โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
บานนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ความเปนมาของโครงการ :
หมูบานนาเกียน เปนพื้นที่ราบหุบเขาที่อุดมสมบูรณ เนื่องจากมีน้ําแมฮองไหลผาน เหมาะแกการทํา
การเกษตร เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น จึงเกิดปญหาการบุกรุกทําลายปาตนน้ําลําธารเปนจํานวนมาก เมื่อความ
ตองการใชทรัพยากรมีมากขึ้น การบุกรุกแผวถางปาจึงเปนไปอยางตอเนื่อง กอปรกับการทําการเกษตรของ
ราษฎรที่ไมถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดี ทําใหเกิดปญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปญหา
การขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
จากปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหราษฎรในพื้นที่มีความเดือนรอนเนื่องจากการขาดแคลนน้ําในการอุปโภค
และบริโภค และผลผลิตทางการเกษตรลดต่ําลง ดวยเหตุนี้เองสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมี
พระราชดําริใหจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ บานนาเกียน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548
โดยทรงพระกรุณาฯโปรดเกลาฯ ใหทานผูหญิงจรุงจิตต ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค พล.อ.ณพล
บุญทับ รองสมุหราชองครักษ เปนผูแทนพระองคไปตรวจพื้นที่และไดอัญเชิญแนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดตั้งสถานีฯ มามอบใหแกคณะทํางาน

ที่ตั้งของโครงการ :
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานนาเกียน ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม จุดที่ตั้งสถานี พิกัด UTM X 409340 Y 1967014 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 15,784 ไร

วัตถุประสงค :
1. จัดหาน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค – บริโภค แกราษฎร
2. ฟนฟูสภาพปาและสภาพแวดลอม
3. พัฒนาและสงเสริมอาชีพ
4. สงเสริมการทําการเกษตร ใหถูกตองตามหลักวิชาการ

ลักษณะภูมิประเทศ :
ที่ตั้ งสถานี ฯ มีความสู งจากระดั บ น้ํ าทะเลปานกลางระหว าง 1,20 – 1,600 เมตร ส ว นพื้น ที่ของ
หมูบานซึ่งทั้ง 3 กลุมบานรวมกันเปนบานนาเกียน หมูที่ 3 ต.นาเกียน อ.อมกอย จ.เชียงใหม พื้นที่บริเวณ
หมูบานนาเกียนเปนพื้นที่ราบระหวางหุบเขา มีพื้นทีป่ ระมาณ 1,200 ไร มีลําน้ําแมฮองไหลผานตลอดป ใชเปน
พื้นที่ทํานาและที่อยูอาศัย ซึ่งทั้งหมดจะไหลลงสูแมน้ําสาละวิน ลักษณะของหินเปนหินกรวดและหินแกรนิตที่
ผุพัง ลักษณะของดินเปนดินรวนปนทรายและดินลูกรัง เกาะยึดตัวกันแบบหลวมๆ มีอัตราการเสี่ยงตอการ
พังทลายและการชะลางหนาดินหากขาดสิ่งปกคลุมหนาดิน
ลักษณะภูมิอากาศ :
สภาพภูมิอากาศนั้น บานนาเกียนมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนสภาพอากาศมี
ความชื้นสูง มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดทั้งป 1,300 มิลลิเมตร

ผลการดําเนินงาน :
มี 2 สวน คือ การใชงบปกติ และการใชงบ กปร.
งบปกติ
1.ปลูกปาไมทดแทน - ไร
2.ปลูกปาใชสอย - ไร
3.ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา 750 ไร
4.ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา 2-6 ป 4,350 ไร
5.ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา 7-10 ป 750 ไร
6.บํารุงปาใชสอย 1,700 ไร
7.บํารุงสวนเดิมอายุ 2-6 ป 1,200 ไร
8.บํารุงสวนเดิมอายุ 7-10 ป 500 ไร
9.ปลูกปาหวาย - ไร
10.บํารุงปาหวายอายุ 2-6 ป 1,050 ไร
11.ฝายผสมผสาน 30 แหง
12.ฝายกึ่งถาวร - แหง
13.เพาะชําหญาแฝก - กลา
14.แนวกันไฟ 30 กม.
งบ กปร.
1.ปลูกปาไมทดแทน 700 ไร
2.ปลูกปาใชสอย 700 ไร
3.ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา 2,400 ไร
4.ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา 2-6 ป - ไร
5.ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา 7-10 ป - ไร
6.บํารุงปาใชสอย - ไร
7.บํารุงสวนเดิมอายุ 2-6 ป - ไร
8.บํารุงสวนเดิมอายุ 7-10 ป - ไร
9.ปลูกปาหวาย 600 ไร
10.บํารุงปาหวายอายุ 2-6 ป - ไร
11.ฝายผสมผสาน 600 แหง
12.ฝายกึ่งถาวร 15 แหง
13.เพาะชําหญาแฝก 300,000 กลา
14.แนวกันไฟ 50 กม.

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตั้งแต ป พ.ศ. 2547 – 2556) :
สรุปผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพชีวิต
จากผลการดําเนินงาน ตั้งแตป พ.ศ. 2548 – 2556 สามารถทําใหราษฎร มีขาว พืชผักและ
อาหารโปรตี นในการอุป โภคและบริ โภคอยางเพียงพอ มีการทําการเกษตรอยางถูกหลักวิชาการ มีความรู
เนื่องจากไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง สามารถเพิ่มรายไดใหกับราษฎร มีอาชีพเสริม ไมเกิดปญหาอาชญากรรม
เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นจากเดิม
สรุปผลสัมฤทธิ์ดานการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1. พื้นที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,200 – 1,600 เมตร ทําการอนุรักษฟนฟูใหเปน
ปาตนน้ํา ไดถึง 5,150 ไร
2. เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพรรณ และสัตวปา ที่หายาก เชน มีนกเงือก และ
ชะนี เขามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น เปนตน
3. แหลงน้ําลําธารมีคุณภาพดีไมมีการปนเปอนของสารเคมี ผานเกณฑการตรวจสอบจากกรม
ประมง กอนเริ่มดําเนินการลําหวยแมฮองมีปริมาณน้ํานอยมาก หลังจากตั้งสถานีฯแลว มีสภาพความอุดม
สมบูรณของปาไมเพิ่มขึ้น ทําใหมีปริมาณน้ําทาอยางเพียงพอแกการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งดานการเกษตร
มีการไหลตลอดทั้งป โดยอัตราการไหลของน้ํา เฉลี่ยทั้งปเทากับ 1,416,385 ลบ.ม/วัน

