  ำแห้งท ำให้น  ำไม่พอใช้กับกำรท ำ
กำรเกษตร  และมีหินปูนปะปนเป็นจ ำนวนมำก
ต้องเสียค่ำอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดเยอะ 
 

 
 
2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า  ถนนดิน  ถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง  สะพาน) 
 ในชุมชนบ้ำนห้วยฝำงไม่มีทำงเดินเท้ำ 
ถนนเส้นหลักภำยในชุมชนบ้ำนห้วยฝำงเป็น
ถนนลำดยำง  และถนนในซอยหมู่บ้ำนจะเป็น
คอนกรีต ถนนไปอ่ำงน  ำและไปที่ท ำกำรเกษตร
จะเป็นถนนลูกรัง 
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2.7 ศาสนสถาน  และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนในชุมชนบ้ำนห้วยฝำง คือส ำนักสงฆ์ห้วยฝำง ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในกำร                 
ท ำกิจกรรมทำงศำสนำชำวบ้ำนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ   

 
2.8 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 ในชุมชนบ้ำนห้วยฝำงมีลำนกีฬำส ำหรับใช้ออกก ำลังกำยของคนในชุมชนเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ
ของคนในชุมชนให้มีสุขภำพที่ดี และมีสถำนที่ท่องเที่ยวคือแพน  ำปิงในช่วงวันปีใหม่สงกรำนต์ 
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ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยท่ัวไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ชุมชนบ้ำนห้วยฝำงจะใช้ภำษำเหนือเป็นหลัก(ค ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำร แต่กำร
ติดต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกก็จะใช้ภำษำไทยกลำงในกำรติดต่อสื่อสำร 
 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 คนในชุมชนบ้ำนห้วยฝำงแต่งตัวเหมือนกับคนทั่วไปแต่ง  ใส่เสื อยืด  กำงเกงยีน กำงเกงขำสั น 
เหมือนกับคนในเมือง  กำรแต่งกำยในแต่ละวันก็ขึ นกับควำมเหมำะสมในบริบทกำรใช้ชีวิตแต่ละวัน  
  
3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนห้วยฝำงมีศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสรงน  ำพระประเพณี
ไม้ค  ำโพธิ์ ประเพณีรดน  ำด ำหัวผู้สูงอำยุ ประเพณีสงกรำนต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสลำกภัต 
ประเพณแีห่เทียนพรรษำ ประเพณีตำนข้ำวใหม ่ประเพณีท ำปูนบ้ำน (ปูชำบ้ำน) 
  
3.4 อาหารท้องถิ่น 
 อำหำรภำยในชุมชนที่คนในชุมชนนิยมรับประทำนก็เป็นอำหำรทั่วไปทำงภำคเหนือ                 
โดยท ำกินกันเองภำยในครอบครัวใช้วัตถุดิบจำกตลำดหรือวัตถุดิบที่ปลูกเองมำใช้ในกำรประกอบ
อำหำร 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 

ภำยในชุมชนบ้ำนห้วยฝำงมีกำรรวมกลุ่มที่เป็นทำงกำร ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร 
กลุ่มพัฒนำสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรเกษตร กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน อสม. กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มต ำรวจอำสำ 
 
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 

ภำยในชุมชนบ้ำนห้วยฝำงมีกำรรวมกลุ่มที่ไม่เป็นทำงกำร ได้แก่ กลุ่มรักษำควำมสงบใน
ชุมชน  กลุ่มกรรมกำรหมู่บ้ำน กลุ่มเยำวชน 
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ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ในชุมชนบ้ำนห้วยฝำงมีปัญหำในเรื่องน  ำประปำไม่สะอำด มีหินปูน  ซึ่งในกำรท ำควำมสะอำด
อุปกรณ์ในแต่ละครั งนั นต้องเสียเงินในกำรเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกอุปกรณ์ในกำรท ำ
ควำมสะอำดหินปูนและน  ำยำในกำรล้ ำง
ประปำ มีจ ำนวนแพง  ในกำรแก้ไขปัญหำ       
แต่ละครั งก็ใช้เงินจำกคนในชุมชน เงินหมู่บ้ำน 
ท ำให้บำงครั งกำรบูรณะซ่อมแซมไม่ต่อเนื่อง 
ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้  จึงท ำให้ชำวบ้ำน
ต้องซื อน  ำบริโภค 
 
ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนห้วยฝำงมีศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กำรด ำรงชีวิต เช่น ประเพณีตำนข้ำวใหม่ ประเพณีสลำกภัต ประเพณีท ำปูนบ้ำน (ปูชำบ้ำน) รวมถึง
ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ อำทิ ประเพณีสรงน  ำพระ ประเพณีไม้ค  ำโพธิ์ 
ประเพณีสงกรำนต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษำ 
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
 ชุมชนบ้ำนห้วยฝำง ควรได้รับกำรสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องกำรปรับปรุงและบูรณะซ่อมแซม
ระบบกำรล้ำงอุปกรณ์จำกปัญหำหินปูน ซึ่งเป็นแหล่งน  ำที่ส ำคัญส ำหรับกำรอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลภำยในหมู่บ้ำน
พบว่ำ บ้ำนห้วยสะแพดเกิดขึ นโดย  
ชนกลุ่มน้อยชำวกระเหรี่ยง 11-13 คน น ำโดย 
นำยลำแพ อพยพมำมจำกหมู่บ้ำนโบลำ ต ำบล
บ้ำนแปะ อ ำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือแสวงหำที่ท ำกิน เพรำะเป็นพื นที่ที่มีควำม
อุดมสมบู รณ์  ประชำกร  95% เป็ นชำว
กะเหรี่ยง 
 
2. ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยสะแพด อยู่ทำงทิศใต้ ของอ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทำง
จำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 31 กม.ลักษณะ/เส้นทำง 
 2.1 ถนนเส้นทางหลัก ระหว่ำงหมู่บ้ำนและระหว่ำงต ำบล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ถนนลำดยำงมะตอย ตลอดเส้นทำงถึงแยกถนนฮอด – เชียงใหม่ 
 2.2 ถนนสายรอง / ซอย ภำยในหมู่บ้ำนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำงลูกรัง 
 2.3 ถนนเส้นทางขนส่งพืชผลทางเกษตรกรรม เป็นถนนลูกรัง ถนนลำดยำง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สลับกันไป แล้วแต่พื นที่นั น ๆ ที่จะเชื่อมติดต่อกัน 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

3. ขนาดของหมู่บ้าน  
 จ ำนวนหลังคำเรือน        167 หลังคำเรือน 
 จ ำนวนประชำกรทั งหมด         555 คน 
 จ ำแนกเป็น ชำย          293 คน 
 จ ำแนกเป็น หญิง          262 คน 
 

4. จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ   977    ไร่ 
 จ ำแนก - ที่อยู่อำศัย   167  หลัง    
  - พื นที่ท ำกำรเกษตร  140 ไร่ 
   

5. อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดกับ บ้ำนห้วยพัฒนำ ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศใต ้  ติดกับ บ้ำนท่ำกอม่วง ต ำบลบ้ำนแปะ อ ำเภอจอมทอง 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต ำบลป่ำพลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 
 ทิศตะวันตก ติดกับ บ้ำนท่ำกอม่วง ต ำบลบ้ำนแปะ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภำพพื นที่โดยทั่วไปของบ้ำนห้วยสะแพด จะเป็นที่รำบสูง ใช้น  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำในกำรท ำ
เกษตร อุปโภคและบริโภค ประชำกรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ปลูกล ำไย ประมำณร้อยละ 95 ของ
จ ำนวนหลังคำเรือนทั งหมด รอบหมู่บ้ำนเป็นพื นที่ป่ำเต็งรังและเนินเขำสูง  
 
7. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อน เดือนมีนำคม – พฤษภำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  36-37  องศำเซลเซียส  
 ฤดูฝน เดือนมิถุนำยน – ตุลำคม   อุณหภูมิเฉลี่ย  26-28  องศำเซลเซียส  
 ฤดูหนำว เดือนพฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย  15  องศำเซลเซียส 
 
8. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.1 ดิน (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
  ส่วนใหญ่เป็นพื นที่รำบดินร่วน 
ซึ่งเป็นดินเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืชระยะยำว 
เช่น ล ำไย มะม่วง เป็นต้น 
  
 

8.2 น ้า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์)  
 - น  ำเพ่ือกำรบริโภค (น  ำดื่ม) ประชำชนมีน  ำดื่มเกือบตลอดปี โดยมีอ่ำงเก็บน  ำในหมู่บ้ำนเป็น
แหล่งน  ำต้นทุนที่สูบขึ นมำผ่ำนกระบวนกำรกรองของกลุ่มน  ำดื่มของหมู่บ้ำน 
 - น  ำเพื่อกำรอุปโภค (น  ำใช้) ใช้น  ำประปำ และน  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำ  
 - น  ำเพ่ือกำรเกษตร ใช้น  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำในหมู่บ้ำน แต่ในฤดูร้อนต้องมีกำรจ ำกัดกำรใช้น  ำ
ของเกษตรกรเนื่องจำกปริมำณน  ำมีน้อย 
 

8.3 ป่า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์)
 พื นที่ป่ำของชุมชนบ้ำนห้วยสะแพดเป็น
ลักษณะป่ำเต็งรัง ที่มีมำก่อนที่จะมีคนเข้ำมำใช้
เป็นที่อยู่อำศัย มีพื นที่ป่ำกว้ำงขว้ำงคำบเกี่ยวเขต
กำรปกครองของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน  
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9. แหล่งน ้าในหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 จำกกำรสังเกตภำยในหมู่บ้ำน เกี่ยวกับแหล่งน  ำภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ บ้ำนห้วยสะแพดอำศัย
น  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำเป็นหลัก เพ่ือกำรเกษตรกรรมและกำรอุปโภค บริโภค 
 

10. พืชพรรณท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชเศษฐกิจ) 
 จำกกำรสังเกตภำยในชุมชน พบว่ำ ใน
ชุ มขนมี พืชพรรณในท้องถิ่ น  คื อ  ต้ นสั ก              
ต้นสะเรียมและต้นกระถิน ปะปนอยู่ในพื นที่ป่ำ
ของหมู่บ้ำน  
 
 
ตอนที ่2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 จำกกำรสังเกตข้อมูลภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ บ้ำนห้วยสะแพดกำรตั งบ้ำนเรือนส่วนใหญ่                     
ปลูกบ้ำนอยู่บริเวณเดียวกันไปตำมเส้นทำงคมนำคมสำยหลักและสำยรองภำยในหมู่บ้ำน ซึ่งบ้ำนเรือน
ที่อำศัยมักจะมีลักษณะตั งถิ่นฐำนแบบปลูกบ้ำนติดกัน ไม่หนำแน่นจนเกินไป  
 
2.2 สภาพที่อยู่อาศัย 
 จำกกำรสังเกต และเก็บข้อมูลสภำพที่อยู่อำศัยในหมู่บ้ำนห้วยสะแพด ชำวบ้ำนจะนิยมปลูก
บ้ำนเป็นบ้ำนปูนชั นเดียว ปลูกสร้ำงติด ๆ กัน ทั งนี เพรำะพื นที่บ้ำนห้วยสะแพดประชำกรส่วนมำกเป็น
ชนเผ่ำกะเหรี่ยงที่จะมีลักษณะเฉพำะ เป็นบ้ำนชั นเดียวท ำจำกไม้ บำงหลังก็เป็นบ้ำนปูนสองชั น  
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ 
 (1) อาชีพหลัก ที่ส ำคัญของประชำกรในเขตบ้ำนห้วยสะแพด ได้แก่ เกษตรกรรม ซึ่ง                 
ส่วนใหญ่เป็นอำชีพท ำสวนล ำไย เป็นหลัก 
 (2) อาชีพเสริม ของรำษฎรในพื นที่ได้แก่ อำชีพรับจ้ำง เพ่ือเป็นรำยได้ในช่วงที่ไม่ได้ท ำล ำไย 
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน 
 จำกกำรสังเกตในพื นที่บ้ำนห้วยสะแพด มีศูนย์กำรศึกษำตั งอยู่ในชุมชนได้แก่ โรงเรียนบ้ำน
ห้วยสะแพด และโรงเรียนอนุบำลเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
  
2.5 สาธารณูปโภค 
 จำกกำรสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน ใน
เรื่องควำมสะดวกสบำยในเรื่องสำธำรณูปโภค 
ไฟฟ้ำ น  ำอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้ำส่อง
ส ว่ ำ ง ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ใ น พื น ที่  พ บ ว่ ำ  มี ค ว ำ ม
สะดวกสบำย แต่สัญญำณมือถือบำงเครือข่ำยอำจ
มีปัญหำในบำงพื นที่ของหมู่บ้ำน 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 
 จ ำ ก ก ำ ร สั ง เ ก ต ภ ำ ย ใ น ห มู่ บ้ ำ น            
ห้ วยสะแพด พบว่ ำมี ควำมสะดวกสบำย            
แม้อำจจะมีถนนบำงส่วนเป็นทำงลูกรั งใน
เส้นทำงไปอ่ำงเก็บน  ำและพื นที่กำรเกษตร 
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2.7 ศาสนสถาน 
 จำกกำรสั ง เกตภำยในชุมชนบ้ำน            
ห้วยสะแพด เกี่ยวกับศำสนสถำน และสถำนที่
ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ก ร ร ม  พ บ ว่ ำ  ชุ ม ช น บ้ ำ น              
ห้วยสะแพดมีวัดประจ ำหมู่บ้ำน 1 แห่ง และศำล
เลี ยงผีประจ ำหมู่บ้ำน 1 แห่ง 
2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน 

 - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพฯ 1 แห่ง 
    
2.9 สถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลในชุมชน 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ชุมชนบ้ำนห้วยสะแพด พบว่ำหมู่บ้ำนมีลำนกว้ำง
บริเวณหน้ำวัดห้วยสะแพด เป็นจุดใช้ท ำกิจกรรม
ทำงศำสนำและออกก ำลังกำยของคนในชุมชน 
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ตอนที ่3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยท่ัวไป 
1. ภาษาที่ใช้ 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในพื นที่พบว่ำ ประชำชนในหมู่บ้ำนห้วยสะแพด สื่อสำร
ด้วยภำษำท้องถิ่น (ภำษำชนเผ่ำ) แต่ในส่วนของกำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอก
จะใช้ภำษำกลำงและภำษำเมืองในกำรสื่อสำร 
 
2. การแต่งการโดยท่ัวไป 
 จำกกำรสั ง เกตและศึกษำข้อมูล
ภำยในชุมชน พบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่             
แต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืดคอปก หรือ              
คอกลม กำงเกงขำสั นหรือขำยำว และผ้ำถุง            
ในงำนเทศกำลหรืองำนพิธีต่ำง ๆ ทำงศำสนำ
ประชำกรจะแต่งกำยด้วยเครื่องแต่งกำยแบบ
เฉพำะของชนเผ่ำกระเหรี่ยง 
 
 
3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลในชุมชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
บ้ำนห้วยสะแพดพบว่ำ มีวัฒนธรรมประจ ำชนเผ่ำกระเหรี่ยงในท้องถิ่นที่ท ำสืบทอดกันมำ คือพิธีเรียก
ขวัญประจ ำปี พิธีแต่งงำน งำนปีใหม่ ซึ่งเป็นพิธีตำมแบบของกลุ่มชนเผ่ำกระเหรี่ยง 
  
4. อาหารท้องถิ่น 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน  พบว่ำ อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชน                  
ส่วนใหญ่นิยมรับประทำนเป็นอำหำรที่หำได้ทั่วไป จำกร้ำนค้ำภำยในหมู่บ้ำน และจำกธรรมชำติ เช่น 
ผักต่ำง ๆ หน่อไม้ ไข่มดแดง เป็นต้น แต่จะมีอำหำรท้องถิ่นที่จะบริโภคในช่วงประเพณีคือ ข้ำวเบอะ 
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ตอนที ่4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยใน
ชุมชน พบว่ำ ภำยในชุมชนบ้ำนห้วยสะแพด              
มีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็นทำงกำร คือ กลุ่มทอผ้ำ
และแกะสลัก กองทุนหมู่บ้ำน 
 

 
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พื นที่บ้ำนห้วยสะแพด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบกำรรวมกลุ่มและองค์กรภำยในชุมชนแบบไม่เป็นทำงกำร พบว่ำ ชุมชนบ้ำนห้วยสะแพด มี
สถำนที่ส ำหรับกำรรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทำงกำร ได้แก่ วัดประจ ำหมู่บ้ำน หอประชุมในหมู่บ้ำน เป็น
สถำนทีร่วมกลุ่มพบปะสังสรรค์ และพูดคุยสนทนำในเรื่องต่ำง ๆ 
 
ตอนที ่5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ปัญหำส ำคัญที่พบเห็นโดยทั่วไปจำกกำรสังเกต และศึกษำข้อมูลในพื นที่ ชุมชนบ้ำน                   
ห้วยสะแพด พบว่ำ พื นที่บ้ำนห้วยสะแพดอยู่ห่ำงจำกหน่วยงำนรำชกำร  ระบบสำธำรณูปโภค                     
มีบำงส่วนที่มีควำมช ำรุดและยังไม่มีกำรซ่อมแซม 
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ตอนที ่6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ ชุมชนบ้ำนห้วยสะแพด ในปัจจุบันมีกำรส่งเสริมกำร
ตั งกลุ่มแกะสลักและทอผ้ำ เพ่ือสร้ำงรำยได้ จึงท ำให้ภูมิปัญญำด้ำนกำรทอผ้ำแบบชนเผ่ำมีคนสืบทอด
น้อยลง 
 
ตอนที ่7 ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
 พื นที่บ้ำนห้วยสะแพด ควรได้รับกำรปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคให้สมบูรณ์ ในจุดที่ช ำรุด 
ถนนหำทำงควรมีไฟให้แสงสว่ำงให้มำกกว่ำนี  
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านห้วยมะควัด หมู่ที่ 12 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 จำกกำรพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนห้วยมะควัด หมู่ที่ 12 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ถึงประวัติควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน ได้ทรำบว่ำพื นที่บ้ำนห้วยมะควัดในอดีตเดิมเป็น
พื นที่ว่ำงเปล่ำ ต่อมำได้มีกำรอพยพมำตั งถิ่นฐำนที่บริเวณนี โดยคนจำก อ ำเภอดอยเต่ำ จังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องจำกพื นที่อำศัยเก่ำถูกน  ำท่วม จึงไปย้ำยมำอยู่ในพื นท่ีนี และได้ตั งชื่อว่ำ บ้ำนห้วยมะควัด                    
เนื่องจำกในอดีตบริเวณหน้ำหมู่บ้ำนจะมี ต้นมะควัดซึ่งเป็นต้นไม้ขนำดขึ นอยู่บริเวณหน้ำหมู่บ้ำนที่เป็น
ล ำห้วยเก่ำจึงได้ตั งชื่อหมู่บ้ำนว่ำห้วยมะควัด  
 

2. ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยมะควัด อยู่ทำงทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ของอ ำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะทำงจำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 17 กม.ลักษณะ/เส้นทำง 
 2.1 ถนนเส้นทางหลัก ระหว่ำงหมู่บ้ำนและระหว่ำงต ำบล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ถนนลำดยำงมะตอย ตลอดเส้นทำงถึงแยกถนนฮอด – เชียงใหม ่
 2.2 ถนนสายรอง / ซอย ภำยในหมู่บ้ำนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำงลูกรัง 
 2.3 ถนนเส้นทางขนส่งพืชผลทางเกษตรกรรม เป็นถนนลูกรัง ถนนลำดยำง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สลับกันไป แล้วแต่พื นที่นั น ๆ ที่จะเชื่อมติดต่อกัน 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

3. ขนาดของหมู่บ้าน  
 จ ำนวนหลังคำเรือน       139 หลังคำเรือน 
 จ ำนวนประชำกรทั งหมด        378 คน 
 จ ำแนกเป็น ชำย         185 คน 
 จ ำแนกเป็น หญิง         193 คน 
 

4. จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ    977  ไร่ 
 จ ำแนก - ที่อยู่อำศัย    139  หลัง    
  - พื นที่ท ำกำรเกษตร   200 ไร่ 
  - พื นที่เพ่ือสำธำรณะประโยชน์  - ไร่ 
  - อ่ืน ๆ     - ไร่ 
  

5. อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดกับ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 
 ทิศใต ้  ติดกับ อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย หมู่ 6 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง  
 ทิศตะวันตก ติดกับ บ้ำนโรงวัว หมู่ 5 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภำพพื นที่โดยทั่วไปของบ้ำนห้วยมะควัด จะเป็นที่รำบ ที่รำบลุ่ม และที่รำบสูง ไม่ประสบ
ปัญหำน  ำท่วม มีแม่น  ำปิงเป็นแม่น  ำส ำคัญที่ใช้ในกำรท ำเกษตรของหมู่บ้ำนโดย ใช้เครื่องสูบน  ำ  สูบน  ำ
จำกแม่น  ำปิงขึ นมำใช้ทั งอุปโภคและบริโภค ประชำกรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ปลูกล ำไย ประมำณ
ร้อยละ 95 ของจ ำนวนหลังคำเรือนทั งหมด พื นที่บ้ำนห้วยมะควัดอยู่ในพื นที่ของ โครงกำรสหกรณ์
กำรเกษตรบ้ำนโรงวัว โดยมูลนิธิชัยพัฒนำ  
 
7. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อน เดือน มีนำคม – พฤษภำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  36-37  องศำเซลเซียส  
 ฤดูฝน เดือน มิถุนำยน – ตุลำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  26-28  องศำเซลเซียส  
 ฤดูหนำว เดือน พฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย  15  องศำเซลเซียส 
 
8. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.1 ดิน (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
 ส่วนใหญ่เป็นพื นที่รำบดินร่วนปนทรำย 
ในส่ วนของ พื นที่ ร ำบดิ น ร่ ว น  ซึ่ ง เ ป็ น ดิ น                 
ที่ค่อนข้ำงดี   เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืช                
ระยะยำว เช่น ล ำไย มะม่วง 
  

8.2 น ้า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์)  
 - น  ำเพ่ือกำรบริโภค (น  ำดื่ม) ประชำชนมีน  ำดื่มเกือบตลอดปี โดยมีแม่น  ำปิงเป็นแหล่งน  ำ
ส ำคัญที่สูบขึ นมำใช้โดยผ่ำนกระบวนกำรกรองของกลุ่มน  ำดื่มของหมู่บ้ำน 
 - น  ำเพ่ือกำรอุปโภค (น  ำใช้) ใช้น  ำประปำจำกแม่น  ำปิง จำกสถำนีสูบน  ำประจ ำหมู่บ้ำน 
ร่วมกับน  ำประปำ  
 - น  ำเพ่ือกำรเกษตร ส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบน  ำพลังงำนไฟฟ้ำจำกแม่น  ำปิง แต่ในฤดูร้อนต้อง                 
มีกำรจ ำกัดกำรใช้น  ำของเกษตรกรเนื่องจำกปริมำณน  ำมีน้อย 
 
 8.3 ป่า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์)  
 พื นที่ป่ำของชุมชนบ้ำนห้วยมะควัดเป็นลักษณะป่ำเต็งรัง ที่ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ คำบเกี่ยว
เขตกำรปกครองของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน  
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9. แหล่งน ้าในหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 จำกกำรสังเกตภำยในหมู่บ้ำน เกี่ยวกับ
แหล่งน  ำภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ บ้ำนห้วยมะควัด
อำศั ยน  ำ จ ำกแม่น  ำปิ ง เป็ นหลั ก  เ พ่ือกำร
เกษตรกรรมและกำรอุปโภค 
 
 

 
10. พืชพรรณท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชเศษฐกิจ) 
 จำกกำรสังเกตภำยในชุมชน พบว่ำ ในชุมขนมีพืชพรรณในท้องถิ่น คือ ต้นมะควัด ต้นสะเรียม
และต้นกระถิน ปะปนอยู่ในพื นที่เพรำะปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ล ำไย ทั งนี ในหลำยครัวเรือนก็ใช้พื นที่ใน
บริเวณ บ้ำน ปลูกต้นล ำไย สร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัว 
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ตอนที ่2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 จำกกำรสังเกตข้อมูลภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ บ้ำนห้วยมะควัดมีกำรตั งบ้ำนเรือนส่วนใหญ่ปลูก
บ้ำนอยู่บริเวณเดียวกันไปตำมเส้นทำงคมนำคมสำยหลักและสำยลองภำยในหมู่บ้ำน ซึ่งบ้ำนเรือน                   
ที่อำศัยมักจะมีลักษณะตั งถิ่นฐำนแบบปลูกบ้ำนติดกัน ไม่หนำแน่นจนเกินไป  
  
2.2 สภาพที่อยู่อาศัย 
 จำกกำรสังเกต และเก็บข้อมูลสภำพที่อยู่อำศัยในหมู่บ้ำนห้วยมะควัด ชำวบ้ำนจะนิยมปลูก
บ้ำนเป็นบ้ำนปูนชั นเดียว ปลูกสร้ำงติด ๆ กัน ทั งนี เพรำะพื นที่บ้ำนห้วยมะควัดไม่มีปัญหำด้ำนอุทกภัย
จึงไม่จ ำเป็นต้องปลูกบ้ำนที่สูงจำกพื นดิน และบ้ำนปูนชั นเดียวมีควำมแข็งแรงทนทำน 
  
2.3 สภาพเศรษฐกิจ 
 (1) อาชีพหลัก ที่ส ำคัญของประชำกรในเขตบ้ำนห้วยมะควัด ได้แก่ เกษตรกรรม ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นอำชีพท ำสวนล ำไย มะม่วง เป็นหลัก 
 (2) อาชีพเสริม ของรำษฎรในพื นที่ได้แก่ อำชีพรับจ้ำง เพ่ือเป็นรำยได้ในช่วงที่ไม่ได้ท ำล ำไย 
 

2.4 สภาพการศึกษาชุมชน 
 จำกกำรสังเกตในพื นที่บ้ำนห้วยมะควัด ไม่มีศูนย์กำรศึกษำตั งอยู่ ในชุมชน แต่จะใช้
สถำนศึกษำในพื นที่ของบ้ำนโรงวัว ณ โรงเรียนบ้ำนโรงวัว 
  
 

2.5 สาธารณูปโภค 
 จำกกำรสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน ใน
เรื่องควำมสะดวกสบำยในเรื่องสำธำรณูปโภค 
ไฟฟ้ำ น  ำอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้ำ               
ส่องสว่ำงสำธำรณะในพื นที่ พบว่ำ มีควำม
สะดวกสบำย  สำมำรถรั บสัญญำนจำก
เครือข่ำยโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตได้ดี 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม 
 จำกกำรสังเกตภำยในหมู่บ้ำนห้วยมะควัด พบว่ำมีควำมสะดวกสบำย แม้อำจจะมีถนน
บำงส่วนในพื นท่ีกำรเกษตรเป็นทำงลูกรัง แต่ก็เพียงระยะสั นๆ 

             
2.7 ศาสนสถาน 
 จำกกำรสังเกตภำยในชุมชนบ้ำนห้วยมะควัด เกี่ยวกับศำสนสถำน และสถำนที่ประกอบ
พิธีกรรม พบว่ำ ในชุมชนมีที่พักสงฆ์บ้ำนห้วยมะควัด ตั งอยู่ท้ำยของหมู่บ้ำน 
 
2.8 สถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ 
 จำกกำรสั ง เกตและศึกษำข้ อมูล             
ในชุมชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับสถำนที่พักผ่อน
หย่อนใจ ชุมชนบ้ำนห้วยมะควัด พบว่ำ
หมู่บ้ำนห้วยมะควัดมีลำนกีฬำในบริเวณหน้ำ                
ที่ พักสงฆ์บ้ ำนห้วยมะควัด เป็นจุดใช้ท ำ
กิจกรรมในกำรออกก ำลังกำยของกลุ่มวัยรุ่น 
และคนในชุมชน 
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ตอนที ่3 สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยท่ัวไป 
1. ภาษาที่ใช้ 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในพื นที่พบว่ำ ประชำชนในหมู่บ้ำนห้วยมะควัด สื่อสำร
ด้วยภำษำท้องถิ่น (ภำษำเหนือและภำษำเฉพำะของชนเผ่ำ) แต่ในส่วนของกำรติดต่อสื่อสำรกับทำง
รำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำกลำงในกำรสื่อสำร 
 
2. การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่แต่งกำยตำมปกติ คือ 
เสื อยืดคอปก หรือคอกลม กำงเกงขำสั นหรือขำยำว และผ้ำถุง แต่ประชำกรบำงส่วนก็มีเครื่องแต่งกำย
แบบเฉพำะของชนเผ่ำ 
 
                       
  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลในชุมชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
บ้ำนห้วยมะควัดพบว่ำ ในอดีตประชำชนในเขตชุมชนบ้ำนห้วยมะควัด มำจำกกำรอพยพย้ำยถิ่นจำก
หลำยที่เพรำะประสบปัญหำน  ำท่วม ท ำให้พื นที่บ้ำนห้วยมะควัดจะไม่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 
เนื่องจำกควำมหลำกหลำยของกลุ่มคนในพื นที่ 
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4. อาหารท้องถิ่น 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน  พบว่ำ อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชน             
ส่วนใหญ่นิยมรับประทำนเป็นอำหำรที่หำได้ทั่วไป จำกร้ำนค้ำภำยในหมู่บ้ำน และจำกธรรมชำติ เช่น 
ผักหวำน หน่อไม้ ไข่มดแดง เป็นต้น 
 
ตอนที ่4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูล
ภำยในชุมชน  พบว่ำ  ภำยในชุมชนบ้ำน             
ห้วยมะควัดมีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็นทำงกำร 
คือ กลุ่มสหกรณ์เพ่ือกำรเกษตรบ้ำนโรงวัว 
จ ำกัด 
 
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
 จำกกำรสังเกตและศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พื นที่บ้ำนห้วยมะควัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบกำรรวมกลุ่มและองค์กรภำยในชุมชนแบบไม่เป็นทำงกำร พบว่ำ ชุมชนบ้ำนห้วยมะควัดไม่มี
สถำนที่ส ำหรับกำรรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทำงกำร จะมีเฉพำะหอประชุมหมู่บ้ำนที่เป็นที่รวมกลุ่มเพ่ือ
ประชุมประจ ำเดือนในแต่ละเดือนเท่ำนั น 
 
ตอนที ่5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ปัญหำส ำคัญที่พบเห็นโดยทั่วไปจำกกำรศึกษำข้อมูลในพื นที่ ชุมชนบ้ำนห้วยมะควัด พบว่ำ 
พื นที่บ้ำนห้วยมะควัดยังขำดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ ท ำให้สภำพในชุมชนไม่ค่อยมีกำรปฏิสัมพันธ์กัน
ของประชำชนมำกเท่ำที่ควร ครัวเรือนหลำยหลังอยู่แบบต่ำงคนต่ำงอยู่ รวมไปถึงน  ำที่ไม่เพียงพอ                 
ต่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรท ำเกษตรกรรมของประชำชน ในฤดูร้อน 
 
ตอนที ่6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ ชุมชนบ้ำนห้วยมะควัดในปัจจุบันมีสภำพควำม
เป็นอยู่แบบสังคมสมัยใหม่ประกอบกับคนในชุมชนเป็นคนที่ไม่ได้มีวัฒนธรรมร่วมกัน ประเพณีดั งเดิม
ที่ชุมชนอื่นใดมี ก็ปรำกฏในพื นที่บ้ำนห้วยมะควัดอยู่บ้ำงบำงอย่ำงเฉกเช่นเดียวกัน 
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ตอนที ่7 ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
 พื นที่บ้ำนห้วยมะควัด ควรเปิดรับควำมเจริญเติบโตและขยำยตัวของชุมชนให้มำกขึ น และ
ควรเพ่ิมและซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำนให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี   ควรเพ่ิมสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจภำยในชุมชนขึ น เพ่ือเปิดพื นที่
ให้คนในชุมชนไดม้ีโอกำสท ำกิจกรรมร่วมกัน  
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 บ้านห้วยพัฒนาหมู่ที่ 13 ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่ที่มีการ
ปกครองอยู่ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเรียกว่าบ้านห้วยปุ๊ ซึ่งแยกจากบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย และอีกส่วนหนึ่ง                 
ชื่อว่าบ้านห้วยส้ม ที่แยกจากบ้านห้วยสะแพดซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2538  และทั้งสองหมู่บ้านอยู่                      
ห่างกันการดูแลหรือการสื่อสารค่อนข้างจะล าบากและล่าช้าประชากรส่วนใหญ่ท าสวนล าไยและ                 
ปลูกมะม่วง คนในชุมชนบ้านห้วยพัฒนาส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ นับถือศาสนาพุทธและศาสนา
คริสต์ 

        
2. ที่ตั้งหมู่บ้าน 
 บ้านห้วยพัฒนาหมู่ที่ 13 ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่มีระยะห่างจาก
หมู่บ้านถึงที่ว่าการอ าเภอประมาณ 30 กิโลเมตร 
 2.1 ถนนเส้นทางหลัก ระหว่างหมู่บ้านและระหว่างต าบล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ถนนลาดยางมะตอย ตลอดเส้นทางถึงแยกถนนฮอด – เชียงใหม่ 
 2.2 ถนนสายรอง / ซอย ภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางลูกรัง 
 2.3 ถนนเส้นทางขนส่งพืชผลทางเกษตรกรรม เป็นถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สลับกันไป แล้วแต่พ้ืนที่นั้น ๆ ที่จะเชื่อมติดต่อกัน 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

3. ขนาดของหมู่บ้าน  
 จ านวนหลังคาเรือน  116 หลังคาเรือน 

จ านวนประชากรทั้งหมด        329 คน   
 จ าแนกเป็น ชาย         172 คน   
 จ าแนกเป็น หญิง         157 คน  
 

4. จ านวนพื้นที่ของหมู่บ้าน     3,050  ไร่    
จ าแนก   - ที่อยู่อาศัย        116 หลัง 

 - พ้ืนที่ท าการเกษตร    2,000 ไร่    
 - พ้ืนที่เพ่ือการสาธารณประโยชน์       50 ไร่  

5. อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดกับ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 
 ทิศใต ้  ติดกับ บ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 
 ทิศตะวันออก ติดกับ พ้ืนที่อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 ทิศตะวันตก ติดกับ พ้ืนที่ต าบลบ้านแปะ 
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6. ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของบ้านห้วยพัฒนา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3050 ไร่  เป็นชุมชนเป็น
ที่ราบเชิงภูเขาและติดกับแม่น้ าปิง  ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนมายาวนาน และ
ใช้น้ าเพ่ือการท าการเกษตรจะเป็นที่ราบสูง ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าในการท าเกษตร อุปโภคและบริโภค 
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกล าไย  
 
7. ลักษณะภูมิอากาศ 

ฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  36-37  องศาเซลเซียส  
 ฤดูฝน เดือนมิถุนายน – ตุลาคม   อุณหภูมิเฉลี่ย  26-28  องศาเซลเซียส  
 ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย  15  องศาเซลเซียส 

 
8. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.1 ดิน (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
 สภาพดินเป็นในพ้ืนที่เป็นดินปนทราย  
ใช้ในการท าการเกษตร ในการเพาะปลูกล าไยเป็น
ส่วนใหญ่  รองลงมาจะเป็นการปลูกมะม่วง 
เนื่องจากเป็นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก  

 
8.2 น้ า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 

 - น้ าเพ่ือการบริโภค (น้ าดื่ม) ประชาชนจะซื้อน้ าดื่มและมีน้ าประปาของชุมชน โดยมีอ่าง              
เก็บน้ าในหมู่บ้านเป็นแหล่งน้ าส าคัญที่น าขึ้นมาใช้ผ่านกระบวนการกรองของกลุ่มน้ าดื่มของหมู่บ้าน 
 - น้ าเพื่อการอุปโภค (น้ าใช้) ใช้น้ าประปา และน้ าจากอ่างเก็บน้ า  
 - น้ าเพ่ือการเกษตร ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าในหมู่บ้าน แต่ในฤดูร้อนต้องมีการจ ากัดการใช้น้ า
ของเกษตรกรเนื่องจากปริมาณน้ ามีน้อย 
  

8.3 ป่า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์)
 จากการศึกษาข้อมูลในชุมชน พบว่า ใน
หมู่บ้านห้วยพัฒนามีป่า คือป่าชุมชนเป็นแหล่ง
ระบบนิเวศในชุมชน   
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      9. แหล่งน้ าของหมู่บ้าน (แม่น้ า  ห้วย หนอง คลอง  บึง  ล าห้วย) 
 แหล่งน้ าของหมู่บ้านห้วยพัฒนาหลักที่ใช้ในการอุปโภคคือแม่น้ าปิงและน้ าบาดาล  มีอ่างเก็บ
น้ า อ่างห้วยปุ๊ตอนบน อ่างห้วยปุ๊ตอนล่าง อ่างห้วยน้ าอุ่น อ่างห้วยนิคม  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าในการใช้
ประโยชน์ของคนในชุมชนบ้านห้วยพัฒนาในการใช้เพื่อการท าการเกษตร   

 
10. พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ  
พืชเศรษฐกิจ) 
 ชาวบ้านบ้านห้วยพัฒนาส่วนใหญ่              
จะปลูกล าไยเป็นหลักและรองลงมาจะปลูก
มะม่วง เป็นพืชเศรษฐกิจที่คนในชุมชนปลูก
เนื่องจากสร้างรายได้ที่ใช้ในการเลี้ยงชีพให้คนใน
ชุมชนได้ 
 
ตอนที ่2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 
 ชุมชนบ้านห้วยพัฒนามีการตั้งถิ่นฐาน
ปลูกบ้านเรือนตามแนวถนนภายในหมู่บ้าน  
กระจายตามซอยมี มีการปกครองแบบแบ่งหมวด
มีทั้ งหมด 3 หมวด  จัดตั้ งขึ้นเ พ่ือแบ่งความ
รับผิดชอบในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน    
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2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย  
 จากการสังเกตภายในชุมชน พบว่า สภาพที่อยู่อาศัยบ้านเรือนชุมชนบ้านห้วยพัฒนา มีสภาพ
บ้านเป็นไม้และบ้านปูน 
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจอาชีพของคนในชุมชน 
 (1) อาชีพหลัก คือการปลูกล าไยเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งเป็นอาชีพที่ท าสืบทอดกันมาเป็นเวลา                
ที่ยาวนาน และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเป็นจ านวนมาก 
 (2) อาชีพเสริม คนในชุมชนมีอาชีพเสริมคืออาชีพรับจ้าง 
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน  
 จากการสังเกตภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านห้วยพัฒนาไม่มีสถานศึกษา เด็ก ๆ ในชุมชน
เดินทางไปเรียนที่หมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 
 
2.5 สาธารณูปโภค  
 จากการสังเกตภายในชุมชน พบว่า ใน
ชุมชนบ้านห้วยพัฒนามีสาธารณูปโภคที่ดี ไฟฟ้า
และไฟส่องสว่างทางที่ดี แต่ในส่วนเรื่องน้ านั้น
ชาวบ้านภายในชุมชนจะซื้อน้ าเพ่ือมาบริโภค 
ส่วนอุปโภคนั้นคนในชุมชนใช้น้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ  น้ าประปา น้ าบาดาล แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของน้ าไม่พอใช้กับการท าการเกษตร   
 
2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม  
 จากการสังเกตภายในชุมชน พบว่า ในชุมชนบ้านห้วยพัฒนาไม่มีทางเดินเท้า ถนนเส้นหลัก
ภายในชุมชนบ้านห้วยพัฒนาเป็นถนนลาดยาง  และถนนในซอยหมู่บ้านจะเป็นคอนกรีต ถนนไป  อ่าง
เก็บน้ าและไปที่ท าการเกษตรจะเป็นถนนลูกรัง 
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2.7 ศาสนาสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 จากการสังเกตภายในชุมชน พบว่า ศาสนาสถานในชุมชนบ้านห้วยพัฒนา คือ ส านักสงฆ์             
ห้วยส้มและส านักสงฆ์ห้วยปุ๊ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในการท ากิจกรรมทางศาสนาพุทธ และมีคริสตจักร
ห้วยส้มให้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาคริสต์ 

        
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยท่ัวไป 
1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า  ชุมชนบ้านห้วยพัฒนาจะใช้ภาษา                  
ปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)เป็นหลักในการสื่อสารกับคนในชุมชน ส่วนภาษาท่ีใช้สื่อสารกับคนที่ไม่รู้ภาษา
ชาวปกาเกอะญอก็คือภาษาเหนือ(ค าเมือง) ในการติดต่อสื่อสาร แต่การติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกก็จะใช้ภาษาไทยกลางในการติดต่อสื่อสาร 
 
2. การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า คนในชุมชนบ้านห้วยพัฒนาแต่งตัว
เหมือนกับคนทั่วไปแต่ง  ใส่เสื้อยืด  กางเกงยีน กางเกงขาสั้น เหมือนกับคนในเมือง  การแต่งกายใน
แต่ละวันก็ขึ้นกับความเหมาะสมในบริบทการใช้ชีวิตแต่ละวัน 
 
3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านห้วยพัฒนามีมีศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีผูกข้อมือเป็นประเพณีส าหรับชาวชาวปกาเกอะญอ  
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4. อาหารท้องถิ่น 
 จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า อาหารพ้ืนเมืองของชาวปกาเกอะญอ 
เรียกว่า ข้าวเบือหรือข้าวเบอะ อาหารหลักภายในชุมชนที่คนในชุมชนนิยมรับประทานก็เป็นอาหาร
ทั่วไปทางภาคเหนือ โดยท ากินกันเองภายในครอบครัวใช้วัตถุดิบจากตลาดหรือวัตถุดิบที่ปลูกเองมาใช้
ในการประกอบอาหาร 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 

จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ภายในชุมชนบ้านห้วยพัฒนามีการ
รวมกลุ่มที่เป็นทางการได้แก่กลุ่ม กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มผู้ใช้น า กลุ่ม
กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) 
  
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 

จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ภายในชุมชนบ้านห้วยพัฒนามีการ
รวมกลุ่มที่ไม่เป็นทางการได้แก่ กลุ่มเยาวชน  
 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย  

จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ในชุมชนบ้านห้วยพัฒนา ยังขาดสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและมีปัญหาในเรื่องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรที่ยังขาดแคลนไม่พอใช้ต่อการเกษตร  
 
ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำ ชุมชนบ้ำนห้วยพัฒนำ ในปัจจุบันมีกำรส่งเสริมกำร
ตั งกลุ่มทอผ้ำ เพ่ือสร้ำงรำยได้ภูมิปัญญำด้ำนกำรทอผ้ำแบบชนเผ่ำ แต่ปัจจุบันมีคนสืบทอดน้อยลง 
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
 พื นที่บ้ำนห้วยพัฒนำ ควรได้รับกำรปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคให้สมบูรณ์ และเพ่ิมสถำนที่
พักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้ชำวบ้ำนท ำกิจกรรมรวมกัน 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
  บ้านหนองบัว แยกออกจากบ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 4 ต าบลแม่สอย เมื่อปี พ.ศ 2549  เพราะ
ขนาดของหมู่บ้านมีขนาดใหญ่ และจ านวนประชากรมาก จึงแยกออกมาตั้งหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 
โดยชื่อหนองบัวมาจากบริเวณที่ติดแม่น้ าปิงในสมัยที่ยังไม่ได้มีการตั้งหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม              
น้ าท่วมขัง มีการเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย การที่บริเวณนี้พบหนองน้ าและดอกบัวขึ้นมากมาย เมื่อมีการตั้ง
หมู่บ้านจึงใช้ชื่อของหนองน้ าท่ีมีดอกบัวว่า บ้านหนองบัว 

   
2. ที่ตั งหมู่บ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่  15  ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่                    
มีระยะห่างจากหมู่บ้านถึงที่ว่าการอ าเภอประมาณ 17 กิโลเมตร ลักษณะเส้นทางคมนาคมจากอ าเภอ 
จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ไปยังหมู่บ้านหนองบัว เป็นถนนลาดยาง สภาพดี ลักษณะเส้นทางคมนาคม
เข้าหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต และจากทางเข้าหมู่บ้านไปยังอ่าง                  
เก็บน้ าเป็นถนนคอนกรีตและถนนก่อนเข้าอ่างเก็บน้ าเป็นถนนลูกรัง 
  
 2.1 ถนนเส้นทางหลัก ระหว่ำงหมู่บ้ำนและระหว่ำงต ำบล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ถนนลำดยำงมะตอย  
 2.2 ถนนสายรอง / ซอย ภำยในหมู่บ้ำนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำงลูกรัง 
 2.3 ถนนเส้นทางขนส่งพืชผลทางเกษตรกรรม เป็นถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สลับกันไป แล้วแต่พื นที่นั น ๆ ที่จะเชื่อมติดต่อกัน 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

3. ขนาดของหมู่บ้าน  
 จ ำนวนหลังคำเรือน   140 หลังคำเรือน 
 จ ำนวนประชำกรทั งหมด   563 คน 
 จ ำแนกเป็นชำย    284 คน 
 จ ำแนกเป็นหญิง   
 

4. จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ   975   ไร่  
 จ าแนก  - ที่อยู่อาศัย       140 หลัง 

 - พ้ืนที่ท าการเกษตร   725   ไร่    
    - พ้ืนที่เพ่ือการสาธารณประโยชน์  100  ไร่  
 

5. อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดกับ บ้ำนห้วยฝำง หมู่ที่ 8 ต ำบลแม่สอย 
 ทิศใต ้  ติดกับ  บ้ำนใหม่สำรภี หมู่ที่ 4 ต ำบลแม่สอย 
 ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่สอย 
 ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น  ำปิง 
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6. ลักษณะภูมิประเทศ 
 หมู่บ้ำนหนองบัวมีเนื อที่ทั งหมดประมำณ  975  เป็นชุมชนที่ตั งของอ่ำงเก็บน  ำห้วยขะหมำ
หลวง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริพื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม และล ำน  ำปิง  ซึ่งเป็นแม่น  ำสำยหลักที่
หล่อเลี ยงชีวิตคนในชุมชนมำยำวนำน ใช้ในด้ำนอุปโภค บริโภค และใช้น  ำเพื่อกำรท ำกำรเกษตร  
 
7. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อน เดือน  มีนำคม-พฤษภำคม อุณหภูมิเฉลี่ย 36-37 องศำเซลเซียล 
 ฤดูฝน เดือน  มิถุนำยน-ตุลำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 26-28 องศำเซลเซียล 
 ฤดูร้อน เดือน  พฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศำเซลเซียล  
 
8. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.1 ดิน (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
  สภำพดินเป็นในพื นที่เป็นดินปนทรำย  ใช้ในกำรท ำกำรเกษตร ในกำรเพำะปลูก
ล ำไยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจำกเป็นดินที่เหมำะแก่กำรเพำะปลูก  
 
 8.2 น ้า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
 ในพื นที่หมู่บ้ำนหนองบัวติดกับแหล่งน  ำมีแหล่งน  ำใหญ่ไหลผ่ำนและประชำชนในหมู่บ้ำน
น ำมำเป็นน  ำใช้เพ่ือกำรเกษตร  เป็นแหล่งน  ำอุปโภคและบริโภคบริโภค  เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ สัตว์น  ำ  
อีกทั งยังมีกำรใช้น  ำประปำหมู่บ้ำน  น  ำบำดำลเพื่อกำรใช้ประโยชน์อีกด้วย 
 

8.3 ป่า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
 ในหมู่บ้ำนหนองบัวมีป่ำ คือ ป่ำชุมชนเป็น
แหล่งระบบนิเวศในชุมชน  มีเนื อที่ประมำณ 100 
ไร่ เป็นแหล่งอำหำร เช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวำน 
และยังมีแหล่งไม้ไผ่จ ำนวนมำกอีกด้วย 
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9. แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง 
บึง ล้าห้วย) 
 จำกกำรสังเกตภำยในหมู่บ้ำนเกี่ยวกับ
แหล่งน  ำของหมู่บ้ำนหนองบัวหลักที่ ใช้ ในกำร
อุปโภคคือน  ำปิงและน  ำบำดำล และมีแหล่งน  ำ
สำธำรณะ 3  แห่ง   
 
10. พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืช
เศรษฐกิจ) 

ชาวบ้านบ้านหนองบัวส่วนใหญ่จะปลูกล าไยเป็นหลัก เป็นพืชเศรษฐกิจที่คนในชุมชนปลูก
เนื่องจากสร้างรายได้ที่ใช้ในการเลี้ยงชีพให้คนในชุมชนได้ 

 

ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า มีการตั้งถิ่นฐานปลูกบ้านเรือนตามแนว เส้นทาง
คมนาคมสายหลักและสายรองภายในหมู่บ้าน  
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2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย  
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า สภาพที่อยู่อาศัยบ้านเรือนชุมชนบ้านหนองบัว                 
มีสภาพบ้านเป็นบ้านแบบผสมผสาน ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ 

2.3 สภาพเศรษฐกิจอาชีพของคนในชุมชน 
 (1) อาชีพหลัก คือการปลูกล าไย  ซึ่งเป็นอาชีพที่ท าสืบทอดกันมาเป็นเวลาที่ยาวนานเป็น
อาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเป็นจ านวนมาก 

(2)อาชีพเสริม อาชีพรับจ้าง เพ่ือเป็นรายได้ในช่วงที่ไม่ได้ท าล าไย 
 
2.4 สภาพการศึกษา   

จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านหนองบัวมีสถานศึกษา 2 แห่ง มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สารภี และโรงเรียนบ้านใหม่สารภี 
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2.5 สาธารณูปโภค 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ในชุมชนบ้านหนองบัวมีสาธารณูปโภคที่ดี ไฟฟ้า
และไฟส่องสว่างทางที่ดี แต่ในส่วนเรื่องน้ านั้นชาวบ้านภายในชุมชนจะซื้อน้ าเพ่ือมาบริโภค  ส่วน
อุปโภคนั้นคนในชุมชนใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  น้ าประปา น้ าบาดาล แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของน้ า
ไม่พอใช้กับการท าการเกษตร  และน้ าที่ใช้บริโภค
ไม่ค่อยสะอาด 

 
 
 
2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม  
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ในชุมชนบ้านหนองบัวไม่มีทางเดินเท้า ถนน                
เส้นหลักภายในชุมชนบ้านหนองบัวเป็นถนนลาดยาง  และถนนในซอยหมู่บ้านจะเป็นคอนกรีต ถนน
ไปยังอ่างเก็บน้ าและไปที่ท าการเกษตรเป็นถนนลูกรัง 
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2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ศาสนาสถานในชุมชนบ้านหนองบัว คือ วัดบ้าน
ใหม่สารภีใช้ร่วมกับบ้านใหม่สารภี ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในการท ากิจกรรมทางศาสนาชาวบ้านใน
ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
 
2.8 หน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในชุมชน  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง 
 
2.9 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า 
ในชุมชนบ้านหนองบัวไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยท่ัวไป 
1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านหนองบัวจะใช้ภาษาเหนือเป็นหลัก              
(ค าเมือง) ในการติดต่อสื่อสาร แต่การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกก็จะใช้ภาษาไทยกลางในการ
ติดต่อสื่อสาร 
 
2. การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 จากการสังเกตข้อมูลภายในชุมชน 
พบว่า  คนในชุมชนบ้านหนองบัวแต่ งตั ว
เหมือนกับคนทั่วไปแต่ง ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ 
กางเกงขาสั้น เหมือนกับคนในเมือง การ              
แต่งกายในแต่ละวันก็ขึ้นกับความเหมาะสมใน
บริบทการใช้ชีวิตแต่ละวัน 
 
3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านหนองบัว  มีศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสรงน้ าพระ ประเพณีไม้ค้ าโพธิ์ ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสลากภัต ประแห่เทียนพรรษา ประเพณีเทศนาขอฝน 
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4. อาหารท้องถิ่น 
 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า อาหารภายในชุมชนที่คนในชุมชนนิยมรับประทาน
เป็นอาหารทั่วไปทางภาคเหนือ โดยท ากินกันเองภายในครอบครัวใช้วัตถุดิบจากตลาดหรือวัตถุดิบ                
ที่ปลูกเองมาใช้ในการประกอบอาหาร 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ภายในชุมชนบ้านหนองบัวมีการรวมกลุ่มที่เป็น
ทางการ ได้แก่ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์เ พ่ือการผลิต กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน                    
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์   
 
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 

จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ภายในชุมชนบ้านหนองบัวมีการรวมกลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการ ได้แก่ กลุ่มกองทุนปุ๋ย - ยา กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ กลุ่มยาสมุนไพร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย  
 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า ปัญหาส าคัญท่ีพบเห็นโดยทั่วไปจากการสังเกต และ
ศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่ ชุมชนบ้านหนองบัว พบว่า พ้ืนที่ในหมู่บ้านยังขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ท าให้
สภาพในชุมชนไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์กันของประชาชนมากเท่าที่ควร และในชุมชนหนองบัวมีปัญหา
ในเรื่องน้ าประปาไม่สะอาด ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร 
 
ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จากการศึกษาข้อมูลภายในชุมชน พบว่า กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ กลุ่มยาสมุนไพร กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง ยังคงพบว่ามีการด าเนินการอยู่ซึ่งสืบทอดมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น แต่
สมาชิกไม่มากนัก 
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
 จากการสังเกตภายในชุมชน พบว่า พ้ืนที่บ้านหนองบัวควรเพ่ิมและซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคของหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากกว่านี้ ควรเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายใน
ชุมชนขึ้น เพื่อท าให้คนในชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
 ชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วง มีมำอย่ำงยำวนำน
ตั งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่ำ มีประวัติศำสตร์ มีผู้คน                
มำอำศัยอยู่รวมกันเป็นจ ำนวนมำก มีพื นที่ติดกับ   
ลุ่มน  ำปิง ผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นคนพื นเมือง ใช้
ภำษำเหนือในกำรสื่อสำร 
 
 
1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน ท่ำกอม่วง ต ำบลบ้ำนแปะ 
อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ ำเภอจอมทอง     
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะจำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 20 
กิโลเมตร ลักษณะเส้นทำงเป็นถนนคอนกรีต       
เสริมเหล็กรำดยำงมะตอยตลอดเส้นทำงจำกแยก
ถนนสำยฮอด-เชียงใหม่ 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

1.3 ขนาดของหมู่บ้าน 
 - จ ำนวนหลังคำเรือน    108 หลังคำเรือน 
 - จ ำนวนประชำกรทั งหมด    342 คน 
 - จ ำแนกเป็น ชำย    175 คน 
 - จ ำแนกเป็น หญิง    167 คน 
 

1.4 จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ 3,000 ไร ่/ 3.2 ตารางกิโลเมตร จ ำแนกเป็น  
 - ที่อยู่อำศัย    108 หลัง 
 - พื นที่ท ำกำรเกษตร  2,200 ไร่ 
 - พื นที่สำธำรณะประโยชน์    325 ไร่ 
 - อ่ืนๆ    475 ไร่ 
 

1.5 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ำนห้วยสะแพด 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้ำนใหม่สำรภี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้ำนสบแจ่มฝั่งขวำ 
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วงมีพื นที่ทั งหมดของ
หมู่บ้ำนประมำณ 3,000 กว่ำไร่ และเป็นพื นที่
ทำงกำรเกษตร 2 ,200 กว่ำไร่  และมี พื นที่             
ป่ำชุมชนประมำณ 475 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่รำบเชิงภูเขำ มีถนนตัดผ่ำน ติดล ำแม่น  ำปิง 
 
1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภำพภูมิอำกำศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 

- ฤดูฝน ช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบำงวัน 
- ฤดูหนำว ช่วงเดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์ มีสภำพอำกำศหนำวเย็นมำก มีหมอกปกคลุมทั่วไป 
- ฤดูร้อน ช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน สภำพอำกำศจะร้อนมำก 

 
1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน)์ 
 ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วน สำมำรถ
เพำะปลูกพืชพรรณได้ดี 
 

 
1.8.2 น  ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

  
ก ำ ร ใ ช้ น  ำ ข อ ง ห มู่ บ้ ำ น ท่ ำ ก อม่ ว ง         

ส่วนใหญ่จะใช้น  ำบ่อบำดำลและน  ำปิงเป็นหลัก 
เพรำะมีพื นที่ติดกับแม่น  ำปิง 
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1.8.3 ป่ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 ป่ำของชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วง คือ ป่ำชุมชน ชำวบ้ำนสำมำรถใช้ประโยชน์ได้มีพื นที่รำว ๆ                  
475 ไร่  เป็นพื นที่สำธำรณะประโยชน์ของชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ในกำรเก็บหำของป่ำเพ่ือยังชีพ                   
ภำยใต้กติกำข้อตกลงร่วมกันในกำรดูแลรักษำ 
 

  
 

1.9 แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วงหลักๆ ที่ใช้อุปโภคบริโภค ใช้น  ำบำดำลและน  ำจำกแม่น  ำปิง                   
นอกจำกนี มีอ่ำงเก็บน  ำในภำคกำรเกษตร 2 อ่ำง ได้แก่ สระเก็บน  ำท่ำกอม่วง และอ่ำงห้วยน้อยแปง 
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1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณเศรษฐกิจ) 
 พืชพรรณที่เป็นพืชพรรณหลักของชุมชน
บ้ำนท่ำกอม่วง คือ ล ำไย ชำวบ้ำนจะปลูกล ำไย
เป็นหลัก เพรำะเป็นพืชเศรษฐกิจ ลงทุนและ              
เห็นผลในระยะยำว อีกทั งสภำพภูมิกำศที่ร้อน           
ไม่เหมำะสมกับพืชชนิดอ่ืน 
 
 
ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 กำรตั งบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วง 
ส่วนใหญ่จะสร้ำงบ้ำนตำมแนวเส้นทำงคมนำคม
ภำยในหมู่บ้ำน ภำยในอำณำเขตบ้ำนเรือน              
ส่วนใหญ่จะพบเห็นต้นล ำไยอยู่ทั่วไป 
 
 
 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่งตึก บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพของที่อยู่ของบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วง จะเป็นบ้ำนแบบผสมผสำน มีทั งบ้ำน               
ชั นเดียว บ้ำนสองชั น บ้ำนไม้ บ้ำนตึกปะปนกันไป 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 อำชีพหลักของคนในชุมชนคือกำรท ำ  
สวนล ำไย เพรำะท ำมำตั งแต่บรรพบุรุษจำกรุ่น              
สู่รุ่น มีอำชีพรองคือรับจ้ำงทั่วไป และมีบำงส่วน           
ที่ท ำอำชีพค้ำขำย เผำถ่ำน เป็นต้น 
 

  
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน       
โรงเรียนเอกชน) 
 ชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วงไม่มีสถำนศึกษำ เด็กในชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วงจึงต้องไปศึกษำยังโรงเรียน
ในหมู่บ้ำนใกล้เคียง 
 
2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 

ชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วงมีสำธำรณูปโภคที่ดี 
มี ไฟฟ้ำส่องสว่ำงตลอดเส้นทำง  มีน  ำ ใช้ทั ง
น  ำประปำหมู่บ้ำน น  ำดื่มประชำรัฐ 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน 

เ ส้ นท ำ งคมนำคมของชุ มชนบ้ ำน         
ท่ำกอม่วงนั นเป็นถนนลำดยำงตัดผ่ำนซึ่งเป็น
ถนนหลักเชื่อมต่อฮอด-จอมทอง ถนนเข้ำซอย
หมู่บ้ำนจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนน
เข้ำพื นที่ท ำกำรเกษตรนั นจะเป็นถนนลูกรัง 
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2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนของหมู่บ้ำนคือ วัดท่ำกอม่วง ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำใน
วำระโอกำสต่ำง ๆ เพรำะชำวบ้ำนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และยังมีศำลประจ ำหมู่บ้ำนหรือภำษำ
ชำวบ้ำนคือ เสื อบ้ำน ไว้ประกอบพิธีกรรม รวมถึงสุสำนป่ำช้ำ 

 

  
 

 
 

 
 
2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน (ระบุจ้านวน ชื่อ สภาพ หรือข้อมูลที่ได้พบ) 
 ชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วง ไม่มีหน่วยงำนรำชกำรตั งอยู่ในชุมชน 
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2.9 สถานพักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 ชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วงเป็นหมู่บ้ำนที่มีถนนตัดผ่ำน มีบ้ำนติดถนน พื นที่ส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตร
จึงท ำให้ไม่มีสถำนที่ท่องเที่ยว จึงใช้เวลำว่ำงพักผ่อน ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุอยู่ที่บ้ำนเท่ำนั น 
 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 คนส่วนใหญ่ใช้ภำษำเหนือ (ก ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำหลักภำยในชุมชน ส ำหรับ
กำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำไทยกลำง และภำษำเหนือในกำร
ติดต่อสื่อสำร  
 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 ประชำชนในชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วงมีกำรแต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืด คอกลม กำงเกงขำสั น 
ขำยำวเหมือนกับคนในเมือง ตำมควำมเหมำะสมกับอำชีพและบริบทกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วง มีกำรรักษำจำรีตประเพณีอันดีงำมตำมท้องถิ่นล้ำนนำ และประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นตำมไทยกลำง เช่น ประเพณีวันสงกรำนต์ ประเพณีด ำหัวปีใหม่เมือง ประเพณีกำร
สืบชะตำหมู่บ้ำน ประเพณีสรงน  ำพระธำตุ กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
 
3.4 อาหารท้องถิ่น 
 อำห ำ รภ ำย ในชุ ม ชนที่ ป ร ะชำชน        
ส่วนใหญ่นิยมรับประทำนกันส่วนใหญ่เป็นอำหำร
พื นเมือง หรืออำหำรท้องถิ่นพื นบ้ำนภำคเหนือ 
วัตถุดิบส่วนใหญ่มำจำกผักที่ครัวเรือนปลูกเอง
หรือหำได้จำกภำยในบริเวณชุมชน 
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ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำภำยในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็น
ทำงกำรคือ กลุ่มล ำไยนอกฤดู กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน 
  
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน ไม่พบกำรรวมตัวแบบไม่เป็นทำงกำร 
 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ชำวบ้ำนประสบปัญหำเรื่องขยะ ที่ถูกชำวบ้ำนแอบน ำมำทิ งในพื นที่สำธำรณะ ไม่สนใจ                
ข้อห้ำมที่ทำงชุมชนได้ท ำข้อตกลงเอำไว้ จนท ำให้มีขยะรกเกลื่อน รวมทั งปัญหำลักลอบเผำพื นที่ป่ำ                
รกร้ำงในชุมชน ท ำให้พบเห็นร่องรอยกำรไหม้และสร้ำงควำมเสียหำยเป็นวงกว้ำง 
 

  
 
ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 จำกกำรลงพื นที่สังเกตกำรณ์ในครั งนี  พบเห็นภูมิปัญญำท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกำร
ประกอบอำชีพกำรเกษตรซึ่งน่ำจะสืบทอดกันมำจำกคนรุ่นก่อน ๆ 
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
 ชุมชนบ้ำนท่ำกอม่วง ควรได้รับกำรสนับสนุนให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงจิตส ำนึกเก่ียวกับกำร
ก ำจัดขยะในครัวเรือนอย่ำงถูกวิธี รวมถึงกำรหำแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำขยะในพื นที่สำธำรณะ
ของชุมชน รวมถึงปัญหำลักลอบเผำพื นที่ป่ำรกร้ำงในชุมชน 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
 ชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่ งซ้ ำยก่อตั งมำ      
อย่ำงยำวนำนจำกรุ่นบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่น
ปัจจุบัน มีอำณำบริเวณที่กว้ำงขวำง ติดกับล ำน  ำ
แม่ปิง สภำพภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มเหมำะส ำหรับ
เพำะปลูกพืชพรรณต่ำง ๆ จึงได้มีคนเข้ำมำ              
อยู่อำศัยเป็นจ ำนวนมำก แต่ด้วยเหตุจ ำนวน
ประชำกรที่เพ่ิมมำกขึ น ท ำให้ปกครองกันได้                  
ไม่ทั่วถึง จึงได้มีกำรแยกตัวออกไป และตั งเป็น
หมู่บ้ำนอีก 2 หมู่บ้ำนคือ บ้ำนบวกห้ำ และบ้ำนดงเย็น 
 
1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่ อหมู่ บ้ ำน  สบแจ่มฝั่ งซ้ ำย  ต ำบล      
บ้ำนแปะ อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ ำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะจำกหมู่บ้ำนถึง
อ ำเภอ 27 กิโลเมตร ลักษณะเส้นทำงเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลำดยำงตลอด
เส้นทำงจำกแยกถนนสำยฮอด-เชียงใหม่ 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

1.3 ขนาดของหมู่บ้าน 
 - จ ำนวนหลังคำเรือน    270 หลังคำเรือน 
 - จ ำนวนประชำกรทั งหมด    481 คน 
 - จ ำแนกเป็น ชำย    226 คน 
 - จ ำแนกเป็น หญิง    255 คน 
 

1.4 จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ 1,500 ไร ่/ 2.4 ตารางกิโลเมตร จ ำแนกเป็น  
 - ที่อยู่อำศัย    270  หลัง 
 - พื นที่ท ำกำรเกษตร  1,000 ไร่ 
 - พื นที่สำธำรณะประโยชน์    126 ไร่ 
 - อ่ืนๆ    374 ไร่ 
 

1.5 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ำนบวกห้ำ ต ำบลบ้ำนแปะ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้ำนดงเย็น ต ำบลบ้ำนแปะ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้ำนห้วยสะแพด ต ำบลแม่สอย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น  ำปิง 
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยมีพื นที่ทั งหมดของหมู่บ้ำนประมำณ 1,500 กว่ำไร่ และเป็นพื นที่
ทำงกำรเกษตร 1,200 กว่ำไร่ และมีพื นที่ป่ำชุมชนประมำณ 126 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบ
เชิงภูเขำ มีถนนตัดผ่ำน ติดล ำแม่น  ำปิง 
 
1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภำพภูมิอำกำศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 
 - ฤดูฝน ช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบำงวัน 
 - ฤดูหนำว ช่วงเดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์ มีสภำพอำกำศหนำวเย็นมำก มีหมอกปกคลุมทั่วไป 
 - ฤดูร้อน ช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน สภำพอำกำศจะร้อนมำก 
 
1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 

 ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรำย 
สำมำรถเพำะปลูกพืชพรรณได้ดีในระดับหนึ่ง 
 

 
1.8.2 น  ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

 

 กำรใช้น  ำของชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยส่วนใหญ่
จะใช้น  ำบ่อบำดำลและน  ำปิง 
 
 

 
1.8.3 ป่ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 

 ป่ำของชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยนั นมีอยู่ 
1 แห่งด้วยกันคือ ป่ำชุมชนที่ชำวบ้ำนสำมำรถใช้
ประโยชน์ได้มีพื นที่รำว ๆ 126 ไร่ 
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1.9 แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยหลัก ๆ ที่ใช้อุปโภคบริโภค จะมีน  ำบำดำลและน  ำจำก      
แม่น  ำปิง และมีอ่ำงเก็บน  ำใจกลำงหมู่บ้ำนอีก 1 แห่ง แต่ถูกปล่อยทิ งรกร้ำงไม่มีกำรใช้ประโยชน์
เท่ำท่ีควร 
 

  
 
1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณเศรษฐกิจ) 
 พืชพรรณหลักของชุมชนบ้ำนสบแจ่ม             
ฝั่งซ้ำยคือ ล ำไย ชำวบ้ำนจะปลูกล ำไยเป็นหลัก 
เพรำะเป็นพืชเศรษฐกิจ ลงทุนและเห็นผลใน
ระยะยำว ชำวบ้ำนจะไม่ปลูกข้ำวหรือพืชพรรณ
อย่ำง อ่ืนเพรำะได้ผลในระยะสั น ไม่คุ้มทุน
เท่ำท่ีควร 
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ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 

ชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย กำรตั งบ้ำนเรือนส่วนใหญ่จะปลูกบ้ำนตำมแนวถนนเส้นทำง
คมนำคม  กำรปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนมักสร้ำงบ้ำนติดกัน 
 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่ง
ตึก บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพของที่อยู่ของบ้ำนเรือนชุมชน   
บ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย ส่วนใหญ่จะเป็นบ้ำนชั นเดียว 
 
2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 อำชีพหลักของคนในชุมชนคือ กำรท ำ
สวนล ำไย เพรำะท ำมำตั งแต่บรรพบุรุษจำกรุ่น            
สู่รุ่น อำชีพรอง คือ รับจ้ำงทั่วไป และมีบำงส่วน
ที่ท ำอำชีพค้ำขำย 
 

  
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน       
โรงเรียนเอกชน) 

ชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยมีสถำนศึกษำอยู่ 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน                 
สบแจ่มฝั่งซ้ำย และโรงเรียนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย 
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2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 
 ชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยมีสำธำรณูปโภคที่ดี มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงตลอดเส้นทำง มีเสำสัญญำณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีน  ำใช้ ทั งน  ำประปำหมู่บ้ำน และน  ำดื่มประชำรัฐ  
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน 
เส้นทำงคมนำคมของชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยเป็นถนนลำดยำงตัดผ่ำนซึ่งเป็นถนนหลัก ถนน

เข้ำซอยหมู่บ้ำนจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม่ไผ่ และถนนเข้ำพื นที่ท ำกำรเกษตรนั นจะเป็นถนนลูกรัง 
 

  
 
2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนของหมู่บ้ำนคือ วัดสบแจ่มฝั่งซ้ำย ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ
ในวำระโอกำสต่ำง ๆ เพรำะชำวบ้ำนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และยังมีศำลประจ ำหมู่บ้ำนหรือ
ภำษำชำวบ้ำนคือ ศำลเจ้ำเมือง ไว้ประกอบพิธีกรรม 
 

  
 
2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน (ระบุจ้านวน ชื่อ สภาพ หรือข้อมูลที่ได้พบ) 
 ชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยนั น ไม่มีหน่วยงำนรำชกำรตั งอยู่ในพื นท่ี 
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2.9 สถานพักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
ชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ คือ ลำนอเนกประสงค์ที่ใช้ร่วมกันกับบ้ำน

บวกห้ำ เป็นสถำนที่ออกก ำลังกำยในยำมเย็น อีกทั งยังมีลำนกีฬำ เพ่ือให้เยำวชนได้ออกก ำลังกำย     
อีกด้วย 
 

  
 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ประชำชนใช้ภำษำเหนือ (ก ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำหลักภำยในชุมชน ส ำหรับ
กำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำไทยกลำง และภำษำเหนือในกำร
ติดต่อสื่อสำร  
 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 ประชำชนในชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยมีกำรแต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืด คอกลม กำงเกง    
ขำสั น ขำยำวเหมือนกับคนในเมือง ตำมควำมเหมำะสมกับอำชีพและบริบทกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย มีกำรรักษำจำรีตประเพณีอันดีงำมตำมท้องถิ่นล้ำนนำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำมไทยกลำง เช่น ประเพณีวันสงกรำนต์  ประเพณีด ำหัวปี๋ใหม่เมือง
ประเพณีกำรสืบชะตำหมู่บ้ำน  ประเพณีสรงน  ำพระธำตุ  กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
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3.4 อาหารท้องถิ่น 
อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชนส่วนใหญ่นิยมรับประทำนกันส่วนใหญ่เป็นอำหำรพื นเมือง 

หรืออำหำรท้องถิ่นพื นบ้ำนภำคเหนือ วัตถุดิบส่วนใหญ่มำจำกผักที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหำได้จำก
ภำยในบริเวณชุมชน 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 

จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำภำยในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็น
ทำงกำรคือ กลุ่มทอผ้ำ กลุ่มล ำไยนอกฤดู กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน 
  
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 

จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน ไม่พบกำรรวมตัวแบบไม่เป็นทำงกำร 
 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหำที่พบในชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำยคือ กำรปล่อยพื นที่ หรือสถำนที่สำธำรณะให้รกร้ำง 
ไม่มีกำรดูแลเท่ำท่ีควร 
 

  
 
ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จำกกำรสังเกตในพื นที่ชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย ไม่พบภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 

ไม่มี  
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

135 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
 เดิมทีชุมชนบ้ำนดงเย็นเป็นหมู่บ้ำนเดียวกับบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย หมู่ที่ 11 ต ำบลบ้ำนแปะ 
อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เมื่อปีพ.ศ.2538 ได้แยกตัวออกมำตั งเป็นหมู่บ้ำนดงเย็น หมู่ที่ 15 
ต ำบลบ้ำนแปะ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เพรำะกำรเข้ำมำอำศัยอยู่ของประชำกรที่เพ่ิมขึ น 
อีกทั งเรื่องของงบประมำณของรัฐที่จัดสรรมำให้
ไม่ค่อยเพียงพอต่อควำมต้องกำรของชำวบ้ำน      
จึงได้แยกตัวออกมำเป็นหมู่บ้ำนตั งแต่นั นมำ 
 
 
1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ ำน ดงเย็น ต ำบลบ้ำนแปะ            
อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ ำเภอจอมทอง     
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะจำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 30 
กิโลเมตร ลักษณะเส้นทำงเป็นถนนคอนกรีต       
เสริมเหล็กรำดยำงมะตอยตลอดเส้นทำงจำกแยก
ถนนสำยฮอด-เชียงใหม่ 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

1.3 ขนาดของหมู่บ้าน 
 - จ ำนวนหลังคำเรือน    140 หลังคำเรือน 
 - จ ำนวนประชำกรทั งหมด    592 คน 
 - จ ำแนกเป็น ชำย    226 คน 
 - จ ำแนกเป็น หญิง    226 คน 
 

1.4 จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ 2,000 ไร ่/ 3.2 ตารางกิโลเมตร จ ำแนกเป็น  
 - ที่อยู่อำศัย    140  หลัง 
 - พื นที่ท ำกำรเกษตร  1,200 ไร่ 
 - พื นที่สำธำรณะประโยชน์    260 ไร่ 
 - อ่ืนๆ    540 ไร่ 
 

1.5 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ ำเภอฮอด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื นที่ท ำกิน/ป่ำสงวนแห่งชำติ (ป่ำท่ำธำร) 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ล ำแม่น  ำปิง 
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ชุมชนบ้ำนดงเย็นมีพื นที่ทั งหมดของ
หมู่บ้ำนประมำณ 2,000 กว่ำไร่ และเป็นพื นที่
ทำงกำรเกษตร 1,200 กว่ ำ ไร่  และมี พื นที่             
ป่ำชุมชนประมำณ 540 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่รำบเชิงภูเขำ มีถนนตัดผ่ำน ติดล ำแม่น  ำปิง 
 
1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภำพภูมิอำกำศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 
 - ฤดูฝน ช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบำงวัน 
 - ฤดูหนำว ช่วงเดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์ มีสภำพอำกำศหนำวเย็นมำก มีหมอกปกคลุมทั่วไป 
 - ฤดูร้อน ช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน สภำพอำกำศจะร้อนมำก 
 
1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
  

ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรำย 
สำมำรถเพำะปลูกพืชพรรณได้ดีในระดับหนึ่ง 
 

 
1.8.2 น  ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

 

  กำรใช้น  ำของหมู่บ้ำนดงเย็นส่วนใหญ่             
จะใช้น  ำบ่อบำดำลและแม่น  ำปิงเป็นหลัก เพรำะ
มีพื นที่ติดกับแม่น  ำปิง 

 
 
1.8.3 ป่ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

 ป่ำของชุมชนบ้ำนดงเย็นนั นมีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ป่ำชุมชน และป่ำสงวน ป่ำชุมชนที่ชำวบ้ำน
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้มีพื นที่รำว ๆ 119 ไร่ 
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1.9 แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของชุมชนบ้ำนดงเย็นหลัก ๆ ที่ใช้อุปโภคบริโภค จะมีน  ำบำดำลและน  ำจำกแม่น  ำปิง 
และมีอ่ำงเก็บน  ำในพระรำชด ำริ 4 อ่ำง คือ อ่ำงผักขวง เป็นอ่ำงเก็บน  ำที่ใช้ในภำคเกษตรเป็นหลัก 
 

  
 

  
 

1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณเศรษฐกิจ) 
 พืชพรรณหลักของชุมชนบ้ำนดงเย็น คือ ล ำไย ชำวบ้ำนจะปลูกล ำไยเป็นหลัก เพรำะเป็นพืช
เศรษฐกิจ ลงทุนและเห็นผลในระยะยำว ชำวบ้ำนจะไม่ปลูกข้ำวหรือพืชอย่ำงอ่ืนเพรำะไม่คุ้มทุน
เท่ำท่ีควร 
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ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 กำรตั งบ้ ำนเรือนชุมชนบ้ำนดงเย็น      
ส่วนใหญ่จะปลูกบ้ำนตำมแนวถนนเส้นทำง
คมนำคมภำยในหมู่บ้ำน มีกำรแบ่งส่วนกำร
ปกครองในหมู่บ้ำนแบบหมวด มีทั งหมด 7 ซอย 
เพ่ือเป็นกำรแบ่งควำมรับผิดชอบในกำรท ำ
กิจกรรมหรือตำมประเพณีต่ำง ๆ ทั งในและนอก
ชุมชน 
 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่งตึก บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพของที่อยู่ของบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนดงเย็น จะเป็นบ้ำนแบบผสมผสำน มีทั งบ้ำนชั นเดียว       
บ้ำนสองชั น บ้ำนไม้ บ้ำนตึกปะปนกันไป 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 อำชีพหลักของคนในชุมชนคือกำรท ำ
สวนล ำไย เพรำะท ำมำตั งแต่บรรพบุรุษจำกรุ่น             
สู่รุ่น  และมีอำชีพรองคือรับจ้ำงทั่วไป และ                 
มีบำงส่วนที่ท ำอำชีพค้ำขำย 
 
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน       
โรงเรียนเอกชน) 
 ชุมชนบ้ำนดงเย็นไม่มีสถำนศึกษำ เพรำะเป็นหมู่บ้ำนที่แยกตัวออกมำจำกหมู่บ้ำนสบแจ่ม               
ฝั่งซ้ำย จึงท ำให้เด็กและเยำวชนในหมู่บ้ำนดงเย็นเดินทำงไปศึกษำที่ โรงเรียนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย ที่มี
ระยะทำงไม่ห่ำงกันมำก 
 
2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ) 
 ชุมชนบ้ำนดงเย็นมีสำธำรณูปโภคที่ดี มีไฟฟ้ำส่องสว่ำง
ตลอดเส้นทำง มีน  ำใช้ ทั งน  ำประปำหมู่บ้ำน และน  ำดื่มประชำรัฐ 
แต่น  ำที่ใช้นั นมีหินปูนปะปน  
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน) 

เส้นทำงคมนำคมของชุมชนบ้ำนดงเย็น
นั นเป็นถนนลำดยำงตัดผ่ำนซึ่งเป็นถนนหลัก
เชื่อมต่อฮอด-จอมทอง ถนนเข้ำซอยหมู่บ้ำนจะ
เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนเข้ำพื นที่
กำรเกษตรนั นยังเป็นถนนลูกรัง  

 
 

  
  

2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนของหมู่บ้ำน คือ วัดดงเย็น 
ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ
ในวำระโอกำสต่ำง ๆ เพรำะชำวบ้ำนส่วนใหญ่   
นับถือศำสนำพุทธ และยังมีศำลประจ ำหมู่บ้ำน
หรือภำษำชำวบ้ำน คือ ศำลเจ้ำเมือง ไว้ประกอบ
พิธีกรรม 
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2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน 
 หน่วยงำนรำชกำรที่ตั งอยู่ในชุมชนมี 1 
แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล      
บ้ำนดงเย็น 
 
 
 
2.9 สถานพักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ 
ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 ชุมชนบ้ำนดงเย็นเป็นหมู่บ้ำนที่มีถนนตัดผ่ำน มีบ้ำนติดถนน พื นที่ส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตร                
จึงท ำให้ไม่มีสถำนที่ท่องเที่ยว จึงใช้เวลำว่ำงพักผ่อน ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุอยู่ที่บ้ำนเท่ำนั น 
 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ประชำชนใช้ภำษำเหนือ (ก ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำหลักภำยในชุมชน ส ำหรับ
กำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำไทยกลำง และภำษำเหนือในกำร
ติดต่อสื่อสำร ถึงแม้คนในชุมชนจะมีชำวกระเหรี่ยงโปอำศัยอยู่ด้วยก็ตำม แต่ด้วยที่อำศัยอยู่ในพื นที่                    
มำนำน จึงท ำให้สำมำรถสื่อสำรภำษำเดียวกันได้อย่ำงกลมกลืน 
 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 ประชำชนในชุมชนบ้ำนดงเย็นมีกำรแต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืด คอกลม กำงเกงขำสั น                 
ขำยำวเหมือนกับคนในเมือง ตำมควำมเหมำะสมกับอำชีพและบริบทกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
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3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนดงเย็น มีกำรรักษำจำรีตประเพณีอันดีงำมตำมท้องถิ่นล้ ำนนำ และประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นตำมไทยกลำง เช่น ประเพณีวันสงกรำนต์ ประเพณีด ำหัวปีใหม่เมือง ประเพณีกำร
สืบชะตำหมู่บ้ำน ประเพณีสรงน  ำพระธำตุ กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
 
3.4 อาหารท้องถิ่น 
 อำห ำ รภ ำย ในชุ ม ชนที่ ป ร ะชำชน       
ส่วนใหญ่นิยมรับประทำนกันส่วนใหญ่เป็นอำหำร
พื นเมือง หรืออำหำรท้องถิ่นพื นบ้ำนภำคเหนือ 
วัตถุดิบส่วนใหญ่มำจำกผักที่ครัวเรือนปลูกเอง
หรือหำได้จำกภำยในบริเวณชุมชน 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำภำยในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็น
ทำงกำรคือ กลุ่มทอผ้ำ กลุ่มล ำไยนอกฤดู กลุ่มออมทรัพย์ (ออมสิน) กลุ่มสตรีแม่บ้ำน 
  
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน ไม่พบกำรรวมตัวแบบไม่เป็นทำงกำร 
 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ชำวบ้ำนประสบปัญหำเรื่องน  ำมีสำรปนเปื้อนหรือหินปูนอยู่ด้วย จึงต้องมีกำรกลั่นกรองก่อน
ใช้บริโภค และยังพบปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมี (พ่นยำ) ที่มีผลต่อสุขภำพเด็กและผู้สูงอำยุ เพรำะ
บ้ำนเรือนของชำวบ้ำนนั นได้อยู่ติดกับพื นที่ท ำกำรเกษตร จึงมีมำตรกำรข้อตกลงร่วมกัน ในกำรใช้
สำรเคมี คือ จันทร์-ศุกร์ สำมำรถพ่นยำได้หลัง 08.00 นำฬิกำ เพรำะเด็กไปเรียนหนังสือ และเสำร์-
อำทิตย์ ห้ำมมีกำรพ่นยำโดยเด็ดขำด และปัญหำที่พบได้อย่ำงชัดเจน คือ สภำพถนนเข้ำหมู่บ้ำนนั น                    
มีสภำพทรุดโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อ มีกำรทิ งขยะตำมข้ำงทำงและหญ้ำขึ นรกตำมไหล่ทำง 
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ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวบ้ำนดงเย็นคือ กำรทอผ้ำ ที่ท ำกันต่อกันมำอย่ำงยำวนำนโดยมี    
กำรสนับสนุนโดย โครงกำรศูนย์ศิลปำชีพใน
พ ร ะ ร ำ ช ด ำ ริ ส ม เ ด็ จ พ ร ะน ำ ง เ จ้ ำ สิ ริ กิ ติ์  
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
มีสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 40 หลังคำเรือน 
โดยผ้ำและเครื่องทอที่ใช้นั นทำงศูนย์เป็นผู้จัด
น ำมำให้ และทอเป็นผ้ำส่งในรำคำเมตรละ 40 
บำท ซึ่งลำยผ้ำที่ทอนั นเป็นลำยพื นเมือง 
 

  
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 

ชุมชนบ้ำนดงเย็นมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริตั งอยู่ใน
พื นที่ จึงส่งผลให้ชำวบ้ำนได้รับประโยชน์จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือ กำรมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ นจำกโอกำสที่ได้รับกำรจ้ำงงำนจำกฟำร์มตัวอย่ำง รวมถึงกำรได้รับสนับสนุนจำกโครงกำร
ส่งเสริมศิลปำชีพฯ ด้ำนกำรพัฒนำผ้ำทอของชุมชน เป็นต้น 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านบวกห้า หมู่ที่ 18 ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
 ชุมชนบ้ำนบวกห้ำ เป็นหมู่บ้ำนที่มี       
มำนำนหลำยปี เป็นหมู่บ้ำนที่มีขนำดใหญ่ และ
ที่มำของค ำว่ำบวกห้ำคือ เดิมทีสระน  ำข้ำงวัด     
สบแจ่มฝั่งซ้ำย มีลักษณะคล้ำยกับเลข 5 และ คน
ภำคเหนือนิยมเรียกสระน  ำว่ำบวก เมื่อน ำมำ
รวมกันจึงเรียกชื่อว่ำ “บวกห้ำ” ชุมชนบ้ำน                
บวกห้ำ ได้แยกตัวออกจำกหมู่บ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย
ในปี พ.ศ. 2546 เนื่องด้วยจ ำนวนประชำกรที่มี
เพ่ิมมำกขึ น และกำรดูแลของผู้ใหญ่บ้ำนอำจไม่ทั่วถึง จึงได้มีกำรแยกตัวออกมำเป็นอีกหมู่บ้ำน แต่กำร
ใช้สถำนที่ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น วัด โรงเรียน ก็ยังคงใช้ร่วมกัน 
 
1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน บวกห้ำ ต ำบลบ้ำนแปะ     
อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ ำเภอจอมทอง     
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะจำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 26 
กิโลเมตร ลักษณะเส้นทำงเป็นถนนคอนกรีต       
เสริมเหล็กรำดยำงมะตอยตลอดเส้นทำงจำกแยก
ถนนสำยฮอด-เชียงใหม่ 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

1.3 ขนาดของหมู่บ้าน 
 - จ ำนวนหลังคำเรือน    206 หลังคำเรือน 
 - จ ำนวนประชำกรทั งหมด    552 คน 
 - จ ำแนกเป็น ชำย    276 คน 
 - จ ำแนกเป็น หญิง    276 คน 
 

1.4 จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมำณ  2,000 ไร่ / 3.2 ตำรำงกิโลเมตร จ ำแนกเป็น  
 - ที่อยู่อำศัย    206  หลัง 
 - พื นที่ท ำกำรเกษตร  1,500 ไร่ 
 - พื นที่สำธำรณะประโยชน์    260 ไร่ 
 - อ่ืนๆ    240 ไร่ 
 

1.5 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ำนท่ำกอม่วง 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้ำนสะแพด 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น  ำปิง 
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ชุมชนบ้ำนบวกห้ำมี พื นที่ประมำณ 
2,000 ไร่ แบ่งเป็นพื นที่ทำงกำรเกษตร 1,500 ไร่ 
และพื นที่ป่ำชุมชนประมำณ 119 ไร่ มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่รำบเชิงภูเขำ มีถนนตัดผ่ำน        
ตั งอยู่ติดกับแม่น  ำปิง 
 

1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภำพภูมิอำกำศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 
 -  ฤดูฝน ช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน 
 -  ฤดูหนำว ช่วงเดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์  
 -  ฤดูร้อน ช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน  
 

1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

 ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรำย 
สำมำรถเพำะปลูกพืชพรรณได้ดีในระดับหนึ่ง 
 

1.8.2 น  ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 กำ ร ใ ช้ น  ำ ข อ ง ชุ ม ชน บ้ ำ นบวกห้ ำ        
ส่วนใหญ่จะใช้น  ำบ่อบำดำลและแม่น  ำปิง  เพรำะ
มีพื นที่ติดกับแม่น  ำปิง 
 

1.8.3 ป่ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 ป่ำของชุมชนบ้ำนบวกห้ำคือ ป่ำชุมชนและป่ำสงวน เป็นป่ำชุมชนที่ชำวบ้ำนสำมำรถใช้
ประโยชน์ได ้ มีพื นที่รำว ๆ 119 ไร่ 
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1.9 แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง 
คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของชุมชนบ้ำนบวกห้ำหลัก ๆ    
ที่ใช้อุปโภคบริโภค จะมีน  ำบำดำลและน  ำจำก
แม่น  ำปิง มีสระบวกห้ำ และห้วยแม่สอย แต่อยู่
ในควำมดูแลของชุมชนบ้ำนบวกห้ำ 
 

  
 
1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณเศรษฐกิจ) 
 พืชพรรณที่เป็นพืชพรรณหลักของชุมชนบ้ำนบวกห้ำ คือ ล ำไย ชำวบ้ำนจะปลูกล ำไยเป็นหลัก                
เพรำะเป็นพืชเศรษฐกิจ ลงทุนและเห็นผลในระยะยำว  
 
ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 กำรตั งบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนบวกห้ำ    
ส่วนใหญ่จะปลูกบ้ำนตำมแนวถนน  เส้นทำง
คมนำคมภำย ในหมู่ บ้ ำ น  มี ก ำ รแบ่ ง ส่ ว น             
กำรปกครองในหมู่บ้ำนเป็นหมวด 
 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่ง
ตึก บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพของที่อยู่ของบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนบวกห้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นบ้ำนบ้ำนชั นเดียว            
บ้ำนไม้ บ้ำนครึ่งปูนครึ่งไม้ 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 อำชีพหลักของคนในชุมชน คือ กำรท ำ
สวนล ำไย เพรำะท ำมำตั งแต่บรรพบุรุษจำกรุ่น               
สู่รุ่น อำชีพรองคือรับจ้ำงทั่วไป และมีบำงส่วน                
ทีป่ระกอบอำชีพค้ำขำย 
 
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์ เด็กเล็ก 
โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน       โรงเรียนเอกชน) 
 ชุมชนบ้ำนบวกห้ำไม่มีสถำนศึกษำ เพรำะเป็นหมู่บ้ำนที่แยกตัวออกมำจำกหมู่บ้ำนสบแจ่ม    
ฝั่งซ้ำย จึงท ำให้เด็กและเยำวชนในหมู่บ้ำนบวกห้ำต้องเดินทำงไปศึกษำที่หมู่บ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย                
ซึ่งอยู่ติดกัน 
 
2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 
 ชุมชนบ้ำนบวกห้ำ มีสำธำรณูปโภคที่ดี มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงตลอด
เส้นทำงคมนำคม  มีน  ำใช้ ทั งน  ำประปำหมู่บ้ำน และน  ำดื่มประชำรัฐ           
แตพ่บปัญหำน  ำที่ใช้มีหินปูนปะปนอยู่บ้ำง 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน) 

เส้นทำงคมนำคมของชุมชนบ้ำนบวกห้ำ เป็นถนนลำดยำงตัดผ่ำน ซึ่งเป็นถนนหลักเชื่อมต่อ                  
ระหว่ำงบ้ำนห้วยสะแพดกับบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย ถนนซอยในหมู่บ้ำนจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 
ส่วนถนนเข้ำพื นที่ท ำกำรเกษตรนั นส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 

 

  
 
2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนของหมู่บ้ำน คือ วัดสบแจ่มฝั่งซ้ำย ที่ใช้ร่วมกับชุมชนบ้ำนสบแจ่มฝั่ง ซ้ำย                    
เป็นศูนย์กลำงในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำในวำระโอกำสต่ำง ๆ เพรำะชำวบ้ำนส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ และยังมีศำลประจ ำหมู่บ้ำนหรือภำษำชำวบ้ำน คือ ศำลเจ้ำเมือง ไว้ประกอบพิธีกรรม 
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2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน (ระบุจ้านวน ชื่อ สภาพ หรือข้อมูลที่ได้พบ) 
 ชุมชนบ้ำนบวกห้ำไม่มีหน่วยงำนรำชกำรที่ตั งอยู่ในชุมชน  
 
2.9 สถานพักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 ชุมชนบ้ำนบวกห้ำ มีลำนออกก ำลังกำยอยู่บริเวณข้ำงสระบวกห้ำ ชำวบ้ำนส่วนใหญ่มักมำ
ออกก ำลังกำยในช่วงเย็น  และสำมำรถมำใช้บริกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด  
 

  
 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ประชำชนใช้ภำษำเหนือ (ก ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำหลักภำยในชุมชน ส ำหรับ
กำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำไทยกลำง และภำษำเหนือในกำร
ติดต่อสื่อสำร  
 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 ประชำชนในชุมชนบ้ำนบวกห้ำมีกำรแต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืด คอกลม กำงเกงขำสั น      
ขำยำว เหมือนกับคนในเมือง ตำมควำมเหมำะสมกับอำชีพและบริบทกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนบวกห้ำ มีกำรรักษำจำรีตประเพณีอันดีงำมตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นล้ำนนำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำมไทยกลำง เช่น ประเพณีวันสงกรำนต์ ประเพณีด ำหัวปี๋ใหม่เมือง 
ประเพณีกำรสืบชะตำหมู่บ้ำน ประเพณีสรงน  ำพระธำตุ กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
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3.4 อาหารท้องถิ่น 
อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชนส่วนใหญ่นิยมรับประทำนกันส่วนใหญ่เป็นอำหำรพื นเมือง 

หรืออำหำรท้องถิ่นพื นบ้ำนภำคเหนือ วัตถุดิบส่วนใหญ่มำจำกผักที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหำได้จำก
ภำยในบริเวณชุมชน 
 

ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 

จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำภำยในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็น
ทำงกำรคือ กลุ่มล ำไยนอกฤดู กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน กลุ่มกองทุนเงินล้ำน 
  

4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน ไม่พบกำรรวมตัวแบบไม่เป็นทำงกำร 

 

ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
ชำวบ้ำนประสบปัญหำเรื่องน  ำมีสำรปนเปื้อนหรือหินปูนอยู่ด้วย จึงต้องมีกำรกรองก่อนใช้

บริโภค และยังพบปัญหำขยะที่ชำวบ้ำนแอบน ำไปทิ งในเขตป่ำชุมชน ทั งที่มีกฎข้อห้ำมไว้ชัดเจน และ
อีกทั งยังปล่อยให้พื นที่รกร้ำงเป็นส่วนใหญ่ 
 

  
 

ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชำวบ้ำนในชุมชนบ้ำนบวกห้ำ ส่วนใหญ่จะท ำกำรเกษตรและรับจ้ำง ภูมิปัญญำท้องถิ่ น                     

ส่วนใหญ่ที่พบจึงเป็นภูมิปัญญำที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบอำชีพเป็นหลัก เช่น กำรไหว้ผี  บูชำเจ้ำที่  
 

ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
ไม่มี 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ต้าบลบ้านตาล อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
 เดิมชำวบ้ำนมีเชื อสำยลั วะ ชำวบ้ำน
ได้มำอำศัยในเขตพื นที่เมื่อปี พ.ศ. 1202-1590 
แต่ก่อนบ้ำนเด่นสำรภีมีอยู่ด้วยกัน 7 หลังคำ
เรือน โดยกำรน ำของหลำนหมื่นยศได้มำอำศัย
อยู่บริเวณทุ่งนำบดสด (ปัจจุบันเป็นที่นำและ
ยังมีวัดร้ำงตั งอยู่) ก่อสร้ำงบ้ำนเรือน ต่อมำถูก
พม่ำรุกรำน ชำวบ้ำนได้อพยพหนีศึกไปอยู่ตำม
ป่ำเขำ เมื่อศึกสงบจึงกลับมำบ้ำนเด่นสำรภีอีก
ครั ง  บ้ำนเด่นสำรภี อยู่ในเขตพื นที่ต ำบลบ้ำนตำล ซ่ึงตั งชื่อตำมล ำห้วยที่ไหลผ่ำนหมู่บ้ำน และเป็น
เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี ยงชีวิตชำวบ้ำนมำตั งแต่อดีต ต ำแหน่งที่ตั งของหมู่บ้ำนอยู่คนละฝั่งกับเมืองฮอด 
โดยมีแม่น  ำปิงกั นกลำง 
 

1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน เด่นสำรภี ต ำบลบ้ำนตำล 
อยู่ทำงทิศใต้ของอ ำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะจำกหมู่บ้ ำนถึงอ ำ เภอ 4 กิ โลเมตร 
ลักษณะเส้นทำงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รำดยำงมะตอยตลอดเส้นทำงถนนสำยฮอด-
ดอยเต่ำ จ.เชียงใหม่ 
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แผนที่ชุมชน 

 
1.3 ขนาดของหมู่บ้าน 

- จ ำนวนหลังคำเรือน     236 หลังคำเรือน 
- จ ำนวนประชำกรทั งหมด     623 คน 
- จ ำแนกเป็น ชำย     331 คน 
- จ ำแนกเป็น หญิง     292 คน 

 

4. จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมำณ 5,000 ไร่/ 8 ตำรำงกิโลเมตร  จ ำแนกเป็น  
- ที่อยู่อำศัย      140  หลัง 
- พื นที่ท ำกำรเกษตร   2,000 ไร่ 
- พื นที่สำธำรณะประโยชน์  2,000 ไร่ 
- อ่ืน ๆ     1,000 ไร่ 
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 มีลักษณะเป็นภูเขำและที่ลำดเชิงเขำ 
โ ดย พื นที่ ด้ ำ นตะวั น ออกของต ำ บล เป็ น               
ภูเขำสูง  มีระดับควำมสูง 500-1,200 เมตร จำก
ร ะดั บน  ำ ท ะ เ ล   สภ ำพ พื นที่ ล ำ ด เ ท จ ำ ก             
ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โดยมีภูเขำ              
ที่ส ำคัญ ได้แก่  ดอยผี เสื อ  ดอยสันคมพร้ำ               
ดอยมะหินฝังเงิน ดอยแหลมแม่เปิน  ดอยแหลม    
แม่อำน และเป็นต้นก ำเนิดของล ำน  ำต่ำง ๆ  เช่น  น  ำแม่ตำล ห้วยแม่เปินในต ำบล คือ ต ำบลบ้ำนตำลมี
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่รำบเชิงเขำและที่รำบลุ่มบริเวณล ำน  ำปิง   พื นที่อยู่สูงกว่ำ
ระดับน  ำทะเลปำนกลำงประมำณ  200 – 500  เมตร 
 
1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอำกำศในพื นที่แบ่งเป็น 3 ฤดู จะมีฝนชุกช่วงฤดูฝน ปริมำณ ร้อยละ 70 
ฤดูฝน ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม – ตุลำคม 
ฤดูหนำว ระหว่ำงเดือนตุลำคม – มีนำคม อำกำศหนำว อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศำเซลเซียส  
ฤดูร้อน ระหว่ำงปลำยเดือนมีนำคม – ต้นเดือนพฤษภำคม ต ำบลบ้ำนตำลเป็นพื นที่ท่ีมีอำกำศ
ร้อน โดยเฉพำะในช่วงเดือนเมษำยน ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศำเซลเซียส 

 
1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 สภำพดินเป็นดินร่วนปนทรำย  ดินลูกรัง 
ไม่สำมำรถเก็บกักน  ำได้ ท ำให้ขำดแคลนแหล่งน  ำ
เพ่ือกำรเกษตร 
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1.8.2 น  ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
  หมู่บ้ำนขำดแคลนแหล่งน  ำ เ พ่ือกำรเกษตร 
รำษฎรส่วนใหญ่อำศัยน  ำฝน และกำรขุดเจำะบ่อบำดำลเพ่ือ
ท ำกำรเกษตร และกำรอุปโภคบริโภค 
 

 
 
 
 

 
1.8.3 ป่ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

 ป่ำของชุมชนบ้ำนเด่นสำรภีนั น เป็น                    
ป่ำเบญจพรรณมีไม้ผลัดใบสมบูรณ์  ชำวบ้ำน
สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ในพื นที่  2,000  
กว่ำไร ่
 
 
1.9 แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของชุมชนบ้ำนเด่นสำรภีมีอ่ำงเก็บน  ำ 2 แห่ง และคลองชลประทำน 1 แห่ง  
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1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณเศรษฐกิจ) 
 พืชพรรณที่เป็นพืชพรรณหลักของชุมชนบ้ำน
เด่นสำรภี คือ ล ำไย ชำวบ้ำนจะปลูกล ำไยเป็นหลัก 
เพรำะเป็นพืชเศรษฐกิจ ลงทุนและเห็นผลในระยะยำว 
ชำวบ้ำนจะไม่ปลูกข้ำวหรือพืชพรรณอย่ำงอ่ืนเพรำะ
ได้ผลในระยะสั น ไม่คุ้มค่ำกำรลงทุน 
 
 
ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 กำรตั งบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนเด่นสำรภีจะอำศัย
กันแบบพ่ีน้อง บ้ำนปลูกติดกัน และภำยในบริเวณบ้ำน
มักปลูกล ำไยไว้ รวมถึงลักษณะกำรตั งบ้ำนเรือนนั น              
เป็นกำรตั งตำมแนวถนนเส้นทำงกำรคมนำคม 
 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่งตึก 
บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพของที่อยู่ของบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำน          
เด่นสำรภี จะเป็นบ้ำนแบบผสมผสำน มีทั งบ้ำน               
ชั นเดียว บ้ำนสองชั น บ้ำนไม้ บ้ำนตึกปะปนกันไป 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ท ำสวนล ำไย ท ำนำ ปลูกหอมแดง ท ำไร่                 
แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น ล ำไยอบแห้ง สภำพที่ดินเป็นดินร่วนปนทรำย ดินเหนียว กำรเก็บ
กักน  ำไม่พอท ำให้ขำดแคลนแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร รำษฎรอำศัยน  ำฝนธรรมชำติ และกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลเพื่อท ำกำรกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 

 
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน       
โรงเรียนเอกชน) 
 ชุมชนบ้ำนเด่นสำรภีไม่มีสถำนศึกษำในพื นที่ เพรำะสถำนที่ไม่เอื ออ ำนำวย เด็ก ๆ ส่วนใหญ่
ไปเรียนโรงเรียนใกล้บ้ำน เช่น  โรงเรียนบ้ำนตำลเหนือ โรงเรียนบ้ำนตำลใต้ และโรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง                
ส่วนเด็กเล็กนั นจะไปรวมกันที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งโป่ง 
 
2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 
 ชุมชนบ้ำนเด่นสำรภีมีสำธำรณูปโภคที่ดี มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงตลอดเส้นทำงคมนำคม มีน  ำใช้                   
ทั งน  ำประปำหมู่บ้ำน และน  ำดื่มประชำรัฐ แต่น  ำที่ใช้นั นมีหินปูนปะปน 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดิน เท้ า                
ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน) 
 

ชุมชนบ้ำนเด่นสำรภี  มีถนนลำดยำง   
แอสฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนลูกรัง 

 

 

2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนของหมู่บ้ำนคือ วัดเด่นสำรภี ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำใน
วำระโอกำสต่ำง ๆ เพรำะชำวบ้ำนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และยังมีศำลประจ ำหมู่บ้ำนหรือภำษำ
ชำวบ้ำนคือ ศำลเจ้ำเมือง ไว้ประกอบพิธีกรรม 
 

 

2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน  
ชุมชนบ้ำนเด่นสำรภีไม่มีหน่วยงำนรำชกำรตั งอยู่ 
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2.9 สถานพักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 ชุมชนบ้ำนเด่นสำรภีเป็นหมู่บ้ำนที่มีถนน
ตัดผ่ำน บ้ำนเรือนส่วนใหญ่ติดถนน พื นที่ส่วน
ใหญ่ท ำกำรเกษตรจึงท ำให้ไม่มีสถำนที่ท่องเที่ยว                 
คนส่วนใหญ่จึงใช้เวลำว่ำงพักผ่อน ดูโทรทัศน์                
แต่ในชุมชนมีลำนกีฬำที่เด็กและเยำวชนมักมำใช้
เล่นกีฬำและออกก ำลังกำยเป็นประจ ำโดยเฉพำะ
ช่วงเย็นซึ่งว่ำงเว้นจำกกำรท ำงำน 
 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ประชำชนใช้ภำษำเหนือ (ค ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำหลักภำยในชุมชน ส ำหรับ
กำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำไทยกลำง และภำษำเหนือใน         
กำรติดต่อสื่อสำร ถึงแม้คนในชุมชนจะมีชำวกะเหรี่ยงโปอำศัยอยู่ด้วยก็ตำม แต่ด้วยที่อำศัยอยู่ใน      
พื นที่มำนำน จึงท ำให้พูดและสื่อสำรได้เข้ำใจกันด ี
 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 ประชำชนในชุมชนบ้ำนเด่นสำรภีมีกำรแต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืด คอกลม กำงเกงขำสั น 
ขำยำว  เหมือนกับคนในเมือง เป็นไปตำมควำมเหมำะสมกับอำชีพและบริบทในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนเด่นสำรภี มีกำรรักษำจำรีตประเพณีอันดีงำมตำมท้องถิ่นล้ำนนำ และประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นตำมไทยกลำง เช่น ประเพณีวันสงกรำนต์  ประเพณีด ำหัวปีใหม่เมือง ประเพณี     
กำรสืบชะตำหมู่บ้ำน ประเพณีสรงน  ำพระธำตุ กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
 
3.4 อาหารท้องถิ่น 
 อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชนส่วนใหญ่นิยมรับประทำนกันส่วนใหญ่เป็นอำหำรพื นเมือง 
หรืออำหำรท้องถิ่นพื นบ้ำนภำคเหนือ วัตถุดิบส่วนใหญ่มำจำกผักที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหำได้จำก
ภำยในบริเวณชุมชน 
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ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำภำยในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็น
ทำงกำรคือ กลุ่มทอผ้ำ กลุ่มล ำไยนอกฤดู กลุ่มออมทรัพย์ (ออมสิน) กลุ่มสตรีแม่บ้ำน 
 
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน ไม่พบกำรรวมตัวแบบไม่เป็นทำงกำร 
 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 กำรขำดแคลนน  ำในฤดูแล้งเป็นปัญหำหลักของชุมชนบ้ำนเด่นสำรภี กำรพังทลำยของหน้ำดิน
ที่เกิดกำรทรุดตัว รวมถึงกำรทิ งขยะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนเด่นสำรภีเป็นชุมชนที่มีควำมโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับ   
พุทธศำสนำ โดยมีวัดเด่นสำรภีเป็นศูนย์รวมของชุมชนในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำในวำระโอกำส
ต่ำง ๆ ยังคงรักษำจำรีตประเพณีอันดีงำมตำมท้องถิ่นล้ำนนำ อำทิ ประเพณีวันสงกรำนต์ ประเพณี   
ด ำหัวปีใหม่เมือง ประเพณีกำรสืบชะตำหมู่บ้ำน ประเพณีสรงน  ำพระธำตุ กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
 บ้ำนเด่นสำรภีส่วนใหญ่ยังคงสภำพควำมเป็นชุมชนชนบทดั งเดิม สังเกตจำกกำรที่ประชำชน
ส่วนใหญ่ยังยึดมั่นประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอย่ำงเหนียวแน่น ทั งนี อำจะเป็นเพรำะชุมชนมีกำร
ก่อตั งมำยำวนำนและมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส ำคัญ 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
 บ้ำนหนองสูนเป็นหมู่บ้ำนดั งเดิมตั งอยู่ในพื นที่
ต ำบลหนองปลำสะวำย อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน เป็น              
ที่อยู่อำศัยของคนจ ำนวนมำก ทั งคนดั งเดิมและคน               
ที่ย้ำยเข้ำมำอยู่ ใหม่เนื่องจำกมีพื นที่ อุดมสมบูรณ์
เหมำะสมกับกำรตั งถิ่นฐำน  ในหมู่บ้ำนมีแหล่งน  ำ
ส ำ คัญคื อล ำห้ ว ยหนองสู น  เป็ นแหล่ งน  ำ หลั ก                    
ที่หล่อเลี ยงคนในพื นที่  ซึ่งเป็นที่มำของกำรตั งชื่อ
หมู่บ้ำนแห่งนี  
 
 
1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน หนองสูน ต ำบลหนองปลำสะวำย 
อยู่ทำงทิศตะวันตกของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน 
ระยะจำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 22 กิโลเมตร ลักษณะ
เส้นทำงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรำดยำงมะตอย
ตลอดเส้นทำง 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

1.3 ขนาดของหมู่บ้าน 
 - จ ำนวนหลังคำเรือน    124 หลังคำเรือน 
 - จ ำนวนประชำกรทั งหมด    342 คน 
 - จ ำแนกเป็น ชำย    169 คน 
 - จ ำแนกเป็น หญิง    173 คน 
 

1.4 จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมำณ 2,000 ไร่ / 3.2 ตำรำงกิโลเมตร จ ำแนกเป็น  
 - ที่อยู่อำศัย    140  หลัง 
 - พื นที่ท ำกำรเกษตร  1,200 ไร่ 
 - พื นที่สำธำรณะประโยชน์    260 ไร่ 
 - อ่ืนๆ    540 ไร่ 
 

1.5 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือติดต่อกับ บ้ำนสันเจดีย์ริมปิง 
 ทิศใต้ติดต่อกับ  บ้ำนห้วยมะควัด 
 ทิศตะวันออกติดต่อกับ บ้ำนหนองเจริญ 
 ทิศตะวันตกติดต่อกับ บ้ำนห้วยโจ ้
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ชุมชนบ้ำนหนองสูนมีพื นที่ประมำณ 
2,000 ไร่ และเป็นพื นที่ทำงกำรเกษตร 1,200 ไร่ 
และมีพื นที่ป่ำชุมชนประมำณ 540 ไร่ มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่รำบเชิงภูเขำ มีถนนตัดผ่ำน        
และมีพื นที่บำงส่วนติดแม่น  ำปิง 
 
1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภำพภูมิอำกำศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 

- ฤดูฝน ช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบำงวัน 
- ฤดูหนำว ช่วงเดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์ มีสภำพอำกำศหนำวเย็นมำก มีหมอกปกคลุมทั่วไป 
- ฤดูร้อน ช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน สภำพอำกำศจะร้อนจัดช่วงกลำงวัน 

 
1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
  

ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรำย 
สำมำรถเพำะปลูกพืชได้ดีพอสมควร 
 

 
1.8.2 น  ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

  
กำรใช้น  ำของหมู่บ้ำนหนองสูนส่วนใหญ่

จะใช้น  ำบ่อบำดำลและแม่น  ำปิงเป็นหลัก เพรำะ
มีพื นที่ติดกับแม่น  ำปิง 
 

 
1.8.3 ป่ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

 ป่ำชุมชนบ้ำนหนองสูนนั นมีอยู่ 1 แห่ง เป็นป่ำชุมชนที่ชำวบ้ำนสำมำรถใช้ประโยชน์เพ่ือกำร
ยังชีพได ้ โดยสภำพทั่วไปเป็นป่ำไผ่ มีพันธุ์ไม้ไม่มำกนัก  
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1.9 แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของชุมชนบ้ำนหนองสูนที่ใช้อุปโภคบริโภค จะมีน  ำบำดำลและน  ำจำกแม่น  ำปิง 
นอกจำกนี ยังมีแหล่งน  ำที่ใช้ในภำคเกษตร คือ ล ำห้วยหนองสูน 
 

  
 
1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณเศรษฐกิจ) 
 พืชพรรณหลักของชุมชนบ้ำนหนองสูน คือ มะม่วง ล ำไย กระเทียม หอมแดง หอมขำว              
เป็นต้น เพรำะสภำพดินของบ้ำนหนองสูน เหมำะส ำหรับกำรเพำะปลูก และให้ผลผลิตที่ดีในทุก ๆ ปี  
 

  
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

166 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 กำรตั งบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนหนองสูน ส่วนใหญ่จะปลูกบ้ำนตำมแนวถนนเส้นทำงคมนำคม
ภำยในหมู่บ้ำน มีกำรอยู่แบบเครือญำติ คือกำรอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ สร้ำงบ้ำนติดกัน 
 

2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่งตึก บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพของที่อยู่ของบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนหนองสูน จะเป็นบ้ำนแบบผสมผสำน มีทั งบ้ำน        
ชั นเดียว บ้ำนสองชั น บ้ำนไม้ บ้ำนตึกปะปนกันไป 
 

  
 

2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 อำชีพหลักของคนในชุมชนคือกำรท ำกำรเกษตร บำงส่วนรับจ้ำงแต่ก็เป็นกำรรับจ้ำงในภำค
กำรเกษตร 
 

2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน       
โรงเรียนเอกชน) 
 ชุมชนหนองสูนมีสถำนศึกษำอยู่ 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองสูน  เป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษำ 
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2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 
 ชุมชนบ้ำนหนองสูนมีสำธำรณูปโภคท่ีดี มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงตลอดเส้นทำง มีน  ำใช้ ทั งน  ำประปำ
หมู่บ้ำน และน  ำดื่มประชำรัฐ แต่น  ำที่ใช้นั นมีหินปูนปะปน  
 

    
 
2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน) 

เส้นทำงคมนำคมของชุมชนบ้ำนหนองสูน  เป็นถนนลำดยำงตัดผ่ำนซึ่งเป็นถนนหลักเชื่อมต่อ
ระหว่ำงอ ำเภอฮอดและอ ำเภอจอมทอง ถนนซอยในหมู่บ้ำนเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ส่วนถนน             
เข้ำพื นที่ท ำกำรเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 

 

  
 
2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนส ำคัญของหมู่ บ้ ำนคือ              
วัดหนองสูน ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรประกอบพิธี
ทำงศำสนำในวำระโอกำสต่ำง ๆ เพรำะชำวบ้ำน
ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และยังมีศำลประจ ำ
หมู่บ้ำนหรือภำษำชำวบ้ำนคือ ศำลเจ้ำเมือง                
ส ำหรับประกอบพิธีกรรมตำมควำมเชื่อของ
ชุมชน 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

168 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

  
 
2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน (ระบุจ้านวน ชื่อ สภาพ หรือข้อมูลที่ได้พบ) 
 ชุมชนบ้ำนหนองสูนไม่มีหน่วยงำนรำชกำรตั งอยู่ในชุมชน  
 
2.9 สถานพักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 ชุมชนบ้ำนหนองสูนเป็นหมู่บ้ำนที่มีถนนตัดผ่ำน มีบ้ำนติดถนน พื นที่ส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตร
จึงท ำให้ไม่มีสถำนที่ท่องเที่ยว คนส่วนใหญ่ใช้เวลำว่ำงพักผ่อน ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุและใช้อินเทอร์เน็ต
อยู่ที่บ้ำน 
 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ประชำชนใช้ภำษำพื นเมือง (ค ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำหลักภำยในชุมชน 
ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำไทยกลำง และภำษำเหนือใน
กำรติดต่อสื่อสำร ถึงแม้คนในชุมชนจะมีชำวกระเหรี่ยงโปอำศัยอยู่ด้วยก็ตำม แต่ด้วยที่อำศัยอยู่ใน                  
พื นที่มำนำน จึงท ำให้สำมำรถสื่อสำรกันได้เข้ำใจ 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 ประชำชนในชุมชนบ้ำนหนองสูนมีกำรแต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืด คอกลม กำงเกงขำสั น 
ขำยำว  เหมือนกับคนในเมือง ตำมควำมเหมำะสมกับอำชีพและบริบทกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนหนองสูน มีกำรรักษำจำรีตประเพณีอันดีงำมตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นล้ำนนำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำมไทยกลำง เช่น ประเพณีวันสงกรำนต์   ประเพณีด ำหัว ปีใหม่เมือง 
ประเพณีกำรสืบชะตำหมู่บ้ำน  ประเพณีสรงน  ำพระธำตุ  กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
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3.4 อาหารท้องถิ่น 
 อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชนส่วนใหญ่นิยมรับประทำนกันส่วนใหญ่เป็นอำหำรพื นเมือง 
หรืออำหำรท้องถิ่นพื นบ้ำนภำคเหนือ วัตถุดิบส่วนใหญ่มำจำกผักที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหำได้จำก
ภำยในบริเวณชุมชน 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำภำยในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็น
ทำงกำรคือ กลุ่มทอผ้ำ กลุ่มล ำไยนอกฤดู กลุ่มออมทรัพย์(ออมสิน) กลุ่มสตรีแม่บ้ำน กลุ่มเลี ยงไก่ 
 

  
  
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน ไม่พบกำรรวมตัวแบบไม่เป็นทำงกำร 
 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ปัญหำที่พบคือสภำพถนนในหมู่บ้ำน              
มีกำรช ำรุดหลำยจุด ท ำให้กำรสัญจรไม่สะดวก
เท่ำที่ควร รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือของผู้น ำ
ชุมชนที่ไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือ และบ่ำยเบี่ยงกำร
ให้ข้อมูล 
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ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชนบ้ำนหนองสูนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพมีทั งที่เป็น
ควำมเชื่อกับสิ่งเหนือธรรมชำติ และควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงธรรมชำติกับ
มนุษย ์

 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
 ชุมชนบ้ำนหนองสูน ควรได้รับกำรปรับปรุงถนนหนทำงสัญจรในหมู่บ้ำนที่ช ำรุดหลำยจุด    
ให้สำมำรถกลับมำใช้สัญจรได้ตำมปกติได้ 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
 ที่มำของค ำว่ำ หนองปลำสะวำย ซึ่งเป็น
ชื่ อของหมู่บ้ ำนนั น  ได้ตั งชื่ อตำมหนองน  ำ                  
ที่ปรำกฏอยู่ในพื นที่ข้ำง ๆ ของหมู่บ้ำน ซึ่งใน
อดีตหนองน  ำแห่งนี จะชุกชุมไปด้วยพันธุ์ปลำ          
ต่ำง ๆ และหนึ่ งในปลำเหล่ำนั นจะพบปลำ                  
ที่มีจุดเด่นกว่ำพันธุ์ปลำชนิดอ่ืน ๆ คือ ปลำสวำย 
(เสียงเพี ยนของคนในชุมชนเรียกกันว่ำ สะวำย) 
ที่แหวกว่ำยในหนองน  ำนั นมำกกว่ำพันธุ์ปลำชนิด
อ่ืน ๆ จึงท ำท ำให้หนองน  ำแห่งนี เป็นที่เรียกขำนของผู้คนผู้คนว่ำ “หนองปลำสะวำย” ตั งแต่นั นเป็นต้น
มำ 
 
1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน หนองปลำสะวำย ต ำบล
หนองปลำสะวำย อยู่ทำงทิศตะวันตกของอ ำเภอ
บ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน ระยะจำกหมู่บ้ำนถึง
อ ำเภอ 17 กิโลเมตร ลักษณะเส้นทำงเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรำดยำงมะตอยตลอดเส้นทำง
บนเส้นทำง กิโลเมตรที่13 ลพ 3004 และถนนใน
ชุมชน ลพ.6028  
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แผนที่ชุมชน 

 
 

1.3 ขนาดของหมู่บ้าน 
 - จ ำนวนหลังคำเรือน    153 หลังคำเรือน 
 - จ ำนวนประชำกรทั งหมด    586 คน 
 - จ ำแนกเป็น ชำย    289 คน 
 - จ ำแนกเป็น หญิง    297 คน 
 

1.4 จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมำณ 2,000 ไร่ / 3.2 ตำรำงกิโลเมตร จ ำแนกเป็น  
 - ที่อยู่อำศัย    140  หลัง 
 - พื นที่ท ำกำรเกษตร  1,200 ไร่ 
 - พื นที่สำธำรณะประโยชน์  1,125 ไร่ 
 - อ่ืนๆ    540 ไร่ 
 

1.5 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อ ำเภอฮอด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื นที่ท ำกิน/ป่ำสงวนแห่งชำติ (ป่ำท่ำธำร) 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น  ำปิง 
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ชุมชนบ้ำนหนองปลำสะวำยมีพื นที่
ประมำณ 2,000 ไร่ เป็นพื นที่กำรเกษตร 
1,200 ไร่ และมีพื นที่ป่ำชุมชนประมำณ 
540 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบ              
เชิงภูเขำ มีถนนตัดผ่ำน และพื นที่บำงส่วน
ติดแม่น  ำปิง 
 
 
1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภำพภูมิอำกำศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 
 - ฤดูฝน ช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบำงวัน 
 -  ฤดูหนำว ช่วงเดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์ มีสภำพอำกำศหนำวเย็นมำก มีหมอกปกคลุมทั่วไป 
 -  ฤดูร้อน ช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน สภำพอำกำศจะร้อนจัดเวลำกลำงวัน 
 
1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรำย 
สำมำรถเพำะปลูกพืชได้ดพีอสมควร 
 
 

 
1.8.2 น  ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

 กำรใช้น  ำของหมู่บ้ำนหนองปลำสะวำยส่วนใหญ่
จะใช้น  ำบ่อบำดำลและน  ำสูบพลังไฟฟ้ำ น  ำจำก
กำรขุด เจำะขึ น เอง ส่ วนน  ำ ใช้น  ำดื่ มนั น ใช้
น  ำประปำหมู่บ้ำน 
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1.8.3 ป่ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 

 ป่ำของชุมชนบ้ำนหนองปลำสะวำยนั นมี
อยู่  2 แห่งด้วยกัน เป็นป่ำชุมชนที่ชำวบ้ำน
สำมำรถใช้ประโยชน์เพ่ือกำรยังชีพได้  มีพื นที่       
รำว 1,125 ไร่ 

  
 

1.9 แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของชุมชนบ้ำนหนองปลำสะวำยหลัก ๆ ที่ใช้อุปโภคบริโภค จะมีน  ำบำดำลและ               
น  ำจำกแม่น  ำปิง และมีอ่ำงเก็บน  ำในโครงกำรพระรำชด ำริ 2 แห่ง เป็นอ่ำงเก็บน  ำที่ใช้ในภำคเกษตร
เป็นหลัก 
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1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณเศรษฐกิจ) 
 พืชพรรณหลักของชุมชนบ้ำนหนองปลำสะวำย คือ ล ำไยและมะม่วง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ชุมชน และนอกจำกนี ยังมีกำรผลิตพืชผลออกสู่ตลำดอีกหลำยชนิด เช่น พริก มะเขือ ข้ำว ข้ำวโพก 
และผักต่ำง ๆ เป็นต้น 
 

  
 
ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 กำรตั งบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนหนองปลำ     
สะวำย ส่วนใหญ่จะปลูกบ้ำนตำมแนวถนน
เส้นทำงคมนำคมภำยในหมู่บ้ำน มีกำรปลูกบ้ำน
ติดกัน 
 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่งตึก บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพของที่อยู่ของบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนหนองปลำสะวำย จะเป็นบ้ำนแบบผสมผสำน มีทั ง
บ้ำนชั นเดียว บ้ำนสองชั น บ้ำนไม้ บ้ำนตึกปะปนกันไป 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 อ ำ ชี พ ห ลั ก ข อ ง ค น ใ น ชุ ม ช น  คื อ                  
กำรท ำสวนล ำไย เพรำะเป็นอำชีพดั งเดิมมำตั งแต่
บรรพบุรุษจำกรุ่นสู่ รุ่น  และมีอำชีพรอง คือ 
รับจ้ำงทั่วไป และมีบำงส่วนที่ท ำอำชีพค้ำขำย 
 
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน       
โรงเรียนเอกชน) 
 ชุมชนบ้ำนหนองปลำสะวำยไม่มีสถำนศึกษำ ในพื นที่ แต่เด็กส่วนใหญ่ในพื นที่เข้ำเรียน
โรงเรียนหนองปลำสะวำยซ่ึงตั งอยู่ในเขตพื นที่ชุมชนบ้ำนปำกล้องซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ ำต ำบล 
 
2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค 
โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 
 ชุ ม ช น บ้ ำ น ห น อ ง ป ล ำ ส ะ ว ำ ย มี
สำธำรณูปโภคท่ีดี มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงตลอดเส้นทำง 
มีน  ำใช้ ทั งน  ำประปำหมู่บ้ำน  
 
 

   
 
2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนน
ดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน) 

สภำพเส้นทำงคมนำคมของชุมชนบ้ำน           
หนองปลำสะวำยนั นเป็นถนนลำดยำงตัดผ่ำน 
ถนนซอยในหมู่บ้ำนเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 
ส่วนถนนเข้ำพื นที่กำรเกษตรเป็นถนนลูกรัง 
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2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนของหมู่บ้ำนคือ วัดสันเจดีย์
ริมปิง ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรประกอบพิธีทำง
ศำสนำในวำระโอกำสต่ำง ๆ เพรำะชำวบ้ำนส่วน
ใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และยังมีศำลประจ ำ
หมู่บ้ำนหรือภำษำชำวบ้ำนคือ ศำลเจ้ำเมือง 
ส ำหรับประกอบพิธีกรรม และสุสำนของชุมชน
ส ำหรับกำรประกอบพิธีฌำปณกิจในชุมชน 

  
 
 
2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน (ระบุจ้านวน ชื่อ สภาพ หรือข้อมูลที่ได้พบ) 
 ในเขตพื นที่กำรปกครองของบ้ำนหนองปลำสะวำยไม่มีหน่วยงำนทำงรำชกำรตั งอยู่ 
 
2.9 สถานพักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 ชุมชนบ้ำนหนองปลำสะวำยเป็นหมู่บ้ำนที่มีถนนตัดผ่ำน มีบ้ำนติดถนน พื นที่ส่วนใหญ่ท ำ
กำรเกษตรจึงท ำให้ไม่มีสถำนที่ท่องเที่ยว จึงใช้เวลำว่ำงพักผ่อน ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุและใช้อินเทอร์เน็ต 
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ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ประชำชนใช้ภำษำพื นเมือง (ค ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำหลักภำยในชุมชน 
ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำไทยกลำง และภำษำเหนือใน
กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน ถึงแม้คนในชุมชนจะมีชำวกระเหรี่ยงโปอำศัยอยู่ด้วยก็ตำม แต่ด้วยที่
อำศัยอยู่ในพื นท่ีมำนำน จึงท ำให้สำมำรถสื่อสำรกนัได้เข้ำใจ 
 

3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 ประชำชนในชุมชนบ้ำนหนองปลำสะวำยมีกำรแต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืด คอกลม กำงเกง
ขำสั น ขำยำว เหมือนกับคนในเมือง ตำมควำมเหมำะสมกับอำชีพและบริบทกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 

3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนหนองปลำสะวำย มีกำรรักษำจำรีตประเพณีอันดีงำมตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นล้ำนนำ 
และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำมไทยกลำง เช่น ประเพณีตำนข้ำวใหม่ ประเพณีสรงน  ำกู่ครูบำ 
ประเพณีสงกรำนต์ รดน  ำด ำหัว ประเพณีฟ้อนร ำผี กำรเลี ยงผี เลี ยงผีปู่ย่ำ กำรเข้ำพรรษำ ประเพณี
ตำนก๋วยสลำก ประเพณีเข้ำพรรษำ ออกพรรษำ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 
 

3.4 อาหารท้องถิ่น 
 อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชนนิยม
รับประทำนกัน ส่วนใหญ่เป็นอำหำรพื นเมือง 
หรืออำหำรท้องถิ่นพื นบ้ำนภำคเหนือ วัตถุดิบ
ส่วนใหญ่มำจำกผักที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหำได้
จำกภำยในบริเวณชุมชน 
 
 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำภำยในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็น
ทำงกำร คือ กลุ่มทอผ้ำ กลุ่มล ำไยนอกฤดู กลุ่มออมทรัพย์ (ออมสิน) กลุ่มสตรีแม่บ้ำน  
 

4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน ไม่พบกำรรวมตัวแบบไม่เป็นทำงกำร 
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ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ปัญหำที่พบ คือ กำรลักลอบเผำป่ำที่มีประจ ำเกือบทุกวันในช่วงฤดูกำล เพียงเพรำะอำจจะ
เผำเพ่ือให้เกิดเห็ดเผำะตำมควำมเชื่อของท้องถิ่น หรือเป็นกำรกลั่นแกล้งเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งท ำให้บริเวณ              
ป่ำชุมชนนั น มีรอยไหม้เป็นวงกว้ำง รวมไปถึงอ่ำงเก็บน  ำในโครงกำรพระรำชด ำริที่จัดสร้ำงไว้ส ำหรับ
เป็นแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตรนั น ไม่สำมำรถกักเก็บน  ำได้เพรำะช ำรุดและตื นเขิน  พบกำรรั่วซึม                   
ท ำให้ไม่สำมำรใช้กำรไดแ้ละถูกปล่อยรกร้ำงมำจนถึงทุกวันนี  
 

  
 

ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวบ้ำนหนองปลำสะวำยคือ กำรทอผ้ำ และกำรจักสำน กำรจักสำน
เป็นงำนหัตถกรรมอย่ำงหนึ่งและนับถือเป็นงำนศิลปะประเภททัศนศิลป์ มีกำรจักสำนในกลุ่มผู้สูงอำยุ 
ส่วนใหญ่ไม่ท ำเพ่ือจ ำหน่ำย แต่จะน ำไปใช้ในประเพณีตำนก๋วยสลำก (สลำกภัต) ของชุมชน                    
นอกจำกนี ยังมี กลุ่มทอผ้ำตีนจกกี่ทอมือบ้ำนหนองปลำสะวำย (แต่อยู่เขตกำรดูแลของบ้ำนสันเจดีย์
ริมปิง) เกิดจำกกำรรวมกลุ่มที่มีแนวคิดอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ควำมหมำยว่ำ “ตีน” เป็น
ภำษำพื นเมืองแปลว่ำผ้ำถุงของผู้หญิง ค ำว่ำ “จก” เป็นผ้ำพื นบ้ำน แปลว่ำกำรล้วงหรือกำรเอำมือ                   
สอดเข้ำไป กำรทอผ้ำตีนจกจะท ำด้วยมือ โดยใช้มือล้วงหรือจกฝ้ำยให้ได้ผ้ำเป็นผืน เริ่มก่อตั งในปี                    
พ.ศ. 2537 จำกผู้เฒ่ำผู้แก่ในหมู่บ้ำน 
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
 บ้ำนหนองปลำสะวำยเป็นชุมชนที่มีควำมพร้อมในหลำยด้ำน ทั งเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำง
ธรรมชำติที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ (ดิน แหล่งน  ำ ป่ำชุมชน) รวมทั งสิ่งแวดล้อมทำงสังคม (สังคม 
วัฒนธรรม) ท ำให้ชุมชนมีเข้มแข็มและมีควำมเจริญอย่ำงเห็นได้ชัด 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6 ต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
 เดิมทีชุมชนบ้ำนหนองเจริญเป็นหมู่บ้ำนเดียวกับหนองสูน หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองปลำสะวำย 
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน แต่เมื่อปี พ.ศ.2548 ได้แยกตัวออกมำตั งเป็นหมู่บ้ำนหนองเจริญหมู่ที่ 6 
ต ำบลหนองปลำสะวำย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัด
ล ำพูน เพรำะกำรเข้ำมำอำศัยอยู่ของประชำกรที่
เ พ่ิมขึ น อีกทั งเรื่องของงบประมำณของรัฐที่
จัดสรรมำให้ไม่ค่อยเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ชำวบ้ำน จึงได้แยกตัวออกมำเป็นหมู่บ้ำนตั งแต่
นั นมำ 
 
1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน หนองเจริญ ต ำบลหนองปลำ
สะวำย อยู่ทำงทิศใต้ของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัด
ล ำพูน ระยะจำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 25 กิโลเมตร 
ลักษณะเส้นทำงเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก
รำดยำงมะตอยตลอดเส้นทำง 
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แผนที่ชุมชน 

 
 
 

3. ขนาดของหมู่บ้าน 
- จ ำนวนหลังคำเรือน 110 หลังคำเรือน 
- จ ำนวนประชำกรทั งหมด 320 คน 
- จ ำแนกเป็น ชำย 150 คน 
- จ ำแนกเป็น หญิง 170 คน 

 

4. จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมำณ 3,860 ไร่ / 6.17ตำรำงกิโลเมตร จ ำแนกเป็น  
- ที่อยู่อำศัย    200  หลัง 
- พื นที่ท ำกำรเกษตร  1,500 ไร่ 
- พื นที่สำธำรณะประโยชน์    120 ไร่ 
- อ่ืนๆ       1 ไร่ 

 

5. อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ำนหนองสูน 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ต ำบลแม่สอย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลป่ำพูล 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้ำนหนองสูน 
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ชุมชนบ้ำนหนองเจริญมีพื นที่ทั งหมด
ของหมู่บ้ำนประมำณ 3,000 กว่ำไร่ เป็นพื นที่
รำบลุ่มติดแม่น  ำปิง มีกำรตั งถิ่นฐำนแบบกระจุก 
บ้ำนส่วนใหญ่ติดถนน เส้นทำงคมนำคม 
 
 
1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภำพภูมิอำกำศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 

- ฤดูฝน ช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบำงวัน 
-  ฤดูหนำว ช่วงเดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์ มีสภำพอำกำศหนำวเย็นมำกหมอกปกคลุมทั่วไป 
-  ฤดูร้อน ช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน สภำพอำกำศจะร้อนจัดช่วงกลำงวัน 

 
1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรำย 
สำมำรถเพำะปลูกพืชพรรณได้ดีพอสมควร 
 
 
 
 

          1.8.2 น  ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
หมู่บ้ำนหนองเจริญส่วนใหญ่จะใช้น  ำจำก

บ่อบำดำลและแม่น  ำปิงเป็นหลัก รวมถึงกำรใช้น  ำ
พลังงำนไฟฟ้ำที่สูบมำจำกแม่น  ำปิง เพ่ือใช้ทำง
กำรเกษตร 
 
 

 
1.8.3 ป่ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

 ป่ำของชุมชนบ้ำนหนองเจริญนั นมีอยู่ 2  แห่ง เป็นป่ำชุมชน และป่ำสงวน ส ำหรับป่ำชุมชน
ชำวบ้ำนสำมำรถใช้ประโยชน์เพ่ือกำรยังชีพได ้ มีพื นที่รำว ๆ 119 ไร่ 
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1.9 แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของชุมชนบ้ำนหนองเจริญหลักๆ ที่ใช้อุปโภคบริโภค จะมีน  ำบำดำลและน  ำจำก        
แม่น  ำปิง นอกจำกนี ยังมีแหล่งน  ำในชุมชน คือ หนองสูน เป็นแหล่งน  ำที่ใช้ในภำคเกษตรเป็นหลัก 
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1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณเศรษฐกิจ) 
พื ช พ ร ร ณ ห ลั ก ข อ ง ชุ ม ช น บ้ ำ น           

หนอง เจริญ  คือ  ล ำ ไย  ชำวบ้ ำนส่วนใหญ่               
ปลูกล ำไยเป็นหลัก ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมำะ
แก่กำรลงทุนและเห็นผลในระยะยำว ชำวบ้ำนจะ
ไม่ปลูกข้ำวหรือพืชชนิดอ่ืนเพรำะได้ผลระยะสั น 
ไม่คุ้มค่ำกำรลงทุนเท่ำท่ีควร 
 
ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 กำรตั งบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนหนองเจริญ
ส่วนใหญ่จะปลูกบ้ำนตำมแนวถนน เส้นทำง
คมนำคมภำยในหมู่บ้ำน มีกำรแบ่งส่วนกำร
ปกครองในหมู่บ้ำนแบบหมวด  
 
 

2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่ง
ตึก บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพของที่อยู่ของบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำน
หนองเจริญจะเป็นบ้ำนแบบผสมผสำน มีทั งแบบ
บ้ำนชั นเดียว บ้ำนสองชั น บ้ำนไม้ บ้ำนตึกปะปน
กันไป 
 
 

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 อำชีพหลักของคนในชุมชน คือ กำร                
ท ำสวนล ำไย โดยสืบทอดมำตั งแต่บรรพบุรุษ            
จำกรุ่นสู่รุ่น และมีอำชีพรอง คือ รับจ้ำงทั่วไป 
โดยมีบำงส่วนประกอบอำชีพค้ำขำย 
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2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน       
โรงเรียนเอกชน) 
 ชุมชนบ้ำนหนองเจริญไม่มีสถำนศึกษำ เพรำะเป็นหมู่บ้ำนที่แยกตัวออกมำจำกหมู่บ้ำน               
หนองสูน เด็กและเยำวชนในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เดินทำงไปศึกษำที่โรงเรียนบ้ำนหนองสูน ซ่ึงมีระยะทำง                    
ไม่ห่ำงกันมำก 
 
2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค 
โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 
 ชุมชนบ้ำนหนองเจริญมีสำธำรณูปโภค   
ที่ดี มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงตลอดเส้นทำง ใช้น  ำจำก
ประปำหมู่บ้ำน  
 
 
2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนน
ดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน 

เส้นทำงคมนำคมของชุมชนบ้ำนหนองเจริญนั นเป็นถนนลำดยำงตัดผ่ำนซึ่งเป็นถนนหลัก 
ถนนซอยในหมู่บ้ำนเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ส่วนถนนเข้ำพื นที่กำรเกษตรเป็นถนนลูกรัง 

 

  
 
2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนของหมู่บ้ำนคือ ที่พักสงฆ ์ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำในวำระ
โอกำสต่ำง ๆ ยังไม่ได้ยกฐำนะเป็นวัด ปัจจุบันเป็นเพียงอำรำมที่พักสงฆ์ เป็นสถำนที่ชำวบ้ำน                      
ใช้ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ และกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน 
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2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน (ระบุจ้านวน ชื่อ สภาพ หรือข้อมูลที่ได้พบ) 
 หมู่บ้ำนหนองเจริญไม่มีหน่วยงำนทำงรำชกำรตั งอยู่ ในพื นที่ เนื่องจำกเป็นหมู่บ้ำนใหม่และ
แยกตัวจำกบ้ำนหลัก คือ บ้ำนหนองสูน 
 

2.9 สถานพักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 ชุมชนบ้ำนหนองเจริญเป็นหมู่บ้ำนที่มีถนนตัดผ่ำน มีบ้ำนติดถนน พื นที่ส่ วนใหญ่                     
ท ำกำรเกษตรจึงท ำให้ไม่มีสถำนที่ท่องเที่ยว คนส่วนใหญ่ใช้เวลำว่ำงพักผ่อน ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุและใช้
อินเทอร์เน็ตอยู่กับบ้ำน  ส่วนในช่วงเย็นจะมีกำรรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นในกำรออกก ำลังกำยที่ลำนกีฬำ
หมู่บ้ำน 
 

  
 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ประชำชนใช้ภำษำพื นเมือง (ค ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำหลักภำยในชุมชน 
ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำไทยกลำง และภำษำเหนือ                    
ในกำรติดต่อสื่อสำร ถึงแม้คนในชุมชนจะมีชำวกระเหรี่ยงโปอำศัยอยู่ด้วยก็ตำม แต่ด้วยที่อำศัยอยู่                   
ในพื นที่มำนำน จึงท ำให้สำมำรถสื่อสำรกันได้เข้ำใจ 
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3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 ประชำชนในชุมชนบ้ำนหนองเจริญมีกำรแต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืด คอกลม กำงเกงขำสั น 
ขำยำว เหมือนกับคนในเมือง ตำมควำมเหมำะสมกับอำชีพและบริบทกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนหนองเจริญมีกำรรักษำจำรีตประเพณีอันดีงำมตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นล้ำนนำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำมไทยกลำง เช่น ประเพณีวันสงกรำนต์  ประเพณีด ำหัวปี๋ใหม่เมือง 
ประเพณีกำรสืบชะตำหมู่บ้ำน ประเพณีสรงน  ำพระธำตุ กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
 
3.4 อาหารท้องถิ่น 
 อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชนส่วนใหญ่นิยมรับประทำนกันส่วนใหญ่เป็นอำหำรพื นเมือง 
หรืออำหำรท้องถิ่นพื นบ้ำนภำคเหนือ วัตถุดิบส่วนใหญ่มำจำกผักที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหำได้จำก
ภำยในบริเวณชุมชน 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำภำยในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็น
ทำงกำรคือ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน กลุ่มออมทรัพย์(ออมสิน) กลุ่มกองทุนเงินล้ำน กลุ่มผู้สูงอำยุ เป็นต้น 
  
4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน มีกำรรวมตัวกันออกก ำลังกำย (เตะฟุตบอล) 
ในช่วงเย็น 
 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ปัญหำที่สังเกตได้ในหมู่บ้ำนคือกำรน ำขยะไปทิ งของชำวบ้ำน ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีกำร
แอบทิ งตำมข้ำงทำง โดยไม่ไปทิ งที่จุดทิ งขยะที่ทำงหน่วยงำนรัฐได้จัดไว้ให้ ท ำให้สภำพบริเวณข้ำงทำง
เต็มไปด้วยขยะที่ชำวบ้ำนน ำไปทิ งไว้เป็นจ ำนวนมำก 
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ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชนบ้ำนหนองเจริญนั น  คือ กำรจักสำน และกำรท ำโคมไฟ                      
ซึ่งส่วนใหญ่ท ำไว้ใช้เองในงำนประเพณีลอยกระทง งำนประเพณีตำนก๋วยสลำก (สลำกภัต) แต่ไม่ได้                 
มีไว้ส ำหรับจ ำหน่ำย 
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
 ชุมชนบ้ำนหนองเจริญ ควรได้รับกำรสนับสนุนให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงจิตส ำนึกเกี่ยวกับ
กำรก ำจัดขยะในครัวเรือนอย่ำงถูกวิธี รวมถึงกำรหำแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำขยะในพื นที่
สำธำรณะของชุมชน รวมถึงปัญหำลักลอบเผำพื นที่ป่ำรกร้ำงในชุมชน 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านสันเจดีย์ริมปิง หมู่ที่ 7 ต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติหมู่บ้าน 

 เมื่อประมำณ 150-180 ปีที่ผ่ ำนมำ ต ำบล            
หนองปลำสะวำยเป็นพื นที่ที่นับว่ำอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยป่ำไม้ หนองน  ำ และสัตว์ป่ำนำนำชนิด 
ผู้คนที่อำศัยอยู่ ในสมัยนั น  คือ กลุ่มชนเผ่ำ
กะเหรี่ยง และต่อมำชำวบ้ำนที่ย้ำยมำจำก                
บ้ำนหล่ำยแก้ว บ้ำนสันปูเลย บ้ำนศรีเตี ย ได้น ำ
วัวควำยเข้ำมำหำกินและตั งถิ่นฐำนและได้ตั งชื่อ
ว่ำ บ้ำนสันเจดีย์ริมปิง ต่อมำจำกกำรที่มีคน

ภำยนอกเข้ำมำอยู่อำศัยเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ชนเผ่ำ              กระเหรี่ยงซึ่งอยู่แต่เดิมได้อพยพออก
จำกพื นที่เนื่องจำกไม่สำมำรถสื่อสำรกันได้ 
 
1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 
หมู่บ้ำน สันเจดีย์ริมปิง ต ำบลหนองปลำสะวำย 
อยู่ทำงทิศตะวันตกของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัด
ล ำพูน ระยะจำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 17 กิโลเมตร 
ลักษณะเส้นทำงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
รำดยำงมะตอยตลอดเส้นทำงบนเส้นทำง 
กิโลเมตรที่13 ลพ 3004 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

1.3 ขนาดของหมู่บ้าน 
- จ ำนวนหลังคำเรือน    120 หลังคำเรือน 
- จ ำนวนประชำกรทั งหมด    405 คน 
- จ ำแนกเป็น ชำย    199 คน 
- จ ำแนกเป็น หญิง    206 คน 

 

1.4 จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมำณ 1,500 ไร่ / 2.4 ตำรำงกิโลเมตร จ ำแนกเป็น  
- ที่อยู่อำศัย    120 หลัง 
- พื นที่ท ำกำรเกษตร  1,125 ไร่ 
- พื นที่สำธำรณะประโยชน์    260 ไร่ 
- อ่ืนๆ    115 ไร่ 

 

1.5 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ำนหนองปลำสะวำย  
 ทิศใต ้ ติดต่อกับ บ้ำนหนองสูน  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้ำนหนองปลำสะวำย  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น  ำปิง 
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 บ้ำนสันเจดีย์ริมปิง ต ำบลหนองปลำสะวำย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูนตั งอยู่ในภำคเหนือ 
ซึ่งตำมต ำแหน่งที่ตั งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทำงเขตอำกำศอบอุ่น ในฤดูหนำวจึงมีสภำพอำกำศที่
ค่อนข้ำงหนำวเย็น แต่เนื่องจำกอยู่ลึกเข้ำไปในแผ่นดินห่ำงไกลจำกทะเล จึงมีฤดูแล้งที่ยำวนำนและ
อำกำศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดล ำพูนมีสภำพภูมิอำกำศแตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด 3 ช่วงฤดู 
คือ ช่วงเดือนมีนำคมกับเมษำยน มีอำกำศร้อน ช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคมจะมีฝนตกชุกเป็น
ฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงกุมภำพันธ์     
มีอำกำศหนำวเย็นเป็นฤดูหนำว ซึ่งฤดูหนำวและ
ฤดูร้อนนั น เป็นช่วงฤดูแล้งที่มีระยะเวลำติดต่อกัน
ประมำณ 6 เดือนในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือนนั น 
อำกำศจะไม่ร้อนเท่ำกับในฤดูร้อนและไม่หนำวเย็น
เท่ ำฤดูหนำว กล่ ำวคือมี อุณหภูมิปำนกลำง                     
อยู่ระหว่ำงสองฤดูดังกล่ำว 
 

 
1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภำพภูมิอำกำศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 

- ฤดูฝน ช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบำงวัน 
-  ฤดูหนำว ช่วงเดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์ มีสภำพอำกำศหนำวเย็นมำก มีหมอกปกคลุมทั่วไป 
-  ฤดูร้อน ช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน สภำพอำกำศจะร้อนจัดในเวลำกลำงวัน 

 

 
1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วน สภำพดี 
สำมำรถเพำะปลูกพืชได้ดี 
 
 

 

          1.8.2 น  ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 ลั กษณะน  ำที่ ใ ช้ นั น เป็ นน  ำประปำ      
และน  ำจำกแม่น  ำปิงที่สูบขึ นมำโดยใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำส ำหรับอุปโภคบริโภค สะอำดไม่มีกลิ่น 
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1.8.3 ป่ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 

 ป่ำของชุมชนบ้ำนสันเจดีย์ริมปิงนั นมีอยู่  
1 แห่งด้วยกันคือ ป่ำชุมชน ที่ใช้ร่วมกับชำวบ้ำน
บ้ำนปำกล้องและบ้ำนหนองปลำสะวำย สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ได้มีพื นที่รำว ๆ 1,125 ไร่ 
 

  
 
 
1.9 แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของชุมชนบ้ำนสันเจดีย์ริมปิงหลัก ๆ ที่ใช้อุปโภคบริโภค คือ น  ำบำดำลและน  ำจำก
แม่น  ำปิง และมีอ่ำงเก็บน  ำจ ำนวน 1 แห่ง เป็นอ่ำงเก็บน  ำที่ใช้ในภำคเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

193 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณเศรษฐกิจ) 
 พืชพรรณหลักของชุมชนบ้ำนสันเจดีย์
ริมปิงคือ ล ำไย ชำวบ้ำนจะปลูกล ำไยเป็นหลัก 
เพรำะเป็นพืชเศรษฐกิจ ลงทุนและเห็นผลใน
ระยะยำว และท ำนำข้ำวตำมฤดูกำล 
 
 
ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 กำรตั งบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนสันเจดีย์
ริมปิ ง  ส่ วนใหญ่จะปลูกบ้ ำนตำมแนวถนน
เส้นทำงคมนำคม ติดกันเป็นหย่อม ๆ ติดกับ
แม่น  ำปิง รวมถึงติดกับหมู่บ้ำนปำกล้องและ
หมู่บ้ำนหนองปลำสะวำย 
 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่ง
ตึก บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพของที่อยู่ของบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนสันเจดีย์ริมปิง จะเป็นบ้ำนแบบผสมผสำน มีทั งบ้ำน
ชั นเดียว บ้ำนสองชั น บ้ำนไม้ บ้ำนตึกปะปนกันไป 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 อำชีพหลักของคนในชุมชนคือกำรท ำ
สวนล ำไย เพรำะพื นที่ดังกล่ำวเหมำะส ำหรับ                  
พืชยืนต้น รวมถึงปลูกข้ำวโพด ข้ำว และมีอำชีพ
รองคือรับจ้ำงทั่วไป และมีบำงส่วนที่ท ำอำชีพ
ค้ำขำย 
 
 
2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน       
โรงเรียนเอกชน) 
 ชุมชนบ้ำนสันเจดีย์ริมปิงไม่มีสถำนศึกษำ เพรำะเป็นหมู่บ้ำนที่แยกตัวออกมำจำกหมู่บ้ำน
หนองปลำสะวำย พื นที่ไม่เพียงพอต่อกำรสร้ำงโรงเรียน เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จึงเดินทำงไปเรียนยังโรงเรียน       
หนองปลำสะวำยที่มีพื นที่กว้ำงขวำง และสำมำรถรองรับจ ำนวนนักเรียนได้เป็นจ ำนวนมำก 
 
 
2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค 
โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) 
 ชุ มชนบ้ ำนสั น เ จดี ย์ ริ มปิ ง มี ร ะบบ
สำธำรณูปโภคท่ีดี มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงตลอดเส้นทำง 
มีหอกระจำยข่ำว มีน  ำใช้ ทั งน  ำประปำหมู่บ้ำน 
และน  ำดื่มประชำรัฐ  
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน) 
เส้นทำงคมนำคมของชุมชนบ้ำนสันเจดีย์ริมปิง นั นเป็นถนนลำดยำงตัดผ่ำนซึ่งเป็นถนนหลัก

ระยะจำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 17 กิโลเมตร ลักษณะเส้นทำงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรำดยำงมะตอย
ตลอดเส้นทำงบนเส้นทำง กิโลเมตรที่13 ลพ 3004 ถนนที่เดินทำงไปยังพื นที่กำรเกษตรจะเป็นถนน
ลูกรัง  

  
 

2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนของหมู่บ้ำนคือ วัดดงเย็น 
ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ
ในวำระโอกำสต่ำง ๆ เพรำะชำวบ้ำนส่วนใหญ่
นับถือศำสนำพุทธ และยังมีศำลประจ ำหมู่บ้ำน
หรือภำษำชำวบ้ำนคือ ศำลเสื อบ้ำน ไว้ประกอบ
พิธีกรรม 
 

  
 

2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน (ระบุจ้านวน ชื่อ สภาพ หรือข้อมูลที่ได้พบ) 

หน่วยงำนรำชกำรที่ตั งอยู่ในชุมชนมี 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล      บ้ำน
หนองปลำสะวำย และหน่วยบริกำรประชำชน (ป้อมต ำรวจ) 1 แห่ง 
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2.9 สถานพักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 ชุมชนบ้ำนสันเจดีย์ริมปิงมีสถำนพักผ่อน
เป็นศำลำอยู่ด้ำนข้ำงวัดสันเจดีย์ริมปิง เพ่ือเป็นที่
พักผ่อนแก่ผู้สัญจรไปมำ รวมถึงลำนกีฬำที่กำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้สร้ำงให้เพ่ือ
ส่งเสริมให้เยำวชนได้หันมำออกก ำลังกำย อีกทั ง
มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ คือ  วัดสันเจดีย์ริมปิง 
และเจดีย์แม่หม้ำย  
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ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ประชำชนใช้ภำษำพื นเมือง (ค ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำหลักภำยในชุมชน 
ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำไทยกลำง และภำษำเหนือ              
ในกำรติดต่อสื่อสำร ถึงแม้คนในชุมชนจะมีชำวกระเหรี่ยงโปอำศัยอยู่ด้วยก็ตำม แต่ด้วยที่อำศัยอยู่                  
ในพื นที่มำนำน จึงท ำให้สำมำรถสื่อสำรกันได้เข้ำใจ 
 
3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 ประชำชนในชุมชนบ้ำนสันเจดีย์ริมปิงมีกำรแต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืด คอกลม กำงเกงขำ
สั น ขำยำวเหมือนกับคนในเมือง ตำมควำมเหมำะสมกับอำชีพและบริบทกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนสันเจดีย์ริมปิง มีกำรรักษำจำรีตประเพณีอันดีงำมตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นล้ำนนำ 
และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภำคกลำง เช่น ประเพณีฟ้อนผี แม่จำรี ปวงกันทะ (ร่ำงทรง) ประเพณี
วันสงกรำนต์ ประเพณีด ำหัวปี๋ใหม่เมือง ประเพณีกำรสืบชะตำหมู่บ้ำน ประเพณีสรงน  ำพระธำตุ                   
กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
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3.4 อาหารท้องถิ่น 
 อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชนส่วนใหญ่
นิยมรับประทำนกันส่วนใหญ่เป็นอำหำรพื นเมือง 
หรืออำหำรท้องถิ่นพื นบ้ำนภำคเหนือ วัตถุดิบ
ส่วนใหญ่มำจำกผักที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหำได้
จำกภำยในบริเวณชุมชน 
 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยใน
ชุมชน พบว่ำภำยในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มอย่ำง
เป็นทำงกำรคือ กลุ่มทอผ้ำ กลุ่มล ำไยนอกฤดู 
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน กลุ่มชมรม
ผู้สูงอำยุ 
  

  
 
 

4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยใน
ชุมชน พบว่ำประชำชนประไปกระจุกตัวที่     
ตลำดสด เพรำะถือว่ำเป็นศูนย์กลำงของหมู่บ้ำน  
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ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ปัญหำที่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจนอันดับแรกคือสนำมกีฬำประจ ำหมู่บ้ำนที่ทำงกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย (กกท.) ที่สร้ำงขึ นให้ ไม่มีกำรดูแลรักษำปล่อยให้รกและร่องรอยกำรถูกไฟเผำไหม้เป็น
บริเวณกว้ำง ไม่หลงหลือสภำพของสนำมกีฬำ รวมไปถึงทำงเข้ำหมู่บ้ำนได้มีหญ้ำขึ นรกตำมไหล่ทำง
และมีกำรทิ งขยะในที่สำธำรณะ เป็นต้น 
 

  
 
ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวบ้ำนสันเจดีย์ริมปิงคือ กำรทอผ้ำ กลุ่มทอผ้ำตีนจกกี่ทอมือ                 
บ้ำนหนองปลำสะวำย (แต่อยู่เขตกำรดูแลของบ้ำนสันเจดีย์ริมปิง) เกิดจำกกำรรวมกลุ่มที่มีแนวคิด
อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ควำมหมำยว่ำ 
“ตีน” เป็นภำษำพื นเมืองแปลว่ำผ้ำถุงของผู้หญิง 
ค ำว่ำ “จก” เป็นผ้ำพื นบ้ำน แปลว่ำกำรล้วงหรือ
กำรเอำมือสอดเข้ำไป กำรทอผ้ำตีนจกจะท ำด้วย
มือ โดยใช้มือล้วงหรือจกฝ้ำยให้ได้ผ้ำเป็นผืน ก่อตั ง
ในปี พ.ศ. 2537 จำกผู้เฒ่ำผู้แก่ในหมู่บ้ำน 

 
 

 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
 บ้ำนสันเจดีย์ริมปิง เป็นชุมชนใหม่ถึงมีขนำดเล็กแต่มีควำมพร้อมหลำยด้ำน โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรเป็นที่ตั งของหน่วยงำนรำชกำรที่ส ำคัญ จึงท ำให้ชุมชนมีศักยภำพในกำรพัฒนำสูงพอสมควร แต่
อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกเป็นชุมชนที่แยกตัวออกมำจำกหมู่บ้ำนหนองปลำสะวำย อำจท ำให้ระบบกำร
ท ำงำนบำงอย่ำงไม่ชัดเจนเท่ำที่ควรจึงท ำให้พบปัญหำเกี่ยวกับกำรประสำนงำนอยู่บ้ำงแต่น่ำจะดีขึ นใน
อนำคต 
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การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านปากล้อง หมู่ที่ 8 ต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
 ชุมชนบ้ำนปำกล้อง ได้แยกตัวออกมำจำก
บ้ำนหนองปลำสะวำย ต ำบลหนองปลำสะวำย 
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน และจัดตั งเป็นชื่อ
หมู่บ้ำนปำกล้องเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2547 โดย
อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักรำช 2457 และ
อนุมัติโดยกระทรวงมหำดไทย ตำมหนังสือด่วน                 
ที ่ มท.0310.1/ว  
 
1.2 ที่ตั งหมู่บ้าน 
 ชื่อหมู่บ้ำน ปำกล้อง ต ำบลหนองปลำสะวำย 
อยู่ทำงทิศตะวันตกของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 
ระยะจำกหมู่บ้ำนถึงอ ำเภอ 17 กิโลเมตร ลักษณะ
เส้นทำงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรำดยำงมะตอย
ตลอดเส้นทำงบนเส้นทำง กิโลเมตรที่13 ลพ 3004 
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แผนที่ชุมชน 

 
 

 

1.3 ขนาดของหมู่บ้าน 
- จ ำนวนหลังคำเรือน   131 หลังคำเรือน 
- จ ำนวนประชำกรทั งหมด   441 คน 
- จ ำแนกเป็น ชำย   213 คน 
- จ ำแนกเป็น หญิง   228 คน 

 

1.4 จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมำณ 2,000 ไร่ / 3.2 ตำรำงกิโลเมตร จ ำแนกเป็น  
-  ที่อยู่อำศัย      131  หลัง 
- พื นที่ท ำกำรเกษตร     700 ไร่ 
- พื นที่สำธำรณะประโยชน์   1,125 ไร่ 
- อ่ืนๆ     175 ไร่ 

 

1.5 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือติดต่อกับ บ้ำนห้วยสะแหล ต ำบลหนองปลำสะวำย 
 ทิศใต้ติดต่อกับ  บ้ำนหนองปลำสะวำย ต ำบลหนองปลำสะวำย 
 ทิศตะวันออกติดต่อกับ บ้ำนสันปูเลย ต ำบลศรีเตี ย 
 ทิศตะวันตกติดต่อกับ แม่น  ำปิง 
 
 

บ้านปากล้อง ต.หนองปลาสะวาย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่
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1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 บ้ำนปำกล้อง ต ำบลหนองปลำสะวำย 
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน ตั งอยู่ในภำคเหนือ      
ซึ่งตำมต ำแหน่งที่ตั งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทำงเขต
อำกำศอบอุ่น ในฤดูหนำวจึงมีอำกำศที่ค่อนข้ำง
หนำว แต่เนื่องจำกอยู่ลึกเข้ำไปในแผ่นดิน  ห่ำงไกล
จำกทะเล จึงมีฤดูแล้งที่ยำวนำนและอำกำศจะร้อน
ถึ งร้อนจัดในฤดูร้ อน จั งหวัดล ำ พูน  มีสภำพ
ภูมิอำกำศแตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือ
ช่วงเดือนมีนำคมกับ เมษำยน มีอำกำรร้อน ช่วง เดือนพฤษภำคมถึง เดือนตุลำคม จะมีฝนตกชุกเป็น
ฤดูฝน และช่วงเดือน พฤศจิกำยนถึง เดือนกุมภำพันธ์ มีอำกำศหนำวเย็นเป็นฤดูหนำว ซึ่งฤดูหนำว
และฤดูร้อนนั น เป็นช่วงฤดูแล้ง ที่มีระยะเวลำติดต่อกันประมำณ 6 เดือนในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือนนั น 
อำกำศจะไม่ร้อนเท่ำกับ ในฤดูร้อนและไม่หนำวเย็นเท่ำ ฤดูหนำว คือมีอุณหภูมิปำนกลำงอยู่ระหว่ำง
สองฤดูดังกล่ำว 
 
1.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภำพภูมิอำกำศทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ 

- ฤดูฝน  ช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเป็นบำงวัน 
- ฤดูหนำว  ช่วงเดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์ มีสภำพอำกำศหนำวเย็นมำก มีหมอกปกคลุมทั่วไป 
- ฤดูร้อน  ช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน สภำพอำกำศจะร้อนจัดในเวลำกลำงวัน 

 
1.8 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

1.8.1 ดิน (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
  

ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรำย 
สำมำรถเพำะปลูกพืชได้ดี 
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         1.8.2 น  ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 
 

 กำรใช้น  ำของชุมชนบ้ำนปำกล้องส่วนใหญ่จะใช้น  ำ
จำกบ่อบำดำลและแม่น  ำปิงเป็นหลัก  
 
 

 
1.8.3 ป่ำ (ลักษณะ สภำพ กำรใช้ประโยชน์) 

 

 ป่ ำ ข อ ง ชุ ม ช น บ้ ำ น ป ำ ก ล้ อ ง  คื อ               
ป่ำชุมชน ชำวบ้ำนสำมำรถใช้ประโยชน์ได้มีพื นที่
รำว ๆ 1,125 ไร่ 

 
1.9 แหล่งน ้าของหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย) 
 แหล่งน  ำของชุมชนบ้ำนปำกล้องที่ใช้อุปโภคบริโภคหลัก คือ น  ำบำดำลและน  ำจำกแม่น  ำปิง 
นอกจำกนี ยังมีอ่ำงเก็บน  ำที่ใช้ในภำคเกษตรอีก 3 แห่ง คือ หนองอ้อ หนองอ่ึง และหนองปลำสะวำย 
เป็นอ่ำงเก็บน  ำที่ใช้ในภำคเกษตรเป็นหลัก 
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1.10 พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณเศรษฐกิจ) 
 พืชพรรณหลักของชุมชนบ้ำนปำกล้องคือ ล ำไย ชำวบ้ำนจะปลูกล ำไยเป็นหลัก รองลงมำจะ
ปลูกข้ำวโพด ท ำนำข้ำวตำมฤดูกำล 
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ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 
 กำรตั งบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนปำกล้อง
ส่วนใหญ่จะปลูกบ้ำนตำมแนวถนนเส้นทำง
คมนำคมภำยในหมู่บ้ำน  
 
 
 
2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่งตึก บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก) 
 สภำพของที่อยู่ของบ้ำนเรือนชุมชนบ้ำนปำกล้องเป็นบ้ำนแบบผสมผสำน มีทั งบ้ำนชั นเดียว  
บ้ำนสองชั น บ้ำนไม้ บ้ำนตึกปะปนกันไป 
 

  

 
2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
 อำชีพหลักของคนในชุมชนคือกำรท ำสวนล ำไย ท ำนำ ท ำสวน และมีอำชีพรองคือรับจ้ำง
ทั่วไป และมีบำงส่วนที่ท ำอำชีพค้ำขำย 
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2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน       
โรงเรียนเอกชน) 
 

ชุ มชนบ้ ำนปำกล้ องมี สถำนศึ กษำ 
จ ำนวน 2 แห่งคือ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และ
โรงเรียนบ้ำนหนองปลำสะวำย ซึ่งเป็นโรงเรียน
ประจ ำต ำบล  ตั งอยู่ในเขตพื นที่รับผิดชอบของ             
หมู่บ้ำนปำกล้อง 
 

  
 
 
 
2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ) 
 ชุมชนบ้ำนปำกล้องมีสำธำรณูปโภคที่ดี มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงตลอด
เส้นทำง มีน  ำใช้ ทั งน  ำประปำหมู่บ้ำน มีระบบเสียงตำมสำยในกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ  และน  ำดื่มประชำรัฐ   
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน 
เ ส้ นท ำ งส ำยหลั ก ขอ งชุ ม ชนบ้ ำน           

ปำกล้อง เป็นถนนลำดยำงทำงหลวงชนบท    
สำมำรถข้ำมแม่น  ำปิงโดยมีสะพำนคอนกรีต   
เชื่อมข้ำมแม่น  ำปิงไปยังอ ำเภอจอมทอง อ ำเภอ
เวียงหนองล่อง ไปยังหมู่บ้ำนใกล้เคียง ส่วนถนน
ซอยภำยในชุมชนเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 
ส่วนถนนเข้ำพื นที่กำรเกษตรเป็นถนนลูกรัง 

   
 
 
2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ศำสนสถำนของหมู่บ้ำนคือ วัดสันเจดีย์
ริมปิง ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรประกอบพิธีทำง
ศำสนำในวำระโอกำสต่ำง ๆ เพรำะชำวบ้ำน   
ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และยังมีศำลประจ ำ
หมู่บ้ำนหรือภำษำชำวบ้ำนคือ ศำลเสื อบ้ำน          
ไ ว้ ป ร ะกอบ พิ ธี ก ร รม  ร วมถึ ง มี สุ ส ำ น ใ น
กำรฌำปณกิจศพ 
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2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน (ระบุจ้านวน ชื่อ สภาพ หรือข้อมูลที่ได้พบ) 

 หน่วยงำนรำชกำรที่ตั งอยู่ในชุมชนมี 1 แห่งคือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลำสะวำย 

  
 

2.9 สถานพักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
 ชุมชนบ้ำนปำกล้องเป็นหมู่บ้ำนที่มีถนนตัดผ่ำน มีบ้ำนติดถนน พื นที่ส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตรจึง
ท ำให้ไม่มีสถำนที่ท่องเที่ยว จึงใช้เวลำว่ำงพักผ่อน ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุและใช้อินเทอร์เน็ตอยู่กับบ้ำน 
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วไป 
3.1 ภาษาที่ใช้ในชุมชน 
 ประชำชนใช้ภำษำพื นเมือง (ค ำเมือง) ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำหลักภำยในชุมชน 
ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรกับทำงรำชกำรและบุคคลภำยนอกจะใช้ภำษำไทยกลำง และภำษำเหนือ                    
ในกำรติดต่อสื่อสำร ถึงแม้คนในชุมชนจะมีชำวกระเหรี่ยงโปอำศัยอยู่ด้วยก็ตำม แต่ด้วยที่อำศัยอยู่                  
ในพื นที่มำนำน จึงท ำให้สำมำรถสื่อสำรกันได้เข้ำใจ 
 

3.2 การแต่งกายโดยท่ัวไป 
 ประชำชนในชุมชนบ้ำนปำกล้องมีกำรแต่งกำยตำมปกติ คือ เสื อยืด คอกลม กำงเกงขำสั น    
ขำยำว เหมือนกับคนในเมือง ตำมควำมเหมำะสมกับอำชีพและบริบทกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 

3.3 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ชุมชนบ้ำนปำกล้อง มีกำรรักษำจำรีต
ประเพณีอันดีงำมตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นล้ำนนำ 
และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภำคกลำง เช่น 
ประเพณีฟ้อนผี แม่จำรี ปวงกันทะ (ร่ำงทรง) คณะ
ร่ำงทรง ประเพณีวันสงกรำนต์ ประเพณีด ำหัว              
ปี๋ ใหม่ เมือง  ประเพณีกำรสืบชะตำหมู่ บ้ ำน 
ประเพณีสรงน  ำพระธำตุ กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
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3.4 อาหารท้องถิ่น 
 อำหำรภำยในชุมชนที่ประชำชนส่วนใหญ่นิยมรับประทำนกันส่วนใหญ่เป็นอำหำรพื นเมือง 
หรืออำหำรท้องถิ่นพื นบ้ำนภำคเหนือ วัตถุดิบส่วนใหญ่มำจำกผักที่ครัวเรือนปลูกเองหรือหำได้จำก
ภำยในบริเวณชุมชน 
 
ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน 
4.1 แบบเป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน พบว่ำภำยในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็น
ทำงกำร คือ กลุ่มโรงสีข้ำว  กลุ่มจักสำน  กลุ่มปุ๋ยหมัก  กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน  กลุ่มร้ำนค้ำประชำรัฐ            
กลุ่มผู้สูงอำยุ  กลุ่มออมทรัพย์ 
 

4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
 จำกกำรศึกษำและสังเกตข้อมูลภำยในชุมชน พบกำรรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นหำปลำ เป็นต้น 
 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 ชำวบ้ำนมักจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้ำน ไม่ค่อยไปมำหำสู่กันเท่ำที่ควร รวมถึงกำรใช้รถใช้ถนน                   
ที่ใช้ควำมเร็วสูง ซึ่งเป็นเขตชุมชนจึงจ ำเป็นต้องจ ำกัดควำมเร็วเพ่ือควำมปลอดภัยของเพ่ือนร่วมทำง
บนท้องถนน และคนที่อำศัยอยู่ใกล้ถนน 
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ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวบ้ำนปำกล้อง คือ กำรท ำกระบวยจำกกะลำมะพร้ำว ซึ่งเป็นของใช้
โบรำณ  โดยผู้สูงอำยุได้สืบสำนและน ำมำเผยแพร่แก่เด็กและเยำวชน  รวมถึงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดนตรีไทยสะล้อซอซึง ให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปอย่ำงยำวนำน 
 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่น ๆ 
 ชุมชนบ้ำนปำกล้องมีกำรรักษำจำรีตประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือ ประเพณีฟ้อนผี 
แม่จำรี ปวงกันทะ (ร่ำงทรง) รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ อำทิ  
ประเพณีวันสงกรำนต์ ประเพณีด ำหัว ปี๋ใหม่เมือง ประเพณีกำรสืบชะตำหมู่บ้ำน ประเพณีสรงน  ำ    
พระธำตุ กำรเลี ยงผีปู่ย่ำ เป็นต้น 
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ผลการศึกษาข้อมูล (ประชาชน) 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรประเมินผล โดยกำรสัมภำษณ์ประชำชนกลุ่มตัวอย่ำง ผู้รับประโยชน์
จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบข้อมูลในแต่ละด้ำน ดังนี  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 
ชำย 207  59.83 
หญิง 139  40.17 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน 346 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย 
จ ำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 59.83 และเป็นเพศหญิง จ ำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 40.17       
ดังแผนภำพที่ 1 
 

 
 
แผนภาพที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
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ตารางท่ี 2 อำยุ 
 

อายุ จ านวนคน ร้อยละ 
15 – 24 ปี 10  2.89 
25 - 34 ปี 24  6.94 
35 - 44 ปี 41  11.85 
45 - 54 ปี 97  28.03 
55 - 64 ปี 112  32.37 
65 ปีขึ นไป 62  17.92 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน 346 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีอำยุ
ระหว่ำง 55 - 64 ปี จ ำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 32.37 รองลงมำอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 45 – 54 
ปี จ ำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03 และช่วงอำยุระหว่ำง 15 – 24 ปี จ ำนวน 10 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 2.89 ดังแผนภำพที่ 2   
 

 
 
แผนภาพที่ 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 
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ตารางท่ี 3 ศาสนา 
 

ข้อมูล จ านวนคน ร้อยละ 
ศำสนำพุทธ 346 100 
ศำสนำคริสต์ - - 
ศำสนำอิสลำม - - 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำ
เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน 346 คน พบว่ำทั งหมดนับถือศำสนำ
พุทธ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังแผนภำพที่ 3 
 

 
 
แผนภาพที่ 3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกศำสนำ 
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214 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 4 ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 51 14.74 
ประถมศึกษำ 162 46.82 
มัธยมศึกษำ 66 19.08 
ปวช 35 10.12 
ปวส 16 4.62 
ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ 11 3.18 
อ่ืน ๆ 5 1.45 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 4 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน 346 คน พบว่ำส่วนใหญ่        
จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 162 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.82 รองลงมำ คือ ระดับ
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 19.08 และอ่ืน ๆ โดยไม่ระบุกำรศึกษำ จ ำนวน 5 คน     
คิดเป็นร้อยละ 1.45  ดังแผนภำพที่ 4 
  

 
 
แผนภาพที่ 4 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดับ

กำรศึกษำ 
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215 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 5 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนคน ร้อยละ 
1 6 1.73 
2 60 17.34 
3 58 16.76 
4 96 27.75 
5 69 19.94 
6 33 9.54 
7 19 5.49 
8 4 1.16 
9 1 0.29 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 5 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน 346 คน พบว่ำส่วนใหญ่           
มีสมำชิกในครัวเรือนจ ำนวน  4 คน/ครัวเรือน มีจ ำนวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.75 รองลงมำ        
มีสมำชิกในครัวเรือน จ ำนวน 5 คน/ครัวเรือน จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 19.94 และมีสมำชิกใน
ครัวเรือน จ ำนวน 9 คน/ครัวเรือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29  ดังแผนภำพที่ 5 

 
แผนภาพที่ 5 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมจ ำนวน

สมำชิกในครัวเรือน  
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตอนที่ 2 การย้ายถิ่นฐาน 
 
ตารางท่ี 6 ระยะเวลาที่อาศัยในถิ่นฐานปัจจุบัน 
 

ข้อมูล จ านวนคน ร้อยละ 
อำศัยอยู่ดั งเดิม 284  82.08 

ย้ำยถิ่นฐำนจำกที่อ่ืน 62 17.92 
รวม 346 100.00 

 
 จำกตำรำงที่ 6 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน 346 คน พบว่ำส่วนใหญ่อำศัย
อยู่ตั งแต่ดั งเดิม จ ำนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 82.08 และย้ำยถิ่นฐำนมำจำกที่อ่ืน จ ำนวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.92 ดังแผนภำพที่ 6  
 

 
 
แผนภาพที่ 6 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระยะเวลำ  

ที่อำศัยในถิ่นฐำนปัจจุบัน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

217 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 7 ระยะเวลำที่อำศัยอยู่ตั งแต่ดั งเดิม จ ำนวน 284 คน จ ำแนกได้ดังต่อไปนี  
 

อาศัยอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม จ านวนคน ร้อยละ 
อำศัยอยู่ตั งแต่ 1 – 10 ปี  2  0.70 
อำศัยอยู่ตั งแต่ 11 - 20 ปี 32 11.27 
อำศัยอยู่ตั งแต่ 21 - 30 ปี 32 11.27 
อำศัยอยู่ตั งแต่ 31 – 40 ปี 40 14.08 
อำศัยอยู่ตั งแต่ 41 - 50 ปี 68 23.94 
อำศัยอยู่ตั งแต่ 51 - 60 ปี 78 27.46 
อำศัยอยู่ตั งแต่ 61 - 70 ปี 23 8.10 
อำศัยอยู่ตั งแต่ 71 – 80 ปี 8 2.82 
อำศัยอยู่ตั งแต่ 81 ปีขึ นไป 1 0.36 

รวม 284 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 7 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำระยะเวลำที่อำศัยอยู่ตั งแต่ดั งเดิม 
มีจ ำนวน 284 คน โดยส่วนใหญ่อำศัยอยู่ตั งแต่ดั งเดิมมีระยะเวลำระหว่ำง 51 – 60 ปี จ ำนวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.46 รองลงมำ อำศัยอยู่ดั งเดิมเป็นระยะเวลำระหว่ำง 41 – 50 ปี จ ำนวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.94 และอำศัยอยู่ดั งเดิมเป็นระยะเวลำ 81 ปีขึ นไป จ ำนวน   1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.36  ดังแผนภำพที่ 7 

 
แผนภาพที่ 7 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระยะเวลำ  

ที่อำศัยในถิ่นฐำนตั งแต่ดั งเดิม 
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โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 8 กำรย้ำยถิ่นฐำนจำกท่ีอ่ืนมำอำศัย จ ำนวน 62 คน จ ำแนกได้ดังต่อไปนี  
 

ย้ายถิ่นฐานจากที่อ่ืนมาอาศัย จ านวนคน ร้อยละ 
ตั งแต่ 1 – 10 ปี 9 14.52 
ตั งแต่ 11 - 20 ปี 11 17.74 
ตั งแต่ 21 - 30 ปี 15 24.19 
ตั งแต่ 31 – 40 ปี 13 20.97 
ตั งแต่ 41 - 50 ปี 6 9.68 
ตั งแต่ 51 - 60 ปี 5 8.06 
ตั งแต่ 61 - 70 ปี 3 4.84 

รวม 62 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 8 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำมีกำรย้ำยถิ่นฐำนจำกที่ อ่ืน        
มำอำศัย จ ำนวน 62 คน โดยส่วนใหญ่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกที่อ่ืนและย้ำยมำอำศัยอยู่เป็นระยะเวลำ
ระหว่ำง 21 – 30 ปี จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19 รองลงมำ ย้ำยมำจำกที่อ่ืนและย้ำยมำ
อำศัยอยู่เป็นระยะเวลำระหว่ำง 31 – 40 ปี จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.97 และย้ำยมำจำก    
ที่ อ่ืน โดยมำอำศัยอยู่เป็นระยะเวลำระหว่ำง 61 – 70 ปี จ ำนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84           
ดังแผนภำพที่ 8 

 
 

แผนภาพที่ 8 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระยะเวลำ  
กำรย้ำยถิ่นฐำนจำกท่ีอ่ืนมำอำศัยอยู่ 
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โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 9 กำรย้ำยถิ่นฐำนมำจำกจังหวัด 
 

การย้ายถิ่นฐานจากจังหวัด จ านวนคน ร้อยละ 
เชียงใหม่ 51 82.26 
ล ำพูน 9 14.52 
อ่ืน ๆ 2 3.23 
รวม 62 100.00 

 
 จำกตำรำงที่ 9 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำกำรย้ำยถิ่นฐำนมำจำกที่อ่ืน 
จ ำนวน 62 คน ส่วนใหญ่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 82.26 
รองลงมำ ย้ำยมำจำกจังหวัดล ำพูน จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52 และย้ำยมำจำกที่อ่ืน ๆ 
จ ำนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 ดังแผนภำพที่ 9 
 

 
 
แผนภาพที่ 9 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมจังหวัด      

ที่ย้ำยถิ่นฐำน 
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ตารางท่ี 10 เหตุผลกำรย้ำยถิ่นฐำน 
 

เหตุผลการย้าย จ านวนคน ร้อยละ 
ย้ำยมำอยู่กับสำมี ภรรยำ 7 11.29 
ย้ำยมำอยู่กับบิดำ มำรดำ 19 30.65 
แต่งงำน 16 25.81 
ประกอบอำชีพ 8 12.90 
น  ำท่วม 5 8.06 
ซื อที่ 7 11.29 

รวม 62 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 10 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำเหตุผลของกำรย้ำยถิ่นฐำน 
จ ำนวน 62 คน โดยเหตุผลส่วนใหญ่ในกำรย้ำยถิ่นฐำน คือ ย้ำยมำอยู่กับบิดำ มำรดำ จ ำนวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.65 รองลงมำ คือ แต่งงำนกับคนในพื นที่ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81 
และปัญหำน  ำท่วม จ ำนวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06  ดังแผนภำพที่ 10 

 
 
แผนภาพที่ 10 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเหตุผล     

ในกำรย้ำย 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตอนที่ 3 การประกอบอาชีพ 
ตารางท่ี  11 อำชีพหลัก 
 

อาชีพ จ านวนคน ร้อยละ 
เกษตรกร 215  62.14 
อุตสำหกรรมในครัวเรือน 
(แกะสลัก , ทอผ้ำ , จักสำน) 

6  1.73 

ค้ำขำย , ประกอบธุรกิจ 21  6.07 
พนักงำนบริษัท 14  4.05 
รับรำชกำร , รัฐวิสำหกิจ 26  7.52 
รับจ้ำงทั่วไป 58   16.76 
อ่ืน ๆ 6  1.73 

รวม 346 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 11 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลัก คือ 
เกษตรกร จ ำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 62.14 รองลงมำ คือ รับจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.76  น้อยที่สุด คือ ประกอบอำชีพอุตสำหกรรมในครัวเรือน และประกอบอำชีพอ่ืน ๆ 
จ ำนวน  6 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.73  ดังแผนภำพที่ 10 
 

 
 
แผนภาพที่ 11 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลัก 
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222 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  12  ระยะเวลำในกำรประกอบอำชีพ 
 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ จ านวนคน ร้อยละ 
ตั งแต่ 1 – 10 ปี 93 26.88 
ตั งแต่ 11 - 20 ปี 72 20.81 
ตั งแต่ 21 - 30 ปี 102 29.48 
ตั งแต่ 31 - 40 ปี 37 10.69 
ตั งแต่ 41 - 50 ปี 31 8.96 
ตั งแต่ 51 - 60 ปี 7 2.02 
ตั งแต่ 61 - 70 ปี 4 1.16 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 12 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ระยะเวลำในกำร
ประกอบอำชีพ อยู่ระหว่ำง 21 – 30 ปี จ ำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 29.48 รองลงมำ คือ 
ระยะเวลำอยู่ระหว่ำง 1 – 10 ปี จ ำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88 และระยะเวลำอยู่ระหว่ำง     
61 – 70 ปี จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16  ดังแผนภำพที่ 12 
 

 
แผนภาพที่ 12 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระยะเวลำ

ในกำรประกอบอำชีพ 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  13  อำชีพที่ท ำมำก่อนอำชีพหลักในปัจจุบัน 
 

อาชีพที่ท ามาก่อน จ านวนคน ร้อยละ 
ปลูกล ำไย 44 12.72 
เกษตรกร 159 45.95 
ปลูกพริก 24 6.94 
รับจ้ำง 97 28.03 
นิคมอุตสำหกรรม 4 1.16 
ปลูกถ่ัว 18 5.20 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 13 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่อำชีพที่ท ำมำก่อนอำชีพ
หลักในปัจจุบัน คือ เกษตรกร จ ำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95 รองลงมำ คือ รับจ้ำง จ ำนวน 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03 และท ำงำนในนิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16  
ดังแผนภำพที่ 13 
 

 
แผนภาพที่ 13 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพที่ท ำ

มำก่อนอำชีพหลัก 
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224 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  14  อำชีพเสริม 
 

อาชีพเสริม จ านวนคน ร้อยละ 
ซ่อมรถ 6 1.80 
ค้ำขำย 55 16.52 
รับจ้ำง 105 31.53 
ท ำสวน 85 25.53 
ท ำไร่ 18 5.41 
นักกำรเมืองท้องถิ่น 1 0.30 
ติดตั ง ซ่อมแซมระบบไฟ 1 0.30 
ทอผ้ำ 3 0.90 
ซื อล ำไย 1 0.30 
รับจ้ำงขนส่ง 1 0.30 
เพำะเห็ด 1 0.30 
ปลูกผัก 1 0.30 
ประดิษฐ์เหล็กท ำรั ว 1 0.30 
ท ำนำ 6 1.80 
ก่อสร้ำง 15 4.50 
เกษตรกร 30 9.01 
จัดสรรที่ดิน 3 0.90 

รวม 333 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 14 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยอำชีพเสริมของผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 333 คน พบว่ำส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเสริม คือ รับจ้ำง  จ ำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.53 รองลงมำ คือ ท ำสวน จ ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.53 และท ำงำนเป็นนักกำรเมือง
ท้องถิ่น ติดตั งระบบไฟ ซื อล ำไย รับจ้ำงขนส่ง เพำะเห็ด ปลูกผัก และประดิษฐ์เหล็ก ท ำรั ว จ ำนวน               
1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.30  ดังแผนภำพที่ 14 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
 
แผนภาพที่ 14 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพเสริม 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  15  พื นที่ถือครองที่ดิน 
 

พื้นที่ถือครองท่ีดิน จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1 ไร่ 37 10.69 
1 – 5 ไร ่ 194 56.07 
6 – 10 ไร่ 49 14.16 
11 – 15 ไร่ 56 16.18 
16 – 20 ไร่ 6 1.73 
มำกกว่ำ 20 ไร่ 4 1.16 

รวม 333 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 15 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยเอกสำรสิทธิกำรถือครองที่ดิน 
จ ำนวน 333 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีเอกสำรสิทธิกำรถือครองที่ดิน จ ำนวน 1 – 5 ไร่  จ ำนวน 194 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.07 รองลงมำ คือ ถือครองที่ดินจ ำนวน 11 – 15 ไร่ จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.18 และถือครองที่ดินจ ำนวนมำกกว่ำ 20 ไร่ จ ำนวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16  ดังแผนภำพ     
ที่ 15 

 
แผนภาพที่ 15 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรถือ

ครองที่ดิน 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  16  ประเภทเอกสำรสิทธิของที่อยู่อำศัย 
 

เอกสารสิทธิที่อยู่อาศัย จ านวนคน ร้อยละ 
โฉนดที่ดิน 264 76.30 
สปก 32 9.25 
เช่ำ 16 4.62 
นส 4ก 5 1.45 
นส 3 9 2.60 
นส 3ก 11 3.18 
ไม่มีเอกสำรสิทธิในกำรถือครอง 9 2.60 

รวม 333 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 16 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยประเภทเอกสำรสิทธิที่อยู่อำศัยจำก
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 333 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีเอกสำรสิทธิกำรถือครองที่ดินเป็นโฉนด
ที่ดิน จ ำนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 76.30 รองลงมำ คือ ถือครองแบบ สปก จ ำนวน 32 คน       
คิดเป็นร้อยละ 9.25 และถือครองแบบ นส 4ก จ ำนวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45  ดังแผนภำพที่ 16 

 
 
แผนภาพที่ 16 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมประเภท

กำรถือครองเอกสำรสิทธิที่อยู่อำศัย 
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ร้อยละกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามประเภทการถือครองเอกสารสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยั



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

228 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  17  ประเภทของที่อยู่อำศัย  
 

ประเภทของท่ีอยู่อาศัย จ านวนคน ร้อยละ 
เช่ำ 16 4.62 
เป็นของตนเอง 330 95.38 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 17 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเอง จ ำนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 95.38 และเช่ำเป็นที่อยู่อำศัย จ ำนวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.62  ดังแผนภำพที่ 17 
 

 
 
แผนภาพที่ 17 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมประเภท 
                   ที่อยู่อำศัย 
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ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกท่ีอยู่อาศัย



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

229 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  18  เช่ำที่อยู่อำศัย 
 

พื้นที่เช่าที่อยู่อาศัย จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1 ไร่ 9 56.25 
1 ไร่ 5 31.25 
มำกกว่ำ 1 ไร่ 2 12.50 

รวม 16 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 18 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยพื นที่เช่ำเป็นที่อยู่อำศัย จำกผู้ตอบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 16 คน พบว่ำส่วนใหญ่เช่ำที่ดินเป็นที่อยู่อำศัย ต่ ำกว่ำ 1 ไร่จ ำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.25 รองลงมำ คือ เช่ำที่ดินจ ำนวน 1 ไร่ จ ำนวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และเช่ำที่ดิน
มำกกว่ำ 1 ไร่ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  ดังแผนภำพที่ 18 
 

 
 
แผนภาพที่ 18 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่เช่ำ   

ที่อยู่อำศัย 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

230 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  19  เช่ำที่อยู่อำศัยจำกบุคคลใด 
 

เช่าที่อยู่อาศัยจากบุคคลใด จ านวนคน ร้อยละ 
ญำติ 5 31.25 
คนรู้จัก 1 6.25 
นำยทุน 10 62.50 

รวม 16 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 19 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยเช่ำที่อยู่อำศัยจำกผู้ตอบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 16 คน พบว่ำส่วนใหญ่เช่ำที่ดินเป็นที่อยู่อำศัยจำกนำยทุน จ ำนวน 10 คน       
คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมำ คือ เช่ำที่ดินจำกญำติ จ ำนวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และ    
เช่ำที่ดินจำกคนรู้จัก จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  ดังแผนภำพที่ 19 
 

 
 
แผนภาพที่ 19 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่เช่ำ   

ที่อยู่อำศัยจำกบุคคลใด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

231 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  20  ค่ำเช่ำที่อยู่อำศัย 
 

ค่าเช่าที่อยู่อาศัย จ านวนคน ร้อยละ 
3,000 บำท 5 31.25 
5,000 บำท 4 25.00 
6,500 บำท 3 18.75 
10,000 บำท 4 25.00 

รวม 16 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 20 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยค่ำเช่ำที่ดินจำกผู้ตอบแบบสอบถำม
จ ำนวน 16 คน พบว่ำส่วนใหญ่เช่ำที่ดิน รำคำจ ำนวน 3,000 บำท จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
รองลงมำ คือ เช่ำที่ดิน รำคำจ ำนวน 5,000 บำท และ 10,000 บำท จ ำนวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 และเช่ำที่ดิน รำคำ 6,500 บำท จ ำนวน 3 คน คิดเป็น  ร้อยละ 18.75  ดังแผนภำพที่ 20 
 

 
 
แผนภาพที่ 19 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่ค่ำเช่ำ

ที่อยู่อำศัย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

232 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  21  ระยะเวลำกำรเช่ำที่อยู่อำศัย 
 

ระยะเวลาการเช่าที่อยู่อาศัย จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1 ปี 5 31.25 
1 ปี 7 43.75 
มำกกว่ำ 1 ปี 4 25.00 

รวม 16 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 21 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยระยะเวลำกำรเช่ำที่อยู่อำศัยจำก
ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 16 คน พบว่ำส่วนใหญ่เช่ำที่ดินเป็นที่อยู่อำศัย ระยะเวลำ   1 ปี จ ำนวน     
7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมำ คือ เช่ำที่ดินระยะเวลำต่ ำกว่ำ 1 ปี จ ำนวน  5 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 31.25 และเช่ำที่ดินมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  ดังแผนภำพที่ 21 
 

 
 
แผนภาพที่ 21 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระยะเวลำ

กำรเช่ำพื นที่อำศัย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

233 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  22  ที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง 
 

พื้นที่อาศัยเป็นของตนเอง จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1 ไร่ 149 44.74 
1 – 5 ไร ่ 121 36.34 
6 – 10 ไร่ 28 8.41 
11 – 15 ไร่ 19 5.71 
16 – 20 ไร่ 16 4.80 

รวม 333 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 22 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 333 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง จ ำนวนต่ ำกว่ำ 1 ไร่ จ ำนวน 149 คน      
คิดเป็นร้อยละ 44.74 รองลงมำ คือ มีที่อยู่อำศัยจ ำนวน 1 – 5 ไร่ จ ำนวน  121 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.34 และน้อยที่สุด คือมีที่อยู่อำศัยจ ำนวน 16 - 20 ไร่ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80         
ดังแผนภำพที่ 22 
 

 
 
แผนภาพที่ 22 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่อยู่

อำศัยซึ่งเป็นของตนเอง 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

234 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  23  กำรได้มำของที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อำศัย 
 

การได้มาของที่อยู่อาศัย จ านวนคน ร้อยละ 
มรดกตกทอด 330 95.38 
ซื อ 16 4.62 

รวม 333 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 23 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 333 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีที่อยู่อำศัยมำจำกมรดกตกทอด จ ำนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.38 และซื อที่ดินไว้อยู่อำศัย จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62  ดังแผนภำพที่ 23 
 

 
 
แผนภาพที่ 23 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่กำร

ได้มำของที่ดินเพ่ืออยู่อำศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

235 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  24  ประเภทเอกสำรสิทธิของที่ท ำกิน 
 

เอกสารสิทธิของท่ีท ากิน จ านวนคน ร้อยละ 
โฉนดที่ดิน 261 75.43 
สปก 73 21.10 
เช่ำ 1 0.29 
นส 4ก 1 0.29 
นส 3 1 0.29 
ไม่มีเอกสำรสิทธิ 9 2.60 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 24 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่มีเอกสำรสิทธิกำร       
ถือครองที่ท ำกินเป็นโฉนดที่ดิน จ ำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 75.43 รองลงมำ คือ ถือครองแบบ 
สปก จ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 และเช่ำเอกสำรสิทธิ , แบบ นส4ก และแบบ นส3 จ ำนวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29  ดังแผนภำพที่ 24 
 

 
 
แผนภาพที่ 24 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมประเภท

กำรถือครองเอกสำรสิทธิที่ท ำกิน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

236 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  25  ประเภทของที่ท ำกิน 
 

ประเภทของท่ีท ากิน จ านวนคน ร้อยละ 
เช่ำ 11 3.18 
เป็นของตนเอง 335 96.82 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 25 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่มีที่ท ำกินเป็นของตนเอง 
จ ำนวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 96.82 และเช่ำที่ท ำกิน จ ำนวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.18          
ดังแผนภำพที่ 25 
 

 
 
แผนภาพที่ 25 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมประเภท 
                   ที่ท ำกิน 
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237 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  26  พื นที่ เช่ำที่ท ำกิน 
 

พื้นที่เช่าที่ท ากิน จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1 ไร่ 3 27.27 
1 ไร่ – 5 ไร่ 6 54.55 
มำกกว่ำ 5 ไร่ ขึ นไป 2 18.18 

รวม 11 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 18 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจพื นที่เช่ำท ำกินจำกผู้ตอบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 11 คน พบว่ำส่วนใหญ่เช่ำที่ท ำกิน โดยมีพื นที่ 1 – 5 ไร่ จ ำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.55 รองลงมำ คือ เช่ำที่ท ำกิน ต่ ำกว่ำ 1 ไร่ จ ำนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ     
เช่ำที่ท ำกิน มำกกว่ำ 5 ไร่ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18  ดังแผนภำพที่ 26 
 

 
 
แผนภาพที่ 26 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่     

เช่ำที่ท ำกิน 
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238 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  27  เช่ำที่ท ำกินจำกบุคคลใด 
 

เช่าที่อยู่จากบุคคลใด จ านวนคน ร้อยละ 
นำยทุน 1 9.09 
ญำติ 3 27.27 
ผู้ประกอบกำร 7 63.64 

รวม 11 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 27 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม
จ ำนวน 11 คน พบว่ำส่วนใหญ่เช่ำที่ท ำกินจำกผู้ประกอบกำร จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 
รองลงมำ คือ  เช่ำที่ดินจำกญำติ จ ำนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และเช่ำที่ดินจำกนำยทุน 
จ ำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.09  ดังแผนภำพที่ 27 
 

 
 
แผนภาพที่ 27 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่     

เช่ำที่ท ำกินจำกบุคคลใด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

239 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  28  ค่ำเช่ำที่ท ำกิน 
 

ค่าเช่าที่ท ากิน จ านวนคน ร้อยละ 
3,000 บำท 3 27.27 
4,500 บำท 4 36.36 
5,000 บำท 4 36.36 

รวม 11 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 28 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม
จ ำนวน 11 คน พบว่ำส่วนใหญ่เช่ำที่ท ำกิน รำคำ 4,500 บำท และ 5,000 บำท จ ำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.36 และ  เช่ำที่ท ำกิน รำคำ 3,000 บำท จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27  ดังแผนภำพ
ที่ 28 
 

 
 
แผนภาพที่ 28 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมค่ำเช่ำพื นที่

ที่ท ำกิน 
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240 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  29  ระยะเวลำกำรเช่ำที่ท ำกิน 
 

ระยะเวลาการเช่าที่ท ากิน จ านวนคน ร้อยละ 
1 ปี 1 9.09 
3 ปี 5 45.45 
5 ปี 2 18.18 
8 ปี 3 27.27 

รวม 11 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 29 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม
จ ำนวน 11 คน พบว่ำส่วนใหญ่เช่ำที่ท ำกินเป็นระยะเวลำ 3 ปี จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 
รองลงมำ คือ  เช่ำที่ท ำกินระยะเวลำ 8 ปี จ ำนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และเช่ำที่ดินมำกกว่ำ 
1 ปี จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  ดังแผนภำพที่ 29 
 

 
 
แผนภาพที่ 29 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระยะเวลำ

กำรเช่ำพื นที่ท ำกิน 
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241 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  30  ที่ท ำกินเป็นของตนเอง 
 

พื้นที่ท ากินเป็นของตนเอง จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1 ไร่ 30 8.96 
1 – 5 ไร ่ 159 47.46 
6 – 10 ไร่ 47 14.03 
11 – 15 ไร่ 60 17.91 
16 – 20 ไร่ 19 5.67 
มำกกว่ำ 20 ไร่ 20 5.97 

รวม 335 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 30 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 335 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีที่ท ำกินเป็นของตนเอง จ ำนวน 1 - 5 ไร่ จ ำนวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.46 รองลงมำ คือ มีที่ท ำกินจ ำนวน 11 – 15 ไร่ จ ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 และ
มีที่ท ำกินจ ำนวน 16 – 20 ไร่ จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.67  ดังแผนภำพที่ 30 
 

 
 
แผนภาพที่ 30 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่ท ำกิน

เป็นของตนเอง 
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242 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  31  กำรได้มำของที่ท ำกิน 
 

การได้มาของที่ท ากิน จ านวนคน ร้อยละ 
มรดกตกทอด 319 92.20 
ซื อ 27 7.80 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 31 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่มีที่ดินท ำกินจำก      
มรดกตกทอด จ ำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 92.20 และซื อที่ดินไว้ท ำมำหำกิน จ ำนวน 27 คน       
คิดเป็นร้อยละ 7.80  ดังแผนภำพที่ 31 
 

 
 
แผนภาพที่ 31 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่กำร

ได้มำของที่ท ำกิน 
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243 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  32  กำรซื อขำยที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

การซื้อขายที่ดิน จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่มีกำรซื อขำยที่ดิน 318 91.91 
ขำยที่ดิน 10 2.89 
ซื อที่ดิน 18 5.20 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 32 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ไม่มีกำรซื อขำยที่ดิน     
ในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 91.91 รองลงมำ คือซื อที่ดินเพียงอย่ำงเดียว 
จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20  และขำยที่ดินเพียงอย่ำงเดียว จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.89  ดังแผนภำพที่ 32 
 

 
 
แผนภาพที่ 32 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรซื อขำย

ที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
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ขายท่ีดิน

ซือ้ท่ีดิน
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  33  พื นที่กำรขำยที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

พื้นที่การขายท่ีดิน จ านวนคน ร้อยละ 
1 ไร่ 5 50.00 
4 ไร่ 2 20.00 
10 ไร่ 1 10.00 
20 ไร่ 2 20.00 

รวม 10 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 33 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม
จ ำนวน 10 คน พบว่ำ  มีกำรขำยที่ดินอย่ำงเดียวในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ โดยส่วนใหญ่มีกำรขำยที่ดินเป็น
พื นที่จ ำนวน  1 ไร่ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำ คือขำยที่ดินพื นที่ 4 ไร่ และ   20 ไร่ 
จ ำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 และขำยที่ดินพื นที่ 10 ไร่ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  
ดังแผนภำพที่ 33 
 

 
 
แผนภาพที่ 33 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่กำร

ขำยที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
 
 
 
 

1 ไร่
50%

4 ไร่
20%

10 ไร่
10%

20 ไร่
20%

พืน้ทีก่ารขายทีด่ินในรอบ 20 ปีทีผ่่านมา

1 ไร่

4 ไร่

10 ไร่

20 ไร่
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  34  รำคำกำรขำยที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

จ านวนเงิน จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20,000 บำท 4 40.00 
20,001 – 30,000 บำท 3 30.00 
30,001 – 40,000 บำท 2 20.00 
40,001 – 50,000 บำท 1 10.00 

รวม 10 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 34 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม
จ ำนวน 10 คน พบว่ำส่วนใหญ่รำคำจำกกำรขำยที่ดินเป็นจ ำนวนเงินต่ ำกว่ำ 20,000 บำท จ ำนวน       
4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมำ คือเป็นเงินจ ำนวน 20,001 – 30,000 บำท จ ำนวน 3 คน     
คิดเป็นร้อยละ 30.00 และเป็นเงินจ ำนวน 40,001 – 50,000 บำท จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00  ดังแผนภำพที่ 34 
 

 
 
แผนภาพที่ 34 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่รำคำ

กำรขำยที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
 
 
 
 

40%

30%

20%

10%

ราคาขายที่ดนิ

ต ่ากวา่ 20,000 บาท

20,001 – 30,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

40,001 – 50,000 บาท
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  35  พื นที่กำรซื อที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

พื้นที่การซื้อที่ดิน จ านวนคน ร้อยละ 
1 - 5 ไร่ 8 44.44 
6 - 10 ไร่ 9 50.00 
11 - 15 ไร่ 1 5.56 

รวม 18 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 35 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม
จ ำนวน 18 คน พบว่ำ  มีกำรซื อที่ดินอย่ำงเดียวในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ โดยส่วนใหญ่ซื อที่ดินพื นที่
จ ำนวน  6 - 10 ไร่ จ ำนวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำ คือซื อที่ดินพื นที่จ ำนวน 1 – 5 ไร่ 
จ ำนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.44 และซื อที่ดินพื นที่จ ำนวน 11 - 15 ไร่ จ ำนวน 1 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 5.56  ดังแผนภำพที่ 35 
 

 
 
แผนภาพที่ 35 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่กำร

ซื อที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
 
 
 
 
 

0
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8

9
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1 - 5 ไร่ 6 - 10 ไร่ 11 - 15 ไร่

พืน้ที่การซือ้ที่ดนิ

1 - 5 ไร่ 6 - 10 ไร่ 11 - 15 ไร่
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  36  รำคำกำรซื อที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

จ านวนเงิน จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20,000 บำท 6 33.33 
20,001 – 30,000 บำท 5 27.78 
30,001 – 40,000 บำท 3 16.67 
40,001 – 50,000 บำท 4 22.22 

รวม 18 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 36 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยส ำรวจจำกผู้ตอบแบบสอบถำม
จ ำนวน 18 คน พบว่ำส่วนใหญ่ซื อที่ดินไปแล้วเป็นเงิน ต่ ำกว่ำ 20,000 บำท จ ำนวน 6 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 33.33 รองลงมำ คือซื อที่ดินไปแล้วเป็นเงินจ ำนวน 20,001 – 30,000 บำท จ ำนวน 5 คน    
คิดเป็นร้อยละ 27.78 และซื อที่ดินไปแล้วเป็นเงินจ ำนวน 30,001 – 40,000 บำท จ ำนวน 3 คน     
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ดังแผนภำพที่ 36 
 

 
 
แผนภาพที่ 36 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่รำคำ

กำรซื อที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
 
 
 
 

ต ่ากวา่ 20,000 บาท
33%

20,001 – 30,000 บาท
28%

30,001 – 40,000 บาท
17%

40,001 – 50,000 บาท
22%

ราคาซือ้ที่ดนิ

ต ่ากวา่ 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท 40,001 – 50,000 บาท
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  37  รำคำที่ดินปัจจุบัน 
 

จ านวนเงิน จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท 79 22.83 
50,001 – 100,000 บำท 23 6.65 
100,001 – 150,000 บำท 77 22.25 
150,001 – 200,000 บำท 5 1.45 
200,001 บำทขึ นไป 14 4.05 
ไม่ระบุ 148 42.77 

รวม 346 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 37 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ไม่ระบุข้อมูลรำคำที่ดิน
ต่อไร่ในปัจจุบัน จ ำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 42.77 รองลงมำ คือระบุข้อมูลรำคำที่ดินต่อไร่       
ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83 และระบุรำคำที่ดินปัจจุบันตั งแต่ 150,001 
– 200,000 บำท จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45 ดังแผนภำพที่ 37 
 

 
 
แผนภาพที่ 37 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมพื นที่รำคำ

ที่ดินในปัจจุบัน 
 
 
 

23%

7%

22%

1%

4%

43%

ราคาทีด่ินต่อไร่ในปัจจุบัน

ต ่ากวา่ 50,000 บาท 50,001 – 100,000 บาท 100,001 – 150,000 บาท

150,001 – 200,000 บาท 200,001 บาทข้ึนไป ไม่ระบุ
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  38  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำกำรเกษตร 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวนคน ร้อยละ 
ท ำนำ 5 1.45 
ท ำสวน 333 96.24 
ท ำไร่ 2 0.58 
ปลูกผักสวนครัว 6 1.73 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 38 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในกำร
ท ำสวน จ ำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 96.24 รองลงมำ คือ ปลูกผักสวนครัว จ ำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.73 และท ำไร่ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 ดังแผนภำพที่ 38 
 

 
 
แผนภาพที่ 38 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินท ำกำรเกษตร 
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โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  39  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำนำ 
 

ท านา จ านวน ร้อยละ 
ประเภท 

- นำปี 
 
5 100.00 

พื นที่ 
- 2 ไร่ 3 งำน 
- 2 ไร่ 
- 1 ไร่ 

 
3 
1 
1 

60.00 
20.00 
20.00 

ผลผลิตต่อปี (กก.) 
- 1,000 
- 2,000 

 
3 
2 

60.00 
40.00 

ปริมำณเพียงพอต่อกำรบริโภคในครัวเรือน 
- เพียงพอ 
- ไม่พอเพียง 

 
3 
2 

60.00 
40.00 

 
 จำกตำรำงที่ 39 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในกำร
ท ำนำ โดยท ำนำปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีพื นที่เฉลี่ย 2 ไร่ 3 งำน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมำ 
คือ พื นที่ 2 ไร่ และ 1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.00  โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัม/ปี คิดเป็นร้อยละ 
60.00 รองลงมำ คือ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัม/ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 และปริมำณผลผลิตข้ำว 
มีเพียงพอต่อกำรบริโภคในครัวเรือนตลอดปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมำ คือ ไม่เพียงพอต่อ       
กำรบริโภค คิดเป็นร้อยละ 40.00 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  40  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำสวน 
 

ท าสวน จ านวน ร้อยละ 
พืชที่ปลูก 
ล ำไย 
มะม่วง 
พริกหวำน 

  
286 85.89 
46 13.81 
1 0.30 

รวม 333 100.00 
พื นที่   
1 – 10 ไร่ 238 71.47 
11 – 20 ไร่ 31 9.31 
21 – 30 ไร่ 31 9.31 
30 ไร่ ขึ นไป 33 9.91 

รวม 333 100.00 
ผลผลิตต่อปี    
ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 234 70.27 
5,001 – 10,000 บำท 29 8.71 
10,001 – 15,000 บำท 45 13.51 
15,001 – 20,000 บำท 13 3.90 
20,000 บำท ขึ นไป 12 3.60 

รวม 333 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 40 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในกำร
ท ำสวน โดยปลูกล ำไย คิดเป็นร้อยละ 85.89 รองลงมำ คือ ปลูกมะม่วง คิดเป็นร้อยละ 13.81 และ
ปลูกพริกหวำน คิดเป็นร้อยละ 0.30   
 ผู้ตอบแบบสอบมีขนำดพื นที่ 1 – 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.47 รองลงมำ คือ พื นที่      
30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.91 รองลงมำคือ มีพื นที่ 11 – 20 ไร่ และ 21 - 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.31 
  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตเฉลี่ย ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 70.27 รองลงมำ คือ รำยได้ผลผลิตเฉลี่ย 10,001 – 15,000 บำท/ปี คิดเป็นร้อยละ 13.51 และ
รำยได้ผลผลิตเฉลี่ย 20,000 บำทขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 3.60 
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252 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  41  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำไร่ 
 

ท าไร่ จ านวน ร้อยละ 
พืชที่ปลูก   
ข้ำวโพด 2 100.00 
พื นที่   
1 ไร่ 2 100.00 
ผลผลิตต่อปี    
15,000 บำท 2 100.00 

 
 จำกตำรำงที่ 41 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในกำร
ท ำไร่ โดยปลูกข้ำวโพด คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีขนำดพื นที่ 1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ     
มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตเฉลี่ย 15,000 บำท/ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  42  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกผักสวนครัว 
 

ปลูกผักสวนครัว จ านวน ร้อยละ 
พืชที่ปลูก   
คะน้ำ 6 100.00 
พื นที่   
2 งำน 2 33.33 
1 ไร่ 4 66.67 

รวม 6 100.00 
ผลผลิตต่อปี (กก.)   
100  6 100.00 

 
 จำกตำรำงที่ 42 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินปลูก   
ผักสวนครัว โดยปลูกคะน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีขนำดพื นที่ 1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
รองลงมำ คือมีขนำดพื นที่ 2 งำน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และผลผลิตเฉลี่ย 100 กิโลกรัม/ปี คิดเป็น   
ร้อยละ 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  43  กำรใช้ปุ๋ยเคมี 
 

การใช้ปุ๋ยเคมี จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่ใช้ 46 13.29 
ใช้ 300 86.71 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 43 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่มีกำรใช้ปุ๋ยเคมี จ ำนวน 
300 คน คิดเป็นร้อยละ 86.71 รองลงมำ คือ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.29      
ดังแผนภำพที่ 43 
 

 
 
แผนภาพที่ 43 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรใช้

ปุ๋ยเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
13%

ใช้
87%

การใช้ปุ๋ ยเคมี

ไม่ใช้ ใช้
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  44  จ ำนวนกำรใช้ปุ๋ยเคมี 
 

จ านวนปุ๋ยเคมี จ านวนคน ร้อยละ 
1 – 10 กระสอบ/ปี 241 80.33 
11 - 20 กระสอบ/ปี 48 16.00 
21 - 30 กระสอบ/ปี 5 1.67 
31 - 40 กระสอบ/ปี 2 0.67 
41 - 50 กระสอบ/ปี 4 1.33 

รวม 300 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 44 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้เฉลี่ย
ประมำณ  1 – 10 กระสอบ/ปี จ ำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 80.33 รองลงมำ คือ ใช้เฉลี่ยประมำณ  
11 – 20 กระสอบ/ปี จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และใช้ เฉลี่ยประมำณ  31 – 40     
กระสอบ/ปี  คิดเป็นร้อยละ 0.67  ดังแผนภำพที่ 44 
 

 
 
แผนภาพที่ 44 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมจ ำนวนกำร

ใช้ปุ๋ยเคมี 
 
 
 

80.33%

16.00%
1.67%

0.67%

1.33%

จ านวนการใช้ปุ๋ยเคมี

1 – 10 กระสอบ/ปี 11 - 20 กระสอบ/ปี 21 - 30 กระสอบ/ปี 31 - 40 กระสอบ/ปี 41 - 50 กระสอบ/ปี
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  45  กำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ/ยำฆ่ำแมลง 
 

การใช้ปุ๋ยเคมี จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่ใช้ 49 14.16 
ใช้ 297 85.84 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 45 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่มีกำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ      
ยำฆ่ำแมลง จ ำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 85.84  รองลงมำ คือ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี จ ำนวน 49 คน        
คิดเป็นร้อยละ 14.16  ดังแผนภำพที่ 45 
 

 
 
แผนภาพที่ 45 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรใช้    

ยำฆ่ำหญ้ำ ยำฆ่ำแมลง 
 
 
 
 
 
 

14.16%

85.84%

การใช้ยาฆ่าหญ้า/ยาฆ่าแมลง

ไม่ใช้ ใช้
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  46  จ ำนวนปริมำณกำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ 
 

ปริมาณยาฆ่าหญ้า จ านวนคน ร้อยละ 
1 – 5 ขวด/ปี 175 58.92 
6 – 10 ขวด/ปี 81 27.27 
11 - 15 ขวด/ปี 13 4.38 
16 - 20 ขวด/ปี 13 4.38 
21 ขวด/ปี ขึ นไป 15 5.05 

รวม 297 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 46 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ใช้ยำฆ่ำหญ้ำโดยใช้เฉลี่ย
ประมำณ 1 – 5 ขวด/ปี จ ำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.92  รองลงมำ คือ ใช้เฉลี่ยประมำณ       
6 - 10 ขวด/ปี จ ำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และใช้เฉลี่ยประมำณ  11 - 15 ขวด/ปี หรือ    
16 – 20 ขวด/ปี จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.38 ดังแผนภำพที่ 46 
 

 
 
แผนภาพที่ 46 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมปริมำณ

กำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ 
 
 
 

58.92%

27.27%

4.38% 4.38% 5.05%

จ านวนการใช้ยาฆ่าหญ้า

1 – 5 ขวด/ปี

6 – 10 ขวด/ปี

11 - 15 ขวด/ปี

16 - 20 ขวด/ปี

21 ขวด/ปี ขึ นไป
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  47  จ ำนวนกำรใช้ยำฆ่ำแมลง 
 

จ านวนยาฆ่าแมลง จ านวนคน ร้อยละ 
1 – 5 แกลอน/ปี 173 58.25 
6 – 10 แกลอน/ปี 47 15.82 
11 - 15 แกลอน/ปี 66 22.22 
16 - 20 แกลอน/ปี 8 2.69 
21 แกลอน/ปี ขึ นไป 3 1.01 

รวม 297 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 47 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่ใช้ยำฆ่ำแมลง โดยใช้
เฉลี่ยประมำณ 1 – 5 ขวด/ปี จ ำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25  รองลงมำ คือ ใช้เฉลี่ยประมำณ  
11 – 15 ขวด/ปี จ ำนวน  66 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และใช้เฉลี่ยประมำณ  21 แกลอน/ปี ขึ นไป 
จ ำนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 ดังแผนภำพที่ 47 
 

 
 
แผนภาพที่ 47 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมจ ำนวนกำร

ใช้ปุ๋ยยำฆ่ำแมลง 
 
 
 

58.25%
15.82%

22.22%

2.69% 1.01%

จ านวนการใช้ยาฆ่าแมลง

1 – 5 แกลอน/ปี

6 – 10 แกลอน/ปี

11 - 15 แกลอน/ปี

16 - 20 แกลอน/ปี

21 แกลอน/ปี ขึน้ไป
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ตอนที่ 4 รายได้ รายจ่าย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

ตารางท่ี  48 รำยได้ปัจจุบัน 
 

รายได้ จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 5,000 บำทต่อเดือน 159 45.95 
5,001 – 10,000 บำทต่อเดือน 97 28.03 
10,001 – 20,000 บำทต่อเดือน 71 20.52 
20,001 – 30,000 บำทต่อเดือน 13 3.76 
30,001 บำทต่อเดือนขึ นไป 6 1.73 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 48 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำส่วนใหญ่มีรำยได้ปัจจุบัน ต่ ำกว่ำ 
5,000 บำท ต่อเดือน จ ำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ  45.95 รองลงมำ มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ   
5,000 – 10,000 บำทต่อเดือน จ ำนวน  97 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03 และมีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 
30,001 บำทต่อเดือนขึ นไป จ ำนวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.73 ดังแผนภำพที่ 48 
 

 
 

แผนภาพที่ 48 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้
ปัจจุบัน 
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รายได้ปัจจุบัน

ต ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 30,001 บาทต่อเดือนขึน้ไป
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260 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  49 แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัว 
 

แหล่งที่มา จ านวนคน ร้อยละ 
กำรเกษตร (22,676.60 บำท/ปี) 255 67.82 
อุตสำหกรรมในครัวเรือน 16 4.26 
กำรรับจ้ำง (45,080.30 บำท/ปี) 69 18.35 
กำรค้ำขำย 21 5.59 
กำรท ำธุรกิจส่วนตัว 10 2.66 
กำรให้กู้ ค่ำเช่ำ 5 1.33 

รวม 376 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 49 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่  มีแหล่งที่มำ
ของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรท ำเกษตรกร รำยได้เฉลี่ย 22,676.60 บำท/ปี จ ำนวน 255 คน        
คิดเป็นร้อยละ  67.82 รองลงมำ มีแหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรรับจ้ำง เฉลี่ย 45,080.30 
บำท/ปี จ ำนวน  69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.35  และมีแหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรให้กู้ 
ค่ำเช่ำ จ ำนวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ดังแผนภำพที่ 49 
 

 
 

แผนภาพที่ 49 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ
ของรำยได้ในครอบครัว 
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261 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  50 แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรเกษตร 
 

รายได้ จ านวนคน ร้อยละ 
10,000 – 50,000 บำท/ปี 63 24.71 
50,001 – 100,000 บำท/ปี 79 30.98 
100,001 – 150,000 บำท/ปี 29 11.37 
150,001 – 200,000 บำท/ปี 39 15.29 
200,001 บำท/ปี ขึ นไป 45 17.65 

รวม 255 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 50 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่  มีรำยได้จำก
กำรเกษตรเฉลี่ยประมำณ 50,001 – 100,000 บำท/ปี จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  30.98 รองลงมำ 
มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 10,000 – 50,000 บำท/ปี จ ำนวน  63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71  และมีรำยได้
เฉลี่ยประมำณ 100,001 – 150,000 บำท/ปี จ ำนวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.37 ดังแผนภำพที่ 50 
 

 
 
แผนภาพที่ 50 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ

ของรำยได้จำกกำรท ำกำรเกษตร 
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262 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  51 แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรท ำอุตสำหกรรมในครัวเรือน 
 

รายได้ จ านวนคน ร้อยละ 
10,000 บำท/ปี 3 18.75 
20,000 บำท/ปี 4 25.00 
30,000 บำท/ปี 4 25.00 
40,000 บำท/ปี 2 12.50 
50,000 บำท/ปี  3 18.75 

รวม 16 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 51 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่  มีรำยได้จำก
กำรท ำอุตสำหกรรมในครัวเรือน เฉลี่ยประมำณ 20,000 หรือ 30,000 บำท/ปี จ ำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ  25.00 รองลงมำ มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 10,000 หรือ 50,000 บำท/ปี จ ำนวน  3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.75  และมีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 40,000 บำท/ปี จ ำนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50      
ดังแผนภำพที่ 51 
 

 
 
แผนภาพที่ 51 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ

ของรำยได้จำกกำรท ำอุตสำหกรรมในครัวเรือน 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  52 แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรรับจ้ำง 
 

รายได้ จ านวนคน ร้อยละ 
10,000 – 50,000 บำท/ปี 23 33.33 
50,001 – 100,000 บำท/ปี 4 5.80 
100,001 – 150,000 บำท/ปี 37 53.62 
150,001 – 200,000 บำท/ปี 5 7.25 

รวม 69 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 52 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่  มีรำยได้จำก
กำรรับจ้ำงเฉลี่ยประมำณ 100,001 – 150,000 บำท/ปี จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ  53.62 
รองลงมำ มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 10,000 – 50,000 บำท/ปี จ ำนวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  
และมีรำยได้ เฉลี่ยประมำณ 50,001 – 100,000 บำท/ปี จ ำนวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ  5.80            
ดังแผนภำพที่ 52 
 

 
 
แผนภาพที่ 52 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ

ของรำยได้จำกกำรรับจ้ำง 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

264 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  53 แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรค้ำขำย 
 

รายได้ จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 30,000 บำท/ปี 3 14.29 
30,001 – 40,000 บำท/ปี 3 14.29 
40,001 – 50,000 บำท/ปี 2 9.52 
50,001 – 60,000 บำท/ปี  1 4.76 
60,001 บำท/ปี ขึ นไป 12 57.14 

รวม 21 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 53 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่  มีรำยได้จำก
กำรค้ำขำย เฉลี่ยประมำณ 60,001 บำท/ปี ขึ นไป จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  57.14 รองลงมำ    
มีรำยได้เฉลี่ยต่ ำกว่ำ 30,000 บำท/ปี หรือ 30,001 – 40,000 บำท/ปี จ ำนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.29  และมีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 50,001 – 60,000 บำท/ปี จ ำนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ  4.76   
ดังแผนภำพที่ 53 
 

 
 
แผนภาพที่ 53 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ

ของรำยได้จำกกำรค้ำขำย 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  54 แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรท ำธุรกิจส่วนตัว 
 

รายได้ จ านวนคน ร้อยละ 
20,000 บำท/ปี 3 30.00 
30,000 บำท/ปี 3 30.00 
40,000 บำท/ปี 4 40.00 

รวม 10 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 54 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่  มีรำยได้จำก
กำรท ำธุรกิจส่วนตัว เฉลี่ยประมำณ 40,000 บำท/ปี จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  40.00 และมีรำยได้
เฉลี่ยประมำณ 20,000 หรือ 30,000 บำท/ปี จ ำนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ดังแผนภำพที่ 54 
 

 
 
แผนภาพที่ 54 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ

ของรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจส่วนตัว 
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รายได้จากการท าธุรกจิส่วนตัว
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  55 แหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรให้กู้ ค่ำเช่ำ 
 

รายได้ จ านวนคน ร้อยละ 
30,000 บำท/ปี 2 40.00 
50,000 บำท/ปี 2 40.00 
60,000 บำท/ปี 1 20.00 

รวม 5 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 55 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มีรำยได้จำก
กำรให้กู้ ค่ำเช่ำเฉลี่ยประมำณ 30,000 บำท/ปี หรือ 50,000 บำท/ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  
40.00 และมีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 60,000 บำท/ปี จ ำนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ดังแผนภำพ
ที่ 55 
 

 
 
แผนภาพที่ 55 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ

ของรำยได้จำกกำรให้กู้ ค่ำเช่ำ 
 
 
 
 
 

40.00%

40.00%

20.00%

รายได้จากการให้กู้ ค่าเช่า

30,000 บำท/ปี

50,000 บำท/ปี

60,000 บำท/ปี
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  56 รำยจ่ำยของครอบครัว (เฉลี่ยต่อเดือน) 
 

รายจ่าย จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 5,000 บำทต่อเดือน 118 34.10 
5,001 – 10,000 บำทต่อเดือน 92 26.59 
10,001 – 20,000 บำทต่อเดือน 72 20.81 
20,001 – 30,000 บำทต่อเดือน 45 13.01 
30,001 บำทต่อเดือน ขึ นไป 19 5.49 

รวม 346 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 56 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยของ
ครอบครัวเฉลี่ย ต่ ำกว่ำ 5,000 บำทต่อเดือน จ ำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ  34.10  รองลงมำ        
มีค่ำใช้จ่ำยของครอบครัวเฉลี่ยประมำณ 5,001 – 10,000 บำทต่อเดือน จ ำนวน  92 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 26.59 และมีค่ำใช้จ่ำยของครอบครัวเฉลี่ยประมำณ 30,001 บำทต่อเดือน ขึ นไป จ ำนวน      
19 คน คิดเป็นร้อยละ  5.49  ดังแผนภำพที่ 56 
 

 
 

แผนภาพที่ 56 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยจ่ำย
ของครอบครัว 

 
 
 

34.10%

26.59%

20.81%

13.01% 5.49%

รายจ่ายของครอบครัว

ต่ ำกว่ำ 5,000 บำทต่อเดือน

5,001 – 10,000 บำทต่อเดือน

10,001 – 20,000 บำทต่อเดือน

20,001 – 30,000 บำทต่อเดือน

30,001 บำทต่อเดือน ขึ นไป
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268 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  57 ค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ในครัวเรือน 
 

ค่าใช้จ่าย จ านวนคน ร้อยละ 
ค่ำอำหำร กำรกิน (เฉลี่ย 63,121 บำท/ปี ) 107 30.92 
ค่ำเช่ำที่ดินท ำกิน 10 2.89 
ค่ำเดินทำง 70 20.23 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนประกอบอำชีพ 
(เฉลี่ย 32,496.10  บำท/ปี ) 

38 
10.98 

ค่ำสำธำรณูปโภค (น  ำ ไฟ โทรศัพท์) 
(เฉลี่ย 14,772.89 บำท/ปี) 

121 
34.97 

รวม 346 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 57 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยของ
ครอบครัวเป็นค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ  34.97  รองลงมำ คือ ค่ำอำหำร   
กำรกิน จ ำนวน  107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.92  และค่ำเช่ำที่ดินท ำกิน จ ำนวน  10 คน คิดเป็น      
ร้อยละ  2.89  ดังแผนภำพที่ 57 
 

 
 

แผนภาพที่ 57 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมค่ำใช้จ่ำย
ส่วนใหญ่ในครัวเรือน 

 
 
 

30.92%

2.89%
20.23%

10.98%

34.97%

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ค่ำอำหำร กำรกิน

ค่ำเช่ำท่ีดินท ำกิน

ค่ำเดินทำง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนประกอบ
อำชีพ
ค่ำสำธำรณูปโภค (น  ำ ไฟ 
โทรศัพท)์
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  58 รำยได้ของครัวเรือนในแต่ละปีเพียงพอหรือไม่ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน 
 

รายได้ จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่เพียงพอ 130 37.57 
เพียงพอ 200 57.80 
เหลือเก็บ 16 4.62 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 58 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มีรำยได้ของ
ครัวเรือนในแต่ละปี เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน จ ำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 
รองลงมำ มีรำยได้ไม่เพียงพอ ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน จ ำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ  37.57  
และมีรำยได้เหลือเก็บ จ ำนวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ  4.62  ดังแผนภำพที่ 58 
 

 
 
แผนภาพที่ 58 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้ของ

ครัวเรือนแต่ละปีเพียงพอหรือไม่ส ำหรับกำรใช้จ่ำยในครัวเรือน 
 
 
 
 
 

37.57%

57.80%

4.62%

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพียงพอหรือไม่

ไม่เพียงพอ เพียงพอ เหลือเก็บ
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270 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  59 กำรสะสมเงินออมของครอบครัว 
 

สะสมเงินออม จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่สะสม 282 81.50 
มีกำรสะสม 64 18.50 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 59 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่ไม่มีกำรสะสม
เงินออมของครอบครัว โดยมีจ ำนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 และมีกำรสะสมเงินออม จ ำนวน 
64 คน  คิดเป็นร้อยละ  18.50  ดังแผนภำพที่ 59 
 

 
 
แผนภาพที่ 59 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรสะสม

เงินออมของครอบครัว 
 
 
 
 
 

 

81.50%

18.50%

การสะสมเงนิออมของครอบครัว

ไม่สะสม

มีการสะสม
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271 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  60 กำรมีเงินออมสะสมของครอบครัว  
 

รายจ่าย จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1,000 บำทต่อปี 20 31.25 
1,001 – 5,000 บำทต่อปี 26 40.63 
5,001 – 10,000 บำทต่อปี 6 9.38 
10,001 – 20,000 บำทต่อปี 8 12.50 
20,001 บำทต่อปี ขึ นไป 4 6.25 

รวม 64 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 60 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มีกำรสะสม  
เงินออมของครอบครัว โดยครัวเรือนมีกำรสะสมเงินออม จ ำนวน 1,001 – 5,000 บำทต่อปี จ ำนวน   
26 คน คิดเป็นร้อยละ  40.63  รองลงมำ คือ มีกำรสะสมเงินออมจ ำนวนต่ ำกว่ำ 1,000 บำทต่อปี 
จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และมีกำรสะสมเงินออมจ ำนวน 20,001 บำทต่อปี ขึ นไป 
จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  6.25  ดังแผนภำพที่ 60 
 

 
 
แผนภาพที่ 60 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรมีเงิน

สะสมเงินออมของครอบครัว 
 
 
 

31.25%

40.63%

9.38%

12.50%

6.25%

ร้อยละการมีเงินสะสมเงินออมของครอบครัว

ต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อปี 1,001 – 5,000 บาทต่อปี 5,001 – 10,000 บาทต่อปี

10,001 – 20,000 บาทต่อปี 20,001 บาทต่อปี ข้ึนไป
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  61 กำรมีหนี สินของครัวเรือน 
 

หนี้สินครัวเรือน จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่มีหนี สิน 103 29.77 
มีหนี สิน (หนี ในระบบ , หนี นอกระบบ) 243 70.23 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 61 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่ มีหนี สินของ
ครัวเรือน โดยมีจ ำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 70.23 และไม่มีหนี สินของครัวเรือน จ ำนวน 103 คน  
คิดเป็นร้อยละ  29.77  ดังแผนภำพที่ 61 
 

 
 
แผนภาพที่ 61 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำร 

มีหนี สินของครัวเรือน 
   
 
 
 
 
 
 

29.77%

70.23%

ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกการมีหนีสิ้นของครัวเรือน

ไม่มีหน้ีสิน มีหน้ีสิน
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  62 กำรมีหนี สินในระบบของครัวเรือน 
 

หนี้สินในระบบของครัวเรือน จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท 99 45.41 
50,001 – 100,000 บำท 25 11.47 
100,001 – 200,000 บำท 23 10.55 
200,001 – 300,000 บำท 16 7.34 
300,001 – 400,000 บำท 38 17.43 
400,001 บำท ขึ นไป 17 7.80 

รวม 218 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 62 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มีหนี สิน       
ในระบบของครัวเรือน โดยมีหนี สิน ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท จ ำนวน  99 คน คิดเป็นร้อยละ  45.41  
รองลงมำ คือ มีหนี สินในระบบ จ ำนวน 300,001 – 400,000 บำท จ ำนวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ  
17.43 และมีหนี สินในระบบ จ ำนวน 200,001 – 300,000 บำท จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อย 7.34     
ดังแผนภำพที่ 62 
 

 
 

แผนภาพที่ 62 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำร 
มีหนี สินในระบบของครัวเรือน 
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ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการมีหนีสิ้นในระบบของครัวเรือน

ต ่ากวา่ 50,000 บาท

50,001 – 100,000 บาท

100,001 – 200,000 บาท

200,001 – 300,000 บาท

300,001 – 400,000 บาท

400,001 บาท ข้ึนไป
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274 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  63 แหล่งเงินกู้หนี สินในระบบ 
 

แหล่งเงินกู้หนี้สินในระบบ จ านวนคน ร้อยละ 
ธกส. 139 63.76 
กลุ่มแม่บ้ำน 15 6.88 
กองทุนเงินล้ำน 56 25.69 
สหกรณ์ 3 1.38 
ญำติ 5 2.29 

รวม 218 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 63 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มีแหล่งเงินกู้
หนี สินในระบบจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร โดยมีจ ำนวน 139 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 63.76 รองลงมำ คือ หนี สินในระบบจำกกองทุนเงินล้ำน จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.69 
และหนี สินในระบบจำกสหกรณ์  จ ำนวน 3 คน   คิดเป็นร้อยละ  1.38 ดังแผนภำพที่ 63 
 

 
 

แผนภาพที่ 63 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่งเงินกู้
หนี สินในระบบ 
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6.88%

25.69%
1.38%

2.29%

ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแหล่งเงินกู้หนีสิ้นในระบบของครัวเรือน

ธกส. กลุ่มแม่บา้น กองทุนเงินลา้น สหกรณ์ ญาติ
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275 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  64 กำรมีหนี สินนอกระบบของครัวเรือน 
 

หนี้สินนอกระบบของครัวเรือน จ านวนคน ร้อยละ 
20,000 – 25,000 บำท 11 44.00 
25,001 – 30,000 บำท 7 28.00 
30,001 – 40,000 บำท 7 28.00 

รวม 25 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 64 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มีหนี สิน     
นอกระบบของครัวเรือน โดยมีหนี สินนอกระบบ จ ำนวน 20,000 – 25,000 บำท จ ำนวน  11 คน       
คิดเป็นร้อยละ 44 และมีหนี สินนอกระบบ จ ำนวน 25,001–30,000 บำท และ 30,001–40,000 บำท 
จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  28  ดังแผนภำพที่ 64 
 

 
 
แผนภาพที่ 64 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำร 

มีหนี สินนอกระบบของครัวเรือน 
 
 
 

44.00%

28.00%

28.00%

ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามหนีสิ้นนอกระบบของครัวเรือน

20,000 – 25,000 บาท 25,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท
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276 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  65 แหล่งเงินกู้หนี สินนอกระบบ 
 

แหล่งเงินกู้หนี้สินในระบบ จ านวนคน ร้อยละ 
ญำติ 10 40.00 
เงินกู้นอกระบบ 15 60.00 

รวม 15 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 65 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มีแหล่งเงินกู้
หนี สินนอกระบบจำกเงินกู้นอกระบบ โดยมีจ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  60 และหนี สินนอกระบบ
จำกญำติ  จ ำนวน 10 คน   คิดเป็นร้อยละ  40.00 ดังแผนภำพที่ 65 
 

 
 
แผนภาพที่ 65 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่งเงินกู้

หนี สินนอกระบบ 
 
 
 
 
 
 

40.00%

60.00%

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแหล่งเงินกู้หนีสิ้นนอกระบบของครัวเรือน

ญาติ เงินกูน้อกระบบ
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277 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตอนที่ 5 สภาพสังคม / วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

ตารางท่ี  66 วิธีกำรรักษำสมำชิกในครัวเรือน 
 

วิธีการรักษา จ านวนคน ร้อยละ 
ใช้สมุนไพร 8 2.31 
ซื อยำทำนเอง 35 10.12 
รักษำโดยหมอพื นบ้ำน 57 16.47 
รักษำหมอที่คลินิก 40 11.56 
รักษำหมอที่โรงพยำบำล 206 59.54 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 66 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่ หำกสมำชิก
ในครัวเรือนเจ็บป่วย มีวิธีกำรรักษำโดยเข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล จ ำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.54  รองลงมำ คือ รักษำโดยหมอพื นบ้ำน จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 และรักษำโดยใช้
สมุนไพร จ ำนวน 8 คน   คิดเป็นร้อยละ  2.31 ดังแผนภำพที่ 66 
 

 
 

แผนภาพที่ 66 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมวิธีกำร
รักษำพยำบำลของสมำชิกในครัวเรือน 
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กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวธีิการรักษาของสมาชิกในครัวเรือน
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278 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  67 สถำนบริกำรที่สมำชิกในครอบครัวนิยมไปใช้บริกำร เมื่อเจ็บป่วย 
 

สถานบริการเข้ารับการรักษา จ านวนคน ร้อยละ 
สถำนีอนำมัย 61 17.63 
โรงพยำบำลของรัฐ 241 69.65 
โรงพยำบำลเอกชน 24 6.94 
คลินิก 11 3.18 
บ้ำนหมอพื นบ้ำน 9 2.60 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 67 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่ หำกสมำชิก  
ในครัวเรือนเจ็บป่วย นิยมเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลของรัฐ จ ำนวน 241 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 69.65 รองลงมำ คือ เข้ำรับกำรรักษำที่สถำนีอนำมัย จ ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.63 
และเข้ำรับกำรรักษำที่บ้ำนหมอพื นบ้ำน จ ำนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.60  ดังแผนภำพที่ 67 
 

 
 
แผนภาพที่ 67 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำน

บริกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลของสมำชิกในครัวเรือน 
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กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานบริการเข้ารับการรักษาของสมาชิกในครัวเรือน
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279 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  68 กำรรับประทำนอำหำรในแต่ละมื อส่วนใหญ่ 
 

การรับประทานอาหาร จ านวนคน ร้อยละ 
ท ำรับประทำนอำหำรเองกันในครัวเรือน 197 56.94 
ซื ออำหำรส ำเร็จรูปจำกร้ำนค้ำ/ตลำด 32 9.25 
ท ำเองส่วนหนึ่งและซื ออำหำรส ำเร็จด้วย 117 33.82 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 68 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำโดยผู้ตอบส่วนใหญ่กำร
รับประทำนอำหำรในแต่ละมื อท ำรับประทำนเองกันในครัวเรือน จ ำนวน  197 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.94  รองลงมำ คือ ท ำเองส่วนหนึ่งและซื ออำหำรส ำเร็จด้วย จ ำนวน  117 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.82  และซื ออำหำรส ำเร็จรูปจำกร้ำนค้ำ/ตลำด จ ำนวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ  9.25  ดังแผนภำพ
ที่ 68 
 

 
 
แผนภาพที่ 68 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำร

รับประทำนอำหำรในแต่ละมื อ 
 
 
 
 

ท ารับประทานเองกนั
ในครัวเรือน

ซือ้อาหารส าเร็จรูป
จากร้านค้า/ตลาด
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กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการรับประทานอาหารในแต่ละมือ้ของ
สมาชิกในครัวเรือน



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

280 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  69 แหล่งวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำร 
 

แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จ านวนคน ร้อยละ 
เก็บของป่ำ/ล่ำสัตว์ 24 6.94 
ปลูกเอง/เลี ยงเอง 64 18.50 
ซื อจำกรถพ่อค้ำเร่ 18 5.20 
ซื อจำกตลำด/ร้ำนค้ำ 231 66.76 
ซื อมำจำกเพ่ือนบ้ำน 9 2.60 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 69 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่ ซื อวัตถุดิบในกำร
ประกอบอำหำรจำกตลำด/ร้ำนค้ำ จ ำนวน  231 คน คิดเป็นร้อยละ 66.76  รองลงมำ คือ ปลูกเอง/
เลี ยงเอง จ ำนวน  64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50  และซื อมำจำกเพ่ือนบ้ำน จ ำนวน 9 คน  คิดเป็น   
ร้อยละ  2.60  ดังแผนภำพที่ 69 
 

 
 
แผนภาพที่ 69 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่ง

วัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรในครัวเรือน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

281 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  70 เชื อเพลิงที่ใช้ในกำรประกอบอำหำร 
 

เชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหาร จ านวนคน ร้อยละ 
ฟืน 20 4.87 
แก๊ส 237 57.66 
ไฟฟ้ำ 45 10.95 
ถ่ำน 104 25.30 
ไม่ประกอบอำหำร 5 1.22 

รวม 411 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 70 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่ใช้เชื อเพลิงในกำร
ประกอบอำหำรจำกแก๊ส จ ำนวน  237 คน คิดเป็นร้อยละ 57.66  รองลงมำ คือ ใช้ถ่ำนเป็นเชื อเพลิง
ในกำรประกอบอำหำร จ ำนวน  104 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30  และไม่ประกอบอำหำร จ ำนวน        
5 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.22  ดังแผนภำพที่ 70 
 

 
 

แผนภาพที่ 70 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเชื อเพลิง 
ที่ใช้ในกำรประกอบอำหำรในครัวเรือน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

282 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  71 กำรเดินทำงมำติดต่อรำชกำรในตัวอ ำเภอ 
 

การเดินทาง จ านวนคน ร้อยละ 
รถจักรยำนยนต์ 63 18.21 
รถยนต์ 169 48.84 
อำศัยรถเพ่ือนบ้ำนมำด้วย 33 9.54 
อำศัยรถรับจ้ำงโดยสำร 77 22.25 
อ่ืน ๆ 4 1.16 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 71 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่เดินทำงมำติดต่อ
รำชกำรในตัวอ ำเภอโดยใช้รถยนต์ จ ำนวน  169 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84  รองลงมำ คือ มำรถรับจ้ำง
โดยสำรจ ำนวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25  และเดินทำงแบบอ่ืน ๆ  จ ำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ  
1.16  ดังแผนภำพที่ 71 
 

 
 
แผนภาพที่ 71 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำร

เดินทำงมำติดต่อรำชกำรในตัวอ ำเภอ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

283 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  72  ท่ำนเป็นสมำชิกกลุ่มในชุมชนหรือไม่ 
 

สมาชิกกลุ่มในชุมชน จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่เป็นสมำชิกกลุ่มใดเลย 147 42.49 
เป็นสมำชิกกลุ่ม 199 57.51 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 72 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นสมำชิกใน  
กลุ่มชุมชน จ ำนวน  199 คน คิดเป็นร้อยละ 57.51  และไม่เป็นสมำชิกกลุ่มใดเลย  จ ำนวน 147 คน  
คิดเป็นร้อยละ  42.49  ดังแผนภำพที่ 72 
 

 
 
แผนภาพที่ 72 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรเป็น

สมำชิกกลุ่มในชุมชน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

284 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  73 ท่ำนเป็นสมำชิกกลุ่มในชุมชนประเภทใด 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มในชุมชน จ านวนคน ร้อยละ 
กลุ่มอำชีพ 21 5.85 
กลุ่มออมทรัพย์ 66 18.38 
กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน 97 27.02 
กลุ่มฌำปนกิจ 69 19.22 
กลุ่มสตรี 37 10.31 
กลุ่มผู้ใช้น  ำ 44 12.26 
กลุ่มจัดกำรน  ำ 12 3.34 
กลุ่มอ่ืน ๆ 13 3.62 

รวม 359 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 73 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นสมำชิกใน  
กลุ่มชุมชนประเภทกลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน จ ำนวน  97 คน คิดเป็นร้อยละ 27.02 รองลงมำ เป็นสมำชิกใน
กลุ่มประเภทฌำปนกิจ จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 19.22  และเป็นสมำชิกในกลุ่มประเภทกลุ่ม
จัดกำรน  ำ  จ ำนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.34  ดังแผนภำพที่ 73 
 

 
 

แผนภาพที่ 73 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมประเภท
กำรเป็นสมำชิกกลุ่มในชุมชน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

285 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  74 กำรรวมกลุ่มต่ำง ๆ ด้วยวิธีใด 
 

วิธีการรวมกลุ่ม จ านวนคน ร้อยละ 
ชำวบ้ำนรวมตัวกันเอง 97 34.28 
ผู้น ำท้องถิ่นเป็นผู้ก่อตั ง 111 39.22 
หน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำจัดตั ง 36 12.72 
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกกับชุมชน 39 13.78 

รวม 283 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 74 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่ รวมกลุ่มเป็น
สมำชิกในกลุ่มชุมชนโดยผู้น ำท้องถิ่นเป็นผู้ก่อตั ง จ ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมำ คือ 
ชำวบ้ำนรวมตัวกันเอง จ ำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 34.28  และรวมกลุ่มโดยหน่วยงำนภำยนอก   
เข้ำมำจัดตั ง จ ำนวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ  12.72  ดังแผนภำพที่ 74 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 74 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมวิธีกำร

รวมกลุ่มในชุมชน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

286 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตอนที่ 6 การใช้น้ า 
 
ตารางท่ี  75 ข้อมูลแหล่งการใช้น้ ากิน - น้ าใช้ 
 

แหล่งใช้น้ ากิน-น้ าใช้ จ านวนคน ร้อยละ 
น  ำฝน 19 4.02 
น  ำจำกแม่น  ำ/ล ำคลองตำมธรรมชำติ 46 9.73 
น  ำประปำ 238 50.32 
น  ำบำดำล น  ำบ่อ น  ำจำกฝำย /อ่ำง 60 12.68 
ซื อจำกร้ำนค้ำ 94 19.87 
อ่ืน ๆ 16 3.38 

รวม 473 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 75 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำก
โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่มีแหล่ง
น  ำกิน-น  ำใช้ของครัวเรือนจำกน  ำประปำ จ ำนวน 238  คน คิดเป็นร้อยละ 50.32  รองลงมำ คือ ซื อจำก
ร้ำนค้ำจ ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 19.87  และใช้แหล่งน  ำกิน-น  ำใช้อ่ืน ๆ จ ำนวน 16 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 3.38 ดังแผนภำพที่ 75 
 

 
 

แผนภาพที่ 75 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่งน  ำกิน-น  ำใช้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

287 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  76 ความเพียงพอของปริมาณน้ ากิน-น้ าใช้ 
 

ความเพียงพอน้ ากิน-น้ าใช้ จ านวนคน ร้อยละ 
เพียงพอตลอดปี 320 92.49 
ไม่เพียงพอ 26 7.51 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 76แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่มีปริมำณน  ำกิน-
น  ำใช้เพียงพอตลอดปี จ ำนวน 320  คน คิดเป็นร้อยละ 92.49 และปริมำณน  ำกิน-น  ำใช้ไม่เพียงพอ 
จ ำนวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.51 ดังแผนภำพที่ 76 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 76 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมปริมำณ

ควำมเพียงพอของน  ำกิน-น  ำใช้ 
 
 
 
 
 

92.49%

7.51%

ความเพียงพอของปริมาณน้ ากิน-น้ าใช้

เพียงพอตลอดปี

ไม่เพียงพอ
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โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  77 ปริมาณของน้ ากิน-น้ าใช้ ไม่เพียงพอต่อครัวเรือน 
 

ปริมาณน้ ากิน-น้ าใช้ไม่เพียงพอ จ านวน ร้อยละ 
ขำดน  ำช่วงเดือน 
มีนำคม – พฤษภำคม 
กุมภำพันธ์ – เมษำยน 

  
14 53.85 
12 46.15 

รวม 26 100.00 
จ ำนวนเดือนปริมำณน  ำไม่เพียงพอ   
3 เดือน 15 57.69 
4 เดือน 11 42.31 

รวม 26 100.00 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อน  ำต่อปี   
600 บำทต่อปี 11 42.31 
1,400 บำทต่อปี 2 7.69 
5,000 บำทต่อปี 3 11.54 
10,000 บำทต่อปี 6 23.08 
30,000 บำทต่อปี 4 15.38 

รวม 26 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 77 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่    
ขำดน  ำในช่วงเดือนมีนำคม – พฤษภำคม จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 และขำดน  ำช่วงเดือน
กุมภำพันธ์ – เมษำยน จ ำนวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ   46.15 
 จำกตำรำงแสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่      
มีช่วงระยะเวลำที่ขำดน  ำ  โดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลำ 3 เดือน จ ำนวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.69 และ
ขำดน  ำโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลำ 4 เดือน จ ำนวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 
 จำกตำรำงแสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่       
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อน  ำเฉลี่ย 600 บำท/ปี จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 รองลงมำ มีค่ำใช้จ่ำย
เฉลี่ย 10,000 บำท/ปี จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 1,400 บำท/ปี จ ำนวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
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โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  78 ข้อมูลแหล่งการใช้น้ าท าการเกษตร 
 

แหล่งใช้น้ าท าการเกษตร จ านวนคน ร้อยละ 
น  ำฝน 31 6.65 
น  ำประปำ 61 13.09 
น  ำบำดำล/น  ำจำกบ่อขุด (ขุดเอง/หน่วยงำนขุดให้) 212 45.49 
น  ำจำกฝำย/อ่ำงฯ 59 12.66 
น  ำจำกแม่น  ำ/ล ำคลองตำมธรรมชำติ 84 18.03 
อ่ืน ๆ 19 4.08 

รวม 466 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 78 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่มีแหล่งน  ำ         
ท ำกำรเกษตรของครัวเรือนจำกน  ำบำดำล/น  ำจำกบ่อขุด (ขุดเอง/หน่วยงำนขุดให้) จ ำนวน 212  คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.49  รองลงมำ คือ มำจำกแม่น  ำ/ล ำคลองตำมธรรมชำติ จ ำนวน 84 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 18.03  และใช้แหล่งน  ำท ำกำรเกษตรจำกที่ อ่ืน ๆ จ ำนวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.08          
ดังแผนภำพที่ 78 
 

 
 

แผนภาพที่ 78 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมแหล่ง 
น  ำท ำกำรเกษตร 
 
 
 

6.65%

13.09%

45.49%

12.66%

18.03% 4.08%

แหล่งน้ าท าการเกษตรของครัวเรือน
น  ำฝน

น  ำประปำ

น  ำบำดำล/น  ำจำกบ่อขุด 
(ขุดเอง/หน่วยงำนขุดให้)
น  ำจำกฝำย/อ่ำงฯ

น  ำจำกแม่น  ำ/ล ำคลองตำม
ธรรมชำติ
อื่น ๆ
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โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  79 ความเพียงพอของปริมาณน้ าท าการเกษตร 
 

ความเพียงพอน้ าท าการเกษตร จ านวนคน ร้อยละ 
เพียงพอตลอดปี 315 91.04 
ไม่เพียงพอ 31 8.96 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 79 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่มีปริมำณน  ำ      
ท ำกำรเกษตรเพียงพอตลอดปี จ ำนวน 315  คน คิดเป็นร้อยละ 91.04 และปริมำณน  ำท ำกำรเกษตร   
ไม่เพียงพอ จ ำนวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.96 ดังแผนภำพที่ 79 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 79 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมปริมำณ

ควำมเพียงพอของน  ำท ำกำรเกษตร 
 
 
 
 
 
 

91.04%

8.96%

ความเพียงพอของปริมาณน้ าท าการเกษตร

เพียงพอตลอดปี

ไม่เพียงพอ
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โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  80 ปริมาณของน้ าท าการเกษตร ไม่เพียงพอต่อครัวเรือน 
 

ปริมาณน้ าท าการเกษตรไม่เพียงพอ จ านวน ร้อยละ 
ขำดน  ำช่วงเดือน 
มีนำคม – พฤษภำคม 
เมษำยน – พฤษภำคม 

  
16 51.61 
15 48.39 

รวม 31 100.00 
จ ำนวนเดือนปริมำณน  ำไม่เพียงพอ   
3 เดือน 15 48.39 
2 เดือน 16 51.61 

รวม 31 100.00 
กำรแก้ปัญหำ   
ใช้น  ำฝน 1 3.23 
ใช้น  ำบำดำล 24 77.42 
นักกำรเกษตร 2 6.45 
ใช้น  ำให้น้อยลง 4 12.90 

รวม 31 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 80 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่    
ขำดน  ำในช่วงเดือนมีนำคม – พฤษภำคม จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 51.61 และขำดน  ำช่วงเดือน
เมษำยน – พฤษภำคม จ ำนวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 
 จำกตำรำงแสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่      
มีช่วงระยะเวลำที่ขำดน  ำนำนที่สุดโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลำ 2 เดือน จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.61 และขำดน  ำโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลำ 3 เดือน จ ำนวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 
 จำกตำรำงแสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
แก้ปัญหำปริมำณน  ำไม่เพียงพอท ำกำรเกษตรด้วยกำรขุดน  ำบำดำลเพิ่ม จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.42 รองลงมำ ใช้น  ำให้น้อยลง จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 และใช้น  ำฝน จ ำนวน 1 คน       
คิดเป็นร้อยละ 3.23 
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โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  81  ประโยชน์จากการใช้น้ าโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 
ประโยชน์จาการใช้น้ าโครงการฯ จ านวนคน ร้อยละ 

ไม่ได้รับประโยชน์ 99 28.61 
ได้รับประโยชน์ 247 71.39 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 81แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์
จำกกำรใช้น  ำโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน 247  คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.39 และไม่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ ำนวน  99 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.61   
ดังแผนภำพที่ 81 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 81 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรได้รับ

ประโยชน์จำกกำรใช้น  ำโครงกำรฯ 
 
 
 
 

28.61%

71.39%

ประโยชน์จากการใช้น้ าโครงการฯ

ไม่ได้รับประโยชน์

ได้รับประโยชน์
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ตารางท่ี  82  ประโยชน์จากการใช้น้ าโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ด้านใด 

 

ประโยชน์จาการใช้น้ าโครงการฯ จ านวนคน ร้อยละ 
ดื่มและใช้ในครัวเรือน 78 25.49 
กำรเพำะปลูก 194 63.40 
ปศุสัตว์ 7 2.29 
หำปลำ 26 8.50 
อ่ืนๆ 1 0.33 

รวม 306 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 82 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จำก
กำรใช้น  ำโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ ในกำรเพำะปลูก จ ำนวน 194  คน คิดเป็น  
ร้อยละ 63.40 รองลงมำ คือใช้ดื่มและใช้ในครัวเรือน จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49 และใช้ใน
ด้ำนอื่น ๆ จ ำนวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.33 ดังแผนภำพที่ 82 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 82  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรได้รับ
ประโยชน์จำกกำรใช้น  ำโครงกำรฯ 
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ประโยชน์จากการใช้น้ าโครงการฯ

ดื่มและใช้ในครัวเรือน กำรเพำะปลูก ปศุสัตว์ หำปลำ อ่ืนๆ
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ตารางท่ี  83  ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าเพื่อการเกษตรอย่างไร 
 

ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าเพื่อการเกษตร จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 199 57.35 
จ่ำยค่ำสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น  ำ 94 27.09 
ค่ำไฟในกำรใช้น  ำบำดำล 54 15.56 

รวม 347 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 83  แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำก
โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม    
ส่วนใหญ่ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น  ำเพื่อกำรเกษตร จ ำนวน 199  คน คิดเป็นร้อยละ 57.35 รองลงมำ 
คือ จ่ำยค่ำสมำชิกให้กลุ่มผู้ใช้น  ำ จ ำนวน  94 คน คิดเป็นร้อยละ 27.09 และเสียค่ำไฟในกำรใช้         
น  ำบำดำลจ ำนวน  54 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.56 ดังแผนภำพที่ 83 
 

 
 
แผนภาพที่ 83  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม 

กำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น  ำเพ่ือกำรเกษตร 
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ตารางท่ี  84  ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าเพื่อการเกษตร จ่ายค่าสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
 

ค่าใช้จ่าย จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 1,000 บำท ต่อไร่/ปี 146 77.66 
1,001 – 2,000 บำท ต่อไร่/ปี 8 4.26 
2,001 – 3,000 บำท ต่อไร่/ปี 10 5.32 
3,001 – 4,000 บำท ต่อไร่/ปี 20 10.64 
4,001 บำท ขึ นไป ต่อไร่/ปี 4 2.13 

รวม 188 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 84  แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำก
โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่          
เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น  ำเพ่ือกำรเกษตร โดยจ่ำยเป็นค่ำสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น  ำ จ ำนวนต่ ำกว่ำ 1,000 บำท 
ต่อไร่/ปี จ ำนวน 146  คน คิดเป็นร้อยละ 77.66 รองลงมำ จ่ำยจ ำนวน 3,001 – 4,000 บำท ต่อไร่/ปี 
จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.64 และจ่ำยจ ำนวน 4,001 บำท ขึ นไป ต่อไร่/ปี  จ ำนวน  4 คน    
คิดเป็นร้อยละ 2.13 ดังแผนภำพที่ 84 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 84 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจ่ำยค่ำสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น  ำเพ่ือกำรเกษตร 
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ค่าใช้จ่ายค่าสมาชิกลุ่มผู้ใช้น้ าเพื่อการเกษตร
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4,001 บำท ขึ นไป ต่อไร่/ปี 
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ตารางท่ี  85  ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าเพื่อการเกษตร จ่ายค่าไฟในการใช้น้ าบาดาล 
 

ค่าไฟในการใช้น้ าบาดาล จ านวน ร้อยละ 
จ ำนวนเดือน 
1เดือน 
2 เดือน 

  
24 44.44 
6 11.11 

3 เดือน 4 7.41 
4 เดือน 20 37.04 

รวม 54 100.00 
จ ำนวนเงิน   
ต่ ำกว่ำ 1,000 บำท/ปี 24 44.44 
1,001 – 2,000 บำท/ปี 20 37.04 
2,001 – 3,000 บำท/ปี 8 14.81 
3,001 บำท /ปี ขึ นไป 2 3.70 

รวม 54 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 85 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่  
จ่ำยค่ำไฟในกำรใช้น  ำบำดำลทุก 1 เดือน จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมำ จ่ำยค่ำไฟทุก      
4 เดือน จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 และจ่ำยค่ำไฟทุก 3 เดือน จ ำนวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ  
7.41 
 จำกตำรำงแสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่  
จ่ำยค่ำไฟในกำรใช้น  ำบำดำล โดยเฉลี่ยประมำณต่ ำกว่ำ 1,000 บำท/ปี จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.44 รองลงมำ จ่ำยค่ำไฟเฉลี่ยประมำณ  1,001 – 2,000 บำท/ปี จ ำนวน 20 คน และจ่ำยค่ำไฟเฉลี่ย
ประมำณ 3,001 บำท/ปี ขึ นไป จ ำนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 
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ตารางท่ี  86  ปัญหาในการใช้น้ าบาดาลจากระบบลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงฯ 
 

ปัญหา จ านวนคน ร้อยละ 
น  ำไม่ถึงในพื นที่ 19 5.49 
น  ำไม่มีในฤดูแล้ง 10 2.89 
ท่อส่งน  ำมีขนำดเล็กและช ำรุด 12 3.47 
ไม่ระบุปัญหำ 305 88.15 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 86 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่มีปัญหำในกำรใช้
น  ำบำดำลจำกระบบลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงโดยไม่ระบุปัญหำ จ ำนวน 305  คน คิดเป็นร้อยละ 88.15 
รองลงมำ คือ น  ำไม่ถึงในพื นที่ จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.49 และน  ำไม่มีในฤดูแล้ง จ ำนวน       
10 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.89 ดังแผนภำพที่ 86 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 86 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมปัญหำ 
ในกำรใช้น  ำบำดำลจำกระบบลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ 
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ตอนที่ 7 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 
 
 จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมควำมคิดเห็นกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ให้ค่ำน  ำหนัก โดยถือเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี  
 เห็นด้วย มำกที่สุด 5   คะแนน 
 เห็นด้วย มำก  4   คะแนน 
 เห็นด้วย ปำนกลำง  3   คะแนน 
 เห็นด้วย น้อย  2   คะแนน 
 เห็นด้วย น้อยที่สุด 1   คะแนน 
 กำรประเมินกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่ม
น  ำสำขำแมน่  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำเกี่ยวกับระดับค่ำเฉลี่ย ดังนี  
 ระดับค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 อยู่ในระดับ มำกที่สุด 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 อยู่ในระดับ มำก 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 อยู่ในระดับ น้อย 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีดังนี  
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ตารางท่ี  87  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 
 
 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับ
ผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ด้ำนกำร
อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้ 
 

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่ำนมีควำมเข้ำใจประโยชน์ของป่ำไม้และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 
3.62 

 
1.17 

 
มำก 

2. ป่ำที่ปลูกมีกำรเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ 3.56 1.17 มำก 
3. มีควำมหลำกหลำยของพันธุ์ไม้ 3.58 1.25 มำก 
4. มีพืชอำหำรป่ำ 3.57 1.29 มำก 
5. มีกำรควบคุมป้องกันไฟป่ำ 3.76 1.22 มำก 
6. ควำมหนำแน่นของพืชพันธุ์ไม้ในป่ำ 3.49 1.29 ปำนกลำง 
7.มีนกและสัตว์ป่ำที่เพ่ิมขึ น 2.60 1.32 ปำนกลำง 
8. ดินมีสภำพควำมชุ่มชื น 3.63 1.20 มำก 
9. ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ 3.51 1.32 มำก 
10. คุณภำพควำมใสของน  ำบริเวณต้นน  ำล ำธำร 3.49 1.35 ปำนกลำง 

รวม 3.48 1.35 ปานกลาง 
 

จำกตำรำงที่ 87 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ  ในภำพรวมอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.48  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน
พบว่ำ ในส่วนที่มีควำมคิดเห็นระดับมำกที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กำรควบคุมป้องกันไฟป่ำ มีค่ำเฉลี่ย 
3.76  รองลงมำ คือที่ดินมีควำมชุ่มขึ น มีค่ำเฉลี่ย 3.63 และที่น้อยที่สุดในระดับมำก คือ ดิน          
อุดมสมบูรณ์ มีค่ำเฉลี่ย 3.51 

ส่วนควำมคิดเห็นระดับปำนกลำงที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ควำมหนำแน่นของพืชพันธุ์ไม้ในป่ำ 
และคุณภำพควำมใสของน  ำบริเวณต้นน  ำล ำธำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ 3.49  ส่วนเรื่องกำรมีนกและ
สัตว์ป่ำที่เพ่ิมขึ น มีค่ำเฉลี่ย 2.60  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

300 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 88   พืชพันธ ุ์ไม้ในป่าส่วนใหญ่ที่พบและน ามาใช้ประโยชน์ 
 

พืชพันธุ์ไม้ จ านวนคน ร้อยละ 
ผักหวำน 13 3.76 
ผักต่ำง ๆ 14 4.05 
มดแดง 10 2.89 
เห็ดถอบ 16 4.62 
ไม่ระบุ 293 84.68 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 88 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ผู้ตอบส่วนใหญ่เก็บของป่ำ/พืชพันธ ุ์ไม้
ในป่ำน ำมำใช้ประโยชน์ พบว่ำ ไม่ระบุชนิดของพืชพันธุ์ไม้ได้ จ ำนวน 293  คน คิดเป็นร้อยละ 84.68 
รองลงมำ คือ เห็ดถอบ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 และมดแดง จ ำนวน 10 คน  คิดเป็น      
ร้อยละ  2.89  ดังแผนภำพที่ 88 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 88 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรเก็บ
ของป่ำ/พืชพันธุ์ไม้ที่พบมำใช้ประโยชน์ 

 
 
 

3.76%
4.05%
2.89%

4.62%84.68%

การเก็บของป่า/พืชพันธ์ไม้ที่พบมาใช้ประโยชน์

ผักหวำน ผักต่ำง ๆ มดแดง เห็ดถอบ ไม่ระบุ



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

301 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 89   ประโยชน์ที่ได้รับจากป่า 
 

ประโยชน์ จ านวนคน ร้อยละ 
สร้ำงบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย 59 13.32 
เป็นแหล่งหำอำหำรป่ำ 223 50.34 
พืชสมุนไพร 60 13.54 
หำไม้ฟืนเป็นเชื อเพลิง 91 20.54 
อ่ืน ๆ 10 2.26 

รวม 443 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 89 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์
จำกป่ำ คือเป็นแหล่งหำอำหำรป่ำ จ ำนวน 223  คน คิดเป็นร้อยละ 50.34  รองลงมำ คือ หำไม้ฟืนเป็น
เชื อเพลิง จ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54 และได้รับประโยชน์อ่ืน ๆ จ ำนวน 10 คน  คิดเป็น  
ร้อยละ  2.26 ดังแผนภำพที่ 89 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 89 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรได้รับ
ประโยชน์จำกป่ำ 

 
 
 

13.32%

50.34%

13.54%

20.54%

2.26%

จ าแนกการได้รับประโยชน์จากป่า

สร้ำงบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย

เป็นแหล่งหำอำหำรป่ำ

พืชสมุนไพร

หำไม้ฟืนเป็นเชื อเพลิง

อื่น ๆ



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

302 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 90   ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าบ ารุงรักษาป่า ป้องกันไฟป่าจากแหล่งใด 
 

รับความรู้จากแหล่งใด จ านวนคน ร้อยละ 
เจ้ำหน้ำที่โครงกำร 172 45.03 
ผู้น ำชุมชน 202 52.88 
อ่ืน ๆ 8 2.09 

รวม 382 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 90 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบส่วนใหญ่ได้รับควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปลูกป่ำ บ ำรุงรักษำป่ำ ป้องกันไฟป่ำรวมถึงประโยชน์ของป่ำไม้และทรัพยำกรธรรมชำติ
จำกผู้น ำชุมชน จ ำนวน 202  คน คิดเป็นร้อยละ 52.88  รองลงมำ คือ ได้รับควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่
โครงกำร จ ำนวน 172 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.03 และได้รับควำมรู้จำกที่ อ่ืน ๆ  จ ำนวน  8 คน        
คิดเป็นร้อยละ 2.09  ดังแผนภำพที่ 90 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 90 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรได้รับ
ควำมรู้เกี่ยวกับป่ำไม้และทรัพยำกรธรรมชำติแหล่งใด 

 
 
 

45.03%

52.88%

2.09%

จ าแนกตามแหล่งความรู้เก่ียวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

เจ้าหน้าท่ีโครงการ

ผู้น าชุมชน

อ่ืน ๆ
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303 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  91 การได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า บ ารุงรักษาป่า และป้องกันไฟป่าหรือไม่ 
 

การมีส่วนร่วม จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 
มี 

164 47.40 
182 52.60 

รวม 346 100.00 
มีส่วนร่วมท ำกิจกรรม ได้แก่   
ท ำแนวกันไฟ 68 37.36 
ปลูกป่ำ 37 20.33 
ป่ำในพื นที่ชุมชน 75 41.21 
บวชป่ำ 2 1.10 

รวม 182 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 91 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่      
มีส่วนร่วมในกำรปลูกป่ำ บ ำรุงรักษำป่ำ และป้องกันไฟป่ำ จ ำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 และ
ไม่ร่วมกิจกรรม จ ำนวน  164 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 
 จำกตำรำงแสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่       
มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่ำในพื นที่ชุมชน จ ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 41.21 รองลงมำ            
ร่วมกิจกรรมท ำแนวกันไฟ จ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 37.36 และร่วมกิจกรรมบวชป่ำ จ ำนวน        
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 
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304 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี  92 การปลูกป่าทดแทน 
 

การปลูกป่าทดแทน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 
มี 

142 41.04 
204 58.96 

รวม 346 100.00 
พรรณไม้ที่ปลูก   
ไม้สัก 126 61.76 
ไม้แดง 11 5.39 
ไม้ประดู่ 6 2.94 
ไม้ยูคำ 26 12.75 
ไม้ขี เหล็ก 14 6.86 
ไม้พะยูง 21 10.29 

รวม 204 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 92 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่       
มีกำรปลูกป่ำทดแทน จ ำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 58.96 และไม่ได้มีกำรปลูกป่ำทดแทน จ ำนวน  
142 คน คิดเป็นร้อยละ 41.04 
 จำกตำรำงแสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ที่มี
กำรปลูกป่ำทดแทน โดยพืชที่น ำไปปลูกทดแทนคือ ไม้สัก จ ำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 61.76 
รองลงมำ คือ ไม้ยูคำ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และปลูกไม้ประดู่ จ ำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ  2.94 
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305 
รำยงำนกำรประเมินผล 
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ตารางท่ี  93 การปลูกพืชเพื่อป้องกันการชะล้าง ป้องกันดินถล่มในชุมชน 
 

การปลูกป่าทดแทน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 
มี 

223 64.45 
123 35.55 

รวม 346 100.00 
พืชที่ปลูก   
หญ้ำแฝก 57 46.34 
ประดู่ 8 6.50 
ต้นสะเรียม 58 47.15 

รวม 123 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 93 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่      
ไม่มีกำรปลูกพืชเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำง ป้องกันดินถล่มในชุมชน จ ำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 64.45 
และมีกำรปลูกพืชเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำง จ ำนวน  123 คน คิดเป็นร้อยละ 35.55 
 จำกตำรำงแสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่     
ที่มีกำรปลูกพืชเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำง ป้องกันดินถล่มในชุมชน คือ ต้นสะเรียม จ ำนวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.15 รองลงมำ คือ หญ้ำแฝก จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 46.34 และปลูกไม้ประดู่ จ ำนวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ  6.50 
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ตอนที่ 8 : ด้านคุณภาพชีวิต (ความอยู่ดีมีสุข)  
 
 จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมควำมคิดเห็นกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ให้ค่ำน  ำหนัก โดยถือเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี  
 เห็นด้วย มำกที่สุด 5   คะแนน 
 เห็นด้วย มำก  4   คะแนน 
 เห็นด้วย ปำนกลำง  3   คะแนน 
 เห็นด้วย น้อย  2   คะแนน 
 เห็นด้วย น้อยที่สุด 1   คะแนน 
 
 กำรประเมินกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่ม
น  ำสำขำแมน่  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำเกี่ยวกับระดับค่ำเฉลี่ย ดังนี  
 ระดับค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 อยู่ในระดับ มำกที่สุด 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 อยู่ในระดับ มำก 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 อยู่ในระดับ น้อย 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีดังนี  
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ตารางท่ี  94  คุณภาพชีวิต (ความอยู่ดีมีสุข) 
 
 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับ
ผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ด้ำนคุณภำพ
ชีวิต (ควำมอยู่ดีมีสุข)  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีดังนี  
 

คุณภาพชีวิต (ความอยู่ดีมีสุข)  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
และได้มำตรฐำน 3.59 1.36 มำก 

2. ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ ำบดั บรรเทำอำกำร
เจ็บป่วยเบื องตน้อย่ำงเหมำะสม 

3.57 1.34 มำก 

3. คนอำยุ 35 ปีขึ นไปได้รับกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำป ี 3.40 1.40 ปำนกลำง 

4. ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบำ้นมี
สภำพคงทนถำวร 3.58 1.35 มำก 

5. ครัวเรือนมีน  ำสะอำดส ำหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 

3.66 1.21 มำก 

6. ครัวเรือนมีน  ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อย 
คนละ 45 ลิตรต่อวัน 3.67 1.27 มำก 

7. ครัวเรือนมีกำรจัดสรรบ้ำนเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ 3.62 1.24 มำก 

8. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ 3.25 1.33 ปำนกลำง 
9. ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติ
อย่ำงถูกวิธี 

3.65 1.16 มำก 

10. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 3.60 1.32 มำก 
11.  เด็กอำยุ 6-14 ปีได้รับกำรศึกษำภำคบังคบั 9 
(ม.3) 3.55 1.37 มำก 

12. คนอำยุ 15-59 ปีอ่ำนเขียนภำษำไทยและคิด
เลขอย่ำงง่ำยได ้

3.62 1.34 มำก 

13. ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน 2.70 1.42 ปำนกลำง 
14. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ 2.91 1.44 ปำนกลำง 
15. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 3.13 1.43 ปำนกลำง 
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คุณภาพชีวิต (ความอยู่ดีมีสุข)  S.D. ระดับความคิดเห็น 

16. ผู้สูงอำย/ุผู้พิกำร/ผู้ป่วยโรคเรื อรังได้รับกำร
ดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐหรือภำคเอกชน 3.32 1.36 ปำนกลำง 

17. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น 

3.58 1.24 มำก 

18. ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 3.71 1.37 มำก 
รวม 3.45 1.33 ปานกลาง 

 
จำกตำรำงที่ 94 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ที่มีต่อคุณภำพชีวิต (ควำมอยู่ดีมีสุข) พบว่ำ  โดยภำพรวมอยู่ในระดับ “ปำนกลำง”          
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.45  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ เรื่องที่อยู่ในระดับมำก ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ครอบครัวมีควำมอบอุ่น โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.71  รองลงมำ คือ ครัวเรือนมีน  ำใช้เพียงพอตลอดปี 
อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน มีค่ำเฉลี่ย 3.67 และค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับมำก ได้แก่  เด็กอำยุ    
6-14 ปีได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 (ม.3)  มีค่ำเฉลี่ย 3.55 

ส่วนที่อยู่ในระดับปำนกลำงที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  คนอำยุ 35 ปีขึ นไปได้รับกำร
ตรวจสุขภำพประจ ำปี  มีค่ำเฉลี่ย 3.40 รองลงมำ คือ  ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร/ผู้ป่วยโรคเรื อรังได้รับกำร
ดูแลจำกครอบครัว ชุมชน ภำครัฐหรือภำคเอกชน  มีค่ำเฉลี่ย  3.32  และที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด        
ในระดับปำนกลำง  ได้แก่  ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน มีค่ำเฉลี่ย 2.70  
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ตอนที่ 9 : การได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 
ตารางท่ี 95 กำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ 
การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ระดับความคิดเห็น 

ใช่ ร้อยละ ไม่ใช่ ร้อยละ 
1 ได้รับรู้/รับทรำบ ว่ำมีโครงกำรฯ 255 73.70 61 26.30 
2 โครงกำรฯ มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนในพื นที่ 

(อำทิ น  ำ ไฟฟ้ำ ถนน ฯลฯ) 
 

269 77.75 
 

77 22.25 
3 โครงกำรฯ มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำในพื นท่ี 275 79.48 71 20.52 
4 ได้รับกำรจัดสรรที่ดิน 197 56.94 149 43.06 
5 ได้รับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้ดีขึ น 269 77.75 77 22.25 
6 โครงกำรฯ ท ำให้พื นที่ป่ำได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 284 82.08 62 17.92 
7 โครงกำรฯ มีกำรส่งเสริมอำชีพ/รำยได้ให้ดีขึ น 251 72.54 95 27.46 
8 ได้รับกำรณ์อบรมควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพเกษตร

จำกโครงกำรฯ 
 

256 73.99 
 

90 26.01 
9 ได้รับปัจจัยกำรผลิต (อำทิ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุ/

อุปกรณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ 
ฯลฯ) จำกโครงกำรฯ 

 
 

259 74.86 

 
 

87 25.14 
10 ได้รับควำมรู้อ่ืน ๆ (นอกเหนือจำกกำรเกษตร) จำก

โครงกำรฯ 
 

248 71.68 
 

98 28.32 
11 ได้รับค ำปรึกษำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ เมื่อ

มีปัญหำในกำรประกอบอำชีพ 
 

237 68.50 
 

109 31.50 
12 เคยไปศึกษำดูงำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 218 63.01 128 36.99 
13 โครงกำรฯ มีผลท ำให้ประชำชนในพื นท่ีมีคุณภำพชีวิต

ดีขึ น 
 

275 79.48 
 

71 20.52 
14 มีเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ เข้ำมำติดตำมงำนเป็นประจ ำ 226 65.32 120 34.68 
15 รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรฯ 260 75.14 86 24.86 

รวม  72.81  27.19 
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 จำกตำรำงที่ 95 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำก
โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม     
กำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ          
ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 72.81 โดยผู้ตอบส่วนใหญ่ ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ ท ำให้พื นที่ป่ำ
ได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู คิดเป็นร้อยละ 82.08 รองลงมำ คือ โครงกำรฯ มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำ       
ในพื นที่ , โครงกำรฯ มีผลท ำให้ประชำชนในพื นที่มีคุณภำพชีวิตดีขึ น คิดเป็นร้อยละ 79.48 และ      
น้อยที่สุด คือได้รับกำรจัดสรรที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 56.94 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 96   การอบรม/ความรู้ที่ได้รับเพื่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ จากโครงการฯ 
 

ประกอบอาชีพ จ านวนคน ร้อยละ 
กำรทอผ้ำ 11 3.18 
กำรส่งเสริมอำชีพ 11 3.18 
กำรแกะสลัก 9 2.60 
กำรเลี ยงสัตว์ 8 2.31 
ไม่ระบุ 307 88.73 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 96 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำจำกกำรศึกษำกำรอบรม/ควำมรู้
ในกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ จำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ระบุกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน 307 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.73  รองลงมำ คือ ได้รับควำมรู้ในกำรทอผ้ำ กำรส่งเสริมอำชีพ จ ำนวน 11 คน       
คิดเป็นร้อยละ 3.18 และได้รับควำมรู้ในกำรเลี ยงสัตว์ จ ำนวน  8 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.31             
ดังแผนภำพที่ 96 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 96 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมกำรได้รับ
กำรอบรม/ควำมรู้ที่ได้รับในกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ จำกโครงกำรฯ 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 97  ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการฯ 
 

ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ จ านวนคน ร้อยละ 
พันธุ์กล้ำไม้ 7 2.02 
พันธุ์สัตว์ 8 2.31 
ไม่ระบุ 331 95.66 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 97 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำจำกกำรศึกษำปัจจัยกำรผลิต        
ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัจจัยกำรผลิตจำกโครงกำรฯ จ ำนวน 331 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.66  รองลงมำ คือ ได้รับพันธุ์สัตว์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 และได้รับพันธุ์กล้ำไม้ 
จ ำนวน  7 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.02  ดังแผนภำพที่ 97 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 97 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมปัจจัย 
กำรผลิตที่ได้รับจำกโครงกำรฯ 
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พันธุ์กล้ำไม้ พันธุ์สัตว์ ไม่ระบุ
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตอนที่ 10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ 
 
 จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมควำมคิดเห็นกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ให้ค่ำน  ำหนัก โดยถือเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี  
 เห็นด้วย มำกที่สุด 5   คะแนน 
 เห็นด้วย มำก  4   คะแนน 
 เห็นด้วย ปำนกลำง  3   คะแนน 
 เห็นด้วย น้อย  2   คะแนน 
 เห็นด้วย น้อยที่สุด 1   คะแนน 
 
 กำรประเมินกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จ    
ลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำเกี่ยวกับระดับค่ำเฉลี่ย ดังนี  
 ระดับค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 อยู่ในระดับ มำกที่สุด 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 อยู่ในระดับ มำก 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 อยู่ในระดับ น้อย 
 ระดับค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีดังนี  
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314 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 98 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ 
 
 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับ
ผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ด้ำนกำร        
มีส่วนร่วมของประชำชนในโครงกำรฯ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ 

2.95 1.32 ปำนกลำง 

2. กำรร่วมเสนอปัญหำในกำรจัดท ำกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ 

2.94 1.27 ปำนกลำง 

3. กำรร่วมวำงแผนในกำรจัดท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของโครงกำรฯ 

2.87 1.34 ปำนกลำง 

4. กำรร่วมลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โครงกำรฯ เช่น กำรปลูกป่ำ ดับไฟป่ำ ฝึกอบรม
อำชีพ กำรบริจำคเงินหรือแรงงำน เพื่อกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ 

3.10 1.37 ปำนกลำง 

5. กำรร่วมดูแลรักษำผลประโยชน์ต่ำง ๆ ของ
โครงกำรฯ ได้แก่ กำรซ่อมแซมระบบส่งน  ำ กำร
ดูแลรักษำป่ำ ดูแลรักษำสิ่งของ/สิ่งก่อสร้ำงของ
โครงกำรฯ 

3.36 1.27 ปำนกลำง 

6. กำรที่โครงกำรฯ เป็นโครงกำรอันเนื่องมำ 
จำกพระรำชด ำริ เป็นสิ่งจูงใจท่ำนให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ 

3.12 1.38 ปำนกลำง 

7. โครงกำรฯ เปิดโอกำสให้ประชำชนในพื นท่ีมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนเพ่ือประโยชน์ของ
ชุมชน 

3.29 1.32 ปำนกลำง 

8. กำรมีส่วนร่วมกับโครงกำรฯ ท ำให้ท่ำน
พ่ึงตนเองได้ 

3.14 1.47 ปำนกลำง 

รวม 3.10 1.34 ปานกลาง 
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 จำกตำรำงที่ 98 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในโครงกำรฯ พบว่ำในภำพรวมอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.10  โดยทุกข้อมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ    
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  กำรมีส่วนร่วมดูแลรักษำผลประโยชน์ต่ำง ๆ 
ของโครงกำรฯ ได้แก่ กำรซ่อมแซมระบบส่งน  ำ กำรดูแลรักษำป่ำ ดูแลรักษำสิ่งของ/สิ่งก่อสร้ำงของ
โครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย 3.36  รองลงมำ คือ  โครงกำรฯ เปิดโอกำสให้ประชำชนในพื นที่มีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำนเพ่ือประโยชน์ของชุมชน มีค่ำเฉลี่ย 3.29 และที่น้อยที่สุด  คือ กำรมีส่วนร่วมวำงแผน
ในกำรจัดท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย 2.87  
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โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตอนที่ 11 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ตารางท่ี 99   ปัญหา/อุปสรรคของโครงการฯ ที่มีผลต่อท่านและชุมชน 
 

ปัญหา/อุปสรรค จ านวนคน ร้อยละ 
ไม่ได้รับข่ำวสำร 10 2.89 
พื นที่อยู่ไกล 3 0.87 
ไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ 2 0.58 
ไม่ระบุ 331 95.66 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 99 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ระบุปัญหำ จ ำนวน 
331 คน คิดเป็นร้อยละ 95.66  รองลงมำ คือ ไม่ได้รับข่ำวสำร จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 
และไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ จ ำนวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.58  ดังแผนภำพที่ 99 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 99 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมปัญหำ/
อุปสรรคของโครงกำรฯ 
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โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 100   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวนคน ร้อยละ 
ให้มีควำมชัดเจนในกำรติดต่อประสำนงำน 4 1.16 
ส่งเสริมในระยะยำว 3 0.87 
ควรท ำอ่ำงให้มีขนำดใหญ่ 4 1.16 
ขุดลอกอ่ำง 9 2.60 
ท ำให้น  ำกระจำยทั่วพื นที่ 2 0.58 
ไม่ระบุ 324 93.64 

รวม 346 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 100 แสดงผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำก
โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำประชำชนในพื นที่        
ส่วนใหญ่ไม่ระบุ/ไม่มีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 93.64  รองลงมำ คือ ควรมีกำร    
ขุดลอกอ่ำง จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 และควรท ำให้น  ำกระจำยทั่วพื นที่ จ ำนวน 2 คน        
คิดเป็นร้อยละ  0.58                  
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การด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน  าสาขาน  าแม่น  าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอจอมทอง  

อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน ได้เริ่มด ำเนินกำรตั งแต่ปี 2526 โดย
ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่ อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ซึ่งอยู่ในควำมดูแล
ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้เข้ำมำด ำเนินกำรทดลองเพำะปลูกดอกแกลดิโอรัส และพืชพันธุ์ไม้อ่ืน ๆ  
ในเขตพื นที่บ้ำนโรงวัว หมู่ที่ 5 ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบว่ำ รำษฎรใน
พื นที่โครงกำรมีควำมเป็นอยู่ที่ยำกจน เนื่องจำกสภำพดินฟ้ำอำกำศแห้งแล้ง ปริมำณน  ำฝนมีไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรเพำะปลูก และสภำพดินในพื นที่มีคุณภำพต่ ำ เนื่องจำกตั งอยู่ระหว่ำงภูเขำ
ทั งสองด้ำน คือ ด้ำนทิศตะวันตกและทิศตะวันออก จึงท ำให้เกิดเป็นเขตเงำฝน (Rain Shadow) 

กระทั่งเมื่อครั งที่ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้เสด็จมำเยี่ยมชมกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรกำรพัฒนำขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ได้มี
รำษฎรเข้ำมำร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำที่ท ำกินดังกล่ำว พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
จึงได้น ำปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรกรำบบังคมทูลต่อพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอจอมทอง  
อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน จึงด ำเนินกำรภำยใต้วัตถุประสงค์
ส ำคัญ 4 ประกำรคือ ประกำรแรก เพ่ือเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมในพื นที่โครงกำรฯ ให้มีควำมอุดม
สมบูรณ ์ประกำรที่สอง เพ่ือแก้ไขปัญหำของรำษฎร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื นฐำน ในด้ำนแหล่ง
น  ำและที่ดินท ำกิน ประกำรที่สำม เพ่ือยกระดับฐำนะควำมเป็นอยู่ของรำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ ให้
สูงขึ น สำมำรถด ำรงชีพอยู่ได้ตำมควำมเหมำะสมของท้องถิ่น และ ประกำรที่สี่ เพ่ือใช้เป็นที่ขยำยผล       
กำรพัฒนำโดยน ำผลกำรศึกษำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มำขยำยผลให้แก่รำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ 
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ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน  าสาขาแม่น  าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ที่มำ: ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
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โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังสังเขปโครงการพัฒนาเบ็ดเสรจ็ลุ่มน  าสาขาแม่น  าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ที่มำ: ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สำมำรถสรุปกำรเสด็จพระรำชด ำเนินและแนวพระรำชด ำริในกำรพัฒนำพื นที่ของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ดังนี  
 
ตารางที่ 101 แสดงพระรำชกระแสรับสั่ง/พระรำชด ำริที่มีต่อโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำ        

แมน่  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
วันที่ พระราชกระแสรับสั่ง/พระราชด าริ 

10 มกรำคม 2527 ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำตำมล ำน  ำสำขำต่ำง ๆ 13 อ่ำง เพ่ือจัดหำน  ำเพ่ือ
กำรเพำะปลูกเดิมของรำษฎร และพื นที่ป่ำละเมำะที่จะบุกเบิกเป็นที่
ท ำกิน เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค และส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนปศุสัตว์ กำร
ประมง กำรเกษตร และอุตสำหกรรม 

13 กุมภำพันธ์ 2528 ก ำหนดพื นที่ตอนบนเป็นเขตอนุรักษ์ต้นน  ำล ำธำรอย่ำงเคร่งครัด 
ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำขนำดเล็ก ปิดกั นล ำห้วยสำขำของห้วยม่วง ห้วยสะแพด 
ห้วยยอน และล ำห้วยต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม แบ่งพื นที่ตอนกลำง
เป็นพื นที่แนวเชิงเขำเป็นบ้ำนเรือนรำษฎร ให้ยกระดับควำมควำม
เป็นอยู่ของรำษฎรให้ดีขึ น หน่วยงำนของรำชกำรควรพิจำรณำว่ำจ้ำง
แรงงำน ให้รำษฎรมีรำยได้ในท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง ต้องพยำยำมท ำทุก
อย่ำงให้รำษฎรรักและหวงแหนพื นที่และรักษำป่ำไม้ เพ่ือป้องกันกำร
บุกรุกต้นน  ำล ำธำรจำกบุคคลภำยนอก และแบ่งพื นที่ตอนล่ำงเป็น
พื นที่ที่จะรับประโยชน์จำกระบบชลประทำนจ ำนวนมำก โดยเฉพำะ
พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ พื นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำในควำมดูแลของทำงรำชกำร 
ซึ่งควรค่อย ๆ ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 

19 กุมภำพันธ์ 2528 กำรส่งเสริมให้รำษฎรปลูกมะคำเดเมีย ซึ่งเป็นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลำ 5-6 ปี 
จึงจะเริ่มให้ผล และเป็นพืชที่ต้องกำรน  ำพอสมควรในขณะที่ปริมำณน  ำ
ชลประทำน ที่จัดสร้ำงขึ น มีปริมำณค่อนข้ำงจ ำกัด จึงควรศึกษำ
รำยละเอียดให้รอบคอบก่อน เพรำะปัญหำส ำคัญของรำษฎรในพื นที ่คือ
กำรขำดแคลนน  ำ และรำษฎรต้องกำรปลูกพืชระยะสั นเพ่ือกำรด ำรง
ชีวิตประจ ำวัน 
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ภาพที่ 3 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
เสด็จพระรำชด ำเนินโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ที่มำ: พลังพ่อแห่งแผ่นดิน (2562) เข้ำถงึได้จำก https://sites.google.com/site/phlangphxhaengphaendin/home 

 
วันที่ พระราชกระแสรับสั่ง/พระราชด าริ 

5 กุมภำพันธ์ 2536 ควรพิจำรณำน ำแนวทำงกำรจัดหำน  ำตำมรูปแบบโครงกำรพัฒนำพื นที่
เกษตรน  ำฝนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนำ 
อ ำเภอเมือง (อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน๗ จังหวัดสระบุรี ใช้
เป็นตัวอย่ำงเพ่ือกำรศึกษำน ำมำปรับปรุงพื นที่บริเวณโครงกำรพัฒนำ
เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พื นที่บริเวณ
บ้ำนห้วยมะควัด และหมู่บ้ำนป่ำไม้ เหนืออ่ำงเก็บน  ำหนองกระทิง ต ำบล
แม่สอย อ ำเภอจอมทอง มีสภำพภูมิประเทศเป็นเนินเล็ก ๆ สภำพดิน
ลูกรังปนกรวด หน้ำดินถูกกัดเซำะ มีอินทรียวัตถุน้อย ปัจจุบัน ไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกพื นที่ดังกล่ำวได้ให้สำมำรถท ำกำรเกษตรได้
อย่ำงสมบูรณ์ 

28 มกรำคม 2548 อ่ำงเก็บน  ำมีน  ำเหลือน้อย สภำพป่ำต้นน  ำล ำธำรแห้งแล้งมำกให้ช่วย
ป้องกันรักษำป่ำ และพัฒนำป่ำไม้ให้มำก ๆ เพ่ือจะได้เป็นป่ำต้นน  ำ      
ล ำธำรชั นดี เพ่ือให้รำษฎรมีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอตลอดไป 

พระราชด าริ เม่ือวันที่  10 มกราคม 2527  พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร                    
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้เสด็จพระรำชด ำเนินเยี่ยมรำษฎรและทอดพระเนตร
อ่ำงเก็บน  ำแม่เรียงบริเวณท้องที่ต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง โดยมีพระรำชด ำริ                 
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กับแม่ทัพภำคที่ 3 และอธิบดีกรมชลประทำนเกี่ยวกับโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ควำมว่ำ 

 
“...ควรพิจารณาวางโครงการฯ และก่อสร้างอ่างเก็บน  า ตามล าน  าสาขาต่าง ๆ 
ของแม่น  าปิง ในเขตอ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ตามที่ทรงวางโครงการฯ ในระยะแรก จ านวน 13 อ่าง 
เพื่อจัดหาน  าให้กับพื นที่เพาะปลูกเดิมของราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ และพื นที่ป่า
ละเมาะที่จะบุกเบิกเป็นพื นที่ท ากิน เพื่อจัดสรรให้กับราษฎรเข้าท ากินต่อไป 
รวมพื นที่ประมาณ 4,000 ไร่ สามารถมีน  าท าการเพาะปลูก และมีน  าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคส าหรับหมู่บ้านต่าง ๆ ดังกล่าวตลอดปี นอกจากนั นยังจะมีน  าไว้
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านปศุสัตว์ การประมง การเกษตร และอุตสาหกรรม 
ในพื นที่การพัฒนา การเกษตรประมาณ 66,000 ไร่ ได้อีกด้วย ส่วนพื นที่ต้นน  าล า
ธารเหนืออ่างเก็บน  าต่าง ๆ ขึ นไป มีพื นที่ประมาณ 104,000 ไร่ จะใช้พื นที่
พัฒนาป่าไม้ ปลูกไม้สามอย่างคือ ไม้ฟืน ไม้ผล และไม้ใช้สอย เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ต้นน  าล าธารของอ่างเก็บน  าต่าง ๆ  ดังกล่าว การด าเนินงานตามโครงการฯ 
ในระยะแรกนี  ให้แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องต่อไป...” 
 

พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร 

เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2527 
 

การด าเนินงานสนองพระราชด าริของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำรพิจำรณำก่อสร้ำงอ่ำงเก็บ
น  ำตำมล ำน  ำสำขำต่ำง ๆ 13 อ่ำง เพ่ือจัดหำน  ำเพ่ือกำรเพำะปลูกเดิมของรำษฎร และพื นที่ป่ำละเมำะ
ที่จะบุกเบิกเป็นที่ท ำกิน เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค และส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำน ปศุสัตว์  กำรประมง 
กำรเกษตร และอุตสำหกรรมนั น ส ำนักชลประทำนที่ 1 กรมชลประทำน  ได้สนับสนุนในอ่ำงเก็บน  ำ
ส ำหรับอุปโภคและบริโภค ให้กับรำษฎร ตั งแต่เริ่มโครงกำรฯ จนถึงปัจจุบัน ด ำเนินกำรไปแล้ว 22 
อ่ำงเก็บน  ำ กำรพัฒนำแหล่งน  ำ ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 90 ของพระรำชด ำริที่พระรำชทำนไว้ สรุปดังนี  
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ตารางที่ 102 แสดงรำยชื่ออ่ำงเก็บน  ำและปริมำณควำมจุ (ลูกบำศก์เมตร) ภำยในโครงกำรพัฒนำ
เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ข้อมูล ปี 2561 

ล าดับ อ่างเก็บน  า ปริมาณความจุ (ลูกบาศก์
เมตร) 

1 ห้วยปุ๊ตอนบน 147,000   
2 ห้วยม่วงตอนบน 195,000 
3 ห้วยตำผำ 890,000 
4 ห้วยขะหมำน้อย 289,000 
5 ห้วยสะแพดตอนบน 360,000 
6 ห้วยโป่ง 200,000 
7 ห้วยผีเสื อ 800,000 
8 ห้วยยอน 630,000 
9 ห้วยฝำงน้อย 105,000 
10 ห้วยฝำงหลวง 100,000 
11 หนองปลำสะวำย 710,000 
12 ห้วยหนองสูน 1,150,000 
13 ห้วยเขียวตอนล่ำง 1,010,000 
14 หนองกระทิง 680,000 
15 ห้วยม่วงตอนล่ำง 880,000 
16 ห้วยคอควำย 90,000 
17 ห้วยปุ๊ตอนล่ำง 1,020,000 
18 ห้วยน  ำอุ่น 580,000 
19 ห้วยนิคม 144,000 
20 ห้วยสะแพดตอนล่ำง 600,000 
21 ห้วยขะหมำหลวง   440,000 
22 ห้วยฝำงบริวำร 800,000 
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นอกจำกนี  หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้สนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำ
แม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ดังนี  ปศุสัตว์ ตั งแต่ปี 2547-2550 ได้ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำน    
ปศุสัตว์ โดยสนับสนุนกำรเลี ยงไก่ไข่แก่เยำวชน กรมป่ำไม้ ส่งเสริมให้รำษฎรเรียนรู้ในกำรรักษำดูแลป่ำ
ในพื นที่ในล ำดับแรกร่วมกับกรมกำรเกษตรส่งเสริมพันธุ์เมล็ดพืชไม้ผล ประกอบกับ หน่วยป้องกัน
รักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) ได้สนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรใช้สอยและร่วมกันบริหำร
จัดกำรระบบชลประทำนน  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำได้ผลประโยชน์เป็นอย่ำงมำก  รวมถึงกรมส่งเสริม
กำรเกษตร ได้ด ำเนินกำรจัดตั งกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ส่งเสริม และให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำจืด เขต 1 กรมประมง เพ่ิมผลผลิตในแหล่งน  ำเพ่ือเป็นแหล่ง
อำหำรโปรตีนส ำหรับรำษฎร และกองพันพัฒนำที่ 3 ปลูกฝังให้ชำวบ้ำนมีกำรดูแลอ่ำงเก็บน  ำต่ำง ๆ 
และให้มีกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 

ส ำหรับกำรจัดกำรพื นที่ต้นน  ำล ำธำรเหนืออ่ำงเก็บน  ำต่ำง ๆ จะเป็นพื นที่พัฒนำป่ำไม้ ปลูกไม้
สำมอย่ำงคือ ไม้ฟืน ไม้ผล และไม้ใช้สอย เพ่ือกำรอนุรักษ์ต้นน  ำล ำธำรนั น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้
ด ำเนินกำร ดังนี  กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช มีบทบำทหน้ำที่/ภำรกิจหลักในควำม
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ได้แก่ 1) ประสำนและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในพื นที่โครงกำรฯ  
ชุมชนในกำรดูแลรักษำป่ำ กำรอนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม้  2) กำรฟ้ืนฟูอนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม้         
3) กำรปลูกจิตส ำนึกให้กับรำษฎรในชุมชนรู้สึกรักและหวงแหน และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำป่ำไม้  4) กำรอนุรักษ์ดินและน  ำบริเวณพื นที่ป่ำต้นน  ำล ำธำร ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ที่ 16 
ได้บริหำรจัดกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน  ำร่วมกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องและรำษฎรร่วมปลูกป่ำและสร้ำงฝำย
ชะลอน  ำ เพ่ือเพ่ิมควำมชุ่มชื นให้กับป่ำต้นน  ำ ดูแลรักษำสภำพป่ำ ด ำเนินกำรปลูกไม้ 3 อย่ำง ประโยชน์ 
4 อย่ำง บริเวณพื นที่ป่ำเสื่อมโทรม เพ่ือเป็นไม้ใช้สอยให้กับรำษฎรในชุมชนที่อำศัยอยู่ใกล้ชิดกับเขต
พื นที่ป่ำไม้ และให้เป็นแหล่งต้นน  ำล ำธำร จ ำนวน 4 แปลง และ 50 ไร่ กรมป่ำไม้ มีแปลงป่ำใช้สอย
ในหมู่บ้ำนและให้ชำวบ้ำนได้ใช้ประโยชน์มำกท่ีสุด และหน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) 
รำษฎรใช้ประโยชน์ทั งทำงตรงและทำงอ้อมได้ดีในระดับหนึ่ง กรมส่งเสริมกำรเกษตร ด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริ โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำตำมล ำน  ำสำขำต่ำง ๆ มีกำรจัดตั งกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน ส่งเสริมและให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต 
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ภาพที่ 4 กิจกรรมกำรฟื้นฟูป่ำต้นน  ำด้วยกำรสร้ำงฝำยชะลอน  ำเพื่อเพ่ิมควำมชุ่มชื นให้กับป่ำต้นน  ำ  
ที่มำ: ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

 
 

ภาพที่ 5 กิจกรรมบ ำรุงป่ำไม้ใช้สอยบริเวณพื นที่ป่ำเสื่อมโทรม (ไม ้3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง) 
ที่มำ: ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 1 

 
 

                                                           
1 กำรบ ำรุงรักษำแปลงปลูกป่ำไม้ใช้สอย (ไม้ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง) บนเนื อที่ 200 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ประดู่ป่ำ มะค่ำโมง 
มะริดไม้ สะเดำ ขี เหล็กบ้ำน มะขำม มะขำมป้อม เสี ยว นนทรีป่ำ กระถินเทพำ พญำสัตบรรณ ไผ่หก และไผ่รวก โดยด ำเนินกำรปลูก   
ป่ำไม้ใช้สอย จ ำนวน 4 แปลงท้องที่ละ 50 ไรคื่อ ท้องที่บ้ำนห้วยสะแพด บ้ำนดงเย็น บ้ำนห้วยส้ม และบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 
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พระราชด าริ เม่ือวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2528 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร                   
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร พร้อมด้วยพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี                  
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ  พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์                     
กรมพระศรีสวำงควัฒน  วรขัตติยรำชนำรี  ได้เสด็จพระรำชด ำเนินไปทอดพระเนตร กำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และทรงเยี่ยมเยือนรำษฎร                    
บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย บ้ำนห้วยปุ๊ ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้มี
พระรำชด ำริเกี่ยวกับกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ควรพิจำรณำแบ่งพื นที่พัฒนำออกเป็นแนวเขต สรุปได้ดังต่อไปนี   

 
“...แนวที่ 1 ควรพิจารณาก าหนดพื นที่ตอนบน เป็นแนวต้นน  าล าธารอย่าง
เคร่งครัด โดยให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการฯ และก่อสร้างอ่างเก็บน  า
ขนาดเล็กปิดกั น ล าห้วยสาขาของ ห้วยม่วง ห้วยสะแพด ห้วยยอน และล าห้วยต่าง 
ๆ ตามความเหมาะสม ในลักษณะเช่นเดียวกับ อ่างเก็บน  าห้วยม่วงตอนบน และ
อ่างเก็บน  าห้วยปุ๊ตอนบน  แนวที่ 2 ควรพิจารณาก าหนดพื นที่ตอนกลางบริเวณ
ตามแนวเชิงเขา ซึ่งมีหมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย บ้านห้วยปุ๊ บ้านห้วยส้ม และห้วยสะ
แพด ตั งอยู่เป็นแนวเขตพื นที่ที่จะต้องพัฒนาราษฎร ยกระดับความเป็นอยู่ของ
หมู่บ้านต่าง ๆ  เหล่านี ให้ดียิ่งขึ น เพื่อเป็นแนวเขตป้องกันการบุกรุกป่า ต้นน  าล า
ธารจากบุคคลภายนอกด้วย  แนวที่ 3 เป็นพื นที่ตอนล่าง มีพื นที่ที่ได้รับประโยชน์
จากระบบชลประทานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรือพื นที่รกร้างว่างเปล่าในความดูแลของทางราชการ ก็ควรค่อย ๆ 
ด าเนินการพัฒนาไปตามความเหมาะสม ส าหรับแนวทางการจัดสรรที่ดินท ากินควร
พิจารณาจัดสรรที่ดินเป็นลักษณะสัมปทานรูปแบบพิเศษให้เช่าพื นที่ท ากินแบบ
คล้ายการด าเนินงานในรูปนิคม โดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน 
และกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบ...” 
 

พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร 

เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2528 
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การด าเนินงานสนองพระราชด าริของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำ
เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เกี่ยวกับกำรพิจำรณำแบ่งพื นที่พัฒนำ
ออกเป็น 3 แนวเขต มีผลกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

1. การก าหนดพื นที่ตอนบนเป็นเขตอนุรักษ์ต้นน  าล าธารอย่างเคร่งครัด เป็นแนวต้นน  ำ       
ล ำธำรด้วยกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำขนำดเล็ก ปิดกั นล ำห้วยสำขำของห้วยม่วง ห้วยสะแพด ห้วยยอน 
และล ำห้วยต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยให้กรมชลประทำนพิจำรณำวำงโครงกำรฯ  และก่อสร้ำงอ่ำง
เก็บน  ำ ในลักษณะเช่นเดียวกันกับอ่ำงเก็บน  ำห้วยม่วงตอนบน และอ่ำงเก็บน  ำห้วยปุ๊ตอนบน ทั งนี  เพ่ือ
จัดหำน  ำให้กับพื นที่เพำะปลูกของรำษฎร ในเขตหมู่บ้ำนที่อยู่ตำมแนวเชิงเขำ ซึ่งได้แก่ บ้ำนห้วยม่วง บ้ำน
ห้วยปุ๊ บ้ำนห้วยส้ม และบ้ำนห้วยสะแพด เพ่ือจัดหำน  ำสนับสนุนอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่บริเวณตอนล่ำงด้วย 
ส ำหรับพื นที่ป่ำต้นน  ำในเขตพื นที่ตอนบนนี  ต้องห้ำมไม่ใช้รำษฎรเข้ำท ำกิน อำจพิจำรณำสร้ำงแนวถนนให้
ชัดเจน บริเวณใดที่เป็นป่ำเสื่อมโทรมให้กรมป่ำไม้พิจำรณำเร่งรัดกำรปลูกป่ำ เช่น บริเวณพื นที่ขอบอ่ำง
หรือตำมแนวท่อส่งน  ำและให้พิจำรณำวำงโครงกำรฯ ยกระดับน  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำตอนบนเพ่ือส่งน  ำในพื นที่
ตำมไหล่เขำและยังช่วยสนับสนุนกำรปลูกป่ำที่อยู่เหนือระดับส่งน  ำด้วย 

กำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำขนำดเล็ก ปิดกั นล ำห้วยสำขำของห้วยม่วง ห้วยสะแพด ห้วยยอน 
และล ำห้วยต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมนั น ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 กรมป่ำไม้ ได้ก ำหนดพื นที่
ดังกล่ำวให้เป็นเขตอนุรักษ์แล้ว มีกำรดูร่วมกับชำวบ้ำนตลอด โดยท ำกิจกรรมร่วมกับกำรท ำฝำย ดูแล
น  ำตำมควำมเหมำะสม หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) เป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อ
รำษฎรในกำรท ำกำรเกษตรกรรม ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและ
พันธุ์พืช  ได้ก ำหนดพื นที่ดังกล่ำวให้เป็นเขตอนุรักษ์แล้ว  และมีกำรดูแลรักษำสภำพป่ำ ส ำนัก
ชลประทำนที่ 1 กรมชลประทำน  มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำ ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำขนำดเล็ก 22 
แห่ง โดยด ำเนินกำรได้ร้อยละ 90 ของพระรำชด ำริที่พระรำชทำนไว้ และกองพันพัฒนำที่ 3 ปลูกฝัง
ให้ชำวบ้ำนมีควำมรักหวงแหนและดูแลป่ำเพ่ิมขึ น 

ส ำหรับงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พื นที่ป่ำไม้ ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรำชกำรและผู้น ำ
ชุมชน ได้ด ำเนินกำรวำงแผนมำตรกำร กำรจัดกำรอบรมปลูกจิตส ำนึกให้แก่รำษฎร ให้หวงแหนพื นที่
ป่ำในชุมชนและกำรปลูกป่ำทดแทนและป่ำต้นน  ำเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่องมำถึงปัจจุบันคือ ส ำนัก
บริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช  ได้ด ำเนินกำรประกำศพื นที่ป่ำต้น
น  ำที่อยู่ในโครงกำรฯ ซึ่งมีควำมสมบูรณ์ทั งด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ ให้เป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ
ป่ำบ้ำนโฮ่ง เนื อที่ 60,130 ไร่ สถำนีควบคุมไฟป่ำจอมทอง สบอ. 16 (เชียงใหม่) ลำดตระเวนตรวจหำ
ไฟป่ำและกันไฟป่ำ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 กรมป่ำไม้ ให้ชำวบ้ำนได้ใช้ป่ำในแปลงป่ำใช้สอย
มีค่ำ และหน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) ท ำให้ชุมชนมีรำยได้จำกกำรหำของป่ำ 
นอกจำกนี  ยังมีกำรสร้ำงเขตถนนเป็นแนวชัดเจนโดย หน่วยจัดที่ดินและองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรก่อสร้ำงถนนในพื นที่โครงกำรฯ  ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 
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กรมป่ำไม้ จัดท ำแนวกันไฟ ป้องกันไฟเป็นเขตถนนในตัว และหน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 
(ห้วยโจ้) เพ่ิมกำรป้องกันกำรบุกรุกพื นที่ป่ำ 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริด้ำนกำรจัดกำรป่ำเสื่อมโทรมให้เร่งปลูกป่ำโดย
หน่วยงำนรำชกำรและรำษฎร ได้มีกำรปลูกป่ำในพื นที่ป่ำเสื่อมโทรมและวำงแผนกำรป้องกันกำรบุก
รุกท ำลำยป่ำเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่องถึงปัจจุบันคือ ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ปลูกฟ้ืนฟูสภำพป่ำ จ ำนวน 58 แปลง 8,900 ไร่ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ที่ 1 กรมป่ำไม้ มีกำรปลูกป่ำตลอดทั งปี และหน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) มี
กำรฟ้ืนฟปู่ำอย่ำงต่อเนื่องทุกป ี

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 6 กำรปลูกต้นไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพป่ำแบบประชำอำสำเพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้กับรำษฎรในท้องถิ่น 
ที่มำ: ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
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ภาพที่ 7 กำรจัดท ำแนวกันไฟโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้กับรำษฎรในท้องถิ่น  
ที่มำ: ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

 

     
 

ภาพที่ 8 กำรฝึกอบรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) ในพื นที่โครงกำรฯ 
ที่มำ: ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

 

 
 

ภาพที่ 9 กำรเพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพป่ำให้กับรำษฎรในท้องถิ่น  
ที่มำ: ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
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2. การก าหนดพื นที่ตอนกลางบริเวณตามแนวเชิงเขาเป็นบ้านเรือนราษฎร ซึ่งประกอบด้วย
หมู่บ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย บ้ำนห้วยปุ๊ บ้ำนห้วยส้ม และบ้ำนห้วยสะแพด ตั งอยู่เป็นแนวเขตพื นที่ที่จะต้อง 
พัฒนำรำษฎร ยกระดับควำมเป็นอยู่ของหมู่บ้ำนต่ำง ๆ เหล่ำนี ให้ดียิ่งขึ น เพ่ือเป็นแนวเขตป้องกันกำร   
บุกรุกป่ำ ต้นน  ำล ำธำรจำกบุคคลภำยนอกด้วย ทั งนี  เนื่องจำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ รำษฎรที่ตั งบ้ำนเรือน
และท ำกินอยู่บริเวณพื นที่ตำมแนวเชิงเขำ มีข้อจ ำกัดทั งด้ำนพื นที่ท ำกินและควำมแห้งแล้ง กำรเพำะปลูก
ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน  ำมำโดยตลอด นอกจำกนั นยังได้พิจำรณำเห็นว่ำ ระบบโครงสร้ำงทำงสังคม
ของชุมชนดังกล่ำว เป็นโครงสร้ำงของสังคมแบบดั งเดิม มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีควำมใกล้ชิด มีกำร
ช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันเป็นอย่ำงดี มีรำกฐำนของกำรจัดกำรสังคมสงเครำะห์ของตนเองที่เห็นได้ชัด 
เช่น กำรแบ่งปันข้ำวให้กับผู้ขำดแคลนบริโภค ในรูปแบบของธนำคำรข้ำวพื นบ้ำน นอกจำกนั นยังมีกำร
แบ่งปันรำยได้จำกกำรขำยวัว เมื่อมีปัญหำ กำรขำดแคลนข้ำวเกิดขึ น ซึ่งก็เป็นรำกฐำนกำรจัดระบบธนำคำร
โคพื นบ้ำนด้วยเช่นกัน  

ดังนั น กำรพัฒนำในหมู่บ้ำนดังกล่ำว จึงควรกระท ำด้วยควำมระมัดระวัง ให้พยำยำมรักษำ
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั งเดิมให้คงไว้ให้มำกที่สุด ถึงแม้ว่ำสภำพกำรท ำมำหำกินในปัจจุบันบำงฤดู 
รำษฎรจ ำเป็นต้องไปประกอบอำชีพรับจ้ำงนอกหมู่บ้ำน แต่เมื่อมีกำรพัฒนำทำงด้ำนแหล่งน  ำและพื นที่    
ท ำกินแล้วก็จะเป็นส่วนท ำให้รำษฎรมีงำนท ำในท้องถิ่นมำกขึ น ถึงกระนั นก็ตำมหน่วยงำนทำงรำชกำร 
ได้แก่ กรมชลประทำน กรมป่ำไม้ หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ  ควรพิจำรณำว่ำจ้ำงแรงงำนให้รำษฎรได้มีรำยได้ 
ภำยในท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง และต้องพยำยำมท ำทุกอย่ำงให้รำษฎรรักและหวงแหนพื นที่และ รักษำป่ำไม้
ส ำหรับล ำห้วยปุ๊และล ำห้วยม่วง ที่บริเวณบ้ำนห้วยปุ๊และห้วยม่วง ให้กรมชลประทำน พิจำรณำวำง
โครงกำรฯ ก่อสร้ำงฝำยทดน  ำขนำดเล็กส ำหรับหำน  ำ ช่วยเหลือพื นที่เพำะปลูกของหมู่บ้ำนทั งสอง         
เพ่ือกำรท ำนำในฤดูฝน ส่วนพื นที่ท ำกินยังพอมีพื นที่ที่เหมำะสมอยู่บ้ำง ควรค่อย ๆ พิจำรณำขยำยให้
พอเพียงในแต่ละชุมชนที่มีควำมพร้อม โดยให้กรมชลประทำนและกรมพัฒนำที่ดินร่วมกันพิจำรณำส ำรวจ
และวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน วำงระบบกำรส่งน  ำในพื นที่ไร่นำแบบง่ำย ๆ  ให้รำษฎรมีส่วนร่วมด้ำน
แรงงำนด้วย และให้พิจำรณำวำงโครงกำรสร้ำงบ่อน  ำเล็ก ๆ ใกล้แปลงเพำะปลูกไว้ให้วัว ส่วนในเรื่องที่
รำษฎรของพระรำชทำนวัวพันธุ์ดีนั น ให้ทำงจังหวัดเชียงใหม่พิจำรณำศึกษำสภำพพื นที่ ทั งในเรื่องของ    
กำรจัดหำแหล่งหญ้ำและกำรขยำยพันธุ์วัวให้แก่รำษฎรต่อไป 

กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริด้ำนกำรจัดสรรพื นที่อยู่อำศัยของรำษฎรบริเวณตำมแนว
เชิงเขำนั น หน่วยจัดที่ดินโครงกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดสรรพื นที่อยู่อำศัยและพื นที่ท ำกิน ให้กับรำษฎร 
เป็นที่เรียบร้อย ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 กรมป่ำไม ้ มีกำรแบ่งแนวเขตชัดเจนให้รำษฎรได้รับ
ประโยชน์มำกที่สุด หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) จัดท ำแนวกั นพื นที่ป่ำไม้กับชุมชน
อย่ำงชัดเจน 

กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรยกระดับควำมควำมเป็นอยู่ของรำษฎรให้ดีขึ น หน่วยงำนรำชกำร
ได้ร่วมบูรณำกำรส่งเสริมพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับรำษฎรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ นตำมล ำดับคือ         
ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช รำษฎรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 
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ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 กรมป่ำไม ้ส่งเสริมอำชีพและกำรกินอยู่ของชำวบ้ำน โดยพำไปศึกษำ
ดูงำน ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดเชียงใหม่  และหน่วย
ป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) ส่งเสริมรำษฎรมีฐำนะและรำยได้ดีขึ น 

ส ำหรับข้อควรพิจำรณำจำกหน่วยงำนรำชกำรสนับสนุนให้มีกำรจ้ำงแรงงำนเพ่ือให้รำษฎรมีรำยได้ใน
ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องนั น กองพลพัฒนำที่ 3 ด ำเนินกำรจ้ำงแรงงำนในกำรปลูกป่ำและสร้ำงฝำยชะลอ
น  ำ และส่งเสริมอำชีพให้แก่รำษฎรในด้ำนศิลปำชีพ เช่น กำรแกะสลัก กำรทอผ้ำ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
รำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ  มีรำยได้เพ่ิมจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ศิลปำชีพ และตั งกลุ่มสมำชิกศิลปำชีพ
ในชุมชนส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 16 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช จ้ำงแรงงำนรำษฎร
ในพื นที่โครงกำรฯ ในกิจกรรมพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  สถำนีควบคุมไฟป่ำจอมทอง 
สบอ. 16 (เชียงใหม่) ได้จ้ำงรำษฎรในพื นที่มำปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนดับไฟป่ำและเจ้ำหน้ำที่
ประชำสัมพันธ์ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 กรมป่ำไม้ และหน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 
(ห้วยโจ้) มีกำรจ้ำงแรงงำนในกำรดูแลป่ำ ท ำให้รำษฎรมีรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง  

นอกจำกนี  กำรพยำยำมท ำทุกอย่ำงให้รำษฎรรักและหวงแหนพื นที่และรักษำป่ำไม้เพ่ือป้องกัน
กำรบุกรุกต้นน  ำล ำธำรจำกบุคคลภำยนอกนั น กองพลพัฒนำที่ 3 มีกำรจัดอบรมส่งเสริมเรื่องกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงำนร่วมโครงกำรฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่ำ
สร้ำงฝำย อย่ำงต่อเนื่อง ชุดปฏิบัติกำรฯ ได้เข้ำพบปะและสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่รำษฎรในโครงกำรฯ 
และพื นที่ใกล้เคียง เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช  จัดอบรมรำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ (รสทป.) จ ำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน  จัด
กิจกรรมให้รำษฎรมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม้ สถำนีควบคุมไฟป่ำจอมทอง สบอ. 16 (เชียงใหม่) 
จัดให้มีกำรศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับไฟป่ำแก่นักเรียนและประชำชนทั่วไป ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 
กรมป่ำไม้ มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำอย่ำงถูกต้อง กำรปลูกป่ำและรักษำป่ำไม้ 
รวมถึงส่งเสริมให้รำษฎรดูแลป่ำต้นน  ำ หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) บูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยรำชกำรกับรำษฎรในพื นทีใ่นกำรรักษำพื นที่ป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ น 

 

3. การก าหนดพื นที่ตอนล่างเป็นพื นที่ที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทาน โดยเฉพำะ
บริเวณที่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ หรือพื นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ ในควำมดูแลของหน่วยรำชกำร ควร 
ด ำเนินกำรพัฒนำไปตำมควำมเหมำะสม ส ำหรับแนวทำงกำรจัดสรรที่ดินท ำกินควรพิจำรณำจัดสรรที่ดิน
เป็นลักษณะสัมปทำนรูปแบบพิเศษ ให้เช่ำพื นที่ท ำกินแบบคล้ำยกำรด ำเนินงำนในรูปนิคม 

กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริด้ำนกำรจัดสรรพื นที่รับประโยชน์จำกระบบชลประทำนนั น 
กองพลพัฒนำที่ 3 ด ำเนินกำรจัดสรรเป็นพื นที่เกษตรกรรม โดยกำรปลูกพืชไม้ยืนต้น เช่น ล ำไย และ
ข้ำว เป็นพืชที่สร้ำงรำยได้หลักให้กับรำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 กรม
ป่ำไม้  มีกำรจัดตั งป่ำชุมชนและจัดท ำแปลงป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง กำรก ำหนดพื นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติและป่ำอำหำรแบ่งเป็นส่วน ๆ ได้อย่ำงชัดเจน หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) 
สนับสนุนกำรจัดกำรระบบชลประทำนในกำรพัฒนำพื นที่ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น 
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ส ำหรับกำรพิจำรณำจัดสรรที่ดินเป็นลักษณะสัมปทำนรูปแบบพิเศษให้เช่ำพื นที่ท ำกินแบบ
คล้ำยกำรด ำเนินงำนในรูปนิคม โดยมอบหมำยให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล ำพูน และกองทัพภำคที่ 3 
ร่วมกันรับผิดชอบนั น หน่วยจัดที่ดินโครงกำรฯ ได้ท ำรังวัดปักหลักเขตจัดสรรที่ดินเฉพำะรำยในพื นที่
แปลงที่ดินเกษตรกรรม หน่วยป้องกันรักษำป่ำท่ีเชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) พิจำรณำพื นที่ป่ำที่ลักษณะเป็น
ป่ำเสื่อมโทรมหรือไม่มีลักษณะป่ำที่อุดมสมบูรณ์ เพ่ือพัฒนำให้เป็นพื นที่กำรเกษตร ต่อไป 
 

   
 

ภาพที่ 10 กำรจัดสรรแปลงที่ดินเกษตรกรรมและพื นที่รับประโยชน์จำกระบบชลประทำน 
ที่มำ: พลังพ่อแห่งแผ่นดิน (2562) เข้ำถงึได้จำก https://sites.google.com/site/phlangphxhaengphaendin/home 

 
พระราชด าริ เม่ือวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2528 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร                      

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้มีพระรำชด ำริให้กรมวิชำกำรเกษตรพิจำรณำ 
ด ำเนินกำรปลูกพืช ควำมตอนหนึ่งว่ำ 

“...พืชมะคาเดเมียเป็นพืชที่ต้องการน  าพอควร จึงควรได้ศึกษาในรายละเอียด
เสียก่อน กล่าวคือ ปัญหาที่ส าคัญดั งเดิมของราษฎรในเขตพื นที่ของโครงการฯ      
ก็คือปัญหาการขาดแคลนน  าและมีการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั นเพื่อการด ารง
ชีพเป็นหลัก แต่ก็ประสบปัญหาความแห้งแล้งในฤดูเพาะปลูกมาโดยตลอด 
การที่จะส่งเสริมการปลูกพืชมะคาเดเมียเป็นพืชยืนต้น และต้องใช้เวลาอีก
ประมาณ 5-6 ปี จึงจะเริ่มให้ผล ในขณะเดียวกันราษฎรต้องการปลูกพืชระยะ
สั นเพื่อการด ารงชีพประจ าวันประกอบกับปริมาณน  าชลประทานที่จัดสร้างขึ น
มีปริมาณค่อนข้างจ ากัด จึงเป็นเรื่องท่ีจะต้องศึกษาในรายละเอียดให้รอบคอบ 
และท าแผนปฏิบัติการเสียก่อน ขอให้กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรม
พัฒนาที่ดิน พิจารณาร่วมกันต่อไป...” 
 

พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร 

เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2528 
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ด้วยเหตุที่กำรด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ เป็นศูนย์สำขำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด
เชียงใหม่ ดังนั น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรขยำยผล กำรส่งเสริม กำรปลูกพืชมะคำเดเมีย ให้แก่รำษฎร
ในพื นที่โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จึงได้มีพระรำชด ำริ
ให้กรมวิชำกำรเกษตรพิจำรณำด้วยว่ำ พืชมะคำเดเมียเป็นพืชที่ต้องกำรน  ำพอควร จึงควรได้ศึกษำใน
รำยละเอียดเสียก่อนกล่ำวคือ ปัญหำที่ส ำคัญดั งเดิมของรำษฎรในเขตพื นที่ของโครงกำรฯ ก็คือ ปัญหำ
กำรขำดแคลนน  ำ และมีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั น เพ่ือกำรด ำรงชีพเป็นหลัก แต่ก็ประสบปัญหำ
ควำมแห้งแล้งในฤดูเพำะปลูกมำโดยตลอด กำรที่จะส่งเสริมกำรปลูกพืชมะคำเดเมียเป็นพืชยืนต้น 
และต้องใช้เวลำอีกประมำณ 5-6 ปี จึงจะเริ่มให้ผลในขณะเดียวกันรำษฎรต้องกำรปลูกพืชระยะสั น 
เพ่ือกำรด ำรงชีพประจ ำวัน ประกอบกับปริมำณน  ำชลประทำนที่จัดสร้ำงขึ นมีปริมำณค่อนข้ำงจ ำกัด 
จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษำในรำยละเอียดให้รอบคอบ และท ำแผนปฏิบัติกำรเสียก่อน และขอให้
พิจำรณำร่วมกันกับกรมชลประทำน และกรมพัฒนำที่ดินต่อไป 

การด าเนินงานสนองพระราชด าริของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้ำนกำรส่งเสริมให้รำษฎรปลูก
มะคำเดเมีย ซึ่งเป็นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลำ 5-6 ปี จึงจะเริ่มให้ผล และเป็นพืชที่ต้องกำรน  ำพอสมควร 
ในขณะที่ปริมำณน  ำชลประทำน ที่จัดสร้ำงขึ น มีปริมำณค่อนข้ำงจ ำกัด จึงควรศึกษำรำยละเอียดให้
รอบคอบก่อน เพรำะปัญหำส ำคัญของรำษฎรในพื นที่คือกำรขำดแคลนน  ำ และรำษฎรต้องกำรปลูก
พืชระยะสั นเพ่ือกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันนั น กองพลพัฒนำที่ 3 ได้ด ำเนินกำรรับผิดชอบในห้วงแรก 
โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกมะคำดีเมียให้แก่รำษฎร แต่ในปัจจุบันควำมต้องกำรกำรใช้น  ำมี
จ ำนวนมำกจึงไม่เพียงพอ ดังนั นจึงสนับสนุนกำรเกษตรในรูปแบบอ่ืนเพ่ือเป็นทำงเลือก เช่น 
กำรเกษตรแบบผสมผสำน โดยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรแบบผสมผสำนให้รำษฎรได้เข้ำใจ
และได้รับประโยชน์อย่ำงสูงสุด กำรปลูกพืชร่วมกับกำรเลี ยงสัตว์ เพ่ือให้รำษฎรได้เรียนรู้วิธีกำรเกษตร
ที่มีทั งกำรปลูกผัก กำรปลูกไม้ผล กำรเลี ยงปลำ ไก่ วัว กระบือ และสุกร โดยแบ่งสัดส่วนของพื นที่ที่
ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกำรปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ โดยน้อมน ำแนวพระรำชด ำริปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนพื นที่โดยรอบบริเวณบ้ำน ได้น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ ในเรื่อง Food 
Bank โดยส่งเสริมให้รำษฎรปลูกไม้ผลยืนต้น และพืชสมุนไพรเพ่ือเป็นอำหำรและยำในชีวิตประจ ำวัน
โดยแต่ละครัวเรือนจะมีมะคำเดเมีย ล ำไย หลำกหลำยตำมแต่ละหลังคำเรือน หลังบ้ำนจะเป็นพืชผัก
สวนครัวหลำย ๆ ประเภท ซึ่งสำมำรถลดกำรใช้จ่ำยในครัวเรือนได้อย่ำงคุ้มค่ำ กองพันพัฒนำที่ 3 ใน
เขตพื นที่นี ยังปลูกพืชอ่ืนเป็นจ ำนวนมำก และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 กรมป่ำไม้ มีกำร
ส่งเสริมให้รำษฎรปลูกป่ำทดแทน พืชผสมผสำน พืชเพ่ือกำรด ำรงชีวิต พืชผัก ไม้กินได้ ไม้สร้ำงบ้ำน 
รวมถึงส่งเสริมกำรรักษำป่ำให้รำษฎรมีควำมรักป่ำและดูแลป่ำ 
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ภาพที่ 11 กำรส่งเสริมกำรปลูกเมเล่อนเขียวซึ่งเป็นพืชใช้น  ำน้อยในโครงกำรฯ  
ที่มำ: โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (2562) 
 
พระราชด าริ เม่ือวันที่  5 กุมภาพันธ์  2536 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร                 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้มีพระรำชด ำริแก่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือ
ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) และอธิบดี กรมชลประทำน 
เกี่ยวกับงำนชลประทำน ณ พระต ำหนักภูพิงครำชนิเวศน์ ควำมตอนหนึ่งว่ำ 

 

“...ควรพิจารณาน าแนวทางการจัดหาน  าตามรูปแบบโครงการพัฒนาพื นที่เกษตร
น  าฝน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี มาใช้กับพื นที่บริเวณโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน  าสาขาแม่น  าปิงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และพื นที่บริเวณที่
ราษฎร น้อมเกล้าฯ ถวาย จ านวน 10 ไร่ ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยให้เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาน ามาปรับปรุงพื นที่ให้สามารถท า
การเกษตรได้อย่างสมบูรณ์...” 
 

พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2536 
 

เมื่อกำรพิจำรณำข้อมูลจำกกำรตรวจสภำพพื นที่และรำยละเอียดจำกแผนที่ มำตรำส่วน 1 : 100,000 
พื นที่บริเวณบ้ำนห้วยมะควัด และหมู่บ้ำนป่ำไม้เหนืออ่ำงเก็บน  ำ หนองกระทิง ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ มีสภำพภูมิประเทศเป็นเนินเล็ก ๆ สภำพดินลูกรังปนกรวดหน้ำดินถูกกัดเซำะและมี
อินทรียวัตถุน้อย ปัจจุบันไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกพื นที่ดังกล่ำวได้ แนวทำงกำรพัฒนำตำมรูปแบบ
โครงกำรพัฒนำพื นที่เกษตรน  ำฝน โดยขุดลอกร่องหุบระหว่ำง ลูกเนินให้ลึกและกว้ำง แล้วน ำดินที่ขุด
ไปปิดกั นระหว่ำงลูกเนินให้สำมำรถเก็บกักน  ำได้เป็นช่วง ๆ ลงไปสู่ที่ต่ ำกระจำยไปตำมควำมเหมำะสม
ส ำหรับพื นที่ที่จัดเป็นแปลงที่ท ำกินและไม่มีร่องหุบ ควรพิจำรณำขุดสระเพ่ือเก็บน  ำในบริเวณที่ที่มี
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พื นที่รับน  ำไหลลงสระ ส่วนพื นที่บริเวณยอดเนิน ซึ่งยำกแก่กำรจัดหำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร ควรใช้
เป็นพื นที่ปลูกป่ำ เพ่ือเพ่ิมควำมชุ่มชื น และชะลอกระแสน  ำ โดยเฉพำะพื นที่ที่ลำดชันมำกควรปลูก
หญ้ำแฝก เพ่ือป้องกันกำรกัดเซำะพังทะลำยของดินและควรมีกำรปรับปรุงบ ำรุงดินควบคู่ไปด้วย 

 

การด าเนินงานสนองพระราชด าริของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำรน ำแนวทำงกำรจัดหำน  ำ
ตำมรูปแบบโครงกำรพัฒนำพื นที่เกษตรน  ำฝนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ใช้เป็นตัวอย่ำงเพ่ือกำรศึกษำ
น ำมำปรับปรุงพื นที่บริเวณโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ นั น ได้มกีำรขุดลอกร่องหุบ
ระหว่ำงลูกเนินให้ลึกและกว้ำง แล้วน ำดินที่ขุดไปปิดกั นระหว่ำงลูกเนินให้สำมำรถเก็บกักน  ำได้เป็น 
ช่วง ๆ ลงไปสู่ที่ต่ ำกระจำยไปตำมควำมเหมำะสมโดย กองพลพัฒนำที่ 3 ได้ด ำเนินกำรขุดลอกร่องหุบ
ระหว่ำงลูกเนินลึกและกว้ำง และน ำดินที่ขุดไปปิดกั นระหว่ำงลูกเนินให้สำมำรถเก็บกักน  ำได้เป็นช่วง ๆ 
ลงไปสู่ที่ต่ ำเรียบร้อย หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) ได้มีกำรน ำเสนอแก่ประชำชน
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชนทรำบถึงผลได้ ผลเสีย และกำรมีส่วนร่วมในโครงกำรฯ และ กรม
ชลประทำน ได้ก่อสร้ำงสระเก็บน  ำในพื นที่โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ จ ำนวน 24 แห่ง สระเก็บน  ำมีปริมำตรควำมจุเท่ำกับ 1.1993 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

ส ำหรับพื นที่ท่ีจัดเป็นแปลงที่ท ำกินและไม่มีร่องหุบ ไดพิ้จำรณำขุดสระเพ่ือเก็บน  ำในบริเวณที่
ที่มีพื นที่รับน  ำไหลลงสระโดย หน่วยจัดที่ดินโครงกำรฯ ได้สนับสนุนกำรขุดสระน  ำเพ่ือกำรเกษตร และ
วำงท่อระบำยน  ำ และกำรจัดสรรที่ดินท ำกินและที่อยู่อำศัย และกองพันพัฒนำที่ 3 ได้มีกำรขุดลอก
ร่องในบำงส่วนและมีวงรอบในกำรด ำเนินกำรร่วมกับชำวบ้ำน 

ส่วนพื นที่บริเวณยอดเนินซึ่งยำกแก่กำรจัดหำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร ควรใช้เป็นพื นที่ปลูกป่ำ 
เพ่ือเพ่ิมควำมชุ่มชื นและชะลอกระแสน  ำ โดยเฉพำะพื นที่ที่ลำดชันมำกควรปลูกหญ้ำแฝก เพ่ือป้องกัน
กำรกัดเซำะพังทลำยของดิน และควรมีกำรปรับปรุงควบคู่ไปด้วยนั น กองพลพัฒนำที่ 3 น ำยุทธศำสตร์ดิน
และน  ำของ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร มำเป็นกลยุทธ์
ในกำรด ำเนินกำรจัดตั งชุมชน เช่น กำรใช้ทรัพยำกรน  ำอย่ำงยั่งยืน ตั งแต่ต้นน  ำ กลำงน  ำ และปลำยน  ำ  เริ่ม
จำกกำรสงวนรักษำแหล่งต้นน  ำ โดยปลูกป่ำทดแทนเป็นป่ำไม้ผสมที่มีทั ง ป่ำไม้ หญ้ำแฝก เพ่ือรักษำควำมชื น
ให้กับผืนป่ำ และป้องกันกำรบุกรุก ตัดไม้ท ำลำยป่ำ กลำงน  ำ โดยกำรอนุรักษ์แหล่งน  ำ จำกผืนฟ้ำและในดิน โดย
กำรสร้ำงฝำยชะลอน  ำ ขนำดเล็กกั นขวำงทำงน  ำไหลในเขต ต้นน  ำล ำธำรตำมพื นที่ต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงควำมชุ่ม
ชื นให้ในพื นที่ป่ำบริเวณนั น เกิดเป็น “ป่ำเปียก”ที่ช่วยรักษำควำมชื นและป้องกันไฟป่ำในหน้ำแล้ง ส ำนัก
บริหำรพื นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ด ำเนินกำรปลูกฟ้ืนฟูสภำพป่ำบริเวณ
พื นที่ที่มีสภำพป่ำเสื่อมโทรมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ และได้ด ำเนินกำรปลูกหญ้ำแฝกบริเวณพื นที่ลำด
ชันสองข้ำงล ำห้วย และบริเวณพื นที่รอบอ่ำงเก็บน  ำ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 กรมป่ำไม้  มี
กำรปลูกป่ำทดแทนบริเวณต้นน  ำ มีกำรเพำะหญ้ำแฝก ส่งเสริมให้รำษฎรปลูกช่วยให้ควำมชุ่มชื น ปลูก
หญ้ำแฝกลดกำรลำดชันชะล้ำงของหน้ำดิน หน่วยป้องกันรักษำป่ำท่ีเชียงใหม่ 19 (ห้วยโจ้) ใช้เป็นพื นที่
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ต้นน  ำและแนวเขตระหว่ำงป่ำกับหมู่บ้ำน และกองพันพัฒนำที่ 3 มีกำรร่วมกับขำวบ้ำนในกำรปลูกป่ำ
ในโครงกำรฯ อยู่เป็นระยะ ๆ 

นอกจำกนี  โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอ
จอมทอง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน ยังมีกำรสนองพระรำชด ำริ
ของ   สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระรำชด ำเนินไป
ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื นที่โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ และได้พระรำชทำนพระรำชด ำริ ควำมตอนหนึ่งว่ำ  

 
“...อ่างเก็บน  ามีน  าเหลือน้อย สภาพป่าต้นน  าล าธารแห้งแล้งมากให้ช่วยป้องกัน
รักษาป่า และพัฒนาป่าไม้ให้มาก  ๆเพื่อจะได้เป็นป่าต้นน  าล าธารชั นดี เพื่อให้ราษฎร
มีน  าใช้อย่างเพียงพอตลอดไป...” 
 

พระรำชด ำรัสของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง 
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2548 

 
การด าเนินงานสนองพระราชด าริของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองพลพัฒนำที่ 3  มีกำรจัด

อบรม ส่งเสริม ในเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  หน่วยงำนร่วมโครงกำรฯ ได้
จัดกิจกรรมปลูกป่ำสร้ำงฝำยอย่ำงต่อเนื่อง ชุดปฏิบัติกำรฯ ได้เข้ำพบปะ สร้ำงควำมเข้ำใจ ให้แก่
รำษฎรในโครงกำรฯ และพื นที่ใกล้เคียง เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง กองพันพัฒนำที่ 3 มีกำรร่วมกับ
ชำวบ้ำนในกำรปลูกป่ำเพ่ือให้เกิดควำมชุ่มชื น ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษำป่ำในพื นที่ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำบ้ำนโฮ่ง ชุดปฏิบัติกำร
โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ กองพลพัฒนำที่ 3 และรำษฎรในชุมชน ดูแลรักษำป่ำ
ไม้ไม่ให้ถูกบุกรุกท ำลำย ปัจจุบันสภำพป่ำต้นน  ำมีควำมอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน  ำไหลลงสู่อ่ำงเก็บ
น  ำเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำโดยเฉพำะนกยูงไทย ด ำเนินกำรปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน  ำให้
มีควำมอุดมสมบูรณ์ จ ำนวน 410 ไร่ และปัจจุบันพื นที่ป่ำต้นน  ำของโครงกำรฯ ได้ประกำศพื นที่ให้เป็น
เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำจ ำนวนเนื อที่ 60,1305 ไร่ และร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ด ำเนินกำรปลูกป่ำตั งแต่ปี  
2527 – 2549 รวมเนื อที่ 9,050 ไร่ สถำนีควบคุมไฟป่ำจอมทอง สบอ. 16 (เชียงใหม่) ช่วยป้องกัน
แก้ไขไฟป่ำในพื นที่โครงกำรฯ เป็นประจ ำทุกปี ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 กรมป่ำไม้  สภำพป่ำ
ปัจจุบันมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ น ผลจำกกำรร่วมกับรำษฎรในกำรดูแลป่ำต้นน  ำ เห็นได้ชัดเจน จำก
ปริมำณน  ำที่เพ่ิมขึ นและควำมชุ่มชื นของป่ำไม้ดีขึ น รวมถึงหน่วยป้องกันรักษำป่ำที่เชียงใหม่ 19 (ห้วย
โจ้) ได้สนองพระรำชด ำริอย่ำงต่อเนื่องส่งผลต่อประโยชน์ทั งทำงตรงและทำงอ้อมให้แก่ประชำชนใน
พื นที่เป็นอย่ำงมำก 
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ทั งนี  กำรด ำเนินงำนโดยหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรในสังกัด กรมป่ำไม้ ในระหว่ำงปี 2553-2562 
สะท้อนให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริที่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรอนุรักษ์
พื นที่ป่ำต้นน  ำล ำธำรเพ่ือพัฒนำและฟ้ืนฟูสภำพผืนป่ำที่แห้งแล้ง สนองพระรำชด ำริเพ่ือให้ผืนป่ำ
บริเวณนี เป็นป่ำต้นน  ำล ำธำรชั นดี ส่งผลให้รำษฎรมีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอตลอดไป โดยมีรำยละเอียดดังนี  

 

ปี พ.ศ. การด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
2553-2557 ปลูกและบ ำรุงป่ำทั่วไป 1,500 ไร่ 

2559 ปลูกและบ ำรุงป่ำใช้สอย 50 ไร่ 
2555-2560 ตรวจยึดจับกุมด ำเนินคดี ตรวจยึดพื นที่ดินป่ำไม้ จ ำนวน 273-0-36 ไร่ 
2558-2560 จัดสรรที่ดินให้รำษฎรผู้ยำกไร้/ไม่มีที่ดินท ำกิน รวมจ ำนวน 5,492-0-61 ไร่ ดังนี  

1. ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำท่ำธำร จ ำนวน 7,926-3-21 ไร่ 
2. ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่ตำลและแม่ยุย จ ำนวน 2,434-2-60 ไร่ 

2561 ปลูกและบ ำรุงป่ำใช้สอย 50 ไร่ 
2562 ปลูกและบ ำรุงป่ำใช้สอย 100 ไร่ 
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ผลส าเร็จของการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ ตำมแผนงำน/กิจกรรมที่ผ่ำนมำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั งนี  แสดงให้เห็นว่ำได้ด ำเนินกำรสนองพระรำชด ำริในทำงปฏิบัติ
ครบถ้วนตำมแนวพระรำชด ำริได้อย่ำงชัดเจน จำกกำรเปรียบเทียบสภำพพื นที่และควำมเปลี่ยนแปลง
ของหมู่บ้ำนเป้ำหมำย (ก่อนและหลังมีโครงกำรฯ) แสดงดังตำรำงที่  103 - 106 
 
ตารางท่ี 103 แสดงสภำพพื นที่และควำมเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้ำนเป้ำหมำย (ก่อนและหลังม ี

โครงกำรฯ) ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน  ำ 
ด้านการพัฒนาแหล่งน  า 

สภาพพื นที่ (ก่อนมีโครงการฯ) ความเปลี่ยนแปลงพื นที่ (หลังมีโครงการฯ) 
- สภำพพื นที่มีควำมแห้งแล้ง เพรำะฝนไม่ตก

ต้องตำมฤดูกำล 
- กำรขำดแคลนน  ำส ำหรับอุปโภคบริโภคและ

กำรเกษตร 
- เป็นพื นที่บริเวณเงำฝน คือ มีปริมำณน  ำฝนตก

น้อยกว่ำพื นที่อ่ืน ๆ ส่งผลให้รำษฎรในพื นที่
ขำดแคลนน  ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคและเพ่ือ
กำรเกษตร 

-  หลังจำกที่มีกำร พัฒนำแหล่งน  ำตำมแนว
พระรำชด ำริโดยก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำในล ำห้วย
สำขำต่ำง ๆ ในพื นที่โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จ
ลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ รำษฎรในพื นที่ได้รับ
ประโยชน์จำกอ่ำงเก็บน  ำส ำหรับใช้เพ่ือกำร
อุปโภคบริโภค และเพ่ือกำรเกษตร 

- มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำ เช่น โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำ 
และเจำะน  ำบำดำล เป็นต้น 

 
จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง   

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีแหล่งน  ำกิน-น  ำใช้ของครัวเรือน    
จำกน  ำประปำ จ ำนวน 238 คนคิดเป็นร้อยละ 50.32 รองลงมำคือ ซื อจำกร้ำนค้ำจ ำนวน 94 คน      
คิดเป็นร้อยละ 19.87 และใช้แหล่งน  ำกิน-น  ำใช้อื่น ๆ จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 
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340 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
 

ภาพที่ 100 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน  ำกิน-น  ำใช้จำกโครงกำรฯ 
ที่มำ: จำกกำรส ำรวจกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปงิอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ(2562) 

นอกจำกนี  ข้อมูลจำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำ
เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ยังพบว่ำ ผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรฯ    
ส่วนใหญ่มีปริมำณน  ำกิน-น  ำใช้เพียงพอตลอดปี จ ำนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 92.49 และมีปริมำณ
น  ำท ำกำรเกษตรเพียงพอตลอดปี จ ำนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 91.04 

 

 
 

ภาพที่ 101 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนควำมเพียงพอแหล่งน  ำกิน-น  ำใช้ และ       
น  ำท ำกำรเกษตรจำกโครงกำรฯ 

ที่มำ: จำกกำรส ำรวจกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปงิอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ(2562) 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับด้ำนแหล่งน  ำส ำหรับกำรเกษตรของครัวเรือน  พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีแหล่งน  ำท ำกำรเกษตรของครัวเรือนจำกน  ำบำดำล/น  ำจำกบ่อขุด จ ำนวน 
212 คน คิดเป็นร้อยละ 45.49 รองลงมำคือ มำจำกแม่น  ำ/ล ำคลองตำมธรรมชำติ จ ำนวน 84 คน      
คิดเป็นร้อยละ 18.03  และใช้แหล่งน  ำท ำกำรเกษตรจำกที่อ่ืน ๆ จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 

 

 
 

ภาพที่ 102 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน  ำท ำกำรเกษตรของครัวเรือน 
ที่มำ: จำกกำรส ำรวจกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปงิอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ(2562) 

 
จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำ

สำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จำกกำรใช้น  ำ
โครงกำรฯ จ ำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 71.39 และใช้ประโยชน์จำกกำรใช้น  ำโครงกำรฯ ส ำหรับ
กำรเพำะปลูก จ ำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 63.40 รองลงมำคือ ใช้ดื่มและใช้ในครัวเรือน จ ำนวน 
78 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49 
 

 
 

ภาพที่ 103 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน  ำจำกโครงกำรฯ 
ที่มำ: จำกกำรส ำรวจกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปงิอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ(2562) 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 104 แสดงสภำพพื นที่และควำมเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้ำนเป้ำหมำย (ก่อนและหลังมี
โครงกำรฯ) ด้ำนกำรพัฒนำป่ำไม ้

ด้านการพัฒนาป่าไม้  
สภาพพื นที่ (ก่อนมีโครงการฯ) ความเปลี่ยนแปลงพื นที่ (หลังมีโครงการฯ) 

- สภำพป่ำเสื่อมโทรมขำดควำมอุดมสมบูรณ์ 
- พื นที่ถูกบุกรุกมีกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ สภำพดิน

เสื่อมโทรม ปริมำณน  ำฝนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1 ,000 
มิลลิเมตร 

- กำรบุกรุกพื นที่ป่ำต้นน  ำล ำธำร 
- มีปัญหำกำรบุกรุกยึดถือครองพื นที่ป่ำเพ่ือขยำย

พื นที่เพำะปลูกท ำกำรเกษตรปลูกไม้ผลยืนต้น  
- กำรท ำกำรเกษตรเชิงเดี่ยวคือ กำรปลูกล ำไย

เป็นหลัก ซึ่งจะกระทบกับเขตป่ำสงวนและเขต
ป่ำอนุรักษท์ี่ติดกัน 

- กำรบุกรุกพื นที่ป่ำเพ่ือขยำยพื นที่เพำะปลูก    
- หลังเริ่มทรำบแนวเขตจึงผ่อนควำมรุนแรง   

ในกำรบุกรุกคงเหลือไม่มำกรำยมำกพื นที่ 
- ปัญหำไฟป่ำในช่วงฤดูแล้ง  
 
 

 
จำกกำรส ำรวจระดับควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำ

เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ด้ำนกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้    
ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.48 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ        
ควำมคิดเห็นระดับมำกท่ีมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กำรควบคุมป้องกันไฟป่ำ มีค่ำเฉลี่ย 3.76  รองลงมำคือ 
ที่ดินมีควำมชุ่มขึ น มีค่ำเฉลี่ย 3.63 (แสดงดังตำรำงด้ำนล่ำง) 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่ำนมีควำมเข้ำใจประโยชน์ของป่ำไม้
และทรัพยำกรธรรมชำติ 

  
3.62 

  
1.17 

  
มำก 

2. ป่ำที่ปลูกมีกำรเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ 3.56 1.17 มำก 
3. มีควำมหลำกหลำยของพันธุ์ไม้ 3.58 1.25 มำก 
4. มีพืชอำหำรป่ำ 3.57 1.29 มำก 
5. มีการควบคุมป้องกันไฟป่า 3.76 1.22 มาก 
6. ควำมหนำแน่นของพืชพันธุ์ไม้ในป่ำ 3.49 1.29 ปำนกลำง 
7. มีนกและสัตว์ป่ำที่เพ่ิมขึ น 2.60 1.32 ปำนกลำง 
8. ดินมีสภาพความชุ่มชื น 3.63 1.20 มาก 
9. ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ 3.51 1.32 มำก 
10. คุณภำพควำมใสของน  ำบริเวณต้นน  ำ
ล ำธำร 

3.49 
1.35 ปำนกลำง 

รวม 3.48 1.35 ปำนกลำง 

 
ข้อมูลจำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำ

แม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จำกป่ำคือ 
เป็นแหล่งหำอำหำรป่ำ จ ำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34 รองลงมำคือ หำไม้ฟืนเป็นเชื อเพลิง 
จ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54 และได้รับประโยชน์อื่น ๆ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  2.26 

 

  
 

ภาพที่ 104 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนป่ำไม้จำกโครงกำรฯ 
ที่มำ: จำกกำรส ำรวจกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปงิอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ(2562) 
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โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางท่ี 105 แสดงสภำพพื นที่และควำมเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้ำนเป้ำหมำย (ก่อนและหลังมี
โครงกำรฯ) ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ 

ด้านการพัฒนาอาชีพ 
สภาพพื นที่ (ก่อนมีโครงการฯ) ความเปลี่ยนแปลงพื นที่ (หลังมีโครงการฯ) 

- รำษฎรไม่มีพื นที่ท ำกิน/ขำดแคลนพื นที่ท ำกิน/ 
ที่ท ำกินไม่เพียงพอ 

- ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรประกอบอำชีพ 
- ดินมีคุณภำพต่ ำ/ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ 
- ขำดอำชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรำยได้ 
- กำรท ำกำรเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งจะกระทบกับเขต

ป่ำสงวนที่ติดกัน 

- รำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ ส่วนใหญ่ปลูกพืช
เชิงเดี่ยว คือท ำสวนล ำไย 

- ระบบทุนภำยนอกเข้ำมำครอบครองกิจกรรม
ท ำกำรเกษตรของรำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ 

- สำมำรถปลูกพืชยืนต้นได้คือล ำไย มะม่วง จำก
แต่ก่อนปลูกได้เพียงพืชไร่ พริก ถั่วลิสง 

- พื นที่ถูกพัฒนำ มีควำมชื นเพียงพอต่อกำร
เพำะปลูกไม้เศรษฐกิจ 

- มีกำรขยำยพื นท่ีกำรเพำะปลูกมำกขึ น 
- ส่งเสริมอำชีพ เช่น กำรเลี ยงไก่พื นเมือง กำร

เลี ยงสุกร 
 
จำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง  

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีแหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัว
จำกกำรท ำเกษตรกร จ ำนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 67.82 รองลงมำคือ จำกกำรรับจ้ำง จ ำนวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.35 และมีแหล่งที่มำของรำยได้ในครอบครัวจำกกำรให้กู้/ค่ำเช่ำ จ ำนวน  5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3  
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ภาพที่ 105 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนอำชีพจำกโครงกำรฯ 
ที่มำ: จำกกำรส ำรวจกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปงิอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ(2562) 

 
ข้อมูลจำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำ

แม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีรำยได้จำกกำรเกษตร
เฉลี่ยประมำณ 50,001–100,000 บำท/ปี จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  30.98 รองลงมำ มีรำยได้
เฉลี่ยประมำณ 10,000–50,000 บำท/ปี จ ำนวน  63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71 และมีรำยได้เฉลี่ย
ประมำณ 100,001–150,000 บำท/ปี จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.37  

 

 
 

ภาพที่ 106 แสดงกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้ำนรำยได้จำกกำรเกษตรจำกโครงกำรฯ 
ที่มำ: จำกกำรส ำรวจกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปงิอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ(2562) 
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ตารางท่ี 106 แสดงสภำพพื นที่และควำมเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้ำนเป้ำหมำย (ก่อนและหลังมี
โครงกำรฯ)  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สภาพพื นที่ (ก่อนมีโครงการฯ) ความเปลี่ยนแปลงพื นที่ (หลังมีโครงการฯ) 

- รำษฎรมีควำมยำกจน 
- ถนนและกำรเดินทำงไม่สะดวก 
- ไม่มีไฟฟ้ำ 

- ผลกระทบจำกกำรใช้ยำปรำบศัตรูพืช สำรเคมี
ในกำรท ำกำรเกษตร 

- รำษฎรในพื นที่มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ น         
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีรำยได้เพ่ิมขึ น 

- อุดมสมบูรณ์ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ดีขึ น มี
ถนนเดินทำงได้สะดวกขึ น มีไฟฟ้ำใช้ แต่ยัง
ขำดไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร 

 
จำกกำรส ำรวจระดับควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำ

เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (ควำมอยู่ดีมีสุข) 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.45 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ       
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่อยู่ในระดับมำกที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครอบครัวมีควำมอบอุ่น        
โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.71 รองลงมำคือ ครัวเรือนมีน  ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตร 
ต่อวัน โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 (แสดงดังตำรำงด้ำนล่ำง) 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ความอยู่ดีมีสุข)  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และ
ได้มำตรฐำน 

3.59 1.36 มำก 

ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ ำบัด บรรเทำอำกำร
เจ็บป่วยเบื องต้นอย่ำงเหมำะสม 

3.57 1.34 มำก 

ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมี
สภำพคงทนถำวร 

3.58 1.35 มำก 

ครัวเรือนมีน  ำสะอำดส ำหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 

3.66 1.21 มำก 

ครัวเรือนมีน  าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อย 
คนละ 45 ลิตรต่อวัน 

3.67 1.27 มาก 

ครัวเรือนมีกำรจัดสรรบ้ำนเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอำด และถูกสุขลักษณะ 

3.62 1.24 มำก 

ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติ
อย่ำงถูกวิธี 

3.65 1.16 มำก 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ความอยู่ดีมีสุข)  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.60 1.32 มำก 
เด็กอำยุ 6-14 ปีได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 (ม.3) 3.55 1.37 มำก 
คนอำยุ 15-59 ปี  อ่ำนเขียนภำษำไทยและคิดเลข
อย่ำงง่ำยได้ 

3.62 1.34 มำก 

ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น 

3.58 1.24 มำก 

ครอบครัวมีความอบอุ่น 3.71 1.37 มาก 
รวม 3.48 1.35 ปานกลาง 

 
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่

สำมำรถบูรณำกำรตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนงำนตนเพ่ือให้สำมำรถช่วยเหลือ
รำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ นมีรำยได้เพ่ิมมำกขึ นเพียงพอต่อกำรด ำรง
ชีวิตประจ ำวันได้ โดยสำมำรถอธิบำยออกเป็นด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี  

 
  ด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ ได้ดูแลพื นที่ป่ำบำงส่วนที่อยู่ในพื นที่รับผิดชอบให้อุดมสมบูรณ์
คงพื นที่ป่ำชุมชนให้สำมำรถใช้ประโยชน์ทั งทำงตรงและทำงอ้อมได้  โดยรำษฎรได้รับควำมรู้และเกิด
ควำมรักและหวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้ กำรป้องกันดูแลรักษำป่ำต้นน  ำไม่ให้ถูกบุกรุกท ำลำย กำรอนุรักษ์
และพัฒนำป่ำไม้ โดยกำรปลูกฟ้ืนฟูสภำพป่ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ในบริเวณพื นที่ต้นน  ำ โดยท ำให้
รำษฎรไม่ไปตัดไม้ท ำลำยป่ำซึ่งเป็นต้นน  ำล ำธำร ทั งนี  รำวปี 2560 ได้มีกำรบุกรุกพื นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติบริเวณพื นที่ที่ได้จัดเป็น “โซนพื นที่ป่ำไม้” เป็นบริเวณกว้ำง เพ่ือขยำยพื นที่ท ำกิน ซึ่งเป็นผล
มำจำก “น  ำไหล ไฟสว่ำง ทำงสะดวก ผลผลิตคุณภำพดี ที่ท ำกินมีรำคำสูง” แต่ภำยหลังเมื่อมีกำร
ทรำบแนวเขตพื นที่ป่ำไม้ที่ชัดเจน ประกอบกับคณะเจ้ำหน้ำที่จำกภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื นที่โครงกำรฯ 
ได้บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน โดยท ำกำรตรวจยึดด ำเนินคดีเอำพื นที่ป่ำไม้คืน และออกตรวจตรำเฝ้ำ
ระวังพื นที่ป่ำไม้อย่ำงเข้มงวดและต่อเนื่อง รวมทั งได้มีกำรฟื้นฟูป่ำไม้ในบริเวณที่ถูกบุกรุก โดยปลูกป่ำ
ใช้สอย (ปลูกป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง) โดยทันที จึงได้ผ่อนควำมรุนแรงของกำรบุกรุกพื นที่ป่ำไม้   
ลงไปตำมล ำดับ ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหำไฟป่ำเกิดขึ นในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ทั งท่ีมีกำรท ำแนวกันไฟ
และกำรก ำจัดเชื อเพลิง/ชิงเผำตำมหลักวิชำกำรร่วมกันของภำคส่วนต่ำง  ๆ ในพื นที่โครงกำรฯ โดย
ตลอด 
 

ด้านการเกษตร ได้มีกำรพัฒนำพื นที่กำรเกษตรได้เกินกว่ำเป้ำหมำยที่วำงแผน โดยรำษฎร
ได้รับควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ในด้ำนกำรบ ำรุงดูแลรักษำดินและพืชลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อปุ๋ยเคมี 
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กำรบ ำรุงดูแลรักษำสัตว์ ท ำให้มีอำหำรโปรตีนไว้บริโภคได้ตลอดปี ลดค่ำใช้จ่ำยในครอบครัว  ซี่งมี
ควำมสอดคล้องกับแนวพระรำชด ำริปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดควำมม่ันคงและยั่งยืน 

ด้านการชลประทาน กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนนั นได้ด ำเนินกำรสนองพระรำชด ำริ 
ครบถ้วนแล้ว ได้แก่ กำรพัฒนำพื นที่เกษตรน  ำฝน กำรก่อสร้ำงฝำยต้นน  ำล ำธำรในพื นที่เหนืออ่ำงเก็บน  ำ  
กำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำในล ำห้วยสำขำต่ำง ๆ โดยโครงกำรชลประทำนเชียงใหม่ ด ำเนินกำรพัฒนำ
แหล่งน  ำ ได้ร้อยละ 90 ของพระรำชด ำริที่พระรำชทำนไว้ ท ำให้รำษฎรมีน  ำไว้ใช้ส ำหรับอุปโภคบริโภค 
และมีน  ำไว้ใช้ในด้ำนกำรเกษตรอย่ำงพอเพียง   

 
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา รำษฎรได้รับกำรฝึกอบรมในด้ำนสำธำรณสุข (อสม.) 

สำมำรถดูแลสุขภำพตนเองและผู้อื่นได้ในเบื องต้น และรำษฎรได้รับกำรศึกษำขั นพื นฐำน มีควำมรู้เพ่ิม
มำกขึ นสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ อีกทั งยังส่งผลให้รำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ เกิดควำมส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณ มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ และหวงแหนผืนแผ่นดินที่ตนอยู่อีกด้วย 

 
   อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกิจกรรมที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำรสนองพระรำชด ำริได้ครบถ้วน แต่ยัง
ขำดควำมยั่งยืน เนื่องจำกยังไม่มีกำรสืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่น เมื่อกลุ่มเป้ำหมำยเปลี่ยน ยังคงต้องด ำเนิน
กิจกรรมเดิมกับรุ่นต่อไป และบำงส่วนที่เห็นว่ำได้ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่
ในทำงปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน ครอบคลุม เนื่องจำกกำรสนับสนุนงบประมำณยังไม่ต่อเนื่อง ท ำให้มี
ปัญหำ ได้แก่ ปัญหำกำรบุกรุกพื นที่ป่ำเพ่ือขยำยที่ท ำกิน และ ปัญหำไฟป่ำในฤดูแล้ง  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน  าสาขาแม่น  า
ปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

จำกกำรส ำรวจประชำชนผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง   
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมได้รับประโยชน์จำกโครงกำรในภำพรวม         
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 72.81 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ำงสูง โดยผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่     
ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ ท ำให้พื นที่ป่ำได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู คิดเป็นร้อยละ 82.08 
รองลงมำคือ โครงกำรฯ มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำในพื นที่โครงกำรฯ มีผลท ำให้ประชำชนในพื นที่มี
คุณภำพชีวิตดีขึ น คิดเป็นร้อยละ 79.48 และน้อยที่สุด คือ ได้รับกำรจัดสรรที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 
56.94 แสดงดังตำรำงที่  107 
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ตารางที่ 107 แสดงกำรได้รับประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริโครงกำรพัฒนำ

เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของประชำชนกลุ่มตัวอย่ำง 

การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 
ระดับความคิดเห็น 

ใช่ ร้อยละ ไม่ใช่ ร้อยละ 
1 ได้รับรู้/รับทรำบ ว่ำมีโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำ

สำขำแม่น  ำปิงฯ 
255 73.70 61 26.30 

2 โครงกำรฯ มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนในพื นที่ (อำทิ 
น  ำ ไฟฟ้ำ ถนน ฯลฯ) 269 77.75 77 22.25 

3 โครงกำรฯ มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำในพื นท่ี 275 79.48 71 20.52 
4 ได้รับกำรจัดสรรที่ดิน 197 56.94 149 43.06 
5 ได้รับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้ดีขึ น 269 77.75 77 22.25 
6 โครงกำรฯ ท ำให้พื นที่ป่ำได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 284 82.08 62 17.92 
7 โครงกำรฯ มีกำรส่งเสริมอำชีพ/รำยได้ให้ดีขึ น 251 72.54 95 27.46 
8 ได้รับกำรอบรมควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพเกษตรจำก

โครงกำรฯ 
256 73.99 90 26.01 

9 ได้รับปัจจัยกำรผลิต (อำทิ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุ/
อุปกรณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ 
ฯลฯ) จำกโครงกำรฯ 

259 74.86  87 25.14 

10 ได้รับควำมรู้อ่ืน ๆ (นอกเหนือจำกกำรเกษตร) จำก
โครงกำรฯ 

 248 71.68  98 28.32 

11 ได้รับค ำปรึกษำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ เมื่อมี
ปัญหำในกำรประกอบอำชีพ 

237 68.50 109 31.50 

12 เคยไปศึกษำดูงำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 218 63.01 128 36.99 
13 โครงกำรฯ มีผลท ำให้ประชำชนในพื นท่ีมีคุณภำพชีวิต  

ทีด่ีขึ น 
 275 79.48 71 20.52 

14 มีเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ เข้ำมำติดตำมงำนเป็นประจ ำ 226 65.32 120 34.68 
15 รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรฯ  260 75.14 86 24.86 

รวม   72.81   27.19 
 

ผลจำกกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตลอดระยะเวลำกว่ำ 30 ปี สะท้อนให้เห็นว่ำ สนองพระรำชด ำริของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนั น ยังผลให้รำษฎรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ นและได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ ดังนี  
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1. รำษฎรมีควำมเป็นอยู่ และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 
2.  กำรก ำหนดขอบเขต พื นที่อยู่อำศัย พื นที่เกษตรกรรมและพื นที่ป่ำไม้ อย่ำงถูกต้อง

ชัดเจนท ำให้กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ ในพื นที่ลดน้อยลง 
3. รำษฎรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและดูแลรักษำป่ำเพ่ิมมำกขึ น 
4. พื นที่ป่ำต้นน  ำได้รับกำรดูแลรักษำ/พัฒนำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์และฟ้ืนตัวตำมระบบ

มำกขึ น เป็นแหล่งต้นน  ำของอ่ำงเก็บน  ำต่ำง ๆ ในพื นที่โครงกำรฯ ที่รำษฎรใช้อุปโภคบริโภค และใช้ท ำ
กำรเกษตร 

5. รำษฎรในชุมชนได้รับประโยชน์จำกไม้ใช้สอยในกำรด ำรงชีวิตและท ำกำรเกษตร 
6. รำษฎรได้ประโยชน์จำกกำรเก็บของป่ำและสมุนไพรเพ่ือบริโภคในครอบครัวและขำย

เพ่ือเป็นรำยได้ของครอบครัว 
7. มีแหล่งน  ำเพียงพอส ำหรับกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร 
8. แก้ไขปัญหำควำมแห้งแล้งในพื นที่ 
9. รำษฎรมีส่วนร่วมในกำรช่วยรักษำควำมม่ันคง ของประเทศอย่ำงยั่งยืนตลอดไป 
10. รำษฎรในพื นที่จะได้รับกำรฝึกอบรมและเรียนรู้ถึงกำรท ำหน้ำที่ของชุดรักษำควำม

ปลอดภัยในหมู่บ้ำน (ชรบ.) ร่วมฝึกทบทวนกำรลำดตระเวน กำรป้องกันกำรลักลอบตัดไม้  กำร
ป้องกันยำเสพติด และผู้มีอิทธิพล รวมถึงกำรเฝ้ำตรวจและแจ้งเตือน เพ่ือน ำไปสู่กำรรำยงำนข่ำวสำร
ให้กับหน่วยงำนภำครัฐด้ำนควำมม่ันคง อีกทั งมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำต้นน  ำล ำธำร 

11. รำษฎรได้รับควำมรู้จำกกำรอบรมให้ควำมรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรผลิต และกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิต 

12. รำษฎรมีแหล่งอำหำรโปรตีนจำกปลำเพ่ือบริโภค 
13. รำษฎรมีควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงในแหล่งน  ำของหมู่บ้ำน เพ่ือกำรใช้

ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
14. รำษฎรในพื นที่สำมำรถน ำน  ำในอ่ำงเก็บน  ำต่ำง ๆ ไปใช้เพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค และ

ใช้น  ำเพ่ือกำรเกษตรในฤดูแล้งไดด้ีขึ น 
15. รำษฎรมีน  ำใช้เพ่ือปลูกล ำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของรำษฎร ส่งผลให้รำษฎรมีรำยได้ที่ดีขึ น 
16. มีกำรสร้ำงสำธำรณูปโภคในพื นที่กำรเกษตรกรรม 
17. สำมำรถใช้พื นที่ป่ำทั งทำงตรงและทำงอ้อมได้อย่ำงเสมอภำคถ้วนหน้ำ 
18. รำษฎรในชุมชนมีรำยได้จำกกำรเก็บหำของป่ำและหำยำสมุนไพร อำหำร ในพื นที่ป่ำ 

 
การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสนองพระราชด าริ  
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กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ อ ำเภอจอมทอง  อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน  ได้มี
กำรท ำงำนบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

 

จังหวัดเชียงใหม่  
   บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  ได้แก่ 1)  กำรประสำนงำนกบัหน่วยจัดที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน 
สปก. ในกำรก ำหนดพื นที่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำให้มีน  ำสนับสนุนในพื นที่กำรเกษตร  2) เป็นหน่วยหลักใน
กำรจัดหำแหล่งน  ำสนับสนุนพื นที่  3) ประสำนกับป่ำไม้ในกำรก ำหนดพื นที่ Zoning  แหล่งน  ำ ป่ำ 
พื นที่เกษตรกรรม  4) สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ กรมทหำรรำบที่ 7, ทหำรพัฒนำ ในกำรสร้ำง
จิตส ำนึก  
 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง  ๆ ได้แก่ 1) ร่วมกับโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จฯ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ที่ 1 กรมป่ำไม้ ชุดปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จฯ กองพลพัฒนำที่ 3 เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ      
บ้ำนโฮ่ง หน่วยป้องกันรักษำป่ำในพื นที่โครงกำรฯ ในกำรป้องกัน ดูแลรักษำป่ำไม้และสัตว์ป่ำในพื นที่
โครงกำรฯ 2) ร่วมกับอ ำเภอท้องที่ฝ่ำยปกครอง ผู้น ำชุมชนในกำรดูแลรักษำป่ำและกำรป้องกันไฟป่ำ  3) 
ร่วมกับสถำนีควบคุมไฟป่ำและชุมชนในพื นที่โครงกำรฯ ในกิจกรรม ป้องกันไฟป่ำ กำรท ำแนวกันไฟ
ประชำอำสำ และ 4) ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ชุมชนในพื นที่โครงกำรฯ ในกิจกรรมอนุรักษ์
และพัฒนำป่ำไม้ 
 

กรมป่าไม้   
 บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  โดยกำรประสำนงำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำน  ส่วนรำชกำรและ
ประชำชนในพื นที่เป็นระยะ ตำมลักษณะของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เช่น ส ำรวจ/สอบถำมควำม
ต้องกำรกล้ำไม้มีค่ำ และเชิญชวนภำคส่วนต่ำง ๆ ร่วมกิจกรรม เช่น ท ำแนวกันไฟ ปลูกซ่อมต้นไม้ ปลูก
หวำย หญ้ำแฝก เพื่อฟ้ืนฟูและบ ำรุงรักษำป่ำไม ้เป็นต้น  
 

กรมชลประทาน  
  บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ  ได้แก ่1) กำรประสำนงำนกับหน่วยจัดที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน 
สปก. ในกำรก ำหนดพื นที่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำให้มีน  ำสนับสนุนในพื นที่กำรเกษตร   2) เป็น
หน่วยงำนหลักในกำรจัดหำแหล่งน  ำสนับสนุนพื นที่   3) ประสำนกับกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำน
แห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ในกำรก ำหนดพื นที่ Zoning  แหล่งน  ำ ป่ำ พื นที่เกษตรกร  4) สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของ กรมทหำรรำบที่ 7 ทหำรพัฒนำ ในกำรสร้ำงจิตส ำนึก 
   

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
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  บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  โดยด ำเนินกำรตำมภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร และ
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
 

กรมปศุสัตว์  
  บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  ได้แก่ 1) ขอรับกำรสนับสนุนปัจจัยในกำรผลิต  เพ่ือ
ส่งเสริมแก่เกษตรกร  2) จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำน  3) อ ำนวยกำรและประสำนงำน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด เขต 1 กรมประมง   
  บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  โดยติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนร่วมในภำรกิจ             
ที่เก่ียวข้อง เช่น ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่กรมชลประทำนในเรื่องของปริมำณน  ำในอ่ำงเก็บน  ำ แต่ละ
แห่งในฤดูกำลต่ำง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมด้ำนประมงได้อย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงจัด
ประชุมและประสำนงำนกับผู้น ำชุมชนในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรกับรำษฎร  
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
      บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  ได้แก่ 1. กำรบูรณำกำรในพื นที่ร่วมกับหน่วยงำนศูนย์วิจัย
และพัฒนำประมงน  ำจืดเชียงใหม่(แม่โจ้) เพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น  ำในพื นที่อ่ำงเก็บน  ำในโครงกำรพัฒนำ
เบ็ดเสร็จฯ  2. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุงและบ ำรุงรักษำอำคำร
ชลประทำนให้ใช้งำนได้ดี  3. ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น  ำอ่ำงเก็บน  ำต่ำง ๆ ในพื นที่ร่วมกันบริหำรจัดกำรน  ำใน
อ่ำงเก็บน  ำ 
 

สถานีควบคุมไฟป่าจอมทอง ส านักอนุรักษ์ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 บูรณำกำรท ำงำนร่วมกับทุกภำคส่วน เช่น อ ำเภอจอมทอง เทศบำล ต ำบลแม่สอย เทศบำล
ต ำบลบ้ำนแปะ เจ้ำหน้ำที่ทหำรประจ ำโครงกำรฯ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในพื นที่รับผิดชอบในกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำไฟป่ำ โดยกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรลำดตระเวนร่วมกัน กำรจัดท ำแนวกันไฟ กำรลด
เชื อเพลิงในป่ำเต็งรังที่เสี่ยงต่อกำรเกิดไฟป่ำโดยวิธีกำรชิงเผำ และร่วมกันดับไฟป่ำ  
 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.19 (ห้วยโจ้) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  โดยร่วมป้องกันและปรำบปรำมควบคุมกำรขยำยที่ดินท ำกิน
มิให้ล่วงล  ำพื นที่ป่ำ ประสำนทุกหน่วยงำนในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำน พร้อมประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้  
 

ชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน  าสาขาแม่น  าปิง กองพันพัฒนาที่ 3  
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   บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  โดยประสำนกับกรมชลประทำน กรมป่ำไม้ ในกำรส่งเสริม 
ปลูกฝังรำษฎรให้ปลูกพืชหลำยชนิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติกำรตระเวนเฝ้ำ
ระวังกำรบุกรุกป่ำ  

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารแิละความม่ันคง กองทัพภาคที่ 3  
  บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ   โดยจัดชุดปฏิบัติกำรฯ เข้ำมำสนับสนุนในกำรพัฒนำด้ำน
ต่ำง ๆ โดยกำรประสำนงำน รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ สรุปใน
ภำพรวม ดังนี  
 

1. ด้านความม่ันคง กองทัพภำคท่ี 3 ได้จัดก ำลังพลเข้ำไปปฏิบัติงำน หมู่บ้ำนละ 1 ชุด
ปฏิบัติกำร ท ำหน้ำที่คุ้มครอง  ให้ควำมช่วยเหลือรำษฎร ตลอดจนประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  นอกจำกนี  ยังได้พบปะผู้น ำหมู่บ้ำนและรำษฎรเป็นประจ ำ เพ่ือชี แจงข่ำวสำรและเหตุกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ นในบ้ำนเมือง เน้นย  ำถึงยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง ให้รำษฎรได้ตระหนักในหน้ำที่ปกป้องรักษำ
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีขึ นในชุมชน ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นไทย กำร
มีส่วนร่วมในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย และห่ำงไกลยำเสพติด ฝึกอบรมชุดรักษำควำม
ปลอดภัยหมู่บ้ำน ให้มีควำมพร้อมในกำรป้องกันชุมชน และสำมำรถรำยงำนข่ำวสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยแต่ละบ้ำน จะมีชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน  5 – 18 คน ตั งจุดตรวจทำงผ่ำน
เข้ำ – ออก หมู่บ้ำน และออกลำดตระเวนรอบพื นที่โครงกำรฯ  เพ่ือป้องปรำมกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ 
และกำรกระท ำผิดกฎหมำยทุกชนิด ทุกคนได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในภำรกิจที่ได้รับมอบ 

 

2. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 ด้านการเกษตร โดยส ำนักงำนเกษตร อ ำเภอจอมทอง และศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ได้ให้กำรแนะน ำช่วยเหลือและส่งเสริมด้ำนกำรเกษตรให้กับ
รำษฎร เช่น กำรเพำะเห็ด กำรสร้ำงโรงเรือนเพำะเห็ด กำรปรับปรุงคุณภำพ ผลผลิตล ำไย กำรเลี ยงไก่พันธุ์
พื นเมือง กำรเลี ยงสุกร เป็นต้น นอกจำกนี  ยังได้รับควำมร่วมมือจำกสถำนีพัฒนำที่ดินเชียงใหม่ ในกำร
สำธิตและส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยใช้สำรเร่ง พด.1-7 สำธิตกำรท ำปุ๋ยพืชสด กำรปลูกหญ้ำ
แฝก เพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน  ำ ในพื นที่ต ำบลแม่สอย ต ำบลบ้ำนแปะ และต ำบลบ้ำนตำล ซึ่งท ำให้
รำษฎร มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น  ำ ป่ำไม้ รวมทั งสำมำรถปรับเปลี่ยนระบบ
กำรผลิตภำคเกษตรเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์ ท ำให้รำษฎรเกิดสุขอนำมัยที่ดี ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อ
ปุ๋ยเคมีและสำรเคมี  

2.2 ด้านปศุสัตว์ โดยส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ไดอ้บรมด้ำนกำรป้องกัน กำร
ส่งเสริมกำรเลี ยงสัตว์และกำรขยำยพันธุ์สัตว์ เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ให้กับรำษฎรในกำรเลี ยงสัตว์ อย่ำง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ  
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2.3 ด้านการประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืดเชียงใหม่ ในกำรปล่อย
พันธุ์ปลำลงสู่แหล่งน  ำธรรมชำติ เพ่ือเป็นแหล่งอำหำรของรำษฎรในพื นที่สนับสนุนพันธุ์ปลำให้กับ
โรงเรียนและรำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ เพ่ือเลี ยงในบ่อขนำดเล็ก 

2.4 ด้านการพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตร กองพลพัฒนำที่ 3 ได้จัดฝึกอบรมกำร
ทอผ้ำไหมในพื นที่โครงกำรฯ นอกจำกนี  ยังได้ประสำนงำนให้รำษฎรเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
และศึกษำดูงำนทีศู่นย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพ่ือน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำ 
พัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมำชิก ต่อไป 

3. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ที่ 16      
ท ำกำรป้องกันรักษำป่ำที่มีสภำพสมบูรณ์ ให้คงสภำพเดิม ปรับปรุง และพัฒนำป่ำเสื่อมโทรมให้
กลับมำเป็นป่ำที่สมบูรณ์ โดยกำรปลูกไม้ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง โดยกำรปลูกไม้สัก ไม้ประดู่ จัด
เจ้ำหน้ำที่ออกลำดตระเวนพื นที่ป่ำ ในเขตพื นที่โครงกำรฯ ร่วมกับทหำร เพ่ือป้องกันกำรบุกรุก แผ้ว
ถำงป่ำ ประชำสัมพันธ์ งำนด้ำนป่ำไม้ และวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ 
ป้องกันไฟป่ำร่วมกับชุมชน ท ำกำรประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ เกี่ยวกับกำรป้องกันไฟป่ำ ให้ควำมรู้แก่
นักเรียน  และรำษฎรในพื นที่  ท ำแนวกันไฟป่ำร่วมกับส่วนรำชกำร และรำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ 
พร้อมทั งติดตั งป้ำยประชำสัมพันธ์ แจกจ่ำยเอกสำรเผยแพร่กำรควบคุมไฟป่ำ  ท ำกำรดับไฟป่ำ และ
อบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ 

 

4. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
4.1 แผนงานจัดหาและพัฒนาแหล่งน  า โดยส ำนักชลประทำนที่ 1 ได้สนับสนุนใน

จัดหำแหล่งน  ำส ำหรับอุปโภคและบริโภค ให้กับรำษฎร ตั งแต่เริ่มโครงกำรฯ จนถึงปัจจุบัน ด ำเนินกำร
จัดสรรแหล่งน  ำ จ ำนวน 22 อ่ำงเก็บน  ำ ได้แก่ 1)  ห้วยปุ๊ตอนบน ปริมำณควำมจุ 147,000 ลูกบำศก์
เมตร  2) ห้วยม่วงตอนบน ปริมำณควำมจุ 195,000 ลูกบำศก์เมตร 3) ห้วยตำผำ ปริมำณควำมจุ 
890,000 ลูกบำศก์เมตร  4) ห้วยขะหมำน้อย ปริมำณควำมจุ 289,000 ลูกบำศก์เมตร 5) ห้วยสะแพด
ตอนบน ปริมำณควำมจุ 360,000 ลูกบำศก์เมตร  6) ห้วยโป่ง ปริมำณควำมจุ 200,000 ลูกบำศก์
เมตร 7) ห้วยผีเสื อ ปริมำณควำมจุ 800,000 ลูกบำศก์เมตร 8) ห้วยยอน ปริมำณควำมจุ 630,000 
ลูกบำศก์เมตร 9) ห้วยฝำงน้อย ปริมำณควำมจุ 105,000 ลูกบำศก์เมตร 10) ห้วยฝำงหลวง ปริมำณ
ควำมจุ 100,000 ลูกบำศก์เมตร 11) หนองปลำ-สะวำย ปริมำณนควำมจุ 710,000 ลูกบำศก์เมตร 
12) ห้วยหนองสูน ปริมำณควำมจุ 1,150,000 ลูกบำศก์เมตร 13) ห้วยเขียวตอนล่ำง ปริมำณควำมจุ 
1,010,000 ลูกบำศก์เมตร 14) หนองกระทิง ปริมำณควำมจุ 680,000 ลูกบำศก์เมตร 15) ห้วยม่วง
ตอนล่ำง ปริมำณควำมจุ 880,000 ลูกบำศก์เมตร 16) ห้วยคอควำย ปริมำณควำมจุ 90,000 ลูกบำศก์
เมตร 17) ห้วยปุ๊ตอนล่ำง ปริมำณควำมจุ 1,020,000  ลูกบำศก์เมตร 18) ห้วยน  ำอุ่น ปริมำณควำมจุ 
580,000 ลูกบำศก์เมตร 19) ห้วยนิคม ปริมำณควำมจุ 144,000 ลูกบำศก์เมตร 20) ห้วยสะแพด
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ตอนล่ำง  ปริมำณควำมจุ 600,000 ลูกบำศก์เมตร  21) ห้วยขะหมำหลวง  ปริมำนควำมจุ 440,000 
ลูกบำศก์เมตร 22) ห้วยฝำงบริวำร ปริมำณควำมจุ 800,000 ลูกบำศก์เมตร 

 

4.2 แผนงานการจัดที่ดิน โดยหน่วยจัดที่ดินโครงกำรฯ  รังวัดปักหลักเขตเฉพำะรำย
ในพื นที่แปลงที่ดินเกษตรกรรมเป็นระบบพิกัดฉำก UTM. สร้ำงและปรับปรุงถนนสำยหลักสำยซอย    
พื นที่เกษตรกรรม ขุดสระน  ำเพ่ือกำรเกษตร และวำงท่อระบำยน  ำ และกำรจัดสรรที่ดินท ำกินและที่อยู่
อำศัย 
 

5. ด้านระบบไฟฟ้า โดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอจอมทอง ด ำเนินกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตรให้กับรำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ  เพื่อลดกำรใช้น  ำมันในกำรสูบน  ำเพื่อกำรเกษตร 

 

6. ด้านสาธารณสุข โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
สถำนีอนำมัยบ้ำนห้วยสะแพด เพ่ือดูแลสุขภำพของรำษฎรในพื นที่ รวมทั งกำรวำงแผนครอบครัวให้กับ
ชุมชน 
 
การด าเนินการขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

ภาพที่ 12 กิจกรรมกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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 โครงกำรฯ ได้รับกำรขยำยผลจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ดังนี  

1. กำรก่อสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื น (Check dam) เพ่ือเพ่ิมควำมชุ่มชื นให้กับผืนป่ำ 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
3. กำรอบรมด้ำนกำรเกษตร กำรเพำะปลูกเลี ยงสัตว์ (โค) 
4. กำรเพำะเห็ด 
5. กำรขยำยพันธุ์พืช 
6. กำรท ำปุ๋ย 
7.  กิจกรรมกำรปลูกฟ้ืนฟูสภำพป่ำ (ด ำเนินกำรโดยสวนป่ำโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำ

สำขำแม่น  ำปิงฯ) โดยเริ่มท ำกำรปลูกตั งแต่ปี 2527 
8.  กำรก่อสร้ำงฝำยต้นน  ำล ำธำรในบริเวณพื นที่ป่ำต้นน  ำ ด ำเนินกำรในปี 2548 
9.  กิจกรรมปลูกป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง ด ำเนินกำรในปี 2549 
10.  กำรใช้หญ้ำแฝกเพ่ือชะลอควำมเร็วของน  ำ 
11.  กำรจัดกำรเชิงนิเวศเพ่ือกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
12.  กำรบ ำรุงรักษำสภำพป่ำไม้ 
13.  กำรปลูกพืชเกษตรผสมผสำนในพื นที่ป่ำไม้ 
14.  ระบบกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ 
15.  กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 
16.  กำรเพำะเลี ยงปลำในกระชังในอ่ำงเก็บน  ำ 
17.  กำรเลี ยงปลำระบบน  ำไหล 
18.  กำรประมงในกำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริ ทฤษฎีใหม่ 
19.  กำรประมงในเกษตรแบบผสมผสำน 
20.  กำรเพำะเลี ยงกบ 
21. กำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวครบวงจรที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริม และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์

ดีให้แก่เกษตรกร กำรให้บริกำรโรงสีข้ำว กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้ำว ส่งเสริมกำรท ำเกษตรแบบ
ผสมผสำนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรตัวอย่ำงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 

22. กำรปลูกพืชแบบผสมผสำน หลำกหลำยชนิดปะปนกันไปในพื นที่ท ำกิน และพื นที่อยู่
อำศัย ซึ่งมีชนิดและปริมำณพืชใช้สอย พืชกินได้ ให้มีพอกินพอใช้ในครัวเรือน ใช้พื นที่ในกำรเพำะปลูก
น้อยแต่เป็นกำรจัดกำรพื นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

23. กำรจัดกำรดินและพืชแบบผสมผสำนเพื่อกำรเกษตรแบบยั่งยืน 
24. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงกำรเกษตรอินทรีย์ 
25. กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
26. ส่งเสริมกำรเลี ยงสุกรพันธุ์เหมยซำน 
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27. โครงกำรส่งเสริมกำรเลี ยงไก่พื นเมือง โดยส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอจอมทอง ออกติดตำมให้ค ำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำกำรเลี ยงสัตว์ 

28. น ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำป่ำเปียก ปุ๋ยหมักใบไม้แห้งมำขยำยผลให้กับทำงสถำนีควบคุม
ไฟป่ำจอมทองฯ ซ่ึงเดิมเปน็สถำนีควบคุมไฟป่ำลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง พื นที่เป้ำหมำยหลัก คือ ป่ำอนุรักษ์ 
(เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำป่ำบ้ำนโฮ่ง) 5,000 ไร่ จำกโครงกำรฯ  180,000 ไร่ โดยอีกประมำณ 130,000 ไร่ 
เป็นเป้ำหมำยของที่มีภำรกิจรับผิดชอบดูแลอยู่ 

29. กำรฟ้ืนฟูสภำพป่ำ โดยกำรปลูกปรับปรุงระบบนิเวศน์บริเวณพื นที่ป่ำต้นน  ำโดยกำร
ปลูกปรับปรุงบริเวณพื นที่สูงให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ โดยคัดเลือกชนิดไม้ถิ่นเดิมที่ เจริญเติบโตได้ดีอยู่
แล้วตำมธรรมชำติ 

30. ปลูกป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง โดยคัดเลือกชนิดไม้เป็นไม้ใช้สอย และไม้กินได้ 
ได้แก่ ไผ่ชนิดต่ำง ๆ  สะเดำ ขี เหล็กบ้ำน กระถินยักษ์ เป็นต้น โดยคัดเลือกพื นที่ป่ำที่ไม่ไกลจำก
หมู่บ้ำน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ 

31. กำรจัดท ำฝำยต้นน  ำล ำธำรแบบผสมผสำน หรือฝำยท้องถิ่นเบื องต้น โดยคัดเลือกพื นที่
บริเวณล ำห้วย เหนืออ่ำงเก็บน  ำของโครงกำรฯ  เพ่ือชะลออัตรำกำรไหลของน  ำ ป้องกันดินตะกอนไหล
ลงสู่อ่ำงเก็บน  ำ และสร้ำงควำมชุ่มชื นให้กับพื นที่ป่ำต้นน  ำ 

32. กำรขยำยผลกำรก่อสร้ำงฝำยต้นน  ำล ำธำร โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำงฝำยต้นน  ำล ำธำร
ในพื นที่เหนืออ่ำงเก็บน  ำในพื นที่โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จฯ 

33. กำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปฝึกอบรมอำชีพด้ำนกำรเกษตรให้กับรำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ 
  

 อย่ำงไรก็ตำม กำรขยำยผลจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ มำยังโครงกำรพัฒนำ
เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ โดยกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ ฯ              
มำฝึกอบรมอำชีพ  ด้ำนกำรเกษตรให้กับรำษฎรในพื นที่ พบว่ำ (ประมำณ 10 กว่ำปีผ่ำนมำประมำณ
ก่อนปี 2550 และปัจจุบันไม่ได้มีกำรออกไปขยำยผลอย่ำงต่อเนื่อง)  ด้วยวิถีของรำษฎรในพื นที่ส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพท ำสวนล ำไยซึ่งเป็นรำยได้หลักของรำษฎร เมื่อผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้ว รำษฎรไม่ได้น ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนั น กำรด ำเนินงำนในระยะต่อไปต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรขยำยผลที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของประชำชน และเน้นกำรใช้ประโยชน์ของพื นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับกำร
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติให้ควำมสมบูรณ์และยั่งยืน ต่อไป  
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แผนการพัฒนาโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 
ความเป็นมา 
 จำกวันที่ 10 มกรำคม 2527 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนพระรำชด ำริให้พิจำรณำวำงโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำและ
ระบบชลประทำนตำมล ำน  ำสำขำต่ำง ๆ ของแม่น  ำปิง ในเขตอ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และ 
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน มอบหมำยให้กรมชลประทำนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดหำน  ำให้กับรำษฎรใช้ในกำรเพำะปลูก ตลอดจนเพ่ือให้มีน  ำไว้สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนปศุสัตว์ กำร
ประมง กำรเกษตร อุตสำหกรรม และจัดสรรพื นที่ท ำกินให้แก่รำษฎรในพื นที่ป่ำละเมำะ และส ำหรับ
พื นที่ต้นน  ำล ำธำรเหนืออ่ำงเก็บน  ำต่ำง ๆ ให้ท ำกำรพัฒนำให้เป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์และอนุรักษ์ไว้เป็น
พื นที่ตน้น  ำล ำธำรต่อไป  
 โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง ฯ เป็นหนึ่งในศูนย์สำขำ ที่ได้น ำผลส ำเร็จจำก
กำรศึกษำ ทดลอง และขยำยผล ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
มำใช้ด ำเนินกำรในพื นที่จริง ซึ่งได้ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ในระยะแรก
มอบหมำยให้กองทัพภำคที่ 3 เป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันสนอง
พระรำชด ำริ   
 ต่อมำได้มีค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ที่ 2/2537 แต่งตั งคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ ลงวันที่ 30 
พฤศจิกำยน 2537 โดยมีผู้บังคับกำรกรมทหำรรำบที่ 7 เป็นประธำน และรองผู้บังคับกำรกรมทหำรรำบ   
ที่ 7 เป็นเลขำนุกำร และคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ที่ 
1/2551 แต่งตั งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง ฯ ลงวันที่ 30 
กรกฎำคม 2551 โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน และหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นเลขำนุกำร  
 อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกท่ี กองทัพภำคท่ี 3 ส่งมอบงำนให้จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องไปด ำเนินกำรแล้ว  ส ำนักงำน กปร. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ 
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ที่ท ำงำนบูรณำกำรร่วมกัน ดังนั นจึงได้ประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำ
แม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  อ ำเภอจอมทอง  อ ำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
จังหวัดล ำพูน ทั งนี เพ่ือน ำผลจำกกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนด เป็นแผนงำนและต้นแบบส ำหรับกำร
บริหำรงำนศูนย์สำขำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริทั ง 6 แห่งต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของแผน 

1. เพ่ือก ำหนดทิศทำงที่ชัดเจนในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำ
แมน่  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

2. เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในกำรวำงแผนและก ำหนดแนวทำงปฏิบัติงำนของโครงกำรพัฒนำ
เบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

3. เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในกำรวำงแผนและบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
กระบวนการจัดท้าแผนพัฒนาโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 
 
 เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริที่ผ่ำนมำ ยังมีลักษณะของกำรท ำงำนแบบแยกส่วนโดยขึ นอยู่กับหน่วยงำนต้นสังกัด                 
เป็นหลัก ทั งที่โดยข้อเท็จจริงได้มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันในระดับพื นที่ค่อนข้ำงมำก แต่ด้วย
ข้อจ ำกัดทั งในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและโครงสร้ำงของระบบรำชกำรที่เป็นอยู่จึงอำจ
ท ำให้ระบบและกลไกในกำรท ำงำนที่วำงไว้ยังไม่บรรลุผลส ำเร็จได้ตำมท่ีคำดหวัง  
 กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
จึงได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำโครงกำรฯ โดยท ำกำรศึกษำข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ร่วมกันประเมินศักยภำพของชุมชนในพื นที่โครงกำรฯ  ผลกำรด ำเนินงำน                
ที่ผ่ำนมำ ควำมส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค และกำรประเมินเพ่ือวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั งภำยใน
และภำยนอกโครงกำรร่วมกัน โดยสำมำรถสรุปขั นตอนกำรด ำเนินงำนได้ดังนี  

1. กำรศึกษำข้อมูลพื นฐำนและศักยภำพของชุมชน 
2. ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรฯ  ปัญหำและ

อุปสรรคของกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
3. จัดกำรประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมควำมคิดจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือประเมิน

และวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั งภำยในและภำยนอกโครงกำรฯ ประกอบด้วย กำรประชุมผู้น ำท้องถิ่น 
ตัวแทนประชำคมที่อำศัยอยู่ในพื นที่รับผลประโยชน์จำกโครงกำรฯ  จ ำนวนทั งสิ น 18 หมู่บ้ำน                 
3  อ ำเภอใน  2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล ำพูน  ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ทบทวนและ
เสนอควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันของกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  จำกนั นจึงได้
น ำเสนอสรุปประเด็นกำรประเมินให้แก่ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทุกคนได้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ือน ำไปใช้
ประกอบในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ ต่อไป 

4. จัดท ำร่ำงแผนกำรพัฒนำโครงกำรฯ น ำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกันของทุกฝ่ำย                     
ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจำกหน่วยงำนส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่ร่วมปฏิบัติงำนในโครงกำรฯ 
ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน  ตัวแทนภำคประชำคม และประชำชนผู้ได้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรฯ  
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ น  
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5. น ำเสนอข้อมูลแผนกำรพัฒนำโครงกำรฯ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือ
ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) ในฐำนะเจ้ำของโครงกำร                  
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนกำรพัฒนำโครงกำรฯ และพิจำรณำน ำไปใช้เพ่ือให้โครงกำรฯ                   
ได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ นต่อไป 
 
กำรประเมินสภำพกำรณ์ของโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
เป็นกำรศึกษำเพ่ือประเมินสภำพกำรณ์ใน 2 ด้ำนคือ 

1. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในของโครงกำรฯ 
2. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกของโครงกำรฯ 

 
 ผลกำรประชุมกับภำคส่วนต่ำง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ                    
ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมควำมคิดเห็น  รวมทั งศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนกำรพิจำรณำถึง
สภำพแวดล้อมในด้ำนต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ ได้ข้อสรุป ดังนี  
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ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้า
สาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริแยกรายหมู่บ้าน  พร้อมกับการจัดล้าดับความส้าคัญ 
 
บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 4 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 
ชุมชนมีควำมสำมัคคี เป็นหนึ่งเดียวกัน/ร่วมมือ 2 3 - - - 
ชุมชนมีจิตส ำนึกอนุรักษ์ทรัพยำกร 3 - - - - 
มีผู้น ำชุมชนเข้มแข็ง 
-  เอำมื อเอำวัน (กำรลงแขก) 1 1 2 - 

- 

มีกลุ่มองค์กรต่ำง ๆ 
- กลุ่มสตรี 
- กลุ่มผู้ใช้น  ำ 
- กลุ่มกรรมกำรหมู่บ้ำน 
- กลุ่มผู้สูงอำยุ 
- อำสำมัครสำธำรณสุขมูลฐำนประจ ำชุมชน 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
- 

มีวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน เช่น 
- สวดมนต์ขอฝน (ทุกปีก่อนปีใหม่เมือง) 
- แห่ไม้ค ำโพธิ์ 
- สรงน  ำพระธำตุ 
- สืบชะตำบ้ำน 

3 - - - - 

อ่ำงเก็บน  ำมีน  ำใช้เพียงพอตลอดปี 3 - - - - 
จุดอ่อน ล้าดับที่ 

ขำดกำรส่งเสริมกำรศึกษำในชุมชน 2 1 - - - 
ขำดควำมหลำกหลำยทำงอำชีพ (ล ำไย) 3 1 2 - - 
ใช้วิธีเดิมในกำรประกอบอำชีพ 
- ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ 
- ไม่เรียนรู้/ปรับตัว 
- ต้นทุนผลิตต่ ำ 

3 3 - - - 

ขำดกำรสืบสำนภูมิปัญญำพื นบ้ำน 2 1 - - - 
ขำดตลำดรองรับผลผลิตของชุมชนจำกกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ - - - - - 

โอกาส ล้าดับที่ 
อยู่ในเขตโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 1 - - - - 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

362 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

กำรสนับสนุนกำรส่งเสริมอำชีพจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 3 3 - - - 
ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดสร้ำงสถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำเพ่ิมเติม 2 1 - - - 
ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร 3 2 - - - 
กำรส ำรวจรังวัดพื นที่ท ำกินเพ่ือเสนอขอสิทธิในกำรใช้พื นที่ท ำกินใน
เขตป่ำไม้ถำวร 

1 2 - - 
 
- 

อุปสรรค ล้าดับที่ 
ขำดกำรติดตำม/ประเมินผล/ควำมต่อเนื่องของกำรสนับสนุนส่งเสริม
อำชีพจำกหน่วยงำนที่เข้ำมำ 

1 1 1 - 
 
- 

ขำดงบประมำณกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 2 2 2 - - 
กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำและส่งเสริม
อำชีพของตน 

 - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

363 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านโรงวัว หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

โรงเรียนบ้ำนโรงวัว 
- ครูมีคุณภำพ 
- ศิษย์เก่ำ /ชุมชนสนับสนุน/ผ้ำป่ำหำทุนกำรศึกษำ 

2 2 - - 

 
- 
 

หมู่บ้ำนใหญ่-ครัวเรือนเยอะ ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกชุมชน 1 1 - - - 

มีวัดเป็นศูนย์กลำงในกำรท ำกิจกรรมทำงศำสนำของชุมชน 3 3 - - - 

มีตลำดชุมชน - - - - - 

มีแหล่งน  ำอุดมสมบูรณ์ 2 - - - - 

มีป่ำชุมชน (ป่ำพระเทพฯ) - - - - - 

คนในชุมชนมีรำยได้สูง - - - - - 

มีงำนในชุมชน - - - - - 

เยำวชนรักถิ่น/ท้องถิ่น - - - - - 

เด็ก/เยำวชนได้รับกำรศึกษำระดับสูง - - - - - 

ผู้น ำเข้มแข็ง - - - - - 

มีกำรปกครองระบบหมวดต่ำง ๆ คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันอย่ำงใกล้ชิด 

3 - - - 
- 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

โรงเรียน ขำดบุคลำกร (ครู,ภำรโรง) 4 4 4 - - 

ถนนบำงส่วนยังไม่ดี (ในสวน,ขนส่งผลผลิต) 3 2 2 - - 

ขำดควำมตระหนักเรื่องกำรใช้สำรเคมี (3 ร้ำน) 2 3 3 - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

หมู่บ้ำนตั งอยู่ในเขตพื นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 1 - - - - 

มูลนิธิชัยพัฒนำให้กำรสนับสนุน (กลุ่มล ำไย,มะม่วง,กล้วย) 2 - - - - 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

ปัญหำยำเสพติด - - - - - 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

364 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
 
บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 
ชุมชนมีควำมเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 1 1 3 - - 

มีแหล่งน  ำ (อ่ำง 6 แห่ง) 
- มีปลำ 

3 3 - - - 

มีป่ำชุมชนเป็นแหล่งอำหำรชุมชน 2 - - - - 

ทีมผู้น ำเข้มแข็ง 1 - - - - 

กลุ่มทอผ้ำของชนเผ่ำ (ลำยชนเผ่ำ) 2 - - - - 
มีกลุ่มแกะสลัก 2 3 - - - 

กลุ่มเยำวชนเข้มแข็งในกำรท ำงำนในชุมชน 
 

2 - - - 
- 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

กำรศึกษำมีสถำนศึกษำที่เปิดถึง ม.3และขำดแคลนครู  
- กำรศึกษำน้อย (ป.6, ม.3) 
- ขำดครูเฉพำะทำง 
 

2 2 1 - - 

ขำดแหล่งน  ำในกำรเกษตร 1 4 2 - - 
สำธำรณูปโภคภำยในชุมชนไม่เพียงพอในด้ำน 
- กำรคมนำคม 
- ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร 

3 1 3 - - 

ใช้สำรเคมีในกำรเกษตร  
* เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวทำงเลือกในอำชีพน้อย 
 

4 3 4 - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

เป็นพื นที่ในโครงกำรพระรำชด ำริ 1 2 1 - - 

ที่ตั งใกล้ศูนย์รำชกำรอ ำเภอ 3 3 3 - - 

ระบบสำรสนเทศใช้ได้ดี (ทรูมูฟ) 
 

2 1 2 - 
- 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

365 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

งบประมำณสนับสนุนไม่เพียงพอในเรื่อง 
- ขุดลอกอ่ำง 

2 1 1 - 
 
- 

เงื่อนไขระเบียบของส่วนรำชกำรในกำรขอใช้ 
- ไฟฟ้ำในป่ำ 
- กู้ธกส.  (เอกสำรสิทธิ์) 

1 2 3 - 
 
- 

ระบบกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรไม่ชัดเจน 1 1 - - - 

พลังงำนไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร (มี 2 ตัว) 3 3 2 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

366 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

เป็นหมู่บ้ำนขนำดเล็กง่ำยต่อกำรพัฒนำ 3 - - - - 

มีทรัพยำกรป่ำของชุมชน (ป่ำใช้สอย) 1 - - - - 

กลุ่มหนุ่มสำวมีกำรรวมกลุ่มในกำรพัฒนำ 2 - - - - 

คนในชุมชนมีควำมสำมัคคี 1 2 - - - 

มีส ำนักสงฆ์ในกำรท ำกิจกรรมทำงศำสนำ  3 - - - - 
มีผู้น ำเข้มแข็ง 1 3 - - - 

มีกลุ่มน  ำพริก ซึ่งเป็น OTOP ของ ต ำบล - - - - - 

ในชุมชนมีอ่ำงหนองกระทิง + ห้วยฝำง (อ่ำงบริวำร) ไว้ใช้สอย 1 3 - - - 

กลุ่มออมทรัพย์ 30 ครัวเรือนต้นแบบ - - - - - 

มีประเพณีเอำมื อ (ลงแขก) ในกำรท ำนำ - - - - - 

กลุ่มผู้ใช้น  ำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร 2 2 - - - 

มีระบบกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ชุมชนอย่ำงชัดเจน - - - - - 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

น  ำบำดำลมีหินปูนไม่สำมำรถใช้ในกำรบริโภค 1 1 1 - - 
บำงพื นที ่(30%) น  ำใช้ไม่พอ (ชลประทำนไม่ถึง) 2 2 2 - - 
ถนนพื นที่เกษตรเป็นลูกรัง (ฝุ่น) ส่งผลคุณภำพพืชผลทำงกำรเกษตร 3 3 3 - - 

หนี สินหมุนเวียน (ไม่มีภูมิคุ้มกัน) - - - - - 

อำชีพไม่มีควำมหลำกหลำย - - - - - 

ไม่มีตลำด/ไม่มีควำมรู้ระบบกำรตลำด - - - - - 

คุณภำพผลผลิตยังไม่ได้มำตรฐำน - - - - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลในพื นที่หมู่บ้ำน - - - - - 

อยู่ในพื นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 1 1 1 - - 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

367 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ มำกกว่ำที่อ่ืน  2 2 2 - - 

โอกาส ล้าดับที่ 
ได้รับกำรสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่จำกชลประทำน 
พลังงำนไฟฟ้ำ 

3 3 3 - - 

มีระบบกำรส่งน  ำเข้ำพื นที่เกษตรที่มีประสิทธิภำพ (ขำดอีก 1.5 
กิโลเมตร) 

- - - - - 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

จ ำนวนประชำกรในหมู่บ้ำนมีน้อยท ำให้ได้รับประมำณรำยหัวน้อย 1 - - - - 

โครงกำรต่ำง ๆ ขำดควำมต่อเนื่อง 1 2 - - - 

เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรำชกำรที่ปฏิบัติไม่อยู่ในพื นที่ 2 3 - - - 

มีกำรบุกรุกพื นที่ป่ำจำกพื นที่ใกล้เคียง 2 - - - - 

แนวเขตพื นที่ป่ำชุมชนไม่ชัดเจน 3 3 - - - 

ไม่มีระบบกำรประสำนงำนระหว่ำงหมู่บ้ำนกับโครงกำรฯ 1 2 3 - - 

เป็นพื นที่เงำฝน 1 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

368 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
บ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

มีแหล่งน  ำจ ำนวนมำก (4 อ่ำง 2 สระ)  1 1 1 - - 
มีป่ำของชุมชนจ ำนวนมำก (ป่ำชุมชน 330 ไร,่ ป่ำอนุรักษ์ 26 ไร่, ป่ำสงวน 
1 หมื่นไร่) 

2 2 2 - - 

สภำพดินอุดมสมบูรณ์   - - - - - 
มีควำมรักสำมัคคีระหว่ำงคนในชุมชน (บวร)  - - - - - 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ร่วมงำนบุญต่ำง ๆ อย่ำงพร้อมเพียง) 3 3 3 - - 
รำยได้ดี (สวนล ำไย) 4 4 4 - - 
กลุ่มผู้น ำเข้มแข็ง  - - - - - 
โรงเรียนในชุมชนมีศัยกภำพ (ครู 7 คน นักเรียน 88 คน) 
คณะกรรมกำรโรงเรียนมีควำมพร้อม ตั งใจพัฒนำโรงเรียน 

- - - - - 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

กำรศึกษำไม่สูง (ป.ตรี 5 คน ) 1 1 1 - - 

ปัญหำยำเสพติด 4 2 2 - - 

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ทำงเลือกในอำชีพน้อย) 2 3 4 - - 
สำธำรณูปโภค(ไฟฟ้ำ โทรศัพท์ ถนนในพื นที่ทำงกำรเกษตร) 3 4 3 - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  1 2 2 - - 

อยู่ในพื นที่โครงกำรพระรำชด ำริ  2 1 1 - - 

มีสถำนีอนำมัย      

นโยบำยของรัฐสนับสนุนท้องถิ่น  3 3 3 - - 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

ขำดงบประมำณสนับสนุนกำรขุดลอกอ่ำง (ห้วยสะแพดบน ห้วยโป่ง 
และส ำนักสงฆ์) 

1 2 2 - 
- 

ระบบกำรติดต่อประสำนงำนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร  3 1 1 - - 

ระยะทำงจำกหมู่บ้ำนถึงส่วนรำชกำรค่อนข้ำงไกล  2 3 3 - - 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

369 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
บ้านห้วยมะควัด หมู่ที่ 12 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 

จุดแข็ง               ล้าดับที่ 
ควำมสำมัคคีของคนในหมู่บ้ำน คนในชุมชนมีจิตอำสำ 2 1 1   
คนในชุมชนมีส่วนร่วม แสดงควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมของชุมชน  1 3    
เศรษฐกิจดี คนในชุมชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี      
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนมีกำรจัดกำรแหล่งน  ำ 3 2 2   
                               จุดอ่อน      
คนในชุมชนไปเรียนนอกพื นที่  กำรศึกษำในกลุ่มเยำวชนคนรุ่นใหม่
ค่ำใช้จ่ำยสูง 

1 1 1   

โรงเรียนในชุมชนขำดครู ขำดงบประมำณในกำรจ้ำงครู 2 2 2   
                                   โอกาส      
มีหน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำสนบัสนุนกิจกรรมในพื นที่ เช่น โครงกำรปิด
ทองหลังพระ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำหว้ยฮ่องไคร้ฯ ส ำนักงำนเกษตร /มี
หน่วยงำนเข้ำมำตรวจเลือดหำสำรพิษ/มีหน่วยงำนเข้ำมำส่งเสริมฯ 
กำรปลูกล ำไย 

1 1 1   

หมู่บ้ำนอยู่ในพื นที่ของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 2 2 2   
                               อุปสรรค      
รำคำล ำไยถูก รำยจ่ำยสูง 1 1 1   
ตลำดรับซื อผลผลิต/ผ้ำทอ/เครื่องจักสำนมีน้อย 2 2 2   
สถำนีสูบน  ำไม่สำมำรถโอนถ่ำยให้หน่วยงำนท้องถิ่นดูแล 3 3 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

370 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
 
บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

ควำมร่วมมือของคนในชุมชน มีควำมสำมัคคี มีน  ำใจ 2 2 1 - - 

ผลผลิตมีคุณภำพ (ล ำไย) - - - - - 
กลุ่มชำติพันธุ์สำมำรถอยู่ร่วมกันกับชำวบ้ำนท้องถิ่นได้อย่ำงดี 3 2 - -  
มีประเพณ ีวัฒนธรรมดั งเดิมที่ดีงำม 
- มัดมือ 
- ปีใหม ่
- เลี ยงผีเสื อบ้ำน 

 
3 

 
2 

 
- 

 
- 

 
 
- 

มีผู้น ำเข้มแข็ง 1 1 - - - 
มีแหล่งน  ำหลำยแห่ง (อ่ำงเก็บน  ำ 4 อ่ำง)  3 3 - - - 

น  ำอุปโภค บริโภคมีเพียงพอต่อชุมชน  3 - - - - 

มีทรัพยำกร/ของป่ำ (สำมำรถหำของป่ำกินตลอดทั งปีในป่ำชุมชน) - - - - - 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

ถังประปำ/ถังเก็บน  ำอยู่ในพื นที่ต่ ำจึงไม่มีแรงดันส่งน  ำ 1 - - - - 
ถนนเส้นทำงสัญจรในหมู่บ้ำนไม่ดี - - - - - 
น  ำประปำไม่สะอำด : อุปโภค-บริโภค [น  ำขุ่น] 2 3 2 - - 

ไฟฟ้ำไม่เพียงพอ [ควำมแรง/ไฟตก] - - - - - 
อ่ำงน  ำไม่สำมำรถเก็บน  ำได้ [อ่ำงแห้ง] 
- ห้วยนิคม 
- ห้วยปุ๊ล่ำง 
 

3 - - - - 

รำคำผลผลิตกำรเกษตรขึ นอยู่พ่อค้ำคนกลำง ชำวสวนไม่สำมำรถต่อรอง
รำคำพืชผล (ล ำไย) ได้ 

3 - - - - 

พื นที่กำยภำพแบ่งชำวบ้ำนเป็น 2 ส่วน  (ห้วยส้ม- หว้ยปุ๊)  ท ำให้ต้องแบ่ง
งบประมำณในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน  กำรพัฒนำหมู่บ้ำนล่ำช้ำ 
 

1 2 1 - - 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

371 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

โอกาส ล้าดับที่ 

มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในพื นที่ 1 1 1 - - 

ชลประทำนดูแลสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
- ระบบส่งน  ำ 
- พันธุ์ปลำ(ประมง) 

2 2 2 - 
 
- 

ศูนย์ควบคุมไฟป่ำตั งในพื นที่ - - - - - 

ศูนย์ศิลปำชีพให้ควำมรู้ทอผ้ำ (รับผ้ำฝำกขำย) 3 3 3 - - 

เกษตรอ ำเภอดูแล/ให้ควำมรู้ 
- เลี ยงไก่ 
- เพำะเห็ด 
- ขึ นทะเบียน/ใบรับรอง GAP 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
- 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

รำคำผลผลิตตกต่ ำ 1 1 - - - 

ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล (ต้องรอธรรมชำติ) 2 2 2 - - 

บ่อบำดำลในกำรเกษตรไม่เพียงพอ 3 3 3 - - 

เสนอโครงกำรแล้วไม่ได้รับกำรสนับสนุน 3 3 3 - - 

ขำดงบประมำณพัฒนำหมู่บ้ำน 1 - - - - 

อ่ำงเก็บไม่สำมำรถกักเก็บน  ำได้ - - - - - 

กำรขยำยเขตไฟฟ้ำเข้ำพื นที่เกษตรยังไม่สำมำรถสำมำรถท ำได้ เนื่องจำก
ติดขัดระเบียบ ข้อกฎหมำย 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

372 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

มีควำมสำมัคคีในชุมชน 2 2 - - - 

คนในชุมชน ขยันขันแข็งในกำรประกอบอำชีพ 3 - - - - 

ชุมชนปลอดยำเสพติด 1 - - - - 

มีผู้น ำเข้มแข็ง 3 - - - - 

ไม่มีควำมขัดแย้งในชุมชน 
 

3 2 - - 
- 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

ประชำชนยังขำดควำมรู้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 1 - - - - 

ขำดแรงงำนในชุมชน ต้องอำศัยแรงงำนภำยนอก 1 - - - - 

ขำดอำชีพเสริม/อำชีพทำงเลือกอ่ืน ๆ 3 1 3 - - 
ขำดบุคลำกรทำงด้ำนกำรศึกษำ ท ำให้ต้องเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรส่ง
บุตรหลำนไปเรียนในเมือง 

2 2 2 - - 

รำคำผลผลิตขึ นอยู่กับพ่อค้ำคนกลำง  ไม่สำมำรถต่อรองรำคำได้ 
(ล ำไย) 
 

3 - - - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

ตั งอยู่ในพื นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 1 2 - - - 

มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2 2 - - - 

มีสถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำ 3 1 - - - 

มีกำรสนับสนุนให้ควำมรู้อำชีพเสริมอ่ืน ๆ  
(แต่ขำดตลำดรองรับ) 

1 - - - 
 - 

กำรให้ควำมรู้จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
- เกษตรอ ำเภอ : ปุ๋ยหมักชีวภำพ 
- ยำฆ่ำแมลงชีวภำพ 
 
 
 

3 3 - - 

 
 
- 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

373 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

เขตไฟฟ้ำยังไม่ทั่วถึงทั งชุมชน ต้องกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร
และแสงสว่ำงในชุมชน 

- - - - 
- 

ขำดตลำดรองรับผลผลิตของชุมชน 1 - - - - 

พ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ 3 - - - - 

ขำดกำรประสำนงำนอย่ำงต่อเนื่องของโครงกำรที่เสนอ 2 2 - - - 

ขำดงบประมำณในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 3 1 1 - - 

ขำดควำมรู้ในกำรใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรท ำงำน เช่น 
โปรเจคเตอร์ 

2 3 - - 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

374 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

มีพื นที่ป่ำชุมชนเนื อที่ 475 ไร่  2 2 - - - 

มีกำรรวมกลุ่มแม่บ้ำนทอผ้ำท ำให้มีรำยได้เพ่ิม 2 3 3 - - 

มีควำมสำมัคคีในชุมชน 1 1 - - - 

ผู้น ำชุมชนเข้มแข็ง 1 - - - - 

ที่ตั งหมู่บ้ำนอยู่ในโครงกำรพระรำชด ำริ  3 - - - - 
หมู่บ้ำนมีกฎระเบียบที่ชัดเจน  - - - - - 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

มีกำรแพร่กระจำยของยำเสพติด 1 1 3 - - 
เอกสำรสิทธิ์ในที่ดิน (ไม่เป็นโฉนด) 2 3 - - - 
ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตรยังเข้ำไปไม่ทั่วถึง 1 2 2 - - 

ถนนเข้ำสู่พื นที่กำรเกษตรยังไม่สะดวก 3 - - - - 

แหล่งน  ำไม่เพียงพอต่อกำรบริโภค (น  ำเป็นหินปูน) 2 2 3 - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรพระรำชด ำริ 1 1 2 - - 

กลุ่มผู้สูงอำยุมีกำรรวมกลุ่มระดับต ำบล 1 2 2 - - 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

ขำดงบประมำณสนับสนุน 1 2 3 - - 

กำรติดต่อประสำนงำนในพื นที่ไม่ต่อเนื่อง 1 1 2 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

375 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

ควำมสัมพันธ์อันดีของชุมชน (บวร) 1 1 1 - - 

นักกีฬำตะกร้อเป็นตัวแทนของจังหวัด = ที่ 1 ของประเทศ 
(นร.โรงเรียนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย) 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ผู้น ำเข้มแข็ง (ทีมผู้น ำ) 2 - - - - 

สำธำรณูปโภค (ถนน-ไฟฟ้ำ)มีเพียงพอ 2 3 - - - 

เศรษฐกิจในชุมชนดี - - - - - 

ชุมชนตั งอยู่ใกล้แม่น  ำปิง 3 2 - - - 

คนรุ่นใหม่ได้รับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ น - - - - - 

คนหนุ่มสำวให้ควำมร่วมมือกิจกรรมชุมชน - - - - - 

ที่ดินมีโฉนดเอกสำรสิทธิ์ (ส่วนใหญ่) - - - - - 

ประชำชนใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำรงชีพ  
- ปลูกผักสวนครัว 
- บ่อเลี ยงปลำ 

3 
 

3 
 

- 
 

- 
 

 
- 
 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

ปัญหำยำเสพติด 1 1 1 2 - 

แหล่งน  ำต้นทุนน้อย (อ่ำงห้วยสะแพด) 2 1 - - - 
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำเข้ำพื นที่กำรเกษตร 
(ขำดควำมร่วมมือจำกเจ้ำของโฉนดที่ดิน) 

- - - - - 

ค่ำนิยมกำรศึกษำของบุตรหลำน (ส่งไปนอกพื นที่) 2 2 3 - - 

ระบบระบำยน  ำในชุมชน (น  ำขัง) 3 3 3 - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

อยู่ในพื นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 1 1 1 1 - 

มีโครงกำรในพื นที่ (ฟำร์มตัวอย่ำง ผู้สูงอำยุมีงำนท ำ) 2 2 3 - - 

กำรสื่อสำร/เทคโนโลยีติดต่อสื่อสำร 3 2 - - - 

      



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

376 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

โอกาส ล้าดับที่ 

ได้รับกำรส่งเสริมจำกนโยบำยของรัฐ 
- เน็ตประชำรัฐ 
- กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 
3 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

กำรติดต่อกับส่วนรำชกำรภำยนอกสะดวก (อ ำเภอจอมทอง) 3 - - - - 
อุปสรรค ล้าดับที่ 

งบประมำณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
- สถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

ระบบกำรประสำนงำนฯ ไม่ชัดเจน 2 2 2 2 - 

ขำดตลำดรองรับผลผลิตกำรเกษตรชนิดอื่น 3 3 3 - - 

รำคำผลผลิตขึ นอยู่กับพ่อค้ำคนกลำง 3 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

377 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

มีอ่ำงเก็บน  ำจ ำนวนมำก 
- เขตห้วยสะแพด: อ่ำงห้วยสะแพดตอนล่ำง 
- อ่ำงหลัก: อ่ำงห้วยยอน, อ่ำงห้วยผีเสื อ 
- อ่ำงย่อย : อ่ำงห้วยผักขวง 1-2-3-4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
- 

มีพืชเศรษฐกิจท ำให้รำยได้ดีขึ น (ล ำไย) 1 1 1 - - 
มีฟำร์มตัวอย่ำงตำมพระรำชด ำริ (ศูนย์กำรเรียนรู้) 2 3 - - - 
ในชุมชนมีควำมสำมัคคี/ควำมร่วมมือในชุมชน 3 3 - - - 
มีผู้น ำเข้มแข็ง 2 2 - - - 
มีกลุ่มส่งเสริมอำชีพในชุมชน 2 3 - - - 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

พื นที่ห่ำงไกลจำกตัวอ ำเภอ (หมู่บ้ำนสุดท้ำยของอ ำเภอ) 
ท ำให้กำรติดต่อค่อนข้ำงล ำบำกและเกิดควำมล่ำช้ำ 

3 3 - - - 

เป็นพื นที่สีแดงโรคไข้เลือดออก (ระบำดหนักปี 2561) - - - - - 
น  ำในอ่ำงแห้ง ไม่พียงพอกับภำคกำรเกษตร 2 2 2 - - 
สถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำไม่เพียงพอ (1 ตัว) 1 1 1 - - 
ถนนเข้ำพื นที่เกษตรเป็นดินลูกรัง 3 - - - - 
พื นที่อยู่ต่ ำกว่ำระดับประตูระบำยน  ำ ต.แม่สอย  
ไม่ได้รับกำรจัดสรรน  ำพอเพียง 
 

     

โอกาส ล้าดับที่ 

ชุมชนตั งอยู่ในพื นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 

2 2 2 - 
- 

สำขำย่อยของศูนย์ศึกษำพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อบรมให้ควำมรู้ส่งเสริม
อำชีพ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กำรสนับสนุนกล้ำพันธุ์ไม้จำกศูนย์เพำะช ำกล้ำไม้ 
ห้วยดินด ำ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

    
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

378 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

โอกาส ล้าดับที่ 

ได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมอำชีพจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว์ 
ส ำหรับรำษฎรในพื นที่เขตป่ำท่ำธำร (ป่ำสงวน) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
 
- 

มีแพทย์จำกโรงพยำบำลอ ำเภอมำตรวจรักษำ ทุกวันพุธ  
(แพทย์เฉพำะทำง) 

3 3 3 - 
 
- 

อุปสรรค ล้าดับที่ 
งบประมำณจำก ทต.บ้ำนแปะได้รับจัดสรรน้อยเนื่องจำกมีหมู่บ้ำน
รับผิดชอบจ ำนวนมำก 

3 3 3 - 
 
- 

ขำดงบประมำณในกำรสนับสนุนในกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรต่ำง ๆ 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ไม่สำมำรถขยำยถนนในชุมชนได้เนื่องจำกผิดระเบียบ (ไม่ตรงแบบ
ของโยธำฯ) 

1 1 - - 
- 

รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ/ไม่สำมำรถควบคุมรำคำได้ 1 2 2 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

379 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านบวกห้า หมู่ที่ 18 ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

มีป่ำชุมชน 119  ไร่ - - - - - 
คณะกรรมกำรชุมชนให้ควำมร่วมมือ 1 - - - - 
มีกลุ่มแม่บ้ำนท ำอำชีพเสริม  1 2 2 - - 
ผู้น ำชุมชนเข้มแข็ง  2 3 - - - 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ร่วมงำนบุญต่ำง ๆ อย่ำงพร้อมเพียง) 3 1 3 - - 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

แหล่งน ำกินน  ำใช้ไม่เพียงพอ 1 1 1 - - 

สภำพดินเสื่อมคุณภำพ 2 2 2 - - 

ปัญหำยำเสพติด 3 - - - - 
ผู้สูงอำยุไม่มอีำชีพเสริม 3 - - - - 

ที่ดินอยู่ในเขตป่ำไม้ 3 - - - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

อยู่ในพื นที่โครงกำรฯ มีอ่ำงเก็บน  ำ  1 1 1 - - 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

ขำดแรงงำนในหมู่บ้ำนต้องใช้แรงงำนต่ำงด้ำว  1 - - - - 

เจ้ำหน้ำที่ยังไม่ได้มำประสำนให้ควำมรู้ 3 1 2 -- - 

รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ ำ  1 2 3 - - 

ขำดกำรตลำด 2 3 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

380 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

ชุมชนมีควำมสำมัคคีปรองดอง/เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 1 1 1 2 - 

กำรเดินทำงไปติดต่อภำยในและภำยนอกชุมชนมีควำมสะดวกสบำย - - - - - 

มีโรงน  ำที่ตั งในชุมชนส ำหรับดื่มและใช้สอย 2 2 - - - 

มีผู้น ำเข้มแข็ง - - - - - 

มีกลุ่มหนุ่มสำวช่วยเหลือท ำกิจกรรมชุมชน 
- ชุดรักษำควำมปลอดภัยประจ ำหมู่บ้ำน 
- อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
- รำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ  

- - - - - 

คนในชุมชนรำยได้เฉลี่ยสูงกว่ำเกณฑ์ - - - - - 

กำรท ำเกษตรเป็นกำรท ำแบบเกษตรผสมผสำน 3 - - - - 

มีกำรด ำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3 - - - - 

มีป่ำไม้ดี/ทรัพยำกรสมบูรณ์ 3 3 - - - 

ชุมชนมีกฎระเบียบชุมชนที่เคร่งครัด 1 2 - - - 

ที่ดินมีเอกสำรสิทธิ์เป็นโฉนด 
 

- - - - 
- 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

กำรคมนำคมในพื นที่เกษตรไม่สำมำรถเดินทำงสะดวก - - - - - 
ขำดแคลนน  ำใช้เพื่อกำรเกษตร 
ระบบท่อส่งน  ำไปไม่ทั่วถึง 
สถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำมีไม่เพียงพอ 
 

1 1 1 1 - 

เด็กนักเรียนลดจ ำนวนลง 
ค่ำนิยมส่งลูกไปเรียนในเมืองขำดแคลนบุคลำกร (ครู) 

- - - - - 

กำรส่งเสริมอำชีพมีจ ำนวนน้อย 
 

2 3 3 - - 

ไฟฟ้ำในพื นที่เกษตรยังเข้ำไปไม่ถึง 
 
 

2 2 3 - - 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

381 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

ขำดแคลนแหล่งน  ำทำงกำรเกษตร 
บ่อน  ำบำดำลและอ่ำงน  ำแห้ง 

2 3 - - - 

เงินทุนประกอบอำชีพยังไม่เพียงพอ - - - - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

ชุมชนตั งอยู่ในพื นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 1 1 1 1 - 

กำรประสำนงำนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำบรื่นมีประสิทธิภำพ - - - - - 

นโยบำยของรัฐที่สนับสนุนท้องถิ่นได้ตรงถึงหมู่บ้ำน + Net ประชำรัฐ  2 2 3 3 - 

เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำถึง สัญญำณโทรศัพท์มีครอบคลุมทุก
เครือข่ำย 

- - - - - 

ผลผลิตอยู่ในควำมต้องกำรของตลำดและมีพ่อค้ำคนกลำงมำรับซื อถึง
ที ่

2 2 3 3 - 

กำรติดต่อส่วนรำชกำรได้รับควำมสะดวก - - - - - 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ 1 1 1 1 - 

ระบบกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ไม่ชัดเจน 2 2 2 2 - 

ควำมเสี่ยงต่อกำรถูกยุบโรงเรียน * (โรงเรียนชุมชน) 3 3 3 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

382 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดเชียงใหม่  
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

ควำมสมบูรณ์ของป่ำ   3 3 3 3 3 
วัฒนธรรมในชุมชน(ซุ้มประตูโข่งเก่ำแก่กว่ำ100ปี) 2 2 2 2 2 
ควำมเข้มแข็งของชุมชน    1 1 1 1 1 
ทรัพยำกรธรรมชำติสมบูรณ์ดี   3 3 3 3 3 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

น  ำ ไฟ เพ่ือกำรเกษตรไม่เพียงพอ  1 1 1 1 1 
อ่ำงเก็บน  ำไม่สำมำรถเก็บน  ำได้  2 2 2 2 2 

ขำดถนนเข้ำสู่พื นที่ทำงเกษตร 3 3 3 3 3 
ขำดควำมเข้ำใจในกำรออม - - - - - 

ขำดกำรท ำบัญชีครัวเรือน มีกำรใช้จ่ำยสินค้ำฟุ่มเฟือย  - - - - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

อยู่ในพื นที่โครงกำรพระรำชด ำริ  1 1 1 1 1 

โครงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณของรัฐ  2 2 2 2 2 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

ขำดแคลนงบประมำณ (สถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำ เพ่ือส่งน  ำเข้ำสู่พื นที่
ทำงกำรเกษตร)    

3 1 2 1 
1 

ไม่มีหน่วยงำนด ำเนินกำรขุดลอกอ่ำงเก็บน  ำห้วยเปยตอนบน  2 3 1 3 3 

กำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูงเข้ำสู่พื นที่ทำงกำรเกษตร ไม่สำมำรถท ำได้
เนื่องจำกติดเงื่อนไขทำงกฎระเบียบของรำชกำร 

1 2 3 2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

383 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6 ต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

ชุมชนมีควำมสำมัคคีปรองดอง/เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 1 1 1 2 - 

มีโรงน  ำดื่มของชุมชนส ำหรับดื่มและใช้สอยภำยในชุมชน 2 2 - - - 

มีกลุ่มหนุ่มสำวช่วยเหลือท ำกิจกรรมชุมชน - - - - - 
กำรท ำเกษตรเป็นกำรท ำแบบเกษตรผสมผสำน 3 - - - - 

มีกำรด ำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3 - - - - 

มีป่ำไม้ดี/ทรัพยำกรสมบูรณ์ 3 3 - - - 

ชุมชนมีกฎระเบียบชุมชนที่เคร่งครัด 1 2 - - - 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

ขำดแคลนน  ำใช้เพื่อกำรเกษตร 
ระบบท่อส่งน  ำไปไม่ทั่วถึง 
สถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำมีไม่เพียงพอ 

1 1 1 1 - 

เด็กนักเรียนลดจ ำนวนลง  ค่ำนิยมส่งลูกไปเรียนในเมือง 
ขำดแคลนบุคลำกร (ครู) 

- - - - - 

กำรส่งเสริมอำชีพมีจ ำนวนน้อย 2 3 3 - - 

ไฟฟ้ำในพื นที่เกษตรยังเข้ำไปไม่ถึง 2 2 3 - - 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

ขำดแคลนแหล่งน  ำทำงกำรเกษตร  บ่อน  ำบำดำลและอ่ำงน  ำแห้ง 2 3 - - - 

เงินทุนประกอบอำชีพยังไม่เพียงพอ - - - - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

ชุมชนตั งอยู่ในพื นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 1 1 1 1 - 

นโยบำยของรัฐที่สนับสนุนท้องถิ่นได้ตรงถึงหมู่บ้ำน + Net ประชำรัฐ  2 2 3 3 - 

เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำถึง สัญญำณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกเครือข่ำย - - - - - 

ผลผลิตอยู่ในควำมต้องกำรของตลำดและมี พ่อค้ำคนกลำงมำรับซื อ 2 2 3 3 - 
กำรติดต่อส่วนรำชกำรได้รับควำมสะดวก 
 

- - - - - 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

384 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ 1 1 1 1 - 

ระบบกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ไม่ชัดเจน 2 2 2 2 - 

ควำมเสี่ยงต่อกำรถูกยุบโรงเรียน * (โรงเรียนชุมชน) 3 3 3 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

385 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านสันเจดีย์ริมปิง หมู่ที่ 7 ต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 

มีเจดีย์แม่หม้ำยเป็นสถำนที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน - - - - - 

ควำมเข้มแข็งชุมชน กลุ่มต่ำง ๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี 1 2 - - - 
มีผู้น ำเข้มแข็ง 1 3 - - - 

มีพื นที่ป่ำชุมชน ประกอบอำชีพ หำเห็ด หน่อไม้ ผักหวำน  2 - - - - 

ดินอุดมสมบูรณ์ - - - - - 
มีควำมสำมัคคีในชุมชน 2 3 - - - 

มีน  ำอุปโภค บริโภคพอเพียง  3 - - - - 

มีควำมเข้มแข็งเรื่องประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นดั งเดิม 1 - - - - 

จุดอ่อน ล้าดับที่ 

อ่ำงเก็บน  ำมีไม่เพียงพอ 2 2 2 - - 
มีปัญหำยำเสพติดภำยในชุมชน 1 1 1 - - 
ถนนเข้ำพื นทีท่ำงกำรเกษตรไม่สะดวก 3 3 - - - 

ขำดกำรส่งเสริมอำชีพส ำหรับ (ผู้พิกำร) 3 - - - - 

โอกาส ล้าดับที่ 

หมู่บ้ำนตั งอยู่ในเขตพื นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 1 1 1 - - 

ประชำชนน ำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ปุ๋ย กบ ไก่) มำใช้ในชุมชน 2 2 2 - - 

อุปสรรค ล้าดับที่ 

บ่อขยะในชุมชนท ำให้เกิดกลิ่น 1 3 3 - - 

อ่ำงเก็บน  ำ ช ำรุด(ไม่สำมำรถเก็บน  ำได้) 2 - - - - 

บ่อบำดำลในกำรเกษตรมีไม่เพียงพอ 1 1 - - - 

พลังงำนไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตรไม่เพียงพอ  2 2 3 - - 

 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

386 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

บ้านปากล้อง หมู่ที่ 8 ต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน  
 

จุดแข็ง ล้าดับที่ 
คนในชุมชนมีควำมสำมัคคีของหมู่บ้ำน 1 1    
แหล่งน  ำอุดมสมบูรณ์ (มีทั งแม่น  ำปิง น  ำบำดำล และหนองน  ำ) 3 2 3   
พื นที่เกษตรกว้ำง ปลูกพืชหลำกหลำย ข้ำว ข้ำวโพด ผักต่ำง ๆ 2 3 2 2  
ผู้น ำท้องถิ่นดี (อบต.) 1 1    
ประเพณีวัฒนธรรม ( ลงแขก)  3     
                               จุดอ่อน      
ยังมีปัญหำยำเสพติดในพื นที่ ( ส่วนมำกเป็นผู้เสพ) 2 2 1 1  
ปัญหำลักเล็กขโมยน้อย      
ปัญหำน  ำประปำเป็นสนิมเหล็ก 1 1 2 2  
น  ำท่วมพืชผลทำงกำรเกษตรไม่มีที่ระบำยน  ำ 3 3    
ไฟฟ้ำไม่ทั่วถึงในพื นที่กำรเกษตร 3 3    
ขำดกำรรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองพืชผลทำงกำรเกษตร ( ล ำไย)      
                                   โอกาส      
มีหน่วยงำนเข้ำมำสนับสนุน เช่น ป่ำไม้ ประมง เกษตร พัฒนำที่ดิน 1 1 1 1  
หมู่บ้ำนอยู่ในพื นที่ของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 2 2 2 2  
                               อุปสรรค      
ผลผลิตทำงกำรเกษตร และรำคำล ำไยตกต่ ำ 1 1 1 1  
พ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ 2 2 2 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

387 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางสรุปผลวิเคราะห์ค่าคะแนน SWOT จุดแข็ง (Strength) ภาพรวมของโครงการฯ  
 

 
SWOT 

หมู่บ้าน   
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
จุดแข็ง 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

ชุมชนมีควำมสำมัคคี เป็นหนึ่ง
เดียวกัน/ร่วมมือ,คนในชุมชนมีควำม
สำมัคคี,มีควำมสำมัคคีของหมู่บ้ำน มี
ส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น คน
ในชุมชนมีจิตอำสำ, บ-ว-ร : 
ควำมสัมพันธ์อันดีของชุมชน,กลุ่มชำติ
พันธุ์อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้,คนใน
ชุมชนขยันท ำมำหำกิน,ไม่มีควำม
ขัดแย้งในชุมชน, ชุมชนมีกฎระเบียบ
ชุมชนที่เคร่งครัด 

 

                  217 

ผู้น ำชุมชนเข้มแข็ง,ผู้น ำเข้มแข็ง,ทีม
ผู้น ำเข้มแข็ง,มีผู้น ำเข้มแข็ง,ผู้น ำ
ท้องถิ่นดี (อบต.) 
 

                  71 

มีกลุ่มองค์กรต่ำง ๆ 

- กลุ่มสตรี 
- กลุ่มผู้ใช้น  ำ(คณะกรรมกำร) 

                  90 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

388 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน   
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
จุดแข็ง 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

- กลุ่มกก.หมู่บ้ำน 

- กลุ่มผู้สูงอำยุ 
- อสม. 
- กลุ่มทอผ้ำของชนเผ่ำ (ลำยชนเผ่ำ) 
- มีกลุ่มแกะสลัก 

- กลุ่มเยำวชนเข้มแข็งในกำรท ำงำนใน
ชุมชน 

- กลุ่มหนุ่มสำวมีกำรรวมกลุ่มในกำร
พัฒนำ 

- มีกลุ่มน  ำพริก ซึ่งเป็น OTOPของ 

ต ำบล 

- กลุ่มออมทรัพย์ 30 ครัวเรือนต้นแบบ 

- กลุ่มส่งเสริมอำชีพในชุมชน 

- โรงน  ำที่ตั งในชุมชนส ำหรับดื่มและใช้
สอย 
มีวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน เช่น 

- สวดมนต์ขอฝน (ทุกปีก่อนปีใหม่
เมือง) 
- แห่ไม้ค ำโพธิ์ 

                  55 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

389 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน   
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
จุดแข็ง 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

- สรงน  ำพระธำตุ 
- สืบชะตำบ้ำน 

- มีประเพณีเอำมื อ (ลงแขก) ในกำรท ำ
นำ 

- เลี ยงผีเสื อบ้ำน 

- ซุ้มประตูโข่งเก่ำแก่กว่ำ 100 ปี 
- เจดีย์แม่หม้ำยเป็นสถำนที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

อ่ำงเก็บน  ำมีน  ำใช้ตลอด, มีแหล่งน  ำ
อุดมสมบูรณ์, มีแหล่งน  ำ (อ่ำง 6 แห่ง) 
– มีปลำ,ชุมชนมีอ่ำงหนองกระทิง + 
ห้วยฝำง (บริวำร)ไว้ใช้สอย,มีแหล่งน  ำ 
4 อ่ำง 2 สระ,มีอ่ำงเก็บน  ำจ ำนวนมำก 

- เขตห้วยสะแพด: อ่ำงห้วยสะแพด
ตอนล่ำง 

- อ่ำงหลัก: อ่ำงห้วยยอน, อ่ำงห้วย
ผีเสื อ 

- อ่ำงย่อย : อ่ำงห้วยผักขวง 1-2-3-4 

                  45 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

390 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน   
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
จุดแข็ง 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

ทั งแม่น  ำปิง น  ำบำดำลและหนองน  ำ 3 
แหล่ง 

โรงเรียนบ้ำนโรงวัว 

- ครูมีคุณภำพศิษย์เก่ำ/ชุมชน
สนับสนุน/ผ้ำป่ำหำทุนกศ. 
โรงเรียนในชุมชนมีศัยกภำพ (ครู 7 คน 
นักเรียน 88 คน) คณะกรรมกำร 

- ทอดผ้ำป่ำ,ศิษย์เก่ำ) 

                  8 

หมู่บ้ำนใหญ่ - ครัวเรือนเยอะ ได้รับ
ควำมร่วมมือ 

                  10 

หมู่บ้ำนเป็นหมู่บ้ำนขนำดเล็ก ดูแลได้
ทั่วถึง 

                  3 

มีวัดในชุมชนในกำรท ำกิจกรรมทำง
ศำสนำ,มีส ำนักสงฆ์ในกำรท ำกิจกรรม
ทำงศำสนำ 

                  9 

คนในชุมชนมีรำยได้สูง,เศรษฐกิจดี คน
ในชุมชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี,รำยได้ดี
(สวนล ำไย) 

                  21 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

391 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน   
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
จุดแข็ง 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

ชุมชนมีจิตส ำนึกอนุรักษ์ทรัพยำกร,มี
ป่ำชุมชน (ป่ำพระเทพฯ),มีป่ำชุมชน
เป็นแหล่งอำหำรชุมชน,มีทรัพยำกรป่ำ
ของชุมชน (ป่ำใช้สอย),ป่ำชุมชน
จ ำนวนมำก ป่ำชุมชน 330 ไร่, ป่ำ
อนุรักษ์ 26 ไร่, ป่ำสงวน 1 หมื่นไร่
,ทรัพยำกร/หำของป่ำกินตลอดทั งปีใน
ป่ำชุมชน,มีพื นที่ป่ำชุมชนเนื อที่ 475 
ไร่,มีป่ำชุมชน 119 ไร่,
ทรัพยำกรธรรมชำติสมบูรณ์ดี   

                  64 

มีระบบหมวดต่ำง ๆ คอยดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ชุมชนมีควำม
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน,หมู่บ้ำนมี
กฎระเบียบ 

                  3 

น  ำอุปโภค บริโภคมีเพียงพอต่อชุมชน                   6 

สำธำรณูปโภค (ถนน-ไฟฟ้ำ)มีเพียงพอ                   7 

ชุมชนตั งอยู่ใกล้แม่น  ำปิง                   7 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

392 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน   
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
จุดแข็ง 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

พื นที่ทำงกำรเกษตรกว้ำงขวำง ปลูก
พืชหลำกหลำย เช่น ข้ำว ข้ำวโพด ผัก
ต่ำงๆ 

                  15 

ครัวเรือนใช้เศรษฐกิจพอเพียงมีกำร 

- ปลูกผักสวนครัว 

- บ่อเลี ยงปลำ 

- เกษตรผสมผสำน 

                  12 

มีฟำร์มตัวอย่ำงตำมพระรำชด ำริ (ศูนย์
กำรเรียนรู้) 

                  7 

เจ้ำหน้ำที่มีควำมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำน 

                  30 

มีกำรประสำนงำนภำยในองค์กรที่ดี                    27 

ชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ  

                  30 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

393 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางสรุปผลวิเคราะห์ค่าคะแนน SWOT จุดอ่อน (Weak) ภาพรวมของโครงการฯ  
 

 
SWOT 

หมู่บ้าน  
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
จุดอ่อน 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

ขำดกำรส่งเสริมกำรศึกษำในชุมชน, 
กำรศึกษำมีสถำนศึกษำที่เปิดถึง ม.3
แต่ขำดแคลนครู  
- กำรศึกษำน้อย (ป.6,ม.3) 
- ขำดครูเฉพำะทำง 

- กำรศึกษำไม่สูง (ป.ตรี 5 คน ) 
คนในชุมชนไปเรียนนอกพื นที่
กำรศึกษำในกลุ่มเยำวชนคนรุ่นใหม่
ค่ำใช้จ่ำยสูง 

-โรงเรียน ขำดบุคลำกร (ครู,ภำรโรง) 

                  93 

ขำดควำมหลำกหลำยทำงอำชีพ (ล ำไย
อย่ำงเดียว),เป็นเกษตรเชิงเดี่ยว
ทำงเลือกในอำชีพน้อย 

                  52 

ใช้วิธีเดิมในกำรประกอบอำชีพ 

- ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ 
- ไม่เรียนรู้/ปรับตัว 

- ต้นทุนผลิตต่ ำ 

                  29 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

394 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน  
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
จุดอ่อน 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

ขำดกำรสืบสำนภูมิปัญญำพื นบ้ำน                   9 

ถนนบำงส่วนยังไม่ดี (ในสวน,ขนส่ง
ผลผลิต) 

                  30 

ขำดควำมตระหนักเรื่องกำรใช้สำรเคมี                    10 

ขำดแหล่งน  ำทำงกำรเกษตร                   11 

น  ำบำดำลมีหินปูนไม่สำมำรถใช้ในกำร
บริโภค,น  ำประปำไม่สะอำด : อุปโภค-
บริโภค [น  ำขุ่น] / สนิมเหล็ก 

                  60 

บำงพื นที่ (30%) น  ำใช้ไม่พอ 
(ชลประทำนไม่ถึง) ,ถังประปำ/ถังเก็บ
น  ำอยู่ในพื นที่ต่ ำจึงไม่มีแรงดันส่งน  ำ,

แหล่งน ำกินน  ำใช้ไม่เพียงพอ 

                  32 

ถนนพื นที่เกษตรเป็นลูกรัง (ฝุ่น) ส่งผล
คุณภำพพืชผลทำงกำรเกษตร,ถนนเข้ำ
พื นที่เกษตรเป็นดินลูกรัง 

                  33 

ยำเสพติด,มีกำรแพร่กระจำยของยำ
เสพติด 

                  83 

ขำดแคลนน  ำใช้เพื่อกำรเกษตร 

ระบบท่อส่งน  ำไปไม่ทั่วถึง 

                  148 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

395 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน  
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
จุดอ่อน 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

สถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำมีไม่เพียงพอ 

อ่ำงน  ำไม่สำมำรถเก็บน  ำได้ [อ่ำงแห้ง] 
- ห้วยนิคม 

- ห้วยปุ๊ล่ำง 

แหล่งน  ำต้นทุนน้อย (อ่ำงห้วยสะแพด) 
ไม่สำมำรถต่อรองรำคำพืชผล (ล ำไย),
ไม่สำมำรถต่อรองรำคำได้ (ล ำไย) 

                  6 

พื นที่กำยภำพแบ่งชำวบ้ำนเป็น 2 ส่วน 

- ห้วยส้ม- ห้วยปุ ๊
- ท ำให้ต้องแบ่งงบประมำณในกำร
พัฒนำหมู่บ้ำน 

- กำรพัฒนำหมู่บ้ำนล่ำช้ำ 

พื นที่ห่ำงไกลจำกตัวอ ำเภอ (หมู่บ้ำน
สุดท้ำยของอ ำเภอ) ท ำให้กำรติดต่อ
ค่อนข้ำงล ำบำกและเกิดควำมล่ำช้ำ 

                  20 

ขำดควำมรู้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต                   11 

ขำดแรงงำนในชุมชน                   5 

ที่ดิน เอกสำรสิทธิไม่เป็นโฉนด,ที่ดินอยู่
ในเขตป่ำไม้ 

                  10 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

396 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน  
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
จุดอ่อน 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตรยังเข้ำไปไม่ทั่วถึง                   41 

สถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำไม่เพียงพอ                    15 

สภำพดินเสื่อมคุณภำพ                   12 

ชำวบ้ำนอยู่ใกล้พื นที่ป่ำ เสี่ยงต่อกำร
บุกรุกที่ท ำกิน  

                  19 

ปริมำณน  ำฝนในพื นที่น้อย                    24 

ตารางสรุปผลวิเคราะห์ค่าคะแนน SWOT โอกาส (Opportunity) ภาพรวมของโครงการ 

 
 

SWOT 
หมู่บ้าน  

เจ้าหน้าที่ 
 

คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
โอกาส 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

อยู่ในเขตโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 
มีหน่วยงำนเข้ำมำในพื นที่ เช่น ปิดทอง
หลังพระ หว้ยฮ่องไคร้ ส ำนักงำนเกษตร 
/มีหน่วยงำนเข้ำมำตรวจเลือดหำ
สำรพิษ/มีหน่วยงำนเข้ำมำส่งเสริมฯ
ล ำไย 

                  284 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

397 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน  
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
โอกาส 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

องคมนตรี (ผู้แทนพระองค์) มำตรวจ
เยี่ยมพื นที่ทุกปี  
กำรสนับสนุนส่งเสริมอำชีพจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ 

ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
มำกกว่ำที่อ่ืน 

นโยบำยของรัฐที่สนับสนุนท้องถิ่นได้
ตรงถึงหมู่บ้ำน + Net ประชำรัฐ 

มีหน่วยงำนเข้ำมำสนับสนุน เช่น ป่ำไม้ 
ประมง เกษตร พัฒนำที่ดิน 

                  127 

เพ่ิมสถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำ 3                   19 

ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร                   7 

กำรส ำรวจรังวัดพื นที่ท ำกินเพ่ือเสนอ
ขอสิทธิในกำรใช้พื นที่ท ำกินในเขต       
ป่ำไม้ถำวร 

                  9 

มูลนิธิชัยพัฒนำให้กำรสนับสนุน (กลุ่ม
ล ำไย, มะม่วง, กล้วย) 

                  4 

ที่ตั งใกล้ศูนย์รำชกำรอ ำเภอ                   10 

ระบบสำรสนเทศใช้ได้ดี (ทรูมูฟ)                   20 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

398 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน  
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
โอกาส 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

ได้รับกำรสนันสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่
จำกชลประทำน พลังงำนไฟฟ้ำ 

ชลประทำนดูแลสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

- ระบบส่งน  ำ 

- พันธุ์ปลำ (ประมง) 

                  9 

นโยบำยของรัฐสนับสนุนท้องถิ่น                   9 

ศูนย์ศิลปำชีพให้ควำมรู้ทอผ้ำ (รับผ้ำ
ฝำกขำย) 

                  9 

กำรให้ควำมรู้จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 

- เกษตรอ ำเภอ : ปุ๋ยหมักชีวภำพ 

- ยำฆ่ำแมลงชีวภำพ 

- กรมประมง 

- กรมปศุสัตว์ 
ส ำหรับรำษฎรในพื นที่เขตป่ำท่ำธำร 
(ป่ำสงวน) 

                  36 

มีโครงกำรในพื นที่ (ฟำร์มตัวอย่ำง 
ผู้สูงอำยุมีงำนท ำ) 

                  11 

ผลผลิตอยู่ในควำมต้องกำรของตลำด
และมีพ่อค้ำคนกลำงมำรับซื อถึงท่ี 

                  28 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

399 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน  
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
โอกาส 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

น ำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ปุ๋ย กบ ไก่)    
มำใช้ในชุมชน 

                  12 

อยู่ใกล้ตัวเมืองทั งสองจังหวัด
(เชียงใหม่/ล ำพูน) 

                  16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

400 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตารางสรุปผลวิเคราะห์ค่าคะแนน SWOT อุปสรรค (Treat) ภาพรวมของโครงการฯ 

 
 

SWOT 
หมู่บ้าน  

เจ้าหน้าที่ 
 

คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
อุปสรรค 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

ขำดกำรติดตำม/ประเมินผล/ควำม
ต่อเนื่องของกำรสนับสนุนส่งเสริมต้น
อำชีพจำกหน่วยงำนที่เข้ำมำ 

โครงกำรต่ำง ๆ ขำดควำมต่อเนื่อง 

                  84 

ขำดงบประมำณกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

งบประมำณสนับสนุนกำรขุดลอกอ่ำง
ไม่เพียงพอ 

ขำดงบประมำณสนับสนุนขุดลอกอ่ำง 
ห้วยสะแพดบน ห้วยโป่ง และส ำนัก
สงฆ์   
งบประมำณสนับสนุนไม่เพียงพอ 

- สถำนีสูบน  ำพลังไฟฟ้ำ 

                  148 

เงื่อนไขระเบียบของส่วนรำชกำรใน
กำรขอใช้ 
- ไฟฟ้ำในป่ำ 

- ขอสินเชื่อจำกธกส.  (เอกสำรสิทธิ์) 

                  12 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

401 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน  
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
อุปสรรค 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

ระบบกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร
ไม่ชัดเจน 

ไม่มีระบบกำรประสำนงำนระหว่ำง
หมู่บ้ำนกับโครงกำร 

เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่ปฏิบัติไม่อยู่ใน
พื นที่ 
ระเบียบรำชกำรของแต่ละหน่วยงำนไม่
สอดคล้องกัน 

                  126 

พลังงำนไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร ไม่
เพียงพอ 

                  10 

เป็นพื นที่เงำฝน ปริมำณน  ำฝนน้อย                   5 

รำคำล ำไยถูก รำยจ่ำยสูง 
รำคำผลผลิตตกต่ ำ 
ผลผลิตทำงกำรเกษตร และรำคำล ำไย
ตกต่ ำ 
พ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ 

                  88 

ขำดตลำดรับซื อผลผลิต/ผ้ำทอ/เครื่อง
จักสำน 

                  12 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

402 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 
SWOT 

หมู่บ้าน  
เจ้าหน้าที่ 

 
คะแนน
รวม 

ต้าบลแม่สอย ต้าบลบ้านแปะ ต้าบลหนองปลาสะวาย 
อุปสรรค 4 5 6 8 9 12 13 15 10 11 15 18 1 2 6 7 8 

สถำนีสูบน  ำไม่สำมำรถโอนถ่ำยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล 

                  9 

ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล (ต้องรอ
ธรรมชำติ) 

                  12 

บ่อบำดำลในกำรเกษตรไม่เพียงพอ                   19 

เสนอโครงกำรแล้วไม่ได้รับกำร
สนับสนุน 

                  22 

ควำมเสี่ยงต่อกำรถูกยุบโรงเรียน * 
(โรงเรียนชุมชน) 

                  24 

กำรขุดอ่ำงเก็บน  ำห้วยเปยตอนบน                    18 

ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูงเข้ำสู่พื นที่
กำรเกษตร ไม่สำมำรถท ำได้เนื่องจำก
ขัดกับระเบียบกฎเกณฑ์ของรำชกำร 

                  20 

บ่อขยะในชุมชนท ำให้เกิดกลิ่น                   11 

บุคคลภำยนอกหรือนำยทุนเข้ำมำ
ครอบครองพื นที่ท ำกินของชำวบ้ำน 

                  8 

 

 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

403 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

TOWS  Matrix  จากการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในและภายนอกของโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
เพื่อระบุประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 
 

 
 

Strength = S 
1. ชุมชนมีควำมสำมัคคี เอื อเฟ้ือเผื่อแผ ่มีควำมเป็น       

น  ำหนึ่งใจเดียวกัน 
2. มีกำรรวมกลุ่มในกำรท ำกิจกรรมตำ่ง ๆ ท่ีหลำกหลำย 
3. ผู้น ำชุมชนมีควำมเข้มแข็ง เป็นแบบอย่ำง 

Weak = W 
1. ขำดแคลนน  ำใช้เพื่อกำรเกษตร 
2. กำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนใน

ชุมชน ส่งผลต่อคณุภำพกำรศึกษำ และควำมเชื่อมั่นใน
สถำนศึกษำของชุมชน 

opportunities = O 
1. กำรเป็นพื นท่ีทีต่ั งอยูใ่นเขตโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำร ิ
2. ได้รับกำรสนบัสนุนจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยนอก

จ ำนวนมำกและถือเป็นพื นท่ีเป้ำหมำยหลักของกำร
พัฒนำเชิงพื นที่ 

SO  Strategies 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อขยำยผลกำรพัฒนำให้

เกิดควำมชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในเขตพื นท่ีให้

สูงขึ นในทุกด้ำนโดยใช้ศำสตร์พระรำชำและเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญำน ำทำง 

WO  Strategies 
1. ตรวจสอบปรับปรุงพัฒนำแหล่งน  ำที่ช ำรุด เสื่อมสภำพ

ให้กลับมำใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ระดมควำมคดิจำกทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง สร้ำงควำม

เข้ำใจและหำแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นไปได้และ
เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ำยอย่ำงแท้จริง 

Threats = T 
1. งบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนไม่เพียงพอและ

ขำดควำมต่อเนื่อง 
2. ระบบกำรติดต่อประสำนงำนทั งระหว่ำงส่วนรำชกำร

ด้วยกันและกำรประสำนระหว่ำงชำวบ้ำนกับส่วน
รำชกำรที่ปฏิบตัิงำนไม่ชัดเจน  

3. รำคำผลผลิตตกต่ ำ และถูกก ำหนดจำกพ่อค้ำคนกลำง 

ST  Strategies 
1. สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกรำกฐำนของชุมชน “ระเบิด

จำกข้ำงใน” ใช้ศักยภำพที่มีอยู่ของชุมชน 
2. ปรับปรุงระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำนของโครงกำรใหม้ีควำมชัดเจนและประสำน
ท ำควำมเข้ำใจกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้มีควำมเข้ำใจ
ตรงกัน 

WT  Strategies 
1. ปรับรูปแบบกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรที่มีอยู่อย่ำง

เหมำะสม โดยอำจเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตโดยลด
ขนำดพื นท่ีในกำรเพำะปลูก หรือปรับเปลีย่นชนิดของ
พืชที่ใช้น  ำน้อยลง 

2. ยุบรวมโรงเรียนทีเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรค ำนึงถึงผลกระทบโดยรอบดำ้น 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

404 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์จากการวิเคราะห์  TOWS 

 จำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของโครงกำรฯ น ำมำจัดท ำตำรำง TOWS  Metrix  
สำมำรถสรุปก ำหนดเป็นประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน ไดด้ังนี  
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  วางกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานของโครงการ 
 กลยุทธ์ที่  1.1  ทบทวนค ำสั่งแต่งตั งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริโดยค ำนึงถึงภำรกิจหน้ำที่และ                     
ควำมรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ที่  1.2  ก ำหนดกรอบและโครงสร้ำงในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโดยระบุบทบำท
หน้ำที่  ขั นตอนและวิธีกำรปฏิบัติที่ชัดเจน  และเผยแพร่ท ำควำมเข้ำใจให้แก่หน่วยงำนและภำคส่วน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน 
 กลยุทธ์ที่  1.3  จัดท ำแผนบูรณำกำรเพ่ือประสำนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมและจัดสรร
งบประมำณโดยใช้พื นที่เป็นฐำน (Area Based) 
 กลยุทธ์ที่  1.4  สร้ำงระบบฐำนข้อมูลที่ทันสมัยสะดวกในกำรเข้ำถึงเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน
ของผู้ปฏิบัติงำน และระบบกำรติดตำมเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานรองรับการพัฒนาในอนาคต 
 กลยุทธ์ที่  2.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอ่ำงเก็บน  ำที่ช ำรุด 
 กลยุทธ์ที่  2.2  พัฒนำระบบส่งน  ำพลังไฟฟ้ำให้ทั่วถึงครอบคลุมทั งพื นที่ 
 กลยุทธ์ที่  2.3  พัฒนำระบบกำรขนส่ง (โลจิสติกส์) เพ่ือรองรับกำรกระจำยผลผลิตสู่ตลำด 
 กลยุทธ์ที่  2.4  ตรวจสอบทบทวนระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในพื นที่
เพ่ือหำทำงออกในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือให้บริกำรแก่ประชำชนให้ทั่วถึง 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชาสู่ความย่ังยืน 
 กลยุทธ์ที่  3.1  ส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ โดยเปิดโอกำสให้มีช่องทำง
ในกำรสื่อสำรข้อมูลที่หลำกหลำย และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดใจกว้ำงพร้อมรับฟังทุกเรื่องที่เป็น
ข้อเท็จจริงเพ่ือจะได้น ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือแก้ไขปัญหำของชุมชนได้อย่ำง
ถูกต้อง 
 กลยุทธ์ที่  3.2  ส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปขยำยผล
ต่อยอดเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน และสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
 กลยุทธ์ที่  3.3  สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำโดยเปิดโอกำสให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องที่                     
ท ำหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำในพื นที่ได้มีโอกำสประชุมหำรือร่วมกันกับตัวแทนภำคประชำชนใน
ชุมชน เพ่ือร่วมวิเครำะห์ถึงปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ เพ่ือจะหำทำงแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
 กลยุทธ์ที่  3.4  ปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้แก่ประชำชน รวมถึงกำรเป็น
จิตอำสำ โดยยึดหลักกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำ และกำรใช้ชีวิตบนพื นฐำนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
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 กลยุทธ์ที่  3.5  สืบสำน ต่อยอด อนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำมของชุมชน 
เผยแพร่ไปยังกลุ่มเยำวชนคนรุ่นใหม่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิถีชีวิตและรำกฐำนของชุมชน   โดย
อำศัยภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีมีอยู่ของแต่ละชุมชนเป็นฐำน 
 กลยุทธ์ที่  3.6  สร้ำงเสริมอัตลักษณ์ชุมชนผ่ำนกำรจัดกิจกรรม “กำรท่องเที่ยวชุมชน
สร้ำงสรรค์” เพ่ือเพ่ิมรำยได้แก่ชุมชนจำกฐำนทุนทำงสังคม วัฒนธรรมและทุนชุมชน  เช่น               
จัดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวผ่ำนสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนให้เชื่อมโยงกันทั่ว
ทั งพื นที่ของโครงกำรฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท้างานทุกมิติ 
 กลยุทธ์ที่  4.1  เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและกำรประสำนงำนของกลุ่มต่ำง ๆ ทั งภำยใน
และภำยนอกชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัย เพ่ือให้คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
 กลยุทธ์ที่  4.2  จัดเวทีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันภำยในกลุ่มเครือข่ำย (KM) 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 กลยุทธ์ที่  4.3  เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ โดยกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน  พร้อมทั งรับฟัง
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชำชนทุกกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ดิน น ้า    
ป่า หญ้าแฝก) 
 กลยุทธ์ที่  5.1  ปลูกจิตส ำนึกกำรรักและหวงแหน ให้ประชำชนรู้ถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญ
ของแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีต่อกำรด ำรงชีวิต  รวมทั งผลกระทบจำก
กำรใช้สำรเคมีต่อสุขภำพอนำมัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 กลยุทธ์ที่  5.2  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ควำมอุดม
สมบูรณ์ โดยน้อมน ำแนวพระรำชด ำริ อำทิ ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง ปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก ฝำย
ชะลอควำมชุ่มชื น และป่ำเปียก เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่  5.3  สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังในชุมชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษำทรัพยำกร                   
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกันระหว่ำงคนในชุมชนกับเจ้ำหน้ำที่ 
 กลยุทธ์ที่  5.4  เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีต่อกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำร                    
ที่ปฏิบัติงำนในพื นที่กับประชำชน เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดควำมขัดแย้ง                    
ที่เกิดจำกควำมไม่เข้ำใจกัน 
 กลยุทธ์ที่  5.5  เปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรโดยลดขนำดพื นที่ในกำรเพำะปลูก
หรือปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ใช้น  ำน้อยลง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของทรัพยำกรที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ขยายผลความส้าเร็จจากการด้าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่  6.1  ศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของพื นที่เพ่ือพิจำรณำน ำองค์ควำมรู้จำก                    
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ประสบควำมส ำเร็จไปด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำหรือตอบสนองควำมต้องกำร โดยให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ร่วมกันกับ
คณะท ำงำนของศูนย์ฯ 
 กลยุทธ์ที่  6.2  สร้ำงแกนน ำกำรพัฒนำจำกคนในชุมชน เพ่ือให้สำมำรถดูแลและด ำเนินกำร
พัฒนำโดยกำรพ่ึงตนเองของชุมชนได้ในอนำคต 

กลยุทธ์ที่ 6.3 สร้ำงเกษตรกรต้นแบบ จำกกำรขยำยผลกำรพัฒนำและองค์ควำมรู้จำกศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรต่อยอดและขยำยผล
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป 
 กลยุทธ์ที่ 6.4  สร้ำงระบบกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ ที่สำมำรถ                      
ท ำให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ที่ศูนย์ ศึกษำ
กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ให้บริกำร ช่วยเหลือแก่ชุมชนอย่ำงชัดเจน เพ่ือจะได้สำมำรถน ำข้อมูลที่
ได้มำวำงแผนพัฒนำกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ไม่เกิดควำมซ  ำซ้อนและสูญเปล่ำในกำรใช้
งบประมำณ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 กำรศึกษำครั งนี  เป็นกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง                    
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล ำพูน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือจัดท ำ
ฐำนข้อมูลโครงกำรฯ และศักยภำพชุมชนในพื นที่โครงกำร  18  หมู่บ้ำน (2) ศึกษำถึงกำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริ  ผลส ำเร็จ และปัญหำ/อุปสรรคของกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ และ (3) เพ่ือจัดท ำ
แผนกำรพัฒนำส ำหรับเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ต่อไป  วิธีกำรศึกษำใช้กำรสอบถำม             
กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกจำกกลุ่มเป้ำหมำย และกำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรโครงกำรฯ  สรุปผล
กำรศึกษำและข้อเสนอแนะ ดังนี   
 
สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลกำรศึกษำข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรประเมินผล โดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ผู้ เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สรุปผล ดังนี  
 
  ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.2 เป็นเพศชำย และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 11.8  และส่วนมำก 
ร้อยละ 35.29 มีอำยุระหว่ำง 46 - 55 ปี  รองลงมำ ร้อยละ 29.41 มีอำยุระหว่ำง 25 -35 ปี และ   
น้อยที่สุด ร้อยละ 17.65 มีอำยุมำกกว่ำ 55 ปีขึ นไป    
  ร้อยละ 100.0 นับถือศำสนำพุทธ  ในด้ำนกำรศึกษำ ร้อยละ 58.8 ปริญญำโท หรือสูงกว่ำ  
และร้อยละ 41.2  จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
    ระยะเวลำที่รับผิดชอบด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จ ลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ                  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 รับผิดชอบด ำเนินงำนโครงกำรฯ มำเป็นระยะเวลำต่ ำกว่ำ 5 ปี รองลงมำ               
ร้อยละ 17.7 รับผิดชอบด ำเนินงำนโครงกำรฯ มำเป็นระยะเวลำ 5 -10 ปี และน้อยที่สุด ร้อยละ 
11.76 รับผิดชอบด ำเนินงำนโครงกำรฯ มำเป็นระยะเวลำ 11-15 ปี    
 
 กำรปฏิบัติงำนร่วมกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ส่วนใหญ่  ร้อยละ 82.35           
เคยปฏิบัติงำนร่วมกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โดยผู้ตอบมีผู้เคยปฏิบัติงำนร่วมกับ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มำกที่สุด เป็นระยะเวลำ 32 ปี รองลงมำ 18 ปี  น้อยที่สุด คือ 1 ปี  
และมีผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติงำนร่วมกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ร้อยละ 17.65 
 ประสบกำรณ์/ควำมรู้ จำกกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
กำรศึกษำดูงำนในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ และอ่ืน ๆ  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.47 เคยศึกษำดูงำน ได้แก่ 
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนฯ จังหวัด
จันทบุรี  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ จังหวัดเพชรบุรี  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ จังหวัดนรำธิวำส  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ จังหวัด
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สกลนคร  โครงกำรพัฒนำพื นที่ห้วยบำงทรำยตอนบน จังหวัดมุกดำหำร   กำรพัฒนำบุคคลที่รับผิดชอบ
โครงกำรพระรำชด ำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของจังหวัดเชียงใหม่   มีประสบกำรณ์ในกำร
ก่อสร้ำงแหล่งน  ำและกำรดูแลบ ำรุงรักษำโครงกำร  อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  หน่วยงำนร่วมในกำร
ป้องกันรักษำป่ำ  กำรศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริร่วมกับกิจกรรมโครงกำรของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ณ โครงกำรชั่งหัวมันตำมพระรำชด ำริ  ศูนย์วิจัยและ
ศึกษำธรรมชำติป่ำพรุสิริธร  เกษตรทฤษฎีใหม่ ฝำยต้นน  ำล ำธำร  ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง  
และผู้ตอบจ ำนวนร้อยละ 23.53 ไม่เคยมีประสบกำรณ์ ควำมรู้ จำกกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ   
 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
 
 1. ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน  ำ 
  -  มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำโดยก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำในล ำห้วยสำขำต่ำง ๆ ในพื นที่โครงกำรฯ 
จ ำนวน 22 แห่ง ควำมจุรวม 11,820,000 ลูกบำศก์เมตร  รำษฎรในพื นที่ได้รับประโยชน์จำกกำร
ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำโดยใช้เพื่อกำรอุปโภค-บริโภค และเพ่ือกำรเกษตร 
  -  มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำอ่ืน ๆ เช่น บ่อน  ำบำดำล ฝำยชะลอน  ำ  สถำนีสูบน  ำ เป็นต้น 
 
 2. ด้ำนกำรพัฒนำป่ำไม้ 
  -  กำรบุกรุกพื นที่ป่ำเพ่ือขยำยพื นที่กำรเพำะปลูกลดน้อยลงเหลือเพียงไม่กี่รำย  หลังจำก     
มีแนวเขตชัดเจน  
  -  ปรับปรุงระบบนิเวศป่ำต้นน  ำ จ ำนวน 410 ไร่ และร่วมกันปลูกฟ้ืนฟูป่ำ 9,050 ไร่ 
  -  ฝึกอบรมประชำชนในกำรดูแลรักษำป่ำ ก ำหนดเขตให้ใช้สอยพื นที่ป่ำได้ตำมแนว
พระรำชด ำริ ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง และฟ้ืนฟูป่ำด้วยแนวพระรำชด ำริ “ป่ำเปียก” โดยกำรสร้ำง
ฝำยชะลอน  ำ ปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือรักษำควำมชุ่มชื น 
  -  ร่วมกับประชำชนในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันไฟป่ำ 
 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ 
  -  รำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ท ำสวนล ำไย 
  -  ระบบทุนภำยนอกเข้ำมำมีผลต่อกิจกรรมท ำกำรเกษตรของรำษฎรในพื นที่โครงกำรฯ 
เช่น กำรเข้ำมำซื อที่ดิน กำรขำยยำฆ่ำแมลงและปุ๋ยเคมี 
  -  สำมำรถปลูกพืชยืนต้น เช่น ล ำไย มะม่วง เพ่ิมขึ น จำกแต่ก่อนทีป่ลูกพืชไร่ เช่น พริก ถั่วลิสง 
  -  พื นที่ถูกพัฒนำ โดยกำรพัฒนำแหล่งน  ำ ปรับปรุงบ ำรุงดินมีควำมชื นเพียงพอต่อกำร
เพำะปลูกไม้เศรษฐกิจ และมีกำรส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ข้ำว และไม้ผล ท ำให้มีกำรขยำยพื นที่ 
กำรเพำะปลูกมำกขึ น 
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  -  ส่งเสริมอำชีพ เช่น กำรเลี ยงไก่พื นเมือง ไก่ไข่  เลี ยงสุกร ส่งเสริมกำรเลี ยงปลำ จัดตั ง
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ส่งเสริมกำรทอผ้ำ แกะสลัก และงำนหัตถกรรมต่ำง ๆ ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตร
ผสมผสำน ปลูกพืชหลำกหลำยในรูปแบบ food bank และอบรมกำรท ำปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 4. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
  -  ผลกระทบจำกกำรใช้ยำปรำบศัตรูพืช สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร ท ำให้มีรำยจ่ำยสูง      
มีปัญหำต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
  -  รำษฎรในพื นที่มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ น มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีรำยได้เพ่ิมขึ น 
  -  สภำพแวดล้อมมีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ น มีถนนเดินทำงได้สะดวกขึ น มีไฟฟ้ำใช้ แต่ยังขำด
ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร 
 
 5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 ควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ ในภำพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.81  โดยมีกำรควบคุมตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ  มีกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำน  ที่เกี่ยวข้องและประชำชน อยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.4  รองลงมำคือ แผน
แม่บทโครงกำรฯ เป็นเครื่องมือที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ  มีระบบกำรเงิน/กำรบัญชีที่ดีในกำร
บริหำรงบประมำณของโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.3   
 
 ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   ปัญหำ/อุปสรรค  
  1. พื นที่โครงกำรฯ อยู่ในเขตที่มีปริมำณฝนตกน้อย (เงำฝน) ท ำให้ปริมำณฝนที่ตกลงมำ      
ในพื นที่มีน้อย ส่งผลให้น  ำที่ไหลลงในอ่ำงเก็บน  ำมีปริมำณน้อย ไม่เพียงพอแก่กำรเพำะปลูกของ
เกษตรกร 
  2. พื นที่กำรเกษตรได้เพ่ิมขึ นจำกเดิมเป็นจ ำนวนมำก พืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใน พื นที่
ดังกล่ำวปลูกคือ ล ำไย ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น  ำมำก ท ำให้ปริมำณน  ำในอ่ำงเก็บน  ำไม่เพียงพอตลอดทั งปี หำก
ปีใดที่มีปริมำณฝนตกน้อย น  ำในอ่ำงเก็บน  ำต่ำง ๆ ในพื นที่โครงกำรฯ จะถูกใช้ไปจนหมดอ่ำงเก็บน  ำ  
  3. ทุนจำกภำยนอกกว้ำนซื อพื นที่กำรเกษตรซึ่งเป็นพื นที่พัฒนำแล้ว ท ำให้ชำวบ้ำนปรับตัว
ไม่ทัน  
  4. พื นที่เหมำะสมในกำรพัฒนำแหล่งน  ำถูกปรับเปลี่ยนและถูกบุกรุกท ำกำรเกษตร 
  5. ขำดแคลนอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่  ยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 6. ไม่มีกำรประชุมพูดคุยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือบูรณำกำรแผนแม่บทและกำรท ำงำน
ร่วมกัน ท ำให้ไม่สำมำรถเห็นถึงภำพรวมของโครงกำรฯ ทั งในแต่ละปีและในปัจจุบันได้อย่ำงชัดเจน 
 7. ควำมไม่ต่อเนื่องของบุคลำกรที่เข้ำมำปฏิบัติงำน 
  8. ยังมีกำรบุกรุกพื นที่ป่ำเพ่ือท ำกำรเกษตร 
  9. รำคำผลิตผลทำงกำรเกษตรไม่แน่นอน 
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 10. ในพื นที่โครงกำรฯ ยังมีปัญหำไฟป่ำเกิดขึ นมำก เนื่องจำกมีสภำพป่ำเป็นป่ำเต็งรัง              
ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดไฟป่ำประกอบกับอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติกำรดับไฟป่ำมีไม่เพียงพอ และไม่มี
แนวกันไฟในพื นที่โครงกำรฯ นอกเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ ป่ำบ้ำนโฮ่ง ประกอบกับรำษฎรในพื นที่ยังขำด
ควำมรู้เกี่ยวกับไฟป่ำ และขำดจิตส ำนึกในกำรรักและหวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้ 
  11. ขำดกำรบูรณำกำรร่วมกัน ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนร่วมกันที่ผ่ำนมำขำดควำมต่อเนื่อง 
  12. กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ซึ่งเริ่มมำตั งแต่ปี 2527  และภำยหลังจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมกรอบแผนแม่บท 3 ระยะ ในช่วงปี 2530 -2544  กำรด ำเนินงำนในรูปแบบบูรณำกำรและ
งบประมำณของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องขำดควำมต่อเนื่อง  และบำงหน่วยงำนไม่มีกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนโครงกำรฯ 
 
   ข้อเสนอแนะ  
  1. ก ำลังพลที่ตรึงอยู่ในพื นที่ต้องเพียงพอต่อกำรดูแลพื นที่ 170,000 ไร่ 
  2. ให้มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในพื นที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
  3. กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรพัฒนำพื นที่ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ น ได้แก่ กำรปลูก
เสริมป่ำบริเวณป่ำต้นน  ำล ำธำร กำรจัดท ำฝำยต้นน  ำเพ่ือป้องกันดินตะกอน กำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือกำร
อนุรักษ์ดินและน  ำ 
  4. กำรส่งเสริมกำรปลูกไม้ใช้สอยเพ่ือลดกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ในป่ำ ได้แก่ ไม้ไผ่ชนิด                   
ต่ำง ๆ เพื่อใช้ในแปลงเกษตรของรำษฎร 
  5. ส่งเสริมให้รำษฎรปลูกพืชต่ำงชนิด หรือกำรปลูกพืชแซม เพ่ือลดกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
  6. ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพ/ปุ๋ยหมัก/สำรสกัดชีวภำพ เพื่อลดกำรใช้ยำและสำรเคมี 
  7. ส่งเสริมเพ่ือช่วยรำษฎรในชุมชนให้มีกำรดูแลรักษำป่ำ กำรอนุรักษ์ดินและน  ำ                   
กำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำด้วยตนเอง และบูรณำกำรกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  8. ควรจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ  คณะอนุกรรมกำรฯ  คณะท ำงำนฯ ของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน และหัวหน้ำโครงกำรฯ จำกภำคส่วนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เช่น 
เดือนเว้นเดือน หรือไตรมำสละครั ง  หรือทุก 3 เดือน  6 เดือน 9 เดือน/ครั ง  เป็นต้น 
  9. สร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชน ให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 10. ให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน มีแผนงำนของแต่ละชุมชน 
  11. ร่วมกันจัดท ำแผนแม่บทเพ่ือพัฒนำโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง                 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มีงบประมำณและระยะเวลำด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
  12. ปรับปรุงคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริให้เป็นปัจจุบัน 
 13. ส ำนักงำน กปร. ควรเป็นแกนกลำงเพ่ือประสำนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผน
แม่บท  กำรเฟ้นหำหน่วยงำนที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำภำพหลักให้กับโครงกำรฯ เพ่ือประโยชน์ในกำร
ก ำกับ ดูแล และบริหำรจัดกำรให้โครงกำรฯ สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำได้ต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน 
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 ผลการศึกษาข้อมูลจากประชาชน 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรประเมินผล โดยกำรสอบถำมประชำชนกลุ่มตัวอย่ำง ผู้รับ
ประโยชน์จำกโครงกำรฯ พบว่ำ 
 
  ผู้ตอบส่วนใหญ่ เป็นเพศชำย ร้อยละ 59.83 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 40.17  นับถือศำสนำ
พุทธ  ร้อยละ 100.0  โดยร้อยละ 46.82  กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  รองลงมำ ร้อยละ 19.08  
จบกำรศึกษำระดับชั นมัธยมศึกษำ  และมีผู้ตอบน้อยที่สุด ร้อยละ 1.45 ไม่ได้เข้ำรับกำรศึกษำ  ผู้ตอบ
ส่วนใหญ่ มีอำยุ 55 - 64 ปี  ร้อยละ 32.37  รองลงมำ ร้อยละ 28.03  มีอำยุ 45 – 54 ปี และน้อย
ที่สุด ร้อยละ 2.89  มีอำยุ 15-24 ปี    
 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 จำกกำรศึกษำ พบว่ำ มีจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน  โดยส่วนใหญ่              
ร้อยละ 27.75  มีสมำชิกจ ำนวน 4 คน/ครัวเรือน  รองลงมำ ร้อยละ 19.94 มีสมำชิกจ ำนวน 5 คน/
ครัวเรือน และน้อยที่สุด ร้อยละ 0.29  มีสมำชิกจ ำนวน 9 คน/ครัวเรือน  
 
การย้ายถิ่นฐาน 
 จำกกำรศึกษำกำรย้ำยถิ่นฐำน พบว่ำ ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 82.08 อำศัยอยู่ในถิ่นฐำนมำ     
แต่ดั งเดิม โดยอำศัยอยู่มำเป็นระยะเวลำ 51 -60 ปี  ร้อยละ 27.46  รองลงมำ อำศัยอยู่มำ            
เป็นระยะเวลำ 41-50 ปี ร้อยละ 23.94 และน้อยที่สุด ร้อยละ 0.7 อำศัยอยู่มำเป็นระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 
 
   ส ำหรับผู้ที่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกที่อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.19  ย้ำยมำเป็นระยะเวลำ 21 – 
30 ปี รองลงมำ ร้อยละ 20.97 ย้ำยมำเป็นระยะเวลำ 31-40 ปี โดย ผู้ที่ย้ำยถิ่นฐำนส่วนใหญ่ย้ำยมำ
จำกจังหวัดเชียงใหม่  รองลงมำคือ จังหวัดล ำพูน ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ ในกำรย้ำยถิ่นฐำน ร้อยละ 
30.65 คือ ย้ำยมำอยู่กับบิดำ มำรดำ  รองลงมำ ร้อยละ 25.81  ย้ำยมำเพรำะกำรได้แต่งงำนกับคนใน
พื นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

412 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562  

สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

 1. ด้ำนควำมมั่นคงของที่ดินอยู่อำศัยและที่ดินท ำกิน 
  จำกกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบถือครองที่ดิน 1 แปลง ร้อยละ 50 นอกนั น ถือครองที่ดิน
มำกกว่ำ 1 แปลง และมำกที่สุดถือครองที่ดิน 7 แปลง โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรถือครองที่ดิน 1.98 แปลง 
หมำยควำมว่ำ มีกำรถือครองที่ดินมำกกว่ำ 1 แปลงขึ นไป  ส่วนใหญ่ถือครอบที่ดิน 1-5 ไร่ ร้อยละ 
56.07  รองลงมำ  จ ำนวน  11-15  ไร่ และน้อยที่สุดถือครองมำกกว่ำ  20  ไร่  ร้อยละ  1.16 
  ที่ดินอยู่อำศัย มีเอกสำรสิทธิ์ร้อยละ 97.40 ยังไม่มีเอกสำรสิทธิ์ ร้อยละ 2.60  เอกสำรสิทธิ์
ส่วนใหญ่เป็นโฉนด ร้อยละ 76.30  ส่วนใหญ่อยู่อำศัยในที่ดินของตนเอง ร้อยละ 95.38 และเช่ำที่ดินอยู่
อำศัย ร้อยละ 4.62  โดยเช่ำ 1-2 งำน ส ำหรับกำรได้มำของที่ดินอยู่อำศัย ส่วนใหญ่ มำจำกมรดก               
ตกทอด ร้อยละ 95.38  และได้รับกำรซื อที่ดิน ร้อยละ 4.62 
 ที่ดินท ำกิน ส่วนใหญ่มีเอกสำรสิทธิ์ร้อยละ 97.40  มีเอกสำรสิทธิ์เป็นโฉนด ร้อยละ 75.43
และเอกสำรสิทธิ์อ่ืน ๆ ร้อยละ  21.97 ส่วนใหญ่ท ำกินในที่ดินของตนเอง ร้อยละ 96.82 เช่ำที่ดินท ำกิน 
ร้อยละ 3.18  โดยเช่ำที่ดิน 1-2 แปลง จำกเพ่ือนบ้ำน ญำติ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ (กฟผ.) มูลนิธิชัย
พัฒนำ และ ส.ป.ก. เช่ำที่ดิน 1-5 ไร่  เสียค่ำเช่ำมำกที่สุด 4,000-5,000 บำท/ปี และน้อยที่สุด ต่ ำกว่ำ 
4,000 บำท/ปี  ระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี ร้อยละ 45.45  ส ำหรับที่มำของที่ดินท ำกิน ส่วนใหญ่มำจำก
มรดกตกทอด ร้อยละ 92.20 และได้จำกกำรซื อ ร้อยละ 7.80 
  กำรซื อขำยที่ดิน ส่วนใหญ่ไม่มีกำรซื อขำยที่ดิน ร้อยละ 91.91  มีกำรขำยที่ดิน ร้อยละ  
2.89 และมีกำรซื อที่ดิน ร้อยละ 5.20 โดยมีกำรซื อที่ดิน 6-10 ไร่ เป็นเงิน 100,001-150,000 บำท ส่วนกำร
ขำยที่ดิน มีกำรขำย 1-4 ไร่ เป็นเงิน 20,000 – 50,000 บำท  ส ำหรับรำคำที่ดินส่วนใหญ่ ต่ ำกว่ำ 50,000 
บำท/ไร่ และรำคำสูงที่สุด 200,000 บำทขึ นไป 
 
 2. ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพและรำยได้ 
  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในกำรประกอบอำชีพท ำสวน ร้อยละ 96.24  ท ำนำ ร้อยละ 
1.45  และท ำไร่ ร้อยละ 0.58  โดยกำรท ำสวน มีผลผลิตเฉลี่ย 1,093.87 กิโลกรัม/ไร่  ท ำนำ มี
ผลผลิตเฉลี่ย 1,103.30 กิโลกรัม/ไร่   ท ำไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัม/ไร่  ปลูกผัก มีผลผลิต
เฉลี่ย 2,450 กิโลกรัม/ไร่  
  โดยเฉพำะผลผลิตข้ำวส่วนใหญ่เพียงพอบริโภคในครัวเรือนและเหลือขำย อย่ำงไรก็ตำม      
มีผลผลิตข้ำวไม่เพียงพอ ร้อยละ 4.5 
  ส่วนใหญ่ใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร โดยใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 34.58 กระสอบ/ปี ใช้ยำฆ่ำ
แมลง 34.80 ขวด/ปี  ใช้ยำฆ่ำหญ้ำ 15.80 แกลอน/ปี 
 รำยได้ของครัวเรือน ส่วนใหญ่มำจำกกำรเกษตร เฉลี่ย 22,676.60 บำท/ปี  รองลงมำ      
มำจำกกำรรับจ้ำง เฉลี่ย 45,080.30 บำท/ปี  รำยได้อ่ืน ๆ เฉลี่ย 92,000 บำท/ปี  และส่วนใหญ่     
ไม่มีกำรท ำบัญชีครัวเรือน 
  รำยจ่ำยของครัวเรือน ที่ส ำคัญเป็นค่ำอำหำร เฉลี่ย 63,121 บำท/ปี  ค่ำปุ๋ยและยำฆ่ำ
แมลง เฉลี่ย 32,496.10  บำท/ปี  ค่ำสำธำรณูปโภค เฉลี่ย 14,772.89 บำท/ปี 
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 กำรสะสมเงินออม ส่วนใหญ่ไม่มีกำรออม ร้อยละ 81.50 ส่วนที่ออมได้ มีร้อยละ 18.50 
ซึ่งส่วนใหญ่ สำมำรถออมได้ จ ำนวน 1,001-5,000 บำท ต่อปี และน้อยที่สุด ร้อยละ 6.25 ออมได้ 
20,000 บำทขึ นไป 
  หนี สินของครัวเรือน ส่วนใหญ่มีหนี สิน ร้อยละ 70.23 โดยเป็นหนี ในระบบมำกที่สุด 
จ ำนวน ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท และหนี นอกระบบ จ ำนวน 20,000-25,000 บำท 
  กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ส่วนใหญ่ได้รับจำกโครงกำร ร้อยละ 65.7 ได้แก่ พันธุ์สัตว์  
พันธุ์พืช และปัจจัยกำรผลิตเกี่ยวกับป่ำไม้ 
  กำรอบรมควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ ส่วนใหญ่ได้รับกำรอบรม ร้อยละ 73.5 เป็นกำร
อบรมเกี่ยวกับกำรเลี ยงสัตว์ กำรเพำะปลูก และควำมรู้เกี่ยวกับป่ำไม้ 
 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน  ำ 
  น  ำกิน-น  ำใช้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้น  ำจำกประปำหมู่บ้ำน ร้อยละ 50.32 ส่วนน  ำดื่ม                 
ซื อจำกร้ำนค้ำและตู้หยอดเหรียญ ร้อยละ 19.87  น  ำมีควำมเพียงพอ ร้อยละ 92.49 และไม่เพียงพอ 
ร้อยละ 17.6 โดยขำดแคลนน  ำมำกที่สุดในช่วงเดือนมีนำคม-พฤษภำคม 
  น  ำเพ่ือกำรเกษตร ส่วนใหญ่ ใช้น  ำบำดำลและบ่อขุด  ร้อยละ 45.49  รองลงมำใช้น  ำ               
จำกแหล่งน  ำธรรมชำติ ร้อยละ 18.03  น  ำมีควำมเพียงพอ ร้อยละ 91.04  ไม่เพียงพอ ร้อยละ 8.96 
ขำดแคลนน  ำมำกท่ีสุด ในช่วงเดือน มีนำคม-พฤษภำคม  
  กำรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้น  ำของโครงกำรฯ ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 71.39  
ไม่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 28.61 เนื่องจำกอ่ำงเก็บน  ำช ำรุด และปริมำณน  ำไม่เพียงพอ 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น  ำ ส่วนใหญ่ เสียค่ำใช้จ่ำย เฉลี่ย 170.70 บำท/ไร่ และมีค่ำใช้จ่ำย       
ค่ำไฟฟ้ำสูบน  ำกรณีใช้น  ำบำดำล เฉลี่ย 867 บำท/ไร่ 
 
 4. ด้ำนกำรอนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม้ 
  ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ ในระดับปำนกลำง โดยในด้ำนกำรควบคุมป้องกันไฟป่ำ                
อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.76  รองลงมำ คือ ที่ดินมีควำมชุ่มชื น ค่ำเฉลี่ย 3.63 
  กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำ เป็นกำรเก็บพืชอำหำร ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ และผักหวำน ร้อยละ 
50.34  รองลงมำ ใช้เป็นเชื อเพลิง ร้อยละ  20.54  และใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น ท ำไม้ค  ำต้นล ำไย  
ร้อยละ 2.26 
  ควำมรู้ เกี่ยวกับป่ำและทรัพยำกรธรรมชำติ ส่วนใหญ่  ได้รับควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่
โครงกำรฯ และผู้น ำชุมชน 
  กำรมีส่วนร่วมในกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม ร้อยละ 52.60  โดยเป็น
กำรร่วมปลูกป่ำในวันส ำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำ และร่วมกันป้องกันไฟป่ำในพื นที่ชุมชน 
และ  มีกำรปลูกป่ำทดแทน ร้อยละ 78.57 โดยส่วนใหญ่ ต้นไม้ที่ปลูกเป็น สัก และยูคำ 
  กำรปลูกพืชป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดิน ไม่มีกำรปลูก ร้อยละ 64.45 มีกำรปลูก ร้อยละ 35.55 
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 5. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
  คุณภำพชีวิตของประชำชนทุกด้ำน อยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.45 โดยครอบครัว                
มีควำมอบอุ่น อยู่ระดับมำก ค่ำเฉลี่ย  3.71  รองลงมำ ครัวเรือนมีน  ำใช้เพียงพอตลอดปี ค่ำเฉลี่ย 
3.67 และครัวเรือนมีน  ำสะอำดส ำหรับบริโภค ค่ำเฉลี่ย 3.66 ตำมล ำดับ 
 
 6. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกด้ำน อยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.10  โดยกำร                   
มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และเสนอปัญหำในกำรจัดกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ 2.87 และ 2.94  
ตำมล ำดับ 
 
 7. ด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ 
  ส่วนใหญ่ เห็นว่ำท ำให้ป่ำได้รับกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ร้อยละ 82.08  รองลงมำ เห็นว่ำ
โครงกำรท ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น และ มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำ ร้อยละ 79.48 เท่ำกัน 
โครงกำรท ำให้โครงสร้ำงพื นฐำนในพื นที่ได้รับกำรพัฒนำ (น  ำ  ไฟฟ้ำ  ถนน) ร้อยละ 77.75  และ                 
กำรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรฯ ร้อยละ  75.14  ตำมล ำดับ 
 
 ควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   ปัญหา/อุปสรรค  
  1. ฤดูแล้งน  ำไม่พอใช้  คุณภำพน  ำไม่ดี อ่ำงเก็บน  ำตื นเขินและระบบส่งน  ำช ำรุด สถำนีสูบ
น  ำไม่เพียงพอ 
  2. พื นที่ป่ำลดลง ท ำให้ไม่มีน  ำ  
  3. เจ้ำหน้ำที่ไม่มำส่งเสริม   
  4. ไฟฟ้ำไม่พอ (ในพื นที่กำรเกษตร ได้แก่ สวนล ำไย)  
  5. ถนนช ำรุด   
  6. อ่ืน ๆ เช่น ล ำไยล้นตลำด หนี สิน เด็กรุ่นใหม่ไม่ทรำบข้อมูลโครงกำรฯ ผลผลิตไม่ตรง
ตำมท่ีคำดหวัง เป็นต้น    
   
  ข้อเสนอแนะ   
 1. ต้องกำรให้มีกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำและสถำนีสูบน  ำเพ่ิมขึ น  ขุดลอกอ่ำงเก็บน  ำและ
ซ่อมแซมระบบส่งน  ำที่ช ำรุด และขุดบ่อน  ำบำดำลเพิ่มขึ น รวมทั งจัดอบรมกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 
  2. ส่งเจ้ำหน้ำที่มำติดตำมผลโครงกำรฯ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง 
  3. มีกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรเลี ยงสัตว์ และน ำไปเข้ำรับกำรอบรมที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
ห้วยฮ่องไคร้ฯ รวมทั งสนับสนุนเงินทุนด้ำนกำรเกษตร 
  4. ปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนเพ่ิมเติมถนนเข้ำในแปลงเกษตร และให้บริกำรไฟฟ้ำอย่ำง
ทั่วถึง 
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  5. เพ่ิมพื นที่ท ำกินโดยกำรยกเลิกแปลงปลูกป่ำถำวร และมีกำรออกเอกสำรสิทธิ์ที่ดินท ำกิน 
  6. ป้องกันไฟป่ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  7. ช่วยเหลือหำตลำดรองรับผลผลิตล ำไย 
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่และข้อมูลจำกประชำชน สรุปผลส ำเร็จของโครงกำรฯ 
ดังนี  
   โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ประสบควำมส ำเร็จ
ในด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน  ำ โดยมีกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำ 22 แห่ง ควำมจุรวม 11,820,000 ลูกบำศก์เมตร 
มีปริมำณน  ำเพียงพอในกำรอุปโภคบริโภคและใช้เพ่ือกำรเกษตรในขณะนี  แต่มีแนวโน้มว่ำจะมีกำรขยำย
พื นที่เพำะปลูกเพ่ิมขึ น โดยส่วนใหญ่เป็นสวนล ำไย ที่มีควำมต้องกำรใช้น  ำปริมำณมำก 
 นอกจำกนี  ในด้ำนควำมมั่นคงของที่ดินอยู่อำศัยและที่ดินท ำกิน ส่วนมำกถือครองที่ดิน
มำกกว่ำ 1 แปลง เฉลี่ย 11.84 ไร่/ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่อยู่อำศัยในพื นที่มำแต่ดั งเดิม มีกำรย้ำยถิ่นฐำน
เข้ำมำบ้ำงเนื่องจำกกำรแต่งงำน อย่ำงไรก็ตำม เริ่มมีกำรซื อขำยที่ดิน และรำคำที่ดินสูงขึ น เนื่องจำก
พื นที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์สะดวกสบำยในด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน จึงท ำให้นำยทุน
ภำยนอกเข้ำมำซื อที่ดิน ประกอบกับนำยทุนต่ำงชำติที่เข้ำมำซื อผลผลิตล ำไย เริ่มเข้ำมำเช่ำที่ดินใน
พื นที่เพ่ือประกอบธุรกิจ เป็นปัญหำที่ประชำชนในโครงกำรฯ จะต้องระมัดระวัง และปรับตัวต่อไป  
 จึงนับได้ว่ำโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ        
ประสบควำมส ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนแหล่งน  ำและที่ดินท ำกินส่วนกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อม
ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ สำมำรถกันแนวเขตพื นที่ป่ำกับพื นที่ท ำกินได้ชัดเจน โดยประชำชนในพื นที่
ร่วมกันอนุรักษ์ป่ำ ดังเช่นกรณีกำรกันเขตป่ำบ้ำนห้วยสะแพด อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และมี
พื นที่ป่ำชุมชนให้ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกป่ำในกำรเป็นแหล่งอำหำร และไม้ใช้สอย โดยได้รับ
ควำมร่วมมือจำกประชำชนในกำรดูแลรักษำป่ำ เฝ้ำระวังป้องกันไฟป่ำ ปลูกฟ้ืนฟูป่ำ 9,050 ไร่ ฟ้ืนฟูป่ำ
ต้นน  ำ 410 ไร่ ลดปัญหำกำรบุกรุกพื นที่ป่ำ เหลือเพียงไม่กี่รำย อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพัฒนำพื นที่ป่ำต้น
น  ำยังด ำเนินกำรไม่สมบูรณ์ จึงยังคงมีปัญหำ ปริมำณน  ำในอ่ำงเก็บน  ำขำดแคลนในช่วงฤดูแล้ง เป็นเวลำ
ประมำณ 2 เดือน 
  ส ำหรับกำรยกระดับฐำนะควำมเป็นอยู่ของประชำชนในโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำ
แม่น  ำปิงฯ ให้สูงขึ น แม้ว่ำรำยได้เฉลี่ยในภำพรวมจะสูงถึง 363,886 บำท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งสูงกว่ำรำยได้
เฉลี่ยจำกกำรประเมินผลเมื่อปี 2541 ซึ่งมีรำยได้เฉลี่ย 70,000 – 80,000 บำท/ครัวเรือน/ปี  แต่ยังไม่
ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนรำยได้  จำกกำรเกษตรที่มีรำยได้เฉลี่ย 22,676.60 บำท/ปี และกำรมี
ปัญหำหนี สิน โดยมีรำยจ่ำยที่ส ำคัญ คือ ค่ำปุ๋ยเคมี และยำฆ่ำแมลง 
  อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสังเกตในกำรลงพื นที่สัมภำษณ์ประชำชนในโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จ
ลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตรเป็นหลัก พบว่ำ มีสภำพบ้ำนเรือนที่มั่นคง
แข็งแรง มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น เครื่องปรับอำกำศ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ รถยนต์ จักรยำนยนต์ รถไถ 
เป็นต้น ท ำให้เห็นว่ำ แม้รำยได้จำกกำรเกษตรที่เป็นตัวเงินจะน้อย แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์ประเมินได้ว่ำ
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ฐำนะควำมเป็นอยู่ของประชำชนในโครงกำรฯ ไม่ได้อยู่ ในระดับต่ ำ  โดยมีแหล่งรำยได้ อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกกำรท ำเกษตรเพียงอย่ำงเดียว 
  นอกจำกนี  ในด้ำนคุณภำพชีวิตตำมตัวชี วัดควำมอยู่ดีมีสุข พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง   
โดยด้ำนครอบครัวมีควำมอบอุ่น อยู่ในระดับสูงที่สุด และในด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน พบว่ำ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยด้ำนกำรเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเป็นสิ่งจูงใจ
ให้ร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ อยู่ในระดับสูงที่สุด 
   อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ ที่ผ่ำนมำ 
กำรสนองพระรำชด ำริยังไม่สะท้อนถึงควำมยั่งยืน เนื่องจำกกำรสืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่นยังไม่มี อีกทั งกำร
สนับสนุน งบประมำณยังขำดควำมต่อเนื่อง ท ำให้ยังมีปัญหำ โดยเฉพำะปัญหำกำรบุกรุกพื นที่ป่ำเพ่ือ
ขยำยที่ท ำกิน ปัญหำไฟป่ำในฤดูแล้ง เนื่องจำกประชำชนในพื นที่ยังขำดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้   

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางด าเนินการในระยะต่อไป 
  1. ทบทวนและแต่งตั งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนด ำเนินงำนให้เป็นปัจจุบัน และ
มอบหมำยให้มีหน่วยงำนหลักรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนในพื นที่เช่นเดียวกับโครงกำรศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำฯ  เพ่ือประสำนงำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น โดยมีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน เป็นระยะ ๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
  2. จัดท ำแผนแม่บท เพ่ือเป็นกรอบด ำเนินงำนโครงกำรให้มีควำมชัดเจน เป็นเครื่องมือ                 
ในกำรประสำนแผนงำน/งบประมำณ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโครงกำรฯ 
  3. ด ำเนินงำนพัฒนำแหล่งน  ำให้ครบถ้วนตำมแนวพระรำชด ำริ เนื่องจำกปัจจุบันด ำเนินกำร
ได้ ร้อยละ 90 นอกจำกนี  ควรขุดลอก ซ่อมแซมอ่ำงเก็บน  ำ/ระบบส่งน  ำเดิมที่ช ำรุด  ให้สำมำรถ                   
ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภำพ รวมทั งจัดหำน  ำโดยวิธีกำรอ่ืนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรเกษตรของ
ประชำชนที่ขยำยมำกขึ นให้พอเพียงและทั่วถึง 
  4. เพ่ิมกิจกรรมด้ำนอนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม้ให้มำกขึ น เนื่องจำกในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ    
กว่ำ 30 ปี ฟื้นฟูป่ำได้ประมำณ 9,050 ไร่ จำกพื นที่ป่ำของโครงกำรฯ ทั งหมด 107,791 ไร่ 
  5. พัฒนำอำชีพรำยได้ในลักษณะผสมผสำน เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว                   
ส่งเสริมกำรปลูกพืช เลี ยงสัตว์ ประมง เพ่ือเป็นอำหำร ลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน   รวมทั งส่งเสริม                  
กสิกรรมปลอดสำรพิษ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ ลดค่ำใช้จ่ำยจำกยำฆ่ำแมลงและสำรเคมี  นอกจำกนี   ควรส่งเสริม
ให้มีกำรท ำบัญชีครัวเรือนเพิ่มขึ นด้วย 
  6. จัดกำรศึกษำดูงำนและฝึกอบรมอำชีพให้แก่ประชำชนในโครงกำรฯ โดยเฉพำะในด้ำน
กสิกรรมปลอดสำรพิษ กำรอนุรักษ์ดินและน  ำ กำรประกอบอำชีพอยู่ร่วมกับป่ำ กำรแปรรูปผลผลิต 
อำชีพนอกภำคเกษตรที่จะช่วยเพ่ิมรำยได้ให้มำกขึ น 
  7. จัดตั งศูนย์เรียนรู้ขยำยผลกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ในพื นที่
โครงกำรฯ เพ่ือให้บริกำรองค์ควำมรู้และปัจจัยกำรผลิต และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน       
ในโครงกำรฯ อย่ำงใกล้ชิด 
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ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ ระยะต่อไปมีแผนกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
และสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำงของกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน จึงได้ก ำหนดแผนกำรพัฒนำโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำแม่ปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในรูปของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยมี
รำยละเอียดของแผน ดังนี  
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  วางกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของโครงการ 
 กลยุทธ์ที่  1.1  ทบทวนค ำสั่งแต่งตั งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร
พัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริโดยค ำนึงถึงภำรกิจหน้ำที่และ                     
ควำมรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ที่  1.2  ก ำหนดกรอบและโครงสร้ำงในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโดยระบุบทบำท
หน้ำที่  ขั นตอนและวิธีกำรปฏิบัติที่ชัดเจน  และเผยแพร่ท ำควำมเข้ำใจให้แก่หน่วยงำนและภำคส่วน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน 
 กลยุทธ์ที่  1.3  จัดท ำแผนบูรณำกำรเพ่ือประสำนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมและจัดสรร
งบประมำณโดยใช้พื นที่เป็นฐำน (Area Based) 
 กลยุทธ์ที่  1.4  สร้ำงระบบฐำนข้อมูลที่ทันสมัยสะดวกในกำรเข้ำถึงเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน
ของผู้ปฏิบัติงำน และระบบกำรติดตำมเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาในอนาคต 
 กลยุทธ์ที่  2.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอ่ำงเก็บน  ำที่ช ำรุด 
 กลยุทธ์ที่  2.2  พัฒนำระบบส่งน  ำพลังไฟฟ้ำให้ทั่วถึงครอบคลุมทั งพื นที่ 
 กลยุทธ์ที่  2.3  พัฒนำระบบกำรขนส่ง (โลจิสติกส์) เพ่ือรองรับกำรกระจำยผลผลิตสู่ตลำด 
 กลยุทธ์ที่  2.4  ตรวจสอบทบทวนระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในพื นที่
เพ่ือหำทำงออกในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือให้บริกำรแก่ประชำชนให้ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชาสู่ความ
ยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่  3.1  ส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ โดยเปิดโอกำสให้มีช่องทำง
ในกำรสื่อสำรข้อมูลที่หลำกหลำย และผู้ที่ เกี่ยวข้องต้องเปิดใจกว้ำงพร้อมรับฟังทุกเรื่องที่เป็น
ข้อเท็จจริงเพ่ือจะได้น ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือแก้ไขปัญหำของชุมชนได้อย่ำง
ถูกต้อง 
 กลยุทธ์ที่  3.2  ส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปขยำยผล
ต่อยอดเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน และสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
 กลยุทธ์ที่  3.3  สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำโดยเปิดโอกำสให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องที่                     
ท ำหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำในพื นที่ได้มีโอกำสประชุมหำรือร่วมกันกับตัวแทนภำคประชำชนใน
ชุมชน เพ่ือร่วมวิเครำะห์ถึงปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ เพ่ือจะหำทำงแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
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 กลยุทธ์ที่  3.4  ปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้แก่ประชำชน รวมถึงกำรเป็น
จิตอำสำ โดยยึดหลักกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำ และกำรใช้ชีวิตบนพื นฐำนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 กลยุทธ์ที่  3.5  สืบสำน ต่อยอด อนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำมของชุมชน 
เผยแพร่ไปยังกลุ่มเยำวชนคนรุ่นใหม่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิถีชีวิ ตและรำกฐำนของชุมชน  โดย
อำศัยภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีมีอยู่ของแต่ละชุมชนเป็นฐำน 
 กลยุทธ์ที่  3.6  สร้ำงเสริมอัตลักษณ์ชุมชนผ่ำนกำรจัดกิจกรรม “กำรท่องเที่ยวชุมชน
สร้ำงสรรค์” เพ่ือเพ่ิมรำยได้แก่ชุมชนจำกฐำนทุนทำงสังคม วัฒนธรรมและทุนชุมชน  เช่น               
จัดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวผ่ำนสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนให้เชื่อมโยงกันทั่ว
ทั งพื นที่ของโครงกำรฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานทุกมิติ 
 กลยุทธ์ที่  4.1  เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและกำรประสำนงำนของกลุ่มต่ำง ๆ ทั งภำยใน
และภำยนอกชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัย เพ่ือให้คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
 กลยุทธ์ที่  4.2  จัดเวทีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันภำยในกลุ่มเครือข่ำย (KM) 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 กลยุทธ์ที่  4.3  เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ โดยกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน  พร้อมทั งรับฟัง
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชำชนทุกกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ดิน น้ า   
ป่า หญ้าแฝก) 
 กลยุทธ์ที่  5.1  ปลูกจิตส ำนึกกำรรักและหวงแหน ให้ประชำชนรู้ถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญ
ของแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีต่อกำรด ำรงชีวิต  รวมทั งผลกระทบจำก
กำรใช้สำรเคมีต่อสุขภำพอนำมัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 กลยุทธ์ที่  5.2  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ควำมอุดม
สมบูรณ์ โดยน้อมน ำแนวพระรำชด ำริ อำทิ ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง ปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก ฝำย
ชะลอควำมชุ่มชื น และป่ำเปียก เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่  5.3  สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังในชุมชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษำทรัพยำกร                   
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกันระหว่ำงคนในชุมชนกับเจ้ำหน้ำที่ 
 กลยุทธ์ที่  5.4  เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีต่อกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำร                    
ที่ปฏิบัติงำนในพื นที่กับประชำชน เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดควำมขัดแย้ง                    
ที่เกิดจำกควำมไม่เข้ำใจกัน 
 กลยุทธ์ที่  5.5  เปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรโดยลดขนำดพื นที่ในกำรเพำะปลูก
หรือปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ใช้น  ำน้อยลง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของทรัพยำกรที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ขยายผลความส าเร็จจากการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่  6.1  ศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของพื นที่เพ่ือพิจำรณำน ำองค์ควำมรู้จำก                    
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ประสบควำมส ำเร็จไปด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำหรือตอบสนองควำมต้องกำร โดยให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ร่วมกันกับ
คณะท ำงำนของศูนย์ฯ 
 กลยุทธ์ที่  6.2  สร้ำงแกนน ำกำรพัฒนำจำกคนในชุมชน เพ่ือให้สำมำรถดูแลและด ำเนินกำร
พัฒนำโดยกำรพ่ึงตนเองของชุมชนได้ในอนำคต 

กลยุทธ์ที่ 6.3 สร้ำงเกษตรกรต้นแบบ จำกกำรขยำยผลกำรพัฒนำและองค์ควำมรู้จำกศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรต่อยอดและขยำยผล
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป 
 กลยุทธ์ที่ 6.4  สร้ำงระบบกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ ที่สำมำรถ                      
ท ำให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ที่ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ให้บริกำร ช่วยเหลือแก่ชุมชนอย่ำงชัดเจน เพ่ือจะได้สำมำรถน ำข้อมูลที่
ได้มำวำงแผนพัฒนำกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ไม่เกิดควำมซ  ำซ้อนและสูญเปล่ำในกำรใช้
งบประมำณ 
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บรรณานุกรม 
 
กรมกำรพัฒนำชุมชน. 2559. คูู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานูปีู2560ู–ู2564.                  

(อัดส ำเนำ)  
คณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ.  ม.ป.ป.  แผน

แม่บทระยะทีู่3 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ปี 2540 – 2544). (อัดส ำเนำ) 

ตรีวิทย์  วินิชส ำเภำทิพย์. 2550.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ...ูแหล่งเรียนรููู้
พระราชทาน.ูน.ส.พ.กสิกร. ปีที่ 80 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกำยน – ธันวำคม 2550) : 60 – 
66. 

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ. ม.ป.ป. แผนแม่บทศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ . (อัดส ำเนำ) 

สุ รินทร์  นิยมำงกูร. 2533. สถิติ วิจัย. กรุ งเทพฯ : ฝ่ ำยโรงพิมพ์ส ำนักส่ งเสริมและฝึกอบรม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริูพ.ศ.2555ู – 2559 (ภำพรวม).               
(อัดส ำเนำ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ. 2541.  รายงานการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริู
อ าเภอฮอดูอ าเภอจอมทองูจังหวัดเชียงใหมู่และอ าเภอบ้านโฮ่งูจังหวัดล าพูน.  
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ประวัตินักวิจัยและนักวิจัยท่ีปรึกษา 
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(ภำษำอังกฤษ) …… MR.SURASINGH  SANGSOD …………………………………………… 

เพศ ... ชำย ..... อำยุ ..45...ป ี
 
2. กำรท ำงำน  
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สถำนที่ท ำงำน ... ภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย             
รำชภัฏเชียงใหม่  เลขที่ 202  ถนนช้ำงเผือก  ต ำบลช้ำงเผือก  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  
ร หั ส ไป รษณี ย์  50300  โ ท รศั พท์ .  053-885762-3    โ ท รส ำ ร .  053-885709  e-mail  
surasingh_san@cmru.ac.th, ajarnbb@hotmail.com 
ต ำแหน่งบริหำร   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนจัดกำรศึกษำท่ัวไปและศิลปวิทยำศำสตร์   

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

3. ที่อยู่ (ที่บ้ำน) .... 99/1  ถนนต้นขำม  ต ำบลท่ำศำลำ  อ ำเภอเมือง ................................................ 
จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  50000  โทรศัพท์. 081-5959942  โทรสำร. ...-......................... 
e-mail  surasingh_san@cmru.ac.th, ajarnbb@hotmail.com 
 

4. ประวัติกำรศึกษำ  
ปริญญำตรี  สำขำ  กำรพัฒนำชุมชน         วิทยำลัยครูเชียงใหม่   ปีที่จบ 2539 

 ปริญญำโท  สำขำ  กำรวิจัยและพัฒนำท้องถิ่น  สถำบันรำชภัฏเชียงใหม่   ปีที่จบ 2545 
 ปริญญำเอก (ก ำลังศึกษำ) สำขำ ภูมิภำคลุ่มน  ำโขงและสำละวินศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่  
 
5. สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ (ตอบได้มำกกว่ำ 1)   

กำรพัฒนำชุมชน   เศรษฐกิจชุมชน  กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน  กำรประเมินผลโครงกำร 
 

6. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
6.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่วไปและศิลปวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่  (พ.ศ.2560) 
6.2 รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่วไปและศิลปวิทยำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  (พ.ศ.2559) 
6.3 หัวหน้ำภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่  (พ.ศ. 2558-2560) 
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6.4 กรรมกำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ตัวแทน
ผู้บริหำร (หัวหน้ำภำควิชำ) (พ.ศ. 2558-2560) 

6.5 หัวหน้ำสำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่  (พ.ศ. 2553-2557) 

6.6 รองหัวหน้ำภำควิชำสังคมศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่  (พ.ศ. 2553-2557) 

6.7 ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  (พ.ศ.  
2549-2553) 

6.8 อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย                
รำชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน) 

6.9 อำจำรย์อัตรำจ้ำงโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2544 - 2546) 

6.9.1 ปฏิบัติงำนช่วยกำรสอนโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2542 - 2544) 
 

7. ผลงำนวิชำกำร (เช่น Proceeding  ต ำรำ  ฯลฯ) 
7.1 ผลงานวิจัย 

สุรสิงห์  แสงโสด (ร่วมวิจัย). (2549). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่. 

______________ (ร่วมวิจัย). (2550). การติดตามสภาพการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของบัณฑิต  มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2548-2549. สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัย   
รำชภัฏเชียงใหม่.  

สุรสิงห์  แสงโสด (ร่วมวิจัย). (2551). สภาพการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549-2550. สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่.  

_______________ (ร่วมวิจัย). (2551). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปี พ.ศ. 2551. สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่.  

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2554). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2555 
ของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  36  แห่ง. ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.  

_______________. (2555). การศึกษาบริบทชุมชนภายใต้โครงการถอดองค์ความรู้                   
ครูภู มิปัญญารอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา   ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
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พระราชด าริ พ.ศ.2555. สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่. 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่.  

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะ. (2557). โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556-2557. ส ำนักงำน
จังหวัดเชียงรำย.  

_________________________. (2557). โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ จังหวัดล าพูน พ.ศ.2556-2557. ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล ำพูน.  

_________________________. (2557). โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ จังหวัดตาก พ.ศ.2556-2557. ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตำก.  

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2558). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิ เศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน  16  แห่ง. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่. 

 
 
สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2559). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA)              

ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ  2558                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ านวน  9  แห่ง                 
และอ าเภอสันทราย  จ านวน  3  แห่ง. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่. 

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2559). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิ เศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน  11  แห่ง. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่. 

มนัส  สุวรรณ, ศ.ดร.  กังสดำล  กนกหงส์, ผศ.ดร.  และสุรสิงห์  แสงโสด. (2559). รูปแบบ
การให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic  Education) 
.ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข : ศึกษากรณี
จังหวัดเชียงใหม่. กองทุนพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง  ส ำนักงำนสภำพัฒนำ
กำรเมือง  สถำบันพระปกเกล้ำ. 

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2560). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิ เศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
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จ านวน  4  แห่ง. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่. 

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2561). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิ เศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน  2  แห่ง .  ส ำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่ ว ไปและศิลปวิทยำศำสตร์   
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่. 

 
7.2 ต ารา  หนังสือ บทความทางวิชาการ 

สุรสิงห์  แสงโสด (แต่งร่วม). (2547). วิถีไทย. สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่. 

สุรสิงห์  แสงโสด. (2550). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระเบียบวิธี วิจัยทาง
สังคมศาสตร์. สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่.  

_______________. (2552) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น. 
สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย          
รำชภัฏเชียงใหม่. 

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะ. (2553). สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . 
สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย   
รำชภัฏเชียงใหม่.  

สุรสิงห์  แสงโสด (แต่งร่วม). (2553). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ชุมชนกับการ
พัฒนา .  สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่.  

สุรสิงห์  แสงโสด. (2555). รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลโครงการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟิ้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี พ.ศ.
2554-2555  และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ส ำนักงำนปลัด ส ำนักนำยกรัฐมนตรี.  

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะ. (2555). รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุน
แม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 
2555.   ศูนย์ติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเ พ่ือ
ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.). 

สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2556). รายงานการประเมินผลโครงการสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ.2556. ส ำนักติดตำมและประเมินผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.). 
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สุรสิงห์  แสงโสด และคณะฯ. (2561). รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่              
ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ.2561. กองติดตำมและประเมินผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัตินักวิจัยและนักวิจัยท่ีปรึกษา 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  (ภำษำไทย) นำงสำวกังสดำล กนกหงษ์ 
   (ภำษำอังกฤษ) Miss  Kangsadan Kanokhong 
   เพศ หญิง   อำยุ   43 ปี 
 

2. การท างาน  
ต ำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร. กังสดำล กนกหงษ์ 
สถำนที่ท ำงำน  สำขำวิชำกำรส่งเสริมและสื่อสำรกำรเกษตร  คณะผลิตกรรมกำรเกษตร   
มหำวิทยำลัยแม่โจ้  เลขที่ 63 หมู่ 4   ต ำบลหนองหำร  อ ำเภอ สันทรำย จังหวัดเชียงใหม่  50290 
หมำยเลขโทรศัพท์ (ท่ีท ำงำน ) 053- 873294 ต่อ 105  หมำยเลขโทรสำร  053- 873294 
หมำยเลขโทรศัพท์ (ติดต่อโดยตรง ) 088-261-2446 
E-Mail Address  :  kangsadan@hotmail.com 
 

3. ที่อยู ่(ท่ีบ้ำน)  429/11  Land and House Park View หมู่บ้ำนพฤกษ์ลดำ 2 ซอย 2   
 ถนน เชียงใหม-่พร้ำว  ต ำบลหนองจ๊อม อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

4. ประวัติการศึกษา  
ปริญญำตรี       ศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ)  สื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง    

    ปริญญำโท       ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (ศศ.ม)  กำรพัฒนำชนบท มหำวิทยำลัยมหิดล 
    ปริญญำเอก      Ph. D (Doctor of Philosophy ) in Community Development  
              University of the Philippines Los Banos (UPLB) 
 

5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (ตอบได้มากกว่า 1)   
     กำรพัฒนำชุมชน   เศรษฐกิจชุมชน  กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน  กำรประเมินผลโครงกำร 
 

6. ประสบการณ์การท างาน 
     พ.ศ. 2542- พ.ศ. 2553      อำจำรย์ประจ ำ สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน  
                                         มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง 
    พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551      อำจำรย์ผู้รับผิดชอบงำนวิชำกำร ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
                                         มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง 
    พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ     

(หอสมุดกลำง)  มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง 
    พ.ศ.2554  -   ปัจจุบัน          อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรพัฒนำส่งเสริมและ 
                                         นิเทศศำสตร์เกษตร  คณะผลิตกรรมกำรเกษตร  
                                         มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2551 –  พ.ศ.2558      เลขำนุกำรศูนย์พัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง  จังหวัดล ำปำง 
 

mailto:kangsadan@hotmail.com
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7. ผลงานวิชาการ  
7.1. โครงกำรแผน Child Watch เพ่ือพัฒนำระบบเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และกำรขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กและเยำวชนระดับภำคเหนือ ระยะที่ 1 โดยกำรสนับสนุนจำกกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย (สกว.) และกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) (นักวิจัยร่วม)  

7..2 โครงกำรแผน Child Watch เพ่ือพัฒนำระบบเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กและเยำวชนระดับภำคเหนือ ระยะที่ 2 โดยกำรสนับสนุนจำกกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย (สกว.) และกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)  (นักวิจัยร่วม) 

7.3 โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรติดตำมและพัฒนำระบบเฝ้ำระวังสภำวกำรณ์เด็กและเยำวชน 
(Child Watch) ภำคเหนือ โดยกำรสนับสนุนจำกกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

7.4 โครงกำรแผนงำน Child Watch เพ่ือกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังสภำวกำรณ์และกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เด็กและเยำวชนระดับจังหวัด ภำคเหนือ ระยะที่ 3   โดยกำรสนับสนุนของ
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) (นักวิจัยร่วม) 

7.5 กำรศึกษำเชิงลึก ถอดบทเรียนและกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนครอบครัวเพื่อพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำเด็กและเยำวชน ภำคเหนือตอนบน แหล่งทุนสนับสนุน สถำบันรำมจิตติ  สกว. (หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย) 

7.6 บทบำทของชุมชนกับกำรแก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชน กรณีศึกษำ จังหวัดล ำปำง            
จังหวัดเชียงรำย แหล่งทุนสนับสนุน สถำบันรำมจิตติ  สกว. (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย) 

7.7 กำรศึกษำและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร ศูนย์ร้ำนค้ำ
สำธิตชุมชนอย่ำงเป็นรูปธรรม แหล่งทุนสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง และ สกอ.(หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย) 

7.8 กำรพัฒนำศักยภำพเพ่ือพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนป่ำเมี่ยง ต.
แจ้ซ้อน อ. เมืองปำน  จ.ล ำปำง (ผู้วิจัยร่วม) 

7.9 ประเมินกองทุนกำรเมืองภำคพลเมือง ประจ ำปี 2552 จังหวัดล ำปำง, ล ำพูน (กรรมกำร) 
     7.10 ประเมินกองทุนกำรเมืองภำคพลเมืองประจ ำปี 2553 จังหวัดล ำพูน (กรรมกำร) 
 
 

     7.11 งำนวิจัยถอดบทเรียนควำมส ำเร็จของกลุ่มเครือข่ำยเยำวชนใฝ่ดีบ้ำนสบเติ๋น  ต ำบล 
สบป้ำด  อ ำเภอแม่เมำะ  จังหวัดล ำปำง  ได้รับทุนสนับสนุน จำก  สถำบันพระปกเกล้ำ (หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย )  

7.12  กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรจัดกำรแรงงำนภำคเกษตรของชุมชนเกษตรกรชำวสวนล ำไย
ในจังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี แหล่งทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2555 (ผู้ร่วมวิจัย) 

7.13 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้สู่กำรขับเคลื่อนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่ำงยั่งยืน  ศึกษำเฉพำะกรณี กลุ่มวิสำหกิจพืชผักอินทรีย์  
จังหวัดเชียงใหม่  แหล่งทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557  
(หัวหน้ำโครงกำรวิจัย) 
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7.14 กระบวนกำรเสริมพลังในกำรพัฒนำชุมชนกรณีศึกษำ : วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสตรี เมือง             
เดลี  ประเทศอินเดีย แหล่งทุน ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตำมโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรทำงด้ำน
สังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย – อินเดีย (NRCT – ICSSR) ประจ ำปี 2557 ในสำขำ  Community 
Development(หัวหน้ำโครงกำรวิจัย) 
     7.15 กำรประเมินโครงกำรกองทุนพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง (ภำคเหนือ ตอนบน 8 
จังหวัด ประจ ำปี 2557 แหล่งทุนสนับสนุน ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำกำรเมืองกำรเมืองภำค   
พลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ 

7.16 รูปแบบกำรให้กำรศึกษำทำงกำรเมืองเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (Civic Education) 
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ศึกษำกรณีจังหวัดเชียงใหม่    แหล่ง
ทุนสนับสนุน กองทุนพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง  สภำพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบัน
พระปกเกล้ำ ประจ ำปี 2559  ( ผู้ร่วมวิจัย)  
         7. 17 กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุนสนับสนุน วช.ป ีงบประมำณ 2561 (หัวหน้ำโครงกำร) 

        7.18 กำรยอมรับวิธีกำรผลิตพืชภำยใต้มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม (GAP) 
ของเกษตรกรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงม่อนเงำะ อ ำเภอแม่ตำง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมำณ 2560 
 

7.1 บทความทางวิชาการ 
กังสดำล กนกหงษ์  (2557)   กำรศึกษำและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำร 

บริหำรจัดกำรศูนย์ร้ำนค้ำสำธิตชุมชนอย่ำงยั่งยืน ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 
วำรสำรศิลปะศำสตร์ หมำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ปีที่6 ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม-
มิถุนำยน 2557 
 

กังสดำล กนกหงษ์  (2559)   กำรประเมินโครงกำรกองทุนพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง 
(ภำคเหนือตอนบน)  วำรสำรกำรเมือง กำรบริหำร และกฎหมำย คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีที่8 ฉบับที่ 2 ประจ ำ เดือนพฤษภำคม - สิงหำคม 2559 

กังสดำล กนกหงษ์ (2560) กำรจัดกำรแรงงำนภำคเกษตรของเกษตรกรชำวสวนล ำไย  
จังหวัดเชียงใหม่  วำรสำรวิจัยและส่งเสริมวิชำกำรเกษตร  ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยำยน – ธันวำคม 2560 

กังสดำล กนกหงษ์ (2560) แนวทำงกำรรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ำยของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
พืชผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ วำรสำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ปีที่6 ฉบับที่ 2 พฤษภำคม-มิถุนำยน 2560 

กังสดำล กนกหงษ์  (2560) กำรยอมรับวิธีกำรผลิตพืชภำยใต้มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่เหมำะสม (GAP) ของเกษตรกรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงม่อนเงำะ อ ำเภอแม่ตำง จังหวัด
เชียงใหม่  วำรสำรวิจัยและส่งเสริมวิชำกำรเกษตรส ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชำกำร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ปี
ที่ 36 ฉบับที่ 1 มกรำคม-เมษำยน 2562 
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ประวัตินักวิจัยและนักวิจัยท่ีปรึกษา 
 

1. ชื่อ – นำมสกุล (ภำษำไทย) ………………. นำงสำวนิชธิมำ บุญเฉลียว ............................................ 
 (ภำษำอังกฤษ) …..… Ms. Nitthima Boonchaliew …………………………………
เพศ ....หญิง..... อำยุ ....36....ปี 

 
2. กำรท ำงำน 

ต ำแหน่งปัจจุบัน (อำจำรย์, ผศ., รศ., ศ.) …………..…...… อำจำรย์ .................................................. 
สถำนที่ท ำงำน ภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย      

รำชภัฏเชียงใหม่  เลขที่ 202  ถนนช้ำงเผือก  ต ำบลช้ำงเผือก  อ ำเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50300  โทรศัพท์ 053-885762-3  โทรสำร    053-
885709  e-mail: nitthima@hotmail.com 

 
ต ำแหน่งบริหำร   หัวหน้ำภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

3. ที่อยู่ (ที่บ้ำน) 44/1 ซอย 9 ถนนมูลเมือง ต ำบลศรีภูมิ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์   
50200  โทรศัพท ์091-079-6939  โทรสำร (ไม่มี)  e-mail: nitthima@hotmail.com 

 
4. ประวัติกำรศึกษำ  

ปริญญำตรี สำขำ สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ปีที่จบ 2547 
ปริญญำโท สำขำ กำรพัฒนำสังคม  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   ปีที่จบ 2552 

 
5. สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ (ตอบได้มำกกว่ำ 1)   

นิเวศวิทยำวัฒนธรรม  อัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์  อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม  สังคมศำสตร์กับกำรพัฒนำ 
 

6. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
6.1 หัวหน้ำภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) 
6.2 อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน) 
6.3 อำจำรย์พิเศษ สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2554 - 2557) 
 

6.4 เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิชำกำรและผู้ช่วยนักวิจัย  
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ศูนย์ศึกษำชำติพันธุ์และกำรพัฒนำ  คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2552 - 
2554) 

6.5 นักวิจัยโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของชุมชนโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจังหวัด
ล ำพูน คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2549) 

 
7. ผลงำนวิชำกำร (เช่น Proceeding  ต ำรำ  ฯลฯ) 

7.1 ผลงำนวิจัย 
นิชธิมำ บุญเฉลียว (นักวิจัยร่วม). (2557). โครงกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำ

ทรัพยำกรน  ำแบบบูรณำกำร จังหวัดเชียงรำย พ.ศ. 2556-2557. ส ำนักงำนจังหวัด
เชียงรำย.  

___________________________. (2557). โครงกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรน  ำแบบบูรณำกำร จั งหวัดล ำ พูน พ.ศ. 2556-2557. ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล ำพูน.  

___________________________. (2557). โครงกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรน  ำแบบบู รณำกำร จั งหวั ดตำก พ.ศ.  2556 -2557. ส ำนั กงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตำก.  

 
7.2 ต ำรำ  หนังสือ บทควำมทำงวิชำกำร 

นิชธิมำ บุญเฉลียว (นักวิจัยร่วม). (2556). รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรสถำนีพัฒนำกำร
เกษตรที่สูงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พ.ศ. 2556. ส ำนักติดตำมและประเมินผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
(ส ำนักงำน กปร.).  

นิชธิมำ บุญเฉลียว. (2553).  “อำหำรกับควำมทรงจ ำทำงสังคมของชำวลื อพลัดถิ่นที่เชียงค ำ”. 
ปำก-ท้อง และของกิน: จริยธรรมและกำรเมืองเรื่องอำหำรกำรกิน”. ศูนย์มำนุษยวิทยำ               
สิรินธร (องค์กำรมหำชน). เอกสำรประกอบกำรประชุมวิชำกำรทำงมำนุษยวิทยำ    
ครั งที่ 9. 

_______________. (2553). “อำหำรกับพิธีกรรม: กำรประดิษฐ์สร้ำงควำมทรงจ ำทำงสังคม
ของชำวลื อพลั ดถิ่ น ใน เชี ย งค ำ  จั งหวั ดพะ เย ำ ” .  ว ำรสำรศิ ลปศำสตร์  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์. 3 (2), 107-132. 

_______________. (2552). “กำรท่องเที่ยวกับกำรรื อฟ้ืนประเพณีวัฒนธรรมของชำวไทลื อ
เชียงค ำ”. วำรสำรศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 9 (2), 119-153. 
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1. ชื่อ – นำมสกุล (ภำษำไทย) ……… นำยเสกสรร   ท้ำวทุมมำ .......................................................... 
(ภำษำอังกฤษ) …… MR.SEKSUN  THAOTHUMMA ………………………………………. 

    เพศ ... ชำย ..... อำยุ ..44...ป ี
 

2. กำรท ำงำน  
ต ำแหน่งปัจจุบัน (อำจำรย์, ผศ., รศ., ศ.) …………………… อำจำรย์ ................................................ 
สถำนที่ท ำงำน ... ภำควิชำสังคมและวัฒนธรรมศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  เลขท่ี 202  ถนนช้ำงเผือก  ต ำบลช้ำงเผือก  อ ำเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50300  โทรศัพท์. 053-885 753  e-mail  
seksuncmu@hotmail.com 

 

3. ที่อยู่ (ที่บ้ำน) .... 88/162 หมู่ 2 หมู่บ้ำนกำญจน์กนกวิลล์ 9 ต ำบลสันกลำง  อ ำเภอสันก ำแพง...... 
จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  50130  โทรศัพท์. 086-918-2929  โทรสำร. ...-....................... 
e-mail  seksuncmu@hotmail.com 
 

4. ประวัติกำรศึกษำ  
ปริญญำตรี  สำขำ  สังคมศึกษำ          สถำบันรำชภัฏเชียงใหม่   ปีที่จบ 2540 

 ปริญญำโท  สำขำ  กำรสอนสังคมศึกษำ   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2545 
 ปริญญำเอก (ก ำลังศึกษำ) สำขำกำรศึกษำ วิชำเอกสังคมศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 

5. สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ (ตอบได้มำกกว่ำ 1)   
สังคมศึกษำ กำรสอนสังคมศึกษำ กำรพัฒนำชุมชน กำรประเมินผลโครงกำร 

 

6. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
6.1 อำจำรย์ประจ ำ ภำควิชำสังคมและวัฒนธรรมศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน) 
6.2 อำจำรย์พิเศษ ภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2554) 
6.3 นักวิขำกำรศึกษำ ส ำนักบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2549) 
6.4 อำจำรย์พิเศษ ภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2547)  
6.5 ครูผู้สอนวิชำสังคมศึกษำ โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2545) 

 
7. ผลงำนวิชำกำร (เช่น Proceeding  ต ำรำ  ฯลฯ) 

7.1 บทความวิจัย 
เสกสรร  ท้ำวทุมมำและคณะ (2561).กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา  

mailto:seksuncmu@hotmail.com
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 ศาสนา และวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่.รำยงำนสืบเนื่อง 
กำรประชุมสัมมนำวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยเครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏภำคเหนือ ครั งที่ 18 “บูรณำกำรงำนวิจัยสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน”  
ล ำปำงวิจัย ครั งที่ 4  วันที่ 20 กรกฎำคม 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง  
จังหวัดล ำปำง.หน้ำ(88-102) 

เสกสรร  ท้ำวทุมมำและคณะ (2560). การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่.             
รำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยเครือข่ำย
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั งที่ 17 “บูรณำกำรงำนวิจัยสู่กำร
พัฒนำท้องถิ่น            ที่ยั่งยืน” วันที่ 21 กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรม
ภำคเหนือตอนล่ำง วังจันทร์         ริเวอร์วิว มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
จังหวัดพิษณุโลก. หน้ำ(366-374) 

 Seksun  Thaothumma (2002). Analyze comparison Thai’s social studies teaching  
and Japanese’s social studies teaching in secondary school. Shiga  
university (133-146) 

7.2 ผลงานวิจัย 
เสกสรร  ท้ำวทุมมำ(ร่วมวิจัย). (2554). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 
2555      ของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  36  แห่ง. ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.  

_______________(ร่วมวิจัย). (2555). การศึกษาบริบทชุมชนภายใต้โครงการถอดองค์
ความรู้ครูภูมิปัญญารอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา   ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ พ.ศ.2555. สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่. 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่.  

 
 
_______________(ร่วมวิจัย). (2555). รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุน

แม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 
2555.  ศูนย์ติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำน 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.). 

______________(ร่วมวิจัย). (2556). รายงานการประเมินผลโครงการสถานีพัฒนา 
การเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ.2556. ส ำนักติดตำมและ
ประเมินผล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.). 
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 _______________(ร่วมวิจัย). (2557). โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556-2557. ส ำนักงำน
จังหวัดเชียงรำย.  

_______________(ร่วมวิจัย). (2557). โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ จังหวัดล าพูน พ.ศ.2556-2557. ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล ำพูน.  

_______________(ร่วมวิจัย). (2557). โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ จังหวัดตาก พ.ศ.2556-2557. ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตำก.  

_______________(ร่วมวิจัย). (2558). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน  16  แห่ง. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่. 

_______________(ร่วมวิจัย). (2559). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA)              
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ านวน  9  แห่ง                 
และอ าเภอสันทราย  จ านวน  3  แห่ง. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่. 

_______________(ร่วมวิจัย). (2559). การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน  11  แห่ง. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่. 

7.3 ต ารา  หนังสือ บทความทางวิชาการ 
เสกสรร  ท้ำวทุมมำ (แต่งร่วม) (2558). สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบับ

ปรับปรุง 2558). สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่.  

เสกสรร  ท้ำวทุมมำ (แต่งร่วม). (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ชุมชนกับการ
พัฒนา (ฉบับปรับปรุง 2558). สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่.  

เสกสรร  ท้ำวทุมมำ (2555). รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลโครงการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟิ้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี พ.ศ.
2554-2555  และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
จังหวัดเชียงราย. ส ำนักงำนปลัด ส ำนักนำยกรัฐมนตรี.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คณะผู้ร่วมจัดท ำรำยงำน 
 

คณะที่ปรึกษำ 

1. นำยดนุชำ  สินธวำนนท์  เลขำธิกำร กปร. 
2. นำยลลิต  ถนอมสิงห์  รองเลขำธิกำร กปร. 
3. นำยปวัตร์  นวะมะรัตน  รองเลขำธิกำร กปร. 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 
คณะผู้จัดท ำ 
 กองติดตำมประเมินผล  ส ำนักงำน กปร. 
 1. นำงศศิพร  ปำณิกบุตร  ผู้อ ำนวยกำรกองติดตำมประเมินผล 
 2. นำงสำวจ ำเนียร เพียรไม่คลำย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มประเมินผล 
 3.. นำงณัฐกิตติ์  วินิชส ำเภำทิพย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 4. นำงสำวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 5. นำงสำวสิริจิตต์ บุญธรรม  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 6. นำยวีรพงษ์  ก ำแพงทอง  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 7. นำงสำวญำณิศำ ณ มหำไชย  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ข้อมูล 
 กองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ 3  ส ำนักงำน กปร. 
 1. นำยวิกรม  คัยนันทน์  ผู้อ ำนวยกำรกองประสำนงำนโครงกำรพื นที่   
 2. นำยธนฤทธิ์  รัชตะประกร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มประสำนงำนพื นที่  2 
  . นำงสำวสใบทิพย์ ศรีทองสุข  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 
ผู้ด ำเนินกำรประเมินผลโครงกำร 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 1. อำจำรย์สุรสิงห์ แสงโสด   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่วไปฯ 
 2. อำจำรย์นิชธิมำ บุญเฉลียว  หัวหน้ำภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน 
  . อำจำรย์เสกสรร ท้ำวทุมมำ  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำสังคมและวัฒนธรรม 
 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กังสดำล   กนกหงษ์ คณะผลิตกรรมกำรเกษตร 
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หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้องที่ให้กำรสนับสนุนและประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 
 1. นำยศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. นำยคมสัน  สุวรรณอัมพำ  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
  . นำยไพรัตน์  ทับประเสริฐ  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 
 4. นำยจรินทร์  คงศรีเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จฯ 
 5. นำยไชยำ  สุดแดน   วิศวกรชลประทำนช ำนำญกำร 
       ฝ่ำยวิชำกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 
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ภาคผนวก  ก 
เครื่องมือการจัดท าแผนพัฒนา 

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน  าสาขาแม่น  าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของโครงการ (SWOT) 

พันธกิจ/
ภารกิจ 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง 

(Strength) 
จุดอ่อน 
(Weak) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(threat) 
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ตารางการวิเคราะห์  TOWS  Metrix 
 Strength 

1 ………………………………………………….. 
2 ………………………………………………….. 
 

Weak 
1 ……………………………………………….. 
2 ……………………………………………….. 
 

Opportunity 

1 ……………………………………….. 
2 ……………………………………….. 
 

S O SO  Strategy W O WO  Strategy 
      
      
      
      

Threat 

1 ……………………………………….. 
2 ……………………………………….. 
 

S T ST  Strategy W T WT  Strategy 
      
      
      
      

 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1.....................................................................................................................................  
 กลยุทธ์ที่  1.1.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  1.2.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  1.3.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  1.4.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
ยุทธศำสตร์ที่ 2............................................................................................................................. ......... 
 กลยุทธ์ที่  2.1.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  2.2.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  2.3.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  2.4.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
ยุทธศำสตร์ที่ 3............................................................................................................................. ........ 
 กลยุทธ์ที่  3.1.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  3.2.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  3.3.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  3.4.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4......................................................................................................... ............................ 
 กลยุทธ์ที่  4.1.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  4.2.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  4.3.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 กลยุทธ์ที่  4.4.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ... : ............................................................................................. 
 

ที ่ โครงกำร ประมำณกำร 
งบประมำณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/

สนับสนุน 63 64 65 66 
กลยุทธ์ที่ .............................................................................................................................. 

1       
2       
3       

กลยุทธ์ที่ .............................................................................................................................. 
1       
2       
3       

กลยุทธ์ที่ .............................................................................................................................. 
1       
2       
3       

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

439 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

แบบสังเกต 
การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

อ้าเภอจอมทอง  อ้าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ และอ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน  
 

หมู่บ้ำนเป้ำหมำยบ้ำน ..............................หมู่ที่.................อ ำเภอ.................จังหวัด............................. 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
2. ที่ตั งหมู่บ้าน 
ชื่อหมู่บ้าน.......................................อยู่ทางทิศ.........................ของอ้าเภอ......................... 
จังหวัด.........................................ระยะทางจากหมู่บ้านถึงอ้าเภอ...................................กม. 
ลักษณะ/เส้นทาง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................  
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แผนที่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขนาดของหมู่บ้าน 
จ้านวนหลังคาเรือน.............................................................................หลังคาเรือน 
จ้านวนประชากรทั งหมด......................................................................คน 
จ้าแนกเป็น ชาย ................................................................................คน 
จ้าแนกเป็น หญิง................................................................................คน 
 
4. จ้านวนพื นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ ....................................ไร่ / .................ตารางกิโลเมตร 
จ้าแนกเป็น  -      ที่อยู่อาศัย.....................................................................................หลัง 

- พื นที่ท้าการเกษตร .............................................................................ไร ่
- พื นที่เพื่อการสาธารณประโยชน์...........................................................ไร่ 
- อ่ืน ๆ   .............................................................................ไร ่

แหล่งข้อมูล 
 
5. อาณาเขตติดต่อ  
  ทิศเหนือติดต่อกับ.................................................................................. 
  ทิศใต้ติดต่อกับ...................................................................................... 
  ทิศตะวันออกติดต่อกับ........................................................................... 
  ทิศตะวันตกติดต่อกับ............................................................................. 
 
 
 
 
 

N 
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6. ลักษณะภูมิประเทศ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
7. ลักษณะภูมิอากาศ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
8. ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

8.1 ดิน (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 8.2 น ้า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 8.3 ป่า (ลักษณะ สภาพ การใช้ประโยชน์) 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
9. แหล่งน ้าในหมู่บ้าน (แม่น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ล้าห้วย)  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
10. พืชพรรณในท้องถิ่น (พืชพันธุ์ธรรมชาติ,พืชเศรษฐกิจ)  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  

2.1 ลักษณะการตั งถิ่นฐาน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

2.2 สภาพของที่อยู่อาศัย (บ้านไม้ บ้านไม้ครึ่งตึก บ้านเดี่ยว บ้านสองชั น บ้านตึก)  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

2.3 สภาพเศรษฐกิจ (อาชีพของคนในชุมชน) 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

2.4 สภาพการศึกษาชุมชน (ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน โรงเรียนเอกชน)  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

2.5 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าอุปโภค/บริโภค โทรศัพท์ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ)  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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2.6 สภาพเส้นทางคมนาคม (ทางเดินเท้า ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง สะพาน ) 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

2.7 ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

2.8 หน่วยงานราชการที่ตั งอยู่ในชุมชน (ระบุจ้านวน ชื่อ สภาพ หรือข้อมูลที่ได้พบ)  
  - ฐานปฏิบัติการทางทหาร...................................................................... 
  - สถานบรรเทาสาธารณภัย.................................................................... 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ............................................................... 
  - ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล....................................................... 

2.9 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว) 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
ตอนที่ 3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป  

1. ภาษาที่ใช้ในชุมชน  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

2. การแต่งกายโดยท่ัวไป 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

3. ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 4. อาหารท้องถิ่น 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4 การรวมกลุ่มและองค์ภายในชุมชน  
 4.1 แบบเป็นทางการ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 4.2 แบบไม่เป็นทางการ 
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ในหมู่บ้านเป้าหมาย  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 7 ข้อสังเกตอื่นๆ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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หมำยเลขแบบสอบถำม………………. 
 

แบบสอบถาม : การติดตามประเมินผล 
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

(ส้าหรับประชาชน) 
 
ค้าชี แจง  
 

1. แบบสอบถำมนี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จ            
ลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  มีทั งหมด 11 ตอน ประกอบด้วย  
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม    จ ำนวน  5  ข้อ  
 ตอนที่  2  กำรย้ำยถิ่นฐำน     จ ำนวน  1  ข้อ  
 ตอนที่  3  กำรประกอบอำชีพ      จ ำนวน  6  ข้อ  
 ตอนที่  4  รำยได้ รำยจ่ำย และฐำนะทำงเศรษฐกิจ  จ ำนวน  8  ข้อ  
 ตอนที่  5  สภำพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม    จ ำนวน  7  ข้อ  
 ตอนที่  6  กำรใช้น  ำ     จ ำนวน  7  ข้อ  

 ตอนที่  7  กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้  จ ำนวน  16  ข้อ 
 ตอนที่  8  คุณภำพชีวิต (ควำมอยู่ดีมีสุข)   จ ำนวน  18  ข้อ 
 ตอนที่  9  กำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำร ฯ  จ ำนวน  17  ข้อ 
 ตอนที่ 10 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน   จ ำนวน  8  ข้อ 
 ตอนที่ 11 ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  จ ำนวน  2  ข้อ 
 
2. ข้อมูลจำกแบบสอบถำมฉบับนี  คณะผู้ศึกษำจะน ำไปใช้ เป็นส่วนหนึ่งในกำรประเมินผล               

กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
ข้อมูลที่ได้ จะถูกน ำไปเสนอเป็นภำพรวมและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่ำนทั งสิ น จึงขอ
ควำมกรุณำให้ท่ำนตอบแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ  

 
 
 ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 
 คณะผู้ศึกษำข้อมูล 
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ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

1.  เพศ    1. หญิง     2. ชำย 
 
 

2.  อำยุ   
 1.   15 - 24   ปี      2.    25– 34   ปี      
 3.   35 – 44   ปี    4.    45 – 54   ปี   
 5.   55 – 64   ปี        6.    65   ปีขึ นไป 

 
 

3.  ศำสนำ   1. พุทธ    2. คริสต์ 
    3. อิสลำม    4. อ่ืน ๆ.........................................
  
 
 

4.  กำรศึกษำสูงสุด   1. ไม่ได้เรียนหนังสือ     2. ประถมศึกษำ 
    3. มัธยมศึกษำ    4. ปวช. 

  5. ปวส.      6. ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ 
 4. อ่ืน ๆ.........................................   

 
 

5. จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน จ ำนวน....................คน  
 
 
 

ตอนที่ 2 : การย้ายถิ่นฐาน 
 

6. ระยะเวลำที่ท่ำนอยู่อำศัยในถิ่นฐำนปัจจุบัน   
   1. อำศัยอยู่ตั งแต่ดั งเดิม โปรดระบุ จ ำนวน............ปี   

  2. ย้ำยถิ่นฐำนจำกที่อ่ืน  มำเป็นระยะเวลำ...........ปี  จำก............................................ 
          เหตุผลกำรย้ำย......................................................................................................  

ตอนที่ 3 : การประกอบอาชีพ 
7.  อำชีพหลัก     1. เกษตรกร        2. อุตสำหกรรมในครัวเรือน (แกะสลัก/ทอผ้ำ/จักสำน)

  3. ค้ำขำย/ประกอบธุรกิจ     4. พนักงำนบริษัท    
    5. รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ    6. รับจ้ำงทั่วไป       
   7. อ่ืนๆ  

................................................……………………………………………………….. 
  ท ำมำเป็นระยะเวลำ...........ป ี  อำชีพที่ท ำมำก่อนอำชีพหลักในปัจจุบันคือ................................ 

 

8.  กรณีมีอำชีพเสริม ได้แก่ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. สภำพกำรใช้ประโยชน์ และประเภทเอกสำรสิทธิ์กำรถือครองที่ดินในปัจจุบัน   
     ปัจจุบันครัวเรือนท่านมีที่ดิน รวมจ้านวน........... แปลง  .........ไร่  ........งาน  .......ตรว.  
แบ่งเป็น  
 9.1   ที่อยู่อาศัย    ประเภทเอกสำรสิทธิ์ .................................................................................   
    1. เช่ำ  จ ำนวน......... แปลง ........ ไร่ ....... งำน ....... ตรว.  
            เช่ำจำก.......................................ค่ำเช่ำ....................บำท ระยะเวลำกำรเช่ำ.....................   
 

     2. เป็นของตนเอง    จ ำนวน............ แปลง .......... ไร่ ....... งำน ....... ตรว. 
        กำรได้มำของที่ดิน  1.มรดกตกทอด   2.ซื อ    3.อื่น ๆ........................................ 
    3. อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………............... 
 

  9.2   ที่ท้ากิน ประเภทเอกสำรสิทธิ์..................................................................................... 
     1.เช่ำ  จ ำนวน......... แปลง ........ ไร่ ....... งำน ....... ตรว.  
            เช่ำจำก.......................................ค่ำเช่ำ....................บำท ระยะเวลำกำรเช่ำ.....................  
 

    2. เป็นของตนเอง    จ ำนวน............ แปลง .......... ไร่ ....... งำน ....... ตรว. 
    กำรได้มำของที่ดิน 1.มรดกตกทอด   2.ซื อ    3.อื่น ๆ......................................... 
    3. อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………............... 
 

10.  กำรซื อ/ขำยที่ดินในรอบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ   
    1. ไม่มี    2. ขำย.........................ไร่ เป็นเงิน.......................บำท 
    3.ซื อ.........................ไร่ เป็นเงิน.......................บำท 
 

11. รำคำท่ีดินปัจจุบัน.........................บำท/ไร่   
12. กำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำกำรเกษตร  แบ่งพื นที่เป็น :- 
    ท ำนำ  ประเภท...........................................................................................................  
          จ ำนวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งำน ....... ตรว.  ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี 
            ผลผลิตข้ำวมีปริมำณเพียงพอต่อกำรบริโภคในครัวเรือนตลอดปีหรือไม่ 
     1. ไม่เพียงพอ    2. เพียงพอ     3.เหลือขำย 
 

   ท ำสวน  พืชที่ปลูก.................................................................................................... ... 
          จ ำนวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งำน ....... ตรว.  ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี 
 
 
 
 
 
 

  ท ำไร่  พืชที่ปลูก..........................................................................................................  
          จ ำนวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งำน ....... ตรว.       ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี  

  ปลูกผักสวนครัว  พืชที่ปลูก.........................................................................................  
          จ ำนวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งำน ....... ตรว.  ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี 
 

  ทฤษฎีใหม่ (สระน  ำ/นำขำ้ว/ที่อำศัย) พืชที่ปลูก............................................................. 
        จ ำนวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งำน ....... ตรว.  ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี 
 

  เกษตรผสมผสำน  พืชที่ปลูก.......................................................................................  
         จ ำนวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งำน ....... ตรว.  ผลผลติ....................กิโลกรัม/ปี 
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  เลี ยงสัตว์/ประมง  ชนิด/จ ำนวน....................................................................................  
          จ ำนวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งำน ....... ตรว.   ผลผลิต...................กิโลกรัม/ปี 
 

  อ่ืน ๆ  ชนิด/ประเภท....................................................................................................  
          จ ำนวน........... แปลง .......... ไร่ ....... งำน ....... ตรว.   ผลผลิต...................กิโลกรัม/ปี 
 

13. กำรใช้ปุ๋ยเคมี     1. ไม่ใช้   2. ใช้ ประมำณ.........................กระสอบ/ปี 
 

14. กำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ/ฆ่ำแมลง    1. ไม่ใช้   2. ใช้ -ยำฆ่ำหญ้ำ.......................แกลอน/ปี 
   -ยำฆ่ำแมลง................ลังหรอืขวด/ปี 
 

ตอนที่ 4 : รายได้ รายจ่าย  และฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

13. รำยได้ปัจจุบัน 
 1. ต่ ำกว่ำ 5,000 บำทต่อเดือน   2.   5,001 – 10,000 บำทต่อเดือน  
 3. 10,001 – 20,000 บำทต่อเดือน  4. 20,001 – 30,000 บำทต่อเดือน  
 5. 30,001 บำทต่อเดือนขึ นไป 
 

14. แหล่งที่มำของรายได้ในครอบครัว (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
      1. การเกษตร จ ำนวน.......................บำท/ปี   
      2. อุตสาหกรรมในครัวเรือน (แกะสลัก/ทอผ้ำ/จักสำน) จ ำนวน.......................บำท/ปี 
   3. การรับจ้าง จ ำนวน.......................บำท/ปี  
      4. การค้าขาย จ ำนวน.......................บำท/ปี   
      5. การท้าธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน.......................บำท/ปี 
      6. การให้กู้ ค่าเช่า  จ ำนวน.......................บำท/ปี   
      7. รายได้อื่น ๆ  จำก.................................. จ ำนวน...........................บำท/ปี 
 
 
 

15. รำยจ่ำยของครอบครัว (เฉลี่ยต่อเดือน) 
  1. ต่ ำกว่ำ 5,000 บำทต่อเดือน   2.   5,001 – 10,000 บำทต่อเดือน  

 3. 10,001 – 20,000 บำทต่อเดือน  4. 20,001 – 30,000 บำทต่อเดือน  
 5. 30,001  บำทต่อเดือนขึ นไป  
 

16. ค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ในครัวเรือน  
  1. ค่ำอำหำร กำรกิน     2. ค่ำเช่ำที่ดินท ำกิน  
  3. ค่ำเดินทำง    4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนประกอบอำชีพ  
  5. ค่ำสำธำรณูปโภค (น  ำ ไฟ โทรศัพท์)  6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................... 
 

17.รำยได้ของครัวเรือนของท่ำนในแต่ละปีเพียงพอส ำหรับกำรใช้จ่ำยในครัวเรือนหรือไม่ 
   1. ไม่เพียงพอ    2. พอดี   3. เหลือเก็บ 
 

18. กำรสะสมเงินออมของครอบครัว 
        1. ไม่มี    2. มี   จ ำนวนประมำณ.......................บำท/ปี 
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19. ครอบครัวของท่ำนมีกำรท ำบัญชีครัวเรือน (กำรจดบันทึกรำยรับ/รำยจ่ำย) 
  1. มีกำรบันทึกบัญชี   2.  ไม่มีกำรบันทึกบัญชี 
 

20. ในปัจจุบันครัวเรือนของท่ำนมีหนี สินหรือไม่ 
  1. ไม่มี 
  2. มี  
                 หนี ในระบบ จ ำนวน............................บำท  แหล่งเงินกู้…………………………………….  
                หนี นอกระบบ จ ำนวน.........................บำท  แหล่งเงินกู้……………………………….….. 
 
ตอนที่ 5 สภาพสังคม/วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

21. หำกสมำชิกในครัวเรือนเจ็บป่วย ท่ำนมีวิธีกำรรักษำอย่ำงไร  
  1. ใช้สมุนไพร     2. ซื อยำทำนเอง  
  3. รักษำโดยหมอพื นบ้ำน    4. รักษำหมอที่คลินิก 
  5. รักษำหมอที่โรงพยำบำล    6. อ่ืน ๆ  โปรดระบุ .............................. 
 
 

22. สถำนบริกำรที่สมำชิกในครอบครัวนิยมไปใช้บริกำร เมื่อเจ็บป่วย 
  1. สถำนีอนำมัย     2. โรงพยำบำลของรัฐ 
  3. โรงพยำบำลเอกชน    4. คลินิก 
  5. บ้ำนหมอพื นบ้ำน     6. อ่ืน ๆ  โปรดระบุ .............................. 
 

23. กำรรับประทำนอำหำรในแต่ละมื อส่วนใหญ่ 
  1. ท ำรับประทำนเองกันในครัวเรือน (ถ้าตอบข้อนี  ให้ตอบข้อ 24) 
  2. ซื ออำหำรส ำเร็จรูปจำกร้ำนค้ำ/ตลำด  
  3. ท ำเองส่วนหนึ่ง และซื ออำหำรส ำเร็จด้วย  
  4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................. 
 

24. แหล่งวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรส่วนใหญ่ได้มำจำกแหล่งใด  
  1. เก็บของป่ำ / ล่ำสัตว์  2. ปลูกเอง / เลี ยงเอง  
  3. ซื อจำกรถพ่อค้ำเร่     4. ซื อจำกตลำด / ร้ำนค้ำ  
 5. ซื อมำจำกเพ่ือนบ้ำน   6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

25. เชื อเพลิงที่ใช้ในกำรประกอบอำหำร (ตอบได้มำกกว่ำหนึ่งข้อ) 
  1. ฟืน     2. แก๊ส 
  3. ไฟฟ้ำ      4. ถ่ำน  
  5. ไม่ประกอบอำหำร     6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ .............................. 
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26. กำรเดินทำงมำติดต่อรำชกำรในตัวอ ำเภอ 
  1. ใช้รถจักรยำนยนต์    2. ใช้รถยนต์ 
  3. อำศัยรถเพ่ือนบ้ำนมำด้วย    4. อำศัยรถรับจ้ำงโดยสำร  
  5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................................... 
27. ท่ำนเป็นสมำชิกกลุ่มในชุมชนหรือไม่ 
  1.  ไม่เป็นสมำชิกกลุ่มใดเลย  

 2.  เป็นสมำชิกกลุ่ม (กรุณำตอบข้อ 27.1 และ 27.2)  
 

27.1 ท่ำนเป็นสมำชิกกลุ่มประเภทใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
   1. กลุ่มอำชีพ (โปรดระบุ) .........................................................   

 2. กลุ่มออมทรัพย์    3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน 
  4. กลุ่มฌำปนกิจ    5. กลุ่มสตรี  

   6. กลุ่มผู้ใช้น  ำ    7. กลุ่มจัดกำรป่ำ 
  8. กลุ่มอ่ืนๆ (โปรดระบุชื่อกลุ่ม) 1) ............................................................. 
  2) ..............................................................  

 

27.2 กำรรวมกลุ่มต่ำงๆ ข้ำงต้น เกิดขึ นด้วยวิธีใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
   1. ชำวบ้ำนรวมตัวกันเอง   2. ผู้น ำท้องถิ่นเป็นผู้ก่อตั ง  
   3. หน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำจัดตั ง  4. ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอก 

        กับชุมชน 
ตอนที่ 6 : การใช้น ้า 
 

28. ท่ำนได้ใช้น  ำกิน-น  ำใช้จำกแหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
      1. น  ำฝน    2. น  ำจำกแม่น  ำ/ล ำคลองตำมธรรมชำติ  
      3. น  ำประปำ    4. น  ำบำดำล. น  ำบ่อ, น  ำจำกฝำย/อ่ำงฯ................................... 
      5. ซื อจำกร้ำนค้ำ   6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................................. 
   

29.  ควำมเพียงพอของปริมำณน  ำกิน-น  ำใช้ 
   1. เพียงพอตลอดปี 
   2. ไม่เพียงพอ โดยขำดน  ำในเดือน ......................................... รวม ............. เดือน 
     ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อน  ำ...............................บำท/ปี   
 

30.  ท่ำนได้ใช้น  ำท ำกำรเกษตรจำกแหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
        1. น  ำฝน  2. น  ำประปำ   
        3. น  ำบำดำล/น  ำจำกบ่อขุด (ขุดเอง/หน่วยงำนขุดให้)  4. น  ำจำกฝำย/อ่ำงฯ................. 
        5. น  ำจำกแม่น  ำ/ล ำคลองตำมธรรมชำติ  6. อ่ืนๆ ระบุ ............................. 
 

31.  ควำมเพียงพอของปริมำณน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
    1. เพียงพอตลอดปี 
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    2. ไม่เพียงพอ โดยขำดน  ำในเดือน .................................. รวม ................ เดือน 
                         แก้ปัญหำโดย..............................................................................................  
 

32. ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรใช้น  ำโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงฯ หรือไม่ 
     1. ไม่ได้รับประโยชน์   เนื่องจำก............................................................................ 
    2. ได้รับประโยชน์  ในด้ำนใดบ้ำง โปรดระบุ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
       1. ดื่มและใช้ในครัวเรือน  2. กำรเพำะปลูก   
     3. ปศุสัตว ์  4. หำปลำ 
    5. อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................ 
 

33. กรณีท่ำนใช้น  ำเพื่อกำรเกษตร มีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้น  ำอย่ำงไร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  1. ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  
  2. จ่ำยค่ำสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น  ำ (ไร่ละ.........บำท/ปี) รวมเป็นเงิน.........................บำท/ปี  
   3. ค่ำไฟ ในกำรใช้น  ำบำดำล จ ำนวน.....เดือน ๆ ละ..........บำท  รวมเป็นเงิน..............บำท/ปี 
  4. อ่ืนๆ ........................................................................................................ .................. 
 
 

34. ปัญหำในกำรใช้น  ำจำกระบบลุ่มน  ำสำขำแม่ปิงฯ (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ 7 : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้  
ค้าชี แจง 
 โปรดพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี   แลว้ท ำเครือ่งหมำย   ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกบัควำม
คิดเหน็ทีแ่ท้จรงิของท่ำนเพียงข้อละ 1 ช่องเท่ำนั น โดยจะแบง่ระดับควำมคดิเห็นออกเปน็ 5 
ระดบั ดังนี  
 5 หมำยถงึ เห็นด้วยมำกที่สดุ 
 4 หมำยถงึ เห็นด้วยมำก 
 3 หมำยถงึ เห็นด้วยปำนกลำง 
 2 หมำยถงึ เห็นด้วยน้อย 
 1 หมำยถงึ เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 

 
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ท่ำนมีควำมเข้ำใจประโยชน์ของป่ำไม้และทรัพยำกรธรรมชำติ      

2 ป่ำท่ีปลูกมีกำรเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้      

3 มีควำมหลำกหลำยของพันธ์ุไม้      
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การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4 มีพืชอำหำรป่ำ      

5 มีกำรควบคุมป้องกันไฟป่ำ      

6 ควำมหนำแน่นของพืชพันธุ์ไม้ในป่ำ      

7 มีนกและสัตว์ป่ำที่เพิ่มขึ น      

8 ดินมีสภำพควำมชุ่มชื น      

9 ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์      

1
0 

คุณภำพควำมใสของน  ำบริเวณต้นน  ำล ำธำร 
     

 
 

35. กรณีท่ีท่ำนเคยเข้ำไปเก็บของป่ำมำใช้ประโยชน์  พืชพันธุ์ไม้ในป่ำส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

36. ท่ำนได้รับประโยชน์อะไรจำกป่ำบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
   1. สร้ำงบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย    2. เป็นแหล่งหำอำหำรป่ำ 
   3.  พืชสมุนไพร      4. หำไม้ฟืนเป็นเชื อเพลิง  
   5. อ่ืนๆ ระบุ .................................................................................... ........................ 
 

37. ท่ำนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรปลูกป่ำบ ำรุงรักษำป่ำ กำรป้องกันไฟป่ำ รวมถึงประโยชน์ของป่ำไม้ 
     และทรัพยำกรธรรมชำติจำกแหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
      1. เจ้ำหน้ำที่โครงกำร    2. ผู้น ำชุมชน   
   3. อ่ืน ๆ......................................................... .............................................................. 
 

38. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรปลูกป่ำ บ ำรุงรักษำป่ำ และป้องกันไฟป่ำหรือไม่  
  1. ไม่มี  
   2. มี  ได้แก่............................................................................................. ..................... 
 

39. กำรปลูกป่ำทดแทน 
  1. ไม่มี 
   2. มี   พรรณไม้ที่ปลูก ….………………….…………………………………………….………………… 
 

40.  กำรปลูกพืชเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำง ป้องกันดินถล่มในชุมชน  
  1.  ไม่มี 
   2. มี   พืชที่ปลูก.......................................................................................................... 
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ตอนที่ 8 : ด้านคุณภาพชีวิต (ความอยู่ดีมีสุข)  
ค้าชี แจง 
 โปรดพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี   แลว้ท ำเครือ่งหมำย   ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกบัควำม
คิดเหน็ทีแ่ท้จรงิของท่ำนเพียงข้อละ 1 ช่องเท่ำนั น โดยจะแบง่ระดับควำมคดิเห็นออกเปน็ 5 
ระดบั ดังนี  
 5 หมำยถงึ เห็นด้วยมำกที่สดุ 
 4 หมำยถงึ เห็นด้วยมำก 
 3 หมำยถงึ เห็นด้วยปำนกลำง 
 2 หมำยถงึ เห็นด้วยน้อย 
 1 หมำยถงึ เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 

 คุณภาพชีวิต (ความอยู่ดีมีสุข) 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มำตรฐำน      

2 ครัวเรือนมีกำรใช้ยำเพื่อบ ำบัด บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบื องต้นอย่ำงเหมำะสม      

3 คนอำยุ 35 ปีขึ นไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี      

4 ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในท่ีอยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร      
5 ครัวเรือนมีน  ำสะอำดส ำหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี  อย่ำงน้อยคนละ 5 ลิตร 

ต่อวัน  
     

6 ครัวเรือนมีน  ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่ำงน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน      

7 ครัวเรือนมกีำรจัดบ้ำนเรอืนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และถกูสุขลักษณะ      

8 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ      
9 ครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชำติอย่ำงถูกวิธี      

10 ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      

11 เด็กอำยุ 6 -14 ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี (ม.3)      
12 คนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำน เขียนภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้      

13 ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน      

14 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ      

15 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่      
16 ผู้สูงอำยุ/ ผู้พิกำร/ ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ได้รับกำรดูแลจำกครอบครัว ชุมชน 

ภำครัฐ หรือภำคเอกชน  
     

17 ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น      

18 ครอบครัวมีควำมอบอุ่น      
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ตอนที่ 9 : การได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงฯ   
ค้าชี แจง 
 โปรดพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี   แลว้ท ำเครือ่งหมำย   ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกบัควำม
คิดเหน็ทีแ่ท้จรงิของท่ำนเพียงข้อละ 1 ช่องเท่ำนั น 
 

 การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ระดับความคิดเหน็ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 ได้รับรู้/รับทรำบ ว่ำมีโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแมน่  ำปิงฯ     
2 โครงกำรฯมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนในพื นที่ (อำทิ น  ำ ไฟฟ้ำ ถนน ฯลฯ)    
3 โครงกำรฯมีกำรพัฒนำแหล่งน  ำในพื นท่ี   
4 ได้รับกำรจัดสรรที่ดิน   
5 ได้รับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้ดีขึ น   
6 โครงกำรฯ ท ำให้พื นที่ป่ำได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู   
7 โครงกำรฯ มีกำรส่งเสริมอำชีพ/รำยได้ให้ดีขึ น   
8 ได้รับกำรอบรมควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพเกษตรจำกโครงกำรฯ      
9 ได้รับปัจจัยการผลิต (อำทิ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีสนับสนุน

ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ ฯลฯ) จำกโครงกำรฯ   
  

10 ได้รับควำมรู้อ่ืน ๆ (นอกเหนือจำกเกษตร) จำกโครงกำรฯ   
11 ได้รับค ำปรึกษำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ  เมื่อมีปัญหำในกำรประกอบอำชีพ    
12 เคยไปศึกษำดงูำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ    
13 โครงกำรฯ มีผลท ำให้ประชำชนในพื นที่มีคุณภำพชีวิตดีขึ น   
14 มีเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ เข้ำมำติดตำมงำนเป็นประจ ำ   
15 รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรฯ   
 
 
 
 
 

41. กำรอบรม/ควำมรู้ (อำทิ กำรปลูกพืช กำรเลี ยงสัตว์ ต่ำง ๆ ฯลฯ) ที่ท่ำนหรือคนในครัวเรือนได้รับ 
เพ่ือกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ จำกโครงกำรฯ  ได้แก่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

42. ปัจจัยกำรผลิต (อำทิ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนส่งเสริมกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ  ฯลฯ) ที่
ท่ำนหรือคนในครัวเรือนได้รับจำกโครงกำรฯ  ได้แก่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 10 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ 
ค้าชี แจง 
 โปรดพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี   แลว้ท ำเครือ่งหมำย   ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกบักำรมี
ส่วนรว่มที่แท้จริงของท่ำนเพียงข้อละ 1 ช่องเท่ำนั น โดยจะแบง่ระดับควำมคดิเห็นออกเปน็ 5 
ระดบั ดังนี  
 5 หมำยถงึ มีส่วนร่วมมำกที่สุด 
 4 หมำยถงึ มีส่วนร่วมมำก 
 3 หมำยถงึ มีส่วนร่วมปำนกลำง 
 2 หมำยถงึ มีส่วนร่วมน้อย 
 1 หมำยถงึ มีส่วนร่วมน้อยที่สดุ 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ 
ระดบัการมีส่วนรว่ม 

5 4 3 2 1 

1 ท่ำนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ      
2 ท่ำนร่วมเสนอปัญหำในกำรจัดท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ      
3 ท่ำนร่วมวำงแผนจัดท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ      
4 ท่ำนร่วมลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่ำง ๆ  ของโครงกำรฯ เช่น กำรปลูกป่ำ ดับไฟป่ำ 

ฝึกอบรมอำชีพ กำรบริจำคเงินหรือแรงงำน เพ่ือกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ 
     

5 ท่ำนร่วมดูแลรักษำผลประโยชน์ต่ำง ๆ  เกี่ยวกับโครงกำรฯ ได้แก่ กำรซ่อมแซมระบบ
ส่งน  ำ  กำรดูแลรักษำป่ำ  ดูแลรกัษำสิ่งของ/สิ่งก่อสร้ำงของโครงกำรฯ 

     

6 กำรทีโ่ครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงฯ เป็นโครงกำร       
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เป็นสิ่งจูงใจท่ำนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของโครงกำรฯ  

     

7 โครงกำรฯ เปิดโอกำสให้ประชำชนในพื นท่ีมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

     

8 กำรมีส่วนร่วมกับโครงกำรฯ ท ำให้ท่ำนพ่ึงตนเองได้      
 
 

ตอนที่ 11 : ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
43.  ปัญหำ/อุปสรรคของโครงกำรฯ ท่ีมผีลต่อท่ำนและชุมชน
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................   
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44. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื นท่ี) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................ ....................................................................................
.......................................................................................... ......................................................................
................................................................................ ................................................................................
...................................................................................................................... .......................................... 
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               เลขที่แบบสัมภำษณ์…………. 
 แบบสัมภาษณ์ 

การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 (ส้าหรับผู้น้าชุมชน/ผู้น้าครัวเรือนในพื นที่โครงการฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล (นำย/นำง/นำงสำว)ชื่อ .................................นำมสกุล................................อำยุ................ปี 
บ้ำนเลขท่ี........................ชื่อบ้ำน...........................หมู่ที่.....................ต ำบล........................ ................. 
อ ำเภอ..........................................จังหวัด.......................อำชีพหลัก.....................................................  
เบอร์โทรศัพท์.................................................................. 
ผู้สัมภำษณ์...........................................................................วันที่สัมภำษณ์......................................... 
เวลำเริ่มต้นสัมภำษณ์.................................................เวลำสิ นสุดสัมภำษณ์..................................... ..... 
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กรอบการสัมภาษณ์ส้าหรับท้าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัผู้น้าชุมชน 

การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
--------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่า 
1. ในหมู่บ้ำนของท่ำน สภำพดิน  น  ำ และป่ำไม้ ในพื นที่ชุมชนมีสภำพอย่ำงไร 

รายละเอียด ดิน น ้า ป่า 

คุณภำพเสื่อมโทรมลง
หรือไม่ 

   เสื่อมโทรมลง    เสื่อมโทรมลง    เสื่อมโทรมลง 
   เท่ำเดิม    เท่ำเดิม    เท่ำเดิม 
   ดีขึ น    ดีขึ น    ดีขึ น 
   

 
ส่งผลต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในหมู่บ้ำนของท่ำนหรือไม่ (โปรดอธิบำย) 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ...............................................................................................  
ส่งผลต่อกำรผลิตของประชำชนในหมู่บ้ำนของท่ำนหรือไม่ (โปรดอธิบำย) 
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
2.หมู่บ้ำนของท่ำน ก่อนการด้าเนินงาน โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแมน่  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริเป็นอย่ำงไร  
สภำพดิน/ประเภทของดิน คุณภำพดิน พืชผลโตเร็ว กำรใช้ปุ๋ย/ประเภทปุ๋ย  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................ ....................................................................................   
 
สภำพน  ำ เพียงพอหรือไม่ คุณภำพน  ำ แหล่งน  ำส ำรอง ปริมำณน  ำฝน/ฝนตกบ่อยหรือไม่ 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ................................... 
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สภำพป่ำ/ประเภทของป่ำ ควำมหนำแน่น ควำมชื นสัมพัทธ์ (ร้อนสูง/เย็นน้อย) พื นที่ป่ำ/ไร่ ควำมอุดม
สมบูรณ์ ชนิดของพันธุ์ไม้ สัตว์ป่ำที่พบ  
............................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................   
หมู่บ้ำนของท่ำน หลังการด้าเนินงาน  โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริเป็นอย่ำงไร  
สภำพดิน/ประเภทของดิน คุณภำพดิน พืชผลโตเร็ว กำรใช้ปุ๋ย/ประเภทปุ๋ย(กำรใช้สำรเคมี) 
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
สภำพน  ำ เพียงพอหรือไม่ คุณภำพน  ำ แหล่งน  ำส ำรอง ปริมำณน  ำฝน/ฝนตกบ่อยหรือไม่ 
.................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
สภำพป่ำ/ประเภทของป่ำ ควำมหนำแน่น ควำมชื นสัมพัทธ์ (ร้อนสูง/เย็นน้อย) พื นที่ป่ำ/ไร่ ควำมอุดม
สมบูรณ์ ชนิดของพันธุ์ไม้ สัตว์ป่ำที่พบ  
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
3.  ในหมู่บ้ำนของท่ำนมีกิจกรรมกำรปลูกป่ำทดแทน 
  1.  มี  (โปรดระบุชนิดของพันธุ์ไม้ที่
ปลูก)……………………………………………………………………..........................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................   

 2.  ไม่มี 
4.  ในหมู่บ้ำนของท่ำนมีกำรปลูกพืชเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำง ป้องกันดินถล่มในชุมชนของท่ำนหรือไม่ 
  1.  มีอะไรบ้ำง (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ....................................................................... 

  2. ไม่มี 
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5. ในหมู่บ้ำนของท่ำนมีกิจกรรมกำรส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันฟ้ืนฟูสภำพป่ำหรือไม่
อย่ำงไร  
กิจกรรม
(ระบุ)............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 
6. สภำพปัจจุบันในหมู่บ้ำนของท่ำนมีกำรเก็บผลผลิตจำกป่ำ   เพ่ิมขึ น     ลดลง  
 ชนิดของของป่ำ/สัตว์ป่ำ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................. ................................................................... 
7.ท่ำนคิดว่ำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในพื นที่โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง      
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริควรด ำเนินกำรอย่ำงไรจึงจะเหมำะสม 
.......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
8.ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันฟ้ืนฟูปรับปรุงและพัฒนำพื นที่โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำ
แม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริอย่ำงไรบ้ำง 
.......................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
9. ในหมู่บ้ำนของท่ำนมีแนวทำงอย่ำงไร  ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชน 
 กฎ/ระเบียบ/ข้อตกลงของชุมชน เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติร่วมกัน 
(เน้นการท้าแผนท่ีการบริหารจัดการแหล่งน ้าของชุมชน) 
........................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
10. ในหมู่บ้ำนของท่ำนพบปัญหำเกี่ยวกับควำมม่ันคงในพื นที่หรือไม่อย่ำงไร  
 กำรแย่งชิง ในกำรใช้น  ำ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ............................... 

ปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน  
.......................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 กำรลักลอบ/บุกรุกพื นที่ท ำกินเพ่ิม  
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ...........................................................................................   
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461 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 แรงงำนต่ำงด้ำว/คนต่ำงถ่ินที่มำอยู่ในชุมชน  
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ................................... 
11. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน (ดิน น  ำ ป่ำ) อย่ำงยั่งยืน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
1. อำชีพหลักของคนในชุมชน......................................................................... 
2. อำชีพรองของคนในชุมชน......................................................................... 
3. รำยได้โดยเฉลี่ยของคนในชุมชน................................................................คน/เดือน/บำท 
4. ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย..........................................................................................คน/เดือน/บำท  
5. ส่วนใหญ่ใช้จ่ำยกับเรื่อง.................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................... 
6. หนี สิ น/เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำย................................................................................................ .......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
7. โรคระบำด/สุขภำพอนำมัยคนในชุมชน.............................................................................................  
........................................................................................ ........................................................................ 
8. กำรศึกษำของคนในชุมชนส่วนใหญ่.............................................................ระยะระหว่ำงหมู่บ้ำนกับ
สถำนศึกษำ.....................................กำรเดินทำง.................................................................................. 
9. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน/กำรรักษำควำมปลอดภัย/ยำมประจ ำหมู่บ้ำน 
....................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
10.ในหมู่บ้ำนของท่ำนเคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือไม่ 

1.   เคย                                               2.   ไม่เคย 
ถ้ำเคย  โปรดระบุกิจกรรมที่ได้เข้ำ
ร่วม…………………………………………………………………………………………………….........................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...................................  
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462 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

11.ในหมู่บ้ำนของท่ำนเคยได้รับกำรส่งเสริมให้รำษฎรในชุมชนมีทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพจำก
หน่วยงำนภำครัฐหรือไม่ 

1.   เคย                                               2.   ไม่เคย 
ถ้ำเคย  โปรดระบุกิจกรรมที่ได้เข้ำ
ร่วม…………………………………………………………………………………………………….........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
12.ในหมู่บ้ำนของท่ำนเคยได้รับกำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพอนำมัยหรือไม่อย่ำงไร 

1.   เคย                                               2.   ไม่เคย 
ถ้ำเคยโปรดระบุ
กิจกรรม……………………………………………………………..……………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
13.ในหมู่บ้ำนของท่ำนคิดว่ำควรมีกำรส่งเสริมในด้ำนใดบ้ำงเพ่ือให้คุณภำพชีวิตของประชำชนดียิ่งขึ น 

รำยได้/รำยจ่ำย/อำชีพ/กำรศึกษำ/ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
14. ในหมู่บ้ำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่ม/เครือข่ำยของชุมชน/ควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงไร  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ...................................  
15. สภำพสังคมและวัฒนธรรมในหมู่บ้ำนของท่ำน (กำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน กิจกรรมที่ท ำร่วมกัน 
(ระบุกิจกรรม ปฏิทินชุมชน)) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................   
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463 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

16.ข้อเสนอแนะส้าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้านของท่าน 
....................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... .........................................................................   
 

ส่วนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการโครงการฯ 
1.ท่ำนคิดว่ำในหมู่บ้ำนของท่ำนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ ที่ผ่ำนมำมีปัญหำ อุปสรรคหรือไม่
อย่ำงไร 
            1 ไม่มี 
                2. มี  (โปรดระบุ) 
 กำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ในช่วงเริ่มแรก   
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  

ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
.................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................... .
...................................................................................  

สภำพปัจจุบันของหมู่บ้ำนภำยหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................  



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

464 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

2. ในหมู่บ้ำนของท่ำนมีหน่วยงำนทั งภำครัฐและเอกชนใดบ้ำงที่เข้ำมำด ำเนินงำน/จัดกิจกรรม/ให้
ควำมร่วมมือกับหมู่บ้ำนของท่ำน  
  หน่วยงำน     กิจกรรม 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................  
3.ในทัศนะของท่ำนกำรพัฒนำพื นที่โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริที่ผ่ำนมำส่งผลต่อหมู่บ้ำนของท่ำนอย่ำงไรบ้ำง (ด้ำนส่งเสริม/ด้ำนพัฒนำ) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
4. วิธีกำรประสำนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ จำกโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง      
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 อธิบำยรูปแบบ/วิธีกำร/กำรประสำนงำน/กำรบูรณำกำรจำกเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรฯ/
หน่วยงำนของรัฐ  
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
ส่วนที่ 7  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
1.ท่ำนคิดว่ำปัญหำ/อุปสรรค ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิง              
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริมีอะไรบ้ำง 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................. .............................................................................. 
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รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

2. จำกปัญหำที่พบ ท่ำนคิดว่ำควรด ำเนินกำรอย่ำงไรจึงจะท ำให้โครงกำรบรรลุผลได้ตำมวัตถุประสงค์ท่ี
ก ำหนดไว้ 
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 
ส่วนที่ 8 การน้อมน้าพระราชด้าริและพระราชด้ารัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ไปปรับใช้ในการท้างาน และ
ด้าเนินชีวิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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รำยงำนกำรประเมินผล 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... .............

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

-------------------------------------------- 
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467 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

หมำยเลขแบบสัมภำษณ์………………. 
        ชื่อผู้สัมภำษณ์.................................เบอร์โทร..................... 

        วันที่สัมภำษณ์........../............./2562 
 

แบบสัมภาษณ์ : การติดตามประเมินผล 
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

(ส้าหรับเจ้าหน้าที่) 
 

ผู้ให้ข้อมูล (นำย/นำง/นำงสำว) ...............................นำมสกุล..........................อำยุรำชกำร...........ปี 
ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง.................................................................... ...............................................สังกัด
หน่วยงำน (กรม/กระทรวง)...................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................................................. 
 
 

ค้าชี แจง 
 โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องว่ำง (  ) ที่เหมำะสมที่สุดตำมควำมคิดเห็นของท่ำนและ
เติมค ำในช่องว่ำง  โดยระบุตำมควำมเป็นจริง 
 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ     1. ชำย  2. หญิง 

 

2. อำยุ............................ปี   
 

3. ศำสนำ    1. พุทธ  2. อิสลำม   3. อื่น ๆ.............................
  
 

4. ระดับกำรศึกษำ 
  มัธยมศึกษำ/ปวช.    ปวส. 
  ปริญญำตรี     ปริญญำโทหรือสูงกว่ำ  
 

5. ท่ำนเคยได้รับประสบกำรณ์/ควำมรู้ จำกกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริบ้ำงหรือไม่  
  ไม่เคย   เคย  
ได้แก่…………………………………………………………………………………….…….. 
 

 

6. ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนโครงกำรพระรำชด ำริหรือไม่ 
  ไม่เคย     เคย  ระยะเวลำ ................... ปี 
 

7. ระยะเวลำที่รับผิดชอบด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จฯแม่ปิงฯ…………………ปี 
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468 
รำยงำนกำรประเมินผล 

โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินงานโครงการฯ 

8. สภำพปัญหำพื นที่หมู่บ้ำนเป้ำหมำยก่อน/หลังมีโครงกำรฯ   
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................ 

 

9. กำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำนจำกโครงกำรพระรำชด ำริอ่ืน ๆ มำปรับใช้ใน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

................................................................................... .............................................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................ ................

................................................................................................................... .............................................

............................................................................................................................. ................................... 
10. แผนงำน/กิจกรรม และภำรกิจของท่ำน มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับพระรำชด ำริ อย่ำงไร 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................. ...................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................. ................................................................... 
11. ท่ำนเห็นว่ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/กิจกรรมที่ผ่ำนมำ ได้ด ำเนินกำรสนองพระรำชด ำริ

ในทำงปฏิบัติครบถ้วนตำมแนวพระรำชด ำริหรือไม่  อย่ำงไร  
........................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

12. บทบำทหน้ำที่/ภำรกิจหลักในควำมรับผิดชอบ และขั นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ของท่ำน  ตำม
แผนปฏิบัติกำรตั งแต่ปี 2540 – ปัจจุบัน  

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

...................................................................................................................................... ..........................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 
13. กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ของท่ำน มีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำงไร 

...................................................................................................... ..........................................................

..................................................................................................................................................... ...........

........................................................................................................................ ........................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................ ........................................................................................................  
ก 
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14. ท่ำนมีวิธีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ อย่ำงไร 
................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

 

15. โครงกำรฯ ได้รับกำรขยำยผลจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ตั งแต่เมื่อใด เรื่องอะไร 
อย่ำงไรบ้ำง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ของท่ำน อย่ำงไรบ้ำง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. หน่วยงำนท่ำนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณด ำเนินงำนโครงกำรฯ ตั งแต่ปี 2540- ปัจจุบัน   
จำกแหล่งใด อย่ำงไรบ้ำง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ค้าถามเฉพาะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ข้อ 18 – 19) 
18. ท่ำนได้น ำผลส ำเร็จของศูนย์ศึกษำฯ ไปถ่ำยทอดขยำยผลให้กับโครงกำรฯ เรื่องใดบ้ำง   มีขั นตอนอย่ำงไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19. ศูนย์ศึกษำฯ ได้มีกำรติดตำมผลจำกกำรน ำผลส ำเร็จไปถ่ำยทอด/ขยำยผล ให้กับโครงกำรฯ
อย่ำงไรบ้ำง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 3  การบริหารจัดการ 
ค้าชี แจง 
 โปรดพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี   แล้วท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับควำมคิดเห็นที่
แท้จริงของท่ำนเพียงข้อละ 1 ช่องเท่ำนั น โดยจะแบ่งระดับควำมคิดเหน็ออกเป็น 5 ระดบั ดังนี  
 5 หมำยถงึ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 4 หมำยถงึ เห็นด้วย 
 3 หมำยถงึ ไม่แน่ใจ 
 2 หมำยถงึ ไม่เห็นด้วย 
 1 หมำยถงึ ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 
ข้อที่ การบริหารจัดการ 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 แผนแม่บทโครงกำรฯ ท ำให้มีกำรบูรณำกำรในกำรท ำงำนรว่มกัน      
2 แผนแม่บทโครงกำรฯ เป็นเครื่องมือที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ      
3 มีแหล่งงบประมำณเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ      
4 มีงบประมำณเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ      
5 มีกำรควบคุมตรวจสอบกำรใช้จำ่ยงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ      
6 มีระบบกำรเงิน/กำรบัญชีที่ดีในกำรบริหำรงบประมำณของโครงกำรฯ      
7 มีกำรวำงแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรส่งเสริมสนับสนุน และแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำน

โครงกำรฯ ที่มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน 
     

8 มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชน      
9 มีเจ้ำหน้ำที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน      
10 เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมตรงตำมภำระหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ 
     

11 มีกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนโครงกำรฯ      
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ข้อที่ การบริหารจัดการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
12 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินงำนโครงกำรฯ      
13 มีวัสดุ/อุปกรณ์ เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่      
14 มีกำรก ำหนดระบบก ำกับดูแลงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรอย่ำงชัดเจน       
15 มีระบบรำยงำนผลและกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ      

 
 

20. บทบำทของหน่วยงำนของท่ำนในกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทโครงกำรฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ตอนที่ 3  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

21. ปัญหำ/อุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

22. ข้อเสนอแนะ (แนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23. แผนที่และภาพถ่าย ก่อน/หลัง การด้าเนินงานโครงการฯ (เป็นไฟล์ JPEG)    
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ภาคผนวก ข (1) 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
(ผู้แทนส่วนราชการ) 

การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล ต้าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
1. นำยไชยำ  สุดแดน วิศวกรชลประทำน ช ำนำญกำร 

ฝ่ำยวิชำกำรศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วย
ฮ่องไคร้ฯ 

2. นำยพิทยำ  แสงสุริยัน หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำฯ (กรม
อุทยำน) ส ำนักบริหำรพื นที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษ์ท่ี 
16 (เชียงใหม่) 

3. นำยสรรเสริญ  ทองสมนึก หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำฯ (กรม
ป่ำไม้) ส ำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำ
ไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

4. นำงสุจนีย์ พรโสภิณ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี ยงสัตว์น  ำจืดเขต 1 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี ยงสัตว์น  ำจืดเขต 1 

5. ร.อ.สุเทพ ศรีนำรำง หัวหน้ำชุดปฏิบัติกำรโครงกำร
พัฒนำฯ 

ชุดปฏิบัติกำรโครงกำร
พัฒนำฯ 

6. ว่ำที่ ร.ต.สำยัณห์ อุ่นเรือน ผอ.โรงเรียนบ้ำนห้วยสะแพด โรงเรียนบ้ำนห้วยสะแพด 
7. นำยนุชิต  จันทำพูน หัวหน้ำสถำนีควบคุมไฟป่ำ

จอมทอง 
สถำนีควบคุมไฟป่ำ
จอมทอง 

8. นำยสุวิช ปันเป็ง นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่สอย เทศบำลต ำบลแม่สอย 
9. นำยพันธ์ศักดิ์  แก้วสุดใจ นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนแปะ เทศบำลต ำบลบ้ำนแปะ 
10. นำงปฤษณำ บรรพโต เกษตรอ ำเภอจอมทอง เกษตรอ ำเภอจอมทอง 
11. นำยเดชำ  หำรตันกูล ปศุสัตว์อ ำเภอจอมทอง ปศุสัตว์อ ำเภอจอมทอง 
12. นำยภำณุ  นิลวำนิช  

 
หัวหน้ำเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำป่ำ
บ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน 

เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำบ้ำนโฮ่ง  
จังหวัดล ำพูน 

13. นำยสุทัศน์  สมบูรณ์ชัย ศพจ.เขต 1 (เชียงใหม่) ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี ยงสัตว์น  ำจืดเขต1 
(เชียงใหม่) 
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ภาคผนวก ข (2) 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

(ผู้น้าและตัวแทนประชาคม) 
การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 
ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล ต้าแหน่งในชุมชน/

องค์กร/กลุ่ม 
ชุมชน เบอร์โทรศัพท์ 

1. นำยวิทธิกร  ปัญญำมี ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 4 ต.แม่สอย  
2. นำยพัทธดนย์  แสนเสนำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 4 ต.แม่สอย  
3. นำยบุญเรือง  ศรีเตี ย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 4 ต.แม่สอย  
4. นำยอดุลย์  จุมปำทอง ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 5 ต.แม่สอย 089-5578206 
5. นำยรณรงค์  เชื อเดช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 5 ต.แม่สอย 097-9619463 
6. นำยธีรพงษ์  มะโนนัย กรรมกำหมู่บ้ำน หมู่ 5 ต.แม่สอย 086-1805264 
7. นำยพันธ์  ค ำไผ่ประพันธ์กุล ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 6 ต.แม่สอย  
8. นำยไพบูลย์  ภักดีล  ำเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 6 ต.แม่สอย  
9. นำยจรัญ  วงศ์ทิพย์บุญทำ กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 6 ต.แม่สอย  
10. นำยนิกร  สุภำลม ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 8 ต.แม่สอย 081-3661237 
11. นำยชำญชัย  พระพันเพชร สมำชิกสภำฯ หมู่ 8 ต.แม่สอย 089-8504535 
12. นำยชัยพร  แสนเสนำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 8 ต.แม่สอย 093-1842814 
13. บุญจั๋น  สวรรค์นฤมล กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 9 ต.แม่สอย  
14. นำยติ๊บเสำร์  ภัทรรังสรรค์ กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 9 ต.แม่สอย  
15. นำงบัวเงำ  สำยวงค์ กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 9 ต.แม่สอย  
16. นำยเบอะ  รังสีวิไลวรรณ กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 9 ต.แม่สอย  
17. นำยเสำร์แก้ว มงคลรัตนฉัตร กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 9 ต.แม่สอย  
18. นำยสำยันต์  จุมปำ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 9 ต.แม่สอย  
19. จ.ส.อ. อัครวัฒน์ ธีรภัทรฐิติกร ส.ปฏิบัติกำร หมู่ 9 ต.แม่สอย  
20. นำยสมำน  พมำเกียรติกุล ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 13 ต.แม่สอย 087-1974606 
21. นำยวสันต์  อริยชำติสกุล กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 13 ต.แม่สอย 088-4363200 
22. นำยปุ๊ด  รัชนีกรกันยำ กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 13 ต.แม่สอย 081-3876790 
23. นำยอุดม  บุญเป็ง กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 13 ต.แม่สอย 064-4206284 
24. นำยอินทร์สม  ขวำค ำ กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 13 ต.แม่สอย 096-8015693 
25. นำยจั๋นค ำ  รัชนีกรกันยำ กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 13 ต.แม่สอย 080-6737670 
26. นำยอวยชัย  ดวงจิตโสภณ กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 13 ต.แม่สอย 082-1855572 
27. นำยเรียง  ธำรณะนฤมล กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 13 ต.แม่สอย  
28. นำยโอทิตย์  ฟูวัน ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 15 ต.แม่สอย  
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29. นำยไพโรจน์  แสงคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 15 ต.แม่สอย  
30. นำยจันทร์  ฟูงฟู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 15 ต.แม่สอย  
31. นำยอินสม  แก้วแสนซือ ส.ท.ม หมู่ 15 ต.แม่สอย  
32. นำยอ ำนวย  สินธุ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 10 ต.บ้ำนแปะ 085-7301908 
33. นำยค ำ  แสนค ำหลวง กลุ่มผู้สูงอำยุ หมู่ 10 ต.บ้ำนแปะ  
34. นำงสำวศิริพร  ต้อติดวงค์ ประธำนแม่บ้ำน หมู่ 10 ต.บ้ำนแปะ 061-2893676 
35. นำยอนันต์  แสงค ำ ก ำนัน หมู่ 11 ต.บ้ำนแปะ 082-1846598 
36. นำงสำวปภำณิล  สุภำโอด สำรวัตก ำนัน หมู่ 11 ต.บ้ำนแปะ 087-1915761 
37. นำยดีวัชร  จินำเขียว ผู้ช่วยก ำนัน หมู่ 11 ต.บ้ำนแปะ 080-8457396 
38. นำยเสำร์แก้ว  ปัญแก้ว ผ.ร.ส หมู่ 11 ต.บ้ำนแปะ 085-6252090 
39. นำยประเสริฐ  จันทร์แสง สำรวัตก ำนัน หมู่ 11 ต.บ้ำนแปะ 062-3041274 
40. นำยสะอำด  ใจท ำดี ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 15 ต.บ้ำนแปะ 089-5562441 
41. นำยวินัย  สุวรรณประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 15 ต.บ้ำนแปะ 080-8518743 
42. นำยณัฐพล  ปิยำโน กรรกำรหมู่บ้ำน หมู่ 15 ต.บ้ำนแปะ 080-1333260 
43. นำยจันทร์  ทำกำศ ตัวแทนชำวบ้ำน หมู่ 15 ต.บ้ำนแปะ 081-0302798 
44. นำยอินทิม  กำวิวงค์ กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 15 ต.บ้ำนแปะ 080-1329097 
45. นำยบุญตัน  จุมปำจม กรรกำรหมู่บ้ำน หมู่ 18 ต.บ้ำนแปะ 098-4165018 
46. บุญสม  ปิยำโน ที่ปรึกษำ หมู่ 18 ต.บ้ำนแปะ 082-1927665 
47. นำยธีรศักดิ์  ใจรังสี ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 18 ต.บ้ำนแปะ 084-4816095 
48. นำยจ ำรัส  แก้วสุวรรณ ก ำนัน หมู่ 1 ต.หนองปลาสะวาย 081-2893388 
49.  นำยจ ำรัส  ด้วงทรง ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 2 ต.หนองปลาสะวาย  
50. นำยวิเชียร  ปัญญำค ำ ผ.ร.ส หมู่ 2 ต.หนองปลาสะวาย  
51. นำยอ ำนวย  สิงห์วงค์ ส.อบต. หมู่ 2 ต.หนองปลาสะวาย  
52. นำยสมบัติ  ปัญญำค ำ ส.อบต. หมู่ 2 ต.หนองปลาสะวาย  
53. นำยบุญปั๋น  อินต๊ะแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 2 ต.หนองปลาสะวาย  
54. นำยสม  ทะนุตัน ส.อบต. หมู่ 6 ต.หนองปลาสะวาย 085-0323105 
55. นำยบุญจง  ถำปิงยศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 6 ต.หนองปลาสะวาย 089-6315007 
56. นำยนิพนธ์  ทองแหง ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 6 ต.หนองปลาสะวาย 084-8037491 
57. นำยธวัช  กันตุ่น ส.อบต. หมู่ 6 ต.หนองปลาสะวาย 061-3653706 
58. นำยบันเทิง  มะยอง ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 7 ต.หนองปลาสะวาย  
59. นำยเกษม  ตำแส ส.อบต หมู่ 7 ต.หนองปลาสะวาย  
60. นำยบุญยวง  อกะเรือน ประธำน ม.7 หมู่ 7 ต.หนองปลาสะวาย  
61. นำยอุทัย  กันยอง กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 7 ต.หนองปลาสะวาย  
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62. นำยกริล  เหลำยันต๊ะ กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 7 ต.หนองปลาสะวาย  
63. นำยจ ำนงค์  กุศล กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ 7 ต.หนองปลาสะวาย  
64. นำยมงคล  ต๊ะมัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 7 ต.หนองปลาสะวาย  
65. นำงวิรุช  ท้ำวอ้ำย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 7 ต.หนองปลาสะวาย  
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รายละเอียดการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน ้า 22 แหง่ 
ในพื นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ อ.จอมทอง 
ล้าดับที ่ รายชื่ออ่างฯ หมู ่ หมู่บ้าน ต้าบล จังหวัด กลุ่มผู้ใชน้ ้า 

1 อ่ำงห้วยปุ๊ตอนบน 13 ห้วยพัฒนำ(ปุ๊) แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยพัฒนำ 

2 อ่ำวห้วยตำผำ 6 ห้วยม่วงฝั่งซ้ำย แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 

3 อ่ำงห้วยม่วงตอนบน 6 ห้วยม่วงฝั่งซ้ำย แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 

4 อ่ำงห้วยขะหมำน้อย 6 ห้วยม่วงฝั่งซ้ำย แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 

5 อ่ำงห้วยสะแพดตอนล่ำง 9 ห้วยสะแพด แม่สอย เชียงใหม ่
รำษฎรบำ้นสบแจม่,ห้วยสะแพด,  

ดงเย็น,บวกห้ำ 

6 อ่ำงห้วยน  ำอุ่น 13 ห้วยพัฒนำ(ส้ม) แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยพัฒนำ 

7 อ่ำงห้วยปุ๊ตอนล่ำง 13 ห้วยพัฒนำ(ส้ม) แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยพัฒนำ 

8 อ่ำงห้วยสะแพดตอนบน 9 ห้วยสะแพด แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยสะแพด 
9 อ่ำงห้วยผีเสื อ 9 ห้วยสะแพด แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นสบแจม่,ห้วยสะแพด

,ดงเย็น,บวกห้ำ 
10 อ้ำงห้วยฝำงน้อย 4 ห้วยม่วงฝั่งซ้ำย

(บ้ำนป่ำไม้) 
แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยม่วงฝั่งซ้ำย,

หมู่บ้ำนป่ำไม ้
11 อ่ำงห้วยฝำงหลวง 6 ห้วยม่วงฝั่งซ้ำย

(บ้ำนป่ำไม้) 
แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยม่วงฝั่งซ้ำย,

หมู่บ้ำนป่ำไม ้
12 อ่ำงห้วยขะหมำหลวง 4 บ้ำนใหม่สำรภ ี แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นบ้ำนใหมส่ำรภ,ีบ้ำน

หนองบัว 
13 อ่ำงห้วยโป่ง 9 ห้วยสะแพด แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยสะแพด 

14 อ่ำงห้วยนิคม 13 ห้วยพัฒนำ(ส้ม) แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยพัฒนำ 

15 อ่ำงห้วยเขียวตอนส่ำง 8 ห้วยฝำง แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นโรงวัว,หนองสูน 

16 อ่ำงห้วยหนองสูน 1 บ้ำนหนอง
เจริญ 

หนองปลำ
สวำย 

ล ำพูน รำษฎรบำ้นหนองสูน,หนองปลำ   
สะวำย 

17 อ่ำงห้วยคอควำย 13 ห้วยพัฒนำ(ปุ๊) แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 

18 อ่ำงหนองปลำสะวำย 2 หนองปลำ    
สะวำย 

หนองปลำ 
สะวำย 

ล ำพูน รำษฎรบำ้นหนองปลำสะวำย,
หนองสูน 

19 อ่ำงห้วยฝำงบริวำร 8 ห้วยฝำง แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นห้วยฝำง,บ้ำนใหม่
สำรภ,ีหนองบัว 

20 อ่ำงหนองกระทิง 12 ห้วยมะควัด แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นสำรภ,ีบ้ำนหนองบัว
,ห้วยมะควดั 
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21 อ่ำงห้วยม่วงตอนล่ำง 6 ห้วยม่วงฝั่งซ้ำย แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นใหม่สำรภ,ีหนองบัว
,ห้วยม่วงฝั่งซ้ำย,หนองปลำ     

สะวำย 
22 อ่ำงห้วยยอน 9 ห้วยสะแพด แม่สอย เชียงใหม ่ รำษฎรบำ้นดงเย็น,สบแจ่มฝั่งซ้ำย

,ห้วยสะแพด,บวกห้ำ 
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ภาคผนวก ง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

479 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 

 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

480 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

ภาคผนวก จ 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

481 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 
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482 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

483 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

484 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

485 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 
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486 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

487 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

488 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

489 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

490 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

491 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

492 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

493 รำยงำนกำรประเมินผล 
โครงกำรพัฒนำเบด็เสร็จลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ปี 2562 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
(ส ำนักงำน กปร.) 
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