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จังหวัดพะเยา สถาปนาเปนจังหวัด 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 

เปนจังหวัดลําดับที่ 72 

โดยแยกมาจากจังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา สถาปนาเปนจังหวัด 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 

เปนจังหวัดลําดับที่ 72 

โดยแยกมาจากจังหวัดเชียงราย
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1)พื้นที่ 3.95 ลานไร 

     เปนพืน้ที่เกษตร 

    1.034 ลานไร คิดเปน

    34 % พื้นที่ทั้งจังหวัด 

2) การปกครอง แบงเปน

     9 อําเภอ 68 ตําบล 

     805 หมูบาน 13 ชุมชน 

     อบจ. 1 แหง  ทม. 2 แหง 

     ทต. 30 แหง  

     อบต. 39 แหง

3) ประชากร 487,601คน 

     ความหนาแนน 76.97

     คน/ตร.กม. 
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ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป
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สภาพเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจ

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2551 

เทากับ 25,764 ลานบาท (อยูในลําดับที่ 15 ของจังหวัด

ภาคเหนือ และลําดับที่ 58 ของประเทศ) 

ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 48,499 บาท/คน/ป

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพหลัก คือ การเกษตร 

มีเนื้อที่ทําการเกษตร ประมาณ 1,034,319 ไร แบงเปน

ที่ทํานา ประมาณ 582,417 ไร

ที่ปลกูพืชไร ประมาณ 237,833 ไร 

ที่ปลกูไมผล ไมยนืตน 125,269 ไร 



โครงการพระราชดําริโครงการพระราชดําริ

ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในพื้นที่จังหวัดพะเยา 5



โครงการพระราชดาํริในพื้นที่จังหวัดพะเยา โครงการพระราชดาํริในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

มีจํานวน มีจํานวน 4949  โครงการโครงการ

 โครงการฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 33 โครงการ

 โครงการฯ ของสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชนิีนาถ 11 โครงการ

 โครงการฯ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1 โครงการ

 โครงการฯ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ             

สยามมกุฎราชกุมาร

1 โครงการ

 โครงการฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ        

สยามมกุฎราชกุมารี                                    

3 โครงการ
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โครงการพระราชดําริของโครงการพระราชดําริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ
จํานวน จํานวน 3333  โครงการโครงการ

ดานการพัฒนาแหลงน้ํา

32 โครงการ

 อ.เมืองพะเยา 7 โครงการ

 อ.ดอกคําใต 4 โครงการ

 อ.เชียงคํา 9 โครงการ

 อ.เชียงมวน 2 โครงการ

 อ.ปง 1 โครงการ

 อ.จุน 2 โครงการ

 อ.แมใจ 2 โครงการ

 อ.ภูซาง 4 โครงการ

 อ.ภูกามยาว 1 โครงการ

ดานการสงเสริมอาชพี

1 โครงการ

 อ.เมืองพะเยา* 3 โครงการ

 อ.ปง 1 โครงการ

 อ.ภูซาง* 1 โครงการ

*สงเสริมการประมงในโครงการฯ 

ดานการพัฒนาแหลงน้ํา
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โครงการพระราชดําริของโครงการพระราชดําริของ

สมเดจ็พระนางเจาฯ บรมราชินีนาถสมเดจ็พระนางเจาฯ บรมราชินีนาถ
จํานวน จํานวน 1111  โครงการโครงการ

ดานการพัฒนาแหลงน้ํา

8 โครงการ

 อ.เมืองพะเยา 1 โครงการ

 อ.ดอกคําใต 1 โครงการ

 อ.เชียงคํา 1 โครงการ

 อ.ปง 4 โครงการ

 อ.จุน 1 โครงการ

ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต/

สงเสริมการผลิต     3 โครงการ

 อ.เชียงคํา 1 โครงการ

 อ.ปง 2 โครงการ
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โครงการพระราชดําริของโครงการพระราชดําริของ

สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนีสมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี
จํานวน จํานวน 11  โครงการโครงการ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมน 

บานปางพริก ต.ผาชางนอย อ.ปง
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โครงการพระราชดําริของโครงการพระราชดําริของ

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จํานวน จํานวน 11  โครงการโครงการ

สามดวงใจ สายรัก พอ แม ลูก

(โครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระราชูปถัมภฯ)

ดําเนินการในพื้นที่ อ.ปง
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โครงการพระราชดําริของโครงการพระราชดําริของ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จํานวน จํานวน 33  โครงการโครงการ

ดานการพัฒนาแหลงน้ํา

1 โครงการ
 อ.ปง 1 โครงการ

ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต/

สงเสริมการผลิต     2 โครงการ

 อ.ปง 1 โครงการ

 อ.ภูซาง 1 โครงการ
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โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ

โครงการชลประทานพะเยา

12  กุมภาพันธ 2553
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โครงการที่ไดดําเนินการแลว 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ได (ในป 2516 - 2552)

ดําเนินการในเขตจังหวัดพะเยา มีจํานวน 42 โครงการ 

มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําแลว  เก็บกักน้ํารวม 110 ลบ.ม 

พื้นที่รับประโยชนรวม  180,000  ไร

ลักษณะการดําเนินงาน

1.อางเก็บน้ํา

2.ฝาย

3.ระบบสงน้ํา

4.จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการสถานีเกษตรพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงดอยผาชาง

5.จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการบานเล็กในปาใหญ บานเยาหนองหา

    6.จัดหาน้ําสนับสนนุโครงการหลวงปงคา
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
1 อางเก็บน้ําน้ําจุน
2 ฝายลอ
3 อางเก็บน้ําหวยเคียน
4 อางเก็บน้ําหวยยัด
5 จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการบานเล็กใน

ปาใหญ บานเยาหนองหา
6 ฝายน้ําสา
7 ฝายบานใหมรมเย็น
8 อางเก็บน้ํารองอวม
9 อางเก็บน้ําหวยน้ําตน
10 อางเก็บน้ําหวยรองสาน
11 อางเก็บน้ําหวยสา
12 ฝายวังผาเหนือ
13 อางเก็บน้ําหวยขาน
14 อางเก็บน้ําหวยเพ็ง
15 ฝายหวยนกเคา
16 ฝายหวยปาสัก

17 ฝายหวยปาซาง
18 อางเก็บน้ํารองสัก
19 อางเก็บน้ําหวยใหม (หวยฮูง)
20 จัดหาน้ําสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง

ดอยผาชาง (ปรับปรุงระบบสงน้ําหวยผากิ)
21 จัดหาน้ําสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง

ดอยผาชาง (ฝายหวยนอยพรอมระบบสง
น้ํา)

22 ฝายน้ํามาวพรอมระบบสงน้ํา
23 อางเก็บน้ําหวยเฟอง
24 จัดหาน้ําสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตร

พื้นที่สูงดอยผาชาง (ปรับปรุงระบบสงน้ํา
ฝงซายและขวาฝายน้ําสาวลูกที่ 1)

25 จัดหาน้ําสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตร
พื้นที่สูงดอยผาชาง (ปรับปรุงระบบสงน้ํา
ฝงซายและขวาฝายน้ําสาวลูกที่2)

26 สถานีการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง บานสันติ
สุข (ฝายหวยผาตั้งพรอมระบบสงน้ํา)
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
27 อางเก็บน้ําหวยบง
28 ฝายวงัผา
29 อางเก็บน้ําหวยบง
30 อางเก็บน้ําหวยจําตอง
31 อางเก็บน้ําหวยไฟ
32 อางเก็บน้ําแมตอม 
33 อางเก็บน้ําหวยตุน
34 อางเก็บน้ําหวยมวง (หวยแฮ)
35 อางเก็บน้ําหวยเฮือก
36 อางเก็บน้ําหวยเหยี่ยน
37 อางเก็บน้ําแมต๋ํา (ขนาดกลาง)
38 อางเก็บน้ําหวยโซ
39 อางเก็บน้ําหวยปูหนอแกว
40 อางเก็บน้ําแมปม (ขนาดกลาง)
41 อางเก็บน้ําแมสุก
42 จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการหลวงปงคา 15



แผนที่แสดงโครงการที่ไดดําเนินการแลว
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แผนการดําเนินการป 2553

• โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานเชียงคาน 

 ต.เชียงบาน อ.เชียงคํา จ.พะเยา  งบประมาณ   24,151,000   บาท

ลักษณะโครงการ

 - กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานเชียงคาน 

 - ทอสงน้ําสายหลักขนาด Ø  0.60 เมตร      ความยาว   2,030    เมตร

 - คลองสงน้ําพรอมอาคารประกอบ             ความยาวรวม   3,110  เมตร 

 - พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 3,000ไร ในฤดูแลงจํานวน  2,700ไร 
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ผลการดําเนินการป 2550 - 2552ผลการดําเนินการป 2550 - 2552
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ปรับปรุงระบบสงน้ําฝงซายและขวาฝายน้ําสาวลูกที่ 1ป  2550
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ปรับปรุงระบบสงน้ําฝงซายและขวาฝายน้ําสาวลูกที่ 2
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กอสรางฝายหวยผาตั้งพรอมระบบสงน้ํา 
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โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบานสันติสุข 

(โครงการปรบัปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยซอ)

ป  2551
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โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

บานสันติสุข (โครงการกอสรางฝายหวยน้ําตองพรอมระบบสงน้ํา)
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ฝายปูยา

24



ฝายวังผาเหนือ
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ผลการดําเนินงาน

โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโครงการบานเล็กในปาใหญ (บานหนองหา)

ป 2552

•  - กอสรางถังพักน้ํา ขนาดความจุ 150 ลูกบาศกเมตร จํานวน 6 แหง

   ผลงานรวมทั้งโครงการ  รอยละ 100
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โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยผาชาง 

(โครงการกอสรางฝายน้ําสาวลูกที่ 3 พรอมระบบสงน้ํา) จังหวัด พะเยา
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โครงการบานเล็กในปาใหญ ตามพระราชดําริ บานหนองหา
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
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ดวยพระราชปณิธานแหงสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ แมของแผนดินไทย ทรงหวงใย

พระสกนิกรอยางเสมอภาคทั่วทั้งประเทศ ทรงชวยเหลือพสกนิกรอยางยาวนาน เปนที่ซาบซึ้งของพสกนิกร

ทุกหมูเหลา โครงการบานเล็กในปาใหญ  เปนหนึ่งในหลายรอยโครงการพระราชดําริ ที่ประสงคใหราษฎร        

ผูยากไร ที่สมัครใจเขารวมโครงการมีที่อยูทํากินเปนของตัวเอง เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และเปน

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวทาง การอยูรวมกันของคนกับปาแบบเกื้อกูลโดยทาง

รัฐจะจัดที่ ดินทํากินที่อยูอาศัย   ให เปนหลักแหลง   สงเสริมใหมีอาชีพที่มั่นคง  มีรายไดพออัตภาพ        

สามารถเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งมีความเปนอยูที่มั่นคงใหคนอยูกับปาอยางยั่งยืน 29



     เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พรอมดวยสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดน

ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณดอยยอดหวยน้ําลาว บานเยาหนองหา 

ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ทรงพบวา พื้นที่บริเวณดังกลาวไดถูกบุกรุกแผวถางปา

เปนพื้นที่กวางขวาง บางสวนของพื้นที่มีการปลูกพืชเสพติด ประกอบกับมีปญหาดานความมั่นคง

ตามแนวชายแดน สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริใหราษฎรชาวไทย

ภูเขาเผาตางๆที่มีปญหา เรื่องทํากินชวยกันฟนฟูสภาพปาบริเวณบานหนองหา เพื่ออนุรักษแหลงตน

น้ําลําธาร โดยจะดําเนินการขอใชพื้นที่ของกรมปาไม จัดทําเปน                          “โครงการบานเล็ก

ในปาใหญ ตามพระราชดําริบานหนองหา” โดยมีวัตถุประสงครักษาสภาพปาที่สมบูรณไมใหถูก

ทําลาย ฟนฟูสภาพปาที่ถูกทําลายใหคืนสูสภาพธรรมชาติ โดยใหมีปาธรรมชาติและปาไมใชสอย 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรใหดีขึ้น มีอาชีพและที่ทํากินเปนหลักแหลงใหคนกับปาอยูรวมกัน

อยางผสมกลมกลืน
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ไรฝนในหมูบาน

ภาพกอนดําเนินงาน
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หมูบานกอนการดําเนินงานจัดตั้งโครงการ

ภาพกอนดําเนินงาน

32



ภาพเริ่มดําเนินงาน

บริเวณพลบัพลาทรงงาน 33



บริเวณลําหวยกลางหมูบาน

ภาพเริ่มดําเนินงาน
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ภาพโครงการปจจุบัน

บริเวณพลบัพลาทรงงาน 35



ประชากรทั้งหมด   56   คน  /   ชาย  26  คน  /   หญิง  30  คน   เปนชาวไทยภูเขา  4  เผา 

ไดแก  เผาเยา,  เผาอาขา,  เผามูเซอ และเผากะเหรี่ยง โดยมีจํานวนครอบครัวทั้งหมด   14  

ครอบครัว ดังนี้

เผา ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม หมายเหตุ

เยา 4 6 6 3 4 19 อ.เชียงคาํ จ.พะเยา

อาขา 5 6 5 2 3 16 อ.เทิง  จ.เชียงราย

มูเซอ 3 4 4 1 3 12 อ.แมอาย 

จ.เชียงใหม

กะเหรี่ยง 2 3 2 1 3  9 อ.แมแจม 

จ.เชียงใหม

รวม 14 19 17 7 13 56

ขอมูลประชากรปจจุบัน
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งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ปลูกฟนฟูสภาพปา 37



งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สรางฝายตนน้ําลําธาร 38



งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

บํารุงปา 39



งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ปาที่เสื่อมโทรมไดรบัการฟนฟู

พื้นที่ปาในอดีต

40



งานดานการดํารงชีวิตของราษฎร

การทําปุยหมัก 41



งานดานการดํารงชีวิตของราษฎร

การไถกลบปุยพืชสด 42



งานดานการดํารงชีวิตของราษฎร

สรางฝายสําหรับใชอุปโภคและบริโภค 43



งานดานการดํารงชีวิตของราษฎร

ทําถังพักน้ํา 44



งานดานการดํารงชีวิตของราษฎร

ใหความรูในการทํานาดําแบบขั้นบันได 45



งานดานการดํารงชีวิตของราษฎร

ใหความรูในการทํานาดําแบบขั้นบันไดโดยใชขาวพันธุน้ํารู 46



งานดานการดํารงชีวิตของราษฎร

ใหความรูในการทํานาดําแบบขั้นบันไดโดยใชขาวพันธุน้ํารู 47



งานดานการดํารงชีวิตของราษฎร

สงเสริมการปลกูไมดอกเมืองหนาว 48



การสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด

ป จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ  (บาท)

2553 68 8,890,703

2554 3 36,952,000

49



สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 

ตามพระราชดําริ 

บานสันติสุข-บานขุนกําลัง  

50



วั น เ ส า ร  ที่  2 9  มกร าคม  พ .ศ . 2 5 4 8  สม เด็ จพระนา ง เ จ า  ฯ  

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพื้นที่ปาดอยผาชาง 

ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา เปนที่ตั้งถิ่นฐานของราษฎรชาวไทยภูเขา

เผามง เปนแหลงกําเนิดของแมน้ํายม สภาพปาตนน้ําถูกบุกรุกแผวถางขยายเปน

วงกวางขึ้นเรื่อยๆ ถาปลอยทิ้งไวจะกอใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศปา    

ตนน้ําและจะเกิดผลกระทบตามมาอีกหลายประการ เชน อุทกภัย ภัยแลง     

ดินถลม ฯลฯ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

เชิญแมทัพภาคที่ 3 ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ผูแทนจากกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช และผูแทนจากสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมารวมประชุม

ปรึกษาหารือ เพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรใหมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้น ณ บริเวณปาดอยชาง

ประวัติความเปนมาประวัติความเปนมา
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พระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ    พระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ    

วันเสาร ที่ วันเสาร ที่ 2929  มกราคม พมกราคม พ..ศศ..25482548

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริใหตั้งสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง เพื่อเปน

แหลงเรียนรูและเปนตัวอยางในการทําการเกษตรที่ถูกตองใหแกราษฎร เพื่อ

สามารถนํากลับไปประยุกตใชในพื้นที่ตนเองควบคูกับการสรางจิตสํานึกและ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหดีขึ้นอยางยั่งยืน
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1. จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง เปนเสมือนหนึ่งวิทยาลัยของ

ชุมชน เพื่อใหความรูแกราษฎรในการทําการเกษตรอยางถูกหลักวิชาการ โดยใช

พื้นที่ดินอยางจํากัดใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น พอเลี้ยงตนเองได  ใหยึดถือแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

เปนหลักในการดําเนินงาน

2. สรางงานใหราษฎรมีอาชีพ มีรายได ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาล ในการขจัดปญหาความยากจนและการวางงาน และใหโอกาสแกราษฎร

ผูดอยโอกาสไดมีงานทํา เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหราษฎรมีความเปนอยู     

ที่ดีขึ้น

3. ทําการอนุรักษและฟนฟูเขตรักษาพันธุสัตวปา และอนุรักษแหลง     

ตนน้ํา ลําน้ําสาว ลําน้ําควร ลําน้ําคาง ลําน้ําขาม และลําน้ําตอง ซึ่งเปนแหลง ตน

น้ําของแมน้ํายม เพื่อปองกันวิกฤตการขาดแคลนน้ําในอนาคต 

เปาหมายโครงการเปาหมายโครงการ
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ขนาดพื้นที่ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บานสันติสุข-

บานขุนกําลัง มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ 2 หมูบาน คือ บานสันติสุขและบานขุนกําลัง มี

พื้นที่รวมทั้งหมด 46,875 ไร ตั้งอยูหมูที่ 7 บานสันติสุข และหมูที่ 4           บาน

ขุนกําลัง ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา

ขนาดและที่ตั้งขนาดและที่ตั้ง

พื้นที่อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชางและหนวยศึกษาการพัฒนาการ

อนุรักษตนน้ําดอยผาจิ สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งแต 380-1,411 เมตร จุด

ที่สูงที่สุดคือ ดอยผาชาง ความสูง 1,411 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยูใน

พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A ทั้งหมด ชนิดปาที่พบไดแก ปาดิบเขา ปาดิบแลง และ        ปา

เบญจพรรณ

สภาพทั่วไปสภาพทั่วไป
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ชื่อหมูบาน หมูที่ จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร รวม

ชาย หญิง

บานขุนกําลัง

บานสันติสุข

4

7

185

172

649

663

594

718

1,243

1,381

รายไดรายได
1. รายไดเฉลี่ยของบานขุนกําลัง    25,000   บาท/ครอบครัว/ป

2. รายไดเฉลี่ยของบานสันติสุข    25,000   บาท/ครอบครัว/ป     

* สํารวจป พ.ศ. 2552

จํานวนประชากรจํานวนประชากร
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การสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด

ป จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ  (บาท)

2553 64 116,812,786

2554 2 28,600,000
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ศูนยเรียนรูการพัฒนาเกษตร

อางเก็บน้ําหวยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานทุงกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

ศูนยเรียนรูการพัฒนาเกษตร

อางเก็บน้ําหวยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานทุงกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
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คณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการอํานวยการ

ประสานงานและขยายผลโครงการประสานงานและขยายผลโครงการ

พระราชดําริจังหวัดพะเยาพระราชดําริจังหวัดพะเยา
((ประกาศจังหวัดพะเยา ที่ ประกาศจังหวัดพะเยา ที่ 19491949//2551    2551    

ลงวันที่ ลงวันที่ 7 7 พพ..ยย. . 25512551))

62

  ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ผูวาราชการจังหวัดพะเยา 

  หัวหนาสวนราชการทีเ่กี่ยวของหัวหนาสวนราชการทีเ่กี่ยวของ

  ผูประสานงานโครงการบานเล็กในผูประสานงานโครงการบานเล็กใน

        ปาใหญตามพระราชดําริ บานหนองหาปาใหญตามพระราชดําริ บานหนองหา

  ผูประสานงานสถานีการพฒันาเกษตรผูประสานงานสถานีการพฒันาเกษตร

        ที่สูงตามพระราชดําริ บานสันติสุขที่สูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข--

        บานขุนกําลังบานขุนกําลัง



พระราชดําริพระราชดําริ

                  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

เสด็จทอดพระเนตรอางเก็บน้ํารองสาน 

และทรงเยีย่มราษฎรในพื้นที่ อ.เชยีงคํา 

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2523  และไดทรงมี

พระราชดําริเกี่ยวกับงานชลประทาน 

ดังตอไปนี้

“... ควรพิจารณาวางโครงการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก

และฝายทดน้ําตามลําน้ําสาขาของแมลาว

เพื่อจัดหาน้ําใหราษฎรหมูบานตางๆ ในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

สามารถทําการเพาะปลกูไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง

และมีน้ําเพื่อการอปุโภค-บริโภค ตลอดปดวย …”

“... ควรพิจารณาวางโครงการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก

และฝายทดน้ําตามลําน้ําสาขาของแมลาว

เพื่อจัดหาน้ําใหราษฎรหมูบานตางๆ ในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

สามารถทําการเพาะปลกูไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง

และมีน้ําเพื่อการอปุโภค-บริโภค ตลอดปดวย …”
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ความเปนมาความเปนมา

     อางเก็บน้ําหวยไฟ อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ มีจุดประสงคใน
การกอสรางเพื่อชวยเหลือการเพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแลง และเพือ่การ

อุปโภคบริโภค  กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2525  พืน้ทีไ่ดรับผลประโยชน 

ใน 2 ตําบล 8 หมูบาน 1,200 ครัวเรือน  เนือ้ทีป่ระมาณ 2,440 ไร  มีกลุม

ผูใชน้ํา 18 กลุม มีสมาชกิจํานวนทั้งสิ้น 401 คน
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ความเปนมาความเปนมา

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงทราบวา ชาวบานทุงกระเทียมประสบปญหาราคากระเทียม

ตกต่ํา จึงไดทรงพระราชทานพระราชกระแส  ใหมูลนิธิชัยพัฒนา

ดําเนินโครงการเพื่อชวยเหลือปญหาราคากระเทียมตกต่ําใหกับ

ราษฎร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549
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ความเปนมาความเปนมา

     จังหวัดพะเยา หนวยงานที่เกี่ยวของ และมูลนิธิชัยพัฒนา 

รวมกันจัดตั้ง "ศูนยการเรียนรูการพัฒนาเกษตรอางเก็บน้าํ  

หวยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ" ณ บานทุงกระเทียม  ม.11 

ต.ภูซาง อ.ภูซาง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานในพธิีเปด

ศูนยเรียนรูการพัฒนาเกษตรอางเก็บน้ําหวยไฟ อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานในพธิีเปด

ศูนยเรียนรูการพัฒนาเกษตรอางเก็บน้ําหวยไฟ อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552
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ศูนยเรียนรูการพัฒนาเกษตรอางเก็บน้ําหวยไฟ อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน กปร.

ใหเปน โครงการนํารองของจังหวัดพะเยา ตาม โครงการภูมิปญญาแหง

แผนดิน ขยายผลสูปวงชนชาวไทย

ศูนยเรียนรูการพัฒนาเกษตรอางเก็บน้ําหวยไฟ อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน กปร.

ใหเปน โครงการนํารองของจังหวัดพะเยา ตาม โครงการภูมิปญญาแหง

แผนดิน ขยายผลสูปวงชนชาวไทย
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69

กระเทียม บริหารน้าํ บรหิารความหวัง
ชัยชนะของตนน้ํา โอกาสแหงบานทุงกระเทียม

มูลนิธิชัยพัฒนา นํา

“กระเทียม” ของบานทุงกระเทียม

สู ผลิตภัณฑกระเทียม 

“ภัทรพัฒน” PatPat



การสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด

ป จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ  (บาท)

2553 1 2,000,000

2554 1 2,125,000
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การจดัตั้งศูนยเรียนรูฯ ประจําอําเภอ
เพื่อการขยายผลโครงการพระราชดําริสูระดับอําเภอ
อําเภอ จํานวน (ศูนย) รายละเอียด

1. เมืองพะเยา 3 อางเก็บน้าํแมตุน ต.บานตุน อางเก็บน้ําแมตอม ต.สันปา

มวง และฝายชะลอน้ําบานสันปางิ้ว ต.แมนาเรือ

2. ดอกคาํใต 1 อางเก็บน้าํรองสัก ต.บานปน

3. เชียงคํา 1 อางเก็บน้าํหวยสา ต.เวียง

4. เชียงมวน 2 อางเก็บน้าํหวยเฒาดา ต.สระ และอางเก็บน้ําหวยขาน 

ต.เชียงมวน

5. ปง 2 ฝายน้ําสาว และอางเก็บน้าํแมกําลัง ต.ขุนควร

6. จุน 1 อางเก็บน้าํน้าํจุน ต.จุน

7. แมใจ 1 อางเก็บน้าํแมปม ต.บานเหลา

8. ภูซาง 1 อางเก็บน้าํน้าํเปอย ต.ภูซาง

9. ภูกามยาว 1 อางเก็บน้าํหวยบง ต.หวยแกว 71


