
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน



กอนป พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร 

ณ จังหวัดแมฮองสอน ทรงมีความหวงใยดานความมั่นคงของประเทศและราษฎร  เนื่องจากเปน

จังหวัดแนวชายแดน  อยูห างไกลและมีขอจํ า กัดทางภู มิศาสตร  จึงได มีพระราชดําริ

ใหกองทัพบกรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดตั้งศูนยพัฒนา

อาชีพของราษฎรในโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ความเปนมา



วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของราษฎรใหดขีึ้นทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม

2. เพื่ออนุรักษและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูรณตลอดไป

3. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นตามแนวชายแดนโดยใชกําลังประชาชนใหมี 

   สวนรวมกับหนวยทหาร



โครงสรางและองคประกอบโครงการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน

พระราชดําริ

ศูนยฯลุมน้ําปาย

ภารกิจ:พื้นที่ราบ

ฐานเรียนรู 10 ฐาน

และ 1 ศูนยขอมูล

ศูนยฯที่สูงปางตอง

ภารกิจ:พื้นที่สูง

ฐานเรียนรู 12 ฐาน

ศูนยศิลปาชีพ

ภารกิจ:พัฒนากลุมอาชีพ

ขยายผลไปสูราษฎร 7 อําเภอ และพื้นที่โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน

ภายใตคณะทํางานระดับจังหวัด ศูนยฯ และอําเภอ

ศูนยฝกฯและจําหนายผลผลิต

1 2 3



โครงการพัฒนาตามพระราชดาํริจังหวัดแมฮองสอน

ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ 

จังหวัดแมฮองสอน



ที่ตั้ง

หมูที่ 4 ตําบลหมอกจําแป อําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน พิกัด LB 
8956 มีความสูงประมาณ 1,000 
เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา
แมน้ําปายฝงขวาตอนลางมีพื้นที่
ของศูนยประมาณ 5,438 ไร

สภาพพื้นที่

ภูมิประเทศเปนพื้นที่สูง มีพื้นที่
ทําการเกษตรนอย ประชาชนอาศัย
พื้ น ที่ ต า ม ไ ห ล เ ข า ทํ า ก า ร
เกษตรกรรม มีลําหวยสําคัญไดแก 
หวยปางตอง

ประชากร

ประกอบดวยกลุมบานบริวารใน
พื้น ที่ลุม น้ําแมสะงา  17 กลุมบ าน 
7,217 คน 7 ชาติพันธุ 1,562 ครัวเรือน 
(มง,ไทยใหญ,กะเหรี่ยง,ปะดอง,ปะโอ,
กะเหรี่ยงแดง,ลีซอ) อาชีพสวนใหญ
ทําการเกษตรและรับจางทั่วไป

ตอนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนา



แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของสวนราชการ

พระตําหนกัปางตอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน

1212  หนวยงานหลกั    หนวยงานหลกั    55  

กระทรวงกระทรวง

พื้นที่ 5,438 ไร



โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ

วิสัยทัศน

คนอยูรวมกับปาอยางผาสุกและยั่งยืน

ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ

วิสัยทัศน

ปางตอง  แหลงเรียนรู สูการขยายผล  เพื่อชุมชน คนและปา



พันธกิจ

พัฒนาและสรางแหลงเรียนรูบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดําริ

วิจัยเชิงพัฒนาเพื่อการตอยอดและประยุกตใชในระดับชุมชน

ผลิตปจจัยการผลิตที่จําเปนเพื่อใชประโยชนในการขยายผล

เผยแพรองคความรู สรางเครือขายและขยายผลสูพื้นที่เปาหมาย

1

2

3

4

พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวตามรอยพระบาท5



ตอนที่ 2

พระราชดําริ / พระราชเสาวนีย



อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

หนวยปาไม

ปางตอง  1-4

ศูนยไผศึกษา

ศูนยเพาะเลี้ยง

และขยายพันธุสัตวปา

ปางตอง

เพาะเลี้ยงและขยาย

พันธุเขียดแลว

อนุรักษและขยาย

พันธุกลวยไม

และพืชทองถิ่น

ระบบฝายชะลอ

ความเร็วของน้ํา

วางแผนและจัดการ

น้ําในระบบลุมน้ํา

1

ขยายผล



การพัฒนาคน

2

โรงเรียนรมเกลา

ปางตอง

การฝกอบรมเตรียมความพรอม

ของชุมชน (ร.21  รอ.)

ศูนยสงเสริม

การเกษตรที่สูง



การพัฒนาอาชีพ

ตามพระราชเสาวนีย

ใหคนอยูรวมกบัปา

พืช

สัตว

ประมง

การจัดระบบ

ดิน – น้ํา- ปา

พืชสมุนไพร

กลวยไม

/ไผ

3

โครงการธนาคาร

อาหารชุมชน

ตามพระราชเสาวนีย

ความมั่นคงดานอาหาร ระบบการออมความมั่นคงดานเศรษฐกิจความมั่นคงของ

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

สัตวปา ศิลปาชีพ



ยุทธศาสตรดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวน 5 ฐาน

1.1 ฐานการเรียนรูดานการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปา

ดําเนินการศึกษาวิจัย 

คนควาทางวิชาการและ

ขยายพันธุดานสัตวปา

จํานวน  30 ชนิด ทั้ง

สัตวปกและสัตวกลีบ

รวมถึงการเผยแพร

ความรูแกผูสนใจและ

ขยายผลการเพาะเลี้ยง

ไปสูพื้นที่เปาหมายรวมทั้ง

ปลอยคืนสูธรรมชาติ

1

แปลงหญาอาหารสัตว

ตอนที่ 3 กลยุทธการดําเนินงาน



1.2 ฐานการเรียนรูโครงการศูนยไผศึกษา

จัดตั้งเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว

และแหลงรวบรวมพันธุไผ

เพื่อการศึกษาและขยายผล

รวมทั้งจัดทําเสนทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ



1.3 ฐานการเรียนรูดานการจัดระบบอนรุักษดินและน้ําบนพื้นที่สูง

จุดเรียนรูการทําการเกษตรบนพื้นที่ลาดชัน

เกษตรอินทรีย การปลูกพืชเชิงอนุรักษและ

ผสมผสานบนขั้นบันไดดิน การจัดทําจุด

สาธิตเปรียบเทียบการชะลางพังทลายของ

หนาดินในระบบเกษตรบนพื้นที่สูง



1.4 ฐานการเรียนรูดานการจัดระบบธนาคารอาหารในพืน้ที่ปาชุมชน (Food Bank)

การจัดระบบหวงโซอาหารในพื้นที่ปาชุมชนตามพระราชดําริ (พืชอาหาร พืชสมุนไพร 

พืชใชสอย ไผ กลวยไม สัตวปา ฯลฯ) เพื่อใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน



1.5 ฐานการเรียนรูดานการพัฒนาระบบไฟฟาพลังน้ํา

จัดทําจุดสาธิตไฟฟาพลังน้ํา 5 กิโลวัตต 

การใชผลพลอยไดจากการอนุรักษปาตนน้ําลําธาร คือ “น้ํา” มาใชประโยชนในดาน

การผลิตกระแสไฟฟา และน้ําสวนที่เหลือนํามาใชประโยชนดานการเกษตร



ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จํานวน 1 ฐาน

2.1 ฐานการเรียนรูดานการจัดระบบโรงเรียนพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนรมเกลาปางตอง เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นใน

ศูนยฯ ปางตอง นักเรียนสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา

มีการจัดกิจกรรมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว เพื่อสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยมีหนวยงาน

ตางๆ ใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตและใหความรูดาน

การเกษตร รวมทั้งการจัดตั้งกลุมยุวหมอดิน กลุมยุว

เกษตรกร เพื่อใหนักเรียนมีความรูในดานการเกษตรและ

การจัดการกลุม

2



3.1 ฐานการเรียนรูดานการประมงบนพื้นที่สูง

กิจกรรมดานการทดสอบ สาธิต

การเลี้ยงปลาสเตอรเจียน และ

ปลากดหลวง จุดสาธิตการเลี้ยง

เขียดแลว (กบภูเขา) พรอมทั้ง

การดําเนินการดานการอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรและสงเสริม

อาชีพ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ จํานวน 4 ฐาน3



3.2 ฐานการเรียนรูดานการเลี้ยงสัตวบนพื้นที่สูง

พอพันธุแกะ “พันธุคอรริเดล” พอพันธุแกะ “พันธุบอนด”

กิจกรรมการปรับปรุงและทดลอง

พันธุแกะขนคุณภาพ โดยนําเขา

พอพันธุจากประเทศออสเตรเลีย

และนําไปเผยแพรสูกลุมทอผา

ขนแกะ และจุดจําหนายสินคา

จากขนแกะ

ทุงหญาเลี้ยงแกะและจุดจําหนายสินคา



3.3 ฐานการเรียนรูดานการปลกูพชืบนพื้นที่สูง (ไมผลยืนตน ไมดอก พืชผัก)

กิจกรรมดานการทดสอบและสาธิต

ระบบการผลิตพืชบนพื้นที่สูง

ไดแก การปลกูมะคาเดเมยี กาแฟ

ในระบบรมเงา การพัฒนาการผลติ

พืชผัก ไมดอกเมืองหนาว 

การรวบรวมอนุรกัษเชื้อพันธุ

กลวยไมปาเอื้องแซะ

การปลูกมะคาเดเมีย การปลูกกาแฟอราบิกาในระบบรมเงา

แปลงสาธิตการปลกูลลิลี่ การรวบรวม อนุรักษเชื้อพันธุกลวยไมเอือ้งแซะ



3.4 ฐานการเรียนรูดานการปลกูเลี้ยงกลวยไมทองถิน่และเฟรน

จุดรวบรวมสายพันธุกลวยไมทองถิ่น

พันธุเฟรนทองถิ่นและเฟรนเศรษฐกิจ

การอนุบาลกลวยไม และจุดบรกิาร

นักทองเที่ยว รวมทั้งเปนแหลงศกึษา

หาความรูสําหรับผูสนใจ
จุดแสดงพันธุเฟรนและกลวยไมทองถิ่น

การอนุบาลลกูกลวยไม การฝกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรลาํพูน



4.1 ฐานการเรียนรูการจัดระบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แบบ Home Stay

พื้นที่ขยายผลการดําเนินงานของศูนยฯ ปางตอง บริเวณบานรวมไทย (ปางอุง) เปนการจัดการทองเที่ยว

แบบโฮมสเตย โดยเนนวิถีชีวิตของชุมชนและธรรมชาติที่สวยงามบริเวณริมอางเก็บน้ํา

การคั่วกาแฟ

ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว จํานวน 2 ฐาน4



4.2 ฐานการเรียนรูดานการบังคับใชสัตวตางบนพื้นที่สูง

กิจกรรมการบงัคับใชสัตวตาง เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวใหกับผูสนใจเขามาเยี่ยมชมในศูนยบริการ

และพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ รวมทั้งการฝกอบรมเกษตรกรในการใชพาหนะสัตวตาง 

เพื่อขนสงผลิตผลทางการเกษตร และใชในกิจกรรมรับนักทองเที่ยวเพื่อเปนรายไดเสริม  

ลานฝกขี่มา ในศูนยฯ ปางตอง



ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงาน5

5.1 การดูแลรักษาเรือนประทับแรมและอาคารบริวาร

5.2 การจัดทําแผนพัฒนาดานอาคารและโครงสรางพื้นฐาน

5.3 การพัฒนาและดูแลรักษาระบบชลประทาน



จํานวนผูเขาเยี่ยมชม ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ

ระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552  จํานวนคน   248,845  คน

ผลกระทบดานการทองเที่ยว
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กรกฎาคม  2552

สิงหาคม  2552

กนัยายน 2552



ตอนที่ 4 จํานวนผูเขาเยี่ยมชมศูนยฯปางตอง
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จํานวนคน 63,377 คน
จํานวนรถ 5,723 คัน

ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553  จํานวน 63,377 คน



การขยายผลการดําเนินงานจากศูนยบริการฯ

สู โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน

พระราชดําริ

ตอนที่ 4

อ.ปางมะผา

อ.ปาย

อ.เมือง

อ.ขุนยวม

อ.แมลานอย

อ.แมสะเรียง

อ.สบเมย

ศูนยฯทาโปงแดง

ศูนยฯปางตอง

ศูนยศิลปาชีพ



ตนน้ํา

กลางน้ํา

ปลายน้ํา

ปรัชญาในการพัฒนา
 “ตนทางคือปาไม ปลายทางคือประมง ตรง

กลางคือความหลากหลายของ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของ

ชุมชน”



ตนน้ํา

กลางน้ํา

ปลายน้ํา

ลุมน้ําแมสะงา ต.หมอกจําแป อ.เมือง มส.
จุดเนน 

1. พื้นที่ตนน้ํา

   - การสรางปาตนน้ําในระบบ Food bank

     - การพัฒนาฐานเรียนรูและการทองเที่ยว    

 2. พื้นที่กลางน้ํา

     - การสรางความมั่นคงดานอาหารใน        

     ระบบ Food bank

- การสรางความมั่นคงดานพลังงานโดย  

     นําน้ํามาผลิตกระแสไฟฟา

- การสรางแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการ

        อุปโภค บริโภค และการเกษตร

3. พื้นที่ปลายน้ํา

     - การปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ

        ตลอดป (3 ฤดู)     

     - การทําการประมง

King Model



พื้นที่การเกษตรตอนกลางของลุมน้ําแมสะงาในหวงเวลาฤดูแลง

(มกราคม – เมษายน)



อาชีพของคนปลายน้ําลุมน้ําแมสะงาในหวงเวลาฤดูแลง (มกราคม – เมษายน)



พื้นที่การเกษตรตอนปลายน้ําของลุมน้ําแมสะงาในหวงเวลาฤดูแลง 

(มกราคม – เมษายน)



แหลงงบประมาณ

1. งบประมาณจากหนวยงาน (งบปกติ)

2. งบบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

3. งบจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคง (กอ.รมน.)

4. งบฯจากแผนพัฒนาจังหวัด

5. งบทองถิ่น



ปญหาอุปสรรค

1. ดานความตอเนื่องของงบประมาณ

2. คณะทํางานมีการเปลี่ยนและโยกยายกันบอย

3. ขอจํากัดของจังหวัดแมฮองสอน ไดแก สภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ 

   การคมนาคม และความหลากหลายของประชากร



คือแมฮองสอน แดนดิน ถิ่นภูเขา

ที่พวกเรา ยังอยู สูไมถอย

ดินแดนไกล สูงเสียดฟา บานปาดอย

ขอตามรอย เบื้องพระยุคลบาท ที่ยาตรา

จบการบรรยาย   สวัสดี


