
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) จัดประชุมปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิง
บูรณาการเป็นการระดมความคิดร่วมกันทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้ใช้น้ า เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและร่วมกันสรุปหาตัวแบบ 
(Model) ความส าเร็จ หรือแนวทางที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่าน 
เชียงรายและล าปาง 
 ส าหรับจังหวัดล าปางมีการจัดประชุมไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดล าปาง ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากส่วน
ราชการทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชน ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ าในพื้นที่จังหวัดล าปาง ที่ร่วมกันค้นหาปัญหา 
แนวทางแก้ไข เรื่องการบริหารจัดการน้ าให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ าในพื้นที่ได้ 

 จังหวัดล าปางมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพื้นที่ จ านวน 101 โครงการ โดยจ าแนก
ได้ 3 ด้าน ดังนี้ 
1. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน 98 โครงการ 
2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน 1 โครงการ  
3. โครงการการบูรณาการ  จ านวน 2 โครงการ 
 

ภาพรวมการพัฒนาแหล่งน ้าของจังหวัด 
 จังหวัดล าปางมีเนื้อที่ประมาณ 7,833,726 ไร่ 

เป็นพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน เนื้อที่ประมาณ 7,361,761.50 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 93.98 ของเนื้อที่ทั้งหมด       แต่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับใช้ท าการเกษตรได้เพียง 
1,119,996 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.30 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจ าแนกเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน จ านวน 
704,425 ไร่  และพื้นที่ รพช(เดิม)กรมพัฒนาที่ดินอีกประมาณ 114,900 ไร่ พื้นที่รวมทั้งส้ิน (น้ าท่า)  
819,325 ไร่ จึงเหลือพื้นที่ท าการเกษตรอีกประมาณ 
300,671 ไร่ ยังต้องพึ่งพาน้ าฝน ซึ่งจะต้องระบบการ
จัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเพาะปลูก
และการอุปโภค – บริโภค เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริประเภทหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ าอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดโดยโครงการชลประทาน
จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักที่ได้ด าเนินงานเพ่ือสนอง
พระราชด าริ ในการพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพให้เป็น
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โครงการชลประทานฯ  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ตลอดจนเพ่ิม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้น้ าตามโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 จังหวัดล าปางมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริเป็นจ านวนมากที่หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ได้สนองพระราชด าริไว้  แต่ขาดการ
พัฒนาในด้านการบริหารจัดการน ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ ซึ่งเกษตรกร
ในพื้นที่ยังไม่ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับและ
หวงแหนที่จะต้องดูแล ท านุบ ารุงเพื่อให้คงอยู่และ
สามารถใช้งานได้อย่างยืนยาว ในการท าการเกษตร  

ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีอุดมสมบูรณ์มีหลายประการ ได้แก่ พันธุ์พืช  ดิน น้ า อากาศ  แต่
ปัจจัยที่ส่งผลที่ส าคัญที่สุดคือน้ า   ดังนั้น การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน  
นับได้ว่าเป็นงานที่มีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกได้
อย่างสมบูรณ์ตลอดปี  และนอกเหนือจากน้ าที่จะใช้ท าการเกษตรแล้ว น้ ายังเป็นปัจจัยมีความส าคัญกับ
ผู้คนเป็นอย่างมาก  ดังพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระหฤทัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาแหล่งน้ า ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2529 ความตอนหนึ่งว่า 
“หลักส าคัญว่าต้องมีน้ าบริโภคน้ าใช้ น้ าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ าคนอยู่ได้ ถ้าไม่
มีน้ าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีน้ าคนอยู่ไม่ได้” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตร   
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ของจังหวัดล าปาง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556 – 2570) ที่จังหวัดล าปางก าลัง

ด าเนินการ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “นครแห่งเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม  สู่เกษตรสร้างสรรค์ 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม วิถีล าปาง เชื่อมโยงสู่ประตูอาเซียน”   มี 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในเรื่องของการพัฒนาในภาคการเกษตรปรากฏอยู่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร    ซึ่งจะ
เน้นการพัฒนาจากเกษตรปลอดภัย  ให้กลุ่มเกษตรกรที่
มีขีดความสามารถได้พัฒนาขึ้นไปเป็นการท าเกษตร
อินทรีย์  เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเกษตรกรเอง 
ผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ  รวมทั้งเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตร
อีกด้วย   
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 นอกจากนั้นแล้ว  จังหวัดล าปางมียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปางด้านการเกษตรเป็นการ
เฉพาะ  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันกับภาคีการพัฒนาจัดท าขึ้น  โดยเป็น
เป็นในห้วงปี พ.ศ.2554 – 2557   โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร โดยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน เน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการแก้ไขปัญหา พัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม 
 2. การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัย
ด้านอาหารเป็นแหล่งผลิตอาหารส าหรับประชาชนภายในจังหวัด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต 

 3. การบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตร เน้นการให้ความส าคัญกับการ
สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ให้มีการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใช้ได้อย่างยั่งยืน
และไม่กระทบส่ิงแวดล้อม โดยการสร้าง
จิตส านึกและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการผลิต
สินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการท างานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรของหน่วยงานและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรให้มี
ความทันสมัย เป็นต้น 
 ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 4 ปี และแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดล าปาง พ.ศ.
2554 – 2557 ต่างมีโครงการส่วนหนึ่งที่จะด าเนินการเพื่อการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าให้กับภาค
การเกษตร และอีกส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ  
  ปัจจัยท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ จังหวัดล้าปาง มี 3 ประการ ได้แก่ 
  1. ลักษณะภูมิประเทศ 

    จังหวัดล าปางอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัด และใน
บริเวณตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่ม ริมฝ่ังแม่น้ า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้าน
ธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดล าปาง มีพื้นที่รายล้อมรอบด้วยภูเขามีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและ
กว้างที่สุดใน ภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
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   บริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่ราบสูง ภูเขาและเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้านไม้มี 
ค่า ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองปาน อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอวังเหนือ และอ าเภองาว 

   บริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ราบและที่ลุ่มริมฝ่ังแม่น้ า ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่
ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเกาะคา อ าเภอแม่ทะ และ
อ าเภอสบปราบ 

   บริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่าไม้รัง บางส่วน
เป็นทุ่งหญ้า ได้แก่พื้นที่อ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก บางส่วน
ของอ าเภอเสริมงาม และอ าเภอแม่ทะ 

   พื้นที่การเกษตรจังหวัดล าปาง มีทั้งหมด 
1,557,827 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.89 ของพื้นที่ทั้งหมด 
แยกเป็นพื้นที่ท าการเพาะปลูก 1,119,996 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 71.90 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด พื้นที่ปศุสัตว์ 
425,901 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.34 ของพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด  และมีพื้นที่ประมง 11,930 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด  โดยภาพรวม
แล้ว ล าปางเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าเพื่อท าการเกษตรของประเทศนั่นเอง  

 
2. แม่น ้าสายหลัก 
   จังหวัดล าปางมีแม่น้ าวังเป็นแม่น้ าสายหลักที่มีต้นก าเนิดมาจากบริเวณทางตอนเหนือของ  

น้ าตกวังแก้ว บนทิวเขาผีปันน้ าในเขตอ าเภอวังเหนือ จังหวัด
ล าปาง มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร และมีลุ่มน้ าสาขา 
จ านวน 6 สาขา ดังนี้ 

1. ล าน้ าแม่สอย 
2. ล าน้ าแม่ตุ๋ย 
3. ล าน้ าแม่ยาว 
4. ล าน้ าแม่จาง 
5. ล าน้ าแม่ต  า 

           6. ล าน้ าแม่พริก 
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  3. แหล่งเรียนรู้ 
 ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดล าปางมีศูนย์
การเรียนรู้อยู่ 2 ด้าน ประกอบด้วย 
   1. ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน มีศูนย์การเรียนรู้หลัก คือ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่นาแขม 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียน มีทั้งหมดจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
 1.1 ศูนย์โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ าเภอเถิน  
 1.2 ศูนย์โรงเรียนบ้านดอนไชย อ าเภอเถิน  
 1.3 ศูนย์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ  อ าเภอแม่เมาะ  
 1.4 ศูนย์โรงเรียนทุ่งอุดม  อ าเภอเมืองปาน  
 1.5 ศูนย์โรงเรียนผาปังวิทยา  อ าเภอแม่พริก  
  2. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 5 ศูนย์ ดังนี้  

2.1 ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ 
2.2 ศูนย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอแม่เมาะ 
2.3 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ครบวงจรล าปาง 
2.4 ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา 
2.5 ศูนย์ร่องเห็ดพัฒนา 

การบริหารจัดการน ้า   
            เมือ่มีการจัดสร้างแหล่งน้ าแล้ว  ส่ิงส าคัญทีจ่ะลืมเสียไม่ได้ คือการบริหารจัดการน้ า         
เป็นเครื่องมือที่จะจัดสรรน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง  และเป็นธรรม  ตลอดจนเป็น
เครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  อันอาจจะส่งผลกระทบในทางบวกและลบ
โดยตรงกับประชาชน  และเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน  และนอกเขตชลประทาน ในการบริหาร
จัดการน้ าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น   จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ความรู้กับประชาชน  
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับ
ประโยชน์และร่วมประเมินผล เพื่อสร้างความยั่งยืนใน
การบริหารจัดการน้ าด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
     จังหวัดล าปางได้ตระหนักถึงความส าคัญ  
ด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ า  โดยเร่งให้มีการ
จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานในพื้นที่อันเนื่องมาจาก
พระราชาด าริ  เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ าได้เข้ามามีส่วนร่วมท า
กิจกรรมต่างๆ กับโครงการชลประทานจังหวัด ปัจจุบัน
กลุ่มบริหารจัดการใช้น้ าชลประทานในเขตรับผิดชอบของโครงการชลประทานล าปาง ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จจ านวน 59 กลุ่ม ซึ่งจะด าเนินการบริหารจัดการน้ าในโครงการ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
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 ส าหรับการบริหารจัดการน้ าในเขตพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาแม่วัง โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา โดยมีเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ 
เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา ซึ่งมีความจุ 106 ล้าน ม 3 และ 170 ม 3 ตามล าดับ โดยทั้ง 2 เขื่อนจะ
เป็นตัวหลักในการบริหารจัดการน้ า ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยในฤดูฝนจะบริหารจัดการจะเพื่อการ
เพาะปลูก การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเป็นหลัก ในเขตอ าเภอที่น้ าแม่วังไหลผ่าน ประกอบด้วย 
อ าเภอวังเหนือ อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอเมือง อ าเภอสบปราบ อ าเภอเถิน และอ าเภอแม่พริก ตลอดจน
อ าเภอสามเงา ล าอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 ในฤดูแล้ง  เขื่อนทั้งสองแห่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ทั้งเพื่อการ
เพาะปลูก และการอุปโภคบริโภคในเขต อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ทะ อ าเภอเกาะคา อ าเภอเถิน และ
อ าเภอแม่พริก โดยในการบริหารเขื่อนกิ่วคอหมาจะเป็นแหล่งน้ าต้นทุนที่จะจัดสรรให้นอกจากจากของ
พื้นที่ตัวเองแล้วยังต้องส ารองน้ าเพื่อปล่อยมาให้เขื่อนกิ่วลม ส าหรับจัดสรรให้แก่พื้นที่ท้ายเขื่อนอีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งนี้ในการบริหารของเขื่อนทั้ง 2 แห่ง จะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่
ท้ายเขื่อน รวมทั้งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดตากโดยเฉพาะการบรรเทาอุทกภัย 
 

ความคาดหวังของจังหวัด 
จากที่จังหวัดล าปางโดยส่วนราชการสังกัดกรม

ชลประทานได้ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า        อัน
เนื่องมาจากพระราชาด าริทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ซึ่ง
ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ า ฝายทดน้ าและอื่นๆ ในเขต
จังหวัดล าปาง ท าให้ความเดือดร้อนของเกษตรกรและ
ประชาชนอันเกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ า 
เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ าต้นทุนที่จะน ามาใช้ในการ
เพาะปลูกรวมทั้งเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค ได้ลดลงไปเป็น
อย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาต้องอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว อีกทั้งบางโครงการยังช่วย
บรรเทาอุทกภัยได้อีกด้วย เพราะวัตถุประสงค์หลักของโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริคือ    แก้ไข
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูกรวมทั้ง เพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยการกักเก็บน้ าในฤดู
ฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือช่วงเวลาที่มีความจ าเป็น เช่น กรณีเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน หรือปัญหาภัย
แล้ง ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ได้ด าเนินการในเขตพ้ืนที่อ าเภอต่างๆของ
จังหวัดล าปางได้ช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัด
ล าปาง ได้เป็นอย่างมาก ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อการเพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการท าการเกษตร ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจสังคมในหมู่บ้านชุนชนดีขึ้นตาม
ไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามยังมีพ้ืนที่อันเป็นจ านวนมากที่น ามาใช้ประโยชน์ได้ หากมีการพัฒนาแหล่งน้ า
เพิ่มขึ้น  
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ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้ได้อย่างทั่วถึง และครอบคุลมทั่วทุกพื้นที่ 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นได้ และไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ในอนาคตเนื่องจากปัจจุบันปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

  การบริหารจัดการน้ า  ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน้ า  จะเป็นหนทางที่ดี
ที่สุดที่พวกเรา ชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวล าปางที่พึงกระท า  อย่างน้อยก็เพื่อสนองคุณให้กับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให ้

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

 


