
โครงการพระราชดาํริโครงการพระราชดาํริ

กับจุดเดนดานการทองเทีย่ว กับจุดเดนดานการทองเทีย่ว 



สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอม  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม 

ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม



โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร  ปาไม  สิ่งแวดลอม 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม  มีพื้นที่โครงการ  19,375 ไร  

(31  ตารางกิโลเมตร) ตั้งอยูที่หมูที่ 6 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง  

จังหวัดเชียงใหม  พิกัด  MB 673825  ระวางแผนที่  4748III  

เดิมเปนพื้นที่สวนมันอะลู อยูหางจากบานหลักแตง ระยะทางประมาณ 

11 กิโลเมตร 

ที่ตั้ง



ศักยภาพดานการทองเที่ยว

หลังจากจัดตั้งโครงการสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม 

สิ่งแวดลอม อนัเนื่องมาจากพระราชดําริบานแปกแซมไดเพียง 1 ปเศษ

พื้นทีข่องโครงการฯก็เต็มไปดวยตนไมพืชผัก-ไมผลเมืองหนาว  

หลากหลายชนิด มีสาํนักงาน บานพักรับรอง ทัศนียภาพทีน่ี่สวยงามมาก 

ฝูงแกะพนัธุบรอนดถูกปลอยมากินหญาในทุง ทาํใหบรรยากาศเสมือนอยู

นิวซแีลนด  เปนความสาํเร็จอีกกาวหนึ่งที่พลิกฟนพืน้ที่ที่เคยถูกบุกรุก

ใหชุมชื้น และลดปญหายาเสพติดในพื้นทีล่อแหลมใกลชายแดนใหหมดไป







สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ

ดอยแบแล อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม



สถานีพฒันาการเกษตรที่สงู ตามพระราชดาํร ิดอยแบแล

 อาํเภออมกอย จังหวัดเชียงใหมปาสงวนแหงชาติ ปาอมกอย ยางเปยง 

แมตื่น บรเิวณดอยแบแล-ดอยอมแฮด  ทองที่ตําบลสบโขง อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม  พิกัดที่ตั้ง QMV 287618 ระวางแผนที่ 4644 II
ครอบคลุมเนือ้ที่ 8,078 ไร 

ที่ตั้ง



ศักยภาพดานการทองเที่ยว

 เริ่มแรกของการดําเนินงาน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

 ตามพระราชดําริดอยแบแลประสบกับปญหาสภาพดินเสือ่มคุณภาพ

 แตดวยการนําเอาวิธีทางเกษตรธรรมชาตเิขามาใช ไดแก การเลี้ยงหมูหลุม 

 การหลีกเลี่ยงการใชปุยและสารเคมี ปจจบุันสถานฯี สามารถเปนแหลง 

 สาธิตการเกษตร  ปลูกพืชผัก ไมผล ไมดอกเมืองหนาวที่ขึ้นชื่อหลายชนิด 

 มีหนวยงานตางๆ ใหความสนใจเขามาศกึษาดูงาน จงึเหมาะอยางยิ่ง

 ที่จะไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ





สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ

ดอยอมพาย อําเภอแมแจม จังหวดัเชียงใหม



ที่ตั้ง

พื้นที่ดําเนินการเปนปาสงวนแหงชาติปาแมแจมบริเวณดอยอมพาย 

 ทองที่ตําบลปางหินฝน  อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม  พิกัดที่ตั้ง 

QMA  085336 ระวางแผนที่  4645  IV ครอบคลุมเนื้อที่ 

240 ไร  สภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงสลับหุบหวยจุดที่ตั้งสถานีความสูง
เฉลี่ยประมาณ  1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  จุดสูงสุดคือ 

ดอยอมพาย ความสูง 1,462 เมตร  ลักษณะภูมิประเทศเปนยอดเขา

 และไหลเขา  มีความสูงอยูระหวาง  900 – 1,462 เมตร  

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง



ศักยภาพดานการทองเที่ยว

   การลดพื้นที่ทําไรหมุนเวยีน ในขณะเดยีวกนัก็สามารถเพิ่ม

ผลผลิตขาวใหเพียงพอกบัความตองการของราษฎร โดยหลักการ

การทํานาขัน้บนัไดอยางถกูตองตามหลักวิชาการ เปนความสําเร็จหนึ่ง

ในกิจกรรมทีส่ถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย

ภาคภูมิใจ  นอกจากนีย้ังมีการดําเนินงานดานการอนรุักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การพัฒนาคณุภาพชีวิตของราษฎร

ในโครงการฯ ที่สามารถนําไปเปนตนแบบของการพัฒนาบนที่สูงได

เปนอยางดีจนมีหนวยงานตางๆ ใหความสนใจเขามาศึกษาดูงาน 

จึงเหมาะสมที่จะไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงเกษตรนิเวศ





สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ

ดอยมอนลาน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม



ที่ตั้ง

ดอยมอนลานตั้งอยูตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม   

ในเขตปาสงวนแหงชาติปา แมงัด อยูในเขตอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

ภายใตสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16   ทางทิศตะวันออก มีเขตติดตอ

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พื้นที่ดําเนินการของโครงการจะอยู

บริเวณบานอาแย บานอาบอเน และบานอาบอลาชา มีพื้นที่ดําเนินการ

ประมาณ 9,000 ไร พื้นที่ตั้งสถานีโครงการฯประมาณ 300 ไร



ศักยภาพดานการทองเที่ยว

แปลงสาธิตการเกษตรและผลผลิต

ทางการเกษตรเหลานี้ ไดลบภาพความทรงจําเดิม

ของชาวเขาเผาอาขาที่เคยเปนเขาหัวโลน

สุดลูกหูลูกตาเปนพื้นที่ลอแหลมตอปญหา

ยาเสพติดใหกลายเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตร 

สรางอาชีพ สรางรายได ตลอดจนเปนแหลง

ทองเที่ยวใหพวกเขามีความเปนอยูที่ดีขึ้น





สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ

บานเสาแดง อําเภอแมแจม จังหวัดเชยีงใหม 



ที่ตั้ง
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สงูตามพระราชดําริ บานเสาแดง 

ตั้งอยูที่บานเสาแดง หมูที่  7 และบานหวยเขยีดแหง หมูที่ 5

ตําบลแจมหลวง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  

พิกัด E 0419863   N2097681 ระวาง  4646IV 

ความสูงจากระดบัน้ําทะเล   1,270   เมตร



ศักยภาพดานการทองเที่ยว

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

บานเสาแดง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มุงหวัง

ใหสถานีฯ เปนแหลงความรูและเทคโนโลยี

ดานการเกษตร เพื่อใหราษฎรไดเขามาเรียนรู 

ฝกปฏิบัติและนําไปแกปญหาการทําการเกษตรที่ไมถูกวิธี 

ไดผลผลิตนอย อีกทั้งยังเปนแหลงจางงานใหราษฎร

มีงานทํา มีรายไดมากขึ้น ที่สําคัญราษฎรจะไมไปบุกรกุ

พื้นที่ปาเพิ่ม อันเปนการการบรรเทาปญหาการ

ทาํลายปาตนน้ําลําธาร



สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ 

บานนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม



ที่ตั้ง

สถานีพัฒนาการเกษตรตามพระราชดํารบิานนาเกยีน ตั้งอยูที่

บานนาเกียน  หมูที่ 3 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จงัหวัดเชียงใหม      

กลุมบานนาเกียนเกา  พิกดั UTM 105685 กลุมบานนาเกียนกลาง 

พิกัด UTM 106678  กลุมบานนาเกียนใหม  พิกัด UTM 110671    

ซึ่งทั้ง  3  กลุมบานรวมกันเปนบานนาเกยีน  หมูที่ 3  ตําบลนาเกียน  

อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม   ตั้งอยูบนระดบัความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง  1,200  เมตร   

   



ศักยภาพดานการทองเที่ยว

บอยครั้งที่เราจะเห็นนักทองเที่ยวเก็บภาพ

 “ชางไถนา” ไว เมื่อมาถึงที่นี่ และภาพวิถีชีวิตที่เรียบงาย
ทามกลางธรรมชาติและผืนปาที่ยังคงสภาพอุดมสมบูรณ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดมี

พระราชดําริใหจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดําริบานนาเกียนขึ้น เพื่อยับยั้งการถางปา

 ทําไรหมุนเวียน รักษาปาตนน้ําลําธาร 

เพื่อใหภาพประทับใจเหลานี้คงอยูที่นี้ตลอดไป



โครงการอนุรักษพันธุกลวยไมรองเทานารีอินทนนท

ตามพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท)

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 



ที่ตั้ง

โครงการอนรุกัษพันธุกลวยไมรองเทานารอีินทนนท

ตามพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอนิทนนท) อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูบริเวณอุทยานแหงชาติดอยอนิทนนท 

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พิกัด  47 QMA  590549 

แผนที่ระวาง 4745 V พื้นที่จํานวน  10 ไร  



ศักยภาพดานการทองเที่ยว

ชวงเวลาที่ผานมากลวยไมของไทยบางชนิดไดสูญพันธุไปจากปา

 บางชนดิมจีํานวนลดลง หนึ่งในจํานวนนั้นคือ กลวยไมรองเทานารี 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนิีนาถทรงตระหนักถงึความสําคัญดังกลาว

จึงทรงมีพระราชดําริใหพิจารณาหาหนทางในการอนุรักษ

ที่โครงการอนรุักษพันธุกลวยไมรองเทานารอีินทนนทตามพระราชดําริ

ในพื้นที่ภาคเหนอื(ดอยอินทนนท) แหงนี้ เราสามารถพบเห็นและศึกษา 

เรียนรูเกี่ยวกบักลวยไมรองเทานารีอนิทนนทสายพันธุตางๆ

 ตลอดจนกลวยไมปาทีใ่กลสูญพันธุ และหายาก





โครงการบานเล็กในปาใหญ ตามพระราชดาํริ

ดอยฟาหมปก อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม



ที่ตั้ง
โครงการบานเล็กในปาใหญ ตามพระราชดําริ ดอยฟาหมปก  

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูที่บานเล็กในปาใหญ หมูที่ 15 

ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  พิกัด NG 193196
ระวางแผนที่ 4849 III ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,500 – 1,700 เมตร 

บริเวณหนวยจัดการตนน้ําดอยผาหลวง เขตอุทยานแหงชาติแมฝาง 

ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม หางจากชายแดนประมาณ 

7 กิโลเมตร ที่ตั้งสนาม ฮ. พิกัด NC 190197  สูงจากระดับ

น้ําทะเลปานกลาง 1,500-1,700 เมตร



ศักยภาพดานการทองเที่ยว

โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริดอยฟาหมปก 

ตั้งอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

อีกแหงหนึ่งของอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก ซึ่งยอดดอยผาหมปกมีความสูง

เปนอันดับสองของประเทศไทย ประกอบกับสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ

 และมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีทิวทัศนที่สวยงาม มีอากาศหนาวเย็น

ตลอดทั้งป จึงไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

เปนจํานวนมาก







โครงการพระราชดําริ

กับจุดเดนดานการอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 



โครงการอนรุักษฟนฟูสภาพปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ

ปาสะเมิง อําเภอสะเมงิ จังหวัดเชียงใหม



ที่ตั้ง
โครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ

ปาสะเมิง อําเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม ตั้งอยูที่บานแมตุงติง 

หมูที่ 5 ตําบลแมสาบ  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม     

พิกัด  UTM 467130, 2096837  ระวางแผนที่  4746 IV
ความสูงจากระดับน้ําทะเล  900  เมตร



ผลงานดานการอนรุักษ

การรักษาสภาพปาที่สมบูรณใหคงอยู ฟนฟูสภาพปา

ที่ถูกทําลายใหกลับมาสมบูรณอีกครัง้ และทําใหราษฎรมีคุณภาพชวีิต

ที่ดีขึ้น เปนความมุงหวังของโครงการอนุรักษฟนฟสูภาพปาไมในเขต

ปาสงวนแหงชาติ ปาสะเมิง อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน 

ราษฎรมีจิตสํานึกรักปา และปลูกตนไม โดยจะขอรับกลาไมที่โครงการฯ

ทุกปจํานวนมากขึ้น เพื่อปลกูในพื้นที่หัวไรปลายนา พื้นที่ปาสาธารณะ 

ปาชุมชน ปาใชสอย โดยราษฎรมุงหวงัวาในอนาคตจะมีไมใช

ไมรบกวนพื้นที่ปา ใหเปนแหลงตนน้ําลําธารตอไป

 







โครงการพระราชดําริ

กับจุดเดนดาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 

โครงการพระราชดําริ

กับจุดเดนดาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 



โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริบานแมตุงติง 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม



ที่ตั้ง
โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริบานแมตุงติง 

อําเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม ตั้งอยูที่บานแมตุงตงิ  หมู 5 
ตําบลแมสาบ  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

พิกัด  UTM 467268, 2096824   ระวางแผนที่  4746 IV
 ความสูงจากระดับน้ําทะเล  900  เมตร



ผลงานดานการพัฒนา

โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดํารบิานแมตุงติง 

เปนแหลงสาธิตและถายทอดความรูทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว 

ปาไม ที่นี่จึงเปรียบเสมอืนแหลงอาหารขนาดใหญของชุมชน 

เปนศูนยการเรียนรู เปนแหลงจางงาน ซึ่งนอกจากราษฎรจะมีรายไดแลว

ยังนําความรูกลับไปทําเองในพื้นที่ของตน จึงเปนโครงการพระราชดําริหนึ่ง

ที่สําคัญในการยกระดับคณุภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น





โครงการใหความชวยเหลือราษฎรบานขุนวิน 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม



ที่ตั้ง

โครงการใหความชวยเหลอืราษฎร บานขุนวิน หมูที่ 16 

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จงัหวัดเชยีงใหม พิกัดบริเวณที่ตั้งสํานักงาน

47 Q 0468174  E 2072080  N  1,087 เมตร พิกัดบริเวณ

หมูบานขุนวิน 47 Q 0468028 E 20 72065 N 1,054 เมตร 

สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ  1,100 เมตร   ตั้งอยูในพื้นที่

ปาสงวนแหงชาติปาแมขาน – แมวาง  ทองที่บานขุนวิน หมู 16  
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จงัหวัดเชยีงใหม พื้นทีป่ระมาณ  20,000  ไร



ผลงานดานการพัฒนา

ชาวเขาเผากระเหรี่ยงที่บานขุนวิน ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม  แมจะมีชีวิตความเปนอยูที่ยากจน แตดวยความรกั

ในทรัพยากรปาไม ทําใหวนันี้พวกเขามีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีอาชีพ

 มีรายได ในวิถีชีวิตที่พึ่งพาปา โดยความรบัผิดชอบของโครงการ

ชวยเหลือราษฎรบานขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ดวยพระมหากรณุาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ





โครงการอนรุักษฟนฟูสภาพปา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

บานนาศิริ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม



ที่ตั้ง

โครงการอนรุกัษฟนฟูสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิตบานนาศิริ 

ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติเชียงดาว หมูที่ 2 ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูบนสันดอยกิว่ฮูลม 

ที่ระดับความสูงประมาณ 925 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง



ผลงานดานการพัฒนา

โครงการฯมเีปาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เนนการ

พัฒนาคนเปนหลกั  ใหคนเปนจุดศูนยกลาง  การดําเนินงานจนถึงปจจบุัน

ราษฎรมีอาชีพ  มีความมั่นคง  มีขาวและอาหารสําหรับบริโภคมากขึ้น  

โครงการฯมกีารถายทอดความรูดานตางๆทั้งการทําใหดู  เรียนรูจากการ

ลงมือทํา รวมทั้งการไปศกึษาดูงาน  ทําใหราษฎรมีการพัฒนาทุกดาน 

ทั้งการใชทรัพยากรอยางถกูตอง  การอนรุักษดนิและน้ํา  การลดการ

ใชสารเคมี  สงเสริมการทําเกษตรแบบอินทรีย ทําใหผลผลิตมีคุณภาพ 

ราษฎรมีรายไดตอครัวเรอืนสูงขึ้น นอกจากนี้ราษฎรยงัทํากิจกรรมกลุม 

 ใหความชวยเหลือซึ่งกนัและกนั เชน  กลุมสหกรณการเกษตร 

 กลุมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา  กลุมเพาะเห็ดฟาง  กลุมธนาคารขาว







กลุมประสานงานโครงการพระราชดําริ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ กลุมประสานงานโครงการพระราชดําริ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1616


