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คํานํา 

                 สถานการณปญหาการบุกรุกทําลายปาลุมน้ําแมแจม ปละ 21,512 ไรในรอบ 6 ปท่ีผานมา (ต้ังแตปพ.ศ.2544 – 2550) อัน
เนื่องมาจากการทําไรขาวโพด หอมแดง และกะหล่ําปลี, การเขามาสํารวจแรและประทานบัตรเหมืองแร ของกลุมนายทุนขนาดเล็ก
และขนาดใหญในอําเภอแมแจมมากถึง 47 ราย กระจายตัวอยูในพืน้ท่ีลุมน้ําคุณภาพช้ัน 1 เอ, 1บี และลุมน้ําคุณภาพช้ัน 2 ครอบคลุม
พื้นท่ี 7 ตําบล มีหมูบานซึ่งคาดวาจะไดรับผลกระทบหากมีการสัมปทานเหมืองแรมากถึง 81 หมูบาน แบงเปนหมูบานในพื้นท่ี
ศักยภาพแร 45 หมูบาน,หมูบานรอบพื้นท่ีศักยภาพแร 24 หมูบาน และหมูบานท่ีอยูใกลแหลงน้ําและเสนทางขนแรอีก 12 หมูบาน 

               ขณะท่ีปญหาการบุกรุกทําลายปาจากการเกษตรและเหมืองแรยังหาทางแกไขไมได ปญหาใหมก็ถั่งโถมเขามาซ้ําเติมไม
หยุดยั่ง จนทําใหผืนปาตนน้ําแมแจมซึ่งเคยใหน้ํามากถึงรอยละ 40 ของแมน้ําปง และรอยละ 16 ของแมน้ําเจาพระยาลดลงมาทุกป 
ในชวงฤดูแลงและฤดูน้ําหลาก ก็เกิดปญหาหมอกควันและการพังทลายของหนาดินบริเวณสันเขาและไหลเขากระจายอยูท่ัวไป 
นอกจากนั้นกระบวนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหลานี ้ยังซ้ําเติมดินน้ําปาซึ่งเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทําลายใหเลวรายลงไปอีก เม่ือ
ดินเสื่อมสภาพและปริมาณน้ําลดลงไป การเพาะปลูกก็ใหผลผลิตไมเต็มท่ี ปญหาการใชสารเคมีการเกษตรการจึงติดตามมาอยาง
เลี่ยงไมได รานขายสารเคมีการเกษตรท่ีผุดข้ึนมามากมาย ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลอําเภอแมแจม แสดงใหเห็นถึง
ความตองการใชสารเคมีการเกษตรของเกษตรกรไดเปนอยางดี ในปพ.ศ.2550 เกษตรกรอําเภอแมแจม 2,780 ราย รวมพื้นท่ี
เพาะปลูก 108,271 ไร ใชเงินซื้อสารเคมีการเกษตรรวมกันมากถงึปละ 198,135,930 บาท สารเคมีการเกษตรมากมายท่ีพนลงบน
พืชผักและวัชพืชในเรือกสวนไรนาหรือแมแตขางถนนและบริเวณบาน ไมเพียงแตซ้ําเติมดินน้ําปาท่ีเสื่อมสภาพจากการบุกรุก
ทําลายใหเลวรายยิ่ง ข้ึนไปเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบตอวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต (ระบบนิเวศ) สงผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศ ไป
จนถึงสุขภาพของผูบริโภค ผูขาย และเกษตรกรท่ีรับประทานพืชผักและท่ีสัมผัสกับสารเคมี ท้ังนี้ยังไมพูดถึงปญหาหนี้สินท่ีเกิดจาก
การทําการเกษตรและการบริโภคอยาง ไมบันยะบันยังของเกษตรกรท่ีผูกพันและพอกพูนข้ึนทุกปอีกดวย 
                  องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทยจึงไดประสานความรวมมือกับกลุมองคกรตางๆ ท้ังในและนอกอําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม ใหหันมารวมมือกันปองกันอนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง, รณรงคและ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหชุมชนไดรับรูและตระหนักถึงวิกฤตการณทาง ดานสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
องคกรตางๆ ในอําเภอแมแจม จัดทําโครงการเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ สมเด็จพระนางเจาสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๒  พรรษาวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗เปดโครงการปฐมฤกษสรางฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
๑,๐๐๐ ตน ถวายเปนพระราชกุศล 
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คํากลาวถวายราชสดุดเีฉลิมพระเกียรติและกลาวนําถวายพระพรชัยมงคล 
ของ 

หมอมเจาภิศเดช  รัชน ี ประธานในพิธ ี
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ และ สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  

พรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เปดโครงการปฐมฤกษสรางฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย และปลกูปาเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ตน ถวายเปนพระราชกุศล 

 
 
ขอเดชะ   ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 

ขาพระพุทธเจา /  หมอมเจาภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธี /  พรอมดวยปวงพสกนิกร  ชาวไทยทุกหมู
เหลา/ ท้ังท่ีไดมาพรอมกันอยู ณ ท่ีนี้ / และท่ีอยูในท่ีตางๆ / ลวนมีความปล้ืมปติโสมนัสเปนอยางยิ่ง / ท่ีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา        ในใตฝาละอองธุลีพระบาท / ไดเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง  /  ปวงขาพระพุทธเจาท้ังหลาย / ตางช่ืน
ชมในพระบุญญาบารมี / และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ /    ปกเกลาปกกระหมอมหาท่ีสุดมิได / ตลอดระยะเวลา
อันยาวนาน /  ใตฝาละอองธุลีพระบาททรงปกครองพระราชอาณาจักรสยามรัฐสีมา / ดวยทศพิธราชธรรม /    นํา
ความรุงเรืองไพบูลย / มาสูมวลพสกนิกรอยางเสมอหนา / ทรงนําหลักธรรม  ทางศาสนา / ทางการปกครอง / และ
หลักธรรมชาติมาประพฤติปฏิบัติพระองค    ใหเปนแบบอยางแกราษฎร / และทรงสงเสริมพระสกนิกร / นํา
หลักธรรมตางๆ /   ไปใชใหเกิดผลดีท้ังตอตนเอง / ครอบครัว / ชุมชน / สังคม / และประเทศชาติ    
   พสกนิกรชาวไทย / ตางปลาบปล้ืม / และเทิดทูน ใตฝาละอองธุลี   พระบาท / ท่ีทรงเปนนักคิดและ
นักปฏิบัติ / ทรงเปนท้ังแรงบันดาลใจ /             และความหวังของคนไทย / ท้ังในยามปกติ / ในยามปติยินดี/และใน
ยามประสบทุกข /พระปรีชาสามารถของใตฝาละอองธุลีพระบาท / ท้ังดานนิติศาสตร / รัฐศาสตร / วิทยาศาสตร / 
เศรษฐศาสตร / ดานดนตรี กีฬา เทคโนโลยี / และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม / ไดชวยขจัดปด
เปาความทุกขยากเดือดรอน / และนําประโยชนสุขอันยั่งยืน / มาสูพสกนิกร / และประเทศชาติ / สังคมไทยสามารถ
ผานพนวิกฤตการณ ท่ีรุนแรงหลายครั้ง หลายหน / ดวยพระบุญญาบารมี /  
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                      จนเปนท่ีประจักษ แจงแกปวงชนชาวไทย / ไปจนถึงนานาประเทศ ท่ัวโลก / นับเปนบุญของคนไทย / 
ท่ีไดเกิดมาภายใตรมพระบารมี / ของใตฝาละอองธุลีพระบาท / ซ่ึงเปนพระมหากษัตริยนักพัฒนา / ท่ีเปยมลนดวย
พระอัจฉริยภาพ / พระปรีชาญาณพระเมตตากรุณา และพระวิริยภาพท่ีงดงามสมบูรณในทุกๆ ดาน   

ณ  วโรกาสอันเปนม่ิงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  /            แหงใตฝาละอองธุลีพระบาท / 
ขาพระพุทธเจา / ขอพระราชทานพระบรม          ราชานุญาต / นําพสกนิกรท้ังหลาย / ท้ังท่ีรวมกันอยู   ณ  มณฑล
พิธีแหงนี้ / และท่ีอยูในท่ีตางๆ  ถวายพระพรชัยมงคล  ดังตอไปนี้  

“ ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย / ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต / ประกาศความสามัคคี 
สมานฉันท /  พรอมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ / และ    นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล / ดวยความ
จงรักภักดี /           ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย / และอานภุาพแหงสรรพส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย / อีกท้ังพระ เด
ชานุภาพแหงพระสยามเทวาธิราช / พระบารมีแหงพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค / ไดโปรดอภิบาล
ประทานพรใหใตฝาละอองธุลี  พระบาท / พรอมท้ังสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ
วงศทุกพระองค  ทรงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย  ทรงพระเกษมสําราญปราศจากโรคาภยันตรายท้ังปวง   พระ
ชนมพรรษายิ่งยืนนาน  เฉลิมฉัตรเปนม่ิงขวัญรมโพธ์ิทองของปวงขาพระพุทธเจา เหลาพสกนิกรชาวไทย ตลอด
กาลนิรันดรเทอญ ”  
 
 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
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คํากลาวรายงานของ นายวิจิตร หลงัสัน  นายอําเภอแมแจม  
ทูลตอ หมอมเจาภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดดุ ี

หมอมเจาภิศเดช  รัชน ี ประธานในพิธ ี
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวนัท่ี ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  

พรรษาวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เปดโครงการปฐมฤกษสรางฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ตน ถวายเปนพระราชกุศล 

 
 

              ทูลฝาพระบาท  หมอมเจาภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  พรรษาวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เปดโครงการปฐมฤกษสรางฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ตน ถวายเปนพระราชกุศล 

 
 
 

 กระหมอม/ นายวจิิตร หลังสัน  /นายอําเภอแมแจม /  มีความยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่ง/ ท่ีฝาพระบาท / 
หมอมเจาภิศเดช  รัชนี / ไดกรุณาทรงดําเนินมาเปนประธานในพิธีราชสดดุี /  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  พรรษาวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เปดโครงการปฐมฤกษสรางฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ตน ถวายเปนพระราชกุศล 

 อําเภอแมแจม / ประกอบดวยตําบลจํานวน  ๗  แหง ๑๐๔ หมูบาน / มีประชากรประมาณ  ๕๖,๗๒๓    คน 
/ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ทํานา / ปลูกขาว / เปนอาชีพหลัก / ในการนี้น้ําจึงเปนทรัพยากรธรรมชาติ 
/ ท่ีจําเปนสําหรับการประกอบอาชีพและดํารงชีพ / กระหมอมจึงรูสึกปลาบปล้ืมเปนอยางยิ่ง /              ท่ีฝาพระบาท
ทรงนําโครงการ / ท่ีสงเสริมการอนุรักษ / และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ / มาสูพ้ืนท่ีอําเภอแมแจมวันนี้ / 
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                  กระหมอมและพสกนิกรทุกหมูเหลาในอําเภอแมแจม / มีความปลาบ    ปล้ีมปติปราโมทย / เนื่องดวย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / มหิตลาธิเบศร / รามาธิบดี / จักรีนฤบดินทร / สยามินทราธิราช 
/ บรมราชบพิตร /   ผูทรงเปนท่ีรักยิ่งของปวงชนชาวไทย / พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว /ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๗  พรรษา/วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ /และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ/
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  พรรษา/วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗/     ถือเปนมงคลยิ่งแกประเทศชาติ / และปวง
ชนชาวไทย / 

               บัดนี้ / ไดเวลาอันสมควรแลว / กระหมอม / ขอประทานทูลฝาพระบาท /      ทรงประกอบพิธีถวายราช
สดุดี / เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว /ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา/
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ /และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ/ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๘๒  พรรษา/วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗/ เปดโครงการปฐมฤกษ     สรางฝาย / และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ 
ตน / ถวายเปนพระราชกุศล /  
 

         แลวแตจะโปรด 
   นายวิจิตร หลังสัน   
            นายอําเภอแมแจม 
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คํากลาวรายงานของ นายบวร สุริยะชัยพันธ  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจร 
ทูลตอ หมอมเจาภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดดุ ี

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวนัท่ี ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  

พรรษาวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เปดโครงการปฐมฤกษสรางฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ตน ถวายเปนพระราชกุศล 

 
 
             ทูลฝาพระบาท  หมอมเจาภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดดุี /เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว/ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา/วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  พรรษาวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ /เปด
โครงการปฐมฤกษสรางฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย /และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ตน/ ถวายเปนพระราชกุศล
 กระหมอม/ นายบวร สุริยะชัยพันธ /นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจร /ในฐานะตัวแทนของพ่ีนอง
ประชาชนชาวตําบลแมนาจร/  มีความรูสึกยินดีและเปนเกยีรติอยางยิ่ง/ ท่ีฝาพระบาท / หมอมเจาภิศเดช  รัชนี / ได
กรุณาทรงดําเนินมาเปนประธานในพิธีราชสดุดี /เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา/วนัท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ สมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์ 
พระบรมราชินนีาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  พรรษา/วนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เปด/โครงการ
ปฐมฤกษสรางฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย/ และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ตนถวายเปนพระราชกุศล ในครั้งนี/้ 
 สืบเนื่องมาจากเทศบาลตําบลแมนาจร / ตั้งอยูในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม / หางจาก    ตัวอยูหางจากตวัจังหวดั
ประมาณ 136 กม./ใชเวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 2 ช่ัวโมง 44 นาที /อยูหางจากตัวอําเภอประมาณ 25.7 กม./ใช
เวลาเดินทางตัวอําเภอประมาณ 28 นาที/สภาพพ้ืนท่ีสวนหนึ่ง/ทิศเหนือ ติดกับ ต.แจมหลวง/ และ ต.แมแดด อ.แม
แจม จ.เชียงใหม /ทิศใต ติดกับ ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.เชียงใหม /ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอแมวาง จ.เชียงใหม /ทิศ
ตะวันตก ตดิกับ ต.แมศึก อ.แมแจม จ.เชียงใหม/ ไดอพยพมาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีบานแมหอย / หมูท่ี ๑๒ตําบลนาจร / 
อาศัยในเขตติดเชิงเขา  / ไดมีผูเฒาผูแกไดเลาตอๆกันมา / 
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         ประมาณ 250 กวาปกอนมีผูคน/ไดกระจัดกระจายกนัอยู /กอนท่ีจะตั้งเปนหลักเปนฐานอยางในปจจุบัน/กลุม
ท่ี 1 ตั้งอยูท่ี หวยตุบ มีนายซูดู หนอแอะโพ /และนายกื่อเส มี 4 หลังคาเรือน /กลุมท่ี 2 ตั้งอยูท่ี หวยมะนาว มีนาย
เมอะเลอะ  มี3 หลังคาเรือน/กลุมท่ี 3 ตั้งอยูท่ีหวยน้ําหินฝน มีนายบะกอะ มี 3 หลังคาเรือน/กลุมท่ี 4 ตั้งอยูท่ี หวย
ครก มีนายโดลา  มี4 หลังคาเรือน /ปจจุบันมีประชาชนกะเหรี่ยง รวม ๘๐ ครัวเรือน / ประชากรมากกวา ๔๒๓ คน / 
ทําใหพ้ืนท่ีดังกลาวมีการไหลบาของน้ํามาจากภูเขา / ไมสามารถกักเก็บน้ําและชะลอน้ําไดในชวงฤดูฝน / จึงมีความ
จําเปนตองมีการสรางฝายเพ่ือชะลอน้ํา / และยังเปนการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารขิององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ / ในการกอสรางฝายชะลอน้ํา / และเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ / โดยเวียนมาบรรจบครบรอบ 
 
                  อีกวาระหนึ่ง / เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว /ทรงเจรญิพระ
ชนมพรรษา ๘๗  พรรษา/วนัท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗/ และ สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ พระบรมราชินนีาถทรงเจริญ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  พรรษา/วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗/       เพ่ือแสดงความจงรกัภกัดีของพสกนกิร
ชาวไทย / ท่ีมีตอพระองคทาน / จึงไดรวมกิจกรรมในการทําความด ี / เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน / 
โดยชาวบานกะเหรี่ยงแมหอย จํานวน ๘๐ ครัวเรีอน/ไดพรอมใจกนัสรางฝายชะลอน้ําแบบกึ่งถาวร/ครอบครวัละ ๑- 
๒ฝาย/ เพ่ือรบัมอบใบประกาศเกียรติคณุ / ในการนีก้ระหมอม / ขอเบิกตัวภาคเอกชนท่ีบริจาคเงินซ้ือปูนซิเมนต 
จํานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐บาท(หาหม่ืนบาทถวน) /และชาวบานผูสรางฝายถาวรจํานวน ๘๐ทาน / ไดเขารับประทานใบ
ประกาศเกยีรติคณุ / จากฝาพระบาท / เพ่ือเปนกําลังใจในการทําหนาท่ี / สืบไป / ประกอบดวย /  
๑.  

 

     แลวแตจะโปรด 
                         นายบวร สุริยะชัยพันธ /นายก                         
                     องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร 

 
 

 



 
องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    

คํากลาวรายงานของ นายภูสวัสดิ ์ สุขเลี้ยง  ประธานโครงการฯ 
ทูลตอ หมอมเจาภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดดุ ี

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวนัท่ี ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  

พรรษาวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เปดโครงการปฐมฤกษสรางฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ตน ถวายเปนพระราชกุศล 

 
กราบทูล   หมอมเจาภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เปดโครงการสราง
ฝายถวายเปนพระราชกุศล  ๘๓  พรรษา 

             ขาพเจา  นายภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง  ประธานโครงการฯ  ดวยสํานึกในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญ 
พรชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
          พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  พรรษาวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗นับเปนมหามงคลสมัย 
พิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ อําเภอ 
แมแจม - องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม จัดโครงการเฉลิมพระ 
เกียรติ    “สรางฝายชะลอน้ําแบบถาวร ๑๐๐ ฝาย ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน  ๑,๐๐๐ ตน” 
 

 วัตถุประสงคของโครงการ 
๑. เพ่ือเทิดพระเกียรติแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ  
          พระบรมราชินีนาถ  ท่ีท้ังสองพระองคทรงเปนพระม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทย 
๒. เพ่ือชวยเก็บกักน้ําไวใชในหนาแลง  และชวยปองกันไฟปา   
๓. เพ่ือฟนฟูสภาพปาใหอุดมสมบูรณเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
แลวจะทรงโปรด 

ขาพระพุทธเจา  นายภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง 
ประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย 
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โครงการสรางฝายถาวร ๑๐๐ฝาย ถวายเปนพระราชกุศล  ปลูกปา   ๑,๐๐๐ ตน  
ณ.หมูบานแมหอยหมู ๑๒ ต.แมนาจร อ.แมแจม จ. เชียงใหม 

วันจันทรท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐น. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 
                        สืบเนื่องดวยหมูบานแมหอย หมูท่ี 12 ต้ังอยูในเขตปกครองของ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เปน
หมูบานท่ีต้ังอยูในพื้นปาสงวนแหงชาติ ดวยสภาพภูมิศาสตรภูเขาสลับซับซอน มีประชากรท้ังหมด ๔๒๓ คน ประกอบไปดวย
ครัวเรือน ๘๐ หลังคา เปนเผากะเหรี่ยงท้ังหมด สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลักไมมีอาชีพเสริมแตอยาง การเพาะปลูก
จะทําปละครั้งตอนหนาฝนเทานั้น และยิ่งกวานั้นชาวบานเองไดทําไรขาวโพดไดบุกรุกพื้นท่ีปาทําใหมีการกลาวหาวาชาวบานเปน
เหตุใหทําลายระบบนิเวศปา จึงจะมีการแกไขปญหาดวยการจะสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญหรือเข่ือนแมแจม แตไมใชความตองการ
ของชาวบาน เนื่องจากจะกระทบตอระบบชีวิตของชาวบานหลายดาน ไมวาวัฒนธรรม พื้นท่ีอาศัย พื้นท่ีทํากิน เปนตน และชาวบาน
เองไมตองการท่ีจะทําการเพาะปลูกขาวโพดตอไปอีก อยากจะใหทางการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาดูแลและดําเนินการสงเสริม
อาชีพท่ีดีกวานี้  และดวยเหตุระบบน้ําในหมูบานไมคอยดี ไมเพียงพอตอความตองการของชาวบาน จากการเลาของผูเฒาผูแกเรื่อง
ระบบน้ําเปนปญหาใหญมากสําหรับหมูบานนี้มาตลอด มีผูนําหลายรุนในหมูบานพยายามพัฒนาและแกไขเรื่องระบบน้ําเรื่อยมา จน
ปจจุบันยังตองมีการพัฒนาและหาทางแกไขตอไป และจากการประชุมประชาคมหมูบานทุกครั้งความตองการของชาวบานในเรื่อง
นี้เปนสิ่งจําเปนอยางมาก และลาสุดเม่ือวันอาทิตยท่ี 23 มีนาคม 2557 ไดประชุมประชาคมหมูบานไดมีความเห็นสวนใหญและมีมติ
ท่ีประชุมวา มีความตองการดําเนินเรื่องของการทําฝายชะลอน้ําในลําหวยท่ีเปนแหลงน้ําของชาวบานซึ่งมีท้ังหมด 2 ลําหวยท่ี
ชาวบานจะดําเนินการทําฝายชะลอน้ํา โดยจะดําเนินการทําฝายชะลอน้ํา หวยละ 7 ฝาย โดยชาวบานจะเปนผูดําเนินการเองท้ังหมด 
และชาวบานเองอยากจะลดการบุกรุกพื้นท่ีปาคืนพื้นท่ีปาใหมากข้ึน หากมีการสงเสริมหรือสนับสนุนใหมีรายไดท่ีดีข้ึน  
                   เพื่อการแกปญหาอยางยั่งยืน Sustainable ตองรีบดําเนินการ สรางฝายถาวร ใหท่ัวถึงท้ังอําเภอแมแจม โดยการ
ประชาสัมพันธ เชิญชวนใหประชาชนมีสวนรวม ประชุมกลุมผูนําชุมชน  เพื่อ กักเก็บน้ํา พื้นฟูระบบนิเวศน สงเสริมการ ปลูกกาแฟ
อาราบิกา และ ชาอัสสัม  เพื่อทดแทน ทําไรขาวโพด หอมแดง และกะหล่ําปลี, การเขามาสํารวจแรและประทานบัตรเหมืองแร ของ
กลุมนายทุนขนาดเล็กและขนาดใหญในอําเภอแมแจมมากถึง 47 ราย ท่ีทําลายระบบนิเวศน และ สารเคมีท่ีใชในการกําจัดศัตรูพืช 
พรอมท้ังปลูกไมยืนตน ปา 3อยางประโยชน 4 อยาง ดําเนินการตามพระราชดําริ เพื่อใหอําเภอแมแจม เหมือน ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายใน 3ป ประชาชน ท่ีดําเนินการตามแผนท่ีวางไว จะมีความเปนท่ีดีข้ึน แตสวนราชการ
โดยเฉพาะกรมทางหลวงตองดําเนินการสรางถนนใหไดมาตรฐาน เพื่อเช่ือมตอการทองเท่ียวระหวางดอยอินทนนท – อําเภอแมแจม 
- ดอยแมอูคอ – อําเภอแมแจม – บานหวยผา – อําเภอกัลยาณิวัฒนา - ปาย – แมฮองสอน สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ-ทองเท่ียว
วัฒนธรรม เพื่อสรางรายไดใหกับอําเภอ  และกระจายรายไดสูชนบท 
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            คณะองคทํางานฯ ไดเขาไปดูบริบทของพ้ืนท่ีๆประสบภัยแลง วันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ไดประชุมกับแกน
นําชนเผา ผูใหญบาน คณะองคทํางานฯ ไดบอกหลักเกณฑการทํางาน ขององคการปารกัน้ําแหงประเทศไทย ใหกับ
แกนนําฝงวา ทางองคฯจะไมเปนคนสรางให แตชาวบานตองเปนคนลงมือทํา โดยมอบหมายใหครอบครัวๆ๑-๒
ฝาย ตามแตเจตนาโดยจะมอบวุฒิบัตรใหใวเปนเกียรตติอครอบครัว ในการอนุรกัษทรัพยาการธรรมชาติ  ทาง
องคการปารกัน้ําแหงประเทศไทย ไดรบัมอบเงินจากภาคเอกชน จํานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยไดมอบเงินจํานวน
ดังกลาวใหกับ นายสมพร   กระจางแจมเจริญ ผูใหญบาน บานแมหอย หมูท่ี 12 ตอหนาประชาชนชาวบานแมหอย
ท้ังหมด และ ผูนําชนเผาไดประชุมลูกบานไดประชุมมีมติใหสรางฝายถาวรชะลอการไหลของน้ําและเก็บกกัน้ํา
พรอมท้ังปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯจํานวน ๑,๐๐๐ ตน ฝายถาวร๑๐๐ ฝาย ไดรับFeed back เปนท่ีนายินดี วา พ่ีนอง
ชนเผากะเหรี่ยงท้ังอําเภอแจม จะรวมมือรวมใจสรางฝายใหได ๘,๐๐๐ฝาย ดังมีรายละเอียดดังนี ้
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2. วัตถปุระสงคของโครงการ 
1. เพื่อเทิดพระเกียรติแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี นาถในฐานะท่ี

ท้ังสองพระองคทรงเปนพระม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทย 
2. เพ่ือชวยเก็บกกัน้ําไวใชในหนาแลง  และชวยปองกันไฟปา   
3. เพ่ือท้ังชวยฟนฟูสภาพปาใหอุดมสมบูรณเปนการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
4. เพ่ือสงเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกา และ ชาอัสสัม  ทดแทน ทําไรขาวโพด หอมแดง และกะหล่ําปลี 

3. วิธีการดําเนินงาน 
                  จัดทําหนังสือเรียนเชิญหนวยงานของรัฐท่ีสนใจเขารวมโครงการ-วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม 
(นายอําเภอแมแจม  นายวจิิตร หลังสัน)  ,นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจร - ขาราชการ  พ่ีนองชนเผา 
กะเหรี่ยง อําเภอแจมไดรวบรวมพสกนกิรชนเผาทุกหมูเหลา ) 

1. ประชุมโตะกลมนายอําเภอแมแจม   
2. องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร กํานัน ,ผูใหญบาน เปนผูสรรหาการแตงตั้งคณะกรรมการ  

,รักษาฝาย 
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและรับผิดชอบ 
4. ดําเนินการภาคสนามโดยระดมพลังมวลชนจากหลายฝายรวมกิจกรรม 

4.1 สํารวจพ้ืนท่ี 
4.2 กําหนดจุดสรางฝาย 
4.3 วางแผนลําเลียงวัสดุไปไว  ณ  จุดสรางฝาย 

5. กอสรางฝาย 
6. สงมอบฝายใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ อบต.แมนาจร ฝายถาวร จํานวน ๑๐๐ฝาย  
7. ขยายงานโครงการสรางฝาย ใหได ๘,๐๐๐ ฝาย โดย พ่ีนองชนเผากะเหรี่ยง อําเภอแจม 

ประมาณ ๘,๐๐๐ หลังคาเรือน มอบหมายครอบครัวละ ๑ ฝาย จะไดฝายถาวรท้ังอําเภอแจม 
๘,๐๐๐ ฝาย ไดรับFeed back เปนท่ีนายินดี วา พ่ีนองชนเผากะเหรี่ยงท้ังอําเภอแจม จะรวมมือ
รวมใจ ขาดแต ปูนซิเมนต  

8. ประชาสัมพันธ ขอคนกลางน้ํา ปลายน้ํา บรจิาคปูนซิเมนตเพ่ือใชในการกอสรางฝายถาวร 
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4. สถานที่สรางฝาย     ณ.หมูบานแมหอย  หมู ๑๒ ต.แมนาจร อ.แมแจม จ. เชียงใหม 
                                   วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐น. 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินงาน      
                                        : วันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗  – วันท่ี ๑๙  พฤภาคม๒๕๕๗ (เฉพาะ ๑๐๐ ฝายแรก) 
6. งบประมาณ               

: ภาคเอกชน  บริจาค ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 

   : ภาคประชาชน  - เอกชน 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ   
     ฝายดําเนินการโครงการ              :  อ.ภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง  ประธานองคการปารักน้ําแหงประเทศไทย               
   ประธานท่ีปรึกษากติติมศักดิ์       : อ.พัลลภ สุวรรณมาลิก  (ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจงัหวัด เชียงใหม) 
                                                        : พลเอก วินัย ทนัศรี (วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม) 
  

9. ประธานเปดงาน โครงการสรางฝาย ถวายเปนพระราชกุศล   
         1. หมอมเจา ภีศเดช   รัชนี                :  ประธานเปดงาน 5 ธันวามหาราชา 
        2. อาจารย วิจิตร  ถนอมถ่ิน                :  ผูแทนประธานเปดงาน 5 ธันวามหาราชา 
 

10. รายรามผูสนับสนุนโครงการ 
       1. ภาคเอกชน  บริจาค ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 

11. คาใชจายสรางฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย  
     1. นายสมพร   กระจางแจมเจริญ ผูใหญบาน บานแมหอย หมูท่ี 12 
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หมายกําหนดการ หมอมเจา ภีศเดช    รัชนี ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ ฯ 
เปดโครงการปฐมฤกษสรางฝาย และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ถวายเปนพระราชกุศล 

*********************************** 
 

วันจันทรท่ี  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗   
เวลา     ๐๘.๓๐ น.  นายภูสวัสด์ิ  สุขเลี้ยง  ประธานองคการฯ 

องคการปารักน้ําแหงประเทศไทย วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม และ ราษฎรชนเผา 8  
จังหวัดภาคเหนือ รอตอนรับประธานพิธี 

เวลา    ๐๙.๐๐  น.              ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.หมูบานแมหอย  หมู ๑๒ ต.แมนาจร อ.แมแจม จ. เชียงใหม 
ฯ นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจร ขาราชการ ไดรวบรวมพสกนิกรชนเผาทุกหมูเหลา  และ พี่
นองชนเผากะเหรียง 
นายอําเภอแมแจม (นายวิจิตร หลังสัน)  กลาวตอนรับ และ ถวายราชสดุดี 

เวลา   ๐๙.๑๐ น.  ประธานพิธีฯ ข้ึนบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ 
   เปดกรวยดอกไม  ถวายพานพุมสักการะ 
   อานประกาศราชสุดี 
   เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา 
เวลา   ๐๙ .๒๐ น.                นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจร กลาวรายงาน   
                                              นายภูสวสัด์ิ  สุขเลี้ยง  ประธานองคการฯ รายงาน  เรียนเชิญประธานฯ  มอบใบประกาศเกียรติคุณ                     

ใหกับผูสนับสนุนบริจาค ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (จํานวนเงินหาหม่ืนบาทถวน)และ แกนนําชนเผา พี่นอง
ชนเผาแสดงศิลปวัฒนธรรม ถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ ฯ 

เวลา   ๑๐.๐๐ น.                        เยี่ยมชม ซุมเฉลิมพระเกียรติขององคการบริหารสวนตําบลแมนาจร ฯ 
เวลา   ๑๐.๓๐ น. ประธานพิธีฯ  ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
                 รับมอบฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย สรางโดยชาวบานแมหอย ครอบครัวละ ๑-๒ ฝาย 
เวลา   ๑๑ .๐๐ น.                   ประธานพิธี  เสด็จกลับ  ประธานองคการฯ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม นายอําเภอแม 
                                              แจม นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจร ผูรวมพิธี ขาราชการ และ ราษฎร ชนเผา ฯ สงเสด็จ 
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