
 

โครงการโครงการ       
 

““สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ ๘๓ พรรษาพรรษา  ปลูกป่าปลูกป่า  ๑๑,,๐๐๐๐ ๐๐ ต้นต้น””    

  

ในวโรกาสพระชนมายุ ในวโรกาสพระชนมายุ ๘๓ ๘๓ พรรษา สมเด็จพระพรรษา สมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัวอยู่หัวฯ ฯ   
 
 
 
 

องค์การป่ารักน้้าแห่งประเทศไทย องค์การป่ารักน้้าแห่งประเทศไทย   

  

ร่วมกับร่วมกับ   
 

  อ้าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต้าบลป่าป้อง 

มทบ.๓๓ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 - กรมรบพิเศษที่๕ 

กองก้าลังผาเมือง -ข้าราชการ  ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า   
 

ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
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ท่ี พิเศษ ๙ /๒๕๕๓ 
        ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

เร่ือง       สร้างฝายถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา ปลูกป่า   ๑,๐๐๐ ต้น  
 

กราบทูล  หม่อมเจ้า ภีศเดช    รัชนี    

 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ 
พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลปา่ป้อง  มทบ.๓๓ กอง
พันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 - กรมรบพิเศษที่๕ กองก าลังผาเมือง -ข้าราชการ  ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่า
ทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ 
๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

 ในการนี้ องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ทหาร 
มทบ.๓๓ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 - กรมรบพิเศษที่๕ ค่ายขุนเณร –กองก าลังผาเมือง -ข้าราชการ  
ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  ได้ร่วมมือ ร่วมใจ โครงการ “สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
และปลูกปา่ เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา” โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า “โครงการสร้างฝาย
ถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
 

แล้วแต่จะทรงพระกรุณา 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 
     ข้าพระพุทธเจ้า  นาย ภูสวัสดิ์          สุขเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 

http://www.wilderness-thailand.com/
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ค าน า 

 
เทศบาลต าบลป่าป้อง ตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอดอยสะเก็ด ห่างจาก    ตัวอ าเภอมาประมาณ ๓ กิโลเมตรสภาพ

พื้นที่ส่วนหนึ่ง/ติดอยู่กับป่าไม้ทางด้าน             ทิศตะวันออก  มีปา่ไม้ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มปี่าห้วยต้นยาง ป่า
ไม้เบญพรรณต่าง ๆ และมีพี่นอ้งประชาชนเผ่าลาหู่ ได้อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านป่ายางงาม  หมู่ที่ ๗ ต าบลป่า
ป้อง อาศัยในเขตติดเชิงเขา  โดยอพยพมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ ประมาณ ๑๐ ครัวเรือน จากอ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  และยังอพยพมาจาก จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มาตั้ง
รกรากประกอบอาชีพรับจ้าง   และอาชีพอื่น ๆ ในต าบลป่าป้อง   ปัจจุบันมีประชาชนลาหู่รวม ๙๐ ครัวเรือน 
ประชากรมากกว่า ๕๐๐ คน ท าให้พื้นที่ดังกล่าวมีการไหลบ่าของน้ ามาจากภูเขา ไม่สามารถกักเกบ็น้ าและชะลอน้ า
ได้ในช่วงฤดูฝน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการสร้างฝายเพื่อชะลอน้ า และยังเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชด าริของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ า และเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๓       เพื่อแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย ที่มีต่อพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมกิจกรรมในการท า
ความดี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ฯ 
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ค้ากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติและกล่าวน้าถวายพระพรชัยมงคล 
ของ 

หม่อมเจ้าภิศเดช  รัชนี  ประธานในพธิ ี
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เปิดโครงการปฐมฤกษ์สรา้งฝายและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล 
 
 
ขอเดชะ   ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า /  หม่อมเจ้าภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธี /  พร้อมด้วยปวงพสกนิกร  ชาวไทยทุกหมู่
เหล่า/ ทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ / และที่อยู่ในที่ต่างๆ / ล้วนมีความปลื้มปีติโสมนัสเป็นอย่างย่ิง / ที่วันเฉลิม
พระชนมพรรษา        ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง  /  ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย / ต่าง
ช่ืนชมในพระบุญญาบารมี / และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ /    ปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ / ตลอด
ระยะเวลาอันยาวนาน /  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปกครองพระราชอาณาจักรสยามรัฐสีมา / ด้วย
ทศพิธราชธรรม /    น าความรุ่งเรืองไพบูลย์ / มาสู่มวลพสกนิกรอย่างเสมอหน้า / ทรงน าหลักธรรม  ทางศาสนา / 
ทางการปกครอง / และหลักธรรมชาติมาประพฤติปฏิบัติพระองค์    ให้เป็นแบบอย่างแก่ราษฎร / และทรงส่งเสริม
พระสกนิกร / น าหลักธรรมต่างๆ /   ไปใช้ให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง / ครอบครัว / ชุมชน / สังคม / และประเทศชาติ    
   พสกนิกรชาวไทย / ต่างปลาบปลื้ม / และเทิดทูน ใต้ฝ่าละอองธุลี   พระบาท / ที่ทรงเป็นนักคิด
และนักปฏิบัติ / ทรงเป็นทั้งแรงบันดาลใจ /             และความหวังของคนไทย / ทั้งในยามปกติ / ในยามปิติยินดี/
และในยามประสบทุกข์ /พระปรีชาสามารถของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ทั้งด้านนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / ด้านดนตรี กีฬา เทคโนโลยี / และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / 
ได้ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อน / และน าประโยชน์สุขอันย่ังยืน / มาสู่พสกนิกร / และประเทศชาติ / 
สังคมไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ที่รุนแรงหลายครั้ง หลายหน / ด้วยพระบุญญาบารมี / จนเป็นที่ประจักษ์แจ้ง
แก่ปวงชนชาวไทย / ไปจนถึงนานาประเทศ ทั่วโลก / นับเป็นบุญของคนไทย / ที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมี / 
ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา / ที่เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพ / พระปรีชาญาณ
พระเมตตากรุณา และพระวิริยภาพที่งดงามสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน   
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ณ  วโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  /            แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / 
ข้าพระพุทธเจ้า / ขอพระราชทานพระบรม          ราชานุญาต / น าพสกนิกรทั้งหลาย / ทั้งที่รวมกันอยู่   ณ  มณฑล
พิธีแห่งนี้ / และที่อยู่ในที่ต่างๆ  ถวายพระพรชัยมงคล  ดังต่อไปนี้  

“ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย / ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต / ประกาศความสามัคคี 
สมานฉันท์ /  พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ / และ    น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล / ด้วย
ความจงรักภักดี /           ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย / และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย / อีกทั้ง
พระ เดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช / พระบารมีแห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ / ได้โปรด
อภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลี  พระบาท / พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย  ทรงพระเกษมส าราญปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง   
พระชนมพรรษาย่ิงยืนนาน  เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญร่มโพธ์ิทองของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทย 
ตลอดกาลนิรันดร์เทอญ ”  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
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ค้ากล่าวรายงานของ นายสัมฤทธิ์  สวามภิักดิ์  นายอ้าเภอดอยสะเก็ด 
ทูลต่อ หม่อมเจ้าภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี 

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

เปิดโครงการปฐมฤกษ์สรา้งฝายและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น  
ถวายเป็นพระราชกุศล 

 
 
ทูลฝ่าพระบาท  หม่อมเจ้าภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช      เปิด
โครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล 

 
 กระหม่อม/ นายสัมฤทธ์ิ  สวามิภักดิ์ / นายอ าเภอดอยสะเก็ด /  มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิง/ ที่ฝ่า
พระบาท / หม่อมเจ้าภิศเดช  รัชนี / ได้กรุณาทรงด าเนินมาเป็นประธานในพิธีราชสดุดี /  เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา     ๘๓ พรรษา /๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ /พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/และเปิดโครงการปฐมฤกษ์
สร้างฝาย/และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น /ถวายเป็นพระราชกุศล ในคร้ังนี้/ 

 อ าเภอดอยสะเก็ด / ประกอบด้วยต าบลจ านวน  ๑๓  แห่ง / มีประชากรประมาณ  ๖๒,๗๒๓  คน / ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ท านา / ปลูกข้าว / เป็นอาชีพหลัก / ในการนี้น้ าจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ / ที่
จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพและด ารงชีพ / กระหม่อมจึงรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างย่ิง /              ที่ฝ่าพระบาท
ทรงน าโครงการ / ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ / และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ / มาสู่พื้นที่อ าเภอดอยสะเก็ดในวันนี้ / 

 กระหม่อมและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในอ าเภอดอยสะเก็ด / มีความปลาบ    ปลี้มปิติปราโมทย์ / เนื่องด้วย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / มหิตลาธิเบศร / รามาธิบดี / จักรีนฤบดินทร์ / สยามินทราธิ
ราช / บรมราชบพิตร /   ผู้ทรงเป็นที่รักย่ิงของปวงชนชาวไทย / ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา /     ถือเป็น
มงคลย่ิงแก่ประเทศชาติ / และปวงชนชาวไทย / 
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บัดนี้ / ได้เวลาอันสมควรแล้ว / กระหม่อม / ขอประทานทูลฝ่าพระบาท /      ทรงประกอบพิธีถวายราชสดุดี / เนื่อง
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา / ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / เปิดโครงการ
ปฐมฤกษ์     สร้างฝาย / และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น / ถวายเป็นพระราชกุศล /  
 

         แล้วแต่จะโปรด 
   นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ 

นายอา้เภอดอยสะเก็ด 
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ค้ากล่าวรายงานของ นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีต้าบลป่าป้อง 
ทูลต่อ หม่อมเจ้าภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี 

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

เปิดโครงการปฐมฤกษ์สรา้งฝายและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น  
ถวายเป็นพระราชกุศล 

ทูลฝ่าพระบาท  หม่อมเจ้าภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี เนื่องในวโรกาสเฉลิม         พระชนมพรรษา ๘๓ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-       ภูมิพลอดุลยเดช  เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล 
 กระหม่อม/ นายสมบูรณ์  ริญญา / นายกเทศมนตรีต าบลป่าป้อง /ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ชาวต าบลป่าป้อง/  มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิง/ ที่ฝ่าพระบาท / หม่อมเจ้าภิศเดช  รัชนี / ได้กรุณาทรง
ด าเนินมาเป็นประธานในพิธีราชสดุดี /  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา /๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ /
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/และเปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย/และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น /ถวาย
เป็นพระราชกุศล ในคร้ังนี้/ 
 สืบเนื่องมาจากเทศบาลต าบลป่าปอ้ง / ตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอดอยสะเก็ด / ห่างจาก    ตัวอ าเภอมาประมาณ 
๓ กิโลเมตร /สภาพพื้นที่ส่วนหนึ่ง/ติดอยู่กับป่าไม้ทางด้าน             ทิศตะวันออก / มีป่าไม้ที่คอ่นข้างอุดมสมบูรณ์ 
/ มีป่าห้วยต้นยาง  / ป่าไม้เบญพรรณต่าง ๆ / และมีพี่น้องประชาชนเผ่าลาหู่ / ได้อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านป่า
ยางงาม / หมู่ที่ ๗ ต าบลป่าป้อง / อาศัยในเขตติดเชิงเขา  / โดยอพยพมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ ประมาณ ๑๐ ครัวเรือน 
/จากอ าเภอแมอ่าย  / อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย /  และยังอพยพมาจาก จังหวัด
ตาก / จังหวัดแม่ฮ่องสอน / มาตั้งรกรากประกอบอาชีพรับจ้าง /  และอาชีพอื่น ๆ ในต าบลป่าป้อง /  ปัจจุบันมี
ประชาชนลาหู่รวม ๙๐ ครัวเรือน / ประชากรมากกว่า ๕๐๐ คน / ท าให้พื้นที่ดังกล่าวมีการไหลบ่าของน้ ามาจาก

ภูเขา / ไม่สามารถกักเก็บน้ าและชะลอน้ าได้ในช่วงฤดูฝน / จึงมีความจ าเป็นต้องมีการสร้างฝายเพื่อชะลอน้ า / และ
ยังเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ า / และ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / โดยเวียนมาบรรจบครบรอบ 
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อีกวาระหนึ่ง / ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ /       เพื่อแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย / ที่มีต่อพระองค์
ท่าน / จึงได้ร่วมกิจกรรมในการท าความดี / เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน / ประกอบกับในวัน
ดังกล่าว /  เป็นวันที่พวกเราปฏิบัติสืบต่อมา / ซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ / เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตนใน
การเป็นตัวอย่างที่ดี / เทศบาลต าบลป่าป้อง / ร่วมกับก านันต าบลป่าป้อง / ผู้ใหญ่บ้าน / คณะกรรมการหมู่บ้าน
ภายในต าบลป่าป้อง / ได้พิจารณาคัดเลือกพ่อดีเด่นระดับหมู่บ้าน / และระดับต าบล / เพื่อรับมอบใบประกาศเกียรติ
คุณ / ในการนี้กระหม่อม / ขอเบิกตัวพ่อดีเด่น / ได้เข้ารับประทานใบประกาศเกียรติคุณ / จากฝ่าพระบาท / เพื่อ
เป็นก าลังใจในการท าหน้าที่ / สืบไป / ประกอบด้วย /  
๑. พ่อดีเด่น  หมู่ที่  ๑  บ้านป่าตึงน้อย  ได้แก ่ นายสวัสดิ์   พวงเงินมาก 
๒. พ่อดีเด่น  หมู่ที่  ๒  บ้านป่าไม้แดง  ได้แก ่ นายค าปัน พาจรทิศ 
๓. พ่อดีเด่น  หมู่ที่  ๓  บ้านป่าป้อง  ได้แก ่ นายค าเฮือง พรหมกันธา 
๔. พ่อดีเด่น  หมู่ที่  ๔  บ้านป่าป้อง  ได้แก ่  นายสมศักดิ์ พิณเสนาะ 
๕. พ่อดีเด่น  หมู่ที่  ๕  บ้านป่าป้องใต้ร้อง ได้แก ่ นายอรุณ แผ่นชัยภูมิ 
๖. พ่อดีเด่น  หมู่ที่  ๖  บ้านดวงดี  ได้แก ่ นายอ านวย พวกอินแสง 
๗. พ่อดีเด่น  หมู่ที่  ๗  บ้านป่ายางงาม ได้แก ่ นายบุญเรียบ เพียรปราบทุกข์ 
๘. พ่อดีเด่น  หมู่ที่  ๘  บ้านทุ่งยาว  ได้แก ่ นายเจือ  แก้วคุณา 
๙. พ่อดีเด่นชนเผ่าลาหู่บ้านป่ายางงาม ได้แก ่ นายปิง  ใจแสง 

แล้วแต่จะโปรด 
                         นายสมบูรณ์  ริญญา 

                                 นายกเทศมนตรีต้าบลป่าป้อง 
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ค้ากล่าวรายงานของ นายภูสวสัดิ์  สุขเลี้ยง  ประธานโครงการฯ 
ทูลต่อ หม่อมเจ้าภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี 

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

เปิดโครงการสร้างฝายและปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น  
ถวายเป็นพระราชกุศล 

กราบทูล   หม่อมเจ้าภิศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เปิดโครงการสร้าง
ฝายถวายเป็นพระราชกุศล  ๘๓  พรรษา 

 ข้าพเจ้า  นายภูสวัสดิ์  สุขเลี้ยง  ประธานโครงการฯ  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   วโรกาสครบรอบ ๖๐ ปี   การ
ครองศิริราชสมบัติ  และ      พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  พระชนมายุ  ๗๗  พรรษา  “องค์การ   ป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ  นายอ าเภอดอยสะเก็ด  เทศบาลต าบลป่าป้อง  ทหาร  มทบ.๓๓  กองพันทหารราบที่  ๑  กรมทหารราบที่  
๗ – กรมรบพิเศษที่  ๕  ค่ายขุนเณร  - กองก าลังผาเมือง – พสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า “สร้างฝายถวายเป็นพระราช
กุศล  ๘๓  พรรษา  และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ในวโรกาสพระชนมายุ  ๘๓  พรรษา”  สร้างฝายชะลอน้ าแบบ
ถาวร  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน  ๑,๐๐๐  ต้น  ฝายถาวร  ๑๗  ฝาย  ฝายหินทิ้ง  ๕  ฝาย  
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.  เพื่ อ เทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเ จ้าอ ยู่ หัวฯ และสมเด็จพระนางเ จ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  ที่ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 

๒. เพื่อช่วยเก็บกักน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง  และช่วยป้องกันไฟป่า  พร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดม
สมบูรณ์เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. เพื่อปลูกป่าในใจคน 
 

ควรมิควรแล้วจะทรงโปรด 
ข้าพระพุทธเจ้า  นายภูสวัสดิ์  สุขเลี้ยง 

ประธานโครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล  ๘๓  พรรษา 
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โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา ปลูกป่า   ๑,๐๐๐ ต้น  

ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เวลา 19.00 น. ฝ่ายผู้บริหาร “pepsi-cola Thaialnd Co.Ltd.” 

ได้โทรมาสอบถามกิจกรรม ปลูกปา่ สร้างฝายชะลอน้ า ขององคก์ารป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย ทางคณะได้เรียนให้
ทราบว่าพื้นที่ๆจะท าสร้างมี4 พื้นที่ พื้นที่แรก อ าเภอแม่อาย พื้นที่สอง อ าเภอดอยสะเก็ต พื้นที่ๆสาม อ าเภอปางมะ
ผ้า พื้นที่ๆสี่ อ าเภอเวียงแหง  ทางฝ่ายผู้บริหาร “pepsi-cola Thaialnd Co.Ltd.” มีงบประมาณ 40,000.00 บาท สามารถ
ท าได้จ านวนกี่ฝาย คณะท างานฯได้เรียนชี้แจงว่าสามารถสร้างได้ 7-8 ฝาย ความกว้างของฝาย 3-5 เมตร สูง 2 เมตร 
แหง  ทางฝ่ายผู้บริหาร “pepsi-cola Thaialnd Co.Ltd.” ได้น าเสนอถึง Board ผู้บริหารและ Vote ว่าจะเลือกProject ของ
หน่วยงานได วันที่ 25 ตุลาคม 2553 เวลา ที่ประชุมมีมติสร้างฝายที่ใกล้เชียงใหม่มากที่สุดคือ อ าเภอดอยสะเก็ต 
และไดอ้นุมัติเสื้อกันหนาวจ านวน 100 ตัว มอบให้กับทหารพรานโครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดน่าน –
เพชรบูรณ์ ตามที่องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์  ความเดิมเมือ่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552  
องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย ได้รับจดหมายแจ้งความเดือดร้อนจากพี่น้องชนเผ่าจ านวน 605 คน 117 
ครอบครัว หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ 7 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ที่มีความเดือดร้อนปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภคและบริโภคหน้าแล้งไม่มนี้ าใช้ ส่วนน่าฝน ก็ไม่มีที่กกัเก็บน้ าไว้ใช้น่าแล้ง  คณะองค์ท างานฯ ได้
เข้าไปดูบริบทของพ้ืนที่ๆประสบภัยแล้ง ได้ประชุมกับแกนน าชนเผ่า จ านวน 12 คน คณะองคท์ างานฯ ได้บอก
หลักเกณฑ์การท างาน ขององค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย ให้กับแกนน าฝังว่า ทางองค์ฯจะไม่เป็นคนสร้างให้ 
แต่ชาวบ้านต้องเป็นคนลงมือท า (องค์การฯต้องการสอนให้เขารู้จักจับปลา) เราจะสนับสนุนวัสดุ  และ 
งบประมาณให้ ถ้าตกลงรับหลักการ ทางองค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย ก็จะหางบประมาณให้ แกนน าชนเผ่า
ได้ประชุมลูกบ้านได้ประชุมมีมติให้สร้างฝายถาวรชะลอการไหลของน้ าและเก็บกักน้ าพร้อมทั้งปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติฯจ านวน 1,000 ต้น ฝายถาวร 17 ฝาย ฝายหินทิ้ง 5 ฝาย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ฝายถาวร     ขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร จ านวน 1ฝาย 
2. ฝายหินทิ้ง   ขนาดกว้าง 2  เมตร สูง 2 เมตร จ านวน  2 ฝาย 
3. ฝายหินทิ้ง   ขนาดกว้าง 3  เมตร สูง 1 เมตร จ านวน  3 ฝาย 
4. ฝายถาวร     ขนาดกว้าง  4  เมตร สูง 2 เมตร จ านวน 2  ฝาย 
5. ฝายถาวร     ขนาดกว้าง  5 เมตร สูง 2 เมตร จ านวน 3 ฝาย 
6. ฝายถาวร     ขนาดกว้าง  5 เมตร สูง 2 เมตร จ านวน 5 ฝาย 
7. ฝายถาวร     ขนาดกว้าง  8 เมตร สูง 2 เมตร จ านวน 1 ฝาย 
8. ฝายถาวร     ขนาดกว้าง  11 เมตร สูง 3 เมตร จ านวน 1 ฝาย 
9. ฝายถาวร     ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร จ านวน 2  ฝาย 
10. ฝายถาวร     ขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร จ านวน 1 ฝาย 
11. ฝายถาวร     ขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 2 เมตร จ านวน 1 ฝาย 
12. ฝายถาวร     ขนาดกว้าง 7 เมตร สูง 2 เมตร จ านวน 1 ฝาย 

จ านวนฝายถาวรทั้งหมด 22  ฝาย 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  
นาถในฐานะที่ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 

2. เพื่อช่วยเก็บกักน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง  และช่วยป้องกันไฟป่า  พร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูสภาพป่า 
      ให้อุดมสมบูรณ์เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อปลูกป่าจากใจคน 

3. วิธีการด้าเนินงาน 

จัดท าหนังสือเรียนเชิญหน่วยงานของรัฐที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าปอ้ง 
ทหาร มทบ.๓๓ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 - กรมรบพิเศษที่๕ ค่ายขุนเณร –กองก าลังผาเมือง -
ข้าราชการ  ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า ) 

http://www.wilderness-thailand.com/
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1. นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าปอ้ง ก านัน ,ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้สรรหาการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ  ,รักษาฝาย 
2. จัดหาทีมอาสาสมัครนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เป็นกรรมการร่วมโดยเยาวชนในพื้นที่ กรม

นักศึกษาวิชาทหาร  สถาบันการศึกษา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยา จ าวนวน 100นาย วันที่ 
20,24,25 พฤศจิกายน , กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 จ าวนวน 20 นาย พร้อมรถ 3 
คัน รับส่งเจ้าหน้าที่ pepsi-cola Thaialnd Co.Ltd. จ านวน 60 ท่าน วันที่ 24พฤศจิกายน 2553 , 
กรมรบพิเศษที่๕ ค่ายขุนเณร –กองก าลังผาเมือง จ านวน 40 ท่าน วันที่ 25พฤศจิกายน 2553 

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ 
4. ด าเนินการภาคสนามโดยระดมพลังมวลชนจากหลายฝ่ายร่วมกิจกรรม 

4.1 ส ารวจพื้นที่ 
4.2 ก าหนดจุดสร้างฝาย 
4.3 วางแผนล าเลียงวัสดุไปไว้  ณ  จุดสร้างฝาย 

5. ก่อสร้างฝาย 
6. ส่งมอบฝายให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ(เทศบาลต าบลป่าปอ้ง ฝายถาวร จ านวน17ฝาย 

ฝายหินทิ้งจ านวน ๕ ฝาย   
 

4. สถานทีส่ร้างฝาย     ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่วันที่ ๒๕ 
   พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น. 

 

5. ระยะเวลาการด้าเนินงาน      
                                        : วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 – วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 

6. งบประมาณ               

: pepsi-cola Thaialnd Co.Ltd.” บริจาค ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท(บริจาคเพ่ิม10,000บาท 29-11-53) 

   : ภาคประชาชน  - เอกชน 

: ประธานองค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทยส ารองจ่าย 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บริเวณท่ีสร้างฝายจะเป็นฝายถาวร สามารถกักเก็บน้ าได้ระดับหนึ่ง 
2. ป่าจะอุดมสมบูรณ์  ,  ไฟป่าก็จะลดลง , ชะลอการไหลของน้ า และ หน้าดิน  
3. พลังมวลชน,  อาสาสมัครเป็นพลังยิ่งใหญ่  และส าคญัตอ่การเปลี่ยนแปลง  
      ในเชิงสร้างสรรค์  ให้กับสังคม  และประเทศชาติ 
4. จะได้ฝายท้ังหมด 22 ฝาย  ปลูกป่า 1,000 ต้น วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 
5. เกิดความรู้รัก สามัคคี ประชาชน  เอกชน และ หน่วยงานของรัฐ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ฝ่ายด าเนินการโครงการ              :  อ.ภูสวัสดิ์  สุขเลี้ยง  ประธานองค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย ,  ประธานโครงการ 
สร้างฝายถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล 83 พรรษา เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 
5 ธันวาคม 2553 
              ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์          : พล.ต.ธีรพัฒน์    อ่อนอรุณ   วิทยากร ความม่ันคงของชาติ  
              รองประธานท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์     : รศ.ดร.บุญเลิศ    จิตรตั้งวัฒนา  
 
   

9. ประธานเปิดงาน 5 ธันวามหาราชา 
       1. หม่อมเจ้า ภีศเดช   รัชนี                :  ประธานเปิดงาน 5 ธันวามหาราชา 
        2. อาจารย ์วิจิตร  ถนอมถิ่น                :  ผู้แทนประธานเปิดงาน 5 ธันวามหาราชา 
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10. รายรามผู้สนับสนุนโครงการ 
1. pepsi-cola Thaialnd Co.Ltd            บริจาค 40,000.00 บาท(บริจาคเพ่ิม10,000บาท 29-11-53) 
2. pepsi-cola Thaialnd Co.Ltd            บริจาค เสื้อกันหนาวมอบให้ทหารพรานจังหวัด น่าน  
                                                                               เพชรบูรณ์100 ตัว(มอบให้ทหารพรานวันท่ี24/11/53)  
3. CHALITA PACKING SERVICES AND SHIPPING CO.,LTD.   บริจาค 2,000.00 บาท 
4. นายอดุลย์  นามา                            บริจาค 1,250.00 บาท 
5. นายจะโบหลวง    จะงะ                                                บริจาค 1,250.00 บาท 

รวมเงินบริจาค                                                                   44,500.00 บาท 
 

11. ค่าใช้จ่ายสร้างฝายถาวร 17 ฝาย ฝายหินทิ้ง 5 ฝาย  
1. อาหารกลางวันพ่ีน้องชนเผ่า   จ านวน 2,100.00 บาท 
2. ไม้ไผ่ท าแบบ     จ านวน 700.00 บาท 
3. ไม้ยูคา ท าแบบ    จ านวน 850.00 บาท 
4. ทรายหยาบ     จ านวน 8,305.00 บาท 
5. หิน3/4     จ านวน 7,650.00 บาท 
6. สังกะสี  12 แผ่น     จ านวน1,920.00 บาท 
7. ลายเมต 2 ม้วน    จ านวน 1,800.00 บาท 
8. ตะปู 3” -4”     จ านวน  700.00 บาท 
9. ลวด     จ านวน 100.00 บาท 
10. ปูน      จ านวน 11,400.00 บาท 
11. ไวนิ้ว     จ านวน 1,500.00 บาท 
12. ใบประกาศเกียรติคุณ 25 แผ่น   จ านวน 2,500.00 บาท 
13. กรอบใบประกาศเกียรติคุณ 3 อัน  จ านวน 1,050.00 บาท  

รวมเงินค่าใช้จ่าย    40,575.00 บาท 
ยอดคงเหลอื       3,925.00 บาท 
(เงินท่ีเหลือจะต้องน าไปซื้อปูน-หินทรายเพ่ือลาดฝายด้านหน้า-หลังฝายท่ียังท าไม่เสร็จ) 
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หมายก าหนดการ หม่อมเจ้า ภีศเดช    รัชนี ประธานพิธีราชสดุดีเนื่องในวโรกาส 
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   

เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้นถวายเป็นพระราชกุศล 
*********************************** 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   
เวลา     ๐๘.๓๐ น.  ต้อนรับประธานพิธี 

นายภูสวัสดิ์  สุขเลี้ยง องคก์ารป่ารักน้ าแห่งประเทศไทยและคณะด าเนินการโครงการ 
นายอ าเภอดอยสะเก็ด พร้อมข้าราชการปกครองอ าเภอฯ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าป้องพร้อมเทศมนตรี และทหาร มทบ.๓๓ กองพันทหารราบท่ี 1 
กรมทหารราบท่ี 7 - กรมรบพิเศษท่ี๕ ค่ายขุนเณร –กองก าลังผาเมือง –ข้าราชการ ผู้น าขนเผ่า 
ประชาชน 

เวลา    ๐๙.๐๐  น.              ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์นายอ าเภอดอยสะเก็ด กล่าวต้อนรับและทูลเชิญ ประธานพิธีถวายราชสดุดี 

เวลา   ๐๙.๑๐ น.  ประธานพิธีฯ ขึ้นบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 
   เปิดกรวยดอกไม้  ถวายพานพุ่มสักการะ 
   อ่านประกาศราชสุดี 
   เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา 
เวลา   ๐๙ .๒๐ น.                นายสมบูรณ์    รญิญา นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าป้อง กล่าวรายงาน และทูลขอประทาน  
                                               มอบใบประกาศเกียรติคุณ  พ่อดีเด่น 
                                           นายภูสวัสดิ์  สุขเลี้ยง  ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน 

โครงการ สร้างฝายชะลอกน้ าถาวรถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
                                               ทูลขอประทานมอบใบประกาศเกียรติคุณ  ผู้สนับสนุนโครงการฯ  ดังมีรายนามดังต่อไปนี ้
                   ๑.นายอ าเภอดอยสะเก็จ 
                                               ๒.นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าป้อง 
                                              ๓.pepsi-cola Thaialnd Co.Ltd. บริจาค ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

๔. CHALITA PACKING SERVICES AND SHIPPING CO.,LTD.  บริจาค 2,000.00 บาท 
๕.นายจะโบหลวง    จะงะ                                                บริจาค 1,250.00 บาท 
๖.นายอดุลย ์ นามา                   บริจาค 1,250.00 บาท 
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๗.บริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จ ากัด 
๘.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบ่าสร้าง สันก าแพง 
๙.กองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๗ 
๑๐.กรมรบพิเศษท่ี๕ ค่ายขุนเณร 
๑๑.กองก าลังผาเมือง 
๑๒.โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
๑๓.นายเสน่ท์   ธรรมธรรมภักด ี
๑๔.นายศรี    ใจ แสง 
๑๕.นายสมศักดิ์   ชาญกิจก าจร 
๑๖.นายแดนน่ี   จะทอ 
๑๗.นายยอเซ   ค าเจริญ 
๑๘.นายจะอือ   จะเต๊อะ 
๑๙.นายซอมุ้ย    ป๋อด๋อ 
๒๐.นายจะกล ู  จะเหมาะ 
๒๑.นายอาซา  ลาหู่นะ 
๒๒.นายมาโก๊ะ  จูปู 
๒๓.นายซอหล ุ      ตันเดอ 
๒๔.นายจะออื       จะคะ 
๒๕.กรมนักศึกษาวิชาทหาร  สถาบันการศึกษา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยา 

เวลา   ๐๙.๕๐ น.                มอบเสื้อกันหนาวให้กับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานท่ี๓๒ โครงการปิดทองหลังพระ จ านวน 100 ตัว 
เวลา   ๑๐.๐๐ น.                พ่ีน้องชนเผ่าแสดงศิลปวัฒนธรรม ถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส  
                                              เฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  . 
เวลา   ๑๐.๒๐ น.                เยี่ยมชม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติของแต่ละต าบาลฯ 
เวลา   ๑๐.๓๐ น.    ประธานพิธีฯ  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ
   รับมอบฝายถาวร ๑๗  ฝาย ฝายหินท้ิง ๕ ฝาย 
เวลา   ๑๑ .๐๐ น.                ประธานพิธี  เสด็จกลับ  ประธานโครงการฯ  นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง  ผู้ร่วม 

พิธี ข้าราชการ และ ราษฎร ชนเผ่า ฯ ส่งเสด็จ 
************************************ 
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ประธานเปิดงาน   โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา   
  

กราบทูล  หม่อมเจ้า ภีศเดช    รัชนี  
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา 

                       ในการนี้ จึงกราบทูลเชิญ หม่อมเจ้า ภีศเดช    รัชนี เป็นประธานเปิดงาน โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า “โครงการ
สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่วันท่ี ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทรงพระกรุณา และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริม 
กิจกรรมนี้ จากพระองค์ท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
แล้วแต่จะทรงพระกรุณา 

 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 
     ข้าพระพุทธเจ้า  นาย ภูสวสัดิ์          สุขเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 

http://www.wilderness-thailand.com/
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง   ร่วม  โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา   
  

เรียน  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์)  
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  

                       ในการนี้ จึงกราบเรยีนเชิญนายอ าเภอดอยสะเก็ด (นายสัมฤทธ์ิ  สวามิภักดิ์) ร่วม โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า 
“โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้อนุเคราะห ์และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริม 
กิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ร่วม  โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา   
  

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าป้อง (นายสมบูรณ์    ริญญา)  
 
  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  

                       ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าป้อง (นายสมบูรณ์    ริญญา) ร่วม โครงการสร้าง
ฝาย-ปลูกป่า “โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด 
จ. เชียงใหม่วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  

        
       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้อนุเคราะห ์และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริม 

กิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
 
 

http://www.wilderness-thailand.com/


 

 
องค์การป่ารักน้้าแห่งประเทศไทย 
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Mobile:    0 – 817842076                                                               ต าบลยางเนิ้ง  อ าเภอสารภ ี
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ร่วม  โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา   
  

เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ  (นายประดับ     กลัดเข็มเพชร)  
 
  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  

                       ในการนี ้ จึงกราบเรยีนเชิญผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ  (นาย
ประดับ     กลัดเข็มเพชร) ร่วม โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า “โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้าน
ลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  

        
       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 

ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
 
 

http://www.wilderness-thailand.com/
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ร่วม  โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา   
  

เรียน  สจ. สุรศักดิ์    โอสถิตย์พร  
 
  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  

                       ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญ สจ. สุรศักดิ ์    โอสถิตย์พร ร่วม โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า “โครงการสร้างฝายถวาย
ในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ วนัพฤหัสบดีท่ี ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  

        
       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 

ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
 
 

http://www.wilderness-thailand.com/
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ขอก าลังพล จ านวน ๒๐ นาย และ รถบรรทุก ๒ คัน   
  

เรียน  ผู้บังคับกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๗  
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  

                       ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญ ผู้บังคับกองพัน ทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ ร่วม โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า 
“โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  

  ๑. รถบรรทุก ๒ คัน   รับเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๖๐ ท่าน “pepsi-cola Thaialnd Co.Ltd.” ณ. RatiLanna Riverside 
Spa Resort  วันพุธท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
                             ๒.ขอก าลังพล จ านวน ๒๐ นาย ร่วมรับเสด็จ และ ร่วมกิจกรรมสร้างฝาย - ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐  ตัน
“โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ท้ัง 2 วัน ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ 

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 

http://www.wilderness-thailand.com/
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ขอก าลังพล จ านวน ๒๐ นาย  
  

เรียน  ผู้บังคับการกรมรบพิเศษท่ี๕ ค่ายขุนเณร 
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  
                        

ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญ ผู้บังคับผู้บังคับการกรมรบพิเศษท่ี๕ ค่ายขุนเณร ก าลังพล จ านวน ๒๐ นาย ร่วม 
โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า “โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง 
อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ร่วม  โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา   
  

กราบนมัสการ พระคุณเจ้า พระโพธิ์รังษี  เจ้าคณะอ าเภอดอยสะเก็ด 
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  
                        

ในการนี้ จึงกราบนมัสการพระคุณเจ้า พระคุณเจ้า พระโพธิ์รังษี  เจ้าคณะอ าเภอดอยสะเก็ดประธานฝ่ายสงฆ ์  
๑ รูป เข้าร่วมโครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า “โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ 
๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ร่วม  โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา   
  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  
                        

ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเข้าร่วมโครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า  
“โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ร่วม  โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา   
  

เรียน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ด 
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  
                        

ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญผู้ก ากับการสถานีต ารวจภธูรดอยสะเก็ดเขา้ร่วมโครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า  
“โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
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ที่ อท ๓๕ /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ขอก าลังพล จ านวน ๒๐ นาย  
  

เรียน  ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง 
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  
                        

ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญ ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมืองก าลังพล จ านวน ๒๐ นาย ร่วมโครงการสร้างฝาย- 
ปลูกป่า “โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. 
เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
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ท่ี พิเศษ อท /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน  “ โครงการสร้างฝายถวายเปน็พระราชกุศล ๘๓ พรรษา” 
 

เรียน ท่านสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน 
 

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   
วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ นายอ าเภอดอย
สะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง  มทบ.๓๓ กองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 - กรมรบพิเศษท่ี๕ กองก าลังผาเมือง -ข้าราชการ  
ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส 
พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ 
การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  
                        

ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญ สือ่มวลชนจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านประชาสัมพันธ์ -เข้าร่วมโครงการสร้างฝาย- 
ปลูกป่า “โครงการสร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. 
เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
 
 
 
 

http://www.wilderness-thailand.com/
http://www.inf7001.com/
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ท่ี พิเศษ อท /๒๕๕๓ 
        ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน  “ โครงการสร้างฝายถวายเปน็พระราชกุศล ๘๓ พรรษา” 
 

เรียน ผู้น าอิสลามประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   
วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ นายอ าเภอดอย
สะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา และปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  
เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  
                        

ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญ ผู้น าอิสลามประจ าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า “โครงการ 
สร้างฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ วัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี้  
จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
 
 
 
 

http://www.wilderness-thailand.com/
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ท่ี พิเศษ ๔๒ /๒๕๕๓ 
        ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง   รายช่ือหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกป่า-สร้ายฝาย   

เรียน  นายกเทศบาลต าบลป่าป้อง (นายสมบูรณ์    ริญญา)  
 

1. หม่อมเจ้า ภีศเดช    รัชน ี
2. พระคุณเจ้า พระโพธิ์รังษี  เจ้าคณะอ าเภอดอยสะเก็ด 
3. ผู้น าอิสลามประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายพัลลภ   สุวรรณมาลิก ประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติ รณรงค์สร้างฝายต้นน้ าล าธาร-แฝก 
5. พลตรี ธีรพัฒน์ อ่อนอรุณ ประธานท่ีปรึกษา องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย 
6. นายอ าเภอดอยสะเก็ด (นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์) 
7. นายกเทศบาลต าบลป่าป้อง (นายสมบูรณ์    ริญญา) 
8. pepsi-cola Thaialnd Co.Ltd  
9. ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ  (นายประดับ     กลัดเข็มเพชร)  
10. สจ. สุรศักดิ์    โอสถิตพร 
11. ผู้บังคับกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๗ 
12. ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง 
13. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ด 
14. ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
15. ผู้บังคับการกรมรบพิเศษท่ี๕ ค่ายขุนเณร 
16. นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผอ.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานเชียงใหม่ 
17. นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่(สมฤทธิ์   ไหค า) 
18. ก านัน ต าบลป่าป้อง-พ่อหลวง ม.7 
19. รศ.ดร.บุญเลิศ จิตรตั้งวัฒนา 
20. พันเอกพิเศษ บุญเสริม  มีใจสืบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 

http://www.wilderness-thailand.com/
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ที่ อท ๔๘ /๒๕๕๓ 
        ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง   ขอพันธ์กล้าไม้ จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น   
  

เรียน  หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ” สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระ การชะลอการไหลของน้ า การพ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  
                        

ในการนี้ จึงความอนุเคราะห์พันธ์กลา้ไม้ จ านวน ๑,๐๐๐  ต้น  หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าจังหวัดเชียงใหม่  โดยจะ 
มีเจ้าหน้าของเทศบาลต าบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มารับกล้าไม้เพ่ือโครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า “โครงการสร้างฝายถวาย
ในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 

 
 

 

http://www.wilderness-thailand.com/
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ที่ อท ๔๔ /๒๕๕๓ 
        ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   
 

เรื่อง   แถลงข่าว  โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา   
  

เรียน  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย    ๑.หมายก าหนดการ 
                              ๒.แผนท่ีตั้งโครงการ 
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ   วโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การครองศิริราชสมบัติ และ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๗๗ พรรษา   “องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย” 
ร่วมกับ นายอ าเภอดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
๘๓ พรรษา และปลกูป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ”  
                        

ในการนี้ องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย จึงขออนุญาต  เข้ารว่มแถลงข่าว   โครงการสร้างฝายถวายเป็นพระ 
ราชกุศล ๘๓ พรรษา วันท่ีอังคารท่ี ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่า “โครงการสร้าง
ฝายถวายในเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา”  ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ ๗ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีท่ี 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น.  
        

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับอนุเคราะห์ และ ได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สขุเลี้ยง 

ประธานโครงการ สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 
 

http://www.wilderness-thailand.com/


 
บริเวณท่ีก าหนดจุดสร้างฝาย 

หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ 7 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
 

  

  

  

  

  

  



 
บริเวณท่ีก าหนดจุดสร้างฝาย 

หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ 7 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
 

  

  

  

  

  

  



 
 

บริเวณท่ีก าหนดจุดสร้างฝาย 
หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ 7 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 

  

  

  

  

  

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


