ผลการดําเนินงาน
โครงการ “รักษ์นํ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สารบัญ
หน้ า
W พระราชดํารัสและพระราชเสาวนี ยส์ มเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
W บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
W ความเป็ นมาของโครงการ “รักษ์น้ าํ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน”
W ผลการดําเนิ นงานโครงการ “รักษ์น้ าํ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน” ประจําปี งบประมาณ 2552
 ลุ่มนํ้าแม่สะงา อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ลุ่มนํ้าของ อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ลุ่มนํ้าปาย อําเภอเมือง และอําเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ลุ่มนํ้าแม่สะมาด – ห้วยหมากลาง อําเภอขุนยวม อําเภอเมือง และอําเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลุ่มนํ้าปิ งน้อย อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มนํ้าแม่หาด อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มนํ้าแม่คาํ อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ลุ่มนํ้าขุนน่าน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ าน
 ลุ่มนํ้าภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุ โลก
 ลุ่มนํ้าลี อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
W การพัฒนาและบริ หารโครงการเชิงบูรณาการ
W ภาคผนวก
1. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”
2. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพิ่มเติม

พระราชดํารัสและพระราชเสาวนีย ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ

พระราชดํารัสและพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ
ในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรศูนย์ไผ่ศึกษา
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549

1. ไม้ไผ่เป็ นไม้ที่มีคุณค่า ควรส่ งเสริ มให้ปลูกกันมากและให้อนุรักษ์สายพันธุ์และขยายให้ทวั่
พื้นที่ การปลูกไผ่ช่วยเสริ มให้ป่าสมบูรณ์ข้ ึนอีกด้วย
2. ควรแนะนําให้ราษฎรได้รู้จกั วิธีการปลูก วิธีการใช้ไม้ไผ่ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในการดํารง
ชีวิตประจําวันและในงานหัตถกรรมต่างๆ
3. การจัดทําศูนย์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับไม้ไผ่ ให้บุคคลทัว่ ไป เยาวชนและเด็กนักเรี ยน ได้ศึกษาหา
ความรู ้ แ ละเกิ ดความภาคภู มิใ จ และสามารถเข้ามาศึ กษาในพื้นที่ ที่มีตน้ ไผ่ธรรมชาติ และ
เห็นสภาพป่ าจริ ง
4. การขยายพันธุ์สัตว์ป่า ควรให้มีสัตว์หลายชนิ ดและปล่อยคืนสู่ ป่า เพื่อขยายพันธุ์ให้มากขึ้น
และควรส่ งเสริ มให้ราษฎรได้ขยายพันธุ์และช่วยกันดูแลด้วย
5. การขยายพัน ธุ์ เ ขี ย ดแลวในแหล่ ง นํ้า ธรรมชาติ ไ ด้ผ ลดี และควรที่ จ ะขยายพัน ธุ์ สัต ว์น้ ํา
ชนิดอื่นๆ ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติดว้ ย
6. การจัดการระบบป่ าไม้ จัดการศูนย์ไผ่ศึกษา การมีสตั ว์ป่า สัตว์น้ าํ อยูใ่ นแหล่งนํ้าธรรมชาติที่
เดียวกันน่าจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในการเดินป่ าได้เป็ นอย่างดี และควรจะส่ งเสริ มให้มีการดูนก
เพิม่ เติมด้วยก็จะสมบูรณ์

พระราชดํารัสและพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ
ในคราวเสด็จฯ ทรงเยีย่ มราษฎร บ้านเมืองแพม
อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2549

1. การจัดการที่ทาํ กินและส่ งเสริ มอาชีพให้ราษฎร มีความจําเป็ น ควรส่ งเสริ มให้ราษฎรได้ปลูก
พืช ผัก เลี้ ย งสัตว์แ ละส่ ง เสริ มให้ป ลู ก ข้า วให้ไ ด้ผ ลผลิ ต มากๆ จะได้เ พี ย งพอในการบริ โ ภค
ภายในครัวเรื อน เพราะชาวเขาแต่ละครอบครัวมีลูกมาก จะต้องมีการบริ โภคมาก
2. การจัดหาแหล่งนํ้าให้ราษฎร ก็มีความจําเป็ น ควรสร้างแหล่งนํ้าและฟื้ นฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติ
ให้อีกทางหนึ่งด้วย
3. การดู แ ลสุ ข ภาพและงานด้า นอนามัย ของราษฎรในหมู่ บ ้า น มี ค วามจํา เป็ น เด็ ก ๆ ควร
รับประทานอาหารที่มีสารอาหารอย่างเพียงพอ จะทําให้สมองดีและเป็ นกําลังที่สาํ คัญต่อไป
4. สภาพป่ าไม้ถูกทําลายไปมาก ขอให้ช่วยกันดูแลป่ าและปลูกป่ าให้มาก การปลูกป่ าและดูแล
รักษาป่ าให้สมบูรณ์อยูเ่ สมอ จะทําให้คนอยูร่ ่ วมกับป่ าได้ ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยงดูแลป่ าได้ดีมาก
เขาจะรักป่ า ควรรณรงค์ให้ราษฎรได้รักป่ าและร่ วมดูแลป่ าให้มาก

พระราชดํารัสและพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ
ในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรโรงเรี ยนเกษตรกรบนพื้นที่สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านนาป่ าแปก
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2549
1. การจัดสถานที่ ภายในศูนย์สวยงามมาก การจัดตั้งโรงเรี ยนเกษตรกรในสาขาอาชี พ
ต่างๆมีประโยชน์แก่ราษฎรเพราะได้มาเห็นของจริ งและนําไปทําที่บา้ นได้ ควรเน้นให้ราษฎรได้
สํานึกในการดูแลป่ า ปลูกป่ าด้วย เพราะจะเป็ นการสร้างแหล่งอาหารให้เกิดในชุมชนในด้านต่างๆ
มีสมุนไพรใช้รักษาโรคได้ มีพืช สัตว์ เป็ นอาหารสําหรับบริ โภคในการดํารงชีวิตก็จะดี ประหยัด
และสามารถใช้พลังงานที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นได้อีกด้วย
2. การจัดสร้างธนาคารนํ้า (water bank) เป็ นสิ่ งที่มีความจําเป็ น เพราะปั จจุบนั นํ้าเริ่ มขาด
แคลนและไม่ปลอดภัยในการบริ โภค ควรส่ งเสริ มให้ราษฎรรู ้ จกั การจัดเก็บนํ้าฝนหรื อนํ้าตาม
ธรรมชาติ เอาไว้บริ โภคได้ตลอดปี
3. การปลู ก ป่ าและดู แ ลป่ าให้ส มบู ร ณ์ อ ยู่เ สมอ จะทํา ให้ ค นอยู่กับ ป่ าได้ ชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ ยงดูแลป่ าได้ดีมาก เขาจะรักป่ า หวงแหนป่ า ควรรณรงค์ให้ราษฎรได้รักป่ าและอยูร่ ่ วมกับ
ป่ าให้มาก
4. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสําคัญมาก เพราะต้องรับผิดชอบ
และดู แลเรื่ องอาหารและแหล่งนํ้า ซึ่ งหมายถึ งรั บผิดชอบชี วิตของคนทั้งหลายให้กินดี อยู่ดี มี
อาหารกินอย่างปลอดภัย
5. ต้องช่วยดูแลป่ า อย่าให้มีการตัดไม้ทาํ ลายป่ ามากขึ้นเหมือนปั จจุบนั เพราะมีการทําลาย
ป่ ามากเหลือเกิน ในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรป อเมริ กา เกิดภัยธรรมชาติมาก สาเหตุเกิดจากมี
การโค่นป่ ามาก แม้แต่ป่าอเมซอนที่สมบูรณ์มากที่สุดในโลก ก็เริ่ มถูกทําลายมากแล้ว
6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงจัดตั้งหมู่บา้ นใกล้หวั หิ น จะเห็นได้วา่ หมู่บา้ นนี้
ดินหมดสภาพเพราะใช้สารเคมีมาก รัฐบาลมีการอนุญาตให้ใช้สารเคมีได้ ไม่มีขอ้ ห้าม ราษฎรก็จะ
นํามาใช้ในการทําลายวัชพืช ไม่มีการดายหญ้า ใช้สารเคมีราดลงดินอย่างเดียว ผลร้ายที่ตามมา คือ
ดินหมดสภาพ และยิง่ ไปกว่านั้น เมื่อฝนตก จะชะล้างเอาสารเคมีเหล่านั้นลงไปในแม่น้ าํ ลําธาร
สัตว์น้ าํ ได้รับอันตราย คนใช้น้ าํ ก็เกิดอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากรัฐบาลไม่แก้ไขเรื่ องการใช้
สารเคมีจะเกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวง

บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็ นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดั ทําขึ้นเพื่อ
สนองพระราชเสาวนี ยข์ องสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ ิ พระบรมราชิ นี น าถ ในวโรกาสที่ เสด็จพระราชดํา เนิ น
ทอดพระเนตรการดํา เนิ น งานโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ แ ละทรงเยี่ ย มราษฎรในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2549 และได้ทรงมีพระราชเสาวนี ยก์ บั หน่ วยงานที่เฝ้ ารับเสด็จ โดยทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อยูอ่ าศัยบนพื้นที่สูงได้ตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ นํ้าและดิน ซึ่ งเป็ น
แหล่งต้นนํ้าลําธารและให้พสกนิกรเหล่านั้นสามารถดํารงชีพอยูก่ บั ป่ าได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
การดําเนิ นงานโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ได้บูรณาการร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ทั้งส่ วนกลาง ภูมิภาค และชุ มชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรวม 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอํานวยการโครงการ
“รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิ น” และคณะกรรมการบริ หารและกํากับดูแลโครงการ “รั กษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน” เพื่อเป็ นกลไกการสนับสนุนการดําเนินงานที่สาํ คัญ
โครงการ “รั ก ษ์น้ ํา เพื่ อ พระแม่ ข องแผ่น ดิ น ” ดํา เนิ น การในลัก ษณะการขยายผลการดํา เนิ น งานของ
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ไปยังชุมชนและหมู่บา้ นใกล้เคียงในพื้นที่ลุ่มนํ้า 10 แห่ ง ใน 6 จังหวัด
ภาคเหนื อ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชี ยงใหม่ เชี ยงราย น่ าน อุตรดิ ตถ์ และพิษณุ โลก คลอบคลุมพื้นที่รวม 2,622.46
ตารางกิโลเมตร เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เป้ าหมาย 7,993 ครัวเรื อน รวม 32,586 คน มีปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอ
มีรายได้จากการประกอบอาชี พที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน อยู่กบั ป่ าไม้ได้อย่าง
เหมาะสมและยัง่ ยืน โดยมีศูนย์บริ การและพัฒนาเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับ
ชุมชน เชื่อมโยงกับองค์กร สถาบันและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการบุกรุ กทําลายป่ าและฟื้ นฟูสภาพป่ าต้นนํ้าลํา
ธารในพื้นที่เป้ าหมาย
ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 สรุปได้ ดังนี้
1. ด้ านการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของบุคคลเป้ าหมาย โดยใช้ศูนย์บริ การและพัฒนาเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ราษฎร
สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู ้ ทางวิชาการไปใช้ในพัฒนาการประกอบอาชี พและชี วิตความ
เป็ นอยูไ่ ด้อย่างเหมาะสมและพอเพียง โดยมี ผลการดําเนินงานสรุ ปได้ดงั นี้
1) ฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านการผลิตพืชให้เกษตรกรจํานวน 2,294 ราย ส่ งเสริ ม
การปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น และไม้ใช้สอยแบบวนเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ 525 ไร่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตข้าว แก่เกษตรกร จํานวน 90 ราย
ฝึ กอบรมด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกร จํานวน 385 ราย และส่ งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร 285 ราย
โดยการสนับสนุนพันธุ์สุกร จํานวน 290 ตัว พันธุ์สตั ว์ปีก 710 ตัว โคเนื้อ 140 ตัว

ฝึ กอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ให้เกษตรกร จํานวน 221 รายและส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ แก่เกษตรกร 333 ราย
2) รณรงค์ ใ ห้ ค วามรู ้ ก ารลดการใช้ส ารเคมี แ ละอบรมการใช้ ปั จ จัย การผลิ ต ธรรมชาติ ท ดแทน
แก่เกษตรกร จํานวน 170 ราย
3) จัดตั้งจุดเรี ยนรู ้ และแปลงสาธิ ตเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการเกษตรให้กบั ราษฎรในไร่ นาและใน
หมู่บา้ น ประกอบด้วย จุดเรี ยนรู ้ดา้ นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ 4 แห่ ง แปลงสาธิ ตการบํารุ งรักษาพืชอาหารสัตว์ 200
ไร่ แปลงเรี ยนรู ้การเพิ่มผลผลิตข้าวพื้นที่ 212 ไร่ แปลงเรี ยนรู ้การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวแบบนาขั้นบันได
พื้นที่ 82 ไร่ แปลงเรี ยนรู ้การผลิตพืชและไม้ดอกเมืองหนาว พื้นที่ 12 ไร่ แปลงทดสอบและพัฒนาการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่มี ศักยภาพ เช่น มะคาเดเมีย กาแฟอาราบิกา้ ท้อ ฯลฯ พื้นที่ 274 ไร่ และจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียง 1 ศูนย์มีพ้นื ที่ 5 ไร่
4) จัดหาและพัฒนาระบบการส่ งนํ้า จํานวน 14 แห่ง เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ าํ ใช้อย่างเพียงพอ
2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู ้ ที่ เ ข้ม แข็ง พัฒ นาคนให้มี คุ ณ ธรรม เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ภ ายใต้ก าร
สนับสนุนของรัฐและองค์กรท้องถิ่น สรุ ปผลการดําเนินงาน ดังนี้
จัดตั้งกลุ่มเตรี ยมการสหกรณ์ 17 กลุ่ม และฝึ กอบรมด้านการอาชีพแก่กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร จํานวน 26
กลุ่ม สมาชิ ก 327 คน เรื่ องการถนอมอาหารและแปรรู ปผลผลิตการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้ฝึกอบรมด้านการ
จัดทําบัญชี ครัวเรื อนและเสริ มสร้างความเข้มแข้งของชุมชนด้านการผลิต การตลาด ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและ
ยุวเกษตรกร จํานวน 4 กลุ่ม สมาชิก 225 คน รวมทั้งติดตามให้คาํ แนะนําเป็ นระยะๆ
3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
การฟื้ นฟู อนุรักษ์ป่าต้นนํ้าลําธาร เพื่อเป็ นแหล่งซับนํ้าธรรมชาติ (water bank) และคืนความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ ของพืชพันธุ์ทอ้ งถิ่นตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (food bank) เพื่อฟื้ นฟูและอนุรักษ์สภาพ
ป่ าต้นนํ้าลําธารให้สามารถเกิ ดประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน ลดการบุกรุ กทําลายป่ าในพื้นที่เป้ าหมาย สรุ ปผลการ
ดําเนินงานได้ดงั นี้
1) การกําหนดเขตพื้นที่ป่าไม้จากพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทาํ กินด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม โดยการ
สํารวจแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดินใน 8 ลุ่มนํ้า พื้นที่รวม 5,400 ไร่
2) ฟื้ นฟูและคืนสภาพป่ าไม้ โดยปรับปรุ งให้เป็ นแหล่งซับนํ้าตามธรรมชาติของชุ มชน ด้วยการจัดทํา
ฝายต้นนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 90 แห่ ง รวมถึงการเพาะชํากล้าไม้ต่างๆ รวมจํานวน 240,000 ต้น สําหรับ
นําไปปลูกเพื่อฟื้ นฟูป่า

3) การคืนความหลากหลายทางชี วภาพดั้งเดิ มของท้องถิ่น และส่ งเสริ มการสร้างธนาคารอาหารของ
ชุมชน โดยการสํารวจและประเมินทรัพยากรสัตว์น้ าํ 27 ครั้ง ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าํ รวมจํานวน 971,500 ตัว และ
ส่ งเสริ มการเกษตรผสมผสานในรู ปแบบธนาคารอาหารชุมชน ให้กบั เกษตรกรจํานวน 280 ครัวเรื อน
4) การพัฒนาและอนุ รักษ์ดิน โดยการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้ารวม 3,080 ไร่ ส่ งเสริ มและสาธิ ต
การทํา/ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยพืชสดในพื้นที่ 1,220 ไร่ และสนับสนุ นการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้ องกันการ
พังทลายของดิน จํานวน 530,000 กล้า
4. ด้ านการศึกษาวิจัยและการปฏิบัตงิ านสนับสนุน
ดําเนิ นการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมในการศึกษาวิจยั องค์ความรู ้ในระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้
เกิดความยัง่ ยืน พร้อมทั้งสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน ทั้งด้านการประสาน การกํากับติดตาม และการรายงานผล
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทํางานแบบบูรณาการระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นร่ วมกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง สรุ ปผลการดําเนินงานได้ดงั นี้
1) จัดทําโครงการวิจยั การฟื้ นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชี วภาพของชุ มชน โดยได้
รวบรวมพัน ธุ์ พื ช ท้อ งถิ่ น เข้า ในคลัง ชี ว ภาพในพื้ น ที่ โ ครงการ “รั ก ษ์น้ ํา เพื่ อ พระแม่ ข องแผ่น ดิ น ” จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 36 ชนิ ด จํานวน 12,023 ต้น และได้ดาํ เนิ นการส่ งเสริ มการปลูกพืชโดยความร่ วมมือจาก
ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
(1) รายชื่อพืชในคลังชีวภาพในพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”
พื้นที่ลุ่ม
นํ้า
ลุ่มนํ้าแม่
สะงา
ลุ่มนํ้า
ของ
ลุ่มนํ้าแม่
สะมาดห้วยหมา
กลาง

จํานวน
พื้นที่
รายชื่อพืชในคลังชีวภาพ
หมู่บา้ น ชนิด ต้น
บ้านนาป่ า
ชาจีน เมเปิ้ ล ตองก๊อ ขมิ้นขาว มะม่วงป่ า ไผ่หก ไผ่ซาง ต๋ าว หวาย จําปาป่ า
11 9,310
แปก
มณฑาดอย
บ้านห้วย
หวายขม ไผ่ซาง มะขามป้ อม ตะคร้อ ก่อ มะเฟื อง แดง มะขาม มะเม่า หว้า
10 1,887
นํ้าโป่ ง
รองเท้านารี อินทนนท์ เอื้ องคํา ช้างงาเดี ยว ฟ้ ามุ่ย ม่านสายพระอิ นทร์
บ้านห้วย
ม่านสายวิสูตร เอื้องคําผักปราบ เอื้องคําเหลื่ยม กะเรกะร่ อนอินทนนท์ เอื้อง
16 826
หมากลาง
ไม้เท้าฤาษี เอื้องช้างน้าว เอื้องเงินแดง สายนํ้าครั่ง คาหาน ตองก๊อ หวายหอม

(2) การปลูกพืชเสริ มในพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ปี 2552
พื้นที่

จํานวนเกษตรกร จํานวนที่ปลูก
ที่เข้าร่ วมโครงการ ชนิด ต้น

บ้านนาป่ าแปก

240

9

บ้านห้วยนํ้าโป่ ง

33

18

บ้านห้วยหมากลาง

25

5

ตัวอย่างพืชที่ปลูก

หวายขม กฤษณา ไผ่หก ไผ่ซ างดอย ไผ่ห วานอ่ างขาง
ไผ่ซางหม่น ขนุน มะม่วง ชะอม
ชาจี น ตองก๊ อ ขมิ้ น เหลื อ ง ขมิ้ น ขาว มะแขว่ น ไผ่ ห ก
14,913 หวาย ขมิ้ นต้น ต๋ าว มหาพรหมราชิ นี มณฑาดอย และ
กล้วยไม้ 7 ชนิด
เอื้ อ งแซะ เอื้ อ งผื้ ง ช้า งงาเดี ย ว ฟ้ ามุ่ ย รองเท้า นารี อิ น
5,000
ทนนท์
1,158

2) โครงการฟื้ นฟูและอนุ รักษ์พนั ธุ์กล้วยไม้ทอ้ งถิ่นได้จดั งาน “วันรวมใจคืนกล้วยไม้สู่ ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิ งหา มหาราชินี” เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2552 ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ บ้านนาป่ าแปก ตําบลหมอกจําแป่
อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้คืนกล้วยไม้สู่ ป่า 7 ชนิ ด ได้แก่ รองเท้านารี อินทนนท์ เอื้องแซะ ฟ้ ามุ่ย
ไอยเรศ เอื้องคํา ช้างงาเดียว กะเรกะร่ อนอินทนนท์ รวม 3,000 ต้น และร่ วมกับสถานี เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง
ปล่อยไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่า และนกเขาใหญ่ รวม 78 ตัว คืนสู่ ป่าธรรมชาติ และปลูกพืชเพื่อฟื้ นฟูแหล่งอาหารใน
พื้นที่โครงการอีกจํานวนหนึ่ง
3) การปฏิบตั ิงานสนับสนุน
(1) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชี้ แจงแผนงานและงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2552 ที่จะดําเนิ นงานในพื้นที่ 10 ลุ่มนํ้า โดยแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จะเป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงาน การติดตามและการประสานงานของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป
(2) จัดการประชุ มคณะกรรมการโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ครั้ งที่ 1/2552 เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของการ
ดําเนิ นงานด้านต่างๆ ทั้งยังได้รับทราบคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 148/2552 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2552
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพิ่มเติม โดยแต่งตั้ง อธิ บดีกรมการข้าว
และอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นคณะกรรมการบริ หารและกํากับดูแลโครงการ “รักษ์น้ าํ
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”
(3) จัดประชุมคณะทํางานโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระดับจังหวัด เมื่อวันที่
5 สิ งหาคม 2552 ณ ศูนย์ขอ้ มูลโครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ (ท่าโป่ งแดง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุ ปผลการดําเนิ นงานโครงการในรอบปี พ.ศ. 2552 โดยมีผปู ้ ระสานงานระดับจังหวัดเป็ น

ผูแ้ ทนการรายงานผลในแต่ละลุ่มนํ้า และรับทราบคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 299/2552 ลงวันที่ 23
มิถุนายน 2552 เรื่ องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพิ่มเติม โดยได้แต่งตั้ง
ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็ นคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” และอธิ บดี
กรมทางหลวงชนบทเป็ นคณะกรรมการบริ หารและกํากับดูแลโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” และ
ศึกษาดูงานโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งเป็ นโครงการต้นแบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ สถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ก ารมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก าร
โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ยังได้ประสานงาน กํากับติดตามการดําเนิ นงานในพื้นที่ 10 ลุ่มนํ้า
อย่างต่อเนื่องตลอดปี

ความเป็ นมาของ “โครงการรักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

ความเป็ นมาของ “โครงการรักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่นดิน”
ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิ น เพื่อทอดพระเนตรการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และทรงเยีย่ มราษฎรในพื้นที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3-5
มี น าคม 2549
ทรงรั บ ทราบผลการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้แ ก่ ศู น ย์ไ ผ่ศึ ก ษาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช การขยายพันธุ์เขียดแลวของกรมประมง การขยายผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาโดยการฝึ กอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีและส่ งเสริ มการผลิตด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการเสด็จ
พระราชดําเนินเยีย่ มราษฎรบ้านเมืองแพม อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในวโรกาสดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนี ยก์ บั หน่ วยงาน
ต่างๆ ที่เฝ้ ารับเสด็จ ทรงห่ วงใยสภาพป่ าต้นนํ้าลําธาร โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิ กรที่อยูอ่ าศัยบน
พื้นที่สูงได้ตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ นํ้าและดิ น ซึ่ งเป็ นแหล่งต้นนํ้าลําธารและให้พสกนิ กรเหล่านั้น
สามารถดํารงชีพอยูก่ บั ป่ าได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดทําโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิ น” เพื่อสนองพระราช
เสาวนี ยข์ องสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ มีลกั ษณะเป็ นโครงการที่ดาํ เนิ นการแบบบูรณาการทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยดําเนินการร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ผูว้ ่าราชการจังหวัดในพื้นที่โครงการ
และหน่วยงานเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งในระดับส่ วนกลางและระดับพื้นที่ ในการสนับสนุ นและร่ วมมือกับชุมชนใน
พื้นที่เป้ าหมายเพื่อดําเนินการพัฒนาตามแนวพระราชเสาวนียข์ า้ งต้น
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรวม 2 คณะ เพื่อเป็ นกลไก
ในการให้การสนับสนุนการดําเนินงานที่สาํ คัญ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิ น” โดยมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานกรรมการ โดยมีผอู ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการ มีอาํ นาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1) พิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้สนองแนวพระราชดําริ และพระราชเสาวนี ยข์ อง สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถตามโครงการ
“รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อให้เกษตรกรมีการประกอบอาชี พและรายได้ที่เหมาะสม ตลอดจนมีการ
ฟื้ นฟูและการอนุรักษ์พ้นื ที่ป่าไม้และแหล่งนํ้าให้คงความสมบูรณ์
2) พิจารณากําหนดแผนงานและโครงการ ให้สอดคล้องกับแนวพระราชดําริ และพระราชเสาวนียข์ อง
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
3) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คณะกรรมการบริ หารและกํากับดูแลโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” โดยมีปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานกรรมการ โดยมีผอู ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการ มีอาํ นาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1) กําหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรที่สูงให้สอดคล้องตามแนวพระราชเสาวนี ยข์ องสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์และฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้ แหล่งนํ้าและเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดิน
2) ให้มีการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่ อง และยัง่ ยืนเพื่อหยุดการ
ทําไร่ เลื่อนลอยและลดการใช้สารเคมี โดยการส่ งเสริ มให้เกษตรกรผลิตสิ นค้าที่เชื่อมโยงกับตลาด มีรายได้เหมาะสม
และมีความมัน่ คงในอาชีพ
3) รณรงค์ในการให้ความรู ้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ อาศัยบนพื้นที่ สูง ได้เห็ นคุ ณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ต้นไม้และผลประโยชน์ที่ได้รับจากป่ าเพื่อลดการตัดไม้ทาํ ลายป่ า
4) ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร ให้มีการดําเนินงาน
ตามแผนที่ได้กาํ หนดไว้
5) ตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานได้ตามความจําเป็ น
6) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อฟื้ นฟูและอนุรักษ์สภาพป่ าต้นนํ้าลําธาร ให้สามารถเกิดประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
2) เพื่อพัฒนาชี วิตและความเป็ นอยู่ของประชากรให้สามารถดํารงชี วิตอยูไ่ ด้อย่างพอเพียงและมีความ
สมดุลกับสิ่ งแวดล้อม
3) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเหมาะสมภายใต้การสนับสนุนของรัฐ
และองค์กรในท้องถิ่น
เป้าหมายของการดําเนินงาน
1) ประชาชนในพื้นที่เป้ าหมายมีชีวิตและความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอและมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คม สามารถดํารงชีวิตอยูก่ บั ป่ าไม้ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
2) ให้มีศูนย์บริ การและพัฒนาเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับชุมชน
และกลุ่มบ้าน โดยมีความเชื่อมโยงกับองค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ลดการบุกรุ กทําลายป่ าและฟื้ นฟูสภาพป่ าต้นนํ้าลําธารในพื้นที่เป้ าหมาย

หลักการการดําเนินงาน
โครงการ “รั ก ษ์ น้ ําเพื่ อ พระแม่ ข องแผ่ น ดิ น ” เป็ นโครงการที่ มี ล ัก ษณะการ
ดํา เนิ น งานที่ ข ยายผลการพัฒ นาจากโครงการส่ ว นพระองค์ หรื อโครงการ
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ดาํ เนิ นการโดยขยายผลจากพื้นที่
หรื อหมู่บา้ นที่ดาํ เนินการแล้ว ไปสู่หมู่บา้ นหรื อชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่ลุ่มนํ้านั้น ๆ
หลักการการดําเนินงานของโครงการมีดงั นี้
1) ดําเนิ นงานต่อเนื่ องจากกิ จกรรมเดิ มที่มีอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่ โดยเสริ มการดําเนิ นงานให้เข้มแข็ง
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามแนวพระราชดําริ และพระราชเสาวนีย ์
2) การดําเนินงานเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ไม่นาํ ระเบิดไปใส่ ให้ระเบิดจากข้างใน
3) ดําเนิ นงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและกระบวนการของชุมชน เพื่อรวม
พลังการปฏิบตั ิงานในแต่ละพื้นที่เป้ าหมาย
4) การกําหนดพื้นที่ ใช้ขอบเขตลุ่มนํ้าเป็ นขอบเขตพื้นที่โครงการ
แนวทางดําเนินงาน
เพื่อสนองแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนี ย ์ สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ แนวทางการดําเนิ นงานของโครงการจึงมุ่งที่จะให้ชุมชนมีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
และมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาป่ าไม้และฟื้ นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความยัง่ ยืน ซึ่งมีจุดเน้น ดังนี้
1) ฟื้ นฟู อนุรักษ์ป่าต้นนํ้าลําธาร เพื่อเป็ นแหล่งซับนํ้าธรรมชาติ (water bank)
2) ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการสาธิ ตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมโดยมีศูนย์บริ การและ
พัฒนาเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
3) ส่ งเสริ มแหล่งอาหารชุ มชน (food bank) และฟื้ นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพรรณ
ท้องถิ่น
4) เสริ มสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
5) ศึกษาวิจยั องค์ความรู ้ในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืน

สภาพของพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
สภาพทัว่ ไป
พื้นที่ดาํ เนิ นงานส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่สูงของภาคเหนื อ ประกอบด้วยพื้นที่ 10 ลุ่มนํ้า มีหมู่บา้ นเป้ าหมาย
รวม 109 หมู่บา้ น ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ 9 อําเภอ 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ และ
พิษณุโลก
สภาพพื้นที่ดาํ เนิ นงานโดยทัว่ ไปเป็ นภูเขาสู ง คลอบคลุมพื้นที่ท้ งั สิ้ น 2,622.46 ตารางกิโลเมตร ชุมชน
ส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ป่าต้นนํ้าลําธาร ซึ่งเป็ นพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้า 1A รองมาเป็ นลุ่มนํ้า 1B ลุ่มนํ้าชั้น 2 และ
ชั้น 3 ตามลําดับ พื้นที่มีความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลางระหว่าง 500-1,600 เมตร ชุมชนส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ น
หุบเขาและที่ราบเชิงเขา ห่างไกลจากตัวเมืองและมีการคมนาคมที่ยากลําบาก
พื้ น ที่ โ ครงการอยู่ใ นเขตร้ อ นชื้ น บางพื้ น ที่ มี ภู มิ อ ากาศหนาวเย็น ตลอดปี ฤดู ห นาวเริ่ ม จากเดื อ น
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 10-25 องศาเซลเซี ยส มีฝนตกชุก ฤดูฝนเริ่ ม
จากเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ฤดูร้อนเริ่ มจากเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
สภาพเศรษฐกิจและสั งคม
ประชากรที่อาศัยบนพื้นที่สูง ส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยภูเขา แบ่งเป็ น 9 ชนเผ่า คือ กะเหรี่ ยง ลัวะ ลีซอ
อาข่า (อีกอ้ ) มูเซอ ม้ง ปะโอ ไทยใหญ่ และไทยพวน ยกเว้นประชากรที่อาศัยบริ เวณลุ่มนํ้าลี จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่
เป็ นชนพื้นเมือง ประชากรในพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้ น 7,993 ครัวเรื อน ส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มนํ้าปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากร 1,594 ครัวเรื อน รองมาเป็ นประชากรในลุ่มนํ้าแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี
ประชากร 1,480 ครัวเรื อน และลุ่มนํ้าลี จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประชากร 1,295 ครัวเรื อน ตามลําดับ ราษฎรส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชี พด้านการเกษตร ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ปลูกไม้ผลและเลี้ยงสัตว์ พืชหลักที่ ปลูกคือ ข้าว
เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ราษฎรแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ คือ กาแฟ ชา กะหลํ่า
ข้าวโพด ลิ้นจี่ ขิง พริ ก หม่อนไหม กล้วยนํ้าว้า ข่าป่ า กระเทียมและงา เป็ นต้น การเลี้ยงสัตว์มีท้ งั ไว้บริ โภคและ
จําหน่าย ส่ วนใหญ่เลี้ยง สุ กร โค และสัตว์ปีก อาชีพนอกภาคเกษตร ได้แก่ รับจ้างทัว่ ไป และค้าขาย
สภาพปัญหา
1) เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยภูเขา ประกอบอาชีพการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยขาดความรู ้ทาง
การเกษตรที่เหมาะสม ทําให้ได้รับผลผลิตตํ่า เกษตรกรจึงมีชีวิตความเป้ นอยูท่ ี่ยากจน
2) สภาพพื้นที่ป่าส่ วนใหญ่ถูกบุกรุ กทําลาย มีปัญหาการชะล้างพังทลายหน้าดิ นสู ง ทําให้ดินเพื่อทํา
การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ต่าํ ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทําลาย
3) ชุ มชนตั้งอยู่กระจัดกระจายและอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง การคมนาคมยากลําบากและทุรกันดาร
มี ปัญหาขาดสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเพื่อขนส่ งผลผลิ ต รวมทั้งขาดแคลนนํ้าเพื่อ
การเกษตรและอุปโภคบริ โภค
4) พื้นที่โครงการหลายแห่งเป็ นหมู่บา้ นชายแดน ที่มีปัญหาด้านความมัน่ คงและปั ญหายาเสพติด

5) สําหรับพื้นที่ลุ่มนํ้าลีเป็ นพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิ อยูใ่ นเขตอําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็ นพื้นที่ที่
คนพื้นราบประสบปั ญหาภัยพิบตั ิดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ งก่อความเสี ยหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากและยังเป็ นพื้นที่ล่อแหลมในปัจจุบนั
พืน้ ทีโ่ ครงการรายจังหวัดและหมู่บ้านเป้าหมาย ประกอบด้ วย
จังหวัด/โครงการ
จ.แม่ ฮ่องสอน
(1) โครงการ “รั ก ษ์น้ ําเพื่ อ พระแม่
ของแผ่นดิน” ลุ่มนํ้าของ
อ.ปางมะผ้า

จํานวน
ครัวเรือน
571

(2) โครงการ “รั กษ์น้ าํ เพื่ อ พระแม่
ข อ ง แ ผ่ น ดิ น ”ลุ่ ม นํ้ า ป า ย
อ.เมือง

1,594

(3) โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่
ของแผ่น ดิ น ” ลุ่ ม นํ้า แม่ ส ะงา
อ.เมือง

1,480

การใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ
(ตารางกิโลเมตร)
1) พื้นที่เกษตรกรรม
0.48 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
13.31 ตร.กม.
3) พื้นที่ป่าอนุรักษ์
563.97 ตร.กม.
4) ไม่ระบุลกั ษณะการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่
0.75 ตร.กม.
รวม 578.51 ตร.กม.
1) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
6.25 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์
126.94 ตร.กม.
3) ไม่ระบุลกั ษณะการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่
1.68 ตร.กม.
รวม 134.87 ตร.กม.
1) พื้นที่เกษตรกรรม
4.01 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
12.41 ตร.กม.
3) พื้นที่ป่าอนุรักษ์
392.23 ตร.กม.
4) ไม่ระบุลกั ษณะการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่
12.32 ตร.กม.
รวม 420.97 ตร.กม

หมู่บ้านเป้ าหมาย
บ้ านปางคอง บ้านแสนคําลือ บ้านแอโก๋
บ้านเมืองแพม บ้านปุงยาม บ้านปางคาม
บ้า นโท้ง หลวง บ้า นโท้ง นา บ้า นป่ าโหล
บ้ า นดอยคู บ้ า นซอแบะ บ้ า นโท้ ง สา
บ้านอาโจ้ (13 หมู่บา้ น)

บ้ านท่ าโป่ งแดง บ้านปางหมู บ้านแม่ส่วยอู
บ้านห้วยเสื อเฒ่า บ้านห้วยปู่ แกง บ้านนํ้าเพียงดิน
บ้ า น ใ น ส อ ย บ้ า น ส บ ส อ ย บ้ า น ป่ า ปุ๊
บ้า นห้ ว ยคลี่ บ้า นห้ ว ยแก้ว บ้า นดอยแสง
บ้า นห้ ว ยผึ้ ง บ้า นไม้ส ะเป่ บ้า นทุ่ ง กองมู
บ้านห้วยเดื่อ บ้านม่อนตะแล (17 หมู่บา้ น)

บ้ านปางตอง บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านนาป่ า
แปก บ้ า นรวมไทย บ้ า นห้ ว ยโป่ งออน
บ้ า นทบศอก บ้ า นยอด บ้ า นแม่ ส ะงา
บ้านห้วยขาน บ้านกุงไม้สัก บ้านหมอกจํา
แป่ (11 หมู่บา้ น)

จํานวน
การใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ
ครัวเรือน
(ตารางกิโลเมตร)
385
1) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
(4) โครงการ “รั กษ์น้ าํ เพื่อพระแม่
0.49 ตร.กม.
ข อ ง แ ผ่ น ดิ น ” ลุ่ ม นํ้ า
2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์
แม่ ส ะมาด –ห้ ว ยหมาก-ลาง
179.41 ตร.กม.
อ.เมือง และอ.ขุนยวม
รวม 179.90 ตร.กม.
จังหวัด/โครงการ

จ.เชียงใหม่
(1) โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน” ลุ่มนํ้าแม่หาด
อ.อมก๋ อย
(2) โครงการ “รั กษ์น้ าํ เพื่ อ พระแม่
ของแผ่นดิน” ลุ่มนํ้าปิ งน้อย
อ.แม่แจ่ม

จ.เชียงราย
โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน” ลุ่มนํ้าแม่คาํ
อ.แม่ฟ้าหลวง

จ.น่ าน
โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน” ลุ่มนํ้าขุนน่าน
อ.เฉลิมพระเกียรติ

224

หมู่บ้านเป้ าหมาย
บ้ า นหนองเขี ย ว บ้า นพะยอย บ้า นห้ว ยขี้
สุ กร บ้านห้วยข้าวลีบ บ้านกิ่วขมิ้น บ้านห้วย
ฮะ บ้านหัวฮะ
บ้ านแม่ สะมาด บ้านทุ่งมะขามป้ อม บ้านนํ้า
โค้ง บ้านห้วยหมาก-ลาง บ้านก่าโน บ้านแม่
สุ ริน บ้านพอนอคี (14 หมู่บา้ น)

พื้นที่ป่าอนุรักษ์
220.98 ตร.กม.
รวม 220.98 ตร.กม.
1) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
0.34 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์
53.22 ตร.กม.
รวม 53.56 ตร.กม.

บ้ านสบหาด บ้านห้วยไก่ป่า บ้านแม่ระอา
นอก บ้านจกป๊ ก บ้านลูกดู ู บ้านแม่ระอาใน
(6 หมู่บา้ น)
บ้ านเซโดซา บ้านละอางเหนื อ บ้านแม่แฮ
ใต้ บ้านแม่ แ ละ บ้านละอางใต้ บ้านผัก ไผ่
บ้านสาม(7 หมู่บา้ น)

276

พื้นที่ป่าอนุรักษ์
31.92 ตร.กม.
รวม 31.92 ตร.กม.

บ้ านห้ วยหยวกป่ าโซ หมู่ 9
(ห้วยหยวก ห้วยหยวกกลาง มโนสุ จ ริ ต )
บ้า นป่ าแอ หมู่ 21 บ้า นห้ว ยหมาก หมู่ 18
บ้านเล่าลิ่ว หมู่ 14 (เล่าลิ่ว ลีซอใหม่)
(4 หมู่บา้ น)

862

1) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
0.50 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์
126.94 ตร.กม.
3) ไม่ ร ะบุ ล ัก ษณะการใช้
ประโยชน์
ของพื้นที่ 41.22 ตร.กม.
รวม 168.66 ตร.กม.

บ้ านสะจุก บ้ านสะเกีย้ ง บ้านเปี ยงก่อ
บ้า นเปี ยงซ้อ บ้า นห้ว ยเต๋ ย
บ้า นด่ า น
บ้ า น น า คุ บ้ า น ส ไ ล น้ อ ย -ส ไ ล ห ล ว ง
บ้านบวกอุม้ บ้านห้วยฟอง บ้านขุนนํ้าน่ าน
บ้า นบวกหญ้า บ้า นห้ ว ยลึ ก บ้า นห้ ว ยปู ด
บ้านห้วยขวาก (15 หมู่บา้ น)

350

จังหวัด/โครงการ
จ.พิษณุโลก
โครงการ “รั กษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน” ลุ่มนํ้าภาค
อ.ชาติตระการ

จ.อุตรดิตถ์
โครงการ “รั กษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน” ลุ่มนํ้าลี
อ.ท่าปลา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
ครัวเรือน

การใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ
(ตารางกิโลเมตร)

956

1) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
24.96 ตร.กม.
2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์
525.07 ตร.กม.
3) ไม่ ร ะบุ ล ัก ษณะการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ 19.97
ตร.กม.
รวม 570 ตร.กม.

บ้ านเทิดชาติ บ้านสงบสุ ข บ้านร่ มเกล้า
บ้ า น รั กชาติ บ้ า น นํ้ าคั บ บ้ า นบุ่ งผลํ า
บ้านนํ้าจวง บ้านนํ้าแจ้งพัฒนา บ้านบ่อภาค
หมู่4 บ้านบ่อภาค หมู่5
บ้ า นนุ ช เที ย น บ้า นชํา นาญจุ ้ย บ้า นใหม่
รักไทย บ้านหมัน่ แสวง (14 หมู่บา้ น)

1,295

พื้นที่ป่าอนุรักษ์
263.09 ตร.กม.
รวม 263.09 ตร.กม.

บ้ านนํา้ ลี บ้ านนํา้ ต๊ ะ บ้านกิ่วเคียน
บ้า นทรายงาม บ้า นปางหมิ่ น บ้า นผาลาด
บ้านค่าย บ้านวังหัวดอย (8 หมู่บา้ น)

7,993

2,622.46

หมู่บ้านเป้ าหมาย

109

หน่ วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่ วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้อ ม กระทรวงมหาดไทย กองทัพ ภาคที่ 3 โดยการสนับ สนุ น ของสํา นัก ราชเลขาธิ ก าร ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละโครงการ

ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่ นดิน”
ประจําปี งบประมาณ 2552

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ความเป็ นมา
สื บเนื่ องจากพระราชเสาวนี ยข์ องสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ในคราวเสด็จพระราช
ดําเนิ นทอดพระเนตรการดําเนิ นงานโครงการพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2549 และได้มีพระราชเสาวนียเ์ กี่ยวกับการชีวิตความเป็ นอยูข่ องราษฎร รวมถึงทรง
ห่ วงใยในสภาพป่ าต้นนํ้าลําธาร โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิ กรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของต้นไม้ นํ้าและดิน ซึ่ งเป็ นแหล่งนํ้าต้นนํ้าลําธาร เพื่อให้พสกนิ กรเหล่านั้นสามารถดํารงชีวิตอยู่
กับป่ าได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จึงได้จดั ทําโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อสนองพระราชเสาวนี ยแ์ ละขยายผลการพัฒนาจาก
โครงการส่ ว นพระองค์ หรื อ โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ โดยขยายผลจากพื้ น ที่ หรื อ หมู่ บ ้า นที่
ดํา เนิ น การไปแล้ว สู่ ห มู่ บา้ น หรื อชุ ม ชนในลัก ษณะระบบลุ่ มนํ้า และร่ ว มบูร ณาการระหว่าง ส่ ว นราชการ
ท้องถิ่น และประชาชน

ลุ่มนํา้ แม่ สะงา อําเภอเมือง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ลักษณะทัว่ ไป
พื้นที่โครงการประมาณ 263,105.10 ไร่ หรื อ 420.97 ตารางกิโลเมตร ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ช้ นั คุณภาพ
ลุ่มนํ้า 1A ร้อยละ 48.77 รองลงมาเป็ นลุ่มนํ้า 1B ร้อยละ 21.23 ภูมิประเทศเป็ นพื้นที่สูง มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตร
น้อย ประชาชนทําการเกษตรตามไหล่เขา มีลาํ ห้วยสําคัญ ได้แก่ ห้วยปางตอง
สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ อยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิระหว่าง 10-40 องศาเซลเซี ยส มีอากาศแห้งแล้ง
ในฤดูหนาว ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชนเผ่าไทยใหญ่ รองลงมา คือ ลีซอ กะเหรี่ ยงแดง และปะโอ เป็ นต้น
ประชากรรวม 5,956 คน 1,480 ครัวเรื อน ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยฤดูฝนจะปลูกข้าวไร่ และ
ข้าวนาปี (สําหรับบริ โภค) ปลายฤดูฝนจะปลูกงา หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี แล้วจะปลูกถัว่ เหลือง กระเทียม
และแตงโม สําหรับพืชอื่นๆ ได้แก่ ชาจีน ลิ้นจี่ มะม่วง กาแฟอาราบิกา้ ไผ่ และอโวกาโด
พื้นที่เป้ าหมายคลอบคลุม 11 หมู่บา้ น มีหมู่บา้ นหลัก คือ บ้านปางตอง ส่ วนหมู่บา้ นบริ วารประกอบด้วย
บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านนาป่ าแปก บ้านรวมไทย บ้านห้วยโป่ งอ่อน บ้านทบศอก บ้านยอด บ้านแม่สะงา บ้าน
ห้วยขาน บ้านกุงไม้สกั และบ้านหมอกจําแป๋

ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ แม่ สะงา
1. ด้ านการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มี 6 หน่ ว ยงานที่ เ ข้าร่ ว มดําเนิ นการ ประกอบด้ว ย ศูนย์วิจ ัยและพัฒนาการเกษตรแม่ ฮ่องสอน
ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานี ประมงนํ้าจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปศุสัตว์
จัง หวัด แม่ ฮ่อ งสอน ศู น ย์วิ จ ัย ข้า วแม่ ฮ่ อ งสอน และโครงการชลประทานจังหวัด แม่ ฮ่ อ งสอน สรุ ป ผลการ
ดําเนินงานได้ ดังนี้
1) เกษตรกรได้เรี ยนรู ้การปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง เช่น มะคาเดเมีย พลับ บ๊วย จากแปลงทดสอบ
29 ไร่ ในศูนย์ส่งเสริ มเกษตรที่สูงปางตอง และสามารถนําเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว
และผักปลอดสารพิษ เช่น ลิลลี่ คล๊อกซี เนี ย ผักคะน้าฮ่องกง ซูกินี แครอท มะเขือเทศ ผักกาดเขียว
ปลี และถัว่ ลันเตา จากแปลงทดสอบพื้นที่ดงั กล่าว ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
2) ติดตามและดูแลรักษาแปลงสาธิตการปลูกกาแฟอาราบิกา้ โดยมีเกษตรกร 1 ราย จัดทําแปลงสาธิ ต
พื้นที่ 5 ไร่ ที่บา้ นรวมไทย ตําบลหมอกจําแป่ เพื่อผลิตกล้าพันธุ์กาแฟอาราบิกา้ และเป็ นแปลง
ต้นแบบให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ยงั มีการจัดฝึ กอบรมการผลิตและแปรรู ปกาแฟอาราบิกา้ แบบ
ครบวงจรให้กบั เกษตรกรข้างเคียง จํานวน 55 ราย
3) เกษตรกร หมู่ 4 บ้านนาป่ าแปก และหมู่ 8 บ้านทบศอก รวม 120 รายได้รับความรู ้จากการฝึ กอบรม
การทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปใช้ผลิตพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยนื ต้น
มีการส่ งเสริ มการปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้นและไม้ใช้สอยแบบวนเกษตร ในพื้นที่ 70 ไร่ และได้ปลูกท้อ
และอะโวคาโด พื้นที่ 21 ไร่ ทําให้ชุมชนมีพ้นื ที่ปลูกไม้ดงั กล่าวเพิม่ ขึ้นรวมมากกว่า 91 ไร่
4) เกษตรกร 40 ครัวเรื อน ได้รับการสนับสนุนปั จจัยการผลิต เช่น ต้นดีปลี พริ กไทย ชะอม ก้อนเชื้อ
เห็ด และเมล็ดพันธุ์ผกั ทําให้สามารถสร้างแหล่งอาหารภายในครัวเรื อน ช่วยลดรายจ่ายได้
5) จัดตั้งจุดสาธิ ตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ 2 จุด ที่ ตําบลหมอกจําแป่ และ ตําบลปางหมู พร้ อมทั้ง
ฝึ กอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ให้เกษตรกรจํานวน 20 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามให้คาํ แนะนํา
อย่างต่อเนื่ อง ทําให้เกษตรกรนําความรู ้ไปใช้เลี้ ยงสัตว์น้ าํ ในครั วเรื อนได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และมีแหล่งอาหารสําหรับบริ โภคในชุมชน
6) เกษตรกรบ้านห้วยโป่ งอ่อน จํานวน 20 ราย และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านห้วยโป่ งอ่อน ได้รับการ
ฝึ กอบรมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ สามารถนําความรู ้ไปใช้ประกอบอาชีพ รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนพันธุ์สุกร จํานวน 20 ตัว สัตว์ปีก จํานวน 60 ตัว ทําให้ชุมชนมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น
7) จัดทําแปลงเรี ยนรู ้การผลิตข้าวนาขั้นบันได พื้นที่ 8 ไร่ และแปลงเรี ยนรู ้การผลิตธัญพืชเมืองหนาว
พื้นที่ 4 ไร่ เพื่อพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นจุดเรี ยนรู ้ของเกษตรกร
8) หน่วยงานชลประทานได้จดั ทําโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยโป่ งอ่อน โดยก่อสร้างทํานบดินขนาดกว้าง
8 เมตร ยาว 120 เมตร สู ง 3 เมตร ทางระบายนํ้าล้น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 177 เมตร และท่อส่ งนํ้า

ยาว 102 เมตร ในพื้นที่ บา้ นแม่สะงา ตําบลหมอกจําแป่ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มนํ้ามีน้ าํ ทํา
การเกษตรได้ตลอดปี
2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
หน่วยงานที่เข้าร่ วมดําเนินการเสริ มสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ประกอบด้วย
ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน และสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน สรุ ปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
1) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร หมู่ 4 บ้านนาป่ าแปก ได้รับความรู ้ในการถนอมและแปรรู ปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่ อบริ โภคนอกฤดู กาลและจํา หน่ ายเป็ นรายได้เสริ ม รวมทั้ง ได้เ รี ย นรู ้ เ รื่ องการจด
ทะเบียนเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องชุมชนในอนาคต
2) เกษตรกรกลุ่มแพและโฮมสเตย์ บ้านรวมไทย ได้ฝึกอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรื อน ทําให้สมาชิ ก
สามารถจัดทําบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรื อนและบัญชีตน้ ทุนการประกอบอาชีพของตนเองได้
3) กลุ่มสหกรณ์ที่จดั ตั้งเมื่อปี 2550 และ 2551 จํานวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มสตรี บา้ นรวมไทย
กลุ่มปั กเสื้ อไทยใหญ่บา้ นนาป่ าแปก กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์บา้ นนาป่ าแปก และกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กรบ้านห้วย
โป่ งอ่อน สามารถดําเนิ นกิ จกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะมีเจ้าหน้าที่คอยติ ดตามและให้
คําแนะนําในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
สถานี พฒั นาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และสถานี ประมง
นํ้าจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมดําเนิ นการเพื่อฟื้ นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน นํ้า ป่ าไม้ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ สรุ ปผลได้ดงั นี้
1) การส่ งเสริ มพัฒนาที่ดินโดยจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ในพื้นที่บา้ นนาป่ าแปก จํานวน 200 ไร่
จัดทําแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด พื้นที่ 50 ไร่ และแปลงสาธิตการทํา/ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ าํ
50 ไร่ ช่วยให้การอนุรักษ์ดินและนํ้ามีประสิ ทธิภาพ ราษฎรมีน้ าํ ใช้ในฤดูแล้ง ลดการชะล้างหน้าดิน
ในฤดูฝน รวมถึงทําให้เกษตรกรได้รับความรู ้ในการผลิตปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยนํ้า ปุ๋ ยพืชสด เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2) พื้นที่ ป่ามี ความหลากหลายของพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น จากการศึกษา รวบรวม อนุ รักษ์และขยายพันธุ์
กล้วยไม้ป่า ชนิ ดเอื้องแซะ จํานวน 2,296 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่ และส่ งเสริ มการปลูกพืชอาหารและ
สมุนไพรเสริ มในป่ ารอบชุมชน
3) ประชากรสัตว์น้ าํ ในห้วยปางตองเพิ่มขึ้น เนื่ องจากสถานี ประมงนํ้าจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ผลิต
และปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ าํ ลงสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติ จํานวน 110,000 ตัว

4. ด้ านการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานสนับสนุน
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้ร่วมกันดําเนินการศึกษาและวิจยั โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของท้องถิ่น ดังนี้
1) สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่ สูง (องค์การมหาชน) ได้ศึก ษา
พันธุ์พืชท้องถิ่น ที่บา้ นนาป่ าแปก ตําบลหมอกจําแป่ โดย
รวบรวมจัดเป็ นคลังชี วภาพได้ท้ งั สิ้ น 11 ชนิ ด จํานวน 9,310
ต้น ประกอบด้วย ชาจีน 4,000 ต้น เมเปิ้ ล 1,200 ต้น ตองก๊อ
2,000 ต้น ขมิ้นขาว 2,000 ต้น มะม่วงป่ า 150 ต้น ไผ่หก 90 ต้น
ไผ่ซาง 90 ต้น ต๋ าว 50 ต้น หวาย 1,200 ต้น จําปาป่ า 120 ต้น
และมณฑาดอย 80 ต้น และนําพันธุ์ที่รวมรวมจากคลังชีวภาพ
และแหล่งอื่นไปปลูกในพื้นที่โครงการร่ วมกับกล้วยไม้ 7 ชนิด
จากศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงแม่ฮ่องสอน รวมจํานวนพืชที่
ปลูกทั้งสิ้ น 14,913 ต้น มีเกษตรกรเข้าร่ วมดําเนินการในพื้นที่
240 ราย

กล้ วยไม้ ป่าทีไ่ ด้ ทาํ การอนุรักษ์ ไว้

2) ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลิตกล้วยไม้ทอ้ งถิ่น 100,000 ต้น ท้อ 1,000 ต้น
อะโวคาโด 1,000 ต้น มะม่วง 2,000 ต้น ลิ้นจี่ 3,000 ต้น และไม้ดอกไม้ประดับ 20,000 ต้น เพื่อ
สนับสนุ นกิ จกรรมโครงการวิจยั การฟื้ นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชี วภาพของป่ า
รอบชุมชนบนพื้นที่สูง

การผลิตต้ นพันธุ์พชื เพือ่ สนับสนุนเกษตรกร

อ่ างเก็บนํา้ บ้ านห้ วยโป่ งอ่ อน

ผลผลิตเห็ดจากก้ อนเชื้อทีเ่ กษตรกรได้ รับการสนับสนุน

ผลผลิตสั ตว์ นํา้ ของเกษตรกร

แปลงสาธิตการผลิตข้ าว

การฝึ กอบรมหลักสู ตรการผลิตกาแฟอาราบิก้า

การฝึ กอบรมจัดทําบัญชีครัวเรือน

การส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพด้ านปศุสัตว์

การผลิตผักปลอกสารพิษ

ลุ่มนํา้ ของ อําเภอปางมะผ้ า จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ลักษณะทัว่ ไป
พื้นที่โครงการประมาณ 361,583.13 ไร่ หรื อ 578.51 ตารางกิโลเมตร ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้า
1A ร้อยละ 43.74 รองมาเป็ นลุ่มนํ้า 1B ร้อยละ 44.39 โดยพื้นที่ลุ่มนํ้าเกือบทั้งหมดเป็ นภูเขาหิ นปูนสลับซับซ้อน
ป่ าไม้อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ทาํ กินอยูร่ ะหว่างหุบเขาและไหล่เขา
อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 3 - 42 องศาเซลเซี ยส และมีอากาศแห้งแล้งในฤดูหนาว ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,440
มิลลิเมตร/ปี
ประชากรรวม 2,538 คน 571 ครัวเรื อน ส่ วนใหญ่เป็ นชนเผ่ามูเซอแดง รองลงมา คือ ไทยใหญ่ กะเหรี่ ยง
ขาว และปะโอ ตามลําดับ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีการปลูกข้าวไว้บริ โภคในครัวเรื อน ส่ วน
พืชอื่นๆ ที่ปลูกในพื้นที่ ได้แก่ กระเทียม พืชผัก ถัว่ แดงหลวง งา กะหลํ่า เผือก และข้าวโพด
พื้นที่เป้ าหมายครอบคลุม 13 หมู่บา้ น มีหมู่บา้ นหลัก คือ บ้านปางคอง หมู่บา้ นบริ วาร ประกอบด้วย
บ้านแสนคําลือ บ้านแอโก๋ บ้านเมืองแพม บ้านปุงยาม บ้านปางคาม บ้านโท้งหลวง บ้านโท้งนา บ้านป่ าโหล
บ้านดอยคู บ้านซอแบะ บ้านโท้งสา และบ้านอาโจ้
ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ ของ
1. ด้ านการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานที่เข้าร่ วมดําเนิ นการ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ ฮ่องสอน สถานี ประมงนํ้าจื ดจังหวัดแม่ ฮ่องสอน สํานักงานปศุ สัตว์จงั หวัด
แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจยั ข้าวแม่ฮ่องสอน และโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สรุ ปผลจากการดําเนินงาน ดังนี้
1) ติดตามและดูแลรักษาแปลงสาธิ ตการปลูกกาแฟอาราบิกา้ ร่ วมกับเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ 1
แปลง พื้นที่ 5 ไร่ ที่บา้ นปางคอง เพื่อผลิตกล้าพันธุ์กาแฟอาราบิกา้ และจัดทําเป็ นแปลงสาธิ ต และ
ฝึ กอบรมการผลิตและแปรรู ปกาแฟอาราบิกา้ ครบวงจรให้กบั เกษตรกรจํานวน 36 ราย ให้มีความรู ้
ในการผลิตกาแฟเพื่อการค้าได้
2) เกษตรกร หมู่ 9 บ้านโท้งหลวง จํานวน 250 รายได้รับความรู ้ดา้ นการทําเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถผลิตพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยนื ต้น ภายในครัวเรื อน ประกอบกับมีการส่ งเสริ ม
การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอย จํานวน 75 ไร่ ทําให้บา้ นโท้งหลวงมีพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ใน
ชุมชนมากขึ้น
3) เกษตรกรบ้านโท้งหลวง 20 ครัวเรื อน ได้รับการสนับสนุนปั จจัยการผลิต เช่น ต้นดีปลี พริ กไทย
ชะอม ก้อนเชื้อเห็ด และเมล็ดพันธุ์ผกั ต่างๆ ช่วยให้เกษตรกรสร้างแหล่งอาหารของตนเองได้

4) เกษตรกรจํานวน 54 ราย ได้รับการฝึ กอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานี
ประมงติดตามให้คาํ แนะนําอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกษตรกรมีความรู ้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าํ ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และมีอาหารโปรตีนบริ โภคในครอบครัวและชุมชน
5) เกษตรกรบ้านโท้งนาและบ้านปางคอง จํานวน 20 ราย และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านปางคอง ได้รับ
การฝึ กอบรมการเลี้ยงสัตว์ ทําให้มีความรู ้ในการประกอบอาชีพ และสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดได้
สนับสนุนพันธุ์สุกร จํานวน 20 ตัว สัตว์ปีก จํานวน 60 ตัว ให้ชุมชนมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น
6) ศูนย์วิจยั ข้าวแม่ฮ่องสอน ได้ปรับพื้นที่แปลงเรี ยนรู ้ 15 ไร่ เป็ นนาขั้นบันได และได้จดั ทําแปลง
เรี ยนรู ้การผลิตข้าวในนาขั้นบันได จํานวน 3 แปลงพื้นที่รวม 20 ไร่ ที่บา้ นปางคอง และบ้านปุงยาม
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และเป็ นจุดเรี ยนรู ้ให้แก่เกษตร
7) ชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จดั ทําโครงการฝายบ้านหารเห็ด โดยได้ก่อสร้างฝายคอนกรี ต
1 แห่ ง ขนาดยาว 10 เมตร สู ง 1.2 เมตร และรางริ น คสล. กว้าง 0.7 เมตร ยาว 734 เมตร สู ง 0.7
เมตร เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มนํ้ามีน้ าํ ใช้เพียงพอในทุกฤดู
2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
หน่วยงานที่เข้าร่ วมดําเนิ นการ ประกอบด้วย สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร หมู่ 9 บ้านโท้งหลวง จํานวน 20 ราย ได้รับความรู ้การถนอมและแปรรู ป
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเก็บไว้บริ โภคนอกฤดูกาลและจําหน่ ายเป็ นรายได้เสริ ม รวมถึงการวาง
แผนการทํางาน และการจดทะเบียนเป็ นกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความ
เป็ นอยูข่ องชุมชนในอนาคต
2) กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ ยง บ้านเมืองแพม ได้รับการอบรมด้านการจัดทําบัญชี ครั วเรื อน ทําให้สมาชิ ก
สามารถจัดทําบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรื อนและบัญชีตน้ ทุนการประกอบอาชีพของตนเองได้
3) กลุ่มสหกรณ์ที่จดั ตั้งเมื่อปี 2550 และ 2551 จํานวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าบ้านปางคอง
และกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ ยงบ้านเมืองแพม สามารถดําเนิ นกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่ องจากมี
เจ้าหน้าที่ภาครัฐให้คาํ แนะนําการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
สถานีพฒั นาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดําเนิ นการพัฒนาและอนุรักษ์ดินและนํ้า ส่ วนสถานีประมงนํ้าจืด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดําเนินการเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพ สรุ ปผลการดําเนินงานได้ดงั นี้
1) จัดทําระบบอนุ รักษ์ดินและนํ้า ในพื้นที่บา้ นปางบอน จํานวน 300 ไร่ จัดทําแปลงสาธิ ตการใช้ปุ๋ย
พืชสด พื้นที่ 50 ไร่ และแปลงสาธิ ตการทํา/ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ าํ 50 ไร่ ช่วยเสริ มการ

อนุ รักษ์ดินและนํ้าให้มีน้ าํ ใช้ในฤดูแล้ง ลดการชะล้างหน้าดิ นในฤดูฝน นอกจากนี้ เกษตรกรยัง
ได้รับความรู ้การผลิตปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยนํ้า ปุ๋ ยพืชสด เพื่อใช้เองได้
2) สํารวจและประเมินทรัพยากรสัตว์น้ าํ 2 ครั้ง เพื่อจัดเก็บข้อมูลก่อนทําการผลิตสัตว์น้ าํ คืนสู่ แหล่งนํ้า
ธรรมชาติ โดยได้ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าํ จํานวน 10,000 ตัว ลงสู่ แหล่งนํ้าบริ เวณ หมู่ 9 บ้าน
โท้งหลวง
4. ด้ านการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานสนับสนุน
สถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ก าร
มหาชน) ได้ดาํ เนินการศึกษาและวิจยั โดยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของท้องถิ่น ดังนี้
ศึกษาพันธุ์พืชท้องถิ่น ที่บา้ นห้วยนํ้าโป่ ง
ตําบลนาปู่ ป้ อม โดยรวบรวมเป็ นคลังชีวภาพได้ท้ งั สิ้ น
10 ชนิด จํานวน 1,887 ต้น ประกอบด้วย หวายขม 500
ต้น ไผ่ซาง 409 ต้น มะขามป้ อม 3858 ต้น ตะคร้อ 95
ต้น ก่อ 205 ต้น มะเฟื อง 30 ต้น แดง 120 ต้น มะขาม
45 ต้น มะเม่า 78 ต้น และหว้า 20 ต้น และนําพันธุ์ที่
รวมรวมทั้งจากคลังชี วภาพและแหล่งอื่นไปปลูกใน
พื้นที่โครงการ จํานวน 1,158 ต้น โดยมีเกษตรกรเข้า
ร่ วมดําเนินการ 33 ราย

เกษตรกรทีไ่ ด้ รับการฝึ กอบรมการปลูกข้ าว

การฝึ กอบรมการผลิตและแปรรู ปกาแฟครบวงจร

เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ คาํ แนะนําเกีย่ วกับโครงการ

โครงการฝายบ้ านหารเด็ด

อบรมการทําบัญชีให้ กลุ่มทอผ้ ากะเหรี่ยง
แปลงเรียนรู้การปลูกข้ าว บ้ านปางคอง

สํ ารวจและประเมินทรัพยากรสั ตว์ นํา้
แปลงสาธิตของนายแอจาย รุ่งเรือง

ปล่ อยพันธุ์สัตว์ นํา้ ในแหล่ งนํา้ ธรรมชาติ

การปศุสัตว์ ในครัวเรือน

ลุ่มนํา้ ปาย อําเภอเมือง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ลักษณะทัว่ ไป
พื้นที่โครงการประมาณ 84,265.64 ไร่ หรื อ 134.87 ตารางกิโลเมตร ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้า
1A ร้อยละ 53.94 รองลงมาเป็ นลุ่มนํ้าชั้น 3 ร้อยละ 24.00 พื้นที่โครงการส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ระหว่างหุ บเขา
บางพื้นที่มีความลาดชัน เป็ นภูเขาสลับซับซ้อน มีความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลางระหว่าง 600-800 เมตร
โดยป่ าต้นนํ้าลําธารถูกบุกรุ กแผ้วถาง เพื่อเป็ นพื้นที่ทาํ การเกษตร
พื้นที่โดยทัว่ ไปอยูใ่ นเขตร้อนชื้น ฤดูฝนมีฝนตกหนัก ฤดูหนาวอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 8-25 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อนอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 25-43 องศาเซลเซียส ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,330 มิลลิเมตร/ปี
ประชากรรวม 5,575 คน 1,594 ครัวเรื อน ส่ วนใหญ่เป็ นชนเผ่าไทยใหญ่ รองลงมา คือ กะเหรี่ ยง และ
ไทยกลาง ตามลําดับ ประกอบอาชี พด้านการเกษตร ปลูกข้าวไว้บริ โภคในครัวเรื อน พืชอื่นๆ ได้แก่ กระเทียม
พืชผัก ถัว่ เหลือง ถัว่ ลิสง และส้ม
พื้นที่เป้ าหมายครอบคลุม 17 หมู่บา้ น หมู่บา้ นหลักคือ บ้านท่าโป่ งแดง หมู่บา้ นบริ วาร ประกอบด้วย
บ้านปางหมู บ้านแม่ส่วยอู บ้านห้วยเสื อเฒ่า บ้านห้วยปู่ แกง บ้านนํ้าเพียงดิน บ้านในสอย บ้านสบสอย บ้านป่ าปุ๊
บ้านห้วยคลี่ บ้านห้วยแก้ว บ้านดอยแสง บ้านห้วยผึ้ง บ้านไม้สะเป่ บ้านทุ่งกองมู บ้านห้วยเดื่อ บ้านม่อนตะแล
ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ ปาย
1. ด้ านการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานดําเนิ นการ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน สํานักงาน
เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานี ประมงนํ้าจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน และ
ศูนย์วิจยั ข้าวแม่ฮ่องสอน สรุ ปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
1) เกษตรกรได้เรี ยนรู ้การปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ เช่น มะคาเดเมีย ส้มโอ เงาะ ฝรั่ง มะม่วง ขนุน
ถัว่ เหลือง ถัว่ ลิสง ข้าวโพด และมันฝรั่ง จากแปลงเรี ยนรู ้พ้ืนที่รวม 212 ไร่ ในพื้นที่ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และสามารถนําความรู ้ไปใช้เพิ่มผลผลิตตนเองได้
2) ผลิตกล้าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจํานวน 70,000 ต้น เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในศูนย์วิจยั และ
พัฒ นาการเกษตรแม่ ฮ่ อ งสอน และสนับ สนุ น แก่ ป ระชาชน รวมถึ ง ขยายพัน ธุ์ แ ละดู แ ลรั ก ษา
กล้วยไม้ป่าเอื้องแซะ จํานวน 15,000 ต้น เพื่อคืนสู่ป่า
3) พัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลผาบ่อง 1 แห่ ง เพื่อเป็ นแหล่งความรู ้ดา้ น
การเกษตรให้กบั เกษตรกร นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป

4) เกษตรกร หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู จํานวน 250 รายได้เรี ยนรู ้เรื่ องเกษตรพอเพียง สามารถนําความรู ้ไป
ใช้ผลิตพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ภายในครัวเรื อนได้ ประกอบกับมีการส่ งเสริ มการปลูก
ไม้ผล ไม้ยนื ต้นและไม้ใช้สอยแบบวนเกษตร เช่น เงาะ ทุเรี ยน มังคุด มะนาว ในพื้นที่ 75 ไร่ ทําให้
มีแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติของชุมชนเพิม่ ขึ้น
5) เกษตรกร หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู 20 ครัวเรื อน ได้รับการสนับสนุ นปั จจัยการผลิต เช่ น ต้นดี ปลี
พริ กไทย ชะอม ก้อนเชื้ อเห็ ด และเมล็ดพันธุ์ผกั ต่ างๆ ทําให้สามารถสร้ างแหล่งอาหารภายใน
ครัวเรื อน ช่วยลดรายจ่ายในการดํารงชีวิต
6) พัฒนาจุดเรี ยนรู ้ดา้ นการประมงในพื้นที่ตาํ บลผาบ่อง และตําบลปางหมู และฝึ กอบรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าํ แก่เกษตรกรจํานวน 20 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา ทําให้เกษตรกรมีความรู ้และ
สามารถเลี้ยงสัตว์น้ าํ ได้ผลผลิตมีคุณภาพ สร้างแหล่งอาหารในชุมชน
7) เกษตรกรบ้านไม้สะเป่ ตําบลปางหมู จํานวน 15 ราย และนักเรี ยนโรงเรี ยนไม้สะเป่ ได้รับการ
ฝึ กอบรมการเลี้ยงสัตว์ สามารถนําความรู ้ไปใช้ในการประกอบอาชี พ และมีการสนับสนุ นสุ กร
จํานวน 10 ตัว สัตว์ปีก จํานวน 60 ตัว ให้แก่เกษตรกร ทําให้ชุมชนมีแหล่งอาหารจากสัตว์เพิ่มขึ้น
8) จัดทําแปลงเรี ยนรู ้การเพิ่มผลผลิตข้าว พื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งเก็บเกี่ยวแล้วได้ผลผลิตเฉลี่ย 608 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เพื่อสนับสนุ นเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรบ้านผาบ่อง รวมจํานวน 370 กิ โลกรัม บ้านสบสอย
จํานวน 20 กิ โลกรั ม และสนับสนุ นเมล็ดพันธุ์ขา้ ว กข.39 ให้เกษตรกรบ้านปางหมู จํานวน
20 กิโลกรัม
2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
หน่วยงานที่ดาํ เนิ นการ ประกอบด้วย สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
แม่ฮ่องสอน และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน สรุ ปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
1) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร หมู่ 2 บ้านท่าโป่ งแดง และหมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู รวมจํานวน 40 ราย ได้รับ
ความรู ้ในการถนอมและแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเก็บไว้บริ โภคนอกฤดูกาลและจําหน่าย
เป็ นรายได้เสริ ม รวมถึงได้รับความรู ้ในการวางแผนการทํางาน และความรู ้เกี่ยวกับจดทะเบียนเป็ น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องชุมชนต่อไปในอนาคต
2) กลุ่มงาเพื่อสุ ขภาพ บ้านปางหมู ได้รับการฝึ กอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรื อน ทําให้สมาชิกสามารถ
จัดทําบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรื อนและบัญชีตน้ ทุนการประกอบอาชีพของตนเองได้
3) กลุ่มสหกรณ์ที่จดั ตั้งปี 2550 และ 2551 จํานวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มจักรสานหมวกกุ๊บไต
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยบ้านปางหมู กลุ่มผูผ้ ลิตปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ าํ เรื อนประทับท่าโป่ ง
แดง กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านห้วยเดื่อ และกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านสบสอย สามารถดําเนิ น
กิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาํ แนะนําการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
สถานี พฒั นาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานี ประมงนํ้าจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการธนาคาร
อาหารชุ มชนอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่ว มกันดําเนิ นงานเพื่ อฟื้ นฟูและอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรดิน นํ้า และป่ าไม้เพื่อความสมดุลและยัง่ ยืน ดังนี้
1) การส่ งเสริ มพัฒนาที่ดินโดยการจัดทําระบบอนุ รักษ์ดินและนํ้า ในพื้นที่บา้ นห้วยเสื อเฒ่า จํานวน
200 ไร่ จัดทําแปลงสาธิ ตการใช้ปุ๋ยพืชสด พื้นที่ 10 ไร่ และแปลงสาธิ ตการทํา/ใช้ปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ าํ 100 ไร่ ช่วยอนุ รักษ์ดินและนํ้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีน้ าํ ใช้ในฤดูแล้ง ลดการ
ชะล้างหน้าดินในฤดูฝน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของเกษตรกรในการผลิตปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยนํ้า ปุ๋ ยพืชสด
2) ปล่อยสัตว์น้ าํ จํานวน 112,000 ตัว เพื่อคืนสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติ ในพื้นที่ตาํ บลปางหมู และตําบล
ผาบ่อง เพื่อเป็ นอาหารของราษฎรในพื้นที่
3) เพาะชํากล้าไม้ เช่น หญ้าแฝก หวาย และไม้มีค่า รวมทั้งสิ้ น 240,000 ต้น ให้ราษฎรได้นาํ ไปปลูกใน
พื้นที่ของตนหรื อป่ าชุมชน ไว้เป็ นอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร และสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่ า
และการจัดทําแนวกันไฟระยะทาง 20 กิโลเมตร บริ เวณ หมู่ 2 บ้านป่ าปุ๊ เพื่อลดการเกิดไฟป่ า
ในพื้นที่ ร่ วมกับการก่อสร้างฝายต้นนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 40 แห่ ง เพื่อรักษาความชุมชื้นของ
ป่ าในฤดูแล้ง ลดการชะล้างหน้าดิน
4) ปลูกไม้ใช้สอยในตําบลผาบ่อง และตําบลปางหมู รวม 400 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและสร้างวัตถุดิบ
ตามธรรมชาติสาํ หรับใช้ในอนาคต
5) ฝึ กอบรมหลักสูตร การผลิตและใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิ ทธิภาพ ให้แก่ราษฎร 6 หมู่บา้ น
ประกอบด้วย บ้านชานเมือง บ้านทุ่งกองมู บ้านกุงไม้สกั ตําบลปางหมู บ้านดอยแสง ตําบลในสอย
บ้านยอด ตําบลหมอกจําแป่ และบ้านท่าโป่ งแดง ตําบลผาบ่อง ทําให้ราษฎรมีความรู ้ในการบริ หาร
ธนาคารฟื นในพื้นที่ของตนเอง

การชี้แจงวัตถุประสงค์ ของโครงการรักษ์ นํา้ ฯ

การส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นํา้

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ เกษตรกร

ฝึ กอบรมการเพาะเห็ดฟาง

ดูแลรักษาต้ นกล้ าอนุบาลกล้ วยไม้ เอือ้ งแซะ

ส่ งเสริมการเลีย้ งสุ กร

ฝึ กอบรมด้ านปศุสัตว์

เกษตรกรเจ้ าของแปงข้ าวพันธุ์ กข39

การฝึ กอบรมการแปรรู ปและถนอมอาหาร

การฝึ กอบรมการทําจัดบัญชี

การจัดทําระบบอนุรักษ์ ดนิ และนํา้

ปล่ อยปลาสู่ แหล่ งนํา้ ธรรมชาติ

เพาะชํากล้ าไม้ ในโครงการ food bank

กิจกรรมปลูกไม้ ใช้ สอย

การส่ งเสริมการใช้ เชื้อเพลิงชีวมวล

สร้ างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพืน้ ที่

ลุ่มนํา้ แม่ สะมาด-ห้ วยหมากลาง อําเภอเมือง และอําเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ลักษณะทัว่ ไป
พื้นที่โครงการมี ประมาณ 112,442.43 ไร่ หรื อ 179.90 ตารางกิ โลเมตร ภูมิประเทศเป็ นภูเขาสู ง
ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้า 1A ร้อยละ 67.71 มีความสู ง 1,000 -1,500 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง พื้น ที่ ด้า นเหนื อส่ ว นหนึ่ งครอบคลุ มพื้น ที่ ตาํ บลห้ว ยโป่ ง มี ลาํ ห้ว ยสําคัญคื อ ห้วยโป่ งและห้ว ยแม่ จ๋ า
ไหลไปลงแม่น้ าํ ปาย ที่บา้ นผาบ่อง ตําบลผาบ่อง ส่ วนพื้นที่ดา้ นใต้เป็ นส่ วนของนํ้าแม่สุริน ต้นกําเนิ ดจากดอย
แม่อูคอ มีพ้ืนที่ครอบคลุมตําบลแม่อูคอ อําเภอขุนยวม ไหลไปรวมกับแม่น้ าํ ปายในเขตพม่าก่อนไหลสู่ แม่น้ าํ
สาละวิน
ภูมิอากาศเป็ นแบบร้อนชื้ น มีอากาศเย็นตลอดปี ฤดูฝนอยู่ในช่ วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปริ มาณ
นํ้าฝนเฉลี่ ย ตลอดปี 1,282 มิ ลลิ เมตร บางปี มี ปริ มาณนํ้า ฝนต่ อปี สู งถึ ง 1,900 มิ ลลิ เมตร ฤดู หนาวเริ่ มเดื อน
พฤศจิกายนถึงเดื อนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุ ด 38 องศาเซลเซี ยส และตํ่าสุ ดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25 องศาเซลเซียส
ประชากร 385 ครัวเรื อน รวม 1,964 คน ส่ วนใหญ่เป็ นชนเผ่ากะเหรี่ ยงที่มีลกั ษณะของการอยูอ่ าศัยพึ่งพิง
ธรรมชาติตามแบบของการอยูร่ ่ วมกับป่ าอย่างชัดเจน จึงมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งลุ่มนํ้า มีการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า ป่ าไม้และสัตว์ป่า ประกอบอาชีพโดยการปลูกข้าวเป็ นพืชหลักถึงร้อย
ละ 80 ส่ วนพืชที่ปลูกเป็ นการค้า คือ กาแฟอาราบิกา้ โดยพื้นที่ๆ ปลูกมากอยูบ่ ริ เวณบ้านแม่สุริน บ้านพอนอคี และ
บ้านห้วยหมากลาง เป็ นการปลูกเชิงอนุรักษ์โดยใช้ร่มเงาป่ า หรื อปลูกบริ เวณรอบๆบ้าน และปลูกชาเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน รายได้เฉลี่ยครัวเรื อนค่อนข้างตํ่า อยูท่ ี่ 8,000-10,000 บาทต่อปี
มีการเลี้ยงสัตว์เป็ นอาหารทุกครัวเรื อน (สุ กร ไก่ เป็ ด) ส่ วนสัตว์ที่มีความสําคัญที่สุด คือ โค และกระบือ ใน
พื้นที่ลุ่มนํ้ามีประมาณ 1,000-1,500 ตัว ด้านประมงมีแหล่งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์อยูท่ ี่บริ เวณหนองเขียว ซึ่ งเป็ น
แหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งเป็ นแหล่งอาหารที่สาํ คัญของชุมชน
พื้นที่เป้ าหมายครอบคลุม 14 หมู่บา้ น หมู่บา้ นหลัก คือ บ้านหนองเขียว และบ้านแม่สะมาด ส่ วนหมู่บา้ นบริ วาร
ประกอบด้วย บ้านพะยอย บ้านห้วยขี้สุกร บ้านห้วยข้าวลีบ บ้านกิ่วขมิ้น บ้านห้วยฮะ บ้านหัวฮะ บ้านทุ่ง
มะขามป้ อม บ้านนํ้าโค้ง บ้านห้วยหมากลาง บ้านก่าโน บ้านแม่สุริน และบ้านพะนอคี

ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ แม่ สะมาด-ห้ วยหมากลาง
1. ด้ านการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน 5 หน่ วยงานที่เข้าร่ วมดําเนิ นการ ประกอบด้วย ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานี ประมงนํ้าจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจยั ข้าวแม่ฮ่องสอน สรุ ปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
1) ในตํา บลห้ ว ยโป่ งเกษตรกรในพื้ น ที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ ก ารปลู ก กาแฟอาราบิ ก้า จากแปลงสาธิ ต ของ
เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ จํานวน 2 ราย พื้นที่รวม 10 ไร่ นอกจากนี้ยงั มีการคัดเลือกเกษตรกร
จํานวน 15 ราย เพื่อเป็ นเกษตรกรเครื อข่ายสร้างแปลงต้นแบบการปลูกกาแฟอาราบิกา้ ภายในตําบล
และฝึ กอบรมการผลิตและแปรรู ปกาแฟอาราบิกา้ แบบครบวงจรให้กบั เกษตรกรจํานวน 37 ราย
2) เกษตรกร หมู่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้ อม หมู่ 9 บ้านพะนอคี และหมู่ 10 บ้านบ้านหนองเขียว รวม
จํานวน 210 ราย ได้รับความรู ้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการส่ งเสริ มการปลูก
ไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยแบบวนเกษตร โดยการสนับสนุ นพันธุ์ไม้ เช่น เงาะ ทุเรี ยน มังคุด
ลองกอง ฝรั่ง มะขาม เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่บา้ นพะนอคี และบ้านหนองเขียว รวม 80 ไร่ ทําให้มี
พื้นที่ปลูกไม้ดงั กล่าวเพื่อเป็ นอาหารของชุมชนในอนาคตมากขึ้น
3) เกษตรกร 40 ครัวเรื อน จากบ้านพะนอคี และบ้านบ้านหนองเขียว ได้รับการสนับสนุนปั จจัยการ
ผลิต เช่น ต้นดีปลี พริ กไทย ชะอม ก้อนเชื้อเห็ด และเมล็ดพันธุ์ผกั ต่างๆ เพื่อนําไปปลูกเป็ นแหล่ง
อาหารในครัวเรื อนและชุมชน
4) เกษตรกรจํานวน 40 ราย ได้รับการฝึ กอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม
ให้คาํ แนะนําอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีความรู ้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าํ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5) เกษตรกรบ้านหนองเขียว และบ้านหัวแม่สุรินทร์ รวมจํานวน 35 ราย และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน
หนองเขียว และโรงเรี ยนบ้านหัวแม่สุรินทร์ ได้รับการฝึ กอบรมการเลี้ยงสัตว์ สามารถนําความรู ้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยงั มีการสนับสนุนสุ กร จํานวน 30 ตัว สัตว์ปีก จํานวน 120
ตัว ให้ชุมชนมีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้น
6) เกษตรกรในพื้นที่ได้ผลผลิตข้าวสูงขึ้นเพื่อใช้บริ โภคและเป็ นแหล่งเมล็ดพันธุ์ดี ด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวแบบนาขั้นบันได โดยการปรับปรุ งดินด้วยหิ นฟอสเฟต 200 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ ยอินทรี ย ์
อัดเม็ด อัตรา 100 กิ โลกรัมต่อไร่ ร่ วมกับเทคโนโลยีการป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ ว และระบบการ
อนุรักษ์ดินและนํ้าที่ดี

2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
มีหน่วยงานเข้าร่ วมดําเนินการ ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน สรุ ปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
1) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร บ้านหนองเขียว และกลุ่มเกษตรกรบ้านพะนอคี ได้รับความรู ้ในการถนอม
และแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตรเพื่อเก็บไว้บริ โภคนอกฤดู กาลและจําหน่ ายเป็ นรายได้เสริ ม
รวมถึงได้รับความรู ้ในการจดทะเบียนเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความ
เป็ นอยูข่ องชุมชนต่อไปในอนาคต
2) กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านพะนอคี ได้รับการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรื อน ทําให้สมาชิกสามารถจัดทํา
บัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรื อนและบัญชีตน้ ทุนการประกอบอาชีพของตนเองได้
3) กลุ่มสหกรณ์ที่จดั ตั้งเมื่อปี 2550 และ 2551 จํานวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุนบ้าน
ทุ่ ง มะขามป้ อม กลุ่ ม ผูเ้ ลี้ ย งปศุ สั ต ว์บ ้า นหนองเขี ย ว และกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต ข้า วซ้อ มมื อ บ้า นพะนอคี
สามารถดําเนิ นกิ จกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาํ แนะนําการอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
สถานี พฒ
ั นาที่ ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถานี ประมงนํ้าจื ดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นหน่ วยงานที่
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การฟื้ นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํ้า และป่ าไม้เพื่อความสมดุลและยัง่ ยืน ผลที่ได้มี
ดังนี้
1) การพัฒนาที่ดินได้จดั ทําระบบอนุ รักษ์ดินและนํ้า ในตําบลแม่อูคอ อําเภอขุนยวม และตําบลห้วย
โป่ ง อําเภอเมือง รวมจํานวน 180 ไร่ จัดทําแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ในพื้นที่ 30 ไร่ และแปลง
สาธิ ตการทํา/ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ าํ 20 ไร่ ซึ่ งช่วยอนุรักษ์ดินและนํ้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ มี
นํ้าใช้ในฤดูแล้ง ลดการชะล้างหน้าดินในฤดูฝน และทําให้เกษตรกรได้เรี ยนรู ้การผลิตปุ๋ ยชนิดต่างๆ
ใช้เองได้
2) สถานี ประมงนํ้าจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํารวจและประเมินทรัพยากรสัตว์น้ าํ 3 ครั้ง เพื่อเก็บข้อมูล
ความอุดมสมบูรณ์ก่อนทําการผลิตสัตว์น้ าํ เพื่อคืนสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยได้ผลิตและปล่อยสัตว์
นํ้า จํานวน 100,000 ตัว ลงสู่ แหล่งนํ้าพื้นที่บา้ นหนองเขียว และบ้านพะนอคี

4. ด้ านการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานสนับสนุน
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดาํ เนิ นการศึกษาและวิจยั โดยกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของท้องถิ่น ดังนี้
1) ศึกษาพันธุ์พืชท้องถิ่น ที่บา้ นห้วยหมากลาง ตําบลห้วยโป่ ง โดย
รวบรวมเป็ นคลัง ชี ว ภาพได้ท้ ัง สิ้ น 16 ชนิ ด จํา นวน 826 ต้น
ประกอบด้วย รองเท้านารี อินทนนท์ 48 ต้น เอื้องคํา 10 กระถาง
ช้างงาเดียว 8 ต้น ฟ้ ามุ่ย 5 ต้น ม่านสายพระอินทร์ 4 ช่อ ม่านสาย
วิ สู ต ร 7 ช่ อ เอื้ อ งคํา ผัก ปราบ 15 กระถาง เอื้ อ งคํา เหลื่ ย ม 11
กระถาง กะเรกะร่ อ นอิ น ทนนท์ 125 ต้น เอื้ อ งไม้เ ท้า ฤาษี 5
กระถาง เอื้องช้างน้าว 2 ช่อ เอื้องเงินแดง 13 ช่อ สายนํ้าครั่ง 3 ช่อ
คาหาน 150 ต้น ตองก๊อ 120 ต้น และหวายหอม 300 ต้น และนํา
พันธุ์ที่รวมรวมทั้งจากคลังชีวภาพและแหล่งอื่นไปปลูกในพื้นที่
โครงการ รวม 5,000 ต้น โดยมีเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ 25 ราย

พันธุ์พชื ท้ องถิ่นทีบ่ ้ านห้ วยหมากลาง เช่ น คาหาน ม่ านสายพระอินทร์

การทําแปลงสาธิตการปลูกกาแฟอาราบิก้า
ในร่ มเงาธรรมาติ

การฝึ กอบรมการผลิตและแปรรู ปกาแฟอาราบิก้าครบ
วงจร

การสนับสนุนพันธุ์ไก่ ให้ เกษตรกร

สนับสนุนเวชภัณฑ์ และอาหารสั ตว์ ให้ เกษตรกร

ใช้ ใบยาสู บหว่ านแปลงข้ าวเพือ่ ป้ องกันแมลงศัตรู ข้าว

สอนการจัดทําบัญชีครัวเรือนให้ กลุ่มข้ าวซ้ อมมือ
บ้ านพะนอคี

พืน้ ทีๆ่ ได้ รับการจัดทําระบอนุรักษ์ ดนิ และนํา้

กิจกรรมปล่ อยสั ตว์ นํา้ ในพืน้ ที่

พืน้ ทีส่ ํ าหรับปลูกท้ อและอะโวคาโด

การตรวจและวิเคราะห์ คุณภาพนํา้

สิ่ งทีโ่ ดดเด่ นจากการดําเนินงานทีผ่ ่ านมาในภาพรวมของลุ่มนํา้ ต่ างๆ ในจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดศูนย์บริ การและพัฒนาตามพระราชดําริ ข้ ึนทั้งหมด 3 ศูนย์ เป็ นแหล่งศึกษาดู
งาน แหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งสาธิตการปฏิบตั ิตามพระราชดําริ แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ
2) มีการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าลําธารอย่างเป็ นรู ปธรรม พื้นที่ป่าไม้เพิม่ ขึ้นมาก
3) เกษตรกรสามารถผลิตพืชปลอดภัย สร้างความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ โภค ลดสารเคมีตกค้างในพื้นที่ และมี
การยอมรับการส่ งเสริ มพืชชนิ ดใหม่ เช่น เงาะ ทุเรี ยน หรื อ อะโวคาโด กาแฟอาราบิกา้ มะคาเดเมีย
และ พลับ แทนการปลูกพืชชนิดเดิม
4) ราษฎรมีความเข้าใจในการบริ หารจัดการต้นนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า มากขึ้น ประชาชนสามารถ
อยูร่ ่ วมกับป่ าได้อย่างยัง่ ยืน
5) เกิดกระบวนการรวมกลุ่มเป็ นกลุ่มอาชีพต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแม่บา้ น ซึ่งสร้างรายได้จาก
การแปรรู ปและถนอมอาหาร เพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าเกษตร
ปัญหา อุปสรรค
1) เส้นทางการคมนาคมในพื้นที่โครงการฯ ไม่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฤดูฝน
2) ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่โครงการมีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ หลากภาษา ทําให้สื่อสารกลายเป็ น
อุปสรรคในการดําเนินงาน
3) ขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร และบางพื้นที่แหล่งนํ้าที่ไหลผ่านอยูต่ ่าํ กว่าพื้นที่การเกษตร
4) ปั ญหาพื้นที่ ทาํ การเกษตรส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาและที่ ดอน นอกจากนี้ บางหมู่บา้ นตั้งอยู่ใกล้แนว
ชายแดนเสี่ ยงต่อปั ญหาความมัน่ คง และภัยคุกคามต่างๆ
ข้ อเสนอแนะของหน่ วยงานปฏิบัติ
1) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และทหารในพื้นที่ ควรประสานความร่ วมมือ และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ
กันอย่างต่อเนื่อง
2) พื้นที่ในบริ เวณหมู่บา้ นควรได้รับการวางระบบและออกแบบการใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดย
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่ วมดําเนินการและให้ความรู ้กบั ประชาชน เช่น การจัดสรรพื้นที่
แหล่ ง นํ้า การวางระบบชลประทาน การวางแผนการปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ เ กษตรกรรม
การวางแผนการใช้ที่ดินบริ เวณบ้าน เช่นการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริ โภค การเลี้ยงปลา การเลี้ยง
สัตว์ เป็ นต้น
3) หน่ วยงานต่างๆ ร่ ว มกัน บูรณาการในการพัฒนาพื้นที่ เป้ าหมายอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ราษฎร
สามารถดํารงชีวิตพอเพียงได้อย่างยัง่ ยืน

ลุ่มนํา้ ปิ งน้ อย อําเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
ความเป็ นมา
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิ นไปทอดพระเนตร พื้นที่ดอยอมพาย ตําบลปางหิ นฝน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งพื้นที่ป่าดอยอมพายได้ถูกแผ้วถางทําไร่ เลื่อนลอยอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่ราษฎร
จะบุกรุ กพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่ทาํ กิ นเพิ่มขึ้น เนื่ องจากปั ญหาการขาดแคลนที่ดินทํากิ นและปั ญหาดิ นเสื่ อม
ความอุดมสมบูรณ์ ทําให้เกิดการจับจองที่ดินเพื่อเป็ นไร่ หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่ งอาจส่ งให้เกิดการทําลายพื้นที่ป่า
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอยอมพาย ซึ่ งเป็ นแหล่งต้นนํ้าแม่ปิงน้อยจากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้น สมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถมี พระราชดําริ ใ ห้จ ัดตั้งสถานี พ ฒ
ั นาการเกษตรที่ สูงดอยอมพายตาม
พระราชดําริ ตําบลปางหิ นฝน อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ต่อมาเมื่ อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่สถานี พฒั นาการเกษตรที่สูงดอย
อมพายตามพระราชดําริ คณะทํางานได้พิจารณาเห็นควรสนับสนุนการดําเนินงานต่อเนื่องจากแนวพระราชดําริ
ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ดอยอมพาย เพื่อให้การดําเนินงานมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
ลักษณะทัว่ ไป
พื้นที่ของโครงการประมาณ 33,478 ไร่ หรื อ 53.56 ตารางกิโลเมตร ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่คุณภาพลุ่มนํ้า
1A ร้อยละ 78.93 สภาพทัว่ ไปของพื้นที่โครงการเป็ นภูเขาสลับซับซ้อน ระดับความสู งเฉลี่ยประมาณ 1,200
เมตร และยอดสู งสุ ด 1,480 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง สภาพป่ าถูกบุกรุ กแผ้วถาง เพื่อทําไร่ หมุนเวียน
พื้นที่เป็ นแหล่งต้นนํ้าของลํานํ้าแม่ปิงน้อย
ราษฎรส่ วนใหญ่เป็ นชนเผ่ากะเหรี่ ยง รองมาเป็ นเผ่าลัวะ มีประชากรรวม 1,621 คน หรื อประมาณ 350
ครัวเรื อน ส่ วนใหญ่ทาํ การเกษตร คือปลูกข้าว หลังฤดูปลูกข้าวจะปลูกกะหลํ่าปลี ซึ่งมีการใช้สารเคมีในปริ มาณ
มาก มีการเลี้ยง สุ กร ไก่ รวมถึงโค และกระบือ รายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนอยูท่ ี่ประมาณ 23,765 บาทต่อปี
หมู่บา้ นเซโดซา เป็ นหมู่บา้ นหลักที่โครงการเข้าดําเนินการพัฒนาก่อน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
และเป็ นแนวทางการดําเนิ นงานให้กบั หมู่บา้ นบริ วาร ประกอบด้วย บ้านละอางเหนื อ บ้านแม่แฮใต้ บ้านแม่
แหละ บ้านละอางใต้ บ้านผักไผ่ และบ้านสาม

ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ ปิ งน้ อย
1. ด้ านการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่ วยงานต่างๆ ที่เข้าร่ วมดําเนิ นการประกอบด้วย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชี ยงใหม่ ศูนย์ส่งเสริ ม
เกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืดจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจยั ข้าวเชียงใหม่ สํานักงาน
ปศุสัตว์จงั หวัดเชียงใหม่ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขต1 สถานี พฒั นาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ และโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สรุ ปผลการดําเนินงาน ได้ดงั นี้
1) ส่ งเสริ มการเกษตรแบบผสมผสานในรู ปแบบของธนาคารอาหารชุมชน ให้กบั ครัวเรื อนเกษตรกร
จํานวน 40 ครัวเรื อน
2) ส่ งเสริ มการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยแบบธนาคารอาหารชุม ในพื้นที่รวม 45 ไร่ โดย
สนับสนุ นพันธุ์ไม้ 4 ชนิ ด ได้แก่ กาแฟอาราบิกา้ จํานวน 380 ต้น ไผ่ตง จํานวน 50 ต้น ชะอม
จํานวน 300 ต้น และผักหวานบ้าน จํานวน 200 ต้น เพื่อให้ชุมชนมีอาหารไว้บริ โภคและมีไม้ไว้ใช้
ในอนาคต
3) เกษตรกร จํานวน 355 ราย ได้รับการฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่ อง การจัดทําแผนการผลิต
และความรู ้ดา้ นการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
4) เกษตรกร 47 ราย และนักเรี ยน 10 รายได้รับการฝึ กอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รวมถึงการส่ งเสริ ม
ประมงโรงเรี ยนเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นประมงและเป็ นแหล่งอาหารกลางวันของนักเรี ยน
5) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไร่ เป็ นการปลูกแบบนาขั้นบันได โดยใช้ขา้ วพันธุ์ดี (นํ้ารู ) ในพื้นที่ 47.5
ไร่ ทําให้ผลผลิตข้าวเพิม่ ขึ้น และสนับสนุนปุ๋ ยเคมีใช้ร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อเพิม่ ผลผลิตข้าว
6) ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรจํานวน 20 ราย จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน
สนับสนุนเวชภัณฑ์ อาหารสัตว์ และพันธุ์สุกรจํานวน 20 ตัว ให้แก่เกษตรกร ทําให้ราษฎรมีอาหาร
ไว้บริ โภคในครอบครัวและชุมชน สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริ มให้แก่ราษฎร
7) ถ่ายทอดความรู ้ การใช้ปัจจัยการผลิตจากวัสดุ ทอ้ งถิ่นทดแทนสารเคมี เช่ น ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์
ให้แก่เกษตรกร จํานวน 35 ราย ช่วยลดรายจ่าย และช่วยฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้มาก
8) จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตและใช้สารอินทรี ยท์ ดแทนสารเคมี จํานวน 2 กลุ่มๆ ละ 100 คน ได้ใช้
สารเร่ งจากกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกรได้เรี ยนรู ้และสามารถนําไปผลิตและใช้ได้เองที่บา้ น
9) ดําเนินการสอนและแนะแนวการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรื อนให้แก่เกษตรกร จํานวน 41
ราย เพื่อให้นาํ กลับไปใช้บนั ทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรื อนของตนเองได้อย่างถูกต้อง
10) การจัดหานํ้าสนับสนุนราษฎร บ้านละอางเหนือ 1 แห่ ง โดยโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ อุปโภค บริ โภคอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนปั จจุบนั ดําเนิ นการ
เสร็ จสิ้ นแล้ว

2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
หน่วยงานที่เข้าร่ วมดําเนิ นการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์
ส่ งเสริ มการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ สรุ ปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
1) ฝึ กอบรมวิธีการถนอมและแปรรู ปผลผลิตแก่กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร เช่น ฟั กทอง ชะอม ผักหวาน
ฯลฯ ทําให้กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร 3 กลุ่ม คือกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านเซโดซา 1, 2 และ3 ได้รับ
ความรู ้ สามารถนําไปใช้ในครัวเรื อน ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัว
2) ฝึ กอบรมเกษตรกรในพื้นที่ จํานวน 115 ราย เกี่ยวกับกระบวนการสหกรณ์ ทําให้เกษตรกรได้รับ
ความรู ้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ในรู ปแบบการรวมกลุ่มการดําเนิ นกิจกรรม
โดยประยุกต์รูปแบบของสหกรณ์ไปใช้ในการบริ หารจัดการกลุ่มที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
3) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกับผูน้ าํ ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจํานวน 65 คน ทําให้ผนู ้ าํ
ชุ ม ชนและเจ้า หน้า ที่ ท ราบแนวทางในการรวมกลุ่ ม ดํา เนิ น กิ จ กรรมในชุ ม ชนที่ ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการพระราชดําริ
3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
สถานี พ ฒ
ั นาที่ ดิ น จัง หวัด เชี ย งใหม่ ศู น ย์วิ จ ัย และพัฒ นาประมงนํ้า จื ด เชี ย งใหม่ และศู น ย์วิ จ ัย ข้า ว
เชี ยงใหม่ ได้ดาํ เนิ นการอนุ รักษ์ทรัพยากรดิน นํ้า และป่ าไม้ และคืนความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น
ดังนี้
1) พื้นที่ บ้านแม่และ ตําบลห้วยฮ้อม จํานวน 300 ไร่ ได้รับการพัฒนาที่ดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและ
นํ้าที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยงั ได้ปรับปรุ งพื้นที่ 100 ไร่ ให้เป็ นแปลงสาธิ ตการทํา/ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ ย
อินทรี ยน์ ้ าํ ส่ วนอีก 80 ไร่ เป็ นแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
2) สํารวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าํ 2 ครั้ง ณ บ้านสามและบ้านละอางเหนื อ เพื่อเป็ นข้อมูลก่อนการ
ผลิตสัตว์น้ าํ จํานวน 71,500 ตัว ปล่อยคืนสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ
3) สํารวจรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง จํานวน 20 พันธุ์ เพื่อรักษาพันธุ์ขา้ วดั้งเดิม
ให้อยูเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
4. ด้ านการศึกษาวิจัยและการปฏิบัตงิ านสนับสนุน
มีสาํ นักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ เป็ นหน่วยงานหลัก ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
จัดประชุมคณะทํางาน การประสานการจัดทําแผน และติดตามงานในพื้นที่ ทําให้เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
เข้าใจถึงรายละเอียดการปฏิบตั ิงานตามโครงการฯ ทราบความก้าวหน้าตลอดจนปั ญหา อุปสรรคจากการปฏิบตั ิ
นํามาหาแนวทางแก้ไขอย่างบูรณาการ

แปลงสาธิตปุ๋ ยพืชสดและการผลิตปุ๋ ยนํา้ ใช้ ในครัวเรือน

การส่ งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
พัฒนาอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจ
การเลีย้ งไก่ ในครัวเรือน

การปรับพืน้ ทีท่ ํานาขั้นบันได

สนับสนุนพันธ์ ปลา

ก่ อสร้ างบ่ อเก็บกักนํา้

การเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของครอบครัวและชุ มชน

การฝึ กอบรมกลุ่มแม่ บ้านเพือ่ แปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

การฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากร
ดิน นํา้ และป่ าไม้
เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน

การประชุ มคณะทํางาน เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่ นดิน”

ลุ่มนํา้ แม่ หาด อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่
ความเป็ นมา
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรและตรวจ
เยี่ยมราษฎรในเขตบ้านซิ แบร หมู่ 7 ตําบลแม่ตื่น อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งราษฎรในเขตพื้นที่อาํ เภอ
อมก๋ อย มีสภาพยากจนและมีปัญหาการแผ้วถางป่ าเป็ นสําคัญ ซึ่ งคณะผูร้ ั บเสด็จฯ จึงเห็นควรถวายโครงการ
“รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มนํ้าแม่หาด เพื่อแก้ไขปั ญหาพื้นที่ดงั กล่าว
ลักษณะทัว่ ไป
พื้นที่ของโครงการประมาณ 138,112.44 ไร่ หรื อ 220.98 ตารางกิโลเมตร ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ช้ นั
คุณภาพลุ่มนํ้า 1A ร้อยละ 89.91 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นป่ าไม้และภูเขาสู งประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ท้ งั หมด
มีที่ราบลุ่มร้อยละ 6 และพื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 9 เทือกเขาที่สําคัญ เช่น ด้านทิศตะวันออกเป็ นสันเขาแนวยาวจาก
เหนือไปใต้ เป็ นสันปั นนํ้าลงสู่ น้ าํ ปิ งและต้นนํ้าแม่ตื่น ด้านทิศตะวันตกเป็ นสันปั นนํ้าแม่ตื่นกับลุ่มนํ้ายวม มีดอย
ขุนตื่น ดอยทุ่งกว้าง ดอยผุย ดอยผาลาด ดอยมูเซอ ดอยม่อนจอง ประกอบกับอําเภออมก๋ อย อยู่ในพื้นที่ลุ่มนํ้า
แม่ตื่นมีลาํ นํ้าสายสําคัญ ได้แก่ นํ้าแม่ตื่น นํ้าแม่ละมีด นํ้าแม่ต๋อม นํ้าแม่แฮ (แม่ระอา) นํ้าแม่หาด และนํ้าแม่ลาน
ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่โครงการ มีจาํ นวน 1,280 คน หรื อ 224 ครัวเรื อน ส่ วนใหญ่เป็ นเผ่า
กะเหรี่ ยง และบางส่ วนเป็ นชาวพื้นเมือง นับถือศาสนาคริ สต์ อาศัยอยู่บริ เวณพื้นที่ราบในหุ บเขาบริ เวณริ มนํ้า
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ฤดูฝนปลูกข้าว เมื่อหมดฝนจะปลูกพืชไร่ เช่น พริ ก กะหลํ่า ผักต่างๆ บางที่มีการ
เลี้ยงโคเป็ นอาชีพเสริ มด้วย รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อนเท่ากับ 23,000 บาทต่อปี
พื้นที่ของโครงการตั้งอยูใ่ นเขตบ้านสบหาด หมู่ที่ 14 ตําบลแม่ตื่น อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ลุ่ ม นํ้า แม่ ห าด ได้ก าํ หนดให้ บ้า นสบหาด เป็ นหมู่ บ ้า นหลัก ของโครงการฯ และมี ห มู่ บ ้า นรอง 5 หมู่ บ ้า น
ประกอบด้วย บ้านห้วยไก่ป่า บ้านแม่ระอานอก บ้านจกป๊ ก บ้านลูกดู ู และบ้านแม่ระอาใน

ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ แม่ หาด
1. ด้ านการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่ วมดําเนินการ ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริ มเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน
ประมงจังหวัดเชี ยงใหม่ ศูนย์วิจยั ข้าวเชี ยงใหม่ สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดเชี ยงใหม่ สํานักวิจยั และพัฒนาการ
เกษตรเขต1 สถานีพฒั นาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สรุ ปผลที่ได้จากการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) ส่ งเสริ มการเกษตรแบบผสมผสานในรู ปแบบของธนาคารอาหารชุมชน ให้กบั ครัวเรื อนเกษตรกร
จํานวน 20 ครัวเรื อน และสนับสนุ นพันธุ์ไม้ 4 ชนิ ด ได้แก่ กาแฟอาราบิกา้ ไผ่ตง ชะอม และ
ผักหวานบ้าน ตามรู ปแบบธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่รวม 25 ไร่ เพื่อให้ราษฎรมีอาหารไว้
บริ โภคและมีไม้ไว้ใช้ในอนาคต
2) เกษตรกร จํานวน 200 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทําแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น
ฟั กทอง มะม่วง อะโวกาโด้ เป็ นต้น เพื่อนําไปปรั บใช้ในการผลิตของตนเองอย่างเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
3) เกษตรกรจํานวน 22 รายได้รับความรู ้ในการเลี้ยงปลา สามารถนําไปปรับใช้เพื่อให้มีปลาบริ โภคใน
ครัวเรื อน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลติดตามให้คาํ แนะนําอย่างต่อเนื่อง
4) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว โดยจัดทําแปลงทดสอบข้าวพันธุ์ กข.39 ร่ วมกับใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
นํ้า และเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่เหมาะสมในพื้นที่ 10ไร่ นอกจากนี้ ยงั ได้
สนับสนุนปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-8 และ 46-0-0 จํานวน 52 กระสอบ ให้ใช้ร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อเพิ่ม
ผลผลิตข้าว และให้ความรู ้ดา้ นการทําการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ แก่เกษตรกร จํานวน 35 ราย
รวมถึงมีการพัฒนาการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได
5) ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรจํานวน 20 ราย เรื่ อง จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ 1
กองทุน การสนับสนุนเวชภัณฑ์ อาหารสัตว์ และมอบพ่อแม่พนั ธุ์สุกรจํานวน 20 ตัว เพื่อให้ราษฎร
มีอาหารไว้บริ โภคในครอบครัวและชุมชน สามารถลดรายจ่ายและมีรายได้เสริ ม
6) เกษตรกร จํานวน 35 ราย ได้รับการฝึ กอบรมการใช้ปัจจัยการผลิตธรรมชาติทดแทนสารเคมี ทําให้
เกษตรกรสามารถปรั บ ใช้ว ัส ดุ ใ นท้อ งถิ่ น มาใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ช่ ว ยลดรายจ่ า ย และฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
7) จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรี ยท์ ดแทนสารเคมี จํานวน 2 กลุ่มๆ ละ 100 คน เพื่อให้ได้รับ
ความรู ้ในการใช้สารเร่ ง พด. 1-12 จากกรมพัฒนาที่ดิน และสามารถนําไปปฏิบตั ิเองได้ที่บา้ น

8) การจัดหานํ้าสนับสนุนราษฎรบ้านสบหาด 1 แห่ ง กิจกรรมประกอบด้วยการก่อสร้างฝายคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ก พร้ อ มระบบส่ ง นํ้า 1 แห่ ง และบ่ อเก็บ กัก นํ้า ขนาด 50 ลูก บาศก์เ มตร 2 บ่ อ เพื่ อให้
เกษตรกรมี น้ ํา อุ ป โภค บริ โภคอย่า งเพีย งพอ มี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ข้ ึ น ปั จ จุ บ ัน ดํา เนิ น การไปแล้ว
ประมาณร้อยละ 75 ของทั้งหมด (สิ งหาคม 2552)
2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
มีหน่วยงานเข้าร่ วมดําเนินการ ประกอบด้วย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตร
ที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สรุ ปผล
การดําเนินงานได้ ดังนี้
1) ฝึ กอบรมการถนอมและแปรรู ปผลผลิต กล้วย ถัว่ เหลือง และมะพร้าว ทําให้กลุ่มแม่บา้ นบ้านสบ
หาด สามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นไว้บริ โภคในครัวเรื อน
2) เกษตรกรในพื้นที่ จาํ นวน 115 ราย ได้รับการฝึ กอบรมและความรู ้ ความรู ้ เกี่ ยวกับการสร้ าง
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ในรู ปแบบการรวมกลุ่มการดําเนิ นกิจกรรมโดยประยุกต์
รู ปแบบของสหกรณ์ไปใช้ในการบริ หารจัดการกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
เข้าไปแนะนําและติดตามการดําเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
3) ดําเนิ นการสอนและแนะแนวการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรื อนให้แก่ประชาชนจํานวน
41 ราย เพื่อให้นาํ กลับไปใช้บนั ทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรื อนของตนเองได้อย่างถูกต้อง
3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
สถานี พฒั นาที่ดินจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้ดาํ เนิ นการเพื่อพัฒนาและอนุ รักษ์ดินและนํ้า และจัดทําแผนที่
ระดับขอบเขต และวางแผนการใช้ที่ดิน ผลการดําเนินงานสรุ ปได้ ดังนี้
1) พื้นที่ของเกษตรกร 500 ไร่ ได้รับการพัฒนาที่ดิน เพื่อป้ องกันการชะล้างหน้าดินและได้รับการ
ปรับปรุ งดินเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
2) พื้นที่ ของเกษตรกร 300 ไร่ ได้รับการพัฒนาที่ ดินด้วยระบบอนุ รักษ์ดินและนํ้าที่ เหมาะสม
นอกจากนี้พ้นื ที่ 100 ไร่ ยังได้ปรับปรุ งให้เป็ นแปลงสาธิตการทํา/ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ าํ และ
อีก 80 ไร่ เป็ นแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด

4. ด้ านการศึกษาวิจัยและการปฏิบัตงิ านสนับสนุน
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ เป็ นหน่วยงานหลักได้ดาํ เนินการ ดังนี้
จัดประชุมคณะทํางาน ประสานการจัดทําแผน และติดตามงานในพื้นที่ ทําให้เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงาน
เข้าใจถึงรายละเอียดการปฏิบตั ิงานตามโครงการฯ ทราบความก้าวหน้าตลอดจนปั ญหา อุปสรรคจากการปฏิบตั ิ
นํามาหาแนวทางแก้ไขอย่างบูรณาการ
สิ่ งทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงจากการดําเนินงานทีผ่ ่ านมาในภาพรวมของลุ่มนํา้ ต่ างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
1) ปั จ จุ บ ัน หมู่ บ ้า นเป้ าหมายมี ก ารยอมรั บ และร่ ว มจัด ทํา นาขั้น บัน ไดอย่า งเป็ นรู ป ธรรม เพราะ
ตระหนักถึงผลผลิตต่อไร่ ที่สูงขึ้น พอเพียงต่อการบริ โภคในครัวเรื อน
2) ลุ่ มนํ้า แม่ ปิงน้อย และลุ่ มนํ้า แม่ ห าดมี ก ารจัด กิ จ กรรม ร่ ว มบู ร ณาการสื บ สานพระราชเสาวนี ย ์
โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” โดยบูรณาการหน่ วยงานต่าง ๆ เข้าพื้นที่จดั กิจกรรม
โดยพร้ อมเพรี ยงกัน ใช้แนวทางการดําเนิ นงานของโครงการ “รั กษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิ น”
เป็ นแกนหลัก คือ สอนให้ชาวบ้านรู ้จกั การอนุ รักษ์ทรัพยากรดิน ป่ าไม้ นํ้า การให้ความรู ้ในอาชีพ
ต่างๆ และรับฟั งความคิดเห็นของชาวบ้านต่อโครงการฯ รวมถึงการเข้าถึงชุมชนโดยตรง กระตุน้
จิตสํานึ กของการทํางานร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานและเกษตรกรอย่างจริ งจัง ซึ่ งได้รับผลตอบรับ
เป็ นอย่างดีท้ งั จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร
3) เกษตรกรส่ วนใหญ่รู้จกั และเข้าใจในการทํางานโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” มากขึ้น
ให้ความร่ วมมือทํากิจกรรมต่างๆ นําเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้จริ งในการดํารงชีวิต และ
มีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นชุมชน
ปัญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะของหน่ วยงานปฏิบัติ
1) ปั ญหาเรื่ องความต่อเนื่ องของงบประมาณ โดยเฉพาะหน่วยงานส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ
ได้รั บ งบประมาณค่ อ นข้า งน้อ ย ตลอดจนค่ า บํา รุ ง รั ก ษาพาหนะ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เนื่ อ งจากพื้ น ที่
ดําเนินการส่ วนใหญ่มีการคมนาคมไม่สะดวก
2) ปัญหาด้านการสื่ อสาร เนื่องจากราษฎรบนพื้นที่สูงส่ วนใหญ่พดู และเขียนภาษาไทยไม่ได้
3) ควรมีการประเมินผลการดําเนิ นงานโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” อย่างเป็ นระบบ
และเป็ นรู ปธรรม

กิจกรรมร่ วมบูรณาการสื บสานพระราชเสาวนีย์

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องเข้ าร่ วมปฏิบัตงิ านในพืน้ ทีพ่ ร้ อมกัน
โดยการฝึ กอบรม ให้ ความรู้ คําแนะนํา แก้ ปัญหาทางการเกษตร
การมอบปัจจัยการผลิตแก่ เกษตรกร มอบอุปกรณ์ การเรียนให้ กบั เด็กนักเรียนในพืน้ ที่

แปลงสาธิตการปลูกข้ าว

สํ ารวจพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดทําระบบอนุรักษ์ ดนิ และนํา้

กิจกรรมโครงการพัฒนาป่ าไม้ ตามพระราชดําริ และการปรับปรุ งพืน้ ทีเ่ พือ่ สามารถกักเก็บความชุ่ มชื้น

การประชุ มคณะทํางาน เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
โครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่ นดิน”

ลุ่มนํา้ คํา อําเภอแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ความเป็ นมา
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ มีพระราชเสาวนี ยใ์ ห้จดั ตั้งสถานี พฒั นาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริ ข้ ึนอีก 1-2 แห่ง เมื่อ พ.ศ. 2547 โดยประสงค์ให้พสกนิกรที่อาศัยอยูบ่ นพื้นที่สูงได้รับการพัฒนา
อาชี พ โดยตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ นํ้า และดิน เป็ นผูส้ ื บทอดเจตนารมณ์ในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ป่ าไม้ ซึ่ งเป็ นแหล่งต้นนํ้าลําธาร สามารถดํารงชี วิตอยู่กบั ป่ าไม้ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน เพื่อสนองพระราช
เสาวนียข์ อง สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ จึงได้จดั ทําโครงการ“รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”
ณ บ้านห้วยหยวกป่ าโซ ขึ้น โดยนําภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่ดาํ เนินการในสถานี พฒั นาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ ที่มีอยูเ่ ดิมขยายผลสู่ หมู่บา้ นบริ เวณ 4 หมู่บา้ น คือ บ้านห้วยหยวกป่ าโซ บ้านเล่าลิ่วใหม่ บ้านป่ าแอ
และบ้านห้วยหมาก
ลักษณะทัว่ ไป
พื้นที่โครงการประมาณ 19,959.2 ไร่ หรื อประมาณ 31.92 ตารางกิโลเมตร ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ช้ นั
คุณภาพลุ่มนํ้า 1A ร้อยละ 44.19 รองมาคือ ลุ่มนํ้าชั้น 1B โดยเป็ นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้ งั หมด ส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาสู ง
ลาดเอียงจากทิศใต้ไปสู่ ทิศเหนือ มียอดดอยห้วยหยวกสูงประมาณ 1,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พื้นที่
โครงการมีเป้ าหมาย 4 หมู่บา้ นหลัก คือ บ้านห้วยหยวกป่ าโซ (ห้วยหยวก ห้วยหยวกกลาง มโนสุ จริ ต) และ
หมู่บา้ นบริ วาร ได้แก่ บ้านป่ าแอ บ้านห้วยหมาก บ้านเล่าลิ่ว (ลีซอใหม่)
พื้นที่ โดยทัว่ ไปอยู่ในเขตร้ อนชื้ น ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 21 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 34 องศาเซลเซี ยสในเดือนเมษายน และตํ่าสุ ดเฉลี่ย 5 องศาเซลเซี ยสในเดือนมกราคม
ปริ มาณนํ้าฝนตลอดปี 2,048 มิลลิเมตร ปริ มาณนํ้าฝนสูงสุ ดในช่วงเดือนสิ งหาคมและตํ่าสุ ดในเดือนมีนาคม
ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ คํา
1. ด้ าน การส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานที่ดาํ เนินการมี 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์วิจยั พืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
เกษตรเชียงราย ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูงหัวแม่คาํ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
เชี ยงราย สถานี วิ จยั ประมงนํ้าจื ด จัง หวัด เชี ย งราย สํานักงานประมงจัง หวัด เชี ย งราย ศูนย์วิจยั ข้าวเชี ย งราย
โครงการชลประทานจังหวัดเชี ยงราย และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม่ฟ้า
หลวง สรุ ปผลที่ได้จากการดําเนินงาน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่เกษตรที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์วิจยั พืชสวนเชียงราย ได้ให้คาํ แนะนําและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูก การดูแลรักษา การแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร แก่เกษตรกรในพื้นที่
โครงการตลอดปี
2) พัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม เช่น เกาลัดจีน ทับทิมหม่อน ฝรั่งคั้นนํ้า เสาวรส เชอรี่ สเปน
มะเกี๋ยง เพื่อเป็ นฐานความรู ้ในการขยายผลการวิจยั สู่ชุมชนในอนาคต
3) เกษตรกร 12 ราย ได้รับชีวภัณฑ์ทดแทน 4 ชนิ ด คือ เชื้อไตรโคเดอร์ มา เชื้อใส้เดือนฝอย สารสกัด
จากสะเดา นํ้าส้มควันไม้ ไว้ใช้กบั ผลผลิตของตนเอง เพื่อลดการใช้สารเคมี เพิ่มความต้านทานโรค
แมลง รวมถึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
4) ส่ งเสริ มสาธิ ตการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยแบบวนเกษตร ในพื้นที่ 20 ไร่ เพื่อให้
เกษตรกรรู ้จกั การวางแผนการผลิต และลดการตัดไม้ทาํ ลายป่ า เป็ นการสร้างระบบนิเวศน์ให้ยงั่ ยืน
5) ส่ งเสริ มการเกษตรแบบผสมผสานในรู ปแบบธนาคารอาหารชุ มชน โดยสนับสนุ นพันธุ์พืชแก่
เกษตรกร จํานวน 20 ราย ช่วยให้ราษฎรมีอาหารบริ โภคทุกฤดูกาล
6) เกษตรกร จํานวน 40 ราย ได้รับความรู ้ดา้ นการปศุสัตว์ สามารถนําไปปรับใช้อย่างเหมาะสมได้เอง
รวมถึงได้รับการสนับสนุ นพันธุ์สุกร จากสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามให้
ความช่วยเหลือแนะนําอย่างสมํ่าเสมอ
7) ราษฎรจํานวน 39 ราย ได้รับความรู ้ดา้ นการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ทําให้เกิดทักษะด้าน
การเลี้ยงสัตว์น้ าํ และมีความหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ าํ ในพื้นที่ซ่ ึ งจะทําให้ทรัพยากรสัตว์น้ าํ ใน
แหล่งนํ้าธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืน
8) ส่ งเสริ มให้เกษตรกรเข้าร่ วมฝึ กอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตการปลูกข้าวนาดําแบบขั้นบันไดที่
ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นเป็ น 24 ราย จากเดิมในปี 2551 มีจาํ นวนเพียง 8 ราย
9) พื้นที่บริ เวณศูนย์เรี ยนรู ้การผลิตข้าว พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ถูกพัฒนาเพื่อจัดทําเป็ นแปลงสาธิตการทํา
นาขั้นบันได โดยใช้พนั ธุ์ขา้ ว จํานวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข 39 พันธุ์ SMGCO05005-7 และพันธุ์
พื้นเมืองของเกษตรกร
10) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้หนังสื อให้กบั คนงานเกษตรในสถานี วิจยั พืชสวนเชียงราย จํานวน 80 ราย เพื่อ
ใช้เป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน
11) ส่ ง เสริ ม การขยายพัน ธุ์ แ ละเพาะเลี้ ย งหนอนเยื่อ ไผ่ ใ นแปลงทดลองปลู ก ไผ่ร่ ว มกับ ทหารชุ ด
ปฏิบตั ิการและคุม้ ครองชุมชน เป็ นการเพิ่มทักษะอาชีพ ลดการตัดไม้ทาํ ลายป่ า ฟื้ นฟูระบบนิ เวศน์
จะได้มีอาหารไว้บริ โภคตามฤดูกาลและเสริ มรายได้ให้แก่เกษตรกร
12) จัดหานํ้าสนับสนุ นราษฎรบ้านห้วยหยวกป่ าโซ โดยการจัดสร้างฝายทดนํ้า 1 แห่ ง ท่อส่ งนํ้าพร้อม
อาคารประกอบ ยาว 4,931 เมตร และถังพักนํ้าความจุ 150 ลุกบาศก์เมตร จํานวน 7 ถัง เพื่อ
สนับสนุ นพื้นที่การเกษตรของราษฎรจํานวน 400 ไร่ และช่วยราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ าํ สําหรับการ
อุปโภค – บริ โภคตลอดปี

นอกจากการดําเนิ นงานดังกล่าว ยังได้ขยายผลสู่ หมู่บา้ นบริ วารด้วย ได้แก่หมู่บา้ น ห้วยหมาก หมู่บา้ น
ป่ าแอ และหมู่บา้ นเล่าลิ่ว โดยมีกิจกรรมที่ดาํ เนินการดังนี้
 เกษตรกร จํานวน 43 รายได้รับต้นกล้ากาแฟอาราบีกา้ พันธุ ์เชียงใหม่ 80 เพื่อนําไปลูก
 เกษตรกรจํานวน 150 ราย ได้รับการฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืช เพื่อเสริ ม
ทักษะการปฏิบตั ิดา้ นการเกษตรแผนใหม่
 เกษตรกรจํานวน 68 ราย ได้เข้าร่ วมกิจกรรมสร้างจิตสํานึ กด้านการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากร
สัตว์น้ าํ เพื่อปรับทัศนคติ และปลูกฝังความคิดให้หวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ าํ ในพื้นที่ ควบคู่กบั
การฝึ กอบรมให้มีความรู ้ดา้ นการเลี้ยงปลาเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน ซึ่ งจะส่ งผลให้ทรัพยากร
สัตว์น้ าํ ในธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
 เกษตรกร จํานวน 15 ราย ได้รับการฝึ กอบรมด้านปศุสัตว์และสนับสนุ นพันธุ ์สุกร ทําให้มี
ความรู ้และสามารถดูแล รักษาสุ กร เพื่อนํามาเป็ นอาหารในครัวเรื อนและสร้างรายได้จากลูก
สุ กรอีกทางหนึ่ง
2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
ศูน ย์ส่ ง เสริ มการเกษตรที่ สู ง หัว แม่ คาํ สํา นัก งานเกษตรจังหวัด ร่ ว มกับ เกษตรอํา เภอแม่ ฟ้ าหลวง
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย ได้ร่วมกันปฏิบตั ิงานและ
สรุ ปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ั ฑ์ ให้กลุ่มเกษตรกร
1) ส่ งเสริ มการถนอมอาหารและแปรรู ปผลผลิตการเกษตรและพัฒนาบรรจุภณ
จํานวน 8 กลุ่ม ช่วยให้เกษตรกรสามารถนําผลผลิตมาแปรรู ปเป็ นการเพิ่มมูลค่า และสามารถสร้าง
รายได้อย่างต่อเนื่อง
2) กลุ่ ม สหกรณ์ ไ ด้รั บคํา แนะนํา การบัน ทึ ก บัญชี แ ละการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ มให้เ ป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพตามหลักการสหกรณ์ นอกจากนี้ เกษตรกรจํานวน 20 ราย ยังได้เข้าโครงการ
เสริ ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญาทางบัญ ชี แ ก่ เ กษตรกรไทย ทํา ให้ ส ามารถจัด ทํา บัญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ยใน
ครัวเรื อนได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและให้คาํ แนะนําด้านการจัดทําบัญชีและ
การคํานวณต้นทุนการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกร
3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
สถานีพฒั นาที่ดินเชียงราย และสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดเชียงราย ร่ วมกันดําเนินการ ผลที่ได้มีดงั นี้
1) สํารวจและจัดทําแผนที่ระดับขอบเขต พร้อมออกแบบระบบอนุ รักษ์ดินและนํ้า ครอบคลุมพื้นที่
400 ไร่

2) พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า จํานวน 300 ไร่ พร้อมทั้ง
ปรับปรุ งดินในพื้นที่ของเกษตรกรด้วยปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ จํานวน 50 ไร่ และปรับปรุ งดินในพื้นที่
ของเกษตรกรด้วยปุ๋ ยพืชสด จํานวน 50 ไร่
3) กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม จํานวน 50 ราย ได้รับความรู ้เรื่ องการผลิตและการใช้ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ เพื่อ
นําไปทําเองใช้เองที่บา้ น ช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ ย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4) สํารวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าํ 8 ครั้ง เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าํ ปล่อยคืนสู่
แหล่งนํ้าธรรมชาติ จํานวน 100,000 ตัว เพื่อให้ราษฎรมีสัตว์น้ าํ จากแหล่งนํ้าธรรมชาติมาบริ โภค
เกิดทักษะการเรี ยนรู ้ในวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ าํ
4. ด้ านการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานสนับสนุน
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย เป็ นหน่วยงานดําเนินการ สรุ ปผลที่ได้จากการดําเนิ นงาน
ดังนี้
ประสานและติดตามการดําเนิ นงานโครงการรักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ร่ วมกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์จงั หวัดเชียงราย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัด
เชี ยงราย ศูนย์วิจยั พืชสวนเชี ยงราย และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชี ยงราย โดยจัดประชุ มสัมมนาเจ้าหน้าที่
โครงการเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของโครงการ
สิ่ งทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงอย่ างเห็นได้ ชัดเจนจากการดําเนินงานทีผ่ ่ านมาในภาพรวมของลุ่มนํา้ คํา จังหวัดเชียงราย
1) กรมชลประทาน เข้าดําเนิ นการจัดสร้ างถังพักนํ้าและฝายทดนํ้า ยังผลให้พ้ืนที่ โครงการฯ และ
หมู่บา้ นบริ วารมีน้ าํ สําหรับใช้ในการอุปโภคบริ โภคในครัวเรื อน
2) เกิดกลุ่มสหกรณ์รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ห้วยหยวกป่ าโซ จํากัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 โดย
ได้รับการสนับสนุ นจากส่ วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปั จจุบนั มีจาํ นวนสมาชิ ก
268 ครอบครัว ทุนเรื อนหุ น้ 54,000 บาท เงินรับฝากออมทรัพย์ 200 บาท มีรายได้จากการรับสิ นค้า
ของสมาชิกสิ นค้ามาจําหน่าย 44,300 บาท และมีทุนดําเนินงาน 106,529.62 บาท
3) มีอาคารศูนย์บริ การและพัฒนาการเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง ใช้เป็ นที่ประชุม และดําเนิ นงาน
ของโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็ นสถานที่จดั นิ ทรรศการทางการเกษตรและใช้
เป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้แก่เกษตรกร
4) กลุ่มผูป้ ลูกกาแฟพันธุ์เชียงใหม่ 80 สามารถผลิตกาแฟคุณภาพดีตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ และ
ขายได้ในราคา เกรด A เป็ นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

ปัญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะของหน่ วยงานปฏิบัติ
1) ประชาชนจากหลายพื้ น ที่ หลากเชื่ อ ชาติ ได้อ พยพเคลื่ อ นย้า ยถิ่ น ฐานเข้า ไปอยู่อ าศัย และทํา
การเกษตรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
2) พื้นที่ป่าถูกบุกรุ กทําลาย เนื่ องจากราษฎรขาดความรู ้ในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างเหมาะสม
3) เกษตรกรยังมีฐานะยากจน เนื่องจากไม่มีอาชีพที่มน่ั คง

ส่ งเสริมและให้ คาํ แนะนําด้ านการปลูกพืชแก่ เกษตรกร

ส่ งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเพาะเลีย้ ง
สั ตว์ นํา้

ส่ งเสริมการเลีย้ งแกะบนพืน้ ทีส่ ู ง

การจัดทําแปลงสาธิตการทํานาแบบขั้นบันได

จัดสร้ างฝายทดนํา้

ส่ งเสริมให้ ราษฎรได้ ร้ ู หนังสื อ

สํ ารวจและออกแบบระบบอนุรักษ์ ดนิ และ
การขยายผลสู่ หมู่บ้านเป้าหมาย
บ้ านห้ วยหยวกป่ าโซ บ้ านป่ าแอ บ้ านห้ วยหมาก บ้ านเล่ าลิว่

ราษฎรในพืน้ ที่มาเข้ าร่ วมการฝึ กทําบัญชี

ลุ่มนํา้ ขุนน่ าน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ าน
ความเป็ นมา
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จพระราชดําเนิ นทอดพระเนตรบริ เวณ บ้านสะจุกสะเกี้ยง ตําบลขุนน่าน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 เป็ นพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติ
ป่ าดอยภูคา- ผาแดง ถูกบุกรุ กแผ้วถางทําไร่ เลื่อนลอย ประมาณ 3,000 ไร่ และมีแนวโน้มว่าพื้นที่ป่าจะถูกบุกรุ ก
แผ้วถางเพิ่มขึ้นอีกเนื่ องจากจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตั้ง “โครงการ
สถานี พฒั นาการเกษตรที่สูง” ในพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เพื่อทําการเพาะปลูกไม้เมืองหนาวโดยให้ราษฎรใน
พื้นที่ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการฯ ได้เรี ยนรู ้การทําเกษตรกรรมอย่างถูกหลักวิชาการ และจัดเป็ นพื้นที่
ฟื้ นฟูสภาพป่ าประมาณ 2,500 ไร่ ให้กลับคืนเป็ นสภาพป่ าสมบูรณ์ดงั เดิม ซึ่ งจะช่วยให้ชาวไทยเชื้อสายลัวะ มีที่
ทํากินเป็ นหลักแหล่งตลอดจนช่วยอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า คือลํานํ้างัด ซึ่งไหลสู่แม่น้ าํ น่าน
ต่อเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมพิจารณาโครงการนําร่ องขยาย
ผลงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ คือ โครงการ“รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อสนองพระราช
เสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ดําเนิ นการขยายผลโครงการสถานี พฒั นา การเกษตรที่
สู งตามพระราชดําริ ลุ่มนํ้าขุ่นน่ าน ประกอบด้ว ย 4 กิ จกรรม คือ การฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
การพัฒนาแหล่งนํ้า การพัฒนาอาชีพการเกษตร และการพัฒนาสังคมในชุมชน
ลักษณะทัว่ ไป
พื้นที่โครงการตั้งอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าดอยภูคา-ผาแดง ท้องที่อาํ เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
น่ าน มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 105,412.61 ไร่ หรื อ 168.66 ตารางกิโลเมตร หมู่บา้ นเป้ าหมายการดําเนิ นงาน จํานวน 15
หมู่ บ ้า น แบ่ ง เป็ นหมู่ บ ้า นหลัก 2 หมู่ บ ้า น คื อ บ้า นสะจุ ก และบ้า นสะเกี้ ยง หมู่ บ ้า นรอง 13 หมู่ บ ้า น คื อ
บ้านเปี ยงก่อ บ้านด่าน บ้านเปี ยงซ้อ บ้านนาคุ บ้านห้วยฟอง บ้านห้วยปูด บ้านบวกหญ้า บ้านบวกอุม้ บ้านห้วย
เต๋ ย บ้านขุนนํ้าน่าน บ้านสะไล (น้อย, หลวง) บ้านห้วยลึก และบ้านห้วยขวาก
ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นภูเขาสู ง ความลาดชัน ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุก
รุ กทําลายเพื่อเป็ นที่ทาํ กิน บางส่ วนเป็ นพื้นที่ป่าสภาพสมบูรณ์ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาไว้เพื่อเป็ นพื้นที่ป่าต้น
นํ้าของหมู่บา้ น มีความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลางอยูร่ ะหว่าง 900-1,600 เมตร พื้นที่ดอยขุนน่านส่ วนใหญ่มี
การเปลี่ ยนสภาพจากพื้นที่ ป่าดิ บ เป็ นพื้นที่ปลูกข้าวไร่ แบบหมุนเวียน มี การทําไร่ เลื่อนลอย โดยปราศจาก
มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า จึงทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน
ประชากร 998 ครัวเรื อน จํานวน 4,431 คน ราษฎรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทํานา ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ และ
รับจ้าง พืชหลัก คือ ข้าวไร่ ปลูกเพื่อบริ โภค พืชรอง คือ ข้าวโพด และลิ้นจี่ มีการเลี้ยงโค กระบือ แบบเลี้ยงปล่อย
ธรรมชาติ

ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ ขุนน่ าน
1. ด้ านการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานที่เข้าร่ วมดําเนินการ ประกอบด้วย ศูนย์วิจยั ข้าวแพร่ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน สํานักงาน
เกษตรจังหวัดน่าน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรน่าน สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดน่าน ศูนย์วิจยั หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติจงั หวัดน่าน และโครงการชลประทานจังหวัดน่าน สรุ ปผลที่ได้จากการดําเนินงาน ดังนี้
1) พัฒนาระบบการผลิตข้าวในแปลงเกษตร ที่หมู่ 8 บ้านสะเกี้ยง และหมู่ 4 บ้านเปี ยงซ้อ รวมถึงการ
สนับสนุนปั จจัยการผลิตแก่เกษตรกร ทําให้พ้ืนที่นาเดิม 30 ไร่ เปลี่ยนเป็ นนาขั้นบันได นอกจากนี้
ยังมีการจัดทําแปลงทดลองพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีในพื้นที่ 1ไร่ ที่สถานี พฒั นาการเกษตรที่สูงบ้านสะจุกสะเกี้ยง ทําให้ได้ขา้ วพันธุ์ดี 2-3 พันธุ์จากแปลงทดลอง
2) เกษตรกรจากบ้านสะเกี้ยงและบ้านเปี ยงซ้อ จํานวน 60 รายได้รับความรู ้ในการปลูกข้าวตามหลัก
วิชาการ การจัดการอาหารพืชและการจัดการศัตรู พืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) เกษตรกรบ้านเปี ยงซ้อ จํานวน 50 ราย ได้รับพันธุ์ปลาและอาหารเลี้ยงปลา ไว้สาํ หรับเลี้ยงเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามและให้คาํ แนะนําอย่างต่อเนื่อง
4) สนับสนุนกล้าไม้ไผ่รวก จํานวน 800 ต้น ให้เกษตรกรบ้านเปี ยงซ้อ จํานวน 80 ราย เพื่อนําไปปลูก
เป็ นไม้ใช้สอยและเป็ นพืชอาหารชุมชน
5) จัดทําแปลงสาธิ ตการปลูกไม้ผลเมืองหนาว เช่น มะคาเดเมีย ชา อะโวกาโด เกาลัดจีน กาแฟ ใน
พื้นที่โครงการ 160 ไร่ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการดูแลและเรี ยนรู ้ ทําให้ได้รับความรู ้ดา้ น
การปลูกไม้ผลเมืองหนาว
6) กิจกรรมฟาร์ มสาธิ ต และฝึ กอบรมเกษตรกร จํานวน 100 ราย ที่บา้ นด่าน บ้านห้วยฟอง และบ้าน
เปี ยงก่อ ทําให้เกษตรกรได้รับความรู ้เบื้องต้นในการเลี้ยงสัตว์ การสนับสนุ นพันธุ์สัตว์ เช่น แพะ
เป็ ด ไก่ โค สุ กร ให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็ นต้นทุนการประกอบอาชีพ
7) เกษตรกรบ้านสะจุก-สะเกี้ ยง จํานวน 10 ราย ได้รับความรู ้ เรื่ องการดูแลรั กษาและจัดการแปลง
หม่อนผลสด เพื่อนําไปปรับใช้ สามารถช่วยเพิ่มรายได้
8) เกษตรกรบ้านสะจุก-สะเกี้ยง จํานวน 50 ราย ได้รับการฝึ กอบรมการลดการใช้สารเคมีโดยใช้วสั ดุ
ธรรมชาติทดแทน ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากสารเคมี และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
9) พัฒนาแหล่งนํ้าและจัดหาแหล่งนํ้า โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า 2 แห่ ง คือ ลําห้วยงัด และฝาย
นํ้าว้า ที่หมู่ 6 บ้านห้วยฟอง ช่วยให้ราษฎรได้มีน้ าํ ใช้และเพื่อฟื้ นฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติเดิม ดังนี้
 สร้างฝายทดนํ้า ขนาด สู ง 2 ม. กว้าง 12 ม.
 จัดทําระบบท่อส่ งนํ้า ยาว 6,150 ม.
 สร้างถังพักนํ้าความจุ 50 ลบ.ม.
 สร้างถังพักนํ้าความจุ 100 ลบ.ม.

2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดน่ าน และสํานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์จงั หวัดน่ านได้ดาํ เนิ นการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข้งและพัฒนาชีวิตของชุมชน ผลการดําเนินงานเป็ นดังนี้
1) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่บา้ นสะจุก ร่ วมกับผูน้ าํ ชุมชนและเกษตรกร จํานวน 56 ราย และส่ งเสริ ม
เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ทําให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มเตรี ยมการ
สหกรณ์ข้ ึน ปั จจุบนั กลุ่มอยูร่ ะหว่างการพัฒนาเพื่อต่อยอดเป็ นสหกรณ์ต่อไป
2) การส่ งเสริ มการจัดทําบัญชี รายรับรายจ่ายในครั วเรื อนให้แก่เกษตรกรและเยาวชนบ้านห้วยฟอง
จํานวน 44 ราย ช่วยให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมสามารถจดบันทึกและนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการ
ดําเนินชีวิตได้
3) การอบรมและฝึ กปฏิบตั ิการแปรรู ปถนอมอาหารจากผลผลิตเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่ น เผือก
กล้วยนํ้าว้า ฟั กทอง มันเทศ ฯลฯให้กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านเปี ยงซ้อ 1 กลุ่ม ให้สามารถแปรรู ป
และถนอมอาหารไว้รับประทานในครัวเรื อน และสามารถพัฒนากลุ่มแม่บา้ นสู่ วิสาหกิจชุมชนเพื่อ
การพัฒนาตนเองอย่างยัง่ ยืน
3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
สถานี พฒ
ั นาที่ ดินจังหวัดน่ าน และสถานี ประมงนํ้าจื ดจังหวัดน่ าน ได้ร่วมกันดําเนิ นการฟื้ นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํ้า และป่ าไม้เพื่อความสมดุลและยัง่ ยืน ดังนี้
1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําการเกษตรแบบขั้นบันไดและการปลูกพืชแบบวนเกษตร รวมถึงการ
กําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่บา้ นห้วยฟอง เพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้าโดย
 จัดสํารวจแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน พื้นที่ 1,000 ไร่ รวมถึ งจัดทําระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า พื้นที่ 400 ไร่ เพื่อกําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และลดการกัดเซาะ
พังทลายของดิน
 การส่ งเสริ มและฝึ กอบรมเกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมีทาํ ลายดิ น เช่น การสาธิ ตการทําและ
ใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยพืชสด ในพื้นที่ 200 ไร่
 การปรั บปรุ งคุณภาพและลดการกัดเซาะพังทลายของดิ นด้วยหญ้าแฝก พร้อมสนับสนุ นพันธุ ์
หญ้าแฝก จํานวน 50,000 กล้า ให้เกษตรกรขยายพันธุ์และนําไปปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า
2) เพาะขยายพัน ธุ์ สั ต ว์น้ ํา ท้อ งถิ่ น หายากและใกล้สู ญ พัน ธุ์ ป ล่ อ ยคื น แหล่ ง นํ้า ธรรมชาติ จํา นวน
100,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนนํ้าตก ปลามัน ปลาแก้มชํ้า ปลาปี กแดง และปลาตะเพียนทอง
3) สนับสนุนพันธุ์ปลาจํานวน 200,000 ตัว ให้เกษตรกรในพื้นที่ตาํ บลขุนน่าน เพื่อปล่อยสู่ แหล่งนํ้าใน
ชุมชน เป็ นการคืนความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างแหล่งอาหาร

ผลงานทีเ่ ด่ นชัดจากการดําเนินงานทีผ่ ่ านมาของ จังหวัดน่ าน
เกิ ดการบูรณาการระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทําให้การปฏิบตั ิงานเห็ นผลเป็ นรู ปธรรม เกษตรกร
สามารถนําความรู ้ ที่ได้รับจากหน่ วยงานต่างๆ ไปประกอบเป็ นอาชี พเสริ มรายได้ในครั วเรื อน ทําให้เห็ นถึ ง
ประโยชน์และความสําคัญของโครงการ จึงตอบสนองและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานมากขึ้น
ปัญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะของหน่ วยงานปฏิบัติ
1) ราษฎรขาดความรู ้ ในการอนุ รักษ์ดินและนํ้า ประกอบกับพื้นที่มีความลาดชันสู ง ขาดความอุดม
สมบูรณ์ ทําให้พ้นื ที่มีปัญหาความเสื่ อมโทรม
2) พื้นที่ป่าถูกทําลาย เปลี่ยนสภาพเป็ นไร่ ขา้ ว ประกอบกับความลาดชันของพื้นที่ ทําให้ไม่สามารถกัก
เก็บนํ้าไว้ในดินและแหล่งนํ้าได้ การใช้พ้นื ที่การเกษตรอย่างเต็มประสิ ทธิภาพจึงไม่สามารถทําได้
3) ราษฎรส่ ว นใหญ่ ไ ม่ รู้ ห นัง สื อ ขาดโอกาสเข้า ถึ ง ความรู ้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ ส่ ง ผลต่ อ การเปิ ดรั บ
เทคโนโลยีใหม่ๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปส่ งเสริ ม ทําให้งานส่ งเสริ มไม่เกิดผลเท่าที่ควร
4) การคมนาคมติดต่อกับพื้นที่เป้ าหมายไม่สะดวก ฤดูกาลเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง โดยเฉพาะฤดู
ฝน การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ กระทําได้ยาก
5) พื้นที่โครงการฯ ส่ วนใหญ่อยูต่ ิดแนวชายแดน ซึ่งเสี่ ยงต่อปั ญหาความมัน่ คง และปัญหายาเสพติด

ผลิต/ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์

ปรับพืน้ ทีเ่ ป็ นขั้นบันได

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพนื้ ทีด่ ินและแหล่งนํา้

สาธิตการใช้ ปุ๋ยพืชสด

สร้ างฝายทดนํา้

ให้ ความสํ าคัญกับเยาวชน

แนะนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาสังคมในชุ มชน

ส่ งเสริมให้ เกิดการรวมกลุ่ม

ให้ ความรู้ การจัดทําบัญชี

แปลงทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ ในสภาพนา

แปลงไม้ ผลเมืองหนาว

ส่ งเสริมการปลูกหม่ อนผลสด

ฝึ กอบรมการแปรรู ปผลผลิต

การพัฒนาอาชีพและความเป็ นอยู่

การสนับสนุนพันธุ์ปลาแก่ เกษตรกร

การส่ งเสริมการเลีย้ งสั ตว์

การฝึ กอบรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ

การประชุ มคณะทํางานโครงการ

ลุ่มนํา้ ภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ความเป็ นมา
เนื่ องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทรงงานโครงการพัฒนาเพื่อความ
มัน่ คง พื้นที่ภูขดั ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ตําบลบ่อภาค อําเภอชาติตระการจังหวัด
พิษณุ โลก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนี ยใ์ ห้มีการ
พัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตร อาทิ พันธุ์ขา้ ว การปรับปรุ งดิน พัฒนาแหล่งนํ้า การเลี้ยงสัตว์ และประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดั ทําโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อสนองพระราช
เสาวนี ยข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่ วงใยทรัพยากรธรรมชาติ และประสงค์ที่จะให้พสก
นิ กรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ได้ตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ นํ้า และดิน และเป็ นผูส้ ื บทอดเจตนารมณ์ใน
การอนุรักษ์ อีกทั้ง ฟื้ นฟู ป่ าไม้ ซึ่งเป็ นแหล่งต้นนํ้า สามารถดํารงชีพอยูก่ บั ป่ าไม้อย่างเหมาะสม และยัง่ ยืน
คณะกรรมการดําเนิ นโครงการ “รั กษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิ น” ลุ่มนํ้าภาค จังหวัดพิษณุ โลก
ได้กาํ หนดดําเนิ นการในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาค โดยมีหมู่บา้ นเป้ าหมายที่จะดําเนิ นการ 14 หมู่บา้ น บนพื้นที่สูง ภูขดั
ภูเมี่ยง ภูสอยดาว เพื่อมุ่งถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการเกษตรและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพการเกษตร และอาชี พ
เสริ ม เพื่อให้เกษตรกร มีความเป็ นอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียงให้ความเป็ นอยู่ดีข้ ึน ลดการบุกรุ กป่ า
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ลักษณะทัว่ ไป
ภูมิประเทศในเขตตําบลบ่อภาค อําเภอชาติตระการ เกือบทั้งหมดมีสภาพเป็ นเขาสู งชัน มีที่ราบหุ บเขา
ใช้เป็ นพื้นที่การเกษตร มีลาํ นํ้าภาคไหลผ่านบริ เวณตอนกลาง ตามแนวยาวของพื้นที่ตาํ บล พื้นที่ของตําบลบ่อ
ภาคมีท้ งั สิ้ น 570 ตารางกิโลเมตร หรื อ 356,250 ไร่ มีความสู งประมาณ 800 ถึง 1,500 เมตร จากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง พื้นดินเป็ นดินลูกรัง
สภาพภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตโซนร้อนแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยฤดูฝนจะเริ่ มเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม และเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ฤดูหนาวเริ่ มเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่ มเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน
ลํานํ้าภาค มีตน้ กําเนิดจากแนวเทือกเขาภูสอยดาวและบริ เวณแนวเทือกเขาระหว่างเขตติดต่ออําเภอบ้าน
โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ กับอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีทิศทางการไหลไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ผ่าน
บ้านชํานาญจุย้ บ้านบ่อภาค บ้านลาดเรื อ บ้านนาตรอน บ้านนาจาน บ้านป่ าคา บ้านชาติตระการ แล้วไหลลง
แม่น้ าํ แควน้อย
มีราษฎรในพื้นที่โครงการฯ 956 ครัวเรื อน จํานวน 4,240 คน ส่ วนใหญ่เป็ นชนเผ่าม้งและไทยพวน
อาชีพหลัก คือ ทํานา มีการเลี้ยงโค สุ กรและสัตว์ปีก เพื่อบริ โภค รายได้เฉลี่ยต่อปี 25,000 บาทต่อครัวเรื อน

ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ ภาค
1. ด้ านการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่ ว ยงานที่ เ ข้า ร่ ว มดํา เนิ น การ มี 7 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ว ย สํา นัก งานประมงจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุ โลก ศูนย์วิจยั ข้าวพิษณุ โลก สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขต 2 สํานักงาน
ปศุสตั ว์จงั หวัดพิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริ มเกษตรที่สูงจังหวัดพิษณุโลก และโครงการชลประทานพิษณุโลก สรุ ปผล
ที่ได้จากการดําเนินงาน มีดงั นี้
1) เกษตรกรจํานวน 50 ราย ได้รับการฝึ กอบรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก พร้อมทั้งสนับสนุ น
พันธุ์ปลาดุกและปั จจัยการผลิตอื่นๆ เช่น บ่อพลาสติกและอาหารปลาดุกเล็ก เพื่อให้เกษตรกรมี
อาหารโปรตีนจากปลาไว้บริ โภค
2) ส่ งเสริ มการเกษตรแบบผสมผสานในรู ปแบบธนาคารอาหารชุมชนแก่เกษตรกร 60 ครัวเรื อนด้วย
วิธีการฝึ กอบรม รวมถึงส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้นไม้ใช้สอยพื้นที่รวม 70 ไร่ เพื่อให้
มีพ้ืนที่ป่ามากขึ้น และส่ งเสริ มเกษตรกรให้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็ นกลุ่มอาหารของชุมชน ให้สามารถ
จัดทําแผนการผลิตของตนเองได้
3) การส่ งเสริ มการถนอมอาหารและแปรรู ปจากกล้วยนํ้าว้า เช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยอบเนย
ให้แก่กลุ่มแม่บา้ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านรักไทย และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านรัก
ชาติ ทําให้สมาชิกในกลุ่มสามารถลดรายจ่ายในครัวเรื อนได้
4) จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วไร่ พื้นที่ 5.5 ไร่ และสาธิตการปลูกข้าวไร่ แก่เกษตรกร 40 รายทําให้
เกษตรกรได้รับความรู ้ดา้ นการปลูกและการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วไร่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วไร่ ได้
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน โดยพันธุ์ที่ทาํ การส่ งเสริ ม ได้แก่ พันธุ์เจ้าขาว เจ้าฮ่อ เจ้าลีซอ
และซิวแม่จนั
5) จัดทําแปลงเรี ยนรู ้ตน้ แบบอนุรักษ์สายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตร้อนชื้น/ไม้ผลเมืองหนาว จํานวน 100
ไร่ และฝึ กอบรมเกษตรกรด้านการผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพและลดการใช้สารเคมีแก่เกษตรกร 50 ราย
โดยเกษตรกรที่ฝึกอบรมสามารถผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพและลดต้นทุนการผลิตลงได้
6) ฝึ กอบรมและสนับสนุนเวชภัณฑ์แก่ผเู ้ ลี้ยงสุ กร 20 ราย ทําให้เกษตรกรได้รับความรู ้และสามารถนํา
ความรู ้และเวชภัณฑ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
7) ก่อสร้างฝายนํ้าบ้านนุ ชเทียน 2 พร้อมระบบส่ งนํ้า เพื่อเป็ นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภคของ
บ้านนุชเทียน และสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 500 ไร่
8) ระบบส่ งนํ้าอ่างเก็บนํ้าศูนย์รวมพรรณไม้บา้ นร่ มเกล้า เพื่อเป็ นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภคของ
บ้านร่ มเกล้า และสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 300 ไร่

2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
หน่วยงานที่เข้าร่ วมดําเนิ นการ ประกอบด้วย สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพิษณุ โลก สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์พิษณุโลก และศูนย์ส่งเสริ มเกษตรที่สูงจังหวัดพิษณุโลก สรุ ปผลที่ได้จากการดําเนินงาน ดังนี้
1) การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม คือกลุ่มทําไม้กวาด และกลุ่มทํามีด พร้อมทั้งการให้ความรู ้ดา้ นการ
บริ ห ารจัด การกลุ่ ม ตามหลัก วิ ธี ท างสหกรณ์ การจัด ทํา บัญ ชี ต ้น ทุ น การประกอบอาชี พ และ
สนับสนุ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่กลุ่ม ทําให้สมาชิกกลุ่มได้นาํ ความรู ้เกี่ยวกับ
วิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการบริ หารจัดการ สามารถทําบัญชีตน้ ทุน และรวมกลุ่มทํากิจกรรมเพื่อลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ท้ งั ในกลุ่มและครัวเรื อน
2) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จดั ทําโครงการเสริ มสร้างภูปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย เพื่อ
สอนและให้ความรู ้ความเข้าใจบัญชี รับ-จ่าย แก่เกษตรกร 30 ราย ส่ งผลให้เกษตรกรสามารถ
จัดทําบัญชีรายรับ-จ่ายได้เอง
3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
หน่วยงานที่เข้าร่ วมดําเนิ นการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้ สถานี พฒั นาที่ดินพิษณุ โลก สํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืด สรุ ปผลที่ได้จากการดําเนินงาน ดังนี้
1) สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน ครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ 2,000 ไร่ ซึ่ง
ช่วยให้การวางแผนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้ามีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม
2) โครงการบํารุ งรักษาสวนยางเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางได้
ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการจัดการสวนยาง มีเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการจํานวน 56 ราย ได้รับความรู ้
ในการบํารุ งรักษาสวนยางตามหลักวิชาการและสามารถนําไปใช้ได้
3) ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืด ได้ทาํ การประเมินปริ มาณสัตว์น้ าํ 2 ครั้ง ณ บริ เวณหมู่ 14 บ้านรัก
ชาติ และหมู่ 6 บ้านรักไทย เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการขยายพันธุ์ และได้ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ าํ
คืนสู่ ธรรมชาติแล้วจํานวน 100,000 ตัว เพื่อเป็ นแหล่งอาหารแก่ประชาชนและสร้างความสมดุล
ของแหล่งนํ้า พร้อมทั้งยังได้ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์น้ าํ ให้แก่ประชาชนจํานวน 73 ราย
ทําให้เกิดความรู ้และการมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าํ ในชุมชน
4) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ในพื้นที่โครงการ จํานวน 400 ไร่ เพื่อลดการกัดเซาะพังทลายของ
ดิน ในเส้นทางลําเลียงในไร่ นา ทําให้เกิดความสะดวกในการขนส่ งผลผลิตจากแปลงเกษตรสู่ แหล่ง
ตลาด และเป็ นบ่อดักตะกอนดินที่ไหลมากับนํ้าไม่ให้ลงไปทับถมบริ เวณพื้นที่ดา้ นล่าง
5) การสาธิ ตการใช้ปุ๋ยพืชสด ในพื้นที่ 100 ไร่ ทําให้เกษตรกรได้รับความรู ้ในการใช้ปุ๋ยพืชสดในการ
ปรับปรุ งบํารุ งดินสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในไร่ นาของตนเองได้

4. ด้ านการศึกษาวิจัยและการปฏิบัตงิ านสนับสนุน
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด เป็ นหน่วยงานหลักดําเนินการ ผลที่ได้จากการดําเนินงาน มีดงั นี้
1) สํา รวจปั ญ หาความต้อ งการด้า นการเกษตร 2 หมู่ บ ้า น ทํา ให้ ท ราบปั ญ หาความต้อ งการของ
เกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น การปลูกพืช การประมง การเลี้ยงสัตว์ คุณภาพดิน นํ้า การตลาด ราคา
สิ นค้าเกษตร และการรวมกลุ่มอาชีพ
2) สํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรื อนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ผลงานทีเ่ ด่ นชัดจากการดําเนินงานทีผ่ ่ านมาของ จังหวัดพิษณุโลก
1) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลกให้ความสําคัญต่อโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” โดยได้
ออกติดตามการดําเนิ นงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง และให้มีการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพในจังหวัด
พิษณุ โลกขึ้ นใหม่ กระตุน้ การทํางานร่ วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง และ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานกับชุมชนให้มีเป้ าหมายในการทํางานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2) ราษฎรในพื้นที่มีความรู ้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มากขึ้น และเล็งเห็นถึงความสําคัญ
โดยให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีกบั หน่วยงานที่เข้าไปปฏิบตั ิงาน
3) มีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าํ และปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ าํ คืนสู่ ธรรมชาติ เพื่อเป็ นแหล่งโปรตีนของ
ราษฎรในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาค
4) การสํารวจรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าํ ทําให้ได้พบสัตว์น้ าํ ที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่ น เต่าปูลู อึ่งกรายลายเลอะ
เขียดงูเกาะเต่า และ งูลายสอลาวเหนือ เป็ นต้น
ปัญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะของหน่ วยงานปฏิบัติ
1) พื้นที่หมู่บา้ นในโครงการ ตั้งอยูห่ ่ างไกลและกระจัดกระจาย การเดินทางเข้าไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่
เป็ นไปด้วยความยากลําบากเนื่ องจากสภาพพื้นที่บางแห่ งเป็ นพื้นที่พิเศษมีความเสี่ ยงภัยสู ง และ
เส้นทางคมนาคมยังไม่มีความพร้อม
2) ปัญหาและภัยพิบตั ิตามฤดูกาลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างต่อเนื่อง
3) พื้นฐานการศึกษาของราษฎรอยู่ในระดับตํ่า ทําให้เกิดอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึง
ปั ญหาด้านการสื่ อสาร
4) หน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้รั บ งบประมาณค่ อ นข้า งน้อ ย จึ ง ส่ ง ผลต่ อ เป้ าหมายที่ ไ ด้ต้ งั ไว้ใ นแผนการ
ดําเนินงาน

การถ่ ายทอดเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและปลอดภัย
การฝึ กอบรมการเลีย้ งสั ตว์ นํา้ ในบ่ อพลาสติก
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ส่ งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไม้ ผล ไม้ ยนื ต้ นและไม้ ใช้ สอย
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดแี ละเพียงพอกับความต้ องการของเกษตรกร
ฝึ กอบรมการแปรรู ปผลผลิต
ให้ ความรู้ด้านการปศุสัตว์
ฝึ กอบรมการจัดทําแผนการผลิต

การเตรียมความพร้ อมและ
สร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
ให้ ความรู้ด้านการบริหารกลุ่ม
zให้ ความรู้ ในการจัดทําบัญชี
zสนับสนุ นเงินทุนหมุนเวียน
z

การพัฒนาแหล่ งนํา้
ก่ อสร้ างฝายพร้ อมระบบส่ งนํา้
ระบบส่ งนํา้ อ่ างเก็บนํา้
ก่ อสร้ างถังพักนํา้

การฟื้ นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากร
จัดทําแผนที่ระดับขอบเขต
และวางแผนการใช้ ทดี่ นิ
z จัดทําระบบอนุ รักษ์ ดน
ิ
z ให้ ค วามรู้ ในการดู แ ลรั ก ษา
สวนยาง
z การขยายและปล่ อ ยลู ก พั น ธุ์
สั ตว์ นํา้
zสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากร
z

ลุ่มนํา้ ลี อําเภอท่ าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ความเป็ นมา
สื บเนื่ องมาจากพระราชเสาวนี ยข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถในคราวเสด็จพระราช
ดําเนิ นทอดพระเนตรการดําเนิ นงานโครงการพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อ
วันที่ 3-5 มีนาคม 2549 คือ
1. ศูนย์ไผ่ศึกษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (วันที่ 3 มีนาคม 2549)
2. ทรงเยีย่ มราษฎรบ้านเมืองแพม อ.ปางมะผ้า จ.ฮ่องสอน (วันที่ 4 มีนาคม 2549)
3. ทอดพระเนตรโรงเรี ยนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูง จ.แม่ฮ่องสอน บ้านนาป่ าแปก (วันที่ 5 มีนาคม 2549) และทรงมี
พระราชเสาวนียก์ บั หน่วยงานต่างๆ ที่ทรงห่ วงใยสภาพป่ าต้นนํ้าลําธาร โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกร
ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ได้ตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ นํ้าและดิน ซึ่ งเป็ นแหล่งต้นนํ้า โดยสามารถดํารง
ชีพอยูก่ บั ป่ าได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จดั ทําโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน” ขึ้น โดยนําพระราชเสาวนียข์ อง สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ เป็ นแนวทางในการ
ดําเนิ นงาน และกําหนดให้กรมพัฒนาที่ดินเป็ นผูร้ ั บผิดชอบประสานการดําเนิ นงานในพื้นที่ลุ่มนํ้าลี อําเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสถานีพฒั นาที่ดินอุตรดิตถ์ เป็ นผูป้ ระสานงานโครงการในระดับจังหวัด
ลักษณะทัว่ ไป
พื้นที่โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มนํ้าลี จังหวัดอุตรดิตถ์ ครอบคลุมพื้นที่ 177,917 ไร่
ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง 2 ตําบล 9 หมู่บา้ น ดังนี้ หมู่ 1 บ้านปางหมิ่น หมู่ 2 บ้านวังหัวดอย หมู่ 6 บ้านนํ้าลี
หมู่ 7 บ้านผาลาด หมู่ 8 บ้านนํ้าต๊ะ หมู่ 10 บ้านทรายงาม หมู่ 11 บ้านปางหมิ่น หมู่ 12 บ้านค่าย ตําบลนํ้าหมัน
และ หมู่ 12 บ้านกิ่วเคียน ตําบลจริ ม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ลักษณะพื้นที่ ของโครงการส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ป่าไม้ซ่ ึ งมี ความลาดชันสู ง ที่เหลือเป็ นพื้นที่ดอนที่มี
ความลาดชัน และที่ราบตํ่า มีระดับความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลางระหว่าง 100 - 1,440 เมตร ดินส่ วนใหญ่
เป็ นดินที่ลาดชันเชิ งซ้อนซึ่ งมีความลาดชันมากกว่า 35% ดินที่พบในบริ เวณดังกล่าวมีท้ งั ดิ นลึกและดินตื้น
ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหิ นต้นกําเนิดในบริ เวณ
นั้น มักมีเศษหิ น ก้อนหิ น หรื อหิ นพื้นโผล่ กระจัดกระจายทัว่ ไป
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27 องศาเซลเซี ยส เฉลี่ยสู งสุ ดในเดือนเมษายน ประมาณ 31 องศา
เซลเซียส และตํ่าสุ ดในเดือนธันวาคมและมกราคม ประมาณ 24 องศาเซลเซี ยส ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,500
มิลลิเมตรต่อปี ฝนเริ่ มตกชุกในเดือนพฤษภาคม และหนาแน่นขึ้นในเดือนสิ งหาคมและกันยายน ปริ มาณฝนมาก
สุ ดในเดือนกันยายน และตํ่าสุ ดในเดือนธันวาคม

ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยพื้นราบ มีประชากรรวม 4,540 คน 1,295 ครัวเรื อน อาชีพหลักคือปลูก
กล้วยนํ้าว้า รายได้เฉลี่ยของครัวเรื อน 13,400 บาทต่อปี
ผลการดําเนินงานโครงการ “รักษ์ นํา้ เพือ่ พระแม่ ของแผ่ นดิน” ปี 2552 ลุ่มนํา้ ลี
1. ด้ าน การส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่ วยงานต่างๆ ที่ร่วมดําเนิ นการ ประกอบด้วย 8 หน่ วยงาน คือ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
สํา นัก งานปศุ สั ตว์จ ังหวัด อุ ต รดิ ตถ์ สํา นัก งานสหกรณ์ จ ังหวัด อุ ต รดิ ตถ์ สํา นัก งานเกษตรจังหวัด อุ ต รดิ ต ถ์
ศูน ย์วิจ ัย ข้า วแพร่ ศู น ย์วิ จ ัย และพัฒ นาการเกษตรอุ ตรดิ ตถ์ โครงการชลประทานอุ ต รดิ ตถ์ และสํา นัก งาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 9 (พิษณุโลก) สรุ ปผลที่ได้จากการดําเนินงาน ดังนี้
1) ส่ งเสริ มการเลี้ยงปลาในบ่อซี เมนต์กลมและบ่อดิ นขนาดเล็ก พร้ อมกับสนับสนุ นพันธุ์ปลาและ
อาหารให้เกษตรกร จํานวน 40 ราย เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริ โภค ช่ วยลดรายจ่าย
นอกจากนี้ยงั ได้ปล่อยปลาสู่แหล่งนํ้า 1 แห่ง ซึ่งช่วยให้มีปลาในแหล่งนํ้าธรรมชาติมากขึ้น
2) ฝึ กอบรมด้านการเลี้ยง สุ กร โค-กระบือ สัตว์ปีก และจัดทําฟาร์มสาธิ ต ให้กบั เกษตรกร รวมจํานวน
80 ราย พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สตั ว์ต่างๆ รวมจํานวน 170 ตัว และมีการจัดตั้งกองทุนยา 1 กองทุน
ทําให้เกษตรกรได้รับความรู ้ดา้ นการปศุสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีอาหารและรายได้จากการ
เลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น
3) อบรมและถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารแปรรู ป กล้ว ย เช่ น กล้ว ยอบม้ว น กล้ว ยตาก ฯลฯ โดยการ
รวมกลุ่มเป็ นกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรและบริ หารจัดการในรู ปแบบของสหกรณ์ที่บา้ นนํ้าต๊ะ
4) ส่ งเสริ มการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยแบบวนเกษตรในพื้นที่ 50 ไร่ โดยการสนับสนุ น
พัน ธุ์ไ ม้เ พื่อ ให้เ กษตรกรนํา ไปปลูก พร้ อมกับถ่ ายทอดความรู ้ แ ละการจัด ทําแผนการผลิ ต ให้
เกษตรกร จํานวน 250 ราย และการอบรมการถนอมอาหารและแปรรู ปผลผลิตการเกษตรและ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร หมู่ 10 บ้านทรายงาม และหมู่ 11 บ้านปางหมิ่น ทําให้
เกษตรกรได้รับความรู ้ดา้ นการผลิต และการแปรรู ปเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของตนและกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขา้ วสู่ ชุมชน ในพื้นที่ 30 ไร่ ช่วยให้เกษตรกรมี
ความรู ้ ในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วไว้ใช้ และกระจายสู่ หมู่บา้ นอื่นๆ ทั้งหมู่บา้ นหลักและ
หมู่บา้ นรอง นอกจากนี้ ได้ส่งเสริ มการผลิตข้าวในพื้นที่ประสบภัย จํานวน 212 ไร่ เพื่อให้มีขา้ ว
เพียงพอแก่การบริ โภค
6) เกษตรกร 60 ราย จากบ้านนํ้าต๊ะ และบ้านนํ้าลี ได้รับความรู ้จากการฝึ กอบรมด้านการปลูกไม้
เศรษฐกิจแบบเกษตรผสมผสาน รวมถึงได้รับการสนับสนุ นพันธุ์ไม้ผลและไผ่หวาน รวมจํานวน
2,500 ต้น เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง

7) จัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลแบบผสมผสาน จํานวน 2 แปลง พื้นที่รวม 10 ไร่
และแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตไผ่หวาน พื้นที่ 5 ไร่ สําหรับเป็ นแหล่งความรู ้ดา้ นการผลิต
พืชให้เกษตรกรในหมู่บา้ นหลักและหมู่บา้ นบริ วาร
8) จัดทําโครงการก่อสร้างฝายห้วยนํ้าต๊ะ 1 พร้อมระบบส่ งนํ้า และฝายห้วยพญาพร้อมระบบส่ งนํ้า ทั้ง
2 โครงการนี้จะดําเนินการในปี งบประมาณ 2553 จากสํานักงาน กปร.
9) จัด ทํา โครงการอนุ รั ก ษ์ฟ้ื นฟู แ หล่ ง นํ้า ห้ ว ยนํ้า ลี จํา นวน 3 แห่ ง เพื่ อ ให้ป ระชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งนํ้าที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูแล้วได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ด้ านการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครอบครัวและชุ มชน
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ เป็ นหน่วยงานหลักดําเนินการ สรุ ปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้คือ
ส่ งเสริ มการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้กบั เกษตรกร 53 ราย และนักเรี ยน 20 ราย และวางรู ปแบบและ
แนะนําการจัดทําบัญชี แก่ สถาบันเกษตรกรและกลุ่มอาชี พ 1 กลุ่ม ซึ่ งส่ งผลให้สถาบันเกษตรกร เกษตรกร
รวมทั้งนักเรี ยนที่ได้รับการฝึ กอบรมมีความรู ้ในการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย
3. ด้ านการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน นํา้ และป่ าไม้ เพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
หน่ วยงานดําเนิ นการ ประกอบด้วย สถานี พฒ
ั นาที่ ดินอุตรดิ ตถ์ และศูนย์การศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ สรุ ปผลการดําเนินงานได้ดงั นี้
1) สํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน และงานก่อสร้างระบบอนุ รักษ์ดินและนํ้า พื้นที่ 500 ไร่ และ
ก่อสร้างคูรับนํ้ารอบเขา ยาว 59 กิโลเมตร รวมถึงปรับปรุ งเส้นทางลําเรี ยงในไร่ นา ยาว 4.21 ไร่
ช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรได้รับการป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิ น และแก้ปัญหาการคมนาคม
ขนส่ งผลผลิตจากแปลงเกษตรสู่แหล่งตลาดได้ในระดับหนึ่ง
2) จัดทําแปลงสาธิ ตการใช้ปุ๋ยหมักในพื้นที่ 50 ไร่ ทําให้เกษตรกรมีความรู ้ สามารถนําไปปฏิบตั ิเอง
เพื่อลดการใช้สารเคมี และเป็ นการฟื้ นฟูทรัพยากรดินอีกทางหนึ่ง
3) สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก จํานวน 48,000 กล้า เพื่อป้ องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่
4) จัดทําโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย ค่ายทักษะชีวิต เรื่ อง
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ และโครงการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้
เรื่ อ งภัย ธรรมชาติ มี ผูเ้ ข้าร่ ว มโครงการรวม 1,400
คน ช่ ว ยสร้ า งจิ ต สํา นึ ก ในการอนุ รัก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และเป็ นแนวร่ วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กบั ป่ า
ชุมชน

4. ด้ านการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานสนับสนุน
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ จงั หวัดอุ ตรดิ ตถ์ เป็ นหน่ วยงานหลักดําเนิ นการ สรุ ปผลที่ได้จากการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) ประสานงาน อํานวยการ และสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานให้แก่หน่ วยงานในจังหวัดอย่างต่อเนื่ อง
รวมถึงได้จดั ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานร่ วมกับคณะกรรมการโครงการฯ
จํานวน 1 ครั้ง และร่ วมกับคณะทํางานโครงการฯ จํานวน 3 ครั้ง ส่ งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อมูลและมีการประสานงานกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) จัดเสวนาปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ มีเกษตรกรเข้าร่ วม 45 ราย ทําให้เกษตรกรได้แนวคิด
ไปปฏิบตั ิในไร่ นาของตนเอง
3) สนับสนุนการสร้างจุดเรี ยนรู ้/จุดถ่ายทอดความรู ้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 จุด
เพื่อให้เกษตรกรสามารถนําความรู ้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
ผลงานทีป่ รากฏชัดเจนในพืน้ ทีล่ ่มุ นํา้ ลี จังหวัดอุตรดิตถ์
1) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ช่วยลดการไหลบ่าของนํ้า ป้ องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ดี
คันคูรับนํ้ารอบเขาที่สร้างขึ้นใช้เป็ นเส้นทางขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น
2) เกษตรกรบางรายนําต้นยางพาราและมะม่วงหิ มพานต์ ไปปลูกบน เป็ นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้
ชุมชน และสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
3) ความสําเร็ จด้านการส่ งเสริ มอาชีพจากส่ วนราชการ คือ เกษตรกรได้นาํ ความรู ้และปั จจัยการผลิตที่
ได้รับไปใช้ประกอบอาชี พเสริ ม ตัวอย่างเช่ นโครงการแปรรู ปกล้วยนํ้าว้าอบม้วน ที่ ได้รับการ
สนับสนุ นงบประมาณจาก มูลนิ ธิโครงการหลวง ช่ วยให้ชาวบ้านสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
โดยการแปรรู ปเป็ นกล้วยอบม้วน สร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านได้อีกอาชีพหนึ่ง
4) ภายหลังจากเหตุ การณ์ ภยั ดิ นถล่มเมื่ อปี 2549 ส่ วนราชการต่างๆที่ ทาํ งานภายใต้โครงการฯ ได้
ร่ วมกันทํางานอย่างบูรณาการ เข้าไปช่วยเหลือและให้กาํ ลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัย ทําให้
ในปั จจุบนั เกษตรกรมีกาํ ลังใจ ความพร้อม และกระตือรื อร้นที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพและใส่
ใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิง่ ขึ้น

ปัญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะของหน่ วยงานปฏิบัติ
1) การเกษตรในพื้นที่ภูเขาสู ง ขาดการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่ถูกต้องทําให้
เกิ ดการชะล้างพังทลายของดิ น ส่ งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดิ น
ลดลง ดิ นเสื่ อมโทรม และประชากรส่ วนใหญ่ขาดเอกสารสิ ทธิ์ ใน
ที่ดินทํากิ น จึ งทําให้ตอ้ งบุกรุ กเข้าไปทําการเกษตรในพื้นที่เขตป่ า
สงวนแห่งชาติ
2) ในฤดู แ ล้ง แหล่ ง นํ้าเพื่ อ การเกษตรไม่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ อุ ป โภค
บริ โ ภค ส่ ว นใหญ่ ใ ช้น้ ํา จากระบบประปาภู เ ขา ซึ่ งก็ ไ ด้รั บ ความ
เสี ยหายมากจากเหตุการณ์ดินถล่ม
3) เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาตํ่า และส่ วนใหญ่ไม่มีแหล่งเงินทุน
สําหรับพัฒนากิจกรรมของตน
4) พื้นที่ประสบภัยดินถล่มส่ วนใหญ่เป็ นบริ เวณเหมืองฝายซึ่ งเป็ นพื้นที่
ทํานา ทําให้ไม่สามารถทํานาในที่เดิ มได้ การปรับปรุ งพื้นที่ตอ้ งใช้
งบประมาณจํานวนมาก ประกอบกับพื้นที่บางส่ วนอยูใ่ นเขตป่ าสงวน
แห่ งชาติ หน่ วยงานต่างๆ จึ งต้องร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหานี้
อย่า งเร่ งด่ ว นและเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้ร าษฎรมี ที่ท าํ กิ น และมี ขา้ ว
บริ โภคอย่างพอเพียง
ความเสี ยหายจากเหตุการณ์
อุทกภัยและโคลนถล่มปี 2549

โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”
การเยียวยาราษฎร และ
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ร า ษ ฎ ร มี กํ า ลั ง ใ จ
ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ
กระตื อ รื อร้ นที่ จ ะ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
อาชี พ และใส่ ใ จต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารโครงการเชิงบูรณาการ

การพัฒนาและบริหารโครงการเชิงบูรณาการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในฐานะเลขานุการของโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน” ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนิ นกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม
แนวพระราชดําริ และพระราชเสาวนีย ์ ดังนี้
1) การประชุ มคณะกรรมการโครงการ “รั กษ์น้ าํ เพื่อ
พระแม่ ข องแผ่น ดิ น ” โดยจัด การประชุ ม คณะกรรมการ
อํา นวยการ และคณะกรรมการบริ หารและกํา กับ ดู แ ล
โครงการ เมื่อวันที่20 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีคณะกรรมการฯ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
จํานวน 68 คน โดยที่ประชุมได้เสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์
ต่อการบริ หารโครงการ เช่ น การนําข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมมากําหนดกรอบการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาของแต่ละ
พื้ น ที่ ที่ แ ตกต่ า งกัน และการพิ จ ารณาทรั พ ยากรที่ มี ค วาม
หลากหลายในแต่ละพื้นที่ เพื่อการอนุ รักษ์ และสร้างอาชี พ
ให้แก่ราษฎร ตลอดจนการแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

2) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
โครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 มีผแู ้ ทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับส่ วนกลางและปฏิบตั ิเข้าร่ วม จํานวน 13 หน่วยงาน รวม 154 คน ผลที่ได้จากการประชุม คือ มีแผนการ
ปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 10 พื้นที่ เพื่อนําไปสู่ การปฏิบตั ิ การติดตาม และการ
ประสานงานในพื้นที่แต่ละลุ่มนํ้าต่อไป

3) จัดสัมมนาและศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 ณ พื้นที่ลุ่มนํ้าแม่สะงาและลุ่ม
นํ้าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นจังหวัดต้นแบบของโครงการ “รักษ์น้ าํ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้องนําความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ลุ่มนํ้าจังหวัดตนเอง

การสั มมนาและศึกษาดูงาน
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

4) ร่ วมจัดงาน “วันรวมใจคืนกล้วยไม้สู่ ป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิ งหา มหาราชินี” ที่ จ.แม่ฮ่องสอน
ในวันที่ 6 สิ งหาคม 2552 ณ พื้นที่ป่าอนุ รักษ์ บ้านนาป่ าแปก กิ จกรรมประกอบด้วยคืนกล้วยไม้ ตลอดจนพืช
อาหาร พืชสมุนไพร และสัตว์ป่า มีผรู ้ ่ วมงานประมาณ 250 คน โดยสถานที่ดงั กล่าวจะใช้เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ในเรื่ อง
อนุรักษ์กล้วยไม้ และธนาคารอาหารชุมชน (food bank) อีกด้วย

5) ติดตามการดําเนิ นงาน และเข้าประชุมร่ วมกับจังหวัดที่ไปติดตาม เพื่อรับทราบข้อมูล และกระตุน้
ให้เกิดการปฏิบตั ิงานอย่างบูรณาการ เพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานของหน่วยงานในแต่ละลุ่มนํ้า

