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โครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน ้าหมัน ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

 ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือทอดพระเนตรการ
ด าเนินโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3–5 มีนาคม 2549 
ทอดพระเนตรผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงในโครงการพัฒนาตามพระราชด าริของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวโรกาสดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เฝ้ารับเสด็จ ทรงห่วงใยสภาพป่าต้นน้ าล าธาร โดยมีพระประสงค์ที่จะ
ให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงได้ตระหนักถึงความส าคัญของต้นไม้ น้ าและดิน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารและให้พสกนิกรเหล่านั้น
สามารถด ารงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดท าโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดท า (ร่าง) แผนแม่บทระยะที่ 1 (พ.ศ.2551-2554) เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี  
พ.ศ.2551 เป็นต้นมา ครอบคลุมพ้ืนที่ 1.672 ล้านไร่ ใน 6 จังหวัด 10 ลุ่มน้ า ได้แก่ 
  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ลุ่มน้ า  2. จังหวัดเชียงใหม่ 2 ลุ่มน้ า 
  3. จังหวัดเชียงราย 1 ลุ่มน้ า  4. จังหวัดน่าน 1 ลุ่มน้ า 
  5. จังหวัดพิษณุโลก 1 ลุ่มน้ า  6. จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ลุ่มน้ า 
 จังหวัดเลยได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนที่สูง ซึ่งสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูก
ท าลายเป็นอย่างมากสาเหตุจากการท าลายป่าเพ่ือใช้พ้ืนที่ท าการเกษตร การไถพรวนไม่ถูกวิธี มีการใช้สารเคมีท าการเกษตรมาก
ทรัพยากรดินถูกชะล้างพังทลาย แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขินท าให้น้ ามีไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตร การอุปโภคและบริโภคท าให้ความ
สมดุลของธรรมชาติเสียไป ทรัพยากรน้ าถูกปะปนด้วยสารเคมีท าให้สัตว์ท าให้สัตว์น้ าไม่สามารถด ารงชีพตามวิถีชีวิตปกติได้ และได้

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าหมัน จังหวัดเลย ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2556 เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้ขยายพ้ืนที่การด าเนินงานโครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน เพ่ิมเติมอีก 1 
พ้ืนที่ คือ ลุ่มน้ าหมัน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และเห็นชอบแผนแม่บทโครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าหมัน จังหวัดเลย ระยะที่ 2 ปี (พ.ศ.2558-
2559) มีพื้นท่ีเป้าหมาย 12 หมู่บ้าน คือ บ้านน้ าหมัน บ้านน้ าเย็น บ้านนาหว้าน้อย บ้านหมากแข้ง บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 8 บ้าน ตูบค้อ หมู่ที่ 6 บ้านกกจาน บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 5 
บ้านแก่งครก บ้าน หัวนา บ้านหมันขาว บ้านตูบค้อ หมู่ที่ 12  
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พื นที่โครงการรายจังหวัด ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ 
 

จังหวัด โครงการ จ้านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
1. จ.แม่ฮองสอน 4 ลุ่มน้ า 1) โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าของ อ.ปางมะผ้า  

2) โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าปาย อ.เมือง  
3) โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าแม่สะงา อ.เมือง  
4) โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง  
อ.เมือง และ อ.ขุนยวม  

11 หมู่บ้าน 
13 หมู่บ้าน 
9 หมู่บ้าน 
8 หมู่บ้าน 

2. จ.เชียงใหม่ 2 ลุ่มน้ า 1) โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าปิงน้อย อ.แม่แจ่ม  
2) โครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าแม่ค า อ.แม่ฟ้าหลวง  

7 หมู่บ้าน 
11 หมู่บ้าน 

3. จ.เชียงราย โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าแม่ค า อ.แม่ฟ้าหลวง  11 หมู่บ้าน 
4. จ.น่าน โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ  15 หมู่บ้าน 
5. จ.พิษณุโลก โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าภาค อ าเภอท่าปลา  8 หมู่บ้าน 
6. จ.อุตรดิตถ์ โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าลี อ.ท่าปลา  8 หมู่บ้าน 
7. จ.เลย โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ าหมัน อ.ด่านซ้าย  

 
12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ าหมัน ม.1  
บ้านน้ าเย็น ม.2 บ้านนาหว้าน้อย ม.3  
บ้านหมากแข้ง ม.4 บ้านห้วยมุ่น ม.5  
บ้านตูบค้อ ม.6 บ้านกกจาน ม.7  
บ้านแก่งครก ม.9 บ้านหัวนา ม. 10  
บ้านหมันขาว ม.11 บ้านห้วยมุ่น ม.8 
และบ้านตูบค้อ ม. 12 อยู่ในพ้ืนที่ต าบลกกสะ
ทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 


