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เม่ือวนัท่ี  ๒๗  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓   

    สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเยี่ยมกิจกรรมสามทศวรรษการพฒันา

เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร ณ ศูนย์กลางแสดงสินคา้และศูนยป์ระชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เทศบาลนครแม่สอด  จงัหวดัตาก 

    พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกบัการพฒันาเด็กและ

เยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร  กาํหนดเป้าหมายสงูสดุในการพฒันาไว ้ดงันี้ 

  

“ เด็กและเยาวชนมีโภชนาการดี  สขุภาพแข็งแรงใฝ่เรียนรู ้ 

ซือ่สตัย ์ ประหยดั  อดทน 

มีความรูท้กัษะทางวิชาการและการอาชีพ   

เพือ่เป็นพื้นฐานของการดาํรงชีวิต 

รกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ 

ภาคภมิูใจในวฒันธรรมทอ้งถิน่และความเป็นไทย 

มีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและประเทศชาติได ้” 
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   พสกนิกรชาวอาํเภอแม่สอดและอาํเภอดา้นตะวนัตก โดยการนาํของผูว่้าราชการจงัหวดั หวัหนา้ส่วน

ราชการระดบัจงัหวดั นายอาํเภอ ผูน้ําองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตํารวจ ทหาร มีความเห็นร่วมกนั

ตอ้งการสนองพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใหเ้กิดขึ้นในพื้นท่ีอย่าง

เป็นรปูธรรม เพือ่แสดงความจงรกัภกัดีและเฉลมิพระเกียรติท่ีพระองคท์รงประกอบ 

พระราชกรณกีิจในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสามทศวรรษ 

   จากเป้าหมายในการพฒันาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็น

จุดเร่ิมตน้ของ  กลุ่มขา้ราชการ  พนกังานของรฐั  ผูแ้ทนประชาชนภายในจงัหวดัตาก  ซึ่งประกอบดว้ย 

จงัหวดัตาก, สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท่ี้ ๔ , กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ , 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี ๔ ,องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก, เทศบาลนครแม่สอด และมหาวิทยาลยั

ราชภฏักาํแพงเพชร ศนูยอ์ุดมศึกษาแม่สอด   

   จดัต ัง้เป็นคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบการทํางานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันาตาม

พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี  
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   นายเทอดเกียรติ  ชินสรนนัท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะทาํงาน ไดมี้โอกาสนาํเสนอ

แผนงาน โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจขา้งตน้ ต่อ 

 ฯพณฯ นายเกษม  วฒันชยั   

           องคมนตรี 

    นายอดุม  เดชมณ ี                                          
ที่ปรกึษาโครงการในพระราชดาํรฯิ 

นพ.ไกรสทิธ์ิ ตนัตศิรินิท์  
 ที่ปรกึษาโครงการในพระราชดาํร ิ

พล.ต.ท ประยูร อาํมฤต  
ผบช.ตชด.  

พล.ต.ต.ดร ป่ินเฉลยีว  

ผบช.ตชด. ภาค ๓  

ว่าที่รอ้ยตรกีติต ิขนัธมติร  

กรมวงัผูใ้หญ่ 
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   พิจารณาแผนงานโครงการท่ีนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะทํางานนําเสนอมีความเห็น

ร่วมกนัว่าแผนงานโครงการดงักล่าวจะเป็นประโยชนต่์อประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง  และจะสามารถส่งผล

ไปยงัประชาชนในจงัหวดัใกลเ้คียงไดอ้ีกทางหนึ่ง  คณะทํางาน และคณะท่ีปรึกษาโครงการสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงไดร่้วมกนัสาํรวจพื้นท่ี เพื่อกาํหนดพื้นท่ีเป้าหมายท่ี

เหมาะสมในการดาํเนินงาน   ซึง่สามารถสรปุผลเบื้องตน้ ดงันี้ 
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หลกัการ 

โครงการรกัษ์ป่ารกัษ์นํา้และฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าไมใ้นพื้นท่ีทรงงานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยาม

บรมราชกุมารี  อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

เหตุผล 

อาํเภอแม่สอด เป็นอาํเภอท่ีอยู่ดา้นฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัตาก สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชนั

ซบัซอ้นสลบักบัหุบเขาแคบๆ ลกัษณะภมิูประเทศของอาํเภอเป็นท่ีราบประมาณรอ้ยละ๒๐ของพื้นท่ีอาํเภอ

และประมาณรอ้ยละ๘๐ ของพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีป่าไม ้ประกอบไปดว้ยป่าโปร่ง ป่าดงดิบและป่าสนภเูขาบริเวณ

นี้เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาถนนธงชยัท่ีต่อลงมาจากทางตอนใตข้องจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและจงัหวดัเชียงใหม่ 

ทอดผ่านจงัหวดัตากและอาํเภอแม่สอด  ลงไปจนเชื่อมต่อกบัทิวเขาตะนาวศรี จงัหวดักาญจนบุรีพื้นท่ีลาด

เอยีงลงไปทางทิศตะวนัตกลงสู่แม่นํา้เมยซึง่ก ัน้พรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศพม่ามีความสงูอยู่

ระหว่าง๘๐–๒๐๐เมตรจากระดบันํา้ทะเลครอบคลุมเนื้อท่ีรอ้ยละ๑๖ของจงัหวดัพื้นท่ีท่ีเหลือเป็นเนินเขา

เต้ียไปจนถงึภเูขาสงู  ซึง่ในกลุ่มนี้มีพื้นท่ีท่ีมีความสงูระหว่าง ๓๐๐ – ๗๐๐ เมตร  จากระดบันํา้ทะเลอยู่

รอ้ยละ ๓๔.๘ ของจงัหวดั  ยอดเขาสูงสุดทางตะวนัออกของอําเภอท่าสองยางท่ีเคยวดัได ้มีความสูง 

๑,๗๕๒ เมตร และยอดเขาสงูสดุทางตะวนัออกของอาํเภออุม้ผาง ท่ีเคยวดัไดมี้ความสงู ๑,๘๙๘ เมตร 

จากระดบันํ้าทะเลมีพื้นท่ีการเกษตร ๓๔๖,๑๑๖ ไร่ พื้นท่ีป่าไม ้๑,๓๙๐,๔๙๔ ไร่ และพื้นท่ีอยู่อาศยั 

๒๗๖,๗๐๑ ไร่  
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     ปัจจุบนัทรพัยากรป่าไมใ้นอาํเภอแม่สอดไดล้ดจาํนวนลงอย่างรวดเร็วพื้นท่ีป่าไมซ้ึง่เป็นพื้นท่ีตน้นํา้

ท่ีสาํคญัถูกบุกรุกทําลายกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมโดยเฉพาะป่าตน้นํ้าซึ่งเป็นพื้นท่ีทรงงานของ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารีจากสภาพปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหา

อุทกภยันํา้ป่าไหลหลากเขา้ท่วมบา้นเรือนในเขตอาํเภอแม่สอดสรา้งความเสียหายต่อชีวิตและทรพัยส์ิน

สรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่ราษฎรเป็นอย่างมาก 
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  หมู่บา้นขุนหว้ย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ซึง่เป็นพื้นท่ีตน้นํา้ของลาํธารในอาํเภอแม่สอดซึง่

พื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีของทางราชการไดถู้กบุกรุกทําลายป่าจากชาวบา้นท่ีอยู่อาศยับริเวณน ัน้ และ

ประชาชนส่วนใหญ่ซึง่เป็นบุคคลต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํกินในพื้นท่ีโดยการถากป่าเพื่อทําเกษตรกรรมพืชไร่

เช่น ขา้วโพด เป็นตน้ อย่างรูเ้ท่าไม่ถงึการณ ์ ฉะน ัน้เพือ่เป็นการอนุรกัษผ์ืนป่าตน้นํา้ขุนหว้ยแม่สอดใหมี้

สภาพท่ีสมบูรณเ์พือ่เป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนแม่สอดและสรา้งรายไดใ้หก้บัชาวบา้นในพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน

ตลอดไปดงัภาษาเหนือท่ีกล่าวว่า “กิ๋นบ่หมด บ่เซี้ยง”ซึ่งหมายความว่าประชาชนแม่สอดจะไดร้บั

ประโยชน์แบบย ัง่ยืน จากโครงการรกัษ์ป่ารกัษ์นํ้าและฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไมใ้นพื้นท่ีทรงงานสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  อําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และยงัเป็นม่ิงมงคลแก่

ประชาชนแม่สอด จงัหวดัตาก 
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๑.สนองพระราชดาํริดา้นการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อย่างมีประสทิธิภา 

   และย ัง่ยนืโดยการปลกูป่า 

๒.เพือ่ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าไมท่ี้เสือ่มโทรมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนกบัป่า 

๓.เพือ่ป้องกนัการเกิดปัญหาอุทกภยัดินถล่ม   

๔.เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการ 

   ทรพัยากรธรรมชาติเพือ่การใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื  

๕.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี 

  ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ เป็นหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีตระหนกัถึงความสําคญัในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าไม ้ และสนบัสนุนการฟ้ืนฟสูภาพป่าตน้นํา้ลาํธารใหอุ้ดมสมบูรณต์ลอดมาดงัน ัน้เพื่อเป็น

การรกัษป่์ารกัษน์ํา้และฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าไมใ้นเขตพื้นท่ีป่าตน้นํา้ซึง่เป็นพื้นท่ีทรงงานอย่างเร่งด่วนจงึ

ไดจ้ดัทําโครงการรกัษ์ป่ารกัษ์นํ้าและฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม ้ในพื้ นท่ีทรงงานสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตากขึ้น เพื่อป้องกนัและบรรเทาปัญหาการ

เกิดอุทกภยัและดินถล่มและเพือ่ช่วยรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศป้องกนัการเกิดภยัพิบตัิท่ีรุนแรง

ต่างๆ และเพื่อใหร้าษฎรเขา้ถึงและสามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรป่าไมไ้ดอ้ย่างย ัง่ยืนตามแนว

พระราชดาํริต่อไป  
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-จงัหวดัตาก 

-องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตาก 

-อาํเภอแม่สอด 
-สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท่ี้ ๔ 

-กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ 

-กองรอ้ยตาํรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๖ 

-ฉก.ร.๔ 
-เทศบาลนครแม่สอด 

-และหน่วยงานอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง   
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เงนิงบประมาณขอรบัการอุดหนุนจากรฐับาลและหน่วยงานอืน่ๆท่ีเกีย่วขอ้ง                                          

รวมเป็นเงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งพนัลา้นบาทถว้น) ตามกิจกรรมต่างๆ ดงันี้ 

ส่วนนกัท่องเท่ียว 

๑.งานถนนทางเขา้พรอ้มระบบระบายนํา้            จาํนวน  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐     บาท 

๒.งานไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณและสองขา้งทางถนนทางเขา้     จาํนวน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

๓.งานระบบประปา(จากแหล่งธรรมชาติ/เจาะนํา้บาดาล)           จาํนวน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐     บาท 

๔.งานจดัสวนLANDSCAPE บริเวณอาคารรอบนอก           จาํนวน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐     บาท 

๕.อาคารแสดงสนิคา้             จาํนวน    ๖๐,๐๐๐,๐๐๐     บาท 

๖.อาคารศนูยวิ์จยัและแสดงพนัธุ์พชืในพื้นท่ี            จาํนวน    ๔๐,๐๐๐,๐๐๐     บาท 

๗.อาคารศนูยอ์าหารท่ีพกัคอยนกัท่องเท่ียว            จาํนวน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐     บาท 

๘.บริเวณจอดรถสาํหรบันกัท่องเท่ียวกลางแจง้           จาํนวน    ๒๕,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

๙.งานร ัว้รอบบริเวณประตูทางเขา้            จาํนวน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐     บาท 

๑๐.ศนูยน์นัทนาการ,สนามฟตุบอล,โรงยมิ            จาํนวน  ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐     บาท 

๑๑.อ่างเก็บนํา้              จาํนวน  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐     บาท   
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ท่ีประทบัส่วนพระองค ์

๑. อาคารทรงงาน  จาํนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

๒. อาคารท่ีประทบัแรม  จาํนวน         ๔๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

๓. อาคารท่ีพกัของผูติ้ดตาม  จาํนวน         ๕๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

๔. อาคารจอดรถพระท่ีน ัง่  จาํนวน           ๕,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

๕. งานจดัสวน LANDSCAPE  

    ภายในบริเวณอาคารท่ีประทบั            จาํนวน         ๒๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

๖. งานร ัว้รอบบริเวณท่ีส่วนพระองค ์  จาํนวน         ๕๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

๗. ลานจอดเฮลคิอปเตอร ์  จาํนวน         ๑๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

                                      

      รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น   ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
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๑. สนองพระราชดาํริดา้นการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อย่างมีประสทิธิภาพ  

    และย ัง่ยนืโดยการปลกูป่า 
๒. เพือ่ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าไมท่ี้เสือ่มโทรมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนกบัป่า 
๓. เพือ่ป้องกนัการเกิดปัญหาอุทกภยัดินถล่ม   
๔. เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการ 
    ทรพัยากรธรรมชาติเพือ่การใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื  
๕. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี 

    จากพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ ์
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