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ที ่อท ๓๙ /๒๕๕๗ 
          ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง              ถวายรายงาน“สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

กราบบังคมทูล   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 
                     ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านาย ภูสวัสด์ิ  สุข
เล้ียง ประธานองค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ถวาย
รายงาน ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ และ เน่ืองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๒  พรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   องค์การป่ารักน้้าแห่งประเทศไทย-วุฒิอาสา
ธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายอ้าเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร  ส่วน
ราชการ  ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้างฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย – ปลูกป่า เฉลิมพระ

เกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล ” เป็นท่ีน่ายินดีอย่างยิ่งที่ประชาชนบ้านแม่หอยได้สร้าง
ฝายชะลอน้้าแบบถาวร จ้านวน ๑๒๐  ฝาย เกินเป้าหมายที่ก้าหนดครอบครัวละ ๑  ฝาย สืบเน่ืองจาก 
เมื่อชาวบ้านได้ลงมือสร้างฝาย ครบจ้านวน ๘๒ ฝาย แล้วเกิดส่ิงมหัศจรรย์ขึ้นจากล้าห้วยแห้ง ไม่เคย
มีน้้า ปรากฏฝายแต่ฝายมีน้้า มีปู ปลา และส่ิงมีชิตเกิดขึ้น สร้างชาวความดีใจให้กับชาวบ้าน จึง
พร้อมใจกันสร้างฝายเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด๑๒๐ ฝาย  และ ให้เป็นฝายต้นแบบส้าหรับราษฏรอ้าเภอแม่
แจ่ม มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งได้จัดให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีป้ายบอกชื่อ 
และคุณสมบัติในทางสมุนไพร อนึ่งเพื่อรองรับ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม เส้นทางอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ – 
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ที ่อท ๓๙ /๒๕๕๗ 
          ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
 
             แม่แจ่ม – บ้านแม่หอย – บ้านห้วยผา – อ้าเภอกัลป์ยาณิวัฒนา – ปาย ในการนี้ราษฎร
จ้านวน ๙ ราย ถวายท่ีดิน จ้านวน ๕๒  ไร่ (บ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒  ต้าบล แม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม   
จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อการอนุรักษ์เป็นป่าชุมชน และ เป็นธนาคารอาหาร ส้าหรับชุมชน และ ส่งเสริม
การปลูกกาแฟ – ชาอัสสัม พืช เศรษฐกิจแทนการปลูกข้าวโพด ฯลฯ ที่ล้าลายระบบนิเวศวิทยา ผล
ตอบรับเป็นท่ีน่ายินดี 
 
       ในการน้ี ได้รับความพระกรุณาจาก หม่อมเจา้ ภีศเดช  รัชนี  ได้มอบหมาย ผู้แทน อาจารย ์
วิจิตร ถนอมถิ่น ผู้ควบคุมสถานีวิจัย/เกษตรหลวง เป็นประธาน เปิดงาน และ รับมอบฝายถาวร
ต้นแบบ ๑๒๐ ฝาย  และ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑ ,๐๐๐ ต้น งานเทิดพระเกียรติครั้งนี้ส้าเร็จได้ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณฯ 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
 
 

     ข้าพระพุทธเจ้า  นาย ภูสวัสด์ิ          สุขเล้ียง 
                                                 ประธานองค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย 
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ค้าน้า 
 

สถานการณ์ปัญหาการบุกรุกท้าลายป่าลุ่มน้้าแม่แจ่ม ปีละ 21,512 ไร่ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา 
(ต้ังแต่ปีพ.ศ.2544 – 2550) อันเนื่องมาจากการท้าไร่ข้าวโพด หอมแดง และกะหล้่าปลี  การเข้ามา
ส้ารวจแร่และประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มนายทุนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในอ้าเภอแม่แจ่มมากถึง
47 ราย กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้้าคุณภาพชั้น 1เอ 1บี และลุ่มน้้าคุณภาพชั้น 2 ครอบคลุมพื้นท่ี 7 
ต้าบล มีหมู่บ้านซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบหากมีการสัมปทานเหมืองแร่มากถึง 81 หมู่บ้าน 
แบ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นท่ีศักยภาพแร่ 45 หมู่บ้านหมู่บ้านรอบพื้นท่ีศักยภาพแร่ 24 หมู่บ้าน และ
หมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้แหล่งน้้าและเส้นทางขนแร่อีก 12 หมู่บ้าน 

ขณะที่ปัญหาการบุกรุกท้าลายป่าจากการเกษตรและเหมืองแร่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้ ปัญหา
ใหม่ก็ถั่งโถมเข้ามาซ้้าเติมไม่หยุดยั้ง จนท้าให้ผืนป่าต้นน้้าแม่แจ่มซึ่งเคยให้น้้ามากถึงร้อยละ 40 ของ
แม่น้้าปิง และร้อยละ 16 ของแม่น้้าเจ้าพระยาลดลงมาทุกปี ในช่วงฤดูแล้งและฤดูน้้าหลากก็เกิด
ปัญหาหมอกควันและการพังทลายของหน้าดินบริเวณสันเขาและไหล่เขากระจายอยู่ทั่วไป 

นอกจากนั้นกระบวนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ ยังซ้้าเติมดินน้้าป่าซึ่งเส่ือมโทรมจาก
การบุกรุกท้าลายให้เลวร้ายลงไปอีก เมื่อดินเส่ือมสภาพและปริมาณน้้าลดลงไป การเพาะปลูกก็ให้  
ผลผลิตไม่เต็มที่ปัญหาการใช้สารเคมีการเกษตรการจึงติดตามมาอย่างเล่ียงไม่ได้ ร้านขายสารเคมี
การเกษตรที่ผุดขึ้นมามากมาย ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลอ้าเภอแม่แจ่ม แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการใช้สารเคมีการเกษตรของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในปีพ.ศ.2550เกษตรกรอ้าเภอแม่แจ่ม 
2,780 ราย รวมพื้นท่ีเพาะปลูก 108,271 ไร่ ใช้เงินซื้อสารเคมีการเกษตรรวมกันมากถึงปีละ 
198,135,930 บาท สารเคมีการเกษตรมากมายที่พ่นลงบนพืชผักและวัชพืชในเรือกสวนไร่นาหรือ 
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            แม้แต่ข้างถนนและบริเวณบ้านไม่เพียงแต่ซ้้าเติมดินน้้าป่าที่เส่ือมสภาพจากการบุกรุกท้าลาย
ให้เลวร้ายยิ่งขึ้นไปเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลกระทบต่อ วัฏจักรของส่ิงมีชีวิต (ระบบนิเวศ) ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงสุขภาพของผู้บริโภค ผู้ขาย และ เกษตรกรที่รับประทานพืชผักและที่สัมผัส
กับสารเคม ี ทั้งนี้ยังไม่พูดถึงปัญหาหนี้สินท่ีเกิดจากการท้าการเกษตรและการบริโภคอย่างไม่บันยะบันยัง
ของเกษตรกรที่ผูกพันและพอกพูนข้ึนทุกปีอีกด้วย 

องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทยจึงได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและ
นอกอ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้หันมาร่วมมือกันป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังรณรงค์ และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึงวิกฤตการณ์
ทางด้านส่ิงแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ ในอ้าเภอแม่แจ่ม จัดท้าโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันท่ี 
5 ธันวาคม 2557 และ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 82  พรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม 2557 เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายถาวร 100 ฝาย และ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1,000 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล 
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โครงการสร้างฝายถาวร 100 ฝาย ถวายเป็นพระราชกุศล  ปลูกป่า 1,000 ต้น  

ณ หมู่บ้านแม่หอยหมู่ 12 ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จงัหวัดเชียงใหม ่
วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 น. 

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

สืบเน่ืองด้วยหมู่บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ต้ังอยู่ในเขตปกครองของ ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านท่ีต้ังอยู่ในพื้นป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ภูเขาสลับซับซ้อน 
มีประชากรทั้งหมด 423 คน ประกอบไปด้วยครัวเรือน 80 หลังคา เป็นเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมด ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท้าการเกษตรเป็นหลัก ไม่มีอาชีพเสริม การเพาะปลูกจะท้าปีละครั้งตอนหน้าฝน
เท่านั้นและยิ่งกว่าน้ันชาวบ้านเองได้ท้าไร่ข้าวโพดได้บุกรุกพื้นท่ีป่าท้าให้มีการกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็น
เหตุให้ท้าลายระบบนิเวศป่า จึงจะมีการแก้ไขปัญหาด้วยการจะสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่หรือเข่ือน
แม่แจ่ม แต่ไม่ใช่ความต้องการของชาวบ้านเนื่องจากจะกระทบต่อระบบชีวิตของชาวบ้านหลายด้าน 
ไม่ว่าวัฒนธรรม พื้นท่ีอาศัย พื้นท่ีท้ากิน เป็นต้น และชาวบ้านเองไม่ต้องการที่จะท้าการเพาะปลูก
ข้าวโพดต่อไป อยากจะให้ทางการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาดูแลและด้าเนินการส่งเสริมอาชีพที่
ดีกว่าน้ี  และด้วยเหตุระบบน้้าในหมู่บ้านไม่ค่อยดี ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน จากการ
เล่าของ ผู้เฒ่าผู้แก่เรื่องระบบน้้าเป็นปัญหาใหญ่มากส้าหรับหมู่บ้านน้ีมาตลอดมีผู้น้าหลายรุ่นในหมู่บ้าน
พยายามพัฒนาและแก้ไขเรื่องระบบน้้าเรื่อยมา จนปัจจุบันยังต้องมีการพัฒนาและหาทางแก้ไขต่อไป 
และจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้งความต้องการของชาวบ้านในเรื่องนี้เป็นส่ิงจ้าเป็นอย่าง
มาก และล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้มีความเห็นส่วน
ใหญ่และมีมติที่ประชุมว่า มีความต้องการด้าเนินเรื่องของการท้าฝายชะลอน้้าในล้าห้วยที่เป็นแหล่ง
น้้าของ 
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ชาวบ้านซึ่งมีทั้งหมด 2 ล้าห้วยที่ชาวบ้านจะด้าเนินการท้าฝายชะลอน้้า โดยจะด้าเนินการท้าฝาย
ชะลอน้้า ห้วยละ 7 ฝาย โดยชาวบ้านจะเป็นผู้ด้าเนินการเองทั้งหมด และชาวบ้านเองอยากจะลดการ
บุกรุกพื้นท่ีป่าคืนพื้นท่ีป่าให้มากขึ้น หากมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีรายได้ที่ดีขึ้น  

เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน (Sustainable) ต้องรีบด้าเนินการสร้างฝายถาวร ให้ทั่วถึงทั้ง
อ้าเภอแม่แจ่ม โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชุมกลุ่มผู้น้าชุมชน  เพื่อ 
เก็บกักน้้า พื้นฟูระบบนิเวศ ส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าและชาอัสสัม  เพื่อทดแทนการท้าไร่ข้าวโพด 
หอมแดง และกะหล้่าปลี  การเข้ามาส้ารวจแร่และประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มนายทุนขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ในอ้าเภอแม่แจ่มมากถึง 47 ราย ที่ท้าลายระบบนิเวศและสารเคมีที่ใช้ในการก้าจัด
ศัตรูพืช พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้น ป่า 3  อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ด้าเนินการตามพระราชด้าริ เพื่อให้
อ้าเภอแม่แจ่มเหมือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริภายใน 3 ปี ประชาชน 
ที่ด้าเนินการตามแผนท่ีวางไว้จะมีความเป็นท่ีดีขึ้น แต่ส่วนราชการโดยเฉพาะกรมทางหลวงต้องด้าเนินการ
สร้างถนนให้ได้มาตรฐาน เพื่อเชื่อมต่อการท่องเท่ียวระหว่างดอยอินทนนท์  – อ้าเภอแม่แจ่ม  – ดอย
แม่อูคอ – อ้าเภอแม่แจ่ม – บ้านห้วยผา – อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา – อ้าเภอปาย – จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ องเท่ียวทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับอ้าเภอและกระจาย
รายได้สู่ชนบท 

คณะท้างานฯ ได้เข้าไปดูบริบทของพื้นท่ีที่ประสบภัยแล้งเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2557 ได้ประชุม
กับแกนน้าชนเผ่า ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งคณะท้างานฯ ได้บอกหลักเกณฑ์การท้างานขององค์การป่ารักน้้า
แห่งประเทศไทยให้แกนน้าฟังว่าทางองค์การ ฯ จะไม่เป็นคนสร้างให ้แต่ชาวบ้านต้องเป็นคนลงมือท้า  
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โดยมอบหมายให้ครอบครัว ครอบครัวละ 1 – 2 ฝาย ตามแต่เจตนา  โดยจะมอบวุฒิบัตรให้ไว้เป็น
เกียรติแกค่รอบครัว ในการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ  ทางองค์การป่ารักน้้าแห่งประเทศไทย ได้รับ
มอบเงินจากภาคเอกชน จ้านวน 50,000 บาท โดยได้มอบเงินดังกล่าวให้นายสมพร กระจ่างแจ่มเจริญ 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่หอยหมู่ที่ 12 ต่อหน้าประชาชนบ้านแม่หอย และผู้น้าชนเผ่าได้ประชุมลูกบ้านที่
ประชุมมีมติให้สร้างฝายถาวรชะลอการไหลของน้้า และ เก็บกักน้้าพร้อมทั้งปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
จ้านวน 1,000 ต้น ฝายถาวร  100 ฝาย ได้รับผลตอบรับ (Feed Back) เป็นท่ีน่ายินดีว่า พี่น้องชนเผ่า
กะเหรี่ยงทั้งอ้าเภอแจ่มจะร่วมมือร่วมใจสร้างฝายให้ได้ 8,000 ฝาย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในฐานะท่ีทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 

2. เพื่อช่วยเก็บกักน้้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง  และช่วยป้องกันไฟป่า   
3. เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. เพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้า และ ชาอัสสัม  ทดแทน การท้าไร่ข้าวโพด หอมแดง  

และกะหล้่าปลี 

3. วิธีการด้าเนินงาน 
จัดท้าหนังสือเรียนเชิญหน่วยงานของรัฐที่สนใจเข้าร่วมโครงการ - วุฒิอาสาธนาคารสมอง

จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย นายวิจิตร หลังสัน นายอ้าเภอแม่แจ่ม  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
แม่นาจร  ข้าราชการ  พี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง (อ้าเภอแม่แจ่มได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า) 

1. ประชุมโต๊ะกลมนายอ้าเภอแม่แจ่ม 
2. องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจรก้านัน และ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้สรรหาการแต่งต้ังคณะกรรมการ

รักษาฝาย 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ  
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4. ด้าเนินการภาคสนามโดยระดมพลังมวลชนจากหลายฝ่ายร่วมกิจกรรม 
4.1 ส้ารวจพื้นท่ี 
4.2 ก้าหนดจุดสร้างฝาย 
4.3 วางแผนล้าเลียงวัสดุไปไว้  ณ  จุดสร้างฝาย 

5. ก่อสร้างฝาย 
6. ส่งมอบฝายให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอบต.แม่นาจร ฝายถาวร จ้านวน 100 ฝาย 
7. ขยายงานโครงการสร้างฝายให้ได้ 8,000 ฝาย โดยพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง อ้าเภอ แม่แจ่ม

ประมาณ 8,000 หลังคาเรือน มอบหมายครอบครัวละ 1 ฝาย จะได้ฝายถาวร จ้านวน
8,000 ฝาย ได้รับ ผลตอบรับ ( Feed Back) เป็นท่ีน่ายินดีว่าพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงทั้ง
อ้าเภอแม่แจ่มจะร่วมมือร่วมใจ แต่ขาดปูนซีเมนต์  

8. ประชาสัมพันธ์ขอให้คนกลางน้้าและปลายน้้าบริจาคปูนซีเมนต์เพื่อใช้ในการก่อสร้างฝาย
ถาวร 

 
4. สถานท่ีสร้างฝาย  
          ณ หมู่บ้านแม่หอย  หมู่ที่ 12 ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จงัหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 19  
          พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00 น. 
 
5. ระยะเวลาการด้าเนินงาน 

        วันท่ี 16 เมษายน ๒๕๕๗  -  19  พฤษภาคม 2557 (เฉพาะ 100 ฝายแรก) 
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6. งบประมาณ 

  ภาคเอกชน บริจาค 50,000 บาท (วันท่ี 31 มีนาคม 2557) 
  ภาคประชาชน  - เอกชน 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

           ฝ่ายด้าเนินการโครงการ          อ.ภูสวัสด์ิ  สุขเล้ียง  ประธานองค์การป่ารักน้้าแห่งประเทศไทย               
          ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  อ.พัลลภ สุวรรณมาลิก (วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด  
          เชียงใหม่) พลเอก วินัย ทันศรี (วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่) 
 

9. ประธานเปิดงาน โครงการสร้างฝาย ถวายเป็นพระราชกุศล   
1. หม่อมเจ้า ภีศเดช   รัชน ี  ประธานเปิดงาน 5 ธันวามหาราชา 
2. อาจารย์วิจิตร  ถนอมถิ่น  ผู้แทนประธานเปิดงาน 5 ธันวามหาราชา 

 

10. รายรามผู้สนับสนุนโครงการ 
 ภาคเอกชน บริจาค 50,000 บาท (วันท่ี 31 มีนาคม 2557) 
 

11. ค่าใช้จ่ายสร้างฝายถาวร 100 ฝาย  
1.นายสมพร  กระจ่างแจ่มเจริญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 
2.จ้านวนเงิน  50,000 บาทจ้านวนฝายทั้งหมด 120 ฝาย 
3.ค่าพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ 99 ใบ อาจารยภ์ูสวัสด์ิ  สุขเล้ียง  รับผิดชอบ 
4.ค่าอาหารกลางวัน - พิธีการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร รับผิดชอบ 
5.ด้านความปลอดภัย สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอแม่แจ่ม รับผิดชอบ 
6.ด้านพยาบาล  โรงพยาบาลแม่แจ่ม รับผิดชอบ 
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ค้ากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวน้าถวายพระพรชัยมงคล  

ของ 
หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ประธานในพิธี 

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
87  พรรษาวันท่ี 5 ธันวาคม 2557 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรง

เจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา 82  พรรษาวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 
เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายถาวร 100 ฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1,000 ต้น 

ถวายเป็นพระราชกุศล 
 
ขอเดชะ   ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
             ข้าพระพุทธเจ้า /  หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ประธานในพิธี / พร้อมด้วยปวงพสกนิกรชาวไทยทุก
หมู่เหล่า/ ทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ ณ ที่น้ี / และที่อยู่ในที่ต่างๆ / ล้วนมีความปล้ืมปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง 
/ ที่วันเฉลิมพระชนมพรรษ าในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ได้เวียนมาถึงอีกวาระหน่ึง  /  ปวง
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย / ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี / และส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ / ปกเกล้า
ปกกระหม่อมหาท่ีสุดมิได้ / ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน / ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปกครองพระ
ราชอาณาจักรสยามรัฐสีมา / ด้วยทศพิธราชธรรม /  น้าความรุ่งเรืองไพบูลย์ / มาสู่มวลพสกนิกรอย่าง
เสมอหน้า / ทรงน้าหลักธรรม  ทางศาสนา / ทางการปกครอง / และหลักธรรมชาติมาประพฤติปฏิบัติ
พระองค์ให้เป็นแบบอย่างแก่ราษฎร / และทรงส่งเสริมพระสกนิกร / น้าหลักธรรมต่างๆ /   ไปใช้ให้
เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง / ครอบครัว / ชุมชน / สังคม / และประเทศชาติพสกนิกรชาวไทย / ต่างปลาบ
ปล้ืม / และเทิดทูน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ที่ทรงเป็นนักคิดและนักปฏิบัติ / ทรงเป็นท้ังแรงบันดาล
ใจ /             และความหวังของคนไทย / ทั้งในยามปกติ / ในยามปีติยินดี/และในยามประสบทุกข์ /พระ
ปรีชาสามารถ 
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ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท/ ทั้งด้านนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / ด้าน
ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี / และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม / ได้ช่วยขจัดปั ด เป่า
ความทุกข์ยากเดือดร้อน / และน้าประโยชน์สุขอันยั่งยืน / มาสู่พสกนิกร / และประเทศชาติ / สังคมไทย
สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ที่รุนแรงหลายครั้ง หลายหน / ด้วยพระบุญญาบารมี /จนเป็นท่ีประจักษ์ 
แจ้งแก่ปวงชนชาวไทย / ไปจนถึงนานาประเทศ ทั่วโลก / นับเป็นบุญของคนไทย / ที่ได้เกิดมาภายใต้
ร่มพระบารมี / ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา / ที่เป่ียมล้นด้วยพระ
อัจฉริยภาพ / พระปรีชาญาณพระเมตตากรุณา และพระวิริยภาพที่งดงามสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน   
           ณ  วโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  /  แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท / 
ข้าพระพุทธเจ้า / ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต / น้าพสกนิกรทั้งหลาย / ทั้งที่รวมกันอยู่   ณ  
มณฑลพิธีแห่งนี้ / และที่อยู่ในที่ต่างๆ  ถวายพระพรชัยมงคล  ดังต่อไปนี้  
           “ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย / ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต / ประกาศความสามัคคี 
สมานฉันท์ /  พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ / และ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล 
/ ด้วยความจงรักภักดี /ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย / และอานุภาพแห่งสรรพส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ทั้งหลาย / อีกทั้งพระ เดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช / พระบารมีแห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิ
ราชเจ้าทุกพระองค์ / ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลี  พระบาท / พร้อมทั้งสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย  ทรง
พระเกษมส้าราญปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง   พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน  เฉลิมฉัตรเป็นมิ่ง
ขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนิรันดร์เทอญ ” 
              ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
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ค้ากล่าวรายงานของ นายวิจิตร หลังสัน  นายอ้าเภอแม่แจ่ม 

ทูลต่อ หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี 
หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ประธานในพิธี 

เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87  
พรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม 2557 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 82 พรรษา วันท่ี12  สิงหาคม 2557 
           เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายถาวร 100 ฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1,000 ต้น ถวาย
เป็นพระราชกุศล 
 
          ทูลฝ่าพระบาท  หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี เน่ืองในวโรกาสเฉลิม     พระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87  พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82  พรรษา  วันท่ี 12 
สิงหาคม 2557 

เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายถาวร 100 ฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1,000 ต้น 
ถวายเป็นพระราชกุศล 
  
            กระหม่อม/ นายวิจิตร หลังสัน  /นายอ้าเภอแม่แจ่ม/  มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง/ ที่
ฝ่าพระบาท / หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี / ได้กรุณาทรงด้าเนินมาเป็นประธานในพิธีราชสดุดี /  เน่ืองใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา  วันท่ี 5
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ธันวาคม 2557  และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 
พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557 / เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายถาวร 100 ฝาย และ  ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 1,000 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล 
 อ้าเภอแม่แจ่ม/ ประกอบด้วยต้าบลจ้านวน  7 แห่ง 104 หมู่บ้าน / มีประชากรประมาณ  
56,723 คน / ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ท้านา / ปลูกข้าว / เป็นอาชีพหลัก / ในการนี้น้้า
จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ / ที่จ้าเป็นส้าหรับการประกอบอาชีพและด้ารงชีพ / กระหม่อมจึงรู้สึก
ปลาบปล้ืมเป็นอย่างยิ่ง /ที่ฝ่าพระบาททรงน้าโครงการ / ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ / และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ / มาสู่พื้นท่ีอ้าเภอแม่แจ่มวันน้ี / 
            กระหม่อม และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในอ้าเภอแม่แจ่ม / มีความปลาบ ปล้ีมปีติปราโมทย์ / 
เน่ืองด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / มหิตลาธิเบศร / รามาธิบดี / จักรีนฤบ
ดินทร์ / สยามินทราธิราช / บรมราชบพิตร /   ผู้ทรงเป็นท่ีรักยิ่งของปวงชนชาวไทย / พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว /ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87  พรรษา/วันท่ี 5 ธันวาคม 2557 /และ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ/ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82  พรรษา/วันท่ี 12 
สิงหาคม 2557/      
             ถือเป็นมงคลยิ่งแก่ประเทศชาติ / และปวงชนชาวไทย /บัดนี้ / ได้เวลาอันสมควรแล้ว / 
กระหม่อม / ขอประทานทูลฝ่าพระบาท /  ทรงประกอบพิธีถวายราชสดุดี / เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87  พรรษา/วันท่ี 5 ธันวาคม 
2557 /และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ/ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82  
พรรษา/วันท่ี 12 สิงหาคม 2557/ เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย / และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
1,000 ต้น / ถวายเป็นพระราชกุศล /  

         แล้วแต่จะโปรด 
 นายวิจิตร หลังสัน  นายอ้าเภอแม่แจ่ม  
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ค้ากล่าวรายงานของ นายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร  

ทูลต่อ หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี 
หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ประธานในพิธี 

เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87  พรรษา
วันท่ี 5 ธันวาคม 2557 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 
82  พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557 

เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายถาวร 100 ฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1,000 ต้น 
ถวายเป็นพระราชกุศล 

 
 
            ทูลฝ่าพระบาท  หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี /เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87  พรรษา/วันท่ี 5 ธันวาคม 2557 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาวันที่ 12
สิงหาคม 2557 /เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายถาวร 100 ฝาย /และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1,000 ต้น/ 
ถวายเป็นพระราชกุศล กระหม่อม/ นายบวร สุริยะชัยพันธ์ /นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร /
ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวต้าบลแม่นาจร/  มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง/ ที่
ฝ่าพระบาท / หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี / ได้กรุณาทรงด้าเนินมาเป็นประธานในพิธีราชสดุดี /เน่ืองใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87  พรรษา/วันท่ี 5 
ธันวาคม 2557 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82  
พรรษา/วันท่ี 12 สิงหาคม 2557 เปิด/โครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายถาวร 100 ฝาย/และปลูกป่า 
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เฉลิมพระเกียรติ 1,000 ต้นถวายเป็นพระราชกุศล ในครั้งนี้ /สืบเน่ืองมาจากเทศบาลต้าบลแม่นาจร / 
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีอ้าเภอแม่แจ่ม /อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 136 กม./ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัด
ประมาณ 2 ชั่วโมง 44 นาที /อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอประมาณ 25.7 กม./ใช้เวลาเดินทางตัวอ้าเภอ
ประมาณ 28 นาที/สภาพพื้นท่ีส่วนหนึ่ง/ทิศเหนือ ติดกับ ต.แจ่มหลวง/ และ ต.แม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ /ทิศใต้ ติดกับ ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ /ทิศตะวันออก ติดกับ อ้าเภอแม่วาง จ.
เชียงใหม่ /ทิศ ตะวันตก ติดกับ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่/ ได้อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีบ้านแม่
หอย / หมู่ที่ ๑๒  ต้าบลนาจร / อาศัยในเขตติดเชิงเขา  / ได้มีผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าต่อๆกันมา / ประมาณ 
250 กว่าปีก่อนมีผู้คน/ได้กระจัดกระจายกันอยู่ /ก่อนท่ีจะตั้งเป็นหลักเป็นฐานอย่างในปัจจุบัน/กลุ่มที่ 
1 ต้ังอยู่ที่ ห้วยตุบ มีนายซูดู หน่อแอะโพ /และนายกื่อเส่ มี 4 หลังคาเรือน /กลุ่มที่ 2 ต้ังอยู่ที่ ห้วย
มะนาว มีนายเมอะเลอะ  มี3 หลังคาเรือน/กลุ่มที่ 3 ต้ังอยู่ที่ห้วยน้้าหินฝน มีนายบะก๊อะ มี 3 หลังคา
เรือน/กลุ่มที่ 4 ต้ังอยู่ที่ ห้วยครก มีนายโด่ลา  มี4 หลังคาเรือน /ปัจจุบันมีประชาชนกะเหรี่ยง รวม 80 
ครัวเรือน / ประชากรมากกว่า 423 คน / ท้าให้พื้นท่ีดังกล่าวมีการไหลบ่าของน้้ามาจากภูเขา / ไม่
สามารถกักเก็บน้้าและชะลอน้้าได้ในช่วงฤดูฝน / จึงมีความจ้าเป็นต้องมีการสร้างฝายเพื่อชะลอน้้า / 
และยังเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชด้าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / ในการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า / และ 
               เน่ือง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / โดย
เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหน่ึง / เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
/ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87  พรรษา/วันท่ี 5 ธันวาคม 2557/ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82  พรรษา/วันท่ี 12 สิงหาคม 2557/ เพื่อแสดงความ 
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จงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย / ที่มีต่อพระองค์ท่าน / จึงได้ร่วมกิจกรรมในการท้าความดี / เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน / โดยชาวบ้านกะเหรี่ยงแม่หอย จ้านวน 80 ครัวเรือน/ได้พร้อม
ใจกันสร้างฝายชะลอน้้าแบบกึ่งถาวร/ครอบครัวละ 1 – 2 ฝาย/ เพื่อรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ / ใน
การนี้กระหม่อม / ขอเบิกตัวภาคเอกชนท่ีบริจาคเงินซื้อปูนซีเมนต์ จ้านวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) /และชาวบ้านถวายที่ดิน 52 ไร่ ชาวบ้านผู้สร้างฝายถาวร / จ้านวน 99 ท่าน / ได้เข้ารับประทาน
ใบประกาศเกียรติคุณ / จากฝ่าพระบาท / เพื่อเป็นก้าลังใจในการท้าหน้าท่ี / สืบไป / ประกอบด้วย / 
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รายชื่อผู้ร่วมท้าฝายชะลอน ้าถาวร จ้านวน 100 ฝาย  ประจ้าปี 2557 
บ้าน แม่หอย หมู่ที่ 12  ต้าบล แม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม ่

 ล้าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จ้านวนเงิน หมายเหต ุ

1. นายสุรนาฏ   บ าเพ็ญวโรดม              บริษัท แมกโนวา  จ ากัด 50,000.00บาท - 

ล้าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล บ้านเลขที ่ จ้านวนฝาย หมายเหต ุ

1  นายชัยศักดิ ์        วิเชียรวิชิต 2 1   

2  นายพระลือ         พนากิจไพวัลย ์ 6 1   

3  นายปรีชัย            เปรมชื่นพนาวัน 12 1   

4  นายธิค า              นิยมเกียรติไพศาล 41 1   

5  นายปุระ             วิเชียรวิชิต 35 1   

6 นายบุญศร ี          เจนจิฅร์ไพโรจน ์ 2/1 1   

7  นางมือดา           ฝายหิน 26 1   

8  นายส่าเงมู          ใจจินตกว ี 22 1   

9  นายวิเดช            กระจ่างกิจโชคชื่น 89 1   

10  นายชินวัตร         พนากิจไพวัลย ์ 87 1   

11  นางกามนิต         เจนจิตร์ไพโรจน ์ 11/1 1   

12  นายศักดิ์ดา          เจนจิตร์รัศม ี 67 1   

13  นายหลุพอ           กระจ่างกิจชัยชาญ 3 1   

14  นายมูเหล่อ          วิญญูรัตน ์ 33 1   

15 นายกมลศักดิ ์      พนากิจไพวัลย ์ 90 1   

16  นายประสาน       กระจ่างแจ่มเจริญ 25 1   

17  นายพะเอแฮ        กระจ่างแจ่มเจริญ 5/1 1   

18  นายกิม ู              พนากิจไพวัลย ์ 20/1 1   

19  นายเจริญ           พนากิจไพวัลย ์ 55 1   
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  รายชื่อผู้ร่วมท้าฝายชะลอน ้าถาวร จ้านวน 100 ฝาย  ประจ้าปี 2557 
                      บ้าน แม่หอย หมู่ที่ 12  ต้าบล แม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม ่

ล้าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล บ้านเลขที ่ จ้านวนฝาย หมายเหต ุ

20 นายพรชัย          ปทุมจิราภา 190 1   
21 นายช่วยละ        พนากิจไพวัลย ์ 51 1   
22 นายซอเหล่คา    กระจ่างแจ่มเจริญ 56 1   
23 นายหน่าบู         เหนือภูผา 61 1   
24 นายมาเลละ      กระจ่างกิจชัยชาญ 72 1   
25 นายชุมวัน        เปรมชื่นพนาวัน 75 1   
26 นายลาทู          กระจ่างกิจชัยชาญ 62 1   
27 นายณรงค ์      เจนจิตไพโรจน ์ 76 1   
28 นายส่าปิ         เจนจิตจิราพร 130 1   
29 นางหน่อพอโซ   เจนจิตรรัศม ี 30 1   
30 นายสุรศักดิ ์      พนากิจไพวัลย ์ 71 1   
31 นายสมชาย       กระจ่างกิจชัยชาญ 78 1   
32 นายศิลา            กระจ่างกิจเลิศล้ า 99 1   
33 นายสมชาย       วนชาญชัย 45 1   
34 นายวรยุทธ์       เจนจิตรัศมี 84 1   
35 นายอ าพล         กระจ่างกิจชัยชาญ 178 1   
36 นายดิโปะโละ   เจนจิตร์จิราพร 44 1   
37 นายจอปิลิ          เจนจิตไพโรจน ์ 129 1   
38 นายซอแอ๊ะลา   เจนจิตร์ไพโรจน ์ 69 1   

39 นายฉลาด         กระจ่างกิจเลิศล้ า 152 1   
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                          รายชื่อผู้ร่วมท้าฝายชะลอน ้าถาวร จ้านวน 100 ฝาย  ประจ้าปี 2557 

                     บ้าน แม่หอย หมู่ที่ 12  ต้าบล แม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม ่

ล้าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล บ้านเลขที ่ จ้านวนฝาย หมายเหต ุ

40  นายยุทธนา        พนากิจไพวัลย ์ 182 1   

41  นายนัทธพงษ ์   กระจ่างกิจชัยชาญ   82 1   

42  นายแกน ุ           ธัชธรรมกุล 191 1   

43 นายสมบุรณ ์      วิเชียรวิชิต 140 1   

44  นายพะเต้ะ         เจนจิตรัศมี 131 1   

45  นางจีราพร         พนากิจไพวัลย ์ 83 1   

46  นายพิชิต            กระจ่างกิจเลิศล้ า 152 1   

47  นายมานิตย ์      นิยมเกียรติไพศาล 185 1   

48 นายประสงค ์    อัครนิจสกุล 23 1   

49 นายวรเดช         วีเชียรวิชิต 48 1   

50 นายวันศุกร ์      ใจเลิศทวีเดช 65 1   

51 นายซอโก่เจ๊ะ     กระจ่างกิจชัยชาญ 134 1   

52 นายตะโตะแประ   ฝายหิน 1/1 1   

53 นายสมศักดิ ์     เจนจิตรจิรพร 107 1   

54 นายสมพร        กระจ่างแจ่มเจริญ 14 1   

55 นายจุมพล       พรวีรชาต ิ 59 1   

56 นายมูเร           วิญญูรัตน ์ 73 1   

57 นายนวยพอ    ฝายหิน 1 1   

58 นายพะฮ ู        เจนจิตรจิราพร 132 1   

59 นายส าเร็จ      อัครนิจสกุล 94 1   
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                       รายชื่อผู้ร่วมท้าฝายชะลอน ้าถาวร จ้านวน 100 ฝาย  ประจ้าปี 2557 

                     บ้าน แม่หอย หมู่ที่ 12  ต้าบล แม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม ่
ล้าดับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล บ้านเลขที ่ จ้านวนฝาย หมายเหต ุ

60 นายธวัชชัย         เจนจิตรไพโรจน ์    53 1   

61 นายชูชาต ิ          ฝายหิน 153 1   

62 นางจารุณ ี          วิญญูรัตน ์ 81 1   

63 นางรูเชอ            กระจ่างกิจเลิศล้ า 60 1   

64 นายซอซอยมือ   กระจ่างกิจชัยชาญ 15 1   

65 นายแดวะโซ      วนชาญชัย 64 1   

66 นางจิราภรณ ์      กระจ่างกิจชัยชาญ 192 1   

67 นางพอม ู            วิญญูรัตน ์ 32 1   

68 นายวาทู             กระจ่างกิจโชคชื่น 66 1   

69 นายจอชีมู          กระจ่างแจ่มเจริญ 63 1   

70 นายดีเลิศ           พนากิจไพวัลย ์ 42 1   

71 นายโก่โหล่น    จตุรเลิศวรกุล 4 1   

72 นายจอแควะพอ    กระจ่างกิจโชคชื่น 9 1   

73 นายซอลอยพอ     กระจ่างกิจชัยชาญ 52 1   

74 นายจอมูเหล่อ      กระจ่างกิจเลิศล้ า 28 1   

75 นางซุยพอ            ฝายหิน 150 1   

76 นายฤทธ์ิเดช        เจนจิตรไพโรจน ์ 11/1 1   

77 นายพงษ์ร ิ          เจนจิตร์ไพโรจน ์ 2/3 1   

78 นางมณ ี              จั่นตอง 49 1   
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                        รายชื่อผู้ร่วมท้าฝายชะลอน ้าถาวร จ้านวน 100 ฝาย  ประจ้าปี 2557 

                     บ้าน แม่หอย หมู่ที่ 12  ต้าบล แม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม ่
ล้าดับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล บ้านเลขที ่ จ้านวนฝาย หมายเหต ุ

79 นายศักดิ์ชัย         ฝายหิน 98 1   

80 นายไมตร ี          พนากิจไพวัลย ์ 24 1   

81 นายดีโพ             เจนจิตร์รัศม ี 93 1   

82 นายรชตะ           รังสฤษฏ์ 29 1   

83 นายจอดีลา         ปทุมจิราภา 190 1   

84 นางจารุวรรณ     เอ้ือพนาวัลย ์ 103 1   

85 นายจันทร์ทิพย์   กระจ่างกิจโชคชื่น 104 1   

86 นายดิจิริ              เจนจิตร์ไพโรจน์ 2/1 1   

87 น.ส.พนิพร         เจนจิตร์ไพโรจน์ 34 1   

89 นายรังสรรค์       นิยมเกียรติไพศาล 85 1   

90 นายปิยะพงค์      อัครนิจสกุล 101 1   
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                            รายชื่อประชากรบ้านแม่ซา ที่มีความประสงค์ขอคืนพื นที ่
                       เพ่ือการอนรัุกษป์า่ชุมชน และ ปลกูไผซ่าง เพ่ือเปน็ธนาคารอาหาร 

        บ้าน แมซ่า หมู่ที่ 2 และบ้านแม่หอย  หมู่ที่ 12 ต้าบล แม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม ่

ล้าดับท่ี ชื่อ - นามสกุล บ้านเลขท่ี จ้านวนไร่ หมายเหต ุ

1 นายพาคะ         ชูกลิ่นนิรันดร ์ 67/1 6   

2 นายอภิชัย         คามคีรีมีช านาญ 49 5 
 3 นายศักดิ์สิทธิ์   โสมวรรณกุล 22 8 
 4 นายสภัทยา       ภาสกรวงค์ 151 2 
 5 นายนิวัตน์        กระจ่างฉัตรวิไล 20 6 
 6 นายธานิน        โสมวรรณกุล 35 8 
 7 นายชัยวรรณ์    กระจ่างฉัตรวิไล 192 4 
 8 นายซะระดา     คาลมศิลปชาญไชย 111 5 
 9 นายบิงเงย์        สุวรรณ์ชลธ ี 72 8 
 10 นายฉลาด  กระจ้างกิจเลิศล้ า 152 1ไร่ 

 11 นายหลุพอ   กระจ่างกิจชัยชาญ 3 1ไร่ 
 12 น.ส.กามนิต  สินม่ันคงกุล 86 - 2งาน 

13 นายส่าเงมู  ใจจินตกว ี 22 4 ไร่ 
 14 นายยุทธนา   พนากิจไพวัลย ์ 182 - 2 งาน 

15 นายสมชาย   วนชาญชัย 45 5 ไร่ 
 16 นายพะเอแฮ  กระจ่างแจ่มเจริญ 5./1 - 1 งาน 

17 นายตะโต๊ะแประ ฝายหิน 1./1  3 ไร่ 
 18 นายมูเร  วิญญูรัตน์ 73 3 ไร่ 
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                            รายชื่อประชากรบ้านแม่ซา ที่มีความประสงค์ขอคืนพื นที ่
                       เพ่ือการอนรัุกษป์า่ชุมชน และ ปลกูไผซ่าง เพ่ือเปน็ธนาคารอาหาร 

                      บ้าน แม่หอย หมู่ที่ 12  ต้าบล แม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม ่

ล้าดับท่ี ชื่อ - นามสกุล บ้านเลขท่ี จ้านวนไร่ หมายเหต ุ

19 นายวิชัย  พนากิจไพวัลย ์ 83  4 ไร่ 
 20 นายแดวะโซ  วนชาญชัย 64  5 ไร่ 
 21 นายลาท ู กระจ่างกิจชัยชาญ 62 3 ไร่ 
 22 นายพิชิต  กระจ่างกิจเลิศล้ า 152 1 ไร่ 
 23 นายธวัชชัย  เจนจิตรไพโรจน ์ 53 3 ไร่ 
 24 นายพรชัย  ปทุมจิราภา 190 4 ไร่ 
 25 นายชุมวัน  เปรมช่ืนพนาวัน 75 2 ไร่ 
 26 นายพะปุเจ๊ะ  เหนือภูผา 106 2 ไร่ 
 27 นายหน่าบ ู เหนือภูผา 61 2 ไร่ 
 28 นายซอเหล่คา  กระจ่างแจ่มเจริญ 56 2 ไร่ 
 29 นายจอปิล ิ  เจนจิตร์ไพโรจน ์ 129 2 ไร่ 
 30 นายปรีชัย เปรมช่ืนพนาวัน 12 1ไร่ 
 31 นายกมลศักดิ์  พนากิจไพวัลย์ 90 1 ไร่ 
 32 นายดิจิร ิ เจนจิตร์ไพโรจน ์ 2./1 2 ไร่ 
 33 นายนวยพอ  ฝายหิน 1 2 ไร่ 

 34 นายแกน ุ ธัชะรรมกุล 191 - 1  งาน 

35 นายศักดิ์ดา  เจนจิตร์รัศมี 67 2  ไร่ 
 36 นายประสาน  กระจ่างแจ่มเจริญ 25 3 ไร่ 
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                            รายชื่อประชากรบ้านแม่ซา ที่มีความประสงค์ขอคืนพื นที ่
                       เพ่ือการอนรัุกษป์า่ชุมชน และ ปลกูไผซ่าง เพ่ือเปน็ธนาคารอาหาร 

                      บ้าน แม่หอย หมู่ที่ 12  ต้าบล แม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม ่

ล้าดับท่ี ชื่อ - นามสกุล บ้านเลขท่ี จ้านวนไร่ หมายเหต ุ

37 นายปุระ วิเชียรวิชิต 35 3 ไร่ 
 38 นายอ าพล  กระจ่างกิจชัยชาญ 178 4 ไร่ 
 39 นายจอเหล่อมู  กระจ่างกิจเลิศล้ า 4 1ไร่ 
 40 นางหน่อพอโซ  เจนจิตร์รัศมี 30 1 ไร่ 
 41 นายซอแอ๊ะลา  เจนจิตร์ไพโรจน ์ 69 - 2 งาน 

42 นายมาเลละ  กระจ่างกิจชัยชาญ 72 1 ไร่  2 งาน 

43 นายธิค า  นิยมเกียรติไพศาล 41 4 ไร่ 
 44 นางทูนี  นิยมเกียรติไพศาล 19 2 ไร่ 
 45 นายอนงค์ จตุพรกุลธรรม 47 5 ไร่ 
 46 นายวรเดช  วิเชียรวิชิต 48 - 1 งาน 

47 นายสมชาย  กระจ่างกิจชัยชาญ 78 2 ไร่ 
 48 นายสมบูรณ์  วิเชียรวิชิต 140 2 ไร่ 
 49 นายรชตะ  รังสฤษฏ ์ 29 1 ไร่ 
 

 
ทั้งหมด 

 
136 ไร่ 11งาน 

 แล้วแต่จะโปรด 
          นายบวร สุริยะชัยพนัธ์ /นายก                         
          องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร 
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ค้ากล่าวรายงานของ นายภูสวัสด์ิ  สุขเล้ียง  ประธานโครงการฯ 

ทูลต่อ หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ประธานในพิธีราชสดุดี 
 

              เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 
พรรษาวันที่ 5ธันวาคม 2557 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญทรง 

เจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557 
        เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝายถาวร 100 ฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1,000 ต้น  

ถวายเป็นพระราชกุศล 
 

กราบทูล   หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชน ีประธานในพิธีราชสดุดีเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ พรชนมพรรษา 87 พรรษาวันท่ี 5 ธันวาคม 2557และ
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 82  พรรษาวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 

 
                 ข้าพเจ้า  นายภูสวัสด์ิ  สุขเล้ียง  ประธานโครงการฯ  ด้วยส้านึกในพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพรชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และ เน่ืองในโอกาสที่สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82  พรรษาวันที่ 12    สิงหาคม  
2557     นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้  
องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ  
วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “สร้างฝายชะลอน้้า 
แบบถาวร 100 ฝาย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จ้านวน  1,000 ต้น” 
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 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
     พระบรมราชินีนาถ  ที่ท้ังสองพระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
2. เพื่อช่วยเก็บกักน้้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง  และช่วยป้องกันไฟป่า   
3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. เพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้า และ ชาอัสสัม  ทดแทน การท้าไร่ข้าวโพด หอมแดง  

และกะหล้่าปลี 
 

 
 
 
 

แล้วจะทรงโปรด 
ข้าพระพุทธเจ้า  นายภูสวัสด์ิ  สุขเล้ียง 

ประธานองค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย 
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ที่ อท 24 /2557 
       10 เมษายน  2557 

เรื่อง      ประธานเปิดงาน“สร้างฝายชะลอน ้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

กราบทูล     หม่อมเจ้า ภีศเดช  รัชน ี 
 

สิ่งที่แนบมาด้วย     1.หมายก้าหนดการ 
 

                    สืบเนื่องด้วย องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย -วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 
นายอ าเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจราราชการ  ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “ สร้าง
ฝายถาวร 80 ฝาย ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82  พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557 

                   ในการนี้ กระหม่อมประธานองค์การป่ารักน้้าแห่งประเทศไทย และ  คณะท้างาน จึงกราบทูลเชิญ

หม่อมเจ้า ภีศเดช    รัชนี  ประธานเปิดงาน “โครงการสร้างฝายถาวร 80 ฝายถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรต”ิ  ณ.หมู่บ้ำนแม่หอย  หมู1่2 ต.แม่นำจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม ่วันที่ 19 พฤษภาคม  2557 เวลา 
09.00น. 

       องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอ าเภอ แม่แจ่ม นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ข้าราชการ ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  และ พี่น้องชนเผ่ากะเหรียง  
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
                     จงึกราบทลูเพ่ือทรงทราบและพิจารณา 

แล้วแต่จะโปรด 
                                                                กระหม่อม  นาย ภูสวัสดิ์          สุขเล้ียง  

          ประธานองค์การป่ารักษ์น้้า ฯ 
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หมายก าหนดการ หม่อมเจ้า ภีศเดช    รัชนี ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 

เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล 
*********************************** 

วันจันทรท์ี่  19 พฤษภาคม 2557 
เวลา    08.30 น. นายภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง  ประธานองค์การฯ  

องค์การป่ารักน้ าแห่งประเทศไทย วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ และ ราษฎร
ชนเผ่า 8  จังหวัดภาคเหนือ รอต้อนรับประธานพิธี 

เวลา   09.00  น.              ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.หมู่บ้านแม่หอย   หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม ่
ฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ข้าราชการ ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่
เหล่า  และ พี่น้องชนเผ่ากะเหรียง 
นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายวิจิตร หลังสัน)  กล่าวต้อนรับ และ ถวายราชสดุด ี

เวลา   09.10 น.  ประธานพิธีฯ ขึ้นบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์  
   เปิดกรวยดอกไม้  ถวายพานพุ่มสักการะ  
   อ่านประกาศราชสุดี  
   เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา  
เวลา   09.20  น.              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร กล่าวรายงาน   
                                         นายภสูวสัดิ ์ สุขเล้ียง  ประธานองค์การฯ รายงาน  เรียนเชิญประธานฯ  มอบใบประกาศ     
                                         เกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนโครงการสร้างฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็น  
                                         พระราชกุศล 
                                         1.บริษัท แมกโนวา  จ ากัด บริจาค 50,000.00 บาท (จ านวนเงินห้าหมื่นบาทถ้วน) 
                                         2.ราษฎรถวายทีดิน 52 ไร่   จ านวน 9 ราย  
                                         3.ตัวแทนราษฎรผู้ร่วมท าฝายชะลอน้ าถาวร จ านวน 100 ฝาย จ านวน 89 ครอบครัว   

                    4.แกนน าชนเผ่า พ่ีน้องชนเผ่าแสดงศิลปวัฒนธรรม ถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระ  
                       เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 
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เวลา  10.00  น.        เยี่ยมชม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ฯ 
เวลา  10.30 น.        ประธานพิธีฯ  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ& เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย 
      รับมอบฝายถาวร 100 ฝาย สร้างโดยชาวบ้านแม่หอย ครอบครัวละ 1-2 ฝาย 
เวลา   11.00 น.      ประธานพิธี  เสด็จกลับ  ประธานองค์การฯ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่  
                              นายอ าเภอแม่แจ่ม -นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ผู้ร่วมพิธี ข้าราชการ และ ราษฎร
                 ชนเผ่า ฯ ส่งเสด็จ 
 

************************************ 
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ที ่อท37 /2557 
        15 พฤษภาคม  2557 

เรื่อง   รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสร้ายฝาย -ปลูกป่า  
  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร 
 

1. หม่อมเจ้า ภีศเดช    รัชน ี
2. ประธานฝ่ายสงฆ์ 
3. นายอ าเภอแม่แจ่ม (นายวิจิตร หลังสัน)   
4. พ.ต.อ.ณัชทสิษฐ์ บุญมาก   ผกก.สถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่แจ่ม 
5. นายพัลลภ สุวรรณมาลิก  (ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด เชียงใหม่) 
6. พลเอก วินัย ทันศรี (วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่) 
7. นายภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง องค์การป่ารักษ์น้ าแห่งประเทศไทย 
8. นายกเหล่ากาชาด อ าเภอแม่แจ่ม 
9. ก านันต าบลแม่นาจร 
10. ผู้ใหญ่ต าบลแม่นาจร19 หมู่บ้าน 
11. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร 
12. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร 
13. ป่าไม้อ าเภอแม่แจ่ม 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
    นาย ภูสวัสดิ์          สุขเล้ียง 

                                                         ประธานองค์การป่ารักษน์้ าแห่งประเทศไทย 
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Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท 25 /2557 
         

                                                          10 เมษายน  2557 

เร่ือง           งานแถลงขา่ว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

เรียน               ส่ือมวลชนทุกท่าน 
 

ส่ิงที่แนบมาด้วย     1.ก้าหนดการ  
 

                      เน่ืองในโอกาสที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และ 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นับเป็น
มหามงคลสมัยพิเศษย่ิง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอ
แม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “ ฝาย
ชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ”  ณ.หมู่บ้านแม่หอย  หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วันที่ 19 พฤษภาคม  2557 
เวลา 09.00 น. ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในด้าน
การพัฒนาแหล่งน้้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 6 แห่งทั่วประเทศ และ  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริกว่า 4,000 โครงการ  ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  
                      การนี ้จึงกราบเรียนเชิญหวัหนา้ศูนย์ขา่วภาคเหนอืร่วมรับฟงังานแถลงขา่ว วันองัคารที ่ 29 เมษายน 2557  เวลา 
10.00 น. ณ.ห้องประชุมห้วยแก้ว 5 โรงแรมภูค้า และเวลา 12.00 น. เชิญร่วมรับประธานอาหาร  

       องค์การปา่รักษน์้า้แหง่ประเทศไทย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงจะได้รับความอนเุคราะหส์นบัสนนุ และ ได้รับความ
ร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

 
                    จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                     ( อาจารย์ภูสวัสด์ิ    สุขเล้ียง)  
                                 ประธานองค์การปา่รักน้า้แหง่ประเทศไทย    
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ก้าหนดการแถลงข่าว 

โครงการ “ฝายชะลอน้้า 80 ฝาย - ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
(บ้านแม่หอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่) 

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ.2557 

ณ ห้องประชุม ห้วยแก้ว 5 โรงแรมภูค้า 

 

เวลา 09.30 น. ลงทะเบียน 

เวลา 10.00 น. อาจารย์ภูสวัสด์ิ   สุขเล้ียง    ประธานฯกล่าวต้อนรับส่ือมวลชนทุกท่าน    

                      ผู้ร่วมแถลงข่าว  1. นายวิจิตร  หลังสัน นายอ้าเภอแม่แจ่ม 
                                              2.อาจารย์ พัลลภ สุวรรณมาลิก  (ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง  
                                                 จังหวัดเชียงใหม่)  
                                             3 .พลเอก วินัย ทันศรี (วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่)  
  
เวลา 11.30 น. ตอบค้าถามส่ือมวลชน 
 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ Coffee shop โรงแรมเชียงใหม่ภูค้า 
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องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท 29 /2557 
        10  เมษายน  2557 

เร่ือง                  งานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

เรียน                       นายวิจิตร  หลังสัน (นายอ้าเภอแม่แจ่ม) 
 

ส่ิงที่แนบมาด้วย     1.ก้าหนดการ  

                       เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 
และ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557  
นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษย่ิง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ     
“ สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ”  ณ.หมู่บ้านแม่หอย  หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วันที่ 19 
พฤษภาคม  2557 เวลา 09.00 น. ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติ
บ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตร
ทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 7 แห่งทั่วประเทศ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า 4,000 โครงการ  ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  

                         การนี ้จึงกราบเรียนเชิญ นายวิจิตร  หลังสัน (นายอ้าเภอแม่แจ่ม ) ร่วมงานแถลงข่าว วันอังคารที่  29  เมษายน 
2557 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมห้วยแก้ว 5 โรงแรมภูค้า และเวลา 12.00 น. เชิญร่วมรับประธานอาหาร  

            องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความ
ร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย               
                      จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                       

                                                                               ( อาจารย์ภูสวัสด์ิ    สุขเล้ียง)  
                       ประธานองค์การปา่รักน้า้แหง่ประเทศไทย    
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                                                                     องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย  
                                                      The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                                          ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
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ก้าหนดการแถลงข่าว 

โครงการ “สร้างฝายชะลอน้้า 80 ฝาย - ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
(บ้านแม่หอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่) 

วันอังคารที ่29  เมษายน พ.ศ.2557 

ณ ห้องประชุม ห้วยแก้ว5 โรงแรมภูค้า 

 

เวลา 09.30 น. ลงทะเบียน 

เวลา 10.00 น. อาจารย์ภูสวัสดิ์   สุขเลี้ยง    ประธานฯกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่าน    

                           ผู้ร่วมแถลงข่าว  1. นายวิจิตร  หลังสัน นายอ้าเภอแม่แจ่ม 
                                                    2.อาจารย์ พัลลภ สุวรรณมาลิก  (ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด         
                                                       เชียงใหม่)  
                                                     3 . พลเอก วินัย ทันศรี (วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่)  
  
เวลา 11.30 น. ตอบค้าถามส่ือมวลชน  
 

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ Coffee shop โรงแรมเชียงใหม่ภูค้า 
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องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท 28 /2557 
        10  เมษายน  2557 

เร่ือง       เชิญร่วมโครงการ “สร้างฝายชะลอน้้า 80ฝาย - ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล 
 

เรียน             นายวิจิตร  หลังสัน (นายอ้าเภอแม่แจ่ม) 
                    
                    อา้งถึงหนงัส่ือ ที่ อท20/2557 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ได้รับการร้องขอจาก
ประชาชน บ้านแม่หอย จ้านวน 80 ครัวเรือน 400  กว่าคน หมู่ที่  12 ต้าบลต้าบลแม่นาจร ความได้ทราบแล้วนั้น  เนื่องในโอกาสที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557  นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษย่ิง สมควร
ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “ สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่า
ถวายเป็นพระราชกุศล ”  ณ.หมู่บ้านแม่หอย   หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วันที่ 19 พฤษภาคม  2557  
เวลา 09.00น. ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในด้าน
การพัฒนาแหล่งน้้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 6 แห่งทั่วประเทศ และ  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริกว่า 4,000 โครงการ  ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน                         

            องค์การปา่รักษน์้า้แหง่ประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านวิจิตร  หลังสัน (นายอ้าเภอแม่แจ่ม ) ร่วมโครงการ  
“สร้างฝายชะลอน้้า 80 ฝาย – ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์
สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
               
                    จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                       
                                                                               ( อาจารย์ภูสวัสด์ิ    สุขเล้ียง)  

                       ประธานองค์การปา่รักน้า้แหง่ประเทศไทย    

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

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท 30 /2557 
        10 เมษายน  2557 
 

เร่ือง      เชิญร่วมโครงการ  “สร้างฝายชะลอน้้า 80 ฝาย - ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล 
 

เรียน          นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร  
                    
                   เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และ 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557  นับเป็น
มหามงคลสมัยพิเศษย่ิง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอ
แม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “ 
สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ”  ณ.หมู่บ้านแม่หอย   หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วันที่ 
19พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00น. ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติ
บ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตร
ทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 6 แห่งทั่วประเทศ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า  4,000 โครงการ  ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน                         

            องค์การปา่รักษน์้า้แหง่ประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน นายก องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร  ร่วม
โครงการ “สร้างฝายชะลอน้้า 80 ฝาย – ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์
สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
               
                    จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                       
                                                                               ( อาจารย์ภูสวัสด์ิ    สุขเล้ียง)  

                       ประธานองค์การปา่รักน้า้แหง่ประเทศไทย    
 

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

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท 31 /2557 
        10 เมษายน  2557 
 

เร่ือง         งานแถลงขา่ว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

เรียน             อาจารย์ พัลลภ สุวรรณมาลิก  (ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด เชียงใหม่)  
 

ส่ิงที่แนบมาด้วย     1.ก้าหนดการ  

                เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และ 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557  นับเป็น
มหามงคลสมัยพิเศษย่ิง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอ
แม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ     “ สร้าง
ฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ”  ณ.หมู่บ้านแม่หอย   หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วันที่ 19
พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00 น. ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติ
บ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตร
ทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 6 แห่งทั่วประเทศ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า 4,000 โครงการ  ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  

                         การนี ้จึงกราบเรียนเชิญ อาจารย์ พลัลภ สุวรรณมาลิก  (ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด เชียงใหม่) 
ร่วมงานแถลงข่าว วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมห้วยแก้ว5 โรงแรมภูค้า และเวลา 12.00น. เชิญ
ร่วมรับประธานอาหาร  

            องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความ
ร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
                      จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                       
 

                                                                               ( อาจารย์ภูสวัสด์ิ    สุขเล้ียง)  
                ประธานองค์การปา่รักน้า้แหง่ประเทศไทย    
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องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท 32 /2557 
        10  เมษายน 2557 
 

เร่ือง         งานแถลงขา่ว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

เรียน             พลเอก วินัย ทันศรี (วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ส่ิงที่แนบมาด้วย     1.ก้าหนดการ  

                      เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และ เนื่อง
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557  นับเป็นมหา
มงคลสมัยพิเศษย่ิง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอแม่
แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ     “ สร้าง
ฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ”  ณ.หมู่บ้านแม่หอย   หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วันที่ 19
พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 น. ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติ
บ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตร
ทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 6 แห่งทั่วประเทศ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า 4,000 โครงการ  ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  

                         การนี ้จึงกราบเรียนเชิญ พลเอก วินยั ทนัศรี (วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่)  ร่วมงานแถลงข่าว วัน
อังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมห้วยแก้ว 5 โรงแรมภูค้า และเวลา 12.00 น. เชิญร่วมรับประธานอาหาร  

            องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความ
ร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย               
                      จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                       

                                                                               ( อาจารย์ภูสวัสด์ิ    สุขเล้ียง)  
              ประธานองค์การปา่รักน้า้แหง่ประเทศไทย    
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องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท 34 /2557 
        3 พฤษภาคม  2557 
 

เร่ือง       เชิญร่วมโครงการ “สร้างฝายชะลอน้้า 80 ฝาย - ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล 
 

เรียน             พ.ต.อ.ณัชทสิษฐ์ บุญมาก   ผกก.สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอแม่แจ่ม 
                    
           เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และ 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557  นับเป็น
มหามงคลสมัยพิเศษย่ิง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอ
แม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “ 
สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ”  ณ.หมู่บ้านแม่หอย   หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วันที่  
19 พฤษภาคม  2557 เวลา 09.00น. ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติ
บ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตร
ทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 6 แห่งทั่วประเทศ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า 4,000 โครงการ  ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน   
                       

       องค์การปา่รักษน์้า้แหง่ประเทศไทย ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน พ.ต.อ.ณัชทสิษฐ์ บุญมาก   ผกก. สถานีต้ารวจภูธร
อ้าเภอแม่แจ่มร่วมโครงการ “สร้างฝายชะลอน้้า 100 ฝาย – ปลูกป่า 1000 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างย่ิง
ว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี้ จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ด้วย               
                    จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                       
                                                                               ( อาจารย์ภูสวัสด์ิ    สุขเล้ียง)  
                                                                    ประธานองค์การปา่รักน้า้แหง่ประเทศไทย    
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องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท 35 /2557 
        12 พฤษภาคม  2557 
 

เร่ือง       ขอกล้าพันธ์ เพื่อร่วมโครงการ “สร้างฝายชะลอน้้า - ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล 
 

เรียน             ผู้แทนป่าไม้ ฝ่ายศึกษาพัฒนาป่าไม้ 
                   
                             เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และ 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557  นับเป็น
มหามงคลสมัยพิเศษย่ิง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอ
แม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “ 
สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ”  ณ.หมู่บ้านแม่หอย   หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วันที่ 
19 พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00น. ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติ
บ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ เกษตร
ทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 6 แห่งทั่วประเทศ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า 4,000 โครงการ  ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน    
                      

       องค์การปา่รักษน์้า้แหง่ประเทศไทย ใคร่ขอกล้าพันธ์ มีรายการดังนี้ 1.มะขาม  500 ต้น 2.ไฝ่ซาง 500 ต้น 3.ไผ่ตง 50 
ต้น 4.ต้นขี่เหล็กป่า 250 ต้น หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน และ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนี้ 
จากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
               
                    จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพจิารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                       
                                                                               ( อาจารย์ภูสวัสด์ิ    สุขเล้ียง)  

             ประธานองค์การปา่รักน้า้แหง่ประเทศไทย    
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องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท 36 /2557 
        14 พฤษภาคม  2557 
 

เร่ือง               โครงการเฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

เรียน                    นายวิจิตร  หลังสัน (นายอ้าเภอแม่แจ่ม) 
 

ส่ิงที่แนบมาด้วย   1.ใบประกาศเกียรติคุณ  
                           2.รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
                

                             อา้งถึงหนงัสือที่ อท 29 /2557 ลงวันที่ 10   เมษายน  2557  องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
อ้าเภอแม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “ 
สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่า ถวายเป็นพระราชกุศล ”  ณ.หมู่บ้านแม่หอย   หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่วันที่ 19 
พฤษภาคม  2557 เวลา 09.00 น. ความได้ทราบแล้วนั้น  
 

                         การนี ้เพื่อเชิดชูเกียรติ โดยราษฎรบ้านแม่ซาได้มอบที่ดินท้ากิน เพื่อสาธารระประโยชน์ และ ในคุณงามความดีผู้
ที่ให้การสนับสนุน โครงการเฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” ส้าหรับบุคคลทั่วไปมีดังนี้  
1.ภาคเอกชนบริจาคทรัพย์ จ้านวนเงิน 50,000.00บาท    รวม 1 ราย 
2.ราษฎรบ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 ได้มอบที่ดินท้ากิน เพื่อป่าชุมชน จ้านวน 9  ราย รวมที่ดิน 52 ไร่   รวม 9 ราย 
3.ราษฎรบ้านแม่หอย จ้านวน 82 ครอบครัว สร้างฝายถาวร  จ้านวน 100 ฝาย รวม 89 ราย(เพิ่มเติม 7ราย)  
 

            องค์การปา่รักษน์้า้แหง่ประเทศไทยใคร่ขอความอนุเคราะห์ ท่าน วิจิตร  หลังสัน (นายอ้าเภอแม่แจ่ม ) เซ็นต์ใบ
ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ ให้ทราบโดยทั่วกัน  
               

                        จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                       
                                                                               ( อาจารย์ภูสวัสด์ิ    สุขเล้ียง)  

               ประธานองค์การปา่รักน้า้แหง่ประเทศไทย 
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องค์การป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย  

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท20/2557 
        24 กุมภาพันธ์ 2557 
 

เรื่อง         ขอเข้าประชมุส่วนราชการ ประจ้าเดือนเมษายน 
 

เรียน        นายอ้าเภอแม่แจ่ม  

                ด้วย องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย  ได้รับการร้องขอจากประชาชน บ้าน แม่หอย  จ้านวน 80
ครัวเรือน 400  กว่าคน หมู่ที่  12 ต้าบลต้าบลแม่นาจร  อ้าเภอแม่ แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ว่าขาดแคลนน้้าในการ
อุปโภค และการเกษตร   อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท้าโครงการสร้างฝ ายชะลอน้้า 
ถวายเป็น      พระราชกุศล 87 พรรษา มหาราชา ข้ึน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และชะลอการไหลของน้้าในฤดูน้้า
หลากอีกด้วย เพื่อให้ “การบริหารการจัดการน้้าบูรณาการร่วมกัน”  
 

                  องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทยจึงใคร่ขอเข้าร่วมประชุมส่วนราชการ ประจ้าเดือนเมษายน  หรือ 
ประชุมโต๊ะกลม ณ.ห้องท้างาน นายอ้าเภอแม่แจ่ม (ท่านนายอ้าเภอแจ่มเป็นประธาน) โดยจะมีคณะ วุฒิอาสา
ธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหมเ่ข้าร่วมประชุมด้วย วันพุธที่ 2 เมษายน  2557 เวลา 10.00 -11.00 น หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน  เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 

                       จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( นายภูสวัสดิ์       สุขเลี้ยง ) 
ประธานองค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย 
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ที่ อท 33/2557 
        30  เมษายน  2557 
 

เร่ือง         ขอเข้าร่วมงานแถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน้้า - ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

เรียน              ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  

                       เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87  พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และ 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 82  พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2557นับเป็น
มหามงคลสมัยพิเศษย่ิง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ การนี้ องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ้าเภอ
แม่แจ่ม - องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ     “ 
โครงการสร้างฝายชะลอน้้า 100 ฝาย-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล 2,000 ต้น ”  ณ.หมู่บ้านแม่หอย  หมู่ 12 ต.แม่นาจร อ.แม่
แจ่ม จ. เชียงใหม่วันที่ 19 พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00 น. ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีพระ
วิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชด้าริใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การ
ส่งเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 6 
แห่งทั่วประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกว่า 4.000 โครงการ  ที่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน  
 

                         การนี ้ องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทยและคณะ ขอเข้าร่วมงาน แถลงข่าว เฉลิมพระเกียรติ “สร้างฝายชะลอน้้า 
100 ฝาย – ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล 1,000 ต้น” วันอังคารที่ 6  พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องแ ถลงข่าวจังหวัด
เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว 1.อาจารย์ภูสวัสด์ิ   สุขเล้ียง  2.อาจารย์ พัลลภ สุวรรณมาลิก  3. พลเอก วินัย ทันศรี 
 

                      จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                       
 

                                                                               ( อาจารย์ภูสวัสด์ิ    สุขเล้ียง)  
                       ประธานองค์การปา่รักน้า้แหง่ประเทศไทย    

 

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


48 

 

 

 
องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    

 

ประวัติหมู่บ้าน 
 
 ประวัติของหมู่บ้านแม่หอยนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัดเนื่องจากผู้ที่ได้มาตั้งรากฐานอยู่ก่อนนั้นล่วงลับไปแล้ว 
จึงรู้กันเพียงย่อๆว่าหมู่บ้านแม่หอยเกิดขึ้นจากคนต่างถิ่นได้ย้ายเข้ามาอยู่ ก่อนที่จะตั้งกันอย่างจริงจังนั้นต้องมีการ
อยู่และย้ายไปเรื่อยๆ หลายปี จนกระทั่งได้มารวมกันแค่ 3 หลัง ที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้น เนื่องจากหมู่บ้านได้ตั้งอยู่
ใกล้แม่น้้าหอย ผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อก่อนนั้นมีความเชื่อว่าหากหมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้สถานที่ใดให้ตั้งชื่อคล้อยตามสถานที่นั้น
เพื่อว่าจะจ้าได้ง่าย จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านแม่หอย ณ.ปัจจุบัน หมู่บ้านแม่หอยเมื่อก่อนอยู่หมู่ที่ 2 หมู่ที่เดียวกัน
กับ บ้านแม่ซา ซึ่งเมื่อก่อนนั้นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านแม่ซา ซึ่งตอนนั้นผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสกาทู  ปลูกเงิน  ผู้น้าของ
หมู่บ้านแม่หอยขณะนั้นคือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คือนายพะอึเด  พนากิจไพวัลย์ และต่อมาได้มีการเลือกตั้งใหม่ 
ผู้ใหญ่บ้าน คือนายค้านึง   รสสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่หอยคือ นายดีโพ   เจนจิตรัศมี  มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง 
ผู้ใหญ่บ้านคือนายมิตรภาพ  ปลูกเงิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่หอยคือ นายดีโพ  เจนจิตรัศมี  และต่อมาได้มีการแยก
หมู่ที่เอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านแม่หอยคือ นาย ละดี  พนากิจไพวัลย์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน คือ นายปรีชัย  เปรม
ชื่นพนาวัน และนายปรีดา   ฝายหิน   ผู้น้าหมู่บ้านปัจจุบัน มีด้วยกัน 2 ชุด คือฝ่ายปกครองและฝ่ายพัฒนา  ฝ่าย
ปกครอง  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมพร กระจ่างแจ่มเจริญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมชาย  วนชาญชัย  และ นายดี
โพ  เจนจิตรัศมี  ฝ่ายพัฒนาคือสมาชิก องค์การบริหารส่วนต้าบล คือ นายธิค้า  นิยมเกียรติไพศาล และนาย
สมพงษ์  สุวรรณสันติชัยต่อมาในปี 2553 ผู้น้าในหมู่บ้านแม่หอยปัจจุบันคือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือคือฝ่าย
ปกครองและฝ่ายพัฒนา  ฝ่ายปกครอง  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมพร กระจ่างแจ่มเจริญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือ นาย
จุมพล พรวีรชาติ และ นายดีโพ  เจนจิตรัศมี  ฝ่ายพัฒนาคือสมาชิก องค์การบริหารส่วนต้าบล คือ นายธิค้า  นิยม
เกียรติไพศาล และนายวรยุทธ เจนจิตรัศมี   
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ข้อมูลสภาพท่ัวไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 
               พื้นที่ขอบเขตหมู่บ้านแม่หอยประมาณ 18,348 ไร่ แบ่งเป็น พ้ืนที่ไร่    395 ไร่ พื้นที่นา 32 ไร่ พื้นที่ ไร่
หมุนเวียน 300 ไร่ พื้นที่ที่อยุ่อาศัย 50 ไร่  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 13,996 ไร่ พื้นที่ป่าใช้สอย  2,000 ไร่ พื้นที่เขตป่า
อนุรักษ์ 1,875 ไร่ 
      - แหล่งสาธารณะ -  แห่ง   
      - ประปา  1  แห่ง  ผู้ใช้   79    ครัวเรือน  บ่อสาธารณะ   1    แห่ง   (ใช้ไม่ได้) 
      -  จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า            76           ครัวเรือน    
      - โทรศัพท์สาธารณะ                      แห่ง    ส่วนตัว (เบอร์บ้าน)    -   เครื่อง 
      - หอกระจายข่าว   1  แห่ง  วิทยุชุมชน                         -                    แห่ง 
      - ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน          -         แห่ง       ที่อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน        -   แห่ง 
      - ศาลาประชาคม  1     แห่ง  อ่ืนๆ                              
ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเท่ียว 
 - ประเพฯปีใหม่  เดือน  ธันวาคม -มกราคม ของทุกปี 
 - ประเพณี  คริสตมาส เดือน ธันวาคม ของทุกปี        
    สาถนที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถ ุ
      1.ถ้้าผาว่ิงจู้           
      2.ถ้้าผาสะงะ            
      3.แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ ์
ข้อมูลด้านการบริการหมู่บ้าน 
1.6.1 ชื่อ ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายสมพร         กระจ่างแจ่มเจริญ    โทร  085-6249815 
1.6.2. ชื่อ นายก อบต.          นายบวร        สุริยะชัยพันธ์               โทร                      
1.6.3. ชื่อสมาชิก อบต. (หมู่บ้าน) 1.นายธิสุรศักดิ์   พนากิจไพวัลย์โทร   
 
2. นายนัทธพงษ์  กระจ่างกิจชัยชาญโทร    

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


50 

 

 

 
องค์การป่ารักษ์น ้าแห่งประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                         ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    

 
       1.6.4. รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 1)   นายธิค า      นิยมกียรติไพศาล         2) นายสมพร      กระจ่างแจ่มเจริญ                                                           
 3)  นายสมชาย  วนชาญชัย         4) นายแดวะโซ  วนชาญชัย 
 5)  นายสมพงษ์   สุวรรณสันติชัย          6) นายดิโพ         เจนจิตรัศมี 
 7)  นายพะเต้       เจนจิตรัศมี                 8) นายจุมพล      พนากิจไพวัลย ์
 9)  นายซอซอยบือ  กระจ่างกิจชัยชาญ 10)นายธวัชชัย    เจนจิตไพโรจน ์
 11) นายวรยุทธ์   เจนจิตรัศมี                 12) นายณรงค์    เจนจิตไพโรจน ์
        1.6.5. รายชื่อหัวหน้าคุ้ม 
  - 
รายชื่อสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อส.ม) 
 1) นายสุรศักดิ์    พนากิจไพวัลย์           2) นายปรีชัย       เปรมชื่นพนาวัน                                                          
 3) นายณัฐพงษ์   กระจ่างกิจชัยชาญ     4) นางทูนี           นิยมเกียรติไพศาล 
 5) นายวิเดช        กระจ่างกิจโชคชื่น     6) นางวันเพ็ญ    พนากิจไพวัลย ์
  
รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร 
  1. นายเจวา      จตุรเลิศวรกุล  
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ปฏิทินดูกาล 
(ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน  เช่น  ภัยธรรมชาติ /โรคระบาด/.....................) 

เดือน เร่ือง สภาพที่ชเกิด/ผลกระทบ  
มกราคม 1........................................................................... 1....................................................................... 
กุมภาพันธ์ 1........................................................................... 1........................................................................... 
มีนาคม 1.เกิดไฟป่า 

 
2.น้ าเริ่มแห้ง 

1 ไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้างท าให้เกิดหมอกควัน 
อากาศเป็นพิษต่อทางเดินหายใจ 
2.น้ าอุปโภคบริโภคเริ่มขาด 

เมษายน 1.เกิดไฟป่า 
 
2.น้ าแห้ง 

1 ไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้างท าให้เกิดหมอกควัน 
อากาศเป็นพิษต่อทางเดินหายใจ 
2.ขาดน้ าอุปโภคบริโภค 

พฤษภาคม 1...........................................................................  
มิถุนายน 1.ไข้หวัดระบาด (เด็ก) 

2........................................................................... 
1.เด็กล้มป่วยจากการติดเช้ือไข้หวัดเป็นจ านวนมากและ
ติดต่อกัน 

กรกฎาคม 1........................................................................... 1........................................................................... 
สิงหาคม 1. 

2. 
2........................................................................... 

กันยายน 1.น้ าท่วมที่ท ากิน 
2. 

1.น้ าท่วมที่ท ากินของประชาชน เช่น ที่นาท าให้ข้าว
ได้รับความเสียหายและเกิดโรคระบาดในข้าวนา 

ตุลาคม 1น้ าป่าไหลหลาก 
2........................................................................... 

1.พื้นที่นาเสียหาย ข้าวเสียหาย 
2.ล าน้ าพัง ฝายน้ าพัง ดินสไลด 

พฤศจิกายน 1........................................................................... 
2........................................................................... 

1........................................................................... 
2........................................................................... 

ธันวาคม 1........................................................................... 
2........................................................................... 

1........................................................................... 
2........................................................................... 
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ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 

            กา้หนดจดุเดน่หรือจดุเเข็งของชมุชน  (ด้านบุคคล กลุ่มสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมประเพณี  และสิ่ง   
อ่ืนๆ เป็นปัจจัยภายในชุมชนเอง) จุดเด่นด้านบุคคล  ( ทุนด้านทรัพยากรบุคคล) 

ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ บ้านเลขท่ี โทรศัพท์ ลักษณะเด่น 
1 นายดิจิริ     เจนจิตไพโรจน์ 58 2/1 - มีความรู้ด้านสมุนไพร 
2 นายเจวา     จตุรเลิศวรกุล 81 8 - การเกษตรเชิงท่องเที่ยว 
3 นายดูมู        กระจ่างกิจชัยชาญ 81 3 - จักสาน,ตีเหล็ก 
4 นายแดวะโซ  วนชาญชัย 37 64 - ก่อสร้าง 
5 นายปรีชัย   เปรมชื่นพนาวัน 47 12 - มีความรู้ด้านยาแผงปัจจุบัน 
6 นายพะอึเด  พนากิจไพวัลย์ 67         20 - ช้านาญการร้าดาบพื้นบ้าน 
7 หน่อหมื่อแซว เจนจิตไพโรจน ์ 63 2/1 - หมอต้าแย 
8 นางหน่อบิดา   วนชาญชัย   - ทอผ้า 
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ข้อมูลท่ัวไป 
แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน (แสดงข้อมูลครัวเรือน,สถานที่ส้าคัญ,จุดตั้งผู้น้า,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,คนยากจน,และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน)ชุมชนปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือจรด บ้านแม่ซา ม.2 
ทิศใต้จรด บ้านแม่นาจร ม.16 
ทิศตะวันออกจรด บ้านแม่มุ ม.4 
ทิศตะวันตกจรด บ้าห้วยบง ม.12 
ระยะทางห่างจากอ าเภอ    45กม. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โบถต์ 

หอพักนักเรียน 

โรงเรียน 
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ศูนย์ฯเด็ก
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ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
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หมู่บ้านแม่หอยปัจจุบันมีครัวเรือน 80 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด  442  คน หญิง  114 คน ชาย 328 
คน  พื้นที่ขอบเขตหมู่บ้านแม่หอยประมาณ 18,348 ไร่ ได้จัดการบริหารพื้นที่ของชุมชนดังนี้ พ้ืนที่ไร่    395 ไร่ 
พื้นที่นา 32 ไร่ พื้นที่ ไร่หมุนเวียน 300 ไร่ พื้นที่ที่อยุ่อาศัย 50 ไร่  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 13,996 ไร่ พื้นที่ป่าใช้สอย  
2,000 ไร่ พื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ 1,875 ไร่ 
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             ศาสนจารย์ตะโตะแประ  ฝายหิน   อาจารย์แดวะโซ  วนชาญชัย รองศิษยาภิบาล              อาจารย์จอดีลา  ปทุมจิราภาศิษยาภิบาล            

ผู้น ำทำงกำรของหมู่บ้ำน 

ผู้น ำด้ำนศำสนำของหมู่บ้ำน 

นายสุรศักด์ิ   พนากิจไพวัลย์  นายนัทธพงษ์   กระจ่างกิจชัยชาญ 

      สมาชิก อบต    สมาชิก อบต  
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ปัญหาหลักของหมู่บ้านแม่หอย 
 ก่อนที่จะด้าเนินโครงการสร้างฝายหมู่บ้านแม่หอยเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้้าเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขาสลับซับซ้อนกัน การเพาะปลูกจะสามารถท้าได้ปีละครั้งในฤดูฝนเท่านั้น 
เมื่อถึงฤดูแล้งน้้าในล้าห้วยก็จะแห้งไปท้าให้หมู่บ้านแม่หอยประสบกับปัญหาเรื่องเป็นอย่างมาก ผู้น้าทุกๆยุคมี
ความประสงค์ที่จะพัฒนาแหล่งน้้าด้วยวิธีการต่างแต่ก็ไม่สามารถท้าให้น้้าในหน้าแล้งอยู่ได้ จึงร่วมกับองค์กร
พัฒนาต่างรวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านได้ร่วมมือกันท้าโครงการสร้างฝายถาวร เพื่อมองถึง
อนาคตข้างหน้าที่หวังว่าจะมีน้้าในหน้าแล้ง และอีกอย่างคือด้านอาชีพ เป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเปลี่ยนแปลง
อาชีพนอกจากการท้าไร่ข้าวโพด เนื่องจากไม่สามารถเลือกทางอ่ืนได้ จ้าเป็นต้องเลี้ยงครอบครัว ส่งเสียลูกที่ก้าลัง
เรียนหนังสือ  
ความรู้สึกของชาวบ้านหลังจากท่ีได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้้าถาวร 
 ก่อนที่จะเกิดโครงการนี้ขึ้นมาชาวบ้านบางส่วนที่ได้ข่าวว่าจะมีองค์กรพัฒนาจะร่วมสร้างฝายในหมู่บ้าน 
บางคนมีความรู้สึกตื่นเต้นจนไม่สามารถจะคอยได้ ลงมือสร้างฝายก่อนใคร และในความรู้สึกของเขาบอกว่ารู้สึกดี
และเป็นประโยชน์อย่างมาก อยากจะท้ามานานแล้วแต่ด้วยความรู้ การศึกษาจึงไม่สามารถชัดจูงใครได ้
 -นายหลุพอ  กระจ่างกิจชัยชาญ หลังจากได้ร่วมมือกันสร้างฝายชะลอน้้าถาวร ชาวบ้านมีความหวังว่า
จะมีส่ิงดีๆเกิดขึ้นในภายภาคหน้า เขามีความสุขที่ได้ท้าเพื่อในหลวง และส้าหรับหมู่บ้านด้วย 
 -นายแดวะโซ  วนชาญชัย เห็นความร่วมมือความสามัคคีของชาวบ้านพร้อมใจกันท้าให้ไม่สามารถ
มองดูอยู่เฉยๆได้ต้องลุกขึ้นมา เป็นความรู้สึกสุขที่ได้ร่วมกันท้าสิ่งที่ดีดีส้าหรับอนาคตของลูกหลานต่อไป 

 จะไม้หยุดท้าแค่นี้ ถ้าเป็นได้จะท้าการปล่อยสัตว์ป่า เช่น ปลา กบ เป็นต้น  
 จะปลูกป่าเพิ่มข้ึนแต่ละปีในวันส้าคัญต่างๆ  
 อยากจะเห็นโครงการกิจกรรมเช่นนี้อีกเรื่อยๆ  
 -นายสมพร  กระจ่างแจ่มเจริญ ขอบคุณอาจารย์ภูสวัสดิ์  สุขเลี้ยง ที่ได้ให้มีโครงการแบบนี้ เป็นสิ่งที่
ต้องการอยากจะท้ามานานแล้ว รู้สึกดีใจ 
 -นางจีรภรณ์   พนากิจไพวัลย ์
รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้ แม้จะเป็นผู้หญิงไม่สามารถท้าอะไรได้มากแต่ได้ท้าเลก็ๆน้อยๆ และ
ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่ได้มาเห็นความจ้าเป็น ความเดือดร้อนของชาวเขาอย่างเรา 
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ท่ีพิเศษ/2557         หมู่บ้านแม่หอย หมู่ท่ี 12  

          ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม  

          จ.เชียงใหม่ 50270 

      24 มีนาคม 2557 

 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์การจัดท้าฝายชะลอน้้าชาวบ้าน บ้านแม่หอย 

เรียน  อาจารย์ภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง ประธานองค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย  

 เนื่องด้วยหมู่บ้านแม่หอย หมู่ท่ี 12 ตั้งอยู่ในเขตปกครองของ ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ในพื้นป่าสวงนแห่งชาติ ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ภูเขาสลับซับซ้อน มีประชากรท้ังหมด 

423 คน ประกอบไปด้วยครัวเรือน 79 หลังคา เป็นเผ่ากะเหร่ียงท้ังหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็น

หลักไม่มีอาชีพเสริมแต่อย่าง การเพาะปลูกจะท้าปีละคร้ังตอนหน้าฝนเท่านั้น และยิ่งกว่านั้นชาวบ้านเองได้ท้าไร่

ข้าวโพดได้บุกรุกพ้ืนท่ีป่าท้าให้มีการกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นเหตุให้ท้าลายระบบนิเวศป่า จึงจะมีการแก้ไขปัญหา

ด้วยการจะสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่หรือเขื่อนแม่แจ่ม แต่ไม่ใช่ความต้องการของชาวบ้าน เนื่องจากจะกระทบ

ต่อระบบชีวิตของชาวบ้านหลายด้าน ไม่ว่าวัฒนธรรม พื้นท่ีอาศัย พื้นท่ีท้ากิน เป็นต้น และชาวบ้านเองไม่ต้องการ

ท่ีจะท้าการเพาะปลูกข้าวโพดต่อไปอีก อยากจะให้ทางการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาดูแลและด้าเนินการ

ส่งเสริมอาชีพท่ีดีกว่านี้  และด้วยเหตุระบบน้้าในหมู่บ้านไม่ค่อยดี ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน จาก

การเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เร่ืองระบบน้้าเป็นปัญหาใหญ่มากส้าหรับหมู่บ้านนี้มาตลอด มีผู้น้าหลายรุ่นในหมู่บ้าน

พยายามพัฒนาและแก้ไขเร่ืองระบบน้้าเร่ือยมา จนปัจจุบันยังต้องมีการพัฒนาและหาทางแก้ไขต่อไป และจากการ

ประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกคร้ังความต้องการของชาวบ้านในเร่ืองนี้เป็นส่ิงจ้าเป็นอย่างมาก และล่าสุดเม่ือวัน

อาทิตย์ท่ี 23 มีนาคม 2557 ได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้มีความเห็นส่วนใหญ่และมีมติท่ีประชุมว่า มีความ

ต้องการด้าเนินเร่ืองของการท้าฝายชะลอน้้าในล้าห้วยท่ีเป็นแหล่งน้้าของชาวบ้านซ่ึงมีท้ังหมด 2 ล้าห้วยท่ีชาวบ้าน

จะด้าเนินการท้าฝายชะลอน้้า โดยจะด้าเนินการท้าฝายชะลอน้้า ห้วยละ 7 ฝาย โดยชาวบ้านจะเป็นผู้ด้าเนินการเอง

ท้ังหมด และชาวบ้านเองอยากจะลดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าคืนพื้นท่ีป่าให้มากขึ้น หากมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มี

รายได้ท่ีดีขึ้น  

 ดังนั้นจึงได้ท้าหนังสือถึงหน่วยงานของท่านเพื่อพิจารณาส่งเสริมหรือหาทางร่วมกันแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของชาวบ้าน หมู่บ้านแม่หอย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

        ขอแสดงความนับถือ  

            นายสมพร   กระจ่างแจ่มเจริญ  

           ผูใ้หญ่บ้าน บา้นแม่หอย หมูท่ี 12 
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Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    
ที่ อท ๔๒ /๒๕๕๗ 
          ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เร่ือง      รายงาน“สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

เรียน          ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  
 

                   ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ เนื่อง
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  พรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   องค์การ
ป่ารักน้้าแห่งประเทศไทย-วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายอ้าเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจร
ราชการ  ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า  “สร้างฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย-ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ๑ ,๐๐๐ ต้น ถวายเป็น

พระราชกุศล” เป็นที่น่ายินดีอย่างย่ิงที่ประชาชนบ้านแม่หอยได้สร้างฝายชะลอน้้าแบบถาวร จ้านวน ๑๒๐ฝาย เกินเป้าหมายที่
ก้าหนดครอบครัวละ ๑ฝาย สืบเนื่องจาก เมื่อชาวบ้านได้ลงมือสร้างฝาย ครบจ้านวน ๘๒ ฝาย แล้วเกิดส่ิงมหัศจรรย์ขึ้นจากล้าห้วย
แห้ง ไม่เคยมีน้้า ปรากฏฝายแต่ฝายมีน้้า มีปู ปลา และส่ิงมีชี วิตเกิดขึ้น สร้างชาวความดีใจให้กับชาวบ้าน จึงพร้อมใจกันสร้างฝาย
เพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด๑๒๐ ฝาย  และ ให้เป็นฝายต้นแบบส้าหรับราษฏรอ้าเภอแม่แจ่ม มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งได้จัดให้เป็นเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีป้ายบอกชื่อ และคุณสมบัติในทางสมุนไพร อนึ่งเพื่อรองรับนักเที่ยวเชิงนิเวศน์-วัฒนธรรม 
เส้นทางดอยอินทนนท์-แม่แจ่ม-บ้านแม่หอย-บ้านห้วยผา-อ้าเภอกัลป์ยาณิวัฒนา–ปาย ในการนี้ราษฎรจ้านวน ๙ ราย ถวายที่ดิน 
จ้านวน ๕๒ไร่ (บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2  ต้าบล แม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อการอนุรักษ์เป็นป่าชุมชน และ เป็น
ธนาคารอาหารส้าหรับชุมชน 
                ในโอกาสนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)ด้าเนินโครงการที่รัฐบาล
อดีตนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯน.ส.ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร) อนุมัติแต่ยังมิได้ด้าเนินโครงการมีดังนี้  

1. โครงการโรงพยาบาลภูมิ-สิริ  ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โครงการโรงเรียนภึศเดชเทคโนโลยีสารพัดช่าง  ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
3. วัดญาณสังวราราม ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
4. ฝายถาวร อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
5. โครงการเขื่อนแม่แตงตอนบน -ฝายถาวร อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
6. โครงการ ขยายเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ – วัฒนธรรม เส้นทางอ้าเภอปาย- อ้าเภอเวียงแหง-บ้านอรุโณทัย-ดอยอ่างขาง 

เชียงราย ให้ได้ มาตรฐาน 
7. โครงการสร้างเขื่อนแม่แตงตอนบน -ฝายถาวร อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
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                                                                          -ต่อ- 
8. โครงการ ขยายเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ – วัฒนธรรม เส้นทางอ้าเภอปาย- อ้าเภอเวียงแหง-บ้านอรุโณทัย-ดอยอ่างขา 

เชียงราย ให้ได้ มาตรฐาน รองรับ AEC  และ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่(เส้นทางวงกลม เพื่อประหยัดการเดินทาง และ การ
กระจายรายได้สู่ชนบท  เสริมความม่ังคงของชาติ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม       

โครงการ 1-3 ได้มีหนังสือตอบรับจากส้านักนายกรัฐมนตรี โดย ฯพณฯอดีตนายกรัฐมนตรี (น.ส.ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร)  หมอบ 
หมายให้ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ด้าเนินโครงการ  หนังสือที่ นร ๐๔๐๕(ลน)/๑๒๓๗๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
                โครงการ 4-5  การบริหารจัดการน้้า ได้หมอบหมายให้อธิบดีชลประทานเป็นผู้ด้าเนินโครงการ จ้านวน ๒ โครงการ หนังสือที่ กษ 
๐๓๓๖ /๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๕ (ปัจจุบัน ยังมิได้ด้าเนินการแต่อย่างไร) 
              โครงการ 6   ขยายเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ – วัฒนธรรม ได้หมอบหมายใหก้ระทรวงคมนาคม หนังสือที่ คต๐๗๑๕.๒/ 
๒๐๖๖ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ โดยส้านักทางหลวงชนบทที่๑๐(เชียงใหม่) อ้างว่าเป็นเขตอุทยาน ถ้าเป็นเหตที่แจ้ง เส้นทาง
จอมทอง-ดอยอินทนนท์ –อ้าเภอแม่แจ่มคงเกิดขึ้นไม่ได้ มันมีที่มาที่ไป ถ้าอ้างหลักการป่าไม้ของประเทศไทยคงสมบูรณ์ที่สุดใน
โลก เราคงไม่ต้องท้ากิจกรรมปลูกป่าตลอดปี เส้นที่น้าเสนอนี้ ถนนมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาตรฐาน มันอันตรายเกินไปส้าหรับ
นักท่องเที่ยว ส่วนเส้นทางอ้าเภอป่าย-อ้าเภอเวียงแหง ลักษณะ  Off Road ไม่เหมาะเดินทางช่วงหน้าฝน เส้นทางที่น้าเรียนนี้ เป็น
เส้นทางด้านความม่ันคง เวลาเกิดศึกสงครามจะเคล่ือนก้าลังทหารทันทีได้อย่างไร  
              โครงการ    ๗   เส้นทางอ้าเภอแม่แจ่ม – บ้านแม่หอย – บ้านแม่ซา – บ้านแม่ขอ - บ้านห้วยผา-อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา-อ้าเภอ
ปาย เส้นทางนี้ยังไม่ได้ก่อสร้างให้ได้มาตรฐานใช้เดินทางได้เฉพาะหน้าแล้ง หน้าฝนราษฎรเดินทางล้าบากราษฎรไม่สามารถเข้าถึง
ด้านการรักษาพยาบาลบางรายเสียชีวิตระหว่างเดินทางมาหาหมอที่รพ.อ้าเภอแม่แจ่ม( ไม่อยากเชื่อว่านี่คือจังหวัดเชียงใหม่  )                  
                โครงการ  ๘  ขอรับการสนับสนุน ปูนซีเมนต ์จ้านวนมากเพื่อสร้างฝายถาวรเก็บกักน้้าให้ครบ ๘ ,๐๐๐ ครอบครัว ๘ ,๐๐๐ 
ฝายถาวร เพราะอ้าเภอแม่แจ่มปัญหาใหญ่คือป่าถูกท้าลาย การขาดแคลนน้้า อุปโภค บริโภค  ช่วง เทศกาลสงกรานต์ คนทั่วไป
สนุกสนานกับการเล่นน้้า แต่บนดอยแม่แจ่มไม่มีแม้แต่น้้าด่ืม ต้องบริโภคน้้าที่ขุ่นมากๆ คณะท้างาน องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศ
ไทยจึงด้าเนินการสร้างฝายจ้านวน ๑๒๐ ฝาย ตอนนี้มีน้้าให้ ราษฎรไว้ อุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และส่งเสริม
การปลูกกาแฟ-ชาอัสสัม พืชเศรษฐกิจแทนการปลูกข้าวโพด ฯลฯ ที่ล้าลายระบบนิเวศวิทยา ผลตอบรับเป็นที่น่ายินดี  
             โครงการ  ๙   จังหวัดเชียงใหม่ใหญ่เกินไปเป็นขุมทรัพย์ส้าหรับนักการเมืองควรแยกจังหวัดโดยอ้าเภอจอมทอง- อ้าเภอแม่
แจ่ม-อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา-อ้าเภออมก๋อย-อ้าเภอดอยเต่า-อ้าเภอดอยหล่อเป็นจังหวัดอินทวิชยานนท์เพื่อกระจายความเจริญ ฯลฯ          
                        จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

   ขอแสดงความนับถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภูสวัสด์ิ          สุขเล้ียง 

          ประธานองค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย 
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ที่ อท ๔๑ /๒๕๕๗ 
          ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เร่ือง      รายงาน“สร้างฝายชะลอน้้า-ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล” 
 

เรียน          หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 

                   อ้างถึงหนังสือที่ อท ๒๔ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗ องค์การป่ารักน้้าแห่งประเทศไทย-วุฒิอาสาธนาคาร
สมองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายอ้าเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาจราราชการ  ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่
เหล่า  “สร้างฝายถาวร ๑๐๐ ฝาย -ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ๑,๐๐๐ ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล” ในวโรกาส พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒  พรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   ความได้ทราบแล้วนั้น เป็นที่น่ายินดีอย่างย่ิง
ที่ประชาชนบ้านแม่หอยได้สร้างฝายชะลอน้้าแบบถาวร จ้านวน ๑๒๐ฝาย เกินเป้าหมายที่ก้าหนดครอบครัวละ ๑ฝาย สืบเนื่องจาก 
เมื่อชาวบ้านได้ลงมือสร้างฝาย ครบจ้านวน ๘๒  ฝาย แล้วเกิดส่ิงมหัศจรรย์ ขึ้นจากล้าห้วยแห้ง ไม่เคยมีน้้า ปรากฏฝายแต่ฝายมีน้้า  
มีปู ปลา และส่ิงมีชิตเกิดขึ้น สร้าง ชาวความดีใจให้กับชาวบ้าน จึงพร้อมใจกันสร้างฝายเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด๑๒๐ ฝาย  และ ให้เป็น
ฝายต้นแบบส้าหรับราษฏรอ้าเภอแม่แจ่ม มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งได้จัดให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีป้าย
บอกชื่อ และคุณสมบัติในทางสมุนไพร อนึ่งเพื่อรองรับนักเที่ยวเชิงนิเวศน์-วัฒนธรรม เส้นทาง ดอยอินทนนท์-แม่แจ่ม-บ้านแม่หอย-
บ้านห้วยผา-อ้าเภอกัลป์ยาณิวัฒนา–ปาย ในการนี้ราษฎรจ้านวน ๙ ราย ถวายที่ดิน จ้านวน ๕๒ไร่ (บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2  ต้าบล แม่
นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อการอนุรักษ์เป็นป่าชุมชน และ เป็นธนาคารอาหารส้าหรับชุมชน 
                ในโอกาสนี้ ใคร่ขอ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ด้าเนินโครงการที่รัฐบาล อดีต
นายกรัฐมนตรี (ฯพณฯน.ส.ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร) อนุมัติแต่ยังมิได้ด้าเนินโครงการมีดังนี้  

1. โครงการโรงพยาบาลภูม-ิสิริ  ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โครงการโรงเรียนภึศเดชเทคโนโลยีสารพัดช่าง  ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
3. วัดญาณสังวราราม ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
4. ฝายถาวร อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
5. โครงการเขื่อนแม่แตงตอนบน -ฝายถาวร อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
6. โครงการ ขยายเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ – วัฒนธรรม เส้นทางอ้าเภอปาย- อ้าเภอเวียงแหง-บ้านอรุโณทัย-ดอยอ่างขาง 

เชียงราย ให้ได้ มาตรฐาน 
7. โครงการสร้างเขื่อนแม่แตงตอนบน -ฝายถาวร อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
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องค์การป่ารักษน์ ้าแห่งประเทศไทย  

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 

Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ที่อยู่ 236/2  หมู่ 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม่  50140    

                                                                          -ต่อ- 
8. โครงการ ขยายเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ – วัฒนธรรม เส้นทางอ้าเภอปาย- อ้าเภอเวียงแหง-บ้านอรุโณทัย-ดอยอ่างขา 

เชียงราย ให้ได้ มาตรฐาน รองรับ AEC  และ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่(เส้นทางวงกลม เพื่อประหยัดการเดินทาง และ การ
กระจายรายได้สู่ชนบท  เสริมความม่ังคงของชาติ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม       

โครงการ 1-3 ได้มีหนังสือตอบรับจากส้านักนายกรัฐมนตรี โดย ฯพณฯอดีตนายกรัฐมนตรี (น.ส.ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร)  หมอบ 
หมายให้ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ด้าเนินโครงการ  หนังสือที่ นร ๐๔๐๕(ลน)/๑๒๓๗๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
                โครงการ 4-5  การบริหารจัดการน้้า ได้หมอบหมายให้อธิบดีชลประทานเป็นผู้ด้าเนินโครงการ จ้านวน ๒ โครงการ หนังสือที่ กษ 
๐๓๓๖ /๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๕ (ปัจจุบัน ยังมิได้ด้าเนินการแต่อย่างไร) 
              โครงการ 6   ขยายเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ – วัฒนธรรม ได้หมอบหมายใหก้ระทรวงคมนาคม หนังสือที่ คต๐๗๑๕.๒/ 
๒๐๖๖ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ โดยส้านักทางหลวงชนบทที่๑๐(เชียงใหม่) อ้างว่าเป็นเขตอุทยาน ถ้าเป็นเหตที่แจ้ง เส้นทาง
จอมทอง-ดอยอินทนนท์ –อ้าเภอแม่แจ่มคงเกิดขึ้นไม่ได้ มันมีที่มาที่ไป ถ้าอ้างหลักการป่าไม้ของประเทศไทยคงสมบูรณ์ที่สุดใน
โลก เราคงไม่ต้องท้ากิจกรรมปลูกป่าตลอดปี เส้นที่น้าเสนอนี้ ถนนมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาตรฐาน มันอันตรายเกินไปส้าหรับ
นักท่องเที่ยว ส่วนเส้นทางอ้าเภอป่าย-อ้าเภอเวียงแหง ลักษณะ  Off Road ไม่เหมาะเดินทางช่อวงไหน้าฝน เส้นทางที่น้าเรียนนี้ 
เป็นเส้นทางด้านความม่ันคง เวลาเกิดศึกสงครามจะเคล่ือนก้าลังทหารทันทีได้อย่างไร  
              โครงการ ๗ เส้นทางอ้าเภอแม่แจ่ม-บ้านแม่หอย-บ้านห้วยผา-อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา-อ้าเภอปาย เส้นทางนี้ยังไม่ได้ก่อสร้าง
ให้ได้มาตรฐาน ใช้เดินทางได้เฉพาะหน้าแล้ง หน้าฝน ราษฎรเดินทางล้าบาก ราษฎรไม่สามารถเข้าถึงด้านการรักษาพยาบาล บาง
รายเสียชีวิตระหว่างเดินทางมาหาหมอที่ รพ.อ้าเภอแม่แจ่ม ( ราษฎรน่าส่งสารมากไม่อยากเชื่อว่านี่คือจังหวัดเชียงใหม่  )                  
                โครงการ  ๘  ขอรับการสนับสนุน ปูนซีเมนต ์จ้านวนมากเพื่อสร้างฝายถาวรเก็บกักน้้า เพราะอ้าเภอแม่แจ่มปัญหาใหญ่คือ
ป่าถูกท้าลาย การขาดแคลนน้้า อุปโภค บริโภค  ช่วง เทศกาลสงกรานต์ คนทั่วไปสนุกสนานกับการเล่นน้้า แต่บนดอยแม่แจ่มไม่มี
แม้แต่น้้าด่ืม ต้องบริโภคน้้าที่ขุ่นมากๆ คณะท้างาน องค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทยจึงด้าเนินการสร้างฝายจ้านวน ๑๒๐ ฝาย 
ตอนนี้มีน้้าให้ราษฎรไว้ อุปโภค บริโภค บรรดาความเดือดร้อนเบื้องต้น  
             โครงการ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ใหญ่เกินไปเป็นขุมทรัพย์ส้าหรับนักการเมือง ควรแยกจังหวัดโดยอ้าเภอจอมทอง- อ้าเภอแม่
แจ่ม-อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา-อ้าเภออมก๋อย-อ้าเภอดอยเต่า-อ้าเภอดอยหล่อ แยกเป็นจังหวัดใหม่ เพื่อกระจายความเจริญ  
                     จึงกราบเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

   ขอแสดงความนับถือ 
                                                               
                                                                             นาย ภูสวัสด์ิ          สุขเล้ียง 

          ประธานองค์การป่ารักษ์น้้าแห่งประเทศไทย 
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