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ความเป็นมาและการดำเนินโครงการ 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสืบ
สานศาสตร์พระราชาสู ่เป้าหมายความยั ่งยืนโลก Sufficiency Economy Philosophy to Sustainable 
Development Goals (SEP to SDGs) โดยร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมกับ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ เขื่อน
ภูมิพล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวอย่างความสำเร็จในด้านการพัฒนาพื้นที่
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

 

 

 



 

 

 

 

 



การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ 
 

     “...ในปีที่ผ่านมานี้ก็มีภัยพิบัติต่างๆ จะยกเฉพาะเรื่องน้ำท่วม ที่ทำความเดือนร้อนในภาคกลาง ใน
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ ไม่มีใครต้องการให้เกิดภัย
ธรรมชาติเช่นนั้น แต่เราจะต้องเรียนรู้ เราต้องใช้ภัยธรรมชาตินั้น เป็นครูที่จะสอนเรา และความเสียหายที่
เกิดขึ้นในคราวนี้จำนวนเป็นพันล้าน จะต้องช่วยให้ผู้ประสบภัยนั้นทำมาหากินได้ต่อไป ผู้ที่เป็นกสิกร ต้อง
แจกพันธุ์พืชให้เขาปลูกได้ต่อไป การใช้จ่ายนั้นมากมาย เพราะว่าแม้เพียงการสูบน้ำหรือการทำให้น้ำใน
คลองไหลคล่องตัวนั้น ก็ต้องใช้งบประมาณมาก ทั้งต้องเสียค่าพันธุ์พืชทดแทนด้วย ทั้งต้องนําน้ำนั้นลง
ทะเล เมื ่อน้ำแห้งแล้วจะปลูก พันธุ์พืชต่างๆก็ต้องมีน้ำอีก น้ำนี้เอามาจากไหน เพราะว่าทิ้งทะเลไป
หมดแล้ว ฉะนั้นถ้าสามารถจะเก็บกักน้ำที่เททิ้งลงไปในทะเลเอาไว้ได้ เพื่อทำการเพาะปลูกในเวลาฝนหยุด
แล้ว ก็จะเป็นการดี เพราะแทนที่จะต้องเดือดร้อนในการที่ไร่นาไม่มีน้ำ ก็สามารถที่จะทำการเพาะปลูก
ทดแทนที่ได้ปลูกไว้และเสียหายไป...  

ฉะนั ้น ข้อแรกที ่ควรพิจารณาคือ หาทางเก็บน้ำไว้เพื ่อเพาะปลูกทดแทนส่วนที ่เสียไป แต่
นอกจากนี้ เราควรพิจารณาว่า ถ้าสามารถที่จะเก็บน้ำที่ลงมาท่วม สกัดไว้ไม่ให้ลงมาท่วม ก็จะบรรเทาการ
ท่วมและลดความเสียหาย ฉะนั้นการหาทางที่จะเก็บน้ำที่ลงมาท่วมเอาไว้ได้ สำหรับให้เป็นน้ำที่ให้คุณที่
ช่วยให้มีรายได้ ก็จะเป็นการดีเป็นทวีคูณ ที่พูดมานี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า ถ้าหากว่าเราทำโครงการได้
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อน จะกลับเป็นวิธีที่จะเพิ่มพูนการผลิตได้ด้วยซ้ำ ฉะนั้น การที่จะทำ
โครงการที่แยบคาย เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายในการท่วมนั้น และเพิ่มพูนผลิตผลในหน้าแล้ง ก็
ได้ผลสองเท่าตัว คือไม่ต้องใช้เงินแก้ไข หรือบรรเทาทุกข์ของประชาชน ซ้ำจะได้ให้ประชาชนทำกินได้ 
เพิ่มพูนขึ้นไปเกือบสองเท่า ฉะนั้น ถ้าหากว่าสามารถที่จะทำ โครงการอะไรในทํานองนี้ ก็จะไม่ใช่เพียงเป็น
การประหยัด เท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตของประเทศชาติขึ้นไปอีกด้วย อันนี้เป็นตัวอย่าง...” 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ   

ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
 

กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำพระราชดำริดังกล่าว มาดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆภายใต้การ
สนับสนุนของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดต่างๆของทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ 

 

(๑) โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนา
“ศูนย์การเรียนรู้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

(๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

(๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา” งบเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

 

(๔) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  



ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นนับจากการเริ่มต้นการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แนวคิด SEP to SDGs เมื่อปี พ.ศ. 
2561 ได้มีการริเริ ่มโครงการด้านการพัฒนาพื้นที ่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมกับภาคี
เครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลและปัจจัยแห่งความจำเป็นหลายประการ 
ซึ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยพื้นที่ ๗ ตำบล ๑๐๔ หมู่บ้าน จำนวนประชากร ๖๐,๐๒๑ คน 
๑๙,๗๖๒ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) อำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ ๑ ของ
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ ๒,๗๑๓.๗๕  ตารางกิโลเมตร พื้นที่ร้อยละ ๙๐ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ เป็นชาวเขา อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูง ประชากรส่วนใหญ่
จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากที่สุดคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญคือ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหนี้สินใน
ครัวเรือน และปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินอันเนื่องจากการทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติสูญหายไป อำเภอแม่
แจ่มจึงน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่และเห็นว่า สิ่งสำคัญที่จะเป็น
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่นั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาคน โดยเริ่มที่ผู้นำชุมชน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตามแนวทางศาสตร์พระราชาและตระหนักถึงปัญหา จึงจะสามารถนำประชาชน
ในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้ตามลำดับ  

ดังนั้น อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ในการเข้า
มาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่ม โดยเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “คืนชีวิตให้แจ่ม” ณ 
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ บ้านสันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 26-28 
มกราคม 2561 โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการ
ออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการจัดกิจกรรมที่ถือเป็นการเริ่มต้นก้าว
แรก ในการดำเนินงานโครงการ SEP to SDGs ในพื้นที่อำเภอนี ้

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรวมพลัง 7 ภาคี ในการร่วมกันนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ
ในระบบลุ่มน้ำ นำรูปแบบการพัฒนาตามตัวอย่างความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา เช่น การปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง การ
ทำฝายชะลอน้ำ การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ การวางระบบคูคลองใส้ไก่และระบบคลองก้างปลา 
การห่มดิน และองค์ความรู้อื่นๆ เป็นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน จาก
ทุกภาคีภาคส่วน ส่งผลให้เกิดความสนใจของภาคประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำท้องถิ่น  อันได้แก่ 
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน มีความต้องการที่จะเข้ามาเรียนรู้ ในการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าต้นน้ำในอำเภอแม่แจ่ม 

 



 

 

กิจกรรมต่อมาหลังจากนั้น ก็มีการดำเนินงานกันอีกหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการฝึกอบรมภาค
ประชาชน ที่บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ ในระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2561 มีการจัดหลักสูตร การ
พัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับภาคประชาชนจำนวน 80 คน โดยใช้งบประมาณจำนวน 
500,000 บาท จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง และทีมวิทยากรจากเครือข่ายเอามื้อสามัคคี รวมไปถึงมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสภา
คริสตจักรแห่งประเทศไทย เข้ามามีส่วนในการพัฒนาคนแม่แจ่ม ร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็น
ข้าราชการรุ่นใหม่จากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจในการนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎี
ใหม่ ควบคู่กับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม เข้ามาแก้ปัญหาในการ
พัฒนาพ้ืนที่ อำเภอแม่แจ่มแห่งนี้ โดยมีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น จำนวน 120คน เป็นหลักสูตรการดำเนินงาน
4 คืน 5 วัน ที่เน้นการพัฒนามนุษย์ ตามทฤษฎีเตาหลอมเหล็ก เน้นการฝึกอบรมตั้งแต่ตีห้าจนถึงสี่ทุ่ม 
แนวทางที่เรียกว่า “เช้าบรรยาย บ่ายพาทำ ค่ำสรุป” 

 



หลังจากการฝึกอบรมในครั้งนั้น ได้มีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตลอดทั้งปี  2561 - 2562 รวมถึงการ
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และออกแบบพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ต่างๆ 
ควบคู่กับการสร้างตัวอย่างความสำเร็จ ผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ โดยเริ่มจากการร่วมกันแก้ปัญหา
ระดับพื้นที่ อันได้แก่ การซ่อมแซมถนนด้วยแรงงานจิตอาสาของชาวบ้านเอง การร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้
ยากไร้ รวมไปถึงการ ลด ละ เลิก ใช้สารเคมีในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าว มีพื้นที่
ได้รับการออกแบบ ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ไม่น้อยกว่า 59 แปลง ร่วมกันซ่อมแซม
ถนน ได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 130 กิโลเมตร และร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบ
หลัง มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง มีเข้าร่วมมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
4,500 คน ตลอดระยะเวลาสองป ีและการทำงานทั้งสิ้นนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐในการสนับสนุน  
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ตัวอย่างความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่ตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ที่บ้านห้วยกระทิง อำเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก ที่เป็นแนวทางในการสร้างภาพอนาคตให้พี่น้องประชาชน อำเภอแม่แจ่ม 

                    

                    

 
 

 
                    

    

                    



จากผลสำเร็จของการดำเนินงานตลอดปี 2561-2562 ส่งผลให้ส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน มีความสนใจและเข้าร่วมฝึกอบรม
ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจ
พอเพียง วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร สร้างผู้นำท้องถิ่นต้นแบบแห่งการมีจิตสำนึกเป็นจิตอาสามุ่งทำความดีด้วยหัวใจเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน 
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีองค์ความรู้ในการสร้างฝายชะลอน้ำ รวมถึงมีองค์ความรู้ในการจัดการดิน 
น้ำ ป่า ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท จากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย บริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยมี
แนวทางการฝึกอบรม เพื่อให้กลุ่มผู้นำท้องถิ่นได้มองภาพให้เห็นว่า “ปัญหาของแม่แจ่ม ไม่ใช่ปัญหาของคนแม่แจ่มอ
ย่างเดียว แต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศ” 

เนื ่องจากเขื ่อนภูมิพล จังหวัดตาก เป็นเขื ่อนคอนกรีตโค้งขนาดใหญ่ของประเทศที่รองรับน้ำได้สูงสุด 
13,462 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งตั้งอยู่ลุ่มน้ำปิง บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้ทำหน้าที่กักเก็บน้ำเพื่อการ
ชลประทานและผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทย โดยเขื่อนแห่งนี้มีต้นน้ำที่สำคัญอยู่ใน  3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คือ 
อำเภอแม่แจ่ม อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย โดยที่ผ่านมาพบว่าการที่พื้นที่ป่าต้นน้ำของเขื่อนภูมิพลถูกทำลาย 
จากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อทำการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยวเกิดเป็นภูเขาหัวโล้น และเกิดปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดินอย่างรุนแรง ทำให้เกิดดินตะกอนไหลไปทับถมในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ส่งผลให้กักเก็บน้ำได้น้อยลง และ
เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ของเขื่อนภูมิพล ซึ่งกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ดังนั้น การที่คนแม่
แจ่มลุกขึ้นมาหยุดการชะล้างหน้าดิน ถือเป็นหมุดหมายแรก ของการนำหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ ประสานกับองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงการนำวัสดุ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิสังคม เข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาพ้ืนที่แม่แจ่ม 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



หลังการฝึกอบรมแล้วเสร็จ เกิดโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก 
ข้อตกลงความร่วมมือ ของกำนันทั้ง 7 ตำบลและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 104 หมู่บ้าน ซึ่งชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม 
จำนวน 104 หมู่บ้าน ได้จัดทำฝายชะลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริ หมู่บ้านละ 500 ฝายโดยใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติ ไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ ดำเนินการในห้วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ.2562 รวมจำนวน 
52,000 ฝาย ซึ่งในห้วงการเกิดพายุโซนร้อนโพดุลในปี พ.ศ.2562 พบว่าฝายดังกล่าวสามารถดักตะกอนจาก
น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉลี่ยฝายละประมาณ 1 ตัน คิดเป็นปริมาณดินตะกอนที่ฝายสามารถดักเก็บได้กว่า 
52,000 ตัน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 ชมรมน้องใหม่จุฬา พ.ศ.๒๕๑๔ ได้เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึง
ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการ “52,000 ฝาย ถวายพ่อ” ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ระยะที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ซึ่งสนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำดักตะกอนโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่
พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ หมู่บ้านละ ๕๐๐ ฝาย จำนวน ๑๐๔ หมู่บ้าน รวมเป็น ๕๒ ,๐๐๐ ฝาย โดย
สนับสนุนเงินรางวัลจากการร่วมสร้างฝายแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ให้หมู่บ้านละ ๑๕ ,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๔ 
หมู่บ้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยรางวัลที่แต่ละหมู่บ้าน
ได้รับเป็นแรงขับเคลื่อนและสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้นำเงินรางวัลดังกล่าว
ไปพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ เช่น การซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน การซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านการ
ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น 

ผลจากการดำเนิน“โครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” ทำให้เกิดฝาย
ชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน 104,000 ฝาย สามารถดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงเขื่อนภูมิพล จังหวัด
ตาก ได้เป็นจำนวนประมาณ 104,000 ตัน ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ที่ใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติและไม่พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ หากคิดเป็นค่าแรงงานและวัสดุในการสร้างฝายเฉลี่ยฝายละ 
3,000 บาท จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 312,000,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของ ผู้นำ
ชุมชน ชาวบ้าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และภาคเอกชนที่คอยให้การสนับสนุนให้การสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 
104,000 ฝาย ของอำเภอแม่แจ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 

1. การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง 7 ภาคี ที่ร่วมกันระดมสรรพกำลังในการ
ดำเนินงานในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านงบประมาณ และในด้านองค์ความรู ้

2. ความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และภาคเอกชนที่บูรณาการความ
ร่วมมือในการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นจำนวนทั้งหมด 104,000 ฝาย  

3. ผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามแนวทางศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ในการสร้างฝายชะลอน้ำและองค์ความรู้ในการจัดการดิน น้ำ ป่า ตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา 

4. ภาวะผู้นำของนายอำเภอแม่แจ่ม ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน 
โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะขับเคลื่อนการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ หมู่บ้านละ 
500 ฝาย ได้สำเร็จตามเป้าหมาย 



 
 

 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง  โดยในปีงบประมาณ 2563 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ได้สนับสนุนงบประมาณและทีมวิทยากร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการจัดอบรมในหลักสูตร ผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  โคกหนอง นา โมเดล ในระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2563 
พร้อมกับอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในระหว่างวันที่ 
17-21 มีนาคม 2563 ให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ โดยในพื้นที่ลุ ่มน้ำแม่แจ่ม มี
ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ในหลักสูตรนี้จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชนลำปาง หลังจาก
นั้น กรมการพัฒนาชุมชน ยังพัฒนาผู้นำต้นแบบในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง  โดย
การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอแม่แจ่มและอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
จำนวน 48 คน และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนา
ให้แก่พี่น้องประชาชนที่สนใจ ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติการ 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 ในปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ภายใต้ ”โครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินโครงการโดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจากตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมา ทำให้มีประชาชนในอำเภอแม่
แจ่มสนใจยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 1,403 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น ผู้สมัครเข้า
ร่วมโครงการในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ระดับครัวเรือน จำนวน 1,396 แปลง และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในการ
สร้างพื้นที่เรียนรู้ระดับตำบล จำนวน 7 แปลง แต่เนื่องจากการดำเนินงานอยู่ในช่วงของวิกฤตการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ต้องปรับรูปแบบการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมโครงการ แทนที่จะนำผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เดินทางมาฝึกอบรมที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ลำปาง เปลี่ยนเป็นเร่งสร้างครูวิทยากรโดยใช้บุคลากรของอำเภอแม่แจ่มเอง ให้จัดอบรมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม 
เพื่อลดการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 กระทรวงมหาดไทยโดย
กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในช่วงเดือน
กันยายน 2563  
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 หลังจากนั้น ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
ได้จัดอบรม หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่  โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่
อำเภอแม่แจ่ม เพื่อฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ข้าราชการในพื้นที่ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน
ทั้งสิ้น 1,505 คน โดยทีมวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิ
ชัยพัฒนา ร่วมกบัสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 15 รุ่น  

 
 แต่เนื่องจากปัญหาของที่ทำกินของประชาชน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน เขตอุทยาน และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า รวมไปถึงอยู่ในเขตชั้นลุ่มน้ำ 1,2 ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขออนุญาตในการใช้พื้นที่ เข้าร่วม
โครงการ ทำให้เหลือผู้เข้าร่วมโครงการเพียง 565 ครัวเรือน (ตามตาราง) 
 
ตารางแสดงข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ สู่ โคกหนองนา โมเดล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 มีครัวเรือน/พื้นที่ สมัครรวม ๑,๔๐๓ แห่ง แยกเป็น CLM 11 แห่ง HLM 1,๓9๖ แปลง มีการสละสิทธิ์ 
ด้วยเหตุผล ครัวเรือนสละสิทธิ์เอง  แปลงไม่ได้รับอนุญาตจากอุทยาน  แปลงไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำประเภทที่ ๑ และ ๒   เครื่องจักรกลไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ฯลฯ  
คงเหลือ 565 ครัวเรือน/พ้ืนที่ โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทั้งหมด 
 

 
 
 

ต าบล สมัคร คงเหลือ ๑๕ ไร ่ ๓ไร ่ ๑ไร ่  
ช่างเคิ่ง ๓๒๓ ๑๔๑ ๑ ๐ ๑๔๐  
แม่นาจร ๓๒๒ ๙๖ ๑ ๐ ๙๕  
แม่ศึก ๒๗๓ ๑๖  ๑ ๐ ๑๖๗  
ปางหินฝน ๑๐๗ ๒๕ ๑ ๐ ๒๔  
บ้านทับ  ๓ ๕๑ ๑ ๐ ๕๐  
กองแขก ๑๕๑ ๓๖ ๑ ๐ ๓๕  
ท่าผา ๑๔๔ ๔  ๑ ๐ ๔๗  
รวม    ๓ ๕ ๕     ๕๕   

 

   พื้นที่ป่าสงวน  โครงการหลวง สปก. 

อ าเภอ เป้า อนุญาต ไม่อนุญาต เป้า อนุญาต 
ไม่
อนุญาต เป้า อนุญาต 

ไม่
อนุญาต 

แม่แจ่ม ๗๔๓ ๖๑๖ ๑๒๗ ๑๖๓ ๑๖๓ ๐ ๓๒ ๓๒ ๐ 
 



ผลการดำเนินงาน 
 กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก
หนองนา จำนวน ๖ รุ่น รวม ๖๔๑ คน 
 กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ดำเนินการขุดปรับพ้ืนที่ทั้งหมดแล้ว  
เบิกจ่ายแล้ว ๓๖๒ แปลง เป็นเงิน ๓,๙๙๓,๙๗๒.๕๒ บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑๙๖ แปลง(๑,๖๒๕, ๑๗.๓๑ 
บาท)  
 กิจกรรมที่ ๓ สร้างงาน สร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๗๐ คน 
 กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๕  แปลง มีการร่วม
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ๑๑,๑๖๐ คน เป็นเงิน ๑๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมการพัฒนาพ้ืนที่ระดับตำบล (CLM) 
  -การจัดซื้อวัสดุสร้างฐานและประจำฐาน ดำเนินการเบิกจ่ายและสร้างฐานและวัสดุประจำฐานแล้ว 
จำนวน ๗ แห่ง 
  -การจัดซื้อครุภัณฑ์ ดำเนินการส่งมอบและตรวจรับไปแล้วจำนวน ๒ รายงาน คือ เครื่องขึ้นรูปจาก
วัสดุธรรมชาติ และเครื่องหีบน้ำอ้อย   ส่วนรายการที่เหลือผู้รับจ้างจะส่งมอบภายในเดือนมกราคม 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



สรุปผลการดำเนนิงานเบื้องต้น ในปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูลเมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2564) 
จากข้อมูลการดำเนินงานจะเห็นได้ว่า พื้นที่ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เฉพาะใน

พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ที่มีพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 663 ไร่ สามารถเก็บน้ำท่าสะสมในพื้นที่ไม่ให้หลากลงไปท่วม
พื้นที่ลุ่มต่ำ คิดเป็นปริมาตรน้ำท่าโดยประมาณการได้รวมทั้งสิ้น 530,400 ลูกบาศก์เมตร และน้ำท่าที่เก็บไว้
นี้ ยังเป็นน้ำที่เป็นคุณ ช่วยให้พื้นที่ 663 ไร่ ของโครงการฯทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ใน
พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ไม่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งในปีหน้า นอกจากนั้น ผลสำเร็จที่ได้จากโครงการฯ ยังมี
มากกว่าแค่การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง เพราะจากการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้แก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
จากรัฐบาล และงบประมาณปรกติปี 64 ทให้เกิดผล ดังนี้ 

1).เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างแกนนำครูพาทำ จำนวน 1,505 คน ผ่านการอบรมใน
หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล  

2).เกิดพื้นที่เรียนรู้ที่สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG 

Economy Model) ระดับตำบล ๗ ตำบล มีพื้นที่เรียนรูแ้ละสร้างผลผลิตระดับครัวเรือน 565 ครัวเรือน  
3).เกิดการจ้างงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

จำนวน 70 คน ราย ในรูปแบบจ้างเหมารายเดือนๆละ 9,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี ในตำแหน่งนักพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบเข้าทำงานร่วมกับเครือข่ายชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ 565 ครัวเรือน รวมงบประมาณช่วยเหลือ
การจ้างงานรวมทั้งสิ้น 630,000 บาท  

4).เกิดการว่าจ้างผู้รับจ้างท้องถิ่น เพื่อดำเนินการขุดปรับรูปแปลงที่ดิน โคก หนอง นา จำนวน 585 
ราย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านจ้างงานในพื้นที่ คิดเป็นงบประมาณที่ลงมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจ้าง
งานทั้งสิ้น 25,155,000 บาท   

5).เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่และวัสดุก่อสร้าง
ฐานเรียนรู้และครุภัณฑ์แปรรูปผลผลิตต่างๆ เน้นให้จัดซื้อจัดหาในพื้นที่ชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน คิดเป็นงบประมาณที่ลงไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผ่านการจัดซื้อจัดหาวัสดุ /ครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 
25,760,000 บาท  

 

นอกจากนี้ ผลผลิตของโครงการในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริเพื่อฟื้นฟู  ดิน น้ำ ป่า พันธุ์ และ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้เกิดผล ดังนี้ 

1).พื้นที่ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 199 ไร่ มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่ม 7,960 
ต้น ช่วยพื้นฟูทรัพยากรดิน 398 ไร่ และหยุดการชะล้างหน้าดินลงสู่แม่น้ำลำคลอง หนองบึงต่างๆได้ไม่น้อย
กว่า 4,378 ตัน ช่วยลดงบประมาณในการขุดลอกในอนาคต 

3).เพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยผ่านการทำเกษตรอินทรีย์ 199 ไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 199 ไร่ คิด
เป็นผลผลิตข้าวเปลือก 99,500 กิโลกรัม ไม่รวมถึงผลผลิตอื่นๆทั้งผักสวนครัว ผลไม้ สมุนไพร และอื่นๆที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน 

4).ช่วยสร้างอาชีพและครัวเรือนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายจากการซื้อ 585 ครัวเรือน  อัน
นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สมาชิกในครัวเรือนได้รับประโยชน์ 1,755 คน 

5).เกิดความสามัคคีในชุมชนผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี ร่วมเรียนรู้และทำงาน
ร่วมกันในพื้นที่โครงการ จำนวน 1,755 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีจำนวนไม่น้อยกว่า 35,100 
คน 


