
หมูบานยามชายแดนอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ  บานอาโจ

ต.นาปูปอม อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน



สํารวจจัดตั้งโครงการฯ  เมื่อป พ.ศ. 2550

สมาชิกในโครงการฯ เปนชนเผา มูเซอแดง  จํานวน  30  ครัวเรือน

ประชากร  จํานวน  136  คน



ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพโดยทั่วไปของหมูบาน





  



การเดินทางสูโครงการฯบานอาโจ

จากจังหวัด แมฮองสอน ถึง โครงการฯ  ระยะทาง  68  กม.

จากจังหวัด เชียงใหม ถึงโครงการฯ  ระยะทาง 250  กม.



พื้นที่โครงการฯ เนื้อที่  19,072  ไร
อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาสันปนแดน  เนื้อที ่ 17,703  ไร

อยูในเขตปาสงวนฯ ปาแมปายฝงขวา ตอนลาง  เนื้อที่  1,369  ไร

ขอบเขตโครงการฯ  เนื้อที่  19,072  ไรขอบเขตพื้นที่โครงการฯ  เนื้อที่  19,072  ไร



ภาพถายทางอากาศ แสดงขอบเขตพื้นทีโ่ครงการฯ



แผนการปฏิบัติงาน ของโครงการฯ บานอาโจ

แบงเปน  2  สวน คือ...

1. แผนงานดานพัฒนาปาไม และฟนฟูระบบนิเวศน

2. แผนงานดานอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ   

( โครงการฯ บานอาโจ  สํานักฯ 16   เปนผูดําเนินการ )

( เขตรักษาพันธุสัตวปา สันปนแดน  เปนผูดําเนินการ )



แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  2552

แผนงานดานพัฒนาปาไม และฟนฟูระบบนิเวศน

ดําเนินงาน  จํานวน  6  กิจกรรม     งบประมาณ  1,479,000  บาท

( ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  สํานักงาน กปร.   เปนเงิน  2,578,910  บาท )

1. งานอํานวยการ และบรหิารโครงการ      1       งาน   งบประมาณ  120,000  บาท

2. งานปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง    200   ไร              ”          680,000   บาท

3. งานปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา               300   ไร              ”          198,000   บาท

4. งานธนาคารอาหารชุมชน                         50   ไร              ”          180,000   บาท

5. งานจัดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสาน         50   แหง           ”          250,000   บาท

6. งานจัดทําแนวกันไฟ                                 15   กม.            ”            51,000   บาท

รวมเนื้อที่ดําเนินการ พฒันาและฟนฟู  ในป 2552  เนื้อที่  550  ไร



งานอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ดําเนินงาน    จํานวน  2  กิจกรรม             งบประมาณ   1,099,910   บาท

1. งานอนุรักษปองกนัปาไม และสิ่งแวดลอม  เนื้อที่   17,703  ไร                 

งบประมาณ 497,660   บาท

2. งานควบคุมไฟปา   เนื้อที่    17,703   ไร    งบประมาณ  602,250   บาท



ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ  2552

1. โครงการฯ ไดดําเนนิการปลูกฟนฟู และพัฒนาระบบนิเวศน

รวมเนื้อที่  550  ไร

2. อนุรักษ  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุฯ

เนื้อที่  17,703  ไร



แผนที่ระวาง แสดงพื้นที่ดําเนินการปลูกฟนฟูสภาพปา ป 2552



ภาพถายทางอากาศ แสดงพื้นที่ดําเนินการปลูกฟนฟูสภาพปา ป 2552



การดําเนินการปลูกฟนฟูสภาพปา



งานปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง

เนื้อที่  200  ไร



การเตรียมพื้นที่ปลูก







เตรียมหลักหมายแนวปลูก





ขนกลาไมเขาพื้นที่ปลูก





ปลูกฟนฟูสภาพปา









งานปรับปรุงระบบนิเวศนตนน้ํา

เนื้อที่  300  ไร





















งานจัดทํา ธนาคารอาหารชุมชน ( FOOD BANK )
เนื้อที่  50  ไร























งานจัดทําฝายชลอความชุมชื้น

( CHECK DAM )

จํานวน  50  แหง







ผลที่ไดรับ





งานจัดทําแนวปองกันไฟปา

ระยะทาง  15  กม.











งานอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ



งานปองกัน ตรวจปราบปราม ลาดตระเวนพืน้ที่



จัดตั้งชุดปองกันไฟปา





จัดทําโปงเทียม และปลกูเสริมพืชเพื่อเปนอาหารสัตว



สิ้นสุดการนําเสนอ



โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนโครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานดอยผักกูดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานดอยผักกูด

((บริเวณชองทางเขาบานปายสองแงบริเวณชองทางเขาบานปายสองแง))

ตําบลเวียงเหนือ  อําเภอปาย  ตําบลเวียงเหนือ  อําเภอปาย  

จังหวัดแมฮองสอนจังหวัดแมฮองสอน





พื้นที่กอนจัดตั้งหมูบานยามชายแดนฯบานดอยผักกูดพื้นที่กอนจัดตั้งหมูบานยามชายแดนฯบานดอยผักกูด

บริเวณพิกัด บริเวณพิกัด 437483 437483 E,E,2173669 2173669 NN  





พื้นที่หลังจัดตั้งหมูบานยามชายแดนฯบานดอยผักกูดพื้นที่หลังจัดตั้งหมูบานยามชายแดนฯบานดอยผักกูด



พื้นที่หลังจัดตั้งหมูบานยามชายแดนฯบานดอยผักกูดพื้นที่หลังจัดตั้งหมูบานยามชายแดนฯบานดอยผักกูด





เปาหมายการดําเนินงานเปาหมายการดําเนินงาน

ฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน ฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน 33,,000 000 ไรไร

ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน 22,,000 000 ไรไร





สรุปผลการดําเนินงานสรุปผลการดําเนินงาน

ป ป 2550 2550 ปลูกฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน ปลูกฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน 750 750 ไร และปรับปรุงไร และปรับปรุง

ระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน ระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน 100 100 ไรไร

ป ป 2551 2551 ปลูกฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน ปลูกฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน 700 700 ไร และปรับปรุงไร และปรับปรุง

ระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน ระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน 100 100 ไรไร

ป ป 2552 2552 ปลูกฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน ปลูกฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน 700 700 ไร และปรับปรุงไร และปรับปรุง

ระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน ระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน 200 200 ไรไร

รวมรวม ปลูกฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน ปลูกฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน 22,,150 150 ไร ไร 

และปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน และปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน 400 400 ไรไร



คงเหลือพื้นที่ดําเนินการตอเนื่องคงเหลือพื้นที่ดําเนินการตอเนื่อง

ปลูกฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน ปลูกฟนฟูสภาพปา เนื้อที่จํานวน 850 850 ไร ไร 

ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา เนื้อที่จํานวน 11,,600 600 ไรไร



แผนงานและงบประมาณป 2552

หนวยงาน  โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานดอยผักกูด

รายละเอียดของแผนงาน เปาหมาย งบประมาณ(บาท) เดือน/ป

กปร. ปกติ รวม ที่เริ่มโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ

1. ปลูกปาทัว่ไป 400 ไร 1,000,000 - 1,000,000 15-มิ.ย.-52 30-ก.ย.-52

2. ปลูกปาไมใชสอย 200 ไร 680,000 - 680,000

3. ปลูกปาแนวกันชน 100 ไร 250,000 - 250,000

4. ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา 200 ไร 132,000 - 132,000

5. ฝายตนน้ําแบบผสมผสาน 100 แหง 500,000 - 500,000

6. งานธนาคารอาหารชุมชน 1 งาน 200,000 - 200,000

7. ฝกอบรมทรัพยากรธรรมชาติ 1 รุน 150,000 - 150,000

   และสิ่งแวดลอม

8. งานอํานวยการและบริหารโครงการ 1 งาน 150,000 - 150,000

รวม 3,062,000 - 3,062,000



พื้นที่กอนดําเนินการปลูกปาพื้นที่กอนดําเนินการปลูกปา



พื้นที่กอนดําเนินการปลูกปาพื้นที่กอนดําเนินการปลูกปา



พื้นที่กอนดําเนินการปลูกปาพื้นที่กอนดําเนินการปลูกปา



พื้นที่หลังดําเนินการปลูกปาพื้นที่หลังดําเนินการปลูกปา



พื้นที่หลังดําเนินการปลูกปาพื้นที่หลังดําเนินการปลูกปา



พื้นที่หลังดําเนินการปลูกปาพื้นที่หลังดําเนินการปลูกปา



พื้นที่หลังดําเนินการปลูกปาพื้นที่หลังดําเนินการปลูกปา



พื้นที่กอนจัดทําฝายตนน้ําพื้นที่กอนจัดทําฝายตนน้ํา



พื้นที่กอนจัดทําฝายตนน้ําพื้นที่กอนจัดทําฝายตนน้ํา



พื้นที่หลังจัดทําฝายตนน้ําพื้นที่หลังจัดทําฝายตนน้ํา



พื้นที่หลังจัดทําฝายตนน้ําพื้นที่หลังจัดทําฝายตนน้ํา



พื้นที่หลังจัดทําฝายตนน้ําพื้นที่หลังจัดทําฝายตนน้ํา



พื้นที่หลังจัดทําฝายตนน้ําพื้นที่หลังจัดทําฝายตนน้ํา



งานธนาคารอาหารชุมชน งานธนาคารอาหารชุมชน ((Food BankFood Bank))



งานธนาคารอาหารชุมชน งานธนาคารอาหารชุมชน ((Food BankFood Bank))



ฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



พื้นที่กอนดําเนินการปลูกปาป พื้นที่กอนดําเนินการปลูกปาป 25502550



พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป 25502550



พื้นที่กอนดําเนินการปลูกปาป พื้นที่กอนดําเนินการปลูกปาป 25502550



พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป 25502550



พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป 25502550



พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป 25502550



พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป 25502550



พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป 25512551



พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป พื้นที่ปจจุบันหลังดําเนินการปลูกปาป 25512551




