
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการ “รกัษน้ํ์าเพ่ือพระแมข่องแผน่ดิน” 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หน้า 
 พระราชดาํรัสและพระราชเสาวนียส์มเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
 บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร  
 ความเป็นมาของโครงการ “รักษน์ํ้ าเพือ่พระแม่ของแผน่ดิน”  
 ผลการดาํเนินงานโครงการ “รักษน์ํ้ าเพือ่พระแม่ของแผน่ดิน” ประจาํปีงบประมาณ 2552  

  ลุ่มนํ้าแม่สะงา อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
  ลุ่มนํ้าของ อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
  ลุ่มนํ้าปาย อาํเภอเมือง และอาํเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
  ลุ่มนํ้าแม่สะมาด – หว้ยหมากลาง อาํเภอขนุยวม อาํเภอเมือง และอาํเภอปาย 

   จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

 ลุ่มนํ้าปิงนอ้ย อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  
  ลุ่มนํ้าแม่หาด อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่  
  ลุ่มนํ้าแม่คาํ อาํเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย  
  ลุ่มนํ้าขนุน่าน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัน่าน  
  ลุ่มนํ้าภาค อาํเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก  
  ลุ่มนํ้าลี อาํเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์  

 การพฒันาและบริหารโครงการเชิงบูรณาการ  
 ภาคผนวก  
1. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน”  
2. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” เพิ่มเติม  

 
 
  
  

 
  
  
  

 
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พระราชดาํรัสและพระราชเสาวนีย ์
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

         พระราชดาํรัสและพระราชเสาวนีย์ 
             สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 
                         ในคราวเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรศูนยไ์ผศึ่กษา 
 กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2549 

1. ไมไ้ผเ่ป็นไมท่ี้มีคุณค่า ควรส่งเสริมใหป้ลูกกนัมากและใหอ้นุรักษส์ายพนัธ์ุและขยายใหท้ัว่
 พื้นท่ี การปลูกไผช่่วยเสริมใหป่้าสมบูรณ์ข้ึนอีกดว้ย 
 2. ควรแนะนาํให้ราษฎรไดรู้้จกัวิธีการปลูก วิธีการใชไ้มไ้ผ่ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในการดาํรง
 ชีวิตประจาํวนัและในงานหตัถกรรมต่างๆ 
 3. การจดัทาํศูนยข์อ้มูลเก่ียวกบัไมไ้ผ่ ให้บุคคลทัว่ไป เยาวชนและเด็กนักเรียน ไดศึ้กษาหา
 ความรู้และเกิดความภาคภูมิใจ และสามารถเขา้มาศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีตน้ไผ่ธรรมชาติและ
 เห็นสภาพป่าจริง 
 4. การขยายพนัธ์ุสัตวป่์า ควรให้มีสัตวห์ลายชนิดและปล่อยคืนสู่ป่า เพื่อขยายพนัธ์ุให้มากข้ึน
 และควรส่งเสริมใหร้าษฎรไดข้ยายพนัธ์ุและช่วยกนัดูแลดว้ย 
 5. การขยายพนัธ์ุเขียดแลวในแหล่งนํ้ าธรรมชาติได้ผลดี และควรท่ีจะขยายพนัธ์ุสัตว์นํ้ า
 ชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติดว้ย 
 6. การจดัการระบบป่าไม ้จดัการศูนยไ์ผศึ่กษา การมีสตัวป่์า สตัวน์ํ้ าอยูใ่นแหล่งนํ้าธรรมชาติท่ี
 เดียวกนัน่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวในการเดินป่าไดเ้ป็นอยา่งดี และควรจะส่งเสริมใหมี้การดูนก
 เพิ่มเติมดว้ยกจ็ะสมบูรณ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชดาํรัสและพระราชเสาวนีย์ 
สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในคราวเสดจ็ฯ ทรงเยีย่มราษฎร บา้นเมืองแพม 
อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2549 

 

1. การจดัการท่ีทาํกินและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร มีความจาํเป็น ควรส่งเสริมใหร้าษฎรไดป้ลูก
 พืชผกั เล้ียงสัตว์และส่งเสริมให้ปลูกขา้วให้ได้ผลผลิตมากๆ จะได้เพียงพอในการบริโภค
 ภายในครัวเรือน เพราะชาวเขาแต่ละครอบครัวมีลูกมาก จะตอ้งมีการบริโภคมาก 
 2. การจดัหาแหล่งนํ้ าให้ราษฎร ก็มีความจาํเป็น ควรสร้างแหล่งนํ้ าและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าธรรมชาติ
 ใหอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 3. การดูแลสุขภาพและงานด้านอนามัยของราษฎรในหมู่บ้าน มีความจําเป็น เด็กๆ ควร
 รับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารอยา่งเพียงพอ จะทาํใหส้มองดีและเป็นกาํลงัท่ีสาํคญัต่อไป 
 4. สภาพป่าไมถู้กทาํลายไปมาก ขอใหช่้วยกนัดูแลป่าและปลูกป่าใหม้าก การปลูกป่าและดูแล
 รักษาป่าใหส้มบูรณ์อยูเ่สมอ จะทาํใหค้นอยูร่่วมกบัป่าได ้ชาวเขาเผา่กะเหร่ียงดูแลป่าไดดี้มาก 
 เขาจะรักป่า ควรรณรงคใ์หร้าษฎรไดรั้กป่าและร่วมดูแลป่าใหม้าก 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

พระราชดาํรัสและพระราชเสาวนีย์ 
สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในคราวเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรโรงเรียนเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ณ ศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน บา้นนาป่าแปก 

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2549 
 

1. การจดัสถานท่ีภายในศูนยส์วยงามมาก การจดัตั้งโรงเรียนเกษตรกรในสาขาอาชีพ
ต่างๆมีประโยชน์แก่ราษฎรเพราะไดม้าเห็นของจริงและนาํไปทาํท่ีบา้นได ้ควรเนน้ให้ราษฎรได้
สาํนึกในการดูแลป่า ปลูกป่าดว้ย เพราะจะเป็นการสร้างแหล่งอาหารใหเ้กิดในชุมชนในดา้นต่างๆ 
มีสมุนไพรใชรั้กษาโรคได ้มีพืช สัตว ์เป็นอาหารสาํหรับบริโภคในการดาํรงชีวิตก็จะดี ประหยดั 
และสามารถใชพ้ลงังานท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินไดอี้กดว้ย 
 2. การจดัสร้างธนาคารนํ้ า (water bank) เป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น เพราะปัจจุบนันํ้ าเร่ิมขาด
แคลนและไม่ปลอดภยัในการบริโภค ควรส่งเสริมให้ราษฎรรู้จกัการจดัเก็บนํ้ าฝนหรือนํ้ าตาม
ธรรมชาติ เอาไวบ้ริโภคไดต้ลอดปี 
 3. การปลูกป่าและดูแลป่าให้สมบูรณ์อยู่เสมอ จะทาํให้คนอยู่กับป่าได้ ชาวเขาเผ่า
กะเหร่ียงดูแลป่าไดดี้มาก เขาจะรักป่า หวงแหนป่า ควรรณรงคใ์ห้ราษฎรไดรั้กป่าและอยูร่่วมกบั
ป่าใหม้าก 
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสาํคญัมาก เพราะตอ้งรับผิดชอบ
และดูแลเร่ืองอาหารและแหล่งนํ้ า ซ่ึงหมายถึงรับผิดชอบชีวิตของคนทั้ งหลายให้กินดีอยู่ดี มี
อาหารกินอยา่งปลอดภยั 
 5. ตอ้งช่วยดูแลป่า อยา่ใหมี้การตดัไมท้าํลายป่ามากข้ึนเหมือนปัจจุบนั เพราะมีการทาํลาย
ป่ามากเหลือเกิน ในต่างประเทศโดยเฉพาะในยโุรป อเมริกา เกิดภยัธรรมชาติมาก สาเหตุเกิดจากมี
การโค่นป่ามาก แมแ้ต่ป่าอเมซอนท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดในโลก กเ็ร่ิมถูกทาํลายมากแลว้ 
 6. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดท้รงจดัตั้งหมู่บา้นใกลห้วัหิน จะเห็นไดว้า่หมู่บา้นน้ี
ดินหมดสภาพเพราะใชส้ารเคมีมาก รัฐบาลมีการอนุญาตใหใ้ชส้ารเคมีได ้ไม่มีขอ้หา้ม ราษฎรกจ็ะ
นาํมาใชใ้นการทาํลายวชัพืช ไม่มีการดายหญา้ ใชส้ารเคมีราดลงดินอยา่งเดียว ผลร้ายท่ีตามมา คือ
ดินหมดสภาพ และยิง่ไปกวา่นั้น เม่ือฝนตก จะชะลา้งเอาสารเคมีเหล่านั้นลงไปในแม่นํ้าลาํธาร 
สตัวน์ํ้ าไดรั้บอนัตราย คนใชน้ํ้ ากเ็กิดอนัตรายอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้หากรัฐบาลไม่แกไ้ขเร่ืองการใช้
สารเคมีจะเกิดอนัตรายอยา่งใหญ่หลวง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 โครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัทาํข้ึนเพื่อ
สนองพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสท่ีเสด็จพระราชดาํเนิน
ทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ระหว่างวนัท่ี 3-5 มีนาคม 2549 และไดท้รงมีพระราชเสาวนียก์บัหน่วยงานท่ีเฝ้ารับเสด็จ โดยทรงมี
พระราชประสงคท่ี์จะใหพ้สกนิกรท่ีอยูอ่าศยับนพื้นท่ีสูงไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของตน้ไม ้นํ้ าและดิน ซ่ึงเป็น
แหล่งตน้นํ้าลาํธารและใหพ้สกนิกรเหล่านั้นสามารถดาํรงชีพอยูก่บัป่าไดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื  
 การดาํเนินงานโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” ไดบู้รณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และชุมชน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรวม 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอาํนวยการโครงการ    
“รักษ์นํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” และคณะกรรมการบริหารและกาํกบัดูแลโครงการ “รักษ์นํ้ าเพื่อพระแม่ของ
แผน่ดิน” เพื่อเป็นกลไกการสนบัสนุนการดาํเนินงานท่ีสาํคญั  
 โครงการ “รักษ์นํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ดาํเนินการในลกัษณะการขยายผลการดาํเนินงานของ
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริไปยงัชุมชนและหมู่บา้นใกลเ้คียงในพื้นท่ีลุ่มนํ้ า 10 แห่ง ใน 6 จงัหวดั
ภาคเหนือ ไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก คลอบคลุมพื้นท่ีรวม 2,622.46 
ตารางกิโลเมตร เพื่อให้ราษฎรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 7,993 ครัวเรือน รวม 32,586 คน มีปัจจยัพื้นฐานท่ีเพียงพอ          
มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสังคม มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน อยู่กบัป่าไมไ้ดอ้ย่าง
เหมาะสมและยัง่ยนื โดยมีศูนยบ์ริการและพฒันาเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยรีะดบั
ชุมชน เช่ือมโยงกบัองคก์ร สถาบนัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ลดการบุกรุกทาํลายป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้นํ้ าลาํ
ธารในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สรุปได้ดังนี ้
 

1. ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 การพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลเป้าหมาย โดยใชศู้นยบ์ริการและพฒันาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ ราษฎร
สามารถนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ในพฒันาการประกอบอาชีพและชีวิตความ
เป็นอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมและพอเพียง โดยมี ผลการดาํเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 

1) ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมดา้นการผลิตพืชใหเ้กษตรกรจาํนวน 2,294 ราย ส่งเสริม
การปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ และไมใ้ชส้อยแบบวนเกษตร ครอบคลุมพื้นท่ี 525 ไร่ การถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเพิ่ม
ผลผลิตขา้ว แก่เกษตรกร จาํนวน 90 ราย  

ฝึกอบรมดา้นการปศุสัตวแ์ก่เกษตรกร จาํนวน 385 ราย และส่งเสริมการเล้ียงสัตวใ์หเ้กษตรกร 285 ราย 
โดยการสนบัสนุนพนัธ์ุสุกร จาํนวน 290 ตวั พนัธ์ุสตัวปี์ก 710 ตวั โคเน้ือ 140 ตวั  



ฝึกอบรมดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าให้เกษตรกร จาํนวน 221 รายและส่งเสริมและพฒันาอาชีพการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าแก่เกษตรกร 333 ราย 

2) รณรงค์ให้ความรู้การลดการใช้สารเคมีและอบรมการใช้ปัจจัยการผลิตธรรมชาติทดแทน               
แก่เกษตรกร จาํนวน 170 ราย  

3) จดัตั้งจุดเรียนรู้และแปลงสาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการเกษตรให้กบัราษฎรในไร่นาและใน
หมู่บา้น ประกอบดว้ย จุดเรียนรู้ดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 4 แห่ง แปลงสาธิตการบาํรุงรักษาพืชอาหารสัตว ์200 
ไร่ แปลงเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตขา้วพื้นท่ี 212 ไร่ แปลงเรียนรู้การเพิ่มศกัยภาพการผลิตขา้วแบบนาขั้นบนัได 
พื้นท่ี 82 ไร่ แปลงเรียนรู้การผลิตพืชและไมด้อกเมืองหนาว พื้นท่ี 12 ไร่ แปลงทดสอบและพฒันาการปลูกพืช
เศรษฐกิจท่ีมี ศกัยภาพ เช่น  มะคาเดเมีย  กาแฟอาราบิกา้ ทอ้ ฯลฯ พื้นท่ี 274 ไร่ และจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 1 ศูนยมี์พื้นท่ี 5 ไร่ 

4) จดัหาและพฒันาระบบการส่งนํ้า จาํนวน 14 แห่ง เพื่อใหร้าษฎรไดมี้นํ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ 
 

2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 
 

 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง พฒันาคนให้มีคุณธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีภายใต้การ
สนบัสนุนของรัฐและองคก์รทอ้งถ่ิน สรุปผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 จดัตั้งกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 17 กลุ่ม และฝึกอบรมดา้นการอาชีพแก่กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จาํนวน 26 
กลุ่ม สมาชิก 327 คน เร่ืองการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตการเกษตร นอกจากน้ี ยงัไดฝึ้กอบรมดา้นการ
จดัทาํบญัชีครัวเรือนและเสริมสร้างความเขม้แขง้ของชุมชนดา้นการผลิต การตลาด ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและ    
ยวุเกษตรกร จาํนวน 4 กลุ่ม สมาชิก 225 คน รวมทั้งติดตามใหค้าํแนะนาํเป็นระยะๆ 
 

3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 
 

 การฟ้ืนฟ ูอนุรักษป่์าตน้นํ้าลาํธาร เพื่อเป็นแหล่งซบันํ้าธรรมชาติ (water bank) และคืนความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ ของพืชพนัธ์ุทอ้งถ่ินตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (food bank) เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษส์ภาพ
ป่าตน้นํ้ าลาํธารให้สามารถเกิดประโยชน์ไดอ้ย่างย ัง่ยืน ลดการบุกรุกทาํลายป่าในพื้นท่ีเป้าหมาย สรุปผลการ
ดาํเนินงานไดด้งัน้ี 
 1) การกาํหนดเขตพ้ืนท่ีป่าไมจ้ากพ้ืนท่ีอยู่อาศยัและพื้นท่ีทาํกินดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการ
สาํรวจแผนท่ีระดบัขอบเขตและวางแผนการใชท่ี้ดินใน 8 ลุ่มนํ้า พื้นท่ีรวม 5,400 ไร่  
 2) ฟ้ืนฟูและคืนสภาพป่าไม ้โดยปรับปรุงให้เป็นแหล่งซบันํ้ าตามธรรมชาติของชุมชน ดว้ยการจดัทาํ
ฝายตน้นํ้ าแบบผสมผสาน จาํนวน 90 แห่ง รวมถึงการเพาะชาํกลา้ไมต่้างๆ รวมจาํนวน 240,000 ตน้ สาํหรับ
นาํไปปลูกเพื่อฟ้ืนฟปู่า 



 3) การคืนความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน และส่งเสริมการสร้างธนาคารอาหารของ
ชุมชน โดยการสาํรวจและประเมินทรัพยากรสัตวน์ํ้ า 27 คร้ัง ผลิตพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า รวมจาํนวน 971,500 ตวั และ
ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานในรูปแบบธนาคารอาหารชุมชน ใหก้บัเกษตรกรจาํนวน 280 ครัวเรือน 
 4) การพฒันาและอนุรักษดิ์น โดยการจดัทาํระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ ารวม 3,080 ไร่ ส่งเสริมและสาธิต
การทาํ/ใชปุ๋้ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยพืชสดในพื้นท่ี 1,220 ไร่ และสนบัสนุนการปลูกหญา้แฝกเพื่อป้องกนัการ
พงัทลายของดิน จาํนวน 530,000 กลา้ 
 

4. ด้านการศึกษาวจัิยและการปฏิบัตงิานสนับสนุน 
 

 ดาํเนินการโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจยัองคค์วามรู้ในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาให้
เกิดความยัง่ยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบติังาน ทั้งดา้นการประสาน การกาํกบัติดตาม และการรายงานผล 
เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนการทาํงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องคก์รทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง สรุปผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

1) จดัทาํโครงการวิจยัการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน โดยได้
รวบรวมพนัธ์ุพืชท้องถ่ินเข้าในคลังชีวภาพในพื้นท่ีโครงการ “รักษ์นํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” จังหวดั
แม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 36 ชนิด จาํนวน 12,023 ตน้  และไดด้าํเนินการส่งเสริมการปลูกพืชโดยความร่วมมือจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี ดงัน้ี 

 

(1) รายช่ือพืชในคลงัชีวภาพในพื้นท่ีโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” 
 

พื้นท่ีลุ่ม
นํ้า 

พื้นท่ี
หมู่บา้น 

จาํนวน 
รายช่ือพืชในคลงัชีวภาพ 

ชนิด ตน้ 
ลุ่มนํ้าแม่
สะงา 

บา้นนาป่า
แปก 

11 9,310 
ชาจีน เมเป้ิล ตองก๊อ ขม้ินขาว มะม่วงป่า ไผห่ก ไผซ่าง ต๋าว หวาย จาํปาป่า 
มณฑาดอย 

ลุ่มนํ้า
ของ 

บา้นหว้ย
นํ้าโป่ง 

10 1,887 
หวายขม ไผซ่าง มะขามป้อม ตะคร้อ ก่อ มะเฟือง แดง มะขาม มะเม่า หวา้ 

ลุ่มนํ้าแม่
สะมาด-
หว้ยหมา
กลาง 

บา้นหว้ย
หมากลาง 

16 826 

รองเทา้นารีอินทนนท์ เอ้ืองคาํ ช้างงาเดียว ฟ้ามุ่ย       ม่านสายพระอินทร์ 
ม่านสายวิสูตร เอ้ืองคาํผกัปราบ เอ้ืองคาํเหล่ืยม กะเรกะร่อนอินทนนท ์เอ้ือง
ไมเ้ทา้ฤาษี เอ้ืองชา้งนา้ว เอ้ืองเงินแดง สายนํ้าคร่ัง คาหาน ตองก๊อ หวายหอม 

 
 
 
 
 



(2) การปลูกพืชเสริมในพ้ืนท่ีโครงการ “รักษน์ํ้าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” ปี 2552 
 

พื้นท่ี 
จาํนวนเกษตรกร 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

จาํนวนท่ีปลูก 
ตวัอยา่งพืชท่ีปลูก 

ชนิด ตน้ 

บา้นนาป่าแปก 240 9 1,158 
หวายขม กฤษณา ไผ่หก ไผ่ซางดอย ไผ่หวานอ่างขาง   
ไผซ่างหม่น ขนุน มะม่วง ชะอม 

บา้นหว้ยนํ้าโป่ง 33 18 14,913 
ชาจีน ตองก๊อ ขม้ินเหลือง ขม้ินขาว มะแขว่น ไผ่หก 
หวาย ขม้ินต้น ต๋าว มหาพรหมราชินี มณฑาดอย และ   
กลว้ยไม ้7 ชนิด 

บา้นหว้ยหมากลาง 25 5 5,000 
เอ้ืองแซะ เอ้ืองผื้ง ช้างงาเดียว ฟ้ามุ่ย รองเท้านารีอิน
ทนนท ์

 
 2) โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษพ์นัธ์ุกลว้ยไมท้อ้งถ่ินไดจ้ดังาน “วนัรวมใจคืนกลว้ยไมสู่้ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี” เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2552 ณ พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์บา้นนาป่าแปก ตาํบลหมอกจาํแป่ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดคื้นกลว้ยไมสู่้ป่า 7 ชนิด ไดแ้ก่ รองเทา้นารีอินทนนท ์ เอ้ืองแซะ ฟ้ามุ่ย 
ไอยเรศ เอ้ืองคาํ ชา้งงาเดียว กะเรกะร่อนอินทนนท ์รวม 3,000 ตน้ และร่วมกบัสถานีเพาะเล้ียงสัตวป่์าปางตอง
ปล่อยไก่ฟ้าหลงัขาว ไก่ป่า และนกเขาใหญ่ รวม 78 ตวั คืนสู่ป่าธรรมชาติ และปลูกพืชเพื่อฟ้ืนฟูแหล่งอาหารใน
พื้นท่ีโครงการอีกจาํนวนหน่ึง 
 3) การปฏิบติังานสนบัสนุน  

(1) การประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
โครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” เพื่อทบทวนผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ช้ีแจงแผนงานและงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2552 ท่ีจะดาํเนินงานในพื้นท่ี 10 ลุ่มนํ้ า โดยแผนปฏิบติัการ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะเป็นคู่มือการปฏิบติังาน การติดตามและการประสานงานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป  

(2) จดัการประชุมคณะกรรมการโครงการ “รักษ์นํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือ
วนัท่ี 20 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาความกา้วหน้าของการ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ทั้งยงัไดรั้บทราบคาํสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี 148/2552 ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2552 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” เพิ่มเติม โดยแต่งตั้ง อธิบดีกรมการขา้ว 
และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นคณะกรรมการบริหารและกาํกบัดูแลโครงการ “รักษน์ํ้ า
เพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” 

(3) จดัประชุมคณะทาํงานโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระดบัจงัหวดั เม่ือวนัท่ี        
5 สิงหาคม 2552 ณ ศูนยข์อ้มูลโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (ท่าโป่งแดง) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เพื่อรวบรวมขอ้มูลสรุปผลการดาํเนินงานโครงการในรอบปี พ.ศ. 2552 โดยมีผูป้ระสานงานระดบัจงัหวดัเป็น



ผูแ้ทนการรายงานผลในแต่ละลุ่มนํ้ า และรับทราบคาํสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี 299/2552 ลงวนัท่ี  23 
มิถุนายน 2552 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” เพิ่มเติม โดยไดแ้ต่งตั้ง 
ปลดักระทรวงคมนาคม เป็นคณะกรรมการอาํนวยการโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” และอธิบดี
กรมทางหลวงชนบทเป็นคณะกรรมการบริหารและกาํกบัดูแลโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” และ
ศึกษาดูงานโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” ซ่ึงเป็นโครงการตน้แบบของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 นอกจากน้ีสถาบันวิจัยและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
โครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” ยงัไดป้ระสานงาน กาํกบัติดตามการดาํเนินงานในพ้ืนท่ี 10 ลุ่มนํ้ า 
อยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมาของ “โครงการรักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ความเป็นมาของ “โครงการรักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” 
 

ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาํเนิน เพื่อทอดพระเนตรการ
ดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริและทรงเยีย่มราษฎรในพ้ืนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระหว่างวนัท่ี 3-5 
มีนาคม 2549 ทรงรับทราบผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ไผ่ศึกษาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษแ์ละขยายพนัธ์ุสัตวป่์าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุ
พืช การขยายพนัธ์ุเขียดแลวของกรมประมง การขยายผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาโดยการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตดา้นการเกษตรบนพื้นท่ีสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการเสด็จ
พระราชดาํเนินเยีย่มราษฎรบา้นเมืองแพม อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ในวโรกาสดงักล่าว สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนียก์บัหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเฝ้ารับเสด็จ ทรงห่วงใยสภาพป่าตน้นํ้ าลาํธาร โดยทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะให้พสกนิกรท่ีอยูอ่าศยับน
พื้นท่ีสูงไดต้ระหนักถึงความสําคญัของตน้ไม ้นํ้ าและดิน ซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารและให้พสกนิกรเหล่านั้น
สามารถดาํรงชีพอยูก่บัป่าไดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจดัทาํโครงการ “รักษ์นํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อสนองพระราช
เสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีลกัษณะเป็นโครงการท่ีดาํเนินการแบบบูรณาการทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยดาํเนินการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการจงัหวดัในพื้นท่ีโครงการ 
และหน่วยงานเก่ียวขอ้งต่างๆ ทั้งในระดบัส่วนกลางและระดบัพื้นท่ี ในการสนบัสนุนและร่วมมือกบัชุมชนใน
พื้นท่ีเป้าหมายเพื่อดาํเนินการพฒันาตามแนวพระราชเสาวนียข์า้งตน้ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรวม 2 คณะ เพื่อเป็นกลไก
ในการใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย  

1. คณะกรรมการอาํนวยการโครงการ “รักษ์นํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการ มีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1) พิจารณากาํหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ให้สนองแนวพระราชดาํริและพระราชเสาวนียข์อง สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถตามโครงการ 
“รักษ์นํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพและรายไดท่ี้เหมาะสม ตลอดจนมีการ
ฟ้ืนฟแูละการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมแ้ละแหล่งนํ้าใหค้งความสมบูรณ์ 

2) พิจารณากาํหนดแผนงานและโครงการ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวพระราชดาํริและพระราชเสาวนียข์อง
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับไปดาํเนินการ 

3) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 



2. คณะกรรมการบริหารและกาํกบัดูแลโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” โดยมีปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการ มีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1) กาํหนดแนวทางการพฒันาเกษตรท่ีสูงให้สอดคลอ้งตามแนวพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพป่าไม ้แหล่งนํ้าและเพ่ิมพนูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

2) ใหมี้การสนบัสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยนืเพื่อหยดุการ
ทาํไร่เล่ือนลอยและลดการใชส้ารเคมี โดยการส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตสินคา้ท่ีเช่ือมโยงกบัตลาด มีรายไดเ้หมาะสม
และมีความมัน่คงในอาชีพ 

3) รณรงค์ในการให้ความรู้และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนท่ีอาศยับนพื้นท่ีสูง ได้เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ตน้ไมแ้ละผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากป่าเพื่อลดการตดัไมท้าํลายป่า 

4) ติดตามและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร ใหมี้การดาํเนินงาน
ตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้

5) ตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทาํงานไดต้ามความจาํเป็น 
6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อฟ้ืนฟแูละอนุรักษส์ภาพป่าตน้นํ้าลาํธาร ใหส้ามารถเกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
2) เพื่อพฒันาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรให้สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ย่างพอเพียงและมีความ

สมดุลกบัส่ิงแวดลอ้ม 
3) เพื่อสนบัสนุนให้ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเหมาะสมภายใตก้ารสนบัสนุนของรัฐ

และองคก์รในทอ้งถ่ิน 
 

เป้าหมายของการดําเนินงาน 
 1) ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีชีวิตและความเป็นอยูดี่ข้ึน โดยมีปัจจยัพื้นฐานท่ีเพียงพอและมีรายไดจ้าก
การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสงัคม สามารถดาํรงชีวิตอยูก่บัป่าไมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื 
 2) ให้มีศูนยบ์ริการและพฒันาเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดบัชุมชน
และกลุ่มบา้น โดยมีความเช่ือมโยงกบัองคก์ร สถาบนัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3) ลดการบุกรุกทาํลายป่าและฟ้ืนฟสูภาพป่าตน้นํ้าลาํธารในพื้นท่ีเป้าหมาย 
 
 
 
 



หลกัการการดําเนินงาน 
 

          
 
 
 
 
 

หลกัการการดาํเนินงานของโครงการมีดงัน้ี 
1) ดาํเนินงานต่อเน่ืองจากกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่แลว้ในแต่ละพื้นท่ี โดยเสริมการดาํเนินงานให้เขม้แข็ง 

เพื่อใหเ้กิดสมัฤทธิผลตามแนวพระราชดาํริและพระราชเสาวนีย ์
2) การดาํเนินงานเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่นาํระเบิดไปใส่ ใหร้ะเบิดจากขา้งใน 
3) ดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและกระบวนการของชุมชน เพื่อรวม

พลงัการปฏิบติังานในแต่ละพื้นท่ีเป้าหมาย 
4) การกาํหนดพื้นท่ี ใชข้อบเขตลุ่มนํ้าเป็นขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

 
แนวทางดําเนินงาน   
       เพื่อสนองแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและพระราชเสาวนีย ์สมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  แนวทางการดาํเนินงานของโครงการจึงมุ่งท่ีจะใหชุ้มชนมีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไมแ้ละฟ้ืนฟอูนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ใหเ้กิดความยัง่ยนื ซ่ึงมีจุดเนน้ ดงัน้ี 

1) ฟ้ืนฟ ูอนุรักษป่์าตน้นํ้าลาํธาร เพื่อเป็นแหล่งซบันํ้าธรรมชาติ (water bank) 
2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยการสาธิตการปลูกพืชและเล้ียงสัตวท่ี์เหมาะสมโดยมีศูนยบ์ริการและ

พฒันาเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายการเรียนรู้ 
3) ส่งเสริมแหล่งอาหารชุมชน (food bank) และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพรรณ

ทอ้งถ่ิน 
4) เสริมสร้างความเขม้แขง็และพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
5) ศึกษาวิจยัองคค์วามรู้ในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาใหเ้กิดความยัง่ยนื 

 
 
 
 
 
 

โครงการ  “รักษ์นํ้ า เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นโครงการท่ีมีลักษณะการ
ดําเนินงานท่ีขยายผลการพัฒนาจากโครงการส่วนพระองค์ หรือโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ท่ีโปรดเกลา้ฯ ให้ดาํเนินการโดยขยายผลจากพื้นท่ี 
หรือหมู่บา้นท่ีดาํเนินการแลว้ ไปสู่หมู่บา้นหรือชุมชนใกลเ้คียงในพื้นท่ีลุ่มนํ้านั้น ๆ 



สภาพของพืน้ทีด่ําเนินงาน 
สภาพทัว่ไป 
 พื้นท่ีดาํเนินงานส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสูงของภาคเหนือ ประกอบดว้ยพื้นท่ี 10 ลุ่มนํ้ า มีหมู่บา้นเป้าหมาย
รวม 109 หมู่บา้น ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี 9 อาํเภอ 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ ์และ
พิษณุโลก 
 สภาพพื้นท่ีดาํเนินงานโดยทัว่ไปเป็นภูเขาสูง คลอบคลุมพื้นท่ีทั้งส้ิน 2,622.46 ตารางกิโลเมตร ชุมชน
ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าลาํธาร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า 1A รองมาเป็นลุ่มนํ้ า 1B ลุ่มนํ้ าชั้น 2 และ
ชั้น 3 ตามลาํดบั พื้นท่ีมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางระหว่าง 500-1,600 เมตร ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่น
หุบเขาและท่ีราบเชิงเขา ห่างไกลจากตวัเมืองและมีการคมนาคมท่ียากลาํบาก 

พื้นท่ีโครงการอยู่ในเขตร้อนช้ืน บางพื้นท่ีมีภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดปี ฤดูหนาวเร่ิมจากเดือน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์ มีอากาศหนาวเยน็อุณหภูมิเฉล่ียระหว่าง 10-25 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก ฤดูฝนเร่ิม
จากเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ฤดูร้อนเร่ิมจากเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 

 

สภาพเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากรท่ีอาศยับนพื้นท่ีสูง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา แบ่งเป็น 9 ชนเผ่า คือ กะเหร่ียง ลวัะ ลีซอ    
อาข่า (อีกอ้) มูเซอ มง้ ปะโอ ไทยใหญ่ และไทยพวน ยกเวน้ประชากรท่ีอาศยับริเวณลุ่มนํ้ าลี จงัหวดัอุตรดิตถ ์ท่ี
เป็นชนพ้ืนเมือง ประชากรในพื้นท่ีโครงการรวมทั้งส้ิน 7,993 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าปาย  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีประชากร 1,594 ครัวเรือน รองมาเป็นประชากรในลุ่มนํ้ าแม่สะงา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี
ประชากร 1,480 ครัวเรือน และลุ่มนํ้ าลี จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีประชากร 1,295 ครัวเรือน ตามลาํดบั ราษฎรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ปลูกไมผ้ลและเล้ียงสัตว ์พืชหลกัท่ีปลูกคือ ขา้ว    
เพื่อบริโภคในครัวเรือน พืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หร้าษฎรแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี คือ กาแฟ ชา กะหลํ่า 
ขา้วโพด ล้ินจ่ี ขิง พริก หม่อนไหม กลว้ยนํ้ าวา้ ข่าป่า กระเทียมและงา เป็นตน้ การเล้ียงสัตวมี์ทั้งไวบ้ริโภคและ
จาํหน่าย ส่วนใหญ่เล้ียง สุกร โค และสตัวปี์ก อาชีพนอกภาคเกษตร ไดแ้ก่ รับจา้งทัว่ไป และคา้ขาย  
 

สภาพปัญหา 
1)  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา  ประกอบอาชีพการปลูกพืชและเล้ียงสัตวโ์ดยขาดความรู้ทาง

การเกษตรท่ีเหมาะสม ทาํใหไ้ดรั้บผลผลิตตํ่า เกษตรกรจึงมีชีวิตความเป้นอยูท่ี่ยากจน 
2)  สภาพพื้นท่ีป่าส่วนใหญ่ถูกบุกรุกทาํลาย มีปัญหาการชะลา้งพงัทลายหน้าดินสูง ทาํให้ดินเพื่อทาํ

การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทาํลาย  
3)  ชุมชนตั้งอยู่กระจดักระจายและอยู่ห่างไกลจากตวัเมือง การคมนาคมยากลาํบากและทุรกนัดาร        

มีปัญหาขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเพื่อขนส่งผลผลิต รวมทั้งขาดแคลนนํ้ าเพื่อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค   

4)  พื้นท่ีโครงการหลายแห่งเป็นหมู่บา้นชายแดน ท่ีมีปัญหาดา้นความมัน่คงและปัญหายาเสพติด 



5)  สาํหรับพื้นท่ีลุ่มนํ้ าลีเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติั  อยูใ่นเขตอาํเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นพื้นท่ีท่ี
คนพื้นราบประสบปัญหาภยัพิบติัดินโคลนถล่ม เม่ือวนัท่ี 21-22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 ซ่ึงก่อความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์นอยา่งมากและยงัเป็นพื้นท่ีล่อแหลมในปัจจุบนั 

 

พืน้ทีโ่ครงการรายจังหวดัและหมู่บ้านเป้าหมาย   ประกอบด้วย  
 

จังหวดั/โครงการ 
จํานวน
ครัวเรือน 

การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
(ตารางกโิลเมตร) 

หมู่บ้านเป้าหมาย 

จ.แม่ฮ่องสอน 
   (1) โครงการ “รักษ์นํ้ าเพ่ือพระแม่

ของแผน่ดิน” ลุ่มนํ้าของ 
 อ.ปางมะผา้ 
 

 
571 

  
1)  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
     0.48 ตร.กม. 
2)  พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
     13.31 ตร.กม. 
3)  พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
     563.97 ตร.กม. 
4)  ไม่ระบุลกัษณะการใช ้  
     ประโยชน์ของพื้นท่ี    
     0.75 ตร.กม. 
รวม 578.51  ตร.กม. 

 
บ้านปางคอง บา้นแสนคาํลือ บา้นแอโก๋  
บา้นเมืองแพม บา้นปุงยาม บา้นปางคาม  
บ้านโท้งหลวง บ้านโท้งนา บ้านป่าโหล  
บ้านดอยคู  บ้านซอแบะ  บ้านโท้งสา  
บา้นอาโจ ้(13 หมู่บา้น) 
 

   (2) โครงการ “รักษ์นํ้ าเพ่ือพระแม่
ข อ ง แ ผ่ น ดิ น ”ลุ่ ม นํ้ า ป า ย  
 อ.เมือง 

 
 

1,594 1)  พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
     6.25 ตร.กม. 
2)  พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
     126.94 ตร.กม. 
3)  ไม่ระบุลกัษณะการใช ้
     ประโยชน์ของพื้นท่ี  
     1.68 ตร.กม. 
รวม 134.87  ตร.กม. 

บ้านท่าโป่งแดง บา้นปางหมู บา้นแม่ส่วยอ ู 
บา้นห้วยเสือเฒ่า บา้นห้วยปู่ แกง บา้นนํ้ าเพียงดิน  
บ้าน ในสอย  บ้ า นสบสอย  บ้ าน ป่ า ปุ๊   
บ้านห้วยคล่ี บ้านห้วยแก้ว บ้านดอยแสง 
บ้านห้วยผึ้ ง บ้านไม้สะเป่ บ้านทุ่งกองมู 
บา้นหว้ยเด่ือ บา้นม่อนตะแล (17 หมู่บา้น) 
 

    (3)  โครงการ “รักษ์นํ้ าเพ่ือพระแม่ 
      ของแผ่นดิน” ลุ่มนํ้ าแม่สะงา  
      อ.เมือง 

 
 

1,480 1)  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
     4.01 ตร.กม. 
2)  พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
     12.41  ตร.กม. 
3)  พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
     392.23 ตร.กม. 
4)  ไม่ระบุลกัษณะการใช ้  
     ประโยชน์ของพื้นท่ี 
     12.32 ตร.กม. 
รวม 420.97  ตร.กม 

บ้านปางตอง บา้นห้วยมะเขือส้ม บา้นนาป่า
แปก  บ้านรวมไทย  บ้านห้วยโป่งออน  
บ้านทบศอก  บ้านยอด   บ้านแม่สะงา   
บา้นห้วยขาน บา้นกุงไมส้ัก บา้นหมอกจาํ
แป่ (11 หมู่บา้น) 
 
 
 



จังหวดั/โครงการ 
จํานวน
ครัวเรือน 

การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
(ตารางกโิลเมตร) 

หมู่บ้านเป้าหมาย 

   (4)  โครงการ “รักษ์นํ้ าเพ่ือพระแม่
ข อ ง แ ผ่ น ดิ น ” ลุ่ ม นํ้ า 
แม่สะมาด  –ห้วยหมาก-ลาง 
อ.เมือง และอ.ขนุยวม 

385 1)  พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
     0.49  ตร.กม. 
2)  พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
     179.41 ตร.กม. 
รวม 179.90  ตร.กม. 
 

บ้านหนองเขียว  บ้านพะยอย บ้านห้วยข้ี
สุกร บา้นหว้ยขา้วลีบ บา้นก่ิวขม้ิน บา้นหว้ย
ฮะ  บา้นหวัฮะ   
 
บ้านแม่สะมาด บา้นทุ่งมะขามป้อม บา้นนํ้ า
โคง้  บา้นห้วยหมาก-ลาง บา้นก่าโน บา้นแม่
สุริน บา้นพอนอคี (14 หมู่บา้น) 

จ.เชียงใหม่ 
   (1) โครงการ “รักษน์ํ้าเพ่ือพระแม่ 
 ของแผน่ดิน” ลุ่มนํ้าแม่หาด  
 อ.อมก๋อย 

 
224 

   
 พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
 220.98 ตร.กม. 
รวม 220.98 ตร.กม. 

 
บ้านสบหาด  บา้นห้วยไก่ป่า บา้นแม่ระอา
นอก บา้นจกป๊ก บา้นลกูดูู บา้นแม่ระอาใน 
(6 หมู่บา้น) 

   (2) โครงการ “รักษ์นํ้ าเพ่ือพระแม่
ของแผน่ดิน” ลุ่มนํ้าปิงนอ้ย 

 อ.แม่แจ่ม 

350 1)  พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
     0.34  ตร.กม. 
2)  พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
     53.22  ตร.กม. 
รวม 53.56  ตร.กม. 

บ้านเซโดซา บา้นละอางเหนือ  บา้นแม่แฮ
ใต  ้บ้านแม่และ บ้านละอางใต  ้บ้านผกัไผ ่  
บา้นสาม(7 หมู่บา้น) 
 

จ.เชียงราย 
   โครงการ “รักษน์ํ้าเพ่ือพระแม่ของ
 แผน่ดิน” ลุ่มนํ้าแม่คาํ  
   อ.แม่ฟ้าหลวง 

 
276 

   
พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
31.92 ตร.กม. 
รวม 31.92 ตร.กม. 
 

 
บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9  
(ห้วยหยวก  ห้วยหยวกกลาง มโนสุจริต )   
บ้านป่าแอ หมู่ 21 บ้านห้วยหมาก หมู่ 18   
บา้นเล่าล่ิว หมู่ 14 (เล่าล่ิว ลีซอใหม่) 
(4 หมู่บา้น) 

จ.น่าน 
   โครงการ “รักษน์ํ้าเพ่ือพระแม่ของ
 แผน่ดิน” ลุ่มนํ้าขนุน่าน  
   อ.เฉลิมพระเกียรติ 

 
862 

 
1) พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
    0.50  ตร.กม. 
2) พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
    126.94   ตร.กม. 
3)  ไม่ระบุลักษณะการใช ้
    ประโยชน์  
    ของพื้นท่ี 41.22 ตร.กม. 
รวม 168.66  ตร.กม. 

 
บ้านสะจุก บ้านสะเกีย้ง  บา้นเปียงก่อ 
บ้านเปียงซ้อ บ้านห้วยเต๋ย  บ้านด่าน  
บ้ า นน า คุ  บ้ า นส ไ ลน้ อ ย -สไลหล ว ง  
บา้นบวกอุม้ บา้นห้วยฟอง บา้นขุนนํ้ าน่าน 
บ้านบวกหญ้า บ้านห้วยลึก บ้านห้วยปูด   
บา้นหว้ยขวาก (15 หมู่บา้น) 

 
 
 
 

   



จังหวดั/โครงการ 
จํานวน
ครัวเรือน 

การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
(ตารางกโิลเมตร) 

หมู่บ้านเป้าหมาย 

จ.พษิณุโลก 
   โครงการ “รักษ์นํ้ าเพ่ือพระแม่ของ
 แผน่ดิน” ลุ่มนํ้าภาค 
 อ.ชาติตระการ 

 
956 

 
1) พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
    24.96  ตร.กม. 
2) พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
    525.07   ตร.กม. 
3)  ไม่ระบุลักษณะการใช ้
    ประโยชน์ของพ้ืนท่ี 19.97 
ตร.กม. 
รวม 570  ตร.กม. 

 
บ้านเทดิชาต ิบา้นสงบสุข  บา้นร่มเกลา้ 
บ้าน รั กช า ติ  บ้านนํ้ า คับ  บ้าน บุ่ งผลํา  
บา้นนํ้ าจวง บา้นนํ้ าแจง้พฒันา บา้นบ่อภาค 
หมู่4 บา้นบ่อภาค หมู่5 
บ้านนุชเทียน   บ้านชํานาญจุ้ย  บ้านใหม่ 
รักไทย  บา้นหมัน่แสวง (14 หมู่บา้น) 

จ.อุตรดติถ์ 
   โครงการ “รักษ์นํ้ าเพ่ือพระแม่ของ
 แผน่ดิน” ลุ่มนํ้าลี 
 อ.ท่าปลา 

 
1,295 

 
 พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
 263.09   ตร.กม. 
รวม 263.09  ตร.กม. 
 

 
บ้านนํา้ล ีบ้านนํา้ต๊ะ  บา้นก่ิวเคียน  
บ้านทรายงาม บ้านปางหม่ิน บ้านผาลาด   
บา้นค่าย บา้นวงัหวัดอย (8 หมู่บา้น) 

รวมทั้งส้ิน 7,993 2,622.46 109 

 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกั ร่วมกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคท่ี 3 โดยการสนับสนุนของสํานักราชเลขาธิการ ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีแต่ละโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” 
ประจําปีงบประมาณ 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
ความเป็นมา 
 

 สืบเน่ืองจากพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในคราวเสด็จพระราช
ดาํเนินทอดพระเนตรการดาํเนินงานโครงการพระราชดาํริ และทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ระหว่างวนัท่ี 3-5 มีนาคม 2549 และไดมี้พระราชเสาวนียเ์ก่ียวกบัการชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎร รวมถึงทรง
ห่วงใยในสภาพป่าตน้นํ้ าลาํธาร โดยมีพระราชประสงคท่ี์จะให้พสกนิกรท่ีอาศยัอยู่บนพื้นท่ีสูงไดต้ระหนกัถึง
ความสาํคญัของตน้ไม ้นํ้ าและดิน ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าตน้นํ้ าลาํธาร เพื่อให้พสกนิกรเหล่านั้นสามารถดาํรงชีวิตอยู่
กบัป่าไดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จึงไดจ้ดัทาํโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อสนองพระราชเสาวนียแ์ละขยายผลการพฒันาจาก
โครงการส่วนพระองค์ หรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยขยายผลจากพื้นท่ี หรือหมู่บ้านท่ี
ดาํเนินการไปแลว้สู่หมู่บา้น หรือชุมชนในลกัษณะระบบลุ่มนํ้ า และร่วมบูรณาการระหว่าง ส่วนราชการ 
ทอ้งถ่ิน และประชาชน 
 

ลุ่มนํา้แม่สะงา อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

ลกัษณะทัว่ไป 
 

พื้นท่ีโครงการประมาณ 263,105.10 ไร่ หรือ 420.97 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีชั้นคุณภาพ
ลุ่มนํ้ า 1A ร้อยละ 48.77 รองลงมาเป็นลุ่มนํ้ า 1B ร้อยละ 21.23 ภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีสูง มีพื้นท่ีทาํการเกษตร
นอ้ย ประชาชนทาํการเกษตรตามไหล่เขา มีลาํห้วยสาํคญั ไดแ้ก่ ห้วยปางตอง 
 สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ อยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิระหว่าง 10-40 องศาเซลเซียส มีอากาศแห้งแลง้
ในฤดูหนาว ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทยใหญ่ รองลงมา คือ ลีซอ กะเหร่ียงแดง และปะโอ เป็นตน้ 
ประชากรรวม 5,956 คน 1,480 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร โดยฤดูฝนจะปลูกขา้วไร่ และ
ขา้วนาปี (สาํหรับบริโภค) ปลายฤดูฝนจะปลูกงา หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วนาปีแลว้จะปลูกถัว่เหลือง กระเทียม 
และแตงโม สาํหรับพืชอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ชาจีน ล้ินจ่ี มะม่วง กาแฟอาราบิกา้ ไผ ่และอโวกาโด 

พื้นท่ีเป้าหมายคลอบคลุม 11 หมู่บา้น มีหมู่บา้นหลกั คือ บา้นปางตอง ส่วนหมู่บา้นบริวารประกอบดว้ย 
บา้นห้วยมะเขือส้ม บา้นนาป่าแปก บา้นรวมไทย บา้นห้วยโป่งอ่อน บา้นทบศอก บา้นยอด บา้นแม่สะงา บา้น
หว้ยขาน บา้นกงุไมส้กั และบา้นหมอกจาํแป๋ 
 
 



ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้แม่สะงา 
 
1. ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

มี 6 หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการ ประกอบด้วย ศูนยว์ิจัยและพฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน            
ศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สถานีประมงนํ้ าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สํานักงานปศุสัตว์
จังหวดัแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยขา้วแม่ฮ่องสอน และโครงการชลประทานจังหวดัแม่ฮ่องสอน สรุปผลการ
ดาํเนินงานได ้ดงัน้ี 

1) เกษตรกรไดเ้รียนรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีสูง เช่น มะคาเดเมีย พลบั บ๊วย จากแปลงทดสอบ 
29 ไร่ ในศูนยส่์งเสริมเกษตรท่ีสูงปางตอง และสามารถนาํเทคโนโลยีการผลิตไมด้อกเมืองหนาว 
และผกัปลอดสารพิษ เช่น ลิลล่ี คล๊อกซีเนีย ผกัคะนา้ฮ่องกง ซูกินี แครอท มะเขือเทศ ผกักาดเขียว
ปลี และถัว่ลนัเตา จากแปลงทดสอบพ้ืนท่ีดงักล่าว ไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้

2) ติดตามและดูแลรักษาแปลงสาธิตการปลูกกาแฟอาราบิกา้ โดยมีเกษตรกร 1 ราย จดัทาํแปลงสาธิต
พื้นท่ี   5 ไร่ ท่ีบา้นรวมไทย ตาํบลหมอกจาํแป่ เพื่อผลิตกลา้พนัธ์ุกาแฟอาราบิกา้และเป็นแปลง
ตน้แบบให้แก่เกษตรกร นอกจากน้ียงัมีการจดัฝึกอบรมการผลิตและแปรรูปกาแฟอาราบิกา้แบบ
ครบวงจรใหก้บัเกษตรกรขา้งเคียง จาํนวน 55 ราย 

3) เกษตรกร หมู่ 4 บา้นนาป่าแปก และหมู่ 8 บา้นทบศอก รวม 120 รายไดรั้บความรู้จากการฝึกอบรม
การทาํการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาํไปใชผ้ลิตพืชผกัสวนครัว ไมผ้ล ไมย้นืตน้ 
มีการส่งเสริมการปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้และไมใ้ชส้อยแบบวนเกษตร ในพื้นท่ี 70 ไร่ และไดป้ลูกทอ้ 
และอะโวคาโด พื้นท่ี 21 ไร่ ทาํใหชุ้มชนมีพื้นท่ีปลูกไมด้งักล่าวเพิ่มข้ึนรวมมากกวา่ 91 ไร่  

4) เกษตรกร  40 ครัวเรือน ไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต เช่น ตน้ดีปลี พริกไทย ชะอม กอ้นเช้ือ
เห็ด และเมลด็พนัธ์ุผกั ทาํใหส้ามารถสร้างแหล่งอาหารภายในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายได ้

5) จดัตั้งจุดสาธิตการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 2 จุด ท่ี ตาํบลหมอกจาํแป่ และ ตาํบลปางหมู พร้อมทั้ง
ฝึกอบรมการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าใหเ้กษตรกรจาํนวน 20 ราย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยติดตามใหค้าํแนะนาํ
อย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกษตรกรนาํความรู้ไปใช้เล้ียงสัตวน์ํ้ าในครัวเรือนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ และมีแหล่งอาหารสาํหรับบริโภคในชุมชน 

6) เกษตรกรบา้นห้วยโป่งอ่อน จาํนวน 20 ราย และนกัเรียนโรงเรียนบา้นห้วยโป่งอ่อน ไดรั้บการ
ฝึกอบรมการเล้ียงสัตวต์ามหลกัวิชาการ สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพ รวมทั้งไดรั้บการ
สนบัสนุนพนัธ์ุสุกร จาํนวน 20 ตวั สตัวปี์ก จาํนวน 60 ตวั ทาํใหชุ้มชนมีแหล่งอาหารเพ่ิมข้ึน 

7) จดัทาํแปลงเรียนรู้การผลิตขา้วนาขั้นบนัได พื้นท่ี 8 ไร่ และแปลงเรียนรู้การผลิตธญัพืชเมืองหนาว 
พื้นท่ี 4 ไร่ เพื่อพฒันาการผลิตเมลด็พนัธ์ุคุณภาพดี มีประสิทธิภาพ และเป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกร 

8) หน่วยงานชลประทานไดจ้ดัทาํโครงการอ่างเก็บนํ้ าหว้ยโป่งอ่อน โดยก่อสร้างทาํนบดินขนาดกวา้ง 
8 เมตร ยาว 120 เมตร สูง 3 เมตร ทางระบายนํ้ าลน้ ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 177 เมตร และท่อส่งนํ้ า 



ยาว 102 เมตร ในพื้นท่ีบา้นแม่สะงา ตาํบลหมอกจาํแป่ เพื่อให้ชุมชนในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ามีนํ้ าทาํ
การเกษตรไดต้ลอดปี 

 
2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 

 

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการเสริมสร้างความเขม้แขง็และพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน ประกอบดว้ย 
ศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และสาํนกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน สรุปผลการดาํเนินงานได ้ดงัน้ี 

1) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร หมู่ 4 บา้นนาป่าแปก ไดรั้บความรู้ในการถนอมและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อบริโภคนอกฤดูกาลและจาํหน่ายเป็นรายได้เสริม รวมทั้งได้เรียนรู้เร่ืองการจด
ทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาความเป็นอยูข่องชุมชนในอนาคต 

2) เกษตรกรกลุ่มแพและโฮมสเตย ์บา้นรวมไทย ไดฝึ้กอบรมการจดัทาํบญัชีครัวเรือน ทาํให้สมาชิก
สามารถจดัทาํบญัชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือนและบญัชีตน้ทุนการประกอบอาชีพของตนเองได ้

3) กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดัตั้งเม่ือปี 2550 และ 2551 จาํนวน 4 กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มสตรีบา้นรวมไทย 
กลุ่มปักเส้ือไทยใหญ่บา้นนาป่าแปก กลุ่มผูเ้ล้ียงสัตวบ์า้นนาป่าแปก และกลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรบา้นห้วย
โป่งอ่อน สามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีเจา้หน้าท่ีคอยติดตามและให้
คาํแนะนาํในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 
3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 
 

สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และสถานีประมง    
นํ้าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทั้ง 3 หน่วยงานไดร่้วมดาํเนินการเพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษท์รัพยากร ดิน นํ้ า ป่าไม ้และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ สรุปผลไดด้งัน้ี 

1) การส่งเสริมพฒันาท่ีดินโดยจดัทาํระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า ในพื้นท่ีบา้นนาป่าแปก จาํนวน 200 ไร่ 
จดัทาํแปลงสาธิตการใชปุ๋้ยพืชสด พื้นท่ี 50 ไร่ และแปลงสาธิตการทาํ/ใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 
50 ไร่ ช่วยใหก้ารอนุรักษดิ์นและนํ้ามีประสิทธิภาพ ราษฎรมีนํ้าใชใ้นฤดูแลง้ ลดการชะลา้งหนา้ดิน
ในฤดูฝน รวมถึงทาํให้เกษตรกรไดรั้บความรู้ในการผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยนํ้ า ปุ๋ยพืชสด เพื่อใชใ้นการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2) พื้นท่ีป่ามีความหลากหลายของพนัธ์ุพืชเพิ่มข้ึน จากการศึกษา รวบรวม อนุรักษ์และขยายพนัธ์ุ
กลว้ยไมป่้า ชนิดเอ้ืองแซะ จาํนวน 2,296 ตน้ ในพื้นท่ี 1 ไร่และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารและ
สมุนไพรเสริมในป่ารอบชุมชน 

3) ประชากรสัตวน์ํ้ าในห้วยปางตองเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสถานีประมงนํ้ าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดผ้ลิต
และปล่อยพนัธ์ุสตัวน์ํ้ าลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ จาํนวน 110,000 ตวั 



4. ด้านการศึกษาวจัิยและการปฏิบัติงานสนับสนุน 
 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) และศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ไดร่้วมกนัดาํเนินการศึกษาและวิจยัโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1) สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ได้ศึกษา
พนัธ์ุพืชทอ้งถ่ิน ท่ีบา้นนาป่าแปก ตาํบลหมอกจาํแป่ โดย
รวบรวมจดัเป็นคลงัชีวภาพไดท้ั้งส้ิน 11 ชนิด จาํนวน 9,310 
ตน้ ประกอบดว้ย ชาจีน 4,000 ตน้  เมเป้ิล 1,200 ตน้ ตองก๊อ 
2,000 ตน้ ขม้ินขาว 2,000 ตน้ มะม่วงป่า 150 ตน้ ไผห่ก 90 ตน้ 
ไผ่ซาง 90 ตน้ ต๋าว 50 ตน้ หวาย 1,200 ตน้ จาํปาป่า 120 ตน้ 
และมณฑาดอย 80 ตน้ และนาํพนัธ์ุท่ีรวมรวมจากคลงัชีวภาพ
และแหล่งอ่ืนไปปลูกในพื้นท่ีโครงการร่วมกบักลว้ยไม ้7 ชนิด
จากศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงแม่ฮ่องสอน รวมจาํนวนพืชท่ี
ปลูกทั้งส้ิน 14,913 ตน้ มีเกษตรกรเขา้ร่วมดาํเนินการในพื้นท่ี 

240 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

2) ศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลิตกลว้ยไมท้อ้งถ่ิน 100,000 ตน้ ทอ้ 1,000 ตน้ 
อะโวคาโด 1,000 ตน้ มะม่วง 2,000 ตน้ ล้ินจ่ี 3,000 ตน้ และไมด้อกไมป้ระดบั 20,000 ตน้ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมโครงการวิจยัการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของป่า
รอบชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

 
    
 
 
 
 
 

การผลติต้นพนัธ์ุพชืเพือ่สนับสนุนเกษตรกร 

กล้วยไม้ป่าทีไ่ด้ทาํการอนุรักษ์ไว้ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติเห็ดจากก้อนเช้ือทีเ่กษตรกรได้รับการสนับสนุน 

การฝึกอบรมหลกัสูตรการผลติกาแฟอาราบิก้า 

อ่างเกบ็นํา้บ้านห้วยโป่งอ่อน 

แปลงสาธิตการผลติข้าว 

การผลติผกัปลอกสารพษิ 

การฝึกอบรมจัดทาํบัญชีครัวเรือน 

ผลผลติสัตว์นํา้ของเกษตรกร 

การส่งเสริมและพฒันาอาชีพด้านปศุสัตว์ 



ลุ่มนํา้ของ อาํเภอปางมะผ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
ลกัษณะทัว่ไป 
 

พื้นท่ีโครงการประมาณ 361,583.13 ไร่ หรือ 578.51 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า 
1A ร้อยละ 43.74 รองมาเป็นลุ่มนํ้ า 1B ร้อยละ 44.39 โดยพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าเกือบทั้งหมดเป็นภูเขาหินปูนสลบัซบัซอ้น   
ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ พื้นท่ีทาํกินอยูร่ะหวา่งหุบเขาและไหล่เขา 

อุณหภูมิอยูใ่นช่วง 3 - 42 องศาเซลเซียส และมีอากาศแห้งแลง้ในฤดูหนาว ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย 1,440 
มิลลิเมตร/ปี   

ประชากรรวม 2,538 คน 571 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นชนเผา่มูเซอแดง รองลงมา คือ ไทยใหญ่ กะเหร่ียง
ขาว และปะโอ ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร มีการปลูกขา้วไวบ้ริโภคในครัวเรือน ส่วน
พืชอ่ืนๆ ท่ีปลูกในพื้นท่ี ไดแ้ก่ กระเทียม พืชผกั ถัว่แดงหลวง งา กะหลํ่า เผอืก และขา้วโพด  

พื้นท่ีเป้าหมายครอบคลุม 13 หมู่บา้น มีหมู่บา้นหลกั คือ บา้นปางคอง หมู่บา้นบริวาร ประกอบดว้ย 
บา้นแสนคาํลือ บา้นแอโก๋ บา้นเมืองแพม บา้นปุงยาม บา้นปางคาม บา้นโทง้หลวง บา้นโทง้นา บา้นป่าโหล 
บา้นดอยคู บา้นซอแบะ บา้นโทง้สา และบา้นอาโจ ้
 
ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ของ 
 
1. ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการ 6 หน่วยงาน ประกอบดว้ย ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 
สํานักงานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สถานีประมงนํ้ าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สํานักงานปศุสัตวจ์งัหวดั
แม่ฮ่องสอน ศูนยว์ิจยัขา้วแม่ฮ่องสอน และโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สรุปผลจากการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) ติดตามและดูแลรักษาแปลงสาธิตการปลูกกาแฟอาราบิกา้ ร่วมกบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 1 
แปลง พื้นท่ี 5 ไร่ ท่ีบา้นปางคอง เพื่อผลิตกลา้พนัธ์ุกาแฟอาราบิกา้และจดัทาํเป็นแปลงสาธิต และ
ฝึกอบรมการผลิตและแปรรูปกาแฟอาราบิกา้ครบวงจรใหก้บัเกษตรกรจาํนวน 36 ราย ใหมี้ความรู้
ในการผลิตกาแฟเพื่อการคา้ได ้

2) เกษตรกร หมู่ 9 บา้นโทง้หลวง จาํนวน 250 รายไดรั้บความรู้ดา้นการทาํเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถผลิตพืชผกัสวนครัว ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ภายในครัวเรือน ประกอบกบัมีการส่งเสริม
การปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้และไมใ้ชส้อย จาํนวน 75 ไร่ ทาํให้บา้นโทง้หลวงมีพื้นท่ีปลูกตน้ไมใ้น
ชุมชนมากข้ึน 

3)  เกษตรกรบา้นโทง้หลวง 20 ครัวเรือน ไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต เช่น ตน้ดีปลี พริกไทย 
ชะอม กอ้นเช้ือเห็ด และเมลด็พนัธ์ุผกัต่างๆ ช่วยใหเ้กษตรกรสร้างแหล่งอาหารของตนเองได ้



4) เกษตรกรจาํนวน 54 ราย ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากสถานี
ประมงติดตามใหค้าํแนะนาํอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กษตรกรมีความรู้ในการเล้ียงสัตวน์ํ้ าท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการ และมีอาหารโปรตีนบริโภคในครอบครัวและชุมชน 

5) เกษตรกรบา้นโทง้นาและบา้นปางคอง จาํนวน 20 ราย และนกัเรียนโรงเรียนบา้นปางคอง ไดรั้บ
การฝึกอบรมการเล้ียงสัตว ์ทาํให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ และสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัได้
สนบัสนุนพนัธ์ุสุกร จาํนวน 20 ตวั สตัวปี์ก จาํนวน 60 ตวั ใหชุ้มชนมีแหล่งอาหารเพ่ิมข้ึน 

6) ศูนยว์ิจยัขา้วแม่ฮ่องสอน ไดป้รับพื้นท่ีแปลงเรียนรู้ 15 ไร่เป็นนาขั้นบนัได และไดจ้ดัทาํแปลง
เรียนรู้การผลิตขา้วในนาขั้นบนัได จาํนวน 3 แปลงพื้นท่ีรวม 20 ไร่ ท่ีบา้นปางคอง และบา้นปุงยาม 
เพื่อผลิตเมลด็พนัธ์ุคุณภาพดี และเป็นจุดเรียนรู้ใหแ้ก่เกษตร 

7) ชลประทานจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดจ้ดัทาํโครงการฝายบา้นหารเห็ด โดยไดก่้อสร้างฝายคอนกรีต     
1 แห่ง ขนาดยาว 10 เมตร สูง 1.2 เมตร และรางริน คสล. กวา้ง 0.7 เมตร ยาว 734 เมตร สูง 0.7 
เมตร เพื่อใหชุ้มชนในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ามีนํ้ าใชเ้พียงพอในทุกฤดู 

 
2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 

 

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการ ประกอบดว้ย สาํนกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร หมู่ 9 บา้นโทง้หลวง จาํนวน 20 ราย ไดรั้บความรู้การถนอมและแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเก็บไวบ้ริโภคนอกฤดูกาลและจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม รวมถึงการวาง
แผนการทาํงาน และการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาความ
เป็นอยูข่องชุมชนในอนาคต 

2) กลุ่มทอผา้กะเหร่ียง บา้นเมืองแพม ไดรั้บการอบรมดา้นการจดัทาํบญัชีครัวเรือน ทาํให้สมาชิก
สามารถจดัทาํบญัชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือนและบญัชีตน้ทุนการประกอบอาชีพของตนเองได ้

3) กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดัตั้งเม่ือปี 2550 และ 2551 จาํนวน 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มทอผา้บา้นปางคอง 
และกลุ่มทอผา้กะเหร่ียงบา้นเมืองแพม สามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมี
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐใหค้าํแนะนาํการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 
3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 
 

สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดาํเนินการพฒันาและอนุรักษดิ์นและนํ้ า ส่วนสถานีประมงนํ้ าจืด
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดาํเนินการเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพ สรุปผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

1) จดัทาํระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า ในพื้นท่ีบา้นปางบอน จาํนวน 300 ไร่  จดัทาํแปลงสาธิตการใชปุ๋้ย
พืชสด พื้นท่ี 50 ไร่ และแปลงสาธิตการทาํ/ใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 50 ไร่ ช่วยเสริมการ



อนุรักษ์ดินและนํ้ าให้มีนํ้ าใช้ในฤดูแลง้ ลดการชะลา้งหน้าดินในฤดูฝน นอกจากน้ีเกษตรกรยงั
ไดรั้บความรู้การผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยนํ้ า ปุ๋ยพืชสด เพื่อใชเ้องได ้

2) สาํรวจและประเมินทรัพยากรสตัวน์ํ้ า 2 คร้ัง เพื่อจดัเกบ็ขอ้มูลก่อนทาํการผลิตสัตวน์ํ้ าคืนสู่แหล่งนํ้ า
ธรรมชาติ โดยไดผ้ลิตและปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า จาํนวน 10,000 ตวั ลงสู่แหล่งนํ้ าบริเวณ หมู่ 9 บา้น
โทง้หลวง 

 
4. ด้านการศึกษาวจัิยและการปฏิบัติงานสนับสนุน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง  (องค์การ
มหาชน) ไดด้าํเนินการศึกษาและวิจยัโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

ศึกษาพนัธ์ุพืชทอ้งถ่ิน ท่ีบา้นห้วยนํ้ าโป่ง 
ตาํบลนาปู่ป้อม โดยรวบรวมเป็นคลงัชีวภาพไดท้ั้งส้ิน 
10 ชนิด จาํนวน 1,887 ตน้ ประกอบดว้ย หวายขม 500 
ตน้ ไผ่ซาง 409 ตน้ มะขามป้อม 3858 ตน้ ตะคร้อ 95 
ตน้ ก่อ 205 ตน้ มะเฟือง 30 ตน้ แดง 120 ตน้ มะขาม 
45 ตน้ มะเม่า 78 ตน้ และหวา้ 20 ตน้ และนาํพนัธ์ุท่ี
รวมรวมทั้งจากคลงัชีวภาพและแหล่งอ่ืนไปปลูกใน
พื้นท่ีโครงการ จาํนวน 1,158 ตน้ โดยมีเกษตรกรเขา้
ร่วมดาํเนินการ 33 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรทีไ่ด้รับการฝึกอบรมการปลูกข้าว  การฝึกอบรมการผลติและแปรรูปกาแฟครบวงจร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แปลงเรียนรู้การปลูกข้าว บ้านปางคอง 

สํารวจและประเมนิทรัพยากรสัตว์นํา้ 

โครงการฝายบ้านหารเดด็ 
เจ้าหน้าทีใ่ห้คาํแนะนําเกีย่วกบัโครงการ 

แปลงสาธิตของนายแอจาย รุ่งเรือง 

การปศุสัตว์ในครัวเรือน ปล่อยพนัธ์ุสัตว์นํา้ในแหล่งนํา้ธรรมชาติ 

อบรมการทาํบัญชีให้กลุ่มทอผ้ากะเหร่ียง 



ลุ่มนํา้ปาย อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

ลกัษณะทัว่ไป 
 

พื้นท่ีโครงการประมาณ 84,265.64 ไร่ หรือ 134.87 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า 
1A ร้อยละ 53.94 รองลงมาเป็นลุ่มนํ้ าชั้น 3 ร้อยละ 24.00 พื้นท่ีโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีระหว่างหุบเขา         
บางพ้ืนท่ีมีความลาดชนั เป็นภูเขาสลบัซับซ้อน มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางระหว่าง 600-800 เมตร 
โดยป่าตน้นํ้าลาํธารถูกบุกรุกแผว้ถาง เพื่อเป็นพื้นท่ีทาํการเกษตร 

พื้นท่ีโดยทัว่ไปอยูใ่นเขตร้อนช้ืน ฤดูฝนมีฝนตกหนกั ฤดูหนาวอุณหภูมิอยูร่ะหว่าง 8-25 องศาเซลเซียส 
ฤดูร้อนอุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 25-43 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,330 มิลลิเมตร/ปี 

 ประชากรรวม 5,575 คน 1,594 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นชนเผา่ไทยใหญ่ รองลงมา คือ กะเหร่ียง และ
ไทยกลาง ตามลาํดบั ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร ปลูกขา้วไวบ้ริโภคในครัวเรือน พืชอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กระเทียม 
พืชผกั ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง และสม้ 

พื้นท่ีเป้าหมายครอบคลุม 17 หมู่บา้น หมู่บา้นหลกัคือ บา้นท่าโป่งแดง หมู่บา้นบริวาร ประกอบดว้ย     
บา้นปางหมู บา้นแม่ส่วยอู บา้นห้วยเสือเฒ่า บา้นห้วยปู่แกง บา้นนํ้ าเพียงดิน บา้นในสอย บา้นสบสอย บา้นป่าปุ๊ 
บา้นหว้ยคล่ี บา้นหว้ยแกว้ บา้นดอยแสง บา้นหว้ยผึ้ง บา้นไมส้ะเป่ บา้นทุ่งกองมู บา้นหว้ยเด่ือ บา้นม่อนตะแล 
 
ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ปาย 
 
1. ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

หน่วยงานดาํเนินการ 5 หน่วยงาน ประกอบดว้ย ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน สาํนกังาน
เกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สถานีประมงนํ้ าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน และ
ศูนยว์ิจยัขา้วแม่ฮ่องสอน สรุปผลการดาํเนินงานได ้ดงัน้ี 

1) เกษตรกรไดเ้รียนรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพ เช่น มะคาเดเมีย สม้โอ เงาะ ฝร่ัง มะม่วง ขนุน 
ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ขา้วโพด และมนัฝร่ัง จากแปลงเรียนรู้พื้นท่ีรวม 212 ไร่ ในพื้นท่ีศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และสามารถนาํความรู้ไปใชเ้พิ่มผลผลิตตนเองได ้

2) ผลิตกลา้พนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัจาํนวน 70,000 ตน้ เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และสนับสนุนแก่ประชาชน รวมถึงขยายพนัธ์ุและดูแลรักษา
กลว้ยไมป่้าเอ้ืองแซะ จาํนวน 15,000 ตน้ เพื่อคืนสู่ป่า 

3) พฒันาศูนยเ์รียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาํบลผาบ่อง 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งความรู้ดา้น
การเกษตรใหก้บัเกษตรกร นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 



4) เกษตรกร หมู่ 3 บา้นทุ่งกองมู จาํนวน 250 รายไดเ้รียนรู้เร่ืองเกษตรพอเพียง สามารถนาํความรู้ไป
ใชผ้ลิตพืชผกัสวนครัว ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ ภายในครัวเรือนได ้ประกอบกบัมีการส่งเสริมการปลูก   
ไมผ้ล ไมย้นืตน้และไมใ้ชส้อยแบบวนเกษตร เช่น เงาะ ทุเรียน มงัคุด มะนาว ในพื้นท่ี 75 ไร่ ทาํให้
มีแหล่งวตัถุดิบธรรมชาติของชุมชนเพิ่มข้ึน 

5) เกษตรกร หมู่ 3 บา้นทุ่งกองมู 20 ครัวเรือน ไดรั้บการสนับสนุนปัจจยัการผลิต เช่น ตน้ดีปลี 
พริกไทย ชะอม ก้อนเช้ือเห็ด และเมล็ดพนัธ์ุผกัต่างๆ ทาํให้สามารถสร้างแหล่งอาหารภายใน
ครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายในการดาํรงชีวิต 

6) พฒันาจุดเรียนรู้ดา้นการประมงในพ้ืนท่ีตาํบลผาบ่อง และตาํบลปางหมู และฝึกอบรมการเพาะเล้ียง
สัตวน์ํ้ าแก่เกษตรกรจาํนวน 20 ราย โดยมีเจา้หน้าท่ีให้คาํแนะนาํ ทาํให้เกษตรกรมีความรู้และ
สามารถเล้ียงสตัวน์ํ้ าไดผ้ลผลิตมีคุณภาพ สร้างแหล่งอาหารในชุมชน 

7) เกษตรกรบา้นไมส้ะเป่ ตาํบลปางหมู จาํนวน 15 ราย และนักเรียนโรงเรียนไมส้ะเป่ไดรั้บการ
ฝึกอบรมการเล้ียงสัตว ์สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ และมีการสนับสนุนสุกร 
จาํนวน  10 ตวั สตัวปี์ก จาํนวน 60 ตวั ใหแ้ก่เกษตรกร ทาํใหชุ้มชนมีแหล่งอาหารจากสตัวเ์พิ่มข้ึน 

8) จดัทาํแปลงเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตขา้ว พื้นท่ี 10 ไร่ ซ่ึงเกบ็เก่ียวแลว้ไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 608 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เพื่อสนับสนุนเมล็ดพนัธ์ุให้เกษตรกรบา้นผาบ่อง รวมจาํนวน 370 กิโลกรัม บา้นสบสอย 
จาํนวน 20 กิโลกรัม และสนับสนุนเมล็ดพนัธ์ุขา้ว กข.39 ให้เกษตรกรบา้นปางหมู จาํนวน           
20 กิโลกรัม 

 
2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 

 

หน่วยงานท่ีดาํเนินการ ประกอบดว้ย สาํนกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน และสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน สรุปผลการดาํเนินงานได ้ดงัน้ี 

1) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร หมู่ 2 บา้นท่าโป่งแดง และหมู่ 3 บา้นทุ่งกองมู รวมจาํนวน 40 ราย ไดรั้บ
ความรู้ในการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเก็บไวบ้ริโภคนอกฤดูกาลและจาํหน่าย
เป็นรายไดเ้สริม รวมถึงไดรั้บความรู้ในการวางแผนการทาํงาน และความรู้เก่ียวกบัจดทะเบียนเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาความเป็นอยูข่องชุมชนต่อไปในอนาคต 

2) กลุ่มงาเพื่อสุขภาพ บา้นปางหมู ไดรั้บการฝึกอบรมการจดัทาํบญัชีครัวเรือน ทาํใหส้มาชิกสามารถ
จดัทาํบญัชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือนและบญัชีตน้ทุนการประกอบอาชีพของตนเองได ้

3) กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดัตั้งปี 2550 และ 2551 จาํนวน 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มจกัรสานหมวกกุ๊บไต 
กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดภยับา้นปางหมู กลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าเรือนประทบัท่าโป่ง
แดง กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพรบา้นห้วยเด่ือ และกลุ่มผกัปลอดสารพิษบา้นสบสอย สามารถดาํเนิน
กิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 



3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 
 

สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สถานีประมงนํ้ าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และโครงการธนาคาร
อาหารชุมชนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จังหวดัแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันดาํเนินงานเพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน นํ้า และป่าไมเ้พื่อความสมดุลและยัง่ยนื ดงัน้ี 

1) การส่งเสริมพฒันาท่ีดินโดยการจดัทาํระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า ในพื้นท่ีบา้นห้วยเสือเฒ่า จาํนวน 
200 ไร่ จดัทาํแปลงสาธิตการใชปุ๋้ยพืชสด พื้นท่ี 10 ไร่ และแปลงสาธิตการทาํ/ใชปุ๋้ยหมกัและ     
ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 100 ไร่ ช่วยอนุรักษดิ์นและนํ้ าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีนํ้ าใชใ้นฤดูแลง้ ลดการ     
ชะลา้งหนา้ดินในฤดูฝน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยนํ้ า ปุ๋ยพืชสด  

2) ปล่อยสัตวน์ํ้ า จาํนวน 112,000 ตวั เพื่อคืนสู่แหล่งนํ้ าธรรมชาติ ในพื้นท่ีตาํบลปางหมู และตาํบล  
ผาบ่อง เพื่อเป็นอาหารของราษฎรในพื้นท่ี 

3) เพาะชาํกลา้ไม ้เช่น หญา้แฝก หวาย และไมมี้ค่า รวมทั้งส้ิน 240,000 ตน้ ใหร้าษฎรไดน้าํไปปลูกใน
พื้นท่ีของตนหรือป่าชุมชน ไวเ้ป็นอาหาร ไมใ้ชส้อย สมุนไพร และสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่า 
และการจดัทาํแนวกนัไฟระยะทาง 20 กิโลเมตร บริเวณ หมู่ 2 บา้นป่าปุ๊ เพื่อลดการเกิดไฟป่า       
ในพื้นท่ี ร่วมกบัการก่อสร้างฝายตน้นํ้ าแบบผสมผสาน จาํนวน 40 แห่ง เพื่อรักษาความชุมช้ืนของ
ป่าในฤดูแลง้ ลดการชะลา้งหนา้ดิน 

4) ปลูกไมใ้ชส้อยในตาํบลผาบ่อง และตาํบลปางหมู รวม 400 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าและสร้างวตัถุดิบ
ตามธรรมชาติสาํหรับใชใ้นอนาคต 

5) ฝึกอบรมหลกัสูตร การผลิตและใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหแ้ก่ราษฎร 6 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ย บา้นชานเมือง บา้นทุ่งกองมู บา้นกงุไมส้กั ตาํบลปางหมู บา้นดอยแสง ตาํบลในสอย 
บา้นยอด ตาํบลหมอกจาํแป่ และบา้นท่าโป่งแดง ตาํบลผาบ่อง ทาํใหร้าษฎรมีความรู้ในการบริหาร
ธนาคารฟืนในพ้ืนท่ีของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการรักษ์นํา้ฯ การสนับสนุนปัจจัยการผลติแก่เกษตรกร 

การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ ฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง 

ดูแลรักษาต้นกล้าอนุบาลกล้วยไม้เอือ้งแซะ ส่งเสริมการเลีย้งสุกร 

ฝึกอบรมด้านปศุสัตว์ เกษตรกรเจ้าของแปงข้าวพนัธ์ุ กข39 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การฝึกอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร การฝึกอบรมการทาํจัดบัญชี 

การจัดทาํระบบอนุรักษ์ดนิและนํา้ ปล่อยปลาสู่แหล่งนํา้ธรรมชาติ 

เพาะชํากล้าไม้ในโครงการ  food bank กจิกรรมปลูกไม้ใช้สอย 

การส่งเสริมการใช้เช้ือเพลงิชีวมวล สร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนในพืน้ที่ 



ลุ่มนํา้แม่สะมาด-ห้วยหมากลาง อาํเภอเมือง และอาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

ลกัษณะทัว่ไป 
 

พื้นท่ีโครงการมีประมาณ 112,442.43 ไร่ หรือ 179.90 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง        
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า 1A ร้อยละ 67.71 มีความสูง 1,000 -1,500 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลปาน
กลาง พื้นท่ีด้านเหนือส่วนหน่ึงครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลห้วยโป่ง มีลาํห้วยสําคญัคือ ห้วยโป่งและห้วยแม่จ๋า      
ไหลไปลงแม่นํ้ าปาย ท่ีบา้นผาบ่อง ตาํบลผาบ่อง ส่วนพื้นท่ีดา้นใตเ้ป็นส่วนของนํ้ าแม่สุริน ตน้กาํเนิดจากดอย 
แม่อูคอ มีพื้นท่ีครอบคลุมตาํบลแม่อูคอ อาํเภอขุนยวม ไหลไปรวมกบัแม่นํ้ าปายในเขตพม่าก่อนไหลสู่แม่นํ้ า
สาละวิน 

ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน มีอากาศเยน็ตลอดปี ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปริมาณ
นํ้ าฝนเฉล่ียตลอดปี 1,282 มิลลิเมตร บางปีมีปริมาณนํ้ าฝนต่อปีสูงถึง 1,900 มิลลิเมตร ฤดูหนาวเร่ิมเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 38 องศาเซลเซียส และตํ่าสุดเฉล่ีย 20 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 25 องศาเซลเซียส 

ประชากร 385 ครัวเรือน รวม 1,964 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผา่กะเหร่ียงท่ีมีลกัษณะของการอยูอ่าศยัพึ่งพิง
ธรรมชาติตามแบบของการอยูร่่วมกบัป่าอยา่งชดัเจน จึงมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัทั้งลุ่มนํ้า มีการอนุรักษท์รัพยากรนํ้า ป่าไมแ้ละสตัวป่์า ประกอบอาชีพโดยการปลูกขา้วเป็นพืชหลกัถึงร้อย
ละ 80 ส่วนพืชท่ีปลูกเป็นการคา้ คือ กาแฟอาราบิกา้ โดยพ้ืนท่ีๆ ปลูกมากอยูบ่ริเวณบา้นแม่สุริน บา้นพอนอคี และ
บา้นหว้ยหมากลาง เป็นการปลูกเชิงอนุรักษโ์ดยใชร่้มเงาป่า หรือปลูกบริเวณรอบๆบา้น และปลูกชาเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนค่อนขา้งตํ่า อยูท่ี่ 8,000-10,000 บาทต่อปี 

มีการเล้ียงสตัวเ์ป็นอาหารทุกครัวเรือน (สุกร ไก่ เป็ด) ส่วนสตัวท่ี์มีความสาํคญัท่ีสุด คือ โค และกระบือ ใน
พื้นท่ีลุ่มนํ้ามีประมาณ 1,000-1,500 ตวั ดา้นประมงมีแหล่งนํ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อยูท่ี่บริเวณหนองเขียว ซ่ึงเป็น
แหล่งนํ้าตามธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ พื้นท่ีประมาณ 50 ไร่ ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารท่ีสาํคญัของชุมชน 
พื้นท่ีเป้าหมายครอบคลุม 14 หมู่บา้น หมู่บา้นหลกั คือ บา้นหนองเขียว และบา้นแม่สะมาด ส่วนหมู่บา้นบริวาร 
ประกอบดว้ย บา้นพะยอย บา้นหว้ยข้ีสุกร บา้นหว้ยขา้วลีบ บา้นก่ิวขม้ิน บา้นหว้ยฮะ บา้นหวัฮะ บา้นทุ่ง
มะขามป้อม บา้นนํ้าโคง้ บา้นหว้ยหมากลาง บา้นก่าโน บา้นแม่สุริน และบา้นพะนอคี 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้แม่สะมาด-ห้วยหมากลาง 
 
1. ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

หน่วยงาน 5 หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการ ประกอบดว้ย ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 
ศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สถานีประมงนํ้ าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สํานักงานปศุสัตว์
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และศูนยว์ิจยัขา้วแม่ฮ่องสอน สรุปผลการดาํเนินงานได ้ดงัน้ี 

1) ในตาํบลห้วยโป่งเกษตรกรในพื้นท่ีได้เรียนรู้การปลูก กาแฟอาราบิก้า จากแปลงสาธิตของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 2 ราย พื้นท่ีรวม 10 ไร่ นอกจากน้ียงัมีการคดัเลือกเกษตรกร
จาํนวน 15 ราย เพื่อเป็นเกษตรกรเครือข่ายสร้างแปลงตน้แบบการปลูกกาแฟอาราบิกา้ภายในตาํบล 
และฝึกอบรมการผลิตและแปรรูปกาแฟอาราบิกา้แบบครบวงจรใหก้บัเกษตรกรจาํนวน 37 ราย 

2) เกษตรกร หมู่ 4 บา้นทุ่งมะขามป้อม หมู่ 9 บา้นพะนอคี และหมู่ 10 บา้นบา้นหนองเขียว รวม
จาํนวน 210 ราย ไดรั้บความรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และไดรั้บการส่งเสริมการปลูก
ไมผ้ล ไมย้ืนตน้และไมใ้ชส้อยแบบวนเกษตร โดยการสนบัสนุนพนัธ์ุไม ้เช่น เงาะ ทุเรียน มงัคุด 
ลองกอง ฝร่ัง มะขาม เพื่อนาํไปปลูกในพ้ืนท่ีบา้นพะนอคี และบา้นหนองเขียว รวม 80 ไร่ ทาํให้มี
พื้นท่ีปลูกไมด้งักล่าวเพื่อเป็นอาหารของชุมชนในอนาคตมากข้ึน 

3) เกษตรกร 40 ครัวเรือน จากบา้นพะนอคี และบา้นบา้นหนองเขียว ไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัการ
ผลิต เช่น ตน้ดีปลี พริกไทย ชะอม กอ้นเช้ือเห็ด และเมลด็พนัธ์ุผกัต่างๆ เพื่อนาํไปปลูกเป็นแหล่ง
อาหารในครัวเรือนและชุมชน 

4) เกษตรกรจาํนวน 40 ราย ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยติดตาม
ใหค้าํแนะนาํอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหมี้ความรู้ในการเล้ียงสตัวน์ํ้ าอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  

5) เกษตรกรบา้นหนองเขียว และบา้นหัวแม่สุรินทร์ รวมจาํนวน 35 ราย และนกัเรียนโรงเรียนบา้น
หนองเขียว และโรงเรียนบา้นหวัแม่สุรินทร์ ไดรั้บการฝึกอบรมการเล้ียงสัตว ์สามารถนาํความรู้ไป
ใชใ้นการประกอบอาชีพได ้นอกจากน้ียงัมีการสนบัสนุนสุกร จาํนวน 30 ตวั สัตวปี์ก จาํนวน 120 
ตวั ใหชุ้มชนมีแหล่งอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

6) เกษตรกรในพ้ืนท่ีไดผ้ลผลิตขา้วสูงข้ึนเพื่อใชบ้ริโภคและเป็นแหล่งเมลด็พนัธ์ุดี ดว้ยเทคโนโลยกีาร
ผลิตขา้วแบบนาขั้นบนัได โดยการปรับปรุงดินดว้ยหินฟอสเฟต 200 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยอินทรีย์
อดัเม็ด อตัรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัเทคโนโลยีการป้องกนักาํจดัศตัรูขา้ว และระบบการ
อนุรักษดิ์นและนํ้าท่ีดี 

 
 
 
 



2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 
 

มีหน่วยงานเขา้ร่วมดาํเนินการ ประกอบดว้ย ศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน สรุปผลการดาํเนินงานได ้ดงัน้ี 

1) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร บา้นหนองเขียว และกลุ่มเกษตรกรบา้นพะนอคี ไดรั้บความรู้ในการถนอม
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเก็บไวบ้ริโภคนอกฤดูกาลและจาํหน่ายเป็นรายได้เสริม 
รวมถึงไดรั้บความรู้ในการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาความ
เป็นอยูข่องชุมชนต่อไปในอนาคต 

2) กลุ่มขา้วซอ้มมือบา้นพะนอคี ไดรั้บการอบรมการจดัทาํบญัชีครัวเรือน ทาํใหส้มาชิกสามารถจดัทาํ
บญัชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือนและบญัชีตน้ทุนการประกอบอาชีพของตนเองได ้

3) กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดัตั้งเม่ือปี 2550 และ 2551 จาํนวน 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มอาชีพเล้ียงโคขนุบา้น
ทุ่งมะขามป้อม กลุ่มผูเ้ล้ียงปศุสัตว์บ้านหนองเขียว และกลุ่มผูผ้ลิตข้าวซ้อมมือบ้านพะนอคี 
สามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีเจา้หน้าท่ีคอยให้คาํแนะนาํการอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 
 

สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และสถานีประมงนํ้ าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานท่ี
ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟแูละอนุรักษท์รัพยากรดิน นํ้า และป่าไมเ้พื่อความสมดุลและยัง่ยนื ผลท่ีไดมี้
ดงัน้ี 

1) การพฒันาท่ีดินไดจ้ดัทาํระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า ในตาํบลแม่อูคอ อาํเภอขุนยวม และตาํบลห้วย
โป่ง อาํเภอเมือง รวมจาํนวน 180 ไร่ จดัทาํแปลงสาธิตการใชปุ๋้ยพืชสด ในพื้นท่ี 30 ไร่ และแปลง
สาธิตการทาํ/ใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 20 ไร่ ซ่ึงช่วยอนุรักษดิ์นและนํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
นํ้ าใชใ้นฤดูแลง้ ลดการชะลา้งหนา้ดินในฤดูฝน และทาํใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้การผลิตปุ๋ยชนิดต่างๆ 
ใชเ้องได ้

2) สถานีประมงนํ้ าจืดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สาํรวจและประเมินทรัพยากรสัตวน์ํ้ า 3 คร้ัง เพื่อเก็บขอ้มูล
ความอุดมสมบูรณ์ก่อนทาํการผลิตสัตวน์ํ้ าเพื่อคืนสู่แหล่งนํ้ าธรรมชาติ โดยไดผ้ลิตและปล่อยสัตว์
นํ้ า จาํนวน 100,000 ตวั ลงสู่แหล่งนํ้าพื้นท่ีบา้นหนองเขียว และบา้นพะนอคี 

 
 
 
 
 



4. ด้านการศึกษาวจัิยและการปฏิบัติงานสนับสนุน 
 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) ไดด้าํเนินการศึกษาและวิจยัโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1) ศึกษาพนัธ์ุพืชทอ้งถ่ิน ท่ีบา้นหว้ยหมากลาง ตาํบลหว้ยโป่ง โดย
รวบรวมเป็นคลังชีวภาพได้ทั้ งส้ิน 16 ชนิด จาํนวน 826 ต้น 
ประกอบดว้ย รองเทา้นารีอินทนนท ์48 ตน้ เอ้ืองคาํ 10 กระถาง 
ชา้งงาเดียว 8 ตน้ ฟ้ามุ่ย 5 ตน้ ม่านสายพระอินทร์ 4 ช่อ ม่านสาย
วิสูตร 7 ช่อ เอ้ืองคาํผกัปราบ 15 กระถาง เอ้ืองคาํเหล่ืยม 11 
กระถาง กะเรกะร่อนอินทนนท์ 125 ต้น เ อ้ืองไม้เท้าฤาษี 5 
กระถาง เอ้ืองชา้งนา้ว 2 ช่อ เอ้ืองเงินแดง 13 ช่อ สายนํ้าคร่ัง 3 ช่อ 
คาหาน 150 ตน้ ตองก๊อ 120 ตน้ และหวายหอม 300 ตน้ และนาํ
พนัธ์ุท่ีรวมรวมทั้งจากคลงัชีวภาพและแหล่งอ่ืนไปปลูกในพื้นท่ี
โครงการ รวม 5,000 ตน้ โดยมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 25 ราย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทําแปลงสาธิตการปลูกกาแฟอาราบิก้า 
ในร่มเงาธรรมาติ 

การฝึกอบรมการผลติและแปรรูปกาแฟอาราบิก้าครบ
วงจร 

พนัธ์ุพชืท้องถิ่นทีบ้่านห้วยหมากลาง เช่น คาหาน ม่านสายพระอนิทร์ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีสํ่าหรับปลูกท้อและอะโวคาโด การตรวจและวเิคราะห์คุณภาพนํา้ 

การสนับสนุนพนัธ์ุไก่ให้เกษตรกร สนับสนุนเวชภัณฑ์และอาหารสัตว์ให้เกษตรกร 

ใช้ใบยาสูบหว่านแปลงข้าวเพือ่ป้องกนัแมลงศัตรูข้าว 
สอนการจัดทาํบัญชีครัวเรือนให้กลุ่มข้าวซ้อมมือ 

บ้านพะนอคี 

พืน้ที่ๆ ได้รับการจัดทาํระบอนุรักษ์ดนิและนํา้ กจิกรรมปล่อยสัตว์นํา้ในพืน้ที่ 



ส่ิงทีโ่ดดเด่นจากการดําเนินงานทีผ่่านมาในภาพรวมของลุ่มนํา้ต่างๆ ในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

1) จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเกิดศูนยบ์ริการและพฒันาตามพระราชดาํริข้ึนทั้งหมด 3 ศูนย ์เป็นแหล่งศึกษาดู
งาน แหล่งเรียนรู้และแหล่งสาธิตการปฏิบติัตามพระราชดาํริ แก่เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ 

2) มีการอนุรักษป่์าตน้นํ้าลาํธารอยา่งเป็นรูปธรรม พื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มข้ึนมาก 
3) เกษตรกรสามารถผลิตพืชปลอดภยั สร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค ลดสารเคมีตกคา้งในพ้ืนท่ี และมี

การยอมรับการส่งเสริมพืชชนิดใหม่ เช่น เงาะ ทุเรียน หรือ อะโวคาโด กาแฟอาราบิกา้ มะคาเดเมีย
และ พลบั แทนการปลูกพืชชนิดเดิม 

4) ราษฎรมีความเขา้ใจในการบริหารจดัการตน้นํ้ า กลางนํ้ าและปลายนํ้ า มากข้ึน ประชาชนสามารถ
อยูร่่วมกบัป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

5) เกิดกระบวนการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มแม่บา้น ซ่ึงสร้างรายไดจ้าก
การแปรรูปและถนอมอาหาร เพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้เกษตร 

 
ปัญหา อุปสรรค 
 

1) เสน้ทางการคมนาคมในพ้ืนท่ีโครงการฯ ไม่สะดวก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฤดูฝน 
2) ราษฎรท่ีอาศยัในพื้นท่ีโครงการมีความหลากหลายทางเผา่พนัธ์ุ หลากภาษา ทาํใหส่ื้อสารกลายเป็น

อุปสรรคในการดาํเนินงาน 
3) ขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร และบางพื้นท่ีแหล่งนํ้าท่ีไหลผา่นอยูต่ ํ่ากวา่พื้นท่ีการเกษตร 
4) ปัญหาพื้นท่ีทาํการเกษตรส่วนใหญ่เป็นภูเขาและท่ีดอน นอกจากน้ีบางหมู่บา้นตั้งอยู่ใกลแ้นว

ชายแดนเส่ียงต่อปัญหาความมัน่คง และภยัคุกคามต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานปฏิบัติ 
 

1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และทหารในพื้นท่ี ควรประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
กนัอยา่งต่อเน่ือง 

2) พื้นท่ีในบริเวณหมู่บา้นควรไดรั้บการวางระบบและออกแบบการใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมดาํเนินการและใหค้วามรู้กบัประชาชน เช่น การจดัสรรพื้นท่ี
แหล่งนํ้ า การวางระบบชลประทาน การวางแผนการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีเกษตรกรรม        
การวางแผนการใชท่ี้ดินบริเวณบา้น เช่นการปลูกพืชผกัสวนครัวเพื่อบริโภค การเล้ียงปลา การเล้ียง
สตัว ์เป็นตน้ 

3) หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันบูรณาการในการพฒันาพื้นท่ีเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ราษฎร
สามารถดาํรงชีวิตพอเพียงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 



ลุ่มนํา้ปิงน้อย อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ความเป็นมา 
 

 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2546 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พร้อมดว้ยสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาํเนินไปทอดพระเนตร พื้นท่ีดอยอมพาย ตาํบลปางหินฝน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพื้นท่ีป่าดอยอมพายไดถู้กแผว้ถางทาํไร่เล่ือนลอยอยา่งกวา้งขวางและมีแนวโนม้ท่ีราษฎร  
จะบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อขยายพ้ืนท่ีทาํกินเพิ่มข้ึน เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนท่ีดินทาํกินและปัญหาดินเส่ือม     
ความอุดมสมบูรณ์ ทาํให้เกิดการจบัจองท่ีดินเพื่อเป็นไร่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจส่งให้เกิดการทาํลายพ้ืนท่ีป่า
มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอยอมพาย ซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ าแม่ปิงน้อยจากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถมีพระราชดาํริให้จัดตั้ งสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงดอยอมพายตาม
พระราชดาํริ ตาํบลปางหินฝน อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
ทอดพระเนตรความกา้วหนา้ของกิจกรรมต่างๆ และทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงดอย 
อมพายตามพระราชดาํริ คณะทาํงานไดพ้ิจารณาเห็นควรสนบัสนุนการดาํเนินงานต่อเน่ืองจากแนวพระราชดาํริ 
ใหแ้ก่ราษฎรในพ้ืนท่ีดอยอมพาย เพื่อใหก้ารดาํเนินงานมีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 
 
ลกัษณะทัว่ไป 
 

 พื้นท่ีของโครงการประมาณ 33,478 ไร่ หรือ 53.56 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีคุณภาพลุ่มนํ้ า 
1A ร้อยละ 78.93 สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการเป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น ระดบัความสูงเฉล่ียประมาณ 1,200 
เมตร และยอดสูงสุด 1,480 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง สภาพป่าถูกบุกรุกแผว้ถาง เพื่อทาํไร่หมุนเวียน
พื้นท่ีเป็นแหล่งตน้นํ้าของลาํนํ้ าแม่ปิงนอ้ย 
 ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนเผา่กะเหร่ียง รองมาเป็นเผา่ลวัะ มีประชากรรวม 1,621 คน หรือประมาณ 350 
ครัวเรือน ส่วนใหญ่ทาํการเกษตร คือปลูกขา้ว หลงัฤดูปลูกขา้วจะปลูกกะหลํ่าปลี ซ่ึงมีการใชส้ารเคมีในปริมาณ
มาก มีการเล้ียง สุกร ไก่ รวมถึงโค และกระบือ รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนอยูท่ี่ประมาณ 23,765 บาทต่อปี 
 หมู่บา้นเซโดซา เป็นหมู่บา้นหลกัท่ีโครงการเขา้ดาํเนินการพฒันาก่อน เพื่อใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
และเป็นแนวทางการดาํเนินงานให้กบัหมู่บา้นบริวาร ประกอบดว้ย บา้นละอางเหนือ บา้นแม่แฮใต ้บา้นแม่
แหละ บา้นละอางใต ้บา้นผกัไผ ่และบา้นสาม 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ปิงน้อย 
 
1. ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการประกอบดว้ย สํานักงานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยส่์งเสริม
เกษตรท่ีสูงจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงนํ้ าจืดจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยว์ิจยัขา้วเชียงใหม่ สาํนกังาน
ปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่ สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขต1 สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ สาํนกังาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ และโครงการชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ สรุปผลการดาํเนินงาน ไดด้งัน้ี 

1) ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบของธนาคารอาหารชุมชน ให้กบัครัวเรือนเกษตรกร
จาํนวน 40 ครัวเรือน 

2) ส่งเสริมการปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้และไมใ้ชส้อยแบบธนาคารอาหารชุม ในพื้นท่ีรวม 45 ไร่ โดย
สนบัสนุนพนัธ์ุไม ้4 ชนิด ไดแ้ก่ กาแฟอาราบิกา้ จาํนวน 380 ตน้ ไผ่ตง จาํนวน 50 ตน้ ชะอม 
จาํนวน 300 ตน้ และผกัหวานบา้น จาํนวน 200 ตน้ เพื่อใหชุ้มชนมีอาหารไวบ้ริโภคและมีไมไ้วใ้ช้
ในอนาคต 

3) เกษตรกร จาํนวน 355 ราย ไดรั้บการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีเร่ือง การจดัทาํแผนการผลิต 
และความรู้ดา้นการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี เพื่อนาํไปปรับใชใ้นพื้นท่ีของตนเอง 

4) เกษตรกร 47 ราย และนกัเรียน 10 รายไดรั้บการฝึกอบรมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า รวมถึงการส่งเสริม
ประมงโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นประมงและเป็นแหล่งอาหารกลางวนัของนกัเรียน 

5) ปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกขา้วไร่เป็นการปลูกแบบนาขั้นบนัได โดยใชข้า้วพนัธ์ุดี (นํ้ารู) ในพื้นท่ี 47.5 
ไร่ ทาํใหผ้ลผลิตขา้วเพิ่มข้ึน และสนบัสนุนปุ๋ยเคมีใชร่้วมกบัปุ๋ยอินทรียเ์พื่อเพิ่มผลผลิตขา้ว 

6) ถ่ายทอดความรู้ดา้นการเล้ียงสัตวแ์ก่เกษตรกรจาํนวน 20 ราย จดัตั้งกองทุนอาหารสัตว ์1 กองทุน 
สนบัสนุนเวชภณัฑ ์อาหารสตัว ์และพนัธ์ุสุกรจาํนวน 20 ตวั ใหแ้ก่เกษตรกร ทาํใหร้าษฎรมีอาหาร
ไวบ้ริโภคในครอบครัวและชุมชน สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่ราษฎร 

7) ถ่ายทอดความรู้การใช้ปัจจยัการผลิตจากวสัดุทอ้งถ่ินทดแทนสารเคมี เช่น ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์
ใหแ้ก่เกษตรกร จาํนวน 35 ราย ช่วยลดรายจ่าย และช่วยฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติไดม้าก 

8) จดัตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตและใชส้ารอินทรียท์ดแทนสารเคมี จาํนวน 2 กลุ่มๆ ละ 100 คน ไดใ้ช้
สารเร่งจากกรมพฒันาท่ีดิน เกษตรกรไดเ้รียนรู้และสามารถนาํไปผลิตและใชไ้ดเ้องท่ีบา้น 

9) ดาํเนินการสอนและแนะแนวการจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือนใหแ้ก่เกษตรกร จาํนวน 41 
ราย เพื่อใหน้าํกลบัไปใชบ้นัทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

10) การจดัหานํ้ าสนบัสนุนราษฎร บา้นละอางเหนือ 1 แห่ง โดยโครงการชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อให้เกษตรกรมีนํ้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนปัจจุบนัดาํเนินการ
เสร็จส้ินแลว้ 

 



2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 
 

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการ ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน คือ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนย์
ส่งเสริมการเกษตรท่ีสูงจงัหวดัเชียงใหม่ และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปผลการดาํเนินงานได ้ดงัน้ี 

1) ฝึกอบรมวิธีการถนอมและแปรรูปผลผลิตแก่กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เช่น ฟักทอง ชะอม ผกัหวาน 
ฯลฯ ทาํให้กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 3 กลุ่ม คือกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเซโดซา 1, 2 และ3 ไดรั้บ
ความรู้ สามารถนาํไปใชใ้นครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครัว 

2) ฝึกอบรมเกษตรกรในพ้ืนท่ี จาํนวน 115 ราย เก่ียวกบักระบวนการสหกรณ์ ทาํให้เกษตรกรไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัอุดมการณ์ หลกัการและวิธีการสหกรณ์ ในรูปแบบการรวมกลุ่มการดาํเนินกิจกรรม
โดยประยกุตรู์ปแบบของสหกรณ์ไปใชใ้นการบริหารจดัการกลุ่มท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

3) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัผูน้าํชุมชนและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมจาํนวน 65 คน ทาํใหผู้น้าํ
ชุมชนและเจ้าหน้าท่ีทราบแนวทางในการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมในชุมชนท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องโครงการพระราชดาํริ 

 
3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 
 

สถานีพฒันาท่ีดินจังหวดัเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงนํ้ าจืดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยขา้ว
เชียงใหม่ ไดด้าํเนินการอนุรักษท์รัพยากรดิน นํ้ า และป่าไม ้และคืนความหลากหลายทางชีวภาพของทอ้งถ่ิน 
ดงัน้ี 

1) พื้นท่ี บา้นแม่และ ตาํบลหว้ยฮอ้ม จาํนวน 300 ไร่ ไดรั้บการพฒันาท่ีดินดว้ยระบบอนุรักษดิ์นและ
นํ้ าท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัไดป้รับปรุงพื้นท่ี 100 ไร่ ใหเ้ป็นแปลงสาธิตการทาํ/ใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ย
อินทรียน์ํ้ า ส่วนอีก 80 ไร่เป็นแปลงสาธิตการใชปุ๋้ยพืชสด 

2) สาํรวจและรวบรวมพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า 2 คร้ัง ณ บา้นสามและบา้นละอางเหนือ เพื่อเป็นขอ้มูลก่อนการ
ผลิตสตัวน์ํ้ า จาํนวน 71,500 ตวั ปล่อยคืนสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

3) สาํรวจรวบรวมและอนุรักษเ์ช้ือพนัธุกรรมขา้วพื้นเมือง จาํนวน 20 พนัธ์ุ เพื่อรักษาพนัธ์ุขา้วดั้งเดิม
ใหอ้ยูเ่ป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 

 
4. ด้านการศึกษาวจัิยและการปฏิบัตงิานสนับสนุน 

 

มีสาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลกั ไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
จดัประชุมคณะทาํงาน การประสานการจดัทาํแผน และติดตามงานในพื้นท่ี ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน

เขา้ใจถึงรายละเอียดการปฏิบติังานตามโครงการฯ ทราบความกา้วหนา้ตลอดจนปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบติั 
นาํมาหาแนวทางแกไ้ขอยา่งบูรณาการ 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

การส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้

พฒันาอาชีพ 
ตามแนวเศรษฐกจิ

การฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านเพือ่แปรรูปผลผลติทางการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลติ 

แปลงสาธิตปุ๋ยพชืสดและการผลติปุ๋ยนํา้ใช้ในครัวเรือน 

การเลีย้งไก่ในครัวเรือน การปรับพืน้ทีท่ํานาขั้นบันได 

ก่อสร้างบ่อเกบ็กกันํา้ สนับสนุนพนัธ์ปลา 

 

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และการพฒันาคุณภาพชีวติ
ของครอบครัวและชุมชน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ดนิ นํา้ และป่าไม้ 

เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 

การประชุมคณะทาํงาน เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ” 



ลุ่มนํา้แม่หาด อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ความเป็นมา 
 

 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรและตรวจ
เยี่ยมราษฎรในเขตบา้นซิแบร หมู่ 7 ตาํบลแม่ต่ืน อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงราษฎรในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอ 
อมก๋อย มีสภาพยากจนและมีปัญหาการแผว้ถางป่าเป็นสําคญั ซ่ึงคณะผูรั้บเสด็จฯ จึงเห็นควรถวายโครงการ 
“รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” ลุ่มนํ้าแม่หาด เพื่อแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีดงักล่าว 
 
ลกัษณะทัว่ไป 
 

 พื้นท่ีของโครงการประมาณ 138,112.44 ไร่ หรือ 220.98 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีชั้น
คุณภาพลุ่มนํ้ า 1A ร้อยละ 89.91 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไมแ้ละภูเขาสูงประมาณร้อยละ 85 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด      
มีท่ีราบลุ่มร้อยละ 6 และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ร้อยละ 9 เทือกเขาท่ีสําคญั เช่น ดา้นทิศตะวนัออกเป็นสันเขาแนวยาวจาก
เหนือไปใต ้เป็นสนัปันนํ้ าลงสู่นํ้ าปิงและตน้นํ้ าแม่ต่ืน ดา้นทิศตะวนัตกเป็นสันปันนํ้ าแม่ต่ืนกบัลุ่มนํ้ ายวม มีดอย
ขุนต่ืน ดอยทุ่งกวา้ง ดอยผุย ดอยผาลาด ดอยมูเซอ ดอยม่อนจอง ประกอบกบัอาํเภออมก๋อย อยู่ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ า   
แม่ต่ืนมีลาํนํ้ าสายสาํคญั ไดแ้ก่ นํ้าแม่ต่ืน นํ้าแม่ละมีด นํ้าแม่ต๋อม นํ้าแม่แฮ (แม่ระอา) นํ้าแม่หาด และนํ้าแม่ลาน 
 ราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีโครงการ มีจาํนวน 1,280 คน หรือ 224 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเผ่า
กะเหร่ียง และบางส่วนเป็นชาวพื้นเมือง นบัถือศาสนาคริสต ์อาศยัอยู่บริเวณพ้ืนท่ีราบในหุบเขาบริเวณริมนํ้ า 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฤดูฝนปลูกขา้ว เม่ือหมดฝนจะปลูกพืชไร่ เช่น พริก กะหลํ่า ผกัต่างๆ บางท่ีมีการ
เล้ียงโคเป็นอาชีพเสริมดว้ย รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนเท่ากบั 23,000 บาทต่อปี 
 พื้นท่ีของโครงการตั้งอยูใ่นเขตบา้นสบหาด หมู่ท่ี 14 ตาํบลแม่ต่ืน อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ลุ่มนํ้ าแม่หาด ได้กาํหนดให้ บ้านสบหาด เป็นหมู่บ้านหลักของโครงการฯ และมีหมู่บ้านรอง 5 หมู่บ้าน 
ประกอบดว้ย บา้นหว้ยไก่ป่า บา้นแม่ระอานอก บา้นจกป๊ก บา้นลูกดูู และบา้นแม่ระอาใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้แม่หาด 
 
1. ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการ ประกอบดว้ย ศูนยส่์งเสริมเกษตรท่ีสูงจงัหวดัเชียงใหม่ สาํนกังาน
ประมงจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยว์ิจยัขา้วเชียงใหม่ สํานักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่ สํานักวิจยัและพฒันาการ
เกษตรเขต1 สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ และโครงการชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ สรุปผลท่ีไดจ้ากการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบของธนาคารอาหารชุมชน ให้กบัครัวเรือนเกษตรกร
จาํนวน 20 ครัวเรือน และสนับสนุนพนัธ์ุไม ้4 ชนิด ไดแ้ก่ กาแฟอาราบิกา้ ไผ่ตง ชะอม และ
ผกัหวานบา้น ตามรูปแบบธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นท่ีรวม 25 ไร่ เพื่อให้ราษฎรมีอาหารไว้
บริโภคและมีไมไ้วใ้ชใ้นอนาคต 

2) เกษตรกร จาํนวน 200 ราย ไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจดัทาํแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น 
ฟักทอง มะม่วง อะโวกาโด ้เป็นตน้ เพื่อนาํไปปรับใชใ้นการผลิตของตนเองอย่างเหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ี  

3) เกษตรกรจาํนวน 22 รายไดรั้บความรู้ในการเล้ียงปลา สามารถนาํไปปรับใชเ้พื่อใหมี้ปลาบริโภคใน
ครัวเรือน โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลติดตามใหค้าํแนะนาํอยา่งต่อเน่ือง 

4) พฒันาและเพ่ิมศกัยภาพการผลิตขา้ว โดยจดัทาํแปลงทดสอบขา้วพนัธ์ุ กข.39 ร่วมกบัใชปุ๋้ยอินทรีย์
นํ้ า และเทคโนโลยีการผลิตขา้วตามภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี 10ไร่ นอกจากน้ียงัได้
สนบัสนุนปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 และ 46-0-0 จาํนวน 52 กระสอบ ใหใ้ชร่้วมกบัปุ๋ยอินทรียเ์พื่อเพิ่ม
ผลผลิตขา้ว และใหค้วามรู้ดา้นการทาํการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี แก่เกษตรกร จาํนวน 35 ราย 
รวมถึงมีการพฒันาการปลูกขา้วแบบนาขั้นบนัได 

5) ถ่ายทอดความรู้ดา้นการเล้ียงสัตวแ์ก่เกษตรกรจาํนวน 20 ราย เร่ือง จดัตั้งกองทุนอาหารสัตว ์1 
กองทุน การสนบัสนุนเวชภณัฑ ์อาหารสัตว ์และมอบพ่อแม่พนัธ์ุสุกรจาํนวน 20 ตวั เพื่อใหร้าษฎร
มีอาหารไวบ้ริโภคในครอบครัวและชุมชน สามารถลดรายจ่ายและมีรายไดเ้สริม 

6) เกษตรกร จาํนวน 35 ราย ไดรั้บการฝึกอบรมการใชปั้จจยัการผลิตธรรมชาติทดแทนสารเคมี ทาํให้
เกษตรกรสามารถปรับใช้ว ัสดุในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดรายจ่าย และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  

7) จดัตั้งกลุ่มเกษตรกรใชส้ารอินทรียท์ดแทนสารเคมี จาํนวน 2 กลุ่มๆ ละ 100 คน เพื่อให้ไดรั้บ
ความรู้ในการใชส้ารเร่ง พด. 1-12 จากกรมพฒันาท่ีดิน และสามารถนาํไปปฏิบติัเองไดท่ี้บา้น 

 
 



8) การจดัหานํ้ าสนบัสนุนราษฎรบา้นสบหาด 1 แห่ง กิจกรรมประกอบดว้ยการก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมระบบส่งนํ้ า 1 แห่ง และบ่อเก็บกักนํ้ าขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 2 บ่อ เพื่อให้
เกษตรกรมีนํ้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ปัจจุบันดาํเนินการไปแล้ว
ประมาณร้อยละ 75 ของทั้งหมด (สิงหาคม 2552) 

 
2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 

 

มีหน่วยงานเขา้ร่วมดาํเนินการ ประกอบดว้ย สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยส่์งเสริมการเกษตร
ท่ีสูงจงัหวดัเชียงใหม่ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ และสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่ สรุปผล
การดาํเนินงานได ้ดงัน้ี 

1) ฝึกอบรมการถนอมและแปรรูปผลผลิต กลว้ย ถัว่เหลือง และมะพร้าว ทาํให้กลุ่มแม่บา้นบา้นสบ
หาด สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในทอ้งถ่ินไวบ้ริโภคในครัวเรือน 

2) เกษตรกรในพ้ืนท่ีจาํนวน 115 ราย ได้รับการฝึกอบรมและความรู้ความรู้เก่ียวกบัการสร้าง
อุดมการณ์ หลกัการและวิธีการสหกรณ์ ในรูปแบบการรวมกลุ่มการดาํเนินกิจกรรมโดยประยุกต์
รูปแบบของสหกรณ์ไปใชใ้นการบริหารจดัการกลุ่ม โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั
เขา้ไปแนะนาํและติดตามการดาํเนินงานของกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 

3) ดาํเนินการสอนและแนะแนวการจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนจาํนวน 
41 ราย เพื่อใหน้าํกลบัไปใชบ้นัทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 
 

สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้าํเนินการเพื่อพฒันาและอนุรักษดิ์นและนํ้ า และจดัทาํแผนท่ี
ระดบัขอบเขต และวางแผนการใชท่ี้ดิน ผลการดาํเนินงานสรุปได ้ดงัน้ี 

1) พื้นท่ีของเกษตรกร 500 ไร่ ไดรั้บการพฒันาท่ีดิน เพื่อป้องกนัการชะลา้งหนา้ดินและไดรั้บการ
ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

2) พื้นท่ีของเกษตรกร 300 ไร่ ได้รับการพฒันาท่ีดินดว้ยระบบอนุรักษ์ดินและนํ้ าท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ีพื้นท่ี 100 ไร่ ยงัไดป้รับปรุงใหเ้ป็นแปลงสาธิตการทาํ/ใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า และ
อีก 80 ไร่เป็นแปลงสาธิตการใชปุ๋้ยพืชสด 

 
 
 
 
 



4. ด้านการศึกษาวจัิยและการปฏิบัตงิานสนับสนุน 
 

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลกัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
จดัประชุมคณะทาํงาน ประสานการจดัทาํแผน และติดตามงานในพื้นท่ี ทาํให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน

เขา้ใจถึงรายละเอียดการปฏิบติังานตามโครงการฯ ทราบความกา้วหนา้ตลอดจนปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบติั 
นาํมาหาแนวทางแกไ้ขอยา่งบูรณาการ 
 
ส่ิงทีมี่การเปลีย่นแปลงจากการดําเนินงานทีผ่่านมาในภาพรวมของลุ่มนํา้ต่างๆ ในจังหวดัเชียงใหม่ 
 

1) ปัจจุบันหมู่บ้านเป้าหมายมีการยอมรับ และร่วมจัดทาํนาขั้นบันไดอย่างเป็นรูปธรรม เพราะ
ตระหนกัถึงผลผลิตต่อไร่ท่ีสูงข้ึน พอเพียงต่อการบริโภคในครัวเรือน 

2) ลุ่มนํ้ าแม่ปิงน้อย และลุ่มนํ้ าแม่หาดมีการจัดกิจกรรม ร่วมบูรณาการสืบสานพระราชเสาวนีย์
โครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  โดยบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เขา้พื้นท่ีจดักิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกนั ใชแ้นวทางการดาํเนินงานของโครงการ “รักษ์นํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 
เป็นแกนหลกั คือ สอนให้ชาวบา้นรู้จกัการอนุรักษท์รัพยากรดิน ป่าไม ้นํ้ า การให้ความรู้ในอาชีพ
ต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นของชาวบา้นต่อโครงการฯ รวมถึงการเขา้ถึงชุมชนโดยตรง กระตุน้
จิตสาํนึกของการทาํงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและเกษตรกรอย่างจริงจงั ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับ
เป็นอยา่งดีทั้งจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐและเกษตรกร 

3) เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จกัและเขา้ใจในการทาํงานโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” มากข้ึน 
ใหค้วามร่วมมือทาํกิจกรรมต่างๆ นาํเทคโนโลยท่ีีไดรั้บการถ่ายทอดไปใชจ้ริงในการดาํรงชีวิต และ
มีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นชุมชน 

 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของหน่วยงานปฏบัิต ิ
 

1) ปัญหาเร่ืองความต่อเน่ืองของงบประมาณ โดยเฉพาะหน่วยงานส่งเสริมและพฒันาอาชีพดา้นต่างๆ 
ได้รับงบประมาณค่อนขา้งน้อย ตลอดจนค่าบาํรุงรักษาพาหนะ วสัดุอุปกรณ์ เน่ืองจากพ้ืนท่ี
ดาํเนินการส่วนใหญ่มีการคมนาคมไม่สะดวก  

2) ปัญหาดา้นการส่ือสาร เน่ืองจากราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงส่วนใหญ่พดูและเขียนภาษาไทยไม่ได ้
3) ควรมีการประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” อย่างเป็นระบบ

และเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมร่วมบูรณาการสืบสานพระราชเสาวนีย์ 

 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมปฏิบัตงิานในพืน้ทีพ่ร้อมกนั  
โดยการฝึกอบรม ให้ความรู้ คาํแนะนํา แก้ปัญหาทางการเกษตร 

การมอบปัจจัยการผลติแก่เกษตรกร มอบอุปกรณ์การเรียนให้กบัเดก็นักเรียนในพืน้ที่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

การประชุมคณะทาํงาน เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
โครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ” 

แปลงสาธิตการปลูกข้าว สํารวจพืน้ทีเ่พือ่จัดทาํระบบอนุรักษ์ดนิและนํา้ 

กจิกรรมโครงการพฒันาป่าไม้ตามพระราชดาํริ และการปรับปรุงพืน้ทีเ่พือ่สามารถกกัเกบ็ความชุ่มช้ืน 



ลุ่มนํา้คาํ อาํเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 
 

ความเป็นมา 
 

 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนียใ์ห้จดัตั้งสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูง
ตามพระราชดาํริข้ึนอีก 1-2 แห่ง เม่ือ พ.ศ. 2547 โดยประสงคใ์หพ้สกนิกรท่ีอาศยัอยูบ่นพื้นท่ีสูงไดรั้บการพฒันา
อาชีพ โดยตระหนักถึงความสําคญัของตน้ไม ้นํ้ า และดิน เป็นผูสื้บทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟ ู   
ป่าไม ้ซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร สามารถดาํรงชีวิตอยู่กบัป่าไมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน เพื่อสนองพระราช
เสาวนียข์อง สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ จึงไดจ้ดัทาํโครงการ“รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” 
ณ บา้นห้วยหยวกป่าโซ ข้ึน โดยนาํภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ท่ีดาํเนินการในสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตาม
พระราชดาํริท่ีมีอยูเ่ดิมขยายผลสู่หมู่บา้นบริเวณ 4 หมู่บา้น คือ บา้นหว้ยหยวกป่าโซ บา้นเล่าล่ิวใหม่ บา้นป่าแอ 
และบา้นหว้ยหมาก 
 
ลกัษณะทัว่ไป 
 

 พื้นท่ีโครงการประมาณ 19,959.2 ไร่ หรือประมาณ 31.92 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีชั้น
คุณภาพลุ่มนํ้ า 1A ร้อยละ 44.19 รองมาคือ ลุ่มนํ้ าชั้น 1B โดยเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษท์ั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง
ลาดเอียงจากทิศใตไ้ปสู่ทิศเหนือ มียอดดอยหว้ยหยวกสูงประมาณ 1,400 เมตรจากระดบันํ้าทะเลปานกลาง พื้นท่ี
โครงการมีเป้าหมาย 4 หมู่บา้นหลกั คือ บา้นห้วยหยวกป่าโซ (ห้วยหยวก ห้วยหยวกกลาง มโนสุจริต) และ
หมู่บา้นบริวาร ไดแ้ก่ บา้นป่าแอ บา้นหว้ยหมาก บา้นเล่าล่ิว (ลีซอใหม่) 
 พื้นท่ีโดยทัว่ไปอยู่ในเขตร้อนช้ืน ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเยน็อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 21 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 34 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน และตํ่าสุดเฉล่ีย 5 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม 
ปริมาณนํ้าฝนตลอดปี 2,048 มิลลิเมตร ปริมาณนํ้าฝนสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมและตํ่าสุดในเดือนมีนาคม 
 
ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้คาํ 
 
1. ด้าน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

หน่วยงานท่ีดาํเนินการมี 10 หน่วยงาน ประกอบดว้ย ศูนยว์ิจยัพืชสวนเชียงราย ศูนยว์ิจยัและพฒันาการ
เกษตรเชียงราย ศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงหวัแม่คาํ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั
เชียงราย สถานีวิจยัประมงนํ้ าจืดจงัหวดัเชียงราย สํานักงานประมงจงัหวดัเชียงราย ศูนยว์ิจยัขา้วเชียงราย 
โครงการชลประทานจงัหวดัเชียงราย และศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแม่ฟ้า
หลวง สรุปผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน ดงัน้ี 



1) เจา้หนา้ท่ีเกษตรท่ีปฏิบติังานในศูนยว์ิจยัพืชสวนเชียงราย ไดใ้หค้าํแนะนาํและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูก การดูแลรักษา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร แก่เกษตรกรในพื้นท่ี
โครงการตลอดปี 

2) พฒันาระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม เช่น เกาลดัจีน ทบัทิมหม่อน ฝร่ังคั้นนํ้ า เสาวรส เชอร่ีสเปน 
มะเก๋ียง เพื่อเป็นฐานความรู้ในการขยายผลการวิจยัสู่ชุมชนในอนาคต 

3) เกษตรกร 12 ราย ไดรั้บชีวภณัฑท์ดแทน 4 ชนิด คือ เช้ือไตรโคเดอร์มา เช้ือใส้เดือนฝอย สารสกดั
จากสะเดา นํ้าส้มควนัไม ้ไวใ้ชก้บัผลผลิตของตนเอง เพื่อลดการใชส้ารเคมี เพิ่มความตา้นทานโรค 
แมลง รวมถึงไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

4) ส่งเสริมสาธิตการปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้และไมใ้ชส้อยแบบวนเกษตร ในพื้นท่ี 20 ไร่ เพื่อให้
เกษตรกรรู้จกัการวางแผนการผลิต และลดการตดัไมท้าํลายป่า เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ใหย้ ัง่ยนื 

5) ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบธนาคารอาหารชุมชน โดยสนับสนุนพนัธ์ุพืชแก่
เกษตรกร จาํนวน 20 ราย ช่วยใหร้าษฎรมีอาหารบริโภคทุกฤดูกาล  

6) เกษตรกร จาํนวน 40 ราย ไดรั้บความรู้ดา้นการปศุสัตว ์สามารถนาํไปปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมไดเ้อง
รวมถึงไดรั้บการสนบัสนุนพนัธ์ุสุกร จากสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั และมีเจา้หนา้ท่ีคอยติดตามให้
ความช่วยเหลือแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ 

7) ราษฎรจาํนวน 39 ราย ไดรั้บความรู้ดา้นการพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ทาํใหเ้กิดทกัษะดา้น
การเล้ียงสัตวน์ํ้ า และมีความหวงแหนทรัพยากรสัตวน์ํ้ าในพื้นท่ีซ่ึงจะทาํให้ทรัพยากรสัตวน์ํ้ าใน
แหล่งนํ้าธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนื 

8) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้ร่วมฝึกอบรมเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตการปลูกขา้วนาดาํแบบขั้นบนัไดท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัวิชาการเพิ่มข้ึนเป็น 24 ราย จากเดิมในปี 2551 มีจาํนวนเพียง 8 ราย 

9) พื้นท่ีบริเวณศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้ว พื้นท่ีประมาณ 1 ไร่ ถูกพฒันาเพื่อจดัทาํเป็นแปลงสาธิตการทาํ
นาขั้นบนัได โดยใชพ้นัธ์ุขา้ว จาํนวน 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุ กข 39 พนัธ์ุ SMGCO05005-7 และพนัธ์ุ
พื้นเมืองของเกษตรกร 

10) ส่งเสริมการเรียนรู้หนงัสือให้กบัคนงานเกษตรในสถานีวิจยัพืชสวนเชียงราย จาํนวน 80 ราย เพื่อ
ใชเ้ป็นพื้นฐานการเรียนรู้และการปฏิบติังาน 

11) ส่งเสริมการขยายพนัธ์ุและเพาะเล้ียงหนอนเยื่อไผ่ในแปลงทดลองปลูกไผ่ร่วมกับทหารชุด
ปฏิบติัการและคุม้ครองชุมชน เป็นการเพ่ิมทกัษะอาชีพ ลดการตดัไมท้าํลายป่า ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 
จะไดมี้อาหารไวบ้ริโภคตามฤดูกาลและเสริมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 

12) จดัหานํ้ าสนบัสนุนราษฎรบา้นหว้ยหยวกป่าโซ โดยการจดัสร้างฝายทดนํ้ า 1 แห่ง ท่อส่งนํ้ าพร้อม
อาคารประกอบ ยาว 4,931 เมตร และถงัพกันํ้ าความจุ 150 ลุกบาศก์เมตร จาํนวน 7 ถงั เพื่อ
สนบัสนุนพื้นท่ีการเกษตรของราษฎรจาํนวน 400 ไร่ และช่วยราษฎรในพื้นท่ีให้มีนํ้ าสาํหรับการ
อุปโภค – บริโภคตลอดปี 



นอกจากการดาํเนินงานดงักล่าว ยงัไดข้ยายผลสู่หมู่บา้นบริวารดว้ย ไดแ้ก่หมู่บา้น ห้วยหมาก หมู่บา้น
ป่าแอ และหมู่บา้นเล่าล่ิว โดยมีกิจกรรมท่ีดาํเนินการดงัน้ี 

 เกษตรกร จาํนวน 43 รายไดรั้บตน้กลา้กาแฟอาราบีกา้ พนัธ์ุเชียงใหม่ 80 เพื่อนาํไปลูก 
 เกษตรกรจาํนวน 150 ราย ไดรั้บการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืช เพื่อเสริม
ทกัษะการปฏิบติัดา้นการเกษตรแผนใหม่ 

 เกษตรกรจาํนวน 68 ราย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสร้างจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากร
สตัวน์ํ้ า เพื่อปรับทศันคติ และปลูกฝังความคิดใหห้วงแหนทรัพยากรสัตวน์ํ้ าในพ้ืนท่ี ควบคู่กบั
การฝึกอบรมให้มีความรู้ดา้นการเล้ียงปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือน ซ่ึงจะส่งผลให้ทรัพยากร
สตัวน์ํ้ าในธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน 

 เกษตรกร จาํนวน 15 ราย ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นปศุสัตวแ์ละสนับสนุนพนัธ์ุสุกร ทาํให้มี
ความรู้และสามารถดูแล รักษาสุกร เพื่อนาํมาเป็นอาหารในครัวเรือนและสร้างรายไดจ้ากลูก
สุกรอีกทางหน่ึง 

 
2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรท่ีสูง หัวแม่คาํ สํานักงานเกษตรจังหวดัร่วมกับเกษตรอาํเภอแม่ฟ้าหลวง 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย และสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย ไดร่้วมกนัปฏิบติังานและ
สรุปผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) ส่งเสริมการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตการเกษตรและพฒันาบรรจุภณัฑ์ ให้กลุ่มเกษตรกร
จาํนวน 8 กลุ่ม ช่วยใหเ้กษตรกรสามารถนาํผลผลิตมาแปรรูปเป็นการเพ่ิมมูลค่า และสามารถสร้าง
รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2) กลุ่มสหกรณ์ได้รับคาํแนะนําการบนัทึกบัญชีและการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลกัการสหกรณ์ นอกจากน้ีเกษตรกรจาํนวน 20 ราย ยงัไดเ้ขา้โครงการ
เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย ทาํให้สามารถจัดทาํบัญชีรายรับ-รายจ่ายใน
ครัวเรือนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พร้อมทั้งมีเจา้หนา้ท่ีคอยติดตามและใหค้าํแนะนาํดา้นการจดัทาํบญัชีและ
การคาํนวณตน้ทุนการผลิตใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร 

 
3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 

 

สถานีพฒันาท่ีดินเชียงราย และสถานีประมงนํ้าจืดจงัหวดัเชียงราย ร่วมกนัดาํเนินการ ผลท่ีไดมี้ดงัน้ี 
1) สํารวจและจดัทาํแผนท่ีระดบัขอบเขต พร้อมออกแบบระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า ครอบคลุมพื้นท่ี 

400 ไร่ 



2) พื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกรไดรั้บการพฒันาระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า จาํนวน 300 ไร่ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงดินในพื้นท่ีของเกษตรกรดว้ยปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์จาํนวน 50 ไร่ และปรับปรุงดินในพื้นท่ี
ของเกษตรกรดว้ยปุ๋ยพืชสด จาํนวน 50 ไร่ 

3) กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม จาํนวน 50 ราย ไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตและการใช ้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์เพื่อ
นาํไปทาํเองใชเ้องท่ีบา้น ช่วยลดรายจ่ายจากการซ้ือปุ๋ย และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

4) สาํรวจและรวบรวมพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า 8 คร้ัง เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าปล่อยคืนสู่
แหล่งนํ้ าธรรมชาติ จาํนวน 100,000 ตวั เพื่อให้ราษฎรมีสัตวน์ํ้ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติมาบริโภค 
เกิดทกัษะการเรียนรู้ในวิธีการเล้ียงสตัวน์ํ้ า 

 
4. ด้านการศึกษาวจัิยและการปฏิบัติงานสนับสนุน 

 

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย เป็นหน่วยงานดาํเนินการ สรุปผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน 
ดงัน้ี 

ประสานและติดตามการดาํเนินงานโครงการรักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย ปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงราย สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั
เชียงราย ศูนยว์ิจยัพืชสวนเชียงราย และสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย โดยจดัประชุมสัมมนาเจา้หน้าท่ี
โครงการเพ่ือกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
 
ส่ิงทีมี่การเปลีย่นแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจากการดําเนินงานทีผ่่านมาในภาพรวมของลุ่มนํา้คาํ จังหวดัเชียงราย 
 

1) กรมชลประทาน เขา้ดาํเนินการจดัสร้างถงัพกันํ้ าและฝายทดนํ้ า ยงัผลให้พื้นท่ีโครงการฯ และ
หมู่บา้นบริวารมีนํ้าสาํหรับใชใ้นการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 

2) เกิดกลุ่มสหกรณ์รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ห้วยหยวกป่าโซ จาํกดั ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2549 โดย
ไดรั้บการสนับสนุนจากส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบนัมีจาํนวนสมาชิก 
268 ครอบครัว ทุนเรือนหุน้ 54,000 บาท เงินรับฝากออมทรัพย ์200 บาท มีรายไดจ้ากการรับสินคา้
ของสมาชิกสินคา้มาจาํหน่าย 44,300 บาท และมีทุนดาํเนินงาน 106,529.62 บาท 

3) มีอาคารศูนยบ์ริการและพฒันาการเกษตรผสมผสานบนพ้ืนท่ีสูง ใชเ้ป็นท่ีประชุม และดาํเนินงาน
ของโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” เป็นสถานท่ีจดันิทรรศการทางการเกษตรและใช้
เป็นเครือข่ายการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

4) กลุ่มผูป้ลูกกาแฟพนัธ์ุเชียงใหม่ 80 สามารถผลิตกาแฟคุณภาพดีตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ี และ
ขายไดใ้นราคา เกรด A เป็นการสร้างอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 

 
 



ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของหน่วยงานปฏบิัต ิ
 

1) ประชาชนจากหลายพ้ืนท่ี หลากเช่ือชาติ ได้อพยพเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานเข้าไปอยู่อาศัยและทาํ
การเกษตรในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

2) พื้นท่ีป่าถูกบุกรุกทาํลาย เน่ืองจากราษฎรขาดความรู้ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติได้
อยา่งเหมาะสม 

3) เกษตรกรยงัมีฐานะยากจน เน่ืองจากไม่มีอาชีพท่ีมัน่คง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและให้คาํแนะนําด้านการปลูกพชืแก่เกษตรกร 

ส่งเสริมและ 
พฒันาอาชีพ 
การเพาะเลีย้ง 

สัตว์นํา้ 

ส่งเสริมการเลีย้งแกะบนพืน้ทีสู่ง การจัดทาํแปลงสาธิตการทาํนาแบบขั้นบันได 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจและออกแบบระบบอนุรักษ์ดนิและ

จัดสร้างฝายทดนํา้  

ราษฎรในพืน้ที่มาเข้าร่วมการฝึกทาํบัญชี

การขยายผลสู่หมู่บ้านเป้าหมาย  
บ้านห้วยหยวกป่าโซ บ้านป่าแอ บ้านห้วยหมาก บ้านเล่าลิว่ 

ส่งเสริมให้ราษฎรได้รู้หนังสือ 



ลุ่มนํา้ขุนน่าน อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัน่าน 
 

ความเป็นมา 
 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาํเนินทอดพระเนตรบริเวณ บา้นสะจุก-
สะเก้ียง ตาํบลขนุน่าน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัน่าน เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2547 เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดอยภูคา- ผาแดง ถูกบุกรุกแผว้ถางทาํไร่เล่ือนลอย ประมาณ 3,000 ไร่ และมีแนวโนม้ว่าพื้นท่ีป่าจะถูกบุกรุก
แผว้ถางเพ่ิมข้ึนอีกเน่ืองจากจาํนวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จดัตั้ง  “โครงการ
สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูง” ในพื้นท่ีประมาณ 500 ไร่ เพื่อทาํการเพาะปลูกไมเ้มืองหนาวโดยให้ราษฎรใน
พื้นท่ีใกลเ้คียงเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการฯ ไดเ้รียนรู้การทาํเกษตรกรรมอยา่งถูกหลกัวิชาการ และจดัเป็นพื้นท่ี
ฟ้ืนฟูสภาพป่าประมาณ 2,500 ไร่ ให้กลบัคืนเป็นสภาพป่าสมบูรณ์ดงัเดิม ซ่ึงจะช่วยใหช้าวไทยเช้ือสายลวัะ มีท่ี
ทาํกินเป็นหลกัแหล่งตลอดจนช่วยอนุรักษป่์าตน้นํ้า คือลาํนํ้ างดั ซ่ึงไหลสู่แม่นํ้าน่าน 

ต่อเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระชุมพิจารณาโครงการนาํร่องขยาย
ผลงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ คือ โครงการ“รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” เพื่อสนองพระราช
เสาวนียข์องสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ดาํเนินการขยายผลโครงการสถานีพฒันา การเกษตรท่ี
สูงตามพระราชดาํริลุ่มนํ้ าขุ่นน่าน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ       
การพฒันาแหล่งนํ้า การพฒันาอาชีพการเกษตร และการพฒันาสงัคมในชุมชน 
 
ลกัษณะทัว่ไป 
 

 พื้นท่ีโครงการตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา-ผาแดง ทอ้งท่ีอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั
น่าน มีพื้นท่ีทั้งหมด 105,412.61 ไร่ หรือ 168.66 ตารางกิโลเมตร หมู่บา้นเป้าหมายการดาํเนินงาน จาํนวน 15 
หมู่บ้าน แบ่งเป็นหมู่บ้านหลัก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสะจุก และบ้านสะเก้ียง หมู่บ้านรอง 13 หมู่บ้าน คือ           
บา้นเปียงก่อ บา้นด่าน บา้นเปียงซอ้ บา้นนาคุ บา้นห้วยฟอง บา้นห้วยปูด บา้นบวกหญา้ บา้นบวกอุม้ บา้นห้วย
เต๋ย บา้นขนุนํ้าน่าน บา้นสะไล (นอ้ย, หลวง) บา้นหว้ยลึก และบา้นหว้ยขวาก 
 ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาสูง ความลาดชนั ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์พื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกบุก
รุกทาํลายเพ่ือเป็นท่ีทาํกิน บางส่วนเป็นพื้นท่ีป่าสภาพสมบูรณ์ชาวบา้นช่วยกนัดูแลรักษาไวเ้พื่อเป็นพื้นท่ีป่าตน้
นํ้าของหมู่บา้น มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางอยูร่ะหว่าง 900-1,600 เมตร พื้นท่ีดอยขนุน่านส่วนใหญ่มี
การเปล่ียนสภาพจากพ้ืนท่ีป่าดิบ เป็นพื้นท่ีปลูกขา้วไร่แบบหมุนเวียน มีการทาํไร่เล่ือนลอย โดยปราศจาก
มาตรการอนุรักษดิ์นและนํ้า จึงทาํใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของดิน 

ประชากร 998 ครัวเรือน จาํนวน 4,431 คน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทาํนา ทาํไร่ เล้ียงสัตว ์และ
รับจา้ง พืชหลกั คือ ขา้วไร่ ปลูกเพื่อบริโภค พืชรอง คือ ขา้วโพด และล้ินจ่ี มีการเล้ียงโค กระบือ แบบเล้ียงปล่อย
ธรรมชาติ 



ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ขุนน่าน 
 
1. ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการ ประกอบดว้ย ศูนยว์ิจยัขา้วแพร่ สาํนกังานประมงจงัหวดัน่าน สาํนกังาน
เกษตรจงัหวดัน่าน ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรน่าน สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัน่าน ศูนยว์ิจยัหม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติจงัหวดัน่าน และโครงการชลประทานจงัหวดัน่าน สรุปผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) พฒันาระบบการผลิตขา้วในแปลงเกษตร ท่ีหมู่ 8 บา้นสะเก้ียง และหมู่ 4 บา้นเปียงซอ้ รวมถึงการ
สนบัสนุนปัจจยัการผลิตแก่เกษตรกร ทาํใหพ้ื้นท่ีนาเดิม 30 ไร่ เปล่ียนเป็นนาขั้นบนัได นอกจากน้ี
ยงัมีการจดัทาํแปลงทดลองพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีในพื้นท่ี 1ไร่ ท่ีสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงบา้นสะจุก-
สะเก้ียง ทาํใหไ้ดข้า้วพนัธ์ุดี 2-3 พนัธ์ุจากแปลงทดลอง 

2) เกษตรกรจากบา้นสะเก้ียงและบา้นเปียงซอ้ จาํนวน 60 รายไดรั้บความรู้ในการปลูกขา้วตามหลกั
วิชาการ การจดัการอาหารพืชและการจดัการศตัรูพืชท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

3) เกษตรกรบา้นเปียงซอ้ จาํนวน 50 ราย ไดรั้บพนัธ์ุปลาและอาหารเล้ียงปลา ไวส้าํหรับเล้ียงเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน โดยมีเจา้หนา้ท่ีติดตามและใหค้าํแนะนาํอยา่งต่อเน่ือง 

4) สนบัสนุนกลา้ไมไ้ผร่วก จาํนวน 800 ตน้ ใหเ้กษตรกรบา้นเปียงซอ้ จาํนวน 80 ราย เพื่อนาํไปปลูก
เป็นไมใ้ชส้อยและเป็นพืชอาหารชุมชน 

5) จดัทาํแปลงสาธิตการปลูกไมผ้ลเมืองหนาว เช่น มะคาเดเมีย ชา อะโวกาโด เกาลดัจีน กาแฟ ใน
พื้นท่ีโครงการ 160 ไร่ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดูแลและเรียนรู้ ทาํให้ไดรั้บความรู้ดา้น
การปลูกไมผ้ลเมืองหนาว 

6) กิจกรรมฟาร์มสาธิต และฝึกอบรมเกษตรกร จาํนวน 100 ราย  ท่ีบา้นด่าน บา้นหว้ยฟอง และบา้น
เปียงก่อ ทาํให้เกษตรกรไดรั้บความรู้เบ้ืองตน้ในการเล้ียงสัตว ์การสนบัสนุนพนัธ์ุสัตว ์เช่น แพะ 
เป็ด ไก่ โค สุกร ใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อเป็นตน้ทุนการประกอบอาชีพ 

7) เกษตรกรบา้นสะจุก-สะเก้ียง จาํนวน 10 ราย ไดรั้บความรู้เร่ืองการดูแลรักษาและจดัการแปลง
หม่อนผลสด เพื่อนาํไปปรับใช ้สามารถช่วยเพิ่มรายได ้ 

8) เกษตรกรบา้นสะจุก-สะเก้ียง จาํนวน 50 ราย ไดรั้บการฝึกอบรมการลดการใชส้ารเคมีโดยใชว้สัดุ
ธรรมชาติทดแทน ทาํใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายจากสารเคมี และช่วยอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

9) พฒันาแหล่งนํ้ าและจดัหาแหล่งนํ้ า โดยใชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ้ า 2 แห่ง คือ ลาํห้วยงดั และฝาย
นํ้าวา้ ท่ีหมู่ 6 บา้นหว้ยฟอง ช่วยใหร้าษฎรไดมี้นํ้าใชแ้ละเพื่อฟ้ืนฟแูหล่งนํ้าธรรมชาติเดิม ดงัน้ี 

 สร้างฝายทดนํ้า ขนาด สูง 2 ม. กวา้ง 12 ม. 
 จดัทาํระบบท่อส่งนํ้า ยาว 6,150 ม. 
 สร้างถงัพกันํ้าความจุ 50  ลบ.ม. 
 สร้างถงัพกันํ้าความจุ 100  ลบ.ม. 



2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 
 

สาํนักงานสหกรณ์จงัหวดัน่าน และสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัน่านไดด้าํเนินการเพื่อสร้าง
ความเขม้แขง้และพฒันาชีวิตของชุมชน ผลการดาํเนินงานเป็นดงัน้ี 

1) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีบา้นสะจุก ร่วมกบัผูน้าํชุมชนและเกษตรกร จาํนวน 56 ราย และส่งเสริม
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัอุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการสหกรณ์ ทาํใหเ้กิดการจดัตั้งกลุ่มเตรียมการ
สหกรณ์ข้ึน ปัจจุบนักลุ่มอยูร่ะหวา่งการพฒันาเพื่อต่อยอดเป็นสหกรณ์ต่อไป 

2) การส่งเสริมการจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรและเยาวชนบา้นห้วยฟอง 
จาํนวน 44 ราย ช่วยใหผู้รั้บการฝึกอบรมสามารถจดบนัทึกและนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการ
ดาํเนินชีวิตได ้

3) การอบรมและฝึกปฏิบติัการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตเกษตรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน เช่น เผือก 
กลว้ยนํ้ าวา้ ฟักทอง มนัเทศ ฯลฯให้กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเปียงซอ้ 1 กลุ่ม ให้สามารถแปรรูป
และถนอมอาหารไวรั้บประทานในครัวเรือน และสามารถพฒันากลุ่มแม่บา้นสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อ
การพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

 
3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 

 

สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัน่าน และสถานีประมงนํ้ าจืดจงัหวดัน่าน ไดร่้วมกันดาํเนินการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษท์รัพยากรดิน นํ้า และป่าไมเ้พื่อความสมดุลและยัง่ยนื ดงัน้ี 

1) จดัระบบอนุรักษดิ์นและนํ้า ทาํการเกษตรแบบขั้นบนัไดและการปลูกพืชแบบวนเกษตร รวมถึงการ
กาํหนดขอบเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ท่ีบา้นหว้ยฟอง เพื่อการอนุรักษดิ์นและนํ้าโดย 

 จดัสาํรวจแผนท่ีระดบัขอบเขตและวางแผนการใชท่ี้ดิน พื้นท่ี 1,000 ไร่ รวมถึงจดัทาํระบบ
อนุรักษดิ์นและนํ้า พื้นท่ี 400 ไร่ เพื่อกาํหนดขอบเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และลดการกดัเซาะ
พงัทลายของดิน 

 การส่งเสริมและฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อลดการใชส้ารเคมีทาํลายดิน เช่น การสาธิตการทาํและ
ใชปุ๋้ยอินทรีย ์ปุ๋ยพืชสด ในพื้นท่ี 200 ไร่ 

 การปรับปรุงคุณภาพและลดการกดัเซาะพงัทลายของดินดว้ยหญา้แฝก พร้อมสนบัสนุนพนัธ์ุ
หญา้แฝก จาํนวน  50,000 กลา้ ใหเ้กษตรกรขยายพนัธ์ุและนาํไปปลูกเพื่ออนุรักษดิ์นและนํ้า 

2) เพาะขยายพนัธ์ุสัตว์นํ้ าท้องถ่ินหายากและใกล้สูญพนัธ์ุปล่อยคืนแหล่งนํ้ าธรรมชาติ จาํนวน 
100,000 ตวั ไดแ้ก่ ปลาตะเพียนนํ้าตก ปลามนั ปลาแกม้ชํ้า ปลาปีกแดง และปลาตะเพียนทอง 

3) สนบัสนุนพนัธ์ุปลาจาํนวน 200,000 ตวั ใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีตาํบลขนุน่าน เพื่อปล่อยสู่แหล่งนํ้ าใน
ชุมชน เป็นการคืนความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างแหล่งอาหาร 

 



ผลงานทีเ่ด่นชัดจากการดําเนินงานทีผ่่านมาของ จังหวดัน่าน 
 

เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้การปฏิบติังานเห็นผลเป็นรูปธรรม เกษตรกร
สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากหน่วยงานต่างๆ ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายไดใ้นครัวเรือน ทาํให้เห็นถึง
ประโยชน์และความสาํคญัของโครงการ จึงตอบสนองและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานมากข้ึน 
 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของหน่วยงานปฏิบัติ 
 

1) ราษฎรขาดความรู้ในการอนุรักษ์ดินและนํ้ า ประกอบกบัพื้นท่ีมีความลาดชนัสูง ขาดความอุดม
สมบูรณ์ ทาํใหพ้ื้นท่ีมีปัญหาความเส่ือมโทรม 

2) พื้นท่ีป่าถูกทาํลาย เปล่ียนสภาพเป็นไร่ขา้ว ประกอบกบัความลาดชนัของพื้นท่ี ทาํใหไ้ม่สามารถกกั
เกบ็นํ้าไวใ้นดินและแหล่งนํ้าได ้การใชพ้ื้นท่ีการเกษตรอยา่งเตม็ประสิทธิภาพจึงไม่สามารถทาํได ้

3) ราษฎรส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ ขาดโอกาสเข้าถึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ส่งผลต่อการเปิดรับ
เทคโนโลยใีหม่ๆ จากหน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้ไปส่งเสริม ทาํใหง้านส่งเสริมไม่เกิดผลเท่าท่ีควร 

4) การคมนาคมติดต่อกบัพื้นท่ีเป้าหมายไม่สะดวก ฤดูกาลเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง โดยเฉพาะฤดู
ฝน การปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ กระทาํไดย้าก 

5) พื้นท่ีโครงการฯ ส่วนใหญ่อยูติ่ดแนวชายแดน ซ่ึงเส่ียงต่อปัญหาความมัน่คง และปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืน้ทีด่ินและแหล่งนํา้ 

ผลติ/ใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ 

สาธิตการใช้ปุ๋ยพชืสด 

ปรับพืน้ทีเ่ป็นขั้นบันได 

สร้างฝายทดนํา้ 

ส่งเสริมให้เกดิการรวมกลุ่ม 

ให้ความสําคัญกบัเยาวชน แนะนําแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

การพฒันาสังคมในชุมชน 

ให้ความรู้การจัดทาํบัญชี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงทดสอบพนัธ์ุข้าวไร่ในสภาพนา

ฝึกอบรมการแปรรูปผลผลติ ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสด 

การพฒันาอาชีพและความเป็นอยู่ 

การฝึกอบรมการปลูกพชืเศรษฐกจิ 

การส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ การประชุมคณะทาํงานโครงการ 

การสนับสนุนพนัธ์ุปลาแก่เกษตรกร 

แปลงไม้ผลเมืองหนาว 



ลุ่มนํา้ภาค อาํเภอชาตติระการ จงัหวดัพษิณุโลก 
 

ความเป็นมา 
 

เน่ืองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จทรงงานโครงการพฒันาเพื่อความ
มัน่คง พื้นท่ีภูขดั ภูเม่ียง ภูสอยดาว อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ตาํบลบ่อภาค อาํเภอชาติตระการจงัหวดั
พิษณุโลก เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2549 สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถไดมี้พระราชเสาวนียใ์ห้มีการ
พฒันาการประกอบอาชีพการเกษตร อาทิ พนัธ์ุขา้ว การปรับปรุงดิน พฒันาแหล่งนํ้า การเล้ียงสตัว ์และประมง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัทาํโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” เพื่อสนองพระราช
เสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถท่ีทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ และประสงคท่ี์จะใหพ้สก
นิกรท่ีอาศยัอยู่บนพื้นท่ีสูง ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของตน้ไม ้นํ้ า และดิน และเป็นผูสื้บทอดเจตนารมณ์ใน
การอนุรักษ ์อีกทั้ง ฟ้ืนฟ ูป่าไม ้ซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้า สามารถดาํรงชีพอยูก่บัป่าไมอ้ยา่งเหมาะสม และยัง่ยนื 
 คณะกรรมการดาํเนินโครงการ “รักษ์นํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มนํ้ าภาค จงัหวดัพิษณุโลก  
ไดก้าํหนดดาํเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าภาค โดยมีหมู่บา้นเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการ 14 หมู่บา้น บนพื้นท่ีสูง ภูขดั      
ภูเม่ียง ภูสอยดาว เพื่อมุ่งถ่ายทอดความรู้ดา้นการเกษตรและส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร และอาชีพ
เสริม เพื่อให้เกษตรกร มีความเป็นอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ความเป็นอยู่ดีข้ึน ลดการบุกรุกป่า 
รวมทั้งสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 
ลกัษณะทัว่ไป 
 

ภูมิประเทศในเขตตาํบลบ่อภาค อาํเภอชาติตระการ เกือบทั้งหมดมีสภาพเป็นเขาสูงชนั มีท่ีราบหุบเขา
ใชเ้ป็นพื้นท่ีการเกษตร มีลาํนํ้ าภาคไหลผ่านบริเวณตอนกลาง ตามแนวยาวของพื้นท่ีตาํบล พื้นท่ีของตาํบลบ่อ
ภาคมีทั้งส้ิน 570 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,250 ไร่ มีความสูงประมาณ 800 ถึง 1,500 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล
ปานกลาง พื้นดินเป็นดินลูกรัง 

สภาพภูมิอากาศจดัอยู่ในเขตโซนร้อนแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยฤดูฝนจะเร่ิมเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม และเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ฤดูหนาวเร่ิมเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์ และฤดูร้อนเร่ิมเดือน
กมุภาพนัธ์ถึงเมษายน 

ลาํนํ้าภาค มีตน้กาํเนิดจากแนวเทือกเขาภูสอยดาวและบริเวณแนวเทือกเขาระหว่างเขตติดต่ออาํเภอบา้น
โคก จงัหวดัอุตรดิตถ ์กบัอาํเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก มีทิศทางการไหลไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ผา่น
บา้นชาํนาญจุย้ บา้นบ่อภาค บา้นลาดเรือ บา้นนาตรอน บา้นนาจาน บา้นป่าคา บา้นชาติตระการ แลว้ไหลลง
แม่นํ้าแควนอ้ย 

มีราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ 956 ครัวเรือน จาํนวน 4,240 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ามง้และไทยพวน 
อาชีพหลกั คือ ทาํนา มีการเล้ียงโค สุกรและสตัวปี์ก เพื่อบริโภค รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 25,000 บาทต่อครัวเรือน 



ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ภาค 
 
1. ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการ มี 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานประมงจังหวดัพิษณุโลก 
สํานักงานเกษตรจงัหวดัพิษณุโลก ศูนยว์ิจยัขา้วพิษณุโลก สํานักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขต 2 สํานักงาน     
ปศุสตัวจ์งัหวดัพิษณุโลก ศูนยส่์งเสริมเกษตรท่ีสูงจงัหวดัพิษณุโลก และโครงการชลประทานพิษณุโลก สรุปผล
ท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน มีดงัน้ี 

1) เกษตรกรจาํนวน 50 ราย ไดรั้บการฝึกอบรมการเล้ียงปลาดุกในบ่อพลาสติก พร้อมทั้งสนบัสนุน
พนัธ์ุปลาดุกและปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ เช่น บ่อพลาสติกและอาหารปลาดุกเล็ก เพื่อให้เกษตรกรมี
อาหารโปรตีนจากปลาไวบ้ริโภค 

2) ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบธนาคารอาหารชุมชนแก่เกษตรกร 60 ครัวเรือนดว้ย
วิธีการฝึกอบรม รวมถึงส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ไมใ้ชส้อยพ้ืนท่ีรวม 70 ไร่ เพื่อให้
มีพื้นท่ีป่ามากข้ึน และส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มจดัตั้งเป็นกลุ่มอาหารของชุมชน ให้สามารถ
จดัทาํแผนการผลิตของตนเองได ้

3) การส่งเสริมการถนอมอาหารและแปรรูปจากกลว้ยนํ้ าวา้ เช่น กลว้ยตาก กลว้ยฉาบ กลว้ยอบเนย
ใหแ้ก่กลุ่มแม่บา้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นรักไทย และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นรัก
ชาติ ทาํใหส้มาชิกในกลุ่มสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได ้

4) จดัทาํแปลงผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วไร่ พื้นท่ี 5.5 ไร่ และสาธิตการปลูกขา้วไร่ แก่เกษตรกร 40 รายทาํให้
เกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการปลูกและการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วไร่ สามารถผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วไร่ได้
เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน โดยพนัธ์ุท่ีทาํการส่งเสริม ไดแ้ก่ พนัธ์ุเจา้ขาว เจา้ฮ่อ  เจา้ลีซอ 
และซิวแม่จนั 

5) จดัทาํแปลงเรียนรู้ตน้แบบอนุรักษส์ายพนัธ์ุพืชไมผ้ลในเขตร้อนช้ืน/ไมผ้ลเมืองหนาว จาํนวน 100 
ไร่ และฝึกอบรมเกษตรกรดา้นการผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพและลดการใชส้ารเคมีแก่เกษตรกร 50 ราย 
โดยเกษตรกรท่ีฝึกอบรมสามารถผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพและลดตน้ทุนการผลิตลงได ้

6) ฝึกอบรมและสนบัสนุนเวชภณัฑแ์ก่ผูเ้ล้ียงสุกร 20 ราย ทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้และสามารถนาํ
ความรู้และเวชภณัฑท่ี์ไดรั้บไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7) ก่อสร้างฝายนํ้ าบา้นนุชเทียน 2 พร้อมระบบส่งนํ้ า เพื่อเป็นแหล่งนํ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของ
บา้นนุชเทียน และสามารถช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตรได ้500 ไร่ 

8) ระบบส่งนํ้าอ่างเกบ็นํ้าศูนยร์วมพรรณไมบ้า้นร่มเกลา้ เพื่อเป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของ
บา้นร่มเกลา้ และสามารถช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตรได ้300 ไร่ 

 
 



2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 
 

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการ ประกอบดว้ย สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพิษณุโลก สาํนกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์พิษณุโลก และศูนยส่์งเสริมเกษตรท่ีสูงจงัหวดัพิษณุโลก สรุปผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) การจดัตั้งกลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม คือกลุ่มทาํไมก้วาด และกลุ่มทาํมีด พร้อมทั้งการให้ความรู้ดา้นการ
บริหารจัดการกลุ่มตามหลักวิธีทางสหกรณ์ การจัดทาํบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ และ
สนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่กลุ่ม ทาํให้สมาชิกกลุ่มไดน้าํความรู้เก่ียวกบั
วิธีการสหกรณ์ไปใชใ้นการบริหารจดัการ สามารถทาํบญัชีตน้ทุน และรวมกลุ่มทาํกิจกรรมเพ่ือลด
รายจ่ายเพิ่มรายไดท้ั้งในกลุ่มและครัวเรือน 

2) สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ไดจ้ดัทาํโครงการเสริมสร้างภูปัญญาทางบญัชีแก่เกษตรกรไทย เพื่อ
สอนและให้ความรู้ความเขา้ใจบญัชี   รับ-จ่าย แก่เกษตรกร 30 ราย ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
จดัทาํบญัชีรายรับ-จ่ายไดเ้อง 

 
3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 

 

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมดาํเนินการ ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน ดงัน้ี สถานีพฒันาท่ีดินพิษณุโลก สาํนกังาน
กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง และศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงนํ้าจืด สรุปผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) สาํรวจจดัทาํแผนท่ีระดบัขอบเขตและวางแผนการใชท่ี้ดิน ครอบคลุมพื้นท่ีโครงการฯ 2,000 ไร่ ซ่ึง
ช่วยใหก้ารวางแผนการจดัระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

2) โครงการบาํรุงรักษาสวนยางเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางได้
ถ่ายทอดความรู้ดา้นการจดัการสวนยาง มีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 56 ราย ไดรั้บความรู้
ในการบาํรุงรักษาสวนยางตามหลกัวิชาการและสามารถนาํไปใชไ้ด ้

3) ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงนํ้ าจืด ไดท้าํการประเมินปริมาณสัตวน์ํ้ า 2 คร้ัง ณ บริเวณหมู่ 14 บา้นรัก
ชาติ และหมู่ 6 บา้นรักไทย เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการขยายพนัธ์ุ และไดป้ล่อยลูกพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า
คืนสู่ธรรมชาติแลว้จาํนวน 100,000 ตวั เพื่อเป็นแหล่งอาหารแก่ประชาชนและสร้างความสมดุล
ของแหล่งนํ้ า พร้อมทั้งยงัไดฝึ้กอบรมดา้นการอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ํ้ าใหแ้ก่ประชาชนจาํนวน 73 ราย 
ทาํใหเ้กิดความรู้และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรสตัวน์ํ้ าในชุมชน 

4) การจดัระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า ในพื้นท่ีโครงการ จาํนวน 400 ไร่ เพื่อลดการกดัเซาะพงัทลายของ
ดิน ในเสน้ทางลาํเลียงในไร่นา ทาํใหเ้กิดความสะดวกในการขนส่งผลผลิตจากแปลงเกษตรสู่แหล่ง
ตลาด และเป็นบ่อดกัตะกอนดินท่ีไหลมากบันํ้าไม่ใหล้งไปทบัถมบริเวณพื้นท่ีดา้นล่าง 

5) การสาธิตการใชปุ๋้ยพืชสด ในพื้นท่ี 100 ไร่ ทาํให้เกษตรกรไดรั้บความรู้ในการใชปุ๋้ยพืชสดในการ
ปรับปรุงบาํรุงดินสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นไร่นาของตนเองได ้

 



4. ด้านการศึกษาวจัิยและการปฏิบัตงิานสนับสนุน 
 

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เป็นหน่วยงานหลกัดาํเนินการ ผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน มีดงัน้ี 
1) สํารวจปัญหาความต้องการด้านการเกษตร 2 หมู่บ้าน ทาํให้ทราบปัญหาความต้องการของ

เกษตรกรในดา้นต่างๆ เช่น การปลูกพืช การประมง การเล้ียงสัตว ์คุณภาพดิน นํ้ า การตลาด ราคา
สินคา้เกษตร และการรวมกลุ่มอาชีพ 

2) สาํรวจและวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อการพฒันาอาชีพ 
 
ผลงานทีเ่ด่นชัดจากการดําเนินงานทีผ่่านมาของ จังหวดัพษิณุโลก 
 

1) ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลกใหค้วามสาํคญัต่อโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” โดยได้
ออกติดตามการดาํเนินงานในพื้นที่อยา่งต่อเน่ือง และให้มีการพฒันาศูนยศ์ิลปาชีพในจงัหวดั
พิษณุโลกข้ึนใหม่ กระตุน้การทาํงานร่วมกนัอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
บูรณาการระหวา่งหน่วยงานกบัชุมชนใหมี้เป้าหมายในการทาํงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อให้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 

2) ราษฎรในพ้ืนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องโครงการฯ มากข้ึน และเลง็เห็นถึงความสาํคญั 
โดยใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีกบัหน่วยงานท่ีเขา้ไปปฏิบติังาน 

3) มีการเพาะขยายพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าและปล่อยลูกพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนของ
ราษฎรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าภาค 

4) การสํารวจรวบรวมพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า ทาํให้ไดพ้บสัตวน์ํ้ าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ เช่น เต่าปูลู อ่ึงกรายลายเลอะ 
เขียดงูเกาะเต่า และ งูลายสอลาวเหนือ เป็นตน้ 

 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของหน่วยงานปฏบัิต ิ
 

1) พื้นท่ีหมู่บา้นในโครงการ ตั้งอยูห่่างไกลและกระจดักระจาย  การเดินทางเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี
เป็นไปดว้ยความยากลาํบากเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีบางแห่งเป็นพื้นท่ีพิเศษมีความเส่ียงภยัสูง และ
เสน้ทางคมนาคมยงัไม่มีความพร้อม 

2) ปัญหาและภยัพิบติัตามฤดูกาลทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
3) พื้นฐานการศึกษาของราษฎรอยู่ในระดบัตํ่า ทาํให้เกิดอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึง

ปัญหาดา้นการส่ือสาร 
4) หน่วยงานต่างๆ ได้รับงบประมาณค่อนขา้งน้อย จึงส่งผลต่อเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไวใ้นแผนการ

ดาํเนินงาน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและปลอดภัย 
 

การฝึกอบรมการเลีย้งสัตว์นํา้ในบ่อพลาสตกิ 
สนับสนุนปัจจัยการผลติ 

ส่งเสริมและสนับสนุนพนัธ์ุไม้ผล ไม้ยนืต้นและไม้ใช้สอย 
ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวพนัธ์ุดแีละเพยีงพอกบัความต้องการของเกษตรกร 

ฝึกอบรมการแปรรูปผลผลติ 
ให้ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 

ฝึกอบรมการจัดทาํแผนการผลติ 

การเตรียมความพร้อมและ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ให้ความรู้ด้านการบริหารกลุ่ม 
ให้ความรู้ในการจัดทาํบัญชี 
สนับสนุนเงนิทุนหมุนเวยีน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาแหล่งนํา้ 
 

ก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งนํา้ 
ระบบส่งนํา้อ่างเกบ็นํา้ 
ก่อสร้างถังพกันํา้ 

 

การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากร 

 
 

 จัดทําแผนที่ระดับขอบเขต
และวางแผนการใช้ทีด่นิ 

 จัดทาํระบบอนุรักษ์ดนิ 
 ให้ความรู้ในการดูแลรักษา
สวนยาง 

 การขยายและปล่อยลูกพันธ์ุ
สัตว์นํา้ 
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 



ลุ่มนํา้ล ีอาํเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดติถ์ 
 

ความเป็นมา 
 

สืบเน่ืองมาจากพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จพระราช
ดาํเนินทอดพระเนตรการดาํเนินงานโครงการพระราชดาํริและทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเม่ือ
วนัท่ี 3-5 มีนาคม 2549 คือ 
 1. ศูนยไ์ผศึ่กษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (วนัท่ี 3 มีนาคม  2549) 
 2. ทรงเยีย่มราษฎรบา้นเมืองแพม  อ.ปางมะผา้  จ.ฮ่องสอน  (วนัท่ี  4  มีนาคม  2549) 
 3. ทอดพระเนตรโรงเรียนเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ณ  ศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูง  จ.แม่ฮ่องสอน  บา้นนาป่าแปก  (วนัท่ี  5  มีนาคม  2549) และทรงมี
พระราชเสาวนียก์บัหน่วยงานต่างๆ ท่ีทรงห่วงใยสภาพป่าตน้นํ้ าลาํธาร โดยมีพระราชประสงคท่ี์จะใหพ้สกนิกร
ท่ีอาศยัอยู่บนพื้นท่ีสูง ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของตน้ไม ้นํ้ าและดิน ซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ า โดยสามารถดาํรง
ชีพอยูก่บัป่าไดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไดจ้ดัทาํโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่
ของแผน่ดิน” ข้ึน  โดยนาํพระราชเสาวนียข์อง สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงาน และกาํหนดให้กรมพฒันาท่ีดินเป็นผูรั้บผิดชอบประสานการดาํเนินงานในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าลี อาํเภอ      
ท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยสถานีพฒันาท่ีดินอุตรดิตถ ์เป็นผูป้ระสานงานโครงการในระดบัจงัหวดั 
 
ลกัษณะทัว่ไป 
 

พื้นท่ีโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” ลุ่มนํ้าลี จงัหวดัอุตรดิตถ ์ครอบคลุมพื้นท่ี  177,917 ไร่ 
ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง 2 ตาํบล 9 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ 1 บา้นปางหม่ิน หมู่ 2 บา้นวงัหัวดอย หมู่ 6 บา้นนํ้ าลี    
หมู่ 7 บา้นผาลาด หมู่ 8 บา้นนํ้ าต๊ะ  หมู่ 10 บา้นทรายงาม หมู่ 11 บา้นปางหม่ิน หมู่ 12 บา้นค่าย ตาํบลนํ้ าหมนั 
และ หมู่ 12 บา้นก่ิวเคียน ตาํบลจริม อาํเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ลกัษณะพ้ืนท่ีของโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไมซ่ึ้งมีความลาดชันสูง ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีดอนท่ีมี
ความลาดชนั และท่ีราบตํ่า มีระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางระหว่าง 100 - 1,440 เมตร ดินส่วนใหญ่
เป็นดินท่ีลาดชนัเชิงซ้อนซ่ึงมีความลาดชนัมากกว่า 35% ดินท่ีพบในบริเวณดงักล่าวมีทั้งดินลึกและดินต้ืน 
ลกัษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดในบริเวณ
นั้น มกัมีเศษหิน กอ้นหิน หรือหินพื้นโผล่ กระจดักระจายทัว่ไป 

อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส เฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 31 องศา
เซลเซียส และตํ่าสุดในเดือนธนัวาคมและมกราคม ประมาณ 24 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียอยูท่ี่ 1,500 
มิลลิเมตรต่อปี ฝนเร่ิมตกชุกในเดือนพฤษภาคม และหนาแน่นข้ึนในเดือนสิงหาคมและกนัยายน ปริมาณฝนมาก
สุดในเดือนกนัยายน และตํ่าสุดในเดือนธนัวาคม 



ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพ้ืนราบ มีประชากรรวม 4,540 คน 1,295 ครัวเรือน อาชีพหลกัคือปลูก
กลว้ยนํ้าวา้ รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน 13,400 บาทต่อปี 
 
ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์นํา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ล ี
 
1. ด้าน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมดาํเนินการ ประกอบดว้ย 8 หน่วยงาน คือ สาํนักงานประมงจงัหวดัอุตรดิตถ ์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวดัอุตรดิตถ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดัอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรจังหวดัอุตรดิตถ ์
ศูนย์วิจัยขา้วแพร่ ศูนยว์ิจัยและพฒันาการเกษตรอุตรดิตถ์ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ และสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 9 (พิษณุโลก) สรุปผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) ส่งเสริมการเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต์กลมและบ่อดินขนาดเล็ก พร้อมกบัสนับสนุนพนัธ์ุปลาและ
อาหารให้เกษตรกร จาํนวน 40 ราย เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภค ช่วยลดรายจ่าย 
นอกจากน้ียงัไดป้ล่อยปลาสู่แหล่งนํ้า 1 แห่ง ซ่ึงช่วยใหมี้ปลาในแหล่งนํ้าธรรมชาติมากข้ึน 

2) ฝึกอบรมดา้นการเล้ียง สุกร โค-กระบือ สตัวปี์ก และจดัทาํฟาร์มสาธิต ใหก้บัเกษตรกร รวมจาํนวน 
80 ราย พร้อมทั้งสนบัสนุนพนัธ์ุสตัวต่์างๆ รวมจาํนวน 170 ตวั และมีการจดัตั้งกองทุนยา 1 กองทุน 
ทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการปศุสัตวท่ี์ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ มีอาหารและรายไดจ้ากการ
เล้ียงสตัวเ์พิ่มข้ึน 

3) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกลว้ย เช่น กลว้ยอบมว้น กล้วยตาก ฯลฯ โดยการ
รวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและบริหารจดัการในรูปแบบของสหกรณ์ท่ีบา้นนํ้าตะ๊ 

4) ส่งเสริมการปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้และไมใ้ชส้อยแบบวนเกษตรในพ้ืนท่ี 50 ไร่ โดยการสนบัสนุน
พนัธ์ุไมเ้พื่อให้เกษตรกรนําไปปลูก พร้อมกับถ่ายทอดความรู้และการจัดทาํแผนการผลิต ให้
เกษตรกร จาํนวน 250 ราย และการอบรมการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตการเกษตรและ
พฒันาบรรจุภณัฑ์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร หมู่ 10 บา้นทรายงาม และหมู่ 11 บา้นปางหม่ิน ทาํให้
เกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นการผลิต และการแปรรูปเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพของตนและกลุ่ม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตและกระจายเมลด็พนัธ์ุขา้วสู่ชุมชน ในพื้นท่ี 30 ไร่ ช่วยใหเ้กษตรกรมี
ความรู้ในการผลิตและเก็บเมล็ดพนัธ์ุขา้วไวใ้ช ้และกระจายสู่หมู่บา้นอ่ืนๆ ทั้งหมู่บา้นหลกัและ
หมู่บา้นรอง นอกจากน้ีไดส่้งเสริมการผลิตขา้วในพื้นท่ีประสบภยั จาํนวน 212 ไร่ เพื่อให้มีขา้ว
เพียงพอแก่การบริโภค 

6) เกษตรกร 60 ราย จากบา้นนํ้ าต๊ะ และบา้นนํ้ าลี ไดรั้บความรู้จากการฝึกอบรมดา้นการปลูกไม้
เศรษฐกิจแบบเกษตรผสมผสาน รวมถึงไดรั้บการสนบัสนุนพนัธ์ุไมผ้ลและไผ่หวาน รวมจาํนวน 
2,500 ตน้ เพื่อนาํไปปลูกในพื้นท่ีของตนเอง 



7) จดัทาํแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตไมผ้ลแบบผสมผสาน จาํนวน 2 แปลง พื้นท่ีรวม 10 ไร่ 
และแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตไผห่วาน พื้นท่ี 5 ไร่ สาํหรับเป็นแหล่งความรู้ดา้นการผลิต
พืชใหเ้กษตรกรในหมู่บา้นหลกัและหมู่บา้นบริวาร 

8) จดัทาํโครงการก่อสร้างฝายหว้ยนํ้ าต๊ะ 1 พร้อมระบบส่งนํ้ า และฝายหว้ยพญาพร้อมระบบส่งนํ้ า ทั้ง 
2 โครงการน้ีจะดาํเนินการในปีงบประมาณ 2553 จากสาํนกังาน กปร.  

9) จัดทาํโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าห้วยนํ้ าลี จาํนวน 3 แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งนํ้าท่ีไดรั้บการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟแูลว้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาคุณภาพชีวติของครอบครัวและชุมชน 
 

สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุตรดิตถ ์เป็นหน่วยงานหลกัดาํเนินการ สรุปผลการดาํเนินงานได ้ดงัน้ีคือ 
ส่งเสริมการจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่ายใหก้บัเกษตรกร 53 ราย และนกัเรียน 20 ราย และวางรูปแบบและ

แนะนําการจดัทาํบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ 1 กลุ่ม ซ่ึงส่งผลให้สถาบนัเกษตรกร เกษตรกร 
รวมทั้งนกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมีความรู้ในการจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย 
 
3. ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํา้ และป่าไม้เพือ่ความสมดุลและยัง่ยนื 
 

หน่วยงานดาํเนินการ ประกอบดว้ย สถานีพฒันาท่ีดินอุตรดิตถ์ และศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั อาํเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์สรุปผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

1) สาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน และงานก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า พื้นท่ี 500 ไร่ และ
ก่อสร้างคูรับนํ้ ารอบเขา ยาว 59 กิโลเมตร รวมถึงปรับปรุงเส้นทางลาํเรียงในไร่นา ยาว 4.21 ไร่ 
ช่วยให้พื้นท่ีการเกษตรไดรั้บการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน และแกปั้ญหาการคมนาคม
ขนส่งผลผลิตจากแปลงเกษตรสู่แหล่งตลาดไดใ้นระดบัหน่ึง 

2) จดัทาํแปลงสาธิตการใชปุ๋้ยหมกัในพื้นท่ี 50 ไร่ ทาํให้เกษตรกรมีความรู้ สามารถนาํไปปฏิบติัเอง
เพื่อลดการใชส้ารเคมี และเป็นการฟ้ืนฟทูรัพยากรดินอีกทางหน่ึง 

3) สนบัสนุนกลา้หญา้แฝก จาํนวน 48,000 กลา้ เพื่อป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นท่ี 
4) จดัทาํโครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จาํนวน 3 โครงการ ประกอบดว้ย ค่ายทกัษะชีวิต เร่ือง

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และโครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้
เร่ืองภัยธรรมชาติ มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการรวม 1,400 คน ช่วยสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และเป็นแนวร่วมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กบัป่า
ชุมชน 

 
 



4. ด้านการศึกษาวจัิยและการปฏิบัติงานสนับสนุน 
 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานหลกัดาํเนินการ สรุปผลท่ีไดจ้ากการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) ประสานงาน อาํนวยการ และสนับสนุนการปฏิบติังานให้แก่หน่วยงานในจงัหวดัอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงไดจ้ดัประชุมเพื่อรายงานความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานร่วมกบัคณะกรรมการโครงการฯ 
จาํนวน 1 คร้ัง และร่วมกบัคณะทาํงานโครงการฯ จาํนวน 3 คร้ัง ส่งผลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดรั้บทราบขอ้มูลและมีการประสานงานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) จดัเสวนาปราชญช์าวบา้นในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีเกษตรกรเขา้ร่วม 45 ราย ทาํใหเ้กษตรกรไดแ้นวคิด
ไปปฏิบติัในไร่นาของตนเอง 

3) สนบัสนุนการสร้างจุดเรียนรู้/จุดถ่ายทอดความรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 2 จุด 
เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 
ผลงานทีป่รากฏชัดเจนในพืน้ทีลุ่่มนํา้ล ีจังหวดัอุตรดิตถ์ 
 

1) การจดัระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า ช่วยลดการไหลบ่าของนํ้ า ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินไดดี้ 
คนัคูรับนํ้ารอบเขาท่ีสร้างข้ึนใชเ้ป็นเสน้ทางขนยา้ยผลผลิตทางการเกษตรไดส้ะดวกมากข้ึน 

2) เกษตรกรบางรายนาํตน้ยางพาราและมะม่วงหิมพานต์ ไปปลูกบน เป็นการเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวให้
ชุมชน และสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรอีกทางหน่ึง 

3) ความสาํเร็จดา้นการส่งเสริมอาชีพจากส่วนราชการ คือ เกษตรกรไดน้าํความรู้และปัจจยัการผลิตท่ี
ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพเสริม ตวัอย่างเช่นโครงการแปรรูปกลว้ยนํ้ าวา้อบมว้น ท่ีได้รับการ
สนบัสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิโครงการหลวง ช่วยให้ชาวบา้นสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
โดยการแปรรูปเป็นกลว้ยอบมว้น สร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้นไดอี้กอาชีพหน่ึง 

4) ภายหลงัจากเหตุการณ์ภยัดินถล่มเม่ือปี 2549 ส่วนราชการต่างๆท่ีทาํงานภายใตโ้ครงการฯ ได้
ร่วมกนัทาํงานอยา่งบูรณาการ เขา้ไปช่วยเหลือและให้กาํลงัใจแก่ราษฎรในพ้ืนท่ีประสบภยั ทาํให้
ในปัจจุบนัเกษตรกรมีกาํลงัใจ ความพร้อม และกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเอง พฒันาอาชีพและใส่
ใจต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติมากยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 



ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของหน่วยงานปฏิบัติ 
 

1) การเกษตรในพื้นท่ีภูเขาสูง ขาดการอนุรักษดิ์นและนํ้ าท่ีถูกตอ้งทาํให้
 เกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 ลดลง ดินเส่ือมโทรม และประชากรส่วนใหญ่ขาดเอกสารสิทธ์ิใน
 ท่ีดินทาํกิน จึงทาํให้ตอ้งบุกรุกเขา้ไปทาํการเกษตรในพื้นท่ีเขตป่า
 สงวนแห่งชาติ 
2) ในฤดูแล้งแหล่งนํ้ า เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอสําหรับอุปโภค
 บริโภค ส่วนใหญ่ใช้นํ้ าจากระบบประปาภูเขา ซ่ึงก็ได้รับความ
 เสียหายมากจากเหตุการณ์ดินถล่ม 
3) เกษตรกรขายผลผลิตไดใ้นราคาตํ่า และส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งเงินทุน
 สาํหรับพฒันากิจกรรมของตน 
4) พื้นท่ีประสบภยัดินถล่มส่วนใหญ่เป็นบริเวณเหมืองฝายซ่ึงเป็นพื้นท่ี
 ทาํนา ทาํให้ไม่สามารถทาํนาในท่ีเดิมได ้การปรับปรุงพื้นท่ีตอ้งใช้
 งบประมาณจาํนวนมาก ประกอบกบัพื้นท่ีบางส่วนอยูใ่นเขตป่าสงวน
 แห่งชาติ หน่วยงานต่างๆ จึงตอ้งร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาน้ี
 อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ราษฎรมีท่ีทาํกินและมีขา้ว
 บริโภคอยา่งพอเพียง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสียหายจากเหตุการณ์
อุทกภยัและโคลนถล่มปี 2549 

โครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน”  
การเยยีวยาราษฎร และ 
ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร า ษฎ ร มี กํ า ลั ง ใ จ 
ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ
กระ ตือ รือ ร้น ท่ีจะ
พฒันาตนเอง พฒันา
อาชีพ และใส่ใจต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพฒันาและบริหารโครงการเชิงบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพฒันาและบริหารโครงการเชิงบูรณาการ 
 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) ในฐานะเลขานุการของโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่
ของแผน่ดิน” ไดร่้วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะบูรณาการ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตาม
แนวพระราชดาํริและพระราชเสาวนีย ์ดงัน้ี 
 

1) การประชุมคณะกรรมการโครงการ “รักษ์นํ้ าเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน” โดยจัดการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ  และคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแล
โครงการ เม่ือวนัท่ี20 มีนาคม 2552 ณ หอ้งประชุมกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีคณะกรรมการฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
จาํนวน 68 คน โดยท่ีประชุมไดเ้สนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารโครงการ เช่น การนาํขอ้เสนอแนะจากการ
ประชุมมากาํหนดกรอบการพฒันา เพื่อแกปั้ญหาของแต่ละ
พื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน และการพิจารณาทรัพยากรท่ีมีความ
หลากหลายในแต่ละพื้นท่ี เพื่อการอนุรักษ ์และสร้างอาชีพ
ใหแ้ก่ราษฎร ตลอดจนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ของ
โครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน” เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2551 มีผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระดบัส่วนกลางและปฏิบติัเขา้ร่วม จาํนวน 13 หน่วยงาน รวม 154 คน ผลท่ีไดจ้ากการประชุม คือ มีแผนการ
ปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จาํนวน 10 พื้นท่ี เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติั การติดตาม และการ
ประสานงานในพื้นท่ีแต่ละลุ่มนํ้าต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

3) จดัสัมมนาและศึกษาดูงานในระหว่างวนัท่ี 21-22 พฤษภาคม 2552 ณ พื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่สะงาและลุ่ม
นํ้ าปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นจงัหวดัตน้แบบของโครงการ “รักษน์ํ้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นพื้นท่ีลุ่มนํ้าจงัหวดัตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสัมมนาและศึกษาดูงาน 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ร่วมจดังาน “วนัรวมใจคืนกลว้ยไมสู่้ป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี” ท่ี  จ.แม่ฮ่องสอน 
ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2552 ณ พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์บา้นนาป่าแปก กิจกรรมประกอบดว้ยคืนกลว้ยไม ้ตลอดจนพืช
อาหาร พืชสมุนไพร และสตัวป่์า มีผูร่้วมงานประมาณ 250 คน โดยสถานท่ีดงักล่าวจะใชเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ในเร่ือง
อนุรักษก์ลว้ยไม ้และธนาคารอาหารชุมชน (food bank) อีกดว้ย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ติดตามการดาํเนินงาน และเขา้ประชุมร่วมกบัจงัหวดัท่ีไปติดตาม เพื่อรับทราบขอ้มูล และกระตุน้
ใหเ้กิดการปฏิบติังานอยา่งบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของหน่วยงานในแต่ละลุ่มนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


