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สวนที่ 1 
ความเปนมาของ 

โครงการสงเสรมิและพฒันาความเปนอยูบานจอลือใต 

 
รูปที่ 1-1 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมพื้นที่โครงการ 

1.1 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งตอคณะทํางานโครงการใน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหสงเสริมและพัฒนาพ้ืนที่บานจอลือใต ประเด็นหัวขอที่  
ทรงตรัสกับผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอนและคณะที่ติดตามการรับเสด็จ สรุป
ได ดังนี้ 
 - ความหางไกลของหมูบานทําใหขาดโอกาส 

- หลักสูตรการเรียนการสอน (ใชเวลามาก) 
- พระองคสนพระทัยอยางมาก ทรงตรัสถามถึงการเรียนการสอนเปดมาแลวกี่ป ใชหลักสูตรอะไร   
  ทําอยางไรใหใชภาษาไทยได 
- ทรงเนน เรื่อง การสุขศึกษาความสะอาด 
- แนะนําการสอนโดยการดูรูปแลวอธิบายภาพ 
- อยากใหมีการตั้งกลุมหัตถกรรม การทอผา เนนการเสริมรายได ลดรายจาย ทรงเปนหวงมาก 
- การวางแผนครอบครัว โดยเฉพาะผูปวยที่มีการพัฒนาชา 3 ราย (ที่หมอทูลรายงาน) ควรมีการ 
  วางแผนครอบครัวเพ่ือมิใหลูกออกมาเหมือนรายแรก เนื่องจากมีการถายทอดทางพันธุกรรม   
- ตรัสถามการรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของผูเรียนเด็กในศูนยฯ 
  การสงเสริม เรื่อง หัตถกรรม การกินอยู การเพาะปลูก (การเกษตร) อยากใหชาวบานมีรายได 
- เนื่องจากรายไดเฉลี่ย 2,000 บาท : คน : ป ต่ํามาก   (ท่ีมา : LDD R06 CMI) 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จเยี่ยม ศูนยการศึกษาบนพ้ืนที่สูงบาน 
จอลือใต หมูที่ 4 ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ในการนี้ราษฎรที่เฝารับ
เสด็จไดกราบทูลถึงปญหาเรื่องขาวไมพอกินและปญหาเรื่องความยากจน  

 
ฉายพระรูปรวมกับขาราชการและเจาหนาที่ที่มารับเสด็จ 

  
เสด็จพระราชดําเนินเขาหมูบานจอลือใต เสด็จเยี่ยมชาวบานบานจอลือใต 
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พระราชทานสิ่งของแกชาวบานบานจอลือใต พระราชทานสิ่งของแกชาวบานบานจอลือใต 

  
ทรงตรวจเยี่ยมงาน ขาราชการถวายรายงาน 

  
เสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจงาน ขาราชการถวายรายงาน 
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 เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนายบัณฑิต ตันศิริ ไดมอบหมายให รอง
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดานปฏิบัติการ นายเกรียงศักดิ์ หงสโต  ประสานงานรวมกับนายกิตติ ขันธมิตร 
รองผูอํานวยการโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมดวย นายชัยวัฒน 
สิทธิบุศย ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ นายสวัสดี บุญชี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
นายพรชัย ชัยคําภา หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน นายสินชัย ไชยโคตร หัวหนาหนวยพัฒนาที่ดิน 
ที่ 1 ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอสบเมย และผูที่เกี่ยวของประสานและเขาตรวจสอบพื้นที่ ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ 2551 และไดชี้แจงถึงรับสั่งแก นายอําเภอสบเมย และสวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
 รองอธิบดีฝายปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดมอบหมายใหสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน  เขา
ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ทําการเกษตร โดยการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา จัดทําระบบน้ําเพ่ือการเกษตร 
นับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 เปนตนมา พรอมทั้งประสานกับสวนราชการในพื้นที่เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ความเปนอยู ของเกษตรกรในพื้นที่บานจอลือใต หมูที่ 4 ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือในการประสานแผนงานโครงการ รวมกันเพ่ือแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของราษฎร ใหกินดีอยูดี 
ใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดตลอดป มีขาวและอาหารเพียงพอสําหรับบริโภคตลอดป สงเสริมให
เกษตรกรมีรายได จากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรบางสวนที่เหลือจากการบริโภค 
 นายอําเภอสบเมยไดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาแผนการพัฒนาความเปนอยู ของ
เกษตรกรในพื้นที่ เพ่ือแกไขปญหาเรื่องขาวไมพอกินและปญหาเรื่องความยากจน ตามโครงการที่เกี่ยวของ
ของแตละหนวยงานตอไป 

 
รูปที่ 1-2  หมูบานจอลือใต 
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พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการ 
 ใหทําการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนชาวไทยภูเขา ดานการศึกษา ดาน
โภชนาการ ดานสุขภาพอนามัย และดานอาชีพ ตลอดจนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม และดานการรักษาวัฒนธรรมประเพณ ี
1.2 วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
หวงใยในปญหาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหกินดีอยูดี ใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดตลอดป มีขาว
และอาหารเพียงพอสําหรับบริโภคตลอดป สงเสริมใหเกษตรกรมีรายได จากการจําหนายผลผลิตทางการ
เกษตรบางสวนที่เหลือจากการบริโภค 
 2) เสริมสรางศักยภาพของพื้นที่และโอกาสของราษฎรใหมีความพรอมในการพัฒนา ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ใหไดรับบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานเพื่อแกไขปญหาความยากจนของ
ราษฎร ใหสามารถดํารงชีพอยูไดอยางพอกินพอใชไดอยางยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) เพ่ือเปนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกษตรกรสามารถอยูรวมกับ
ปาและใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมอยางรูคุณคา และสามารถทําการเกษตรในพ้ืนที่เดิมไดอยางยั่งยืน
โดยมิตองบุกรุกแผวถางปาไมดังเดิมอีกตอไป 
1.3 เปาหมาย 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต ใหชาวบานสามารถทําการเกษตร และมีอาหารบริโภคตลอดป มีขาวบริโภค
ตลอดป และแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปา แกไขปญหาการทําไรเลื่อนลอย  
1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ตั้งแต ป พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
1.5 พ้ืนที่ดําเนินงาน 
 บานจอลือใต หมูที่ 4 ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 545 ไร 
1.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1) สํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ และสํารวจลักษณะดิน  
 2) สํารวจแหลงน้ําบริเวณลําหวยจอลือเพื่อใชเปนแหลงน้ําตนทุน 
 3) จัดทําแผนที่ระบบอนุรักษดินและน้ํา และวางแนวระบบอนุรักษดินและน้ํา 
 4) สงเสริมการทําเกษตรในพื้นที่สูง ไดแก การปลูกพืช การประมง และการเลี้ยงสัตว 
 5) จัดการดานสุขอนามัยของชาวบาน 
1.7 หนวยงานรับผิดชอบในพื้นที่โครงการ 
 กรมพัฒนาที่ดิน 
 กรมสงเสริมการเกษตร 
 กรมปศุสัตว 

 กรมประมง 
 สํานักงานสาธารณะสุข 
 สํานักงานพัฒนาชุมชน 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฎีการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

2.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เดิมเรียกวาโครงการตามพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปพิจารณาความเหมาะสม
และความเปนไปได ในการรวมกันดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน หรือ
บรรเทาปญหาตาง ๆ ตามสภาพสังคมและภูมิประเทศ เชน ปญหาความแหงแลง ที่ทํากิน ฯลฯ โครงการ
แหงแรกเกิดขึ้นที่หมูบานเขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เมื่อพ.ศ. 2506 ไดแก อางเก็บน้ํา
เขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากกวา 4,000 โครงการทั่วประเทศ
เมื่อ พ.ศ.  2550 สวนใหญเปนโครงการเกี่ยวกับน้ําเพ่ือการเกษตร หนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงาน
ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรคือพลเมืองสวนใหญของประเทศ การพัฒนาการ
เกษตรยอมหมายถึงการชวยใหประชาชนสวนใหญนั้นอยูดีกินดี มีรายไดพอเพียงจากการจําหนายผลผลิต 
เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเปนความเจริญของประเทศ 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระ
ราชดํารัสถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรม
ไววา “...เมืองไทยนี้ตองพึ่งเกษตรกรเปนสําคัญ 
เพราะวาเกษตรกรเปนประชาชนสวนใหญของ
ประเทศและตองยึดอาชีพนี้มา และไมใชเพราะ
เหตุนั้นเทานั้นเอง แตวาประเทศหนึ่งประเทศใด
จะอยูไดเพราะวามีการกสิกรรม การประกอบ
อาชีพในดานผลิตผลท่ีไดจากธรรมชาติทั้งใน
ดานที่จะเปนการปลูกขาว ปลูกพืชไรปลูกผลไม 

หรือทํามาหากินในดานปศุสัตวหรือประมง...” ฉะนั้นในการพัฒนาอาชีพสาขาตาง ๆ เพ่ือความมีชีวิตที่ดี
ขึ้นของเกษตรกรตามแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมีบทบาท
สําคัญในการสนองพระราชดําริทางดานอาชีพ ซึ่งใหการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีมูลนิธิอ่ืน ๆ ของพระองคทานที่ใหการสนับสนุนสงเสริมอาชีพดานตาง ๆ อัน
ไดแก มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เปนตน 
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ลักษณะพิเศษของแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระ
ปรีชาสามารถในการที่ไดทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง และแกไขใหการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนงานที่ดําเนินการไปไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน และสอดคลองกับสภาพความเปนอยูและ
ระบบนิเวศโดยสวนรวมของธรรมชาติ  ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ หลายตอหลายงานใน
โครงการ เมื่อทรงคิดพิจารณาและศึกษาจนมีพระราชวินิจฉัยออกมา ในทายที่สุดแลว นักวิชาการและ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ก็มักจะพบวาเปนเรื่องงายและธรรมดา จนไมเคยมีผูใดคาดคิดมากอน 
ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูนักพัฒนาและนักวิชาการวา พระองคทรงโปรดที่จะทําสิ่งที่ยากใหกลายเปนงาย 
อันเปนการแกไขปญหาดวยการใชภววิสัยแหงธรรมชาตินั่นเองเปนแนวทาง การทําสิ่งที่ยากใหกลายเปน
งายนั้นเปนของยาก เชนเดียวกับการทําสิ่งที่งายใหเปนเรื่องยากนั้นเปนของงาย มีพระราชกระแสอยู
เนืองๆ ถึงคําวา “ทําใหงาย” ซึ่งนาจะตรงกับภาษาอังกฤษวา ซิมพลิซิตี้ (Simplicity) ซึ่งเปนหลักคิด
สําคัญในทุกเรื่องและการพัฒนาเกือบทุกโครงการของพระองค 
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ถือวา
เปนลักษณะพิเศษที่นาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ การมุงเนนใหผลของการดําเนินงานนั้นตกถึงมือ
ประชาชนโดยตรงเปนเบ้ืองแรก เพ่ือบรรเทาปญหาเฉพาะหนาคือ  “การพออยู พอกิน” ขณะเดียวกันกับ
ที่ปูพ้ืนฐานไวสําหรับความ “อยูดี กินดี” ตอไปในอนาคตดวย ดังนั้นจึงมีลักษณะของการมองผลสําเร็จที่
เปนการ “คุมคา” มากกวาการ “คุมทุน” ดังที่เคยมีพระราชกระแสวา “ขาดทุนคือกําไร” (our loss is 
our gain)  กําไรนั้นคือความอยูดีมีสุขของประชาชนที่จําเปนตองลงทุน แตก็เปนการลงทุนที่ “คุมคา” 
แมจะไมกลับมาเปนตัวเงิน คือ “กําไร” นอกจากนี้ แนวความคิดและทฤษฎีดังกลาว ยังไมลักษณะของ
การ “ไมติดตํารา” คือเปนการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพแหงธรรมชาติ และสภาพของสังคม
จิตวิทยาแหงชุมชน และตองไมผูกมัดติดอยูกับวิชาการและเทคโนโลยีที่แข็งตัว และไมเหมาะกับสภาพที่
แทจริงของคนไทย อันจะทําใหการดําเนินงานในโครงการไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดอยางสมบูรณเต็มที่ 
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริอีกประการหนึ่งก็คือ การสรางความรู รัก 
สามัคคี และการรวมมือรวมแรงรวมใจกันทํา โดยปรับลดอัตวิสัยของหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มักจะตางคน
ตางทําและยึดติดการเปนเจาของเปนสําคัญ ใหเปนการรวมกันโดยไมมีเจาของ และสามารถอํานวย
ประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนและเกษตรกร ดังเชนในกรณีของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่เปนรูปแบบใหมของการบริหารที่เปนการ “บริการรวมจุดเดียว” และ “การบริการเบ็ดเสร็จ” 
หรือ “one stop service for the farmers” ที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผนดินของ
ประเทศไทยอยางแทจริง 
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2.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงวางแผน
พัฒนา เสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริโดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับหนวยงาน
ของรัฐบาล พระองคทรงศึกษาขอมูลตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดกอนทุกครั้ง ในการจัดวางแผน
โครงการใดโครงการหนึ่งกอนจะมีพระราชดํารินั้น มีขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1) การศึกษาขอมูล  กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใด ๆ นั้นจะทรงศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตาง ๆ ที่มีอยู เพ่ือใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้น ๆ อยางละเอียดกอนเสมอ 
 2) การหาขอมูลในพื้นที่  เมื่อเสด็จฯ ถึงพ้ืนที่นั้น ๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด อาทิเชน 
  2.1) ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ ดินฟา
อากาศ ทางน้ํา ฯลฯ 

 
  2.2) ทรงสํารวจพ้ืนที่ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการพัฒนาได 
  2.3) ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจากพื้นที่
จริงแลว ก็ทรงปรึกษากับเจาหนาที่ฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งทรง
คํานวณวิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร และคุมคากับการลงทุนหรือไม
เพียงใด อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปพิจารณาในรายละเอียดตาม
ขั้นตอนตอไป 
 3) การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการ  เมื่อเจาหนาที่ ผู เกี่ยวของไดรับพระราชทาน
พระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประกอบการจัดทําโครงการให
เปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 
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 อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของ
พระองคเปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรองตาม
หลักวิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดและมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา ก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณา
ตัดสินใจเอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได 

 
 4) การดําเนินงานตามโครงการ  เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและผานการพิจารณาจาก
หนวยเหนือตามลําดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแลวหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะ
ดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและประสานแผน  
ตางๆ ใหแตละหนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนสอดคลองกัน และ/หรืออาจจัดตั้งองคกรกลางที่
ประกอบดวยแตละฝายที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ 
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 5) การติดตามผลงาน  ในการติดตามผลงานนั้น แตละหนวยงานรวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะไดมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ แตที่
สําคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จฯ กลับไปยังโครงการนั้น ๆ  ดวยทุกครั้งเมื่อมีโอกาส 
เพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนาและติดตามผลงานตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ในกรณีที่เกิดมี
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะทรงชี้แนะแนวทางแกไขปญหานั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไป 

 

 จากผลแหงการพัฒนาท่ีผานมาดวยพระ
วิสัยทัศนที่กวางไกลและเปยมดวยพระเมตตา ไม
เพียงแตจารึกอยูในดวงใจของเกษตรกร หากแต
ประทับใจอยูในดวงจิตของประชาชนทุกคน ทรง
เปนนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญในสรรพศาสตรหลาย
แขนงวิชา ไมวาจะเปน การพัฒนาในพื้นที่ชนบท 
การพัฒนาดานเกษตรกรรม การพัฒนาดานการ
ประมง การพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว การพัฒนา
แหลงน้ํา การพัฒนาปาไม การพัฒนาทรัพยากร
ดิน ตลอดจนการพัฒนาชาวเขา รวมไปถึงการ
พัฒนา ใน พ้ืนที่ พิ เ ศษอั นตราย  ทรง ใช พ ร ะ
อัจฉริยภาพที่ลุมลึก นําการพัฒนาเขาสูทุกพื้นที่
เพ่ือลดความทุกขยากลําบากแรนแคนใหกลับเปน 

พ้ืนที่อุดมสมบูรณชุมชื้นหรือแมในยามที่บานเมืองบังเกิดภาวะวิกฤต ประชาชนเดือดรอน ไมวาจะดวย
สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยบานเมือง หรือภัยพิบัติอ่ืนใด ทรงมีพระเมตตาธิคุณคิดแกไขและพระราชทาน
ความชวยเหลือดวยพระองคเองเสมอ ทรงเปนที่พ่ึงของประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความสงบสุขอยาง
ถวนหนา 
2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน 
“ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลก ยุคโลกาภิวัตน 
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 "…ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอยางนี้วา การที่จะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญที่เราพออยูพอกิน
และมีเศรษฐกิจความเปนอยูแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความวาอุมชูตัวเองไดใหพอเพียงกับตัวเอง อัน
น้ีเคยบอกวาความพอเพียงน้ีไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสใหตัวเอง 
สําหรับครอบครัว อยางนั้นมันมากเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางส่ิง
บางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายไดแตในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก อยางนี้นัก
เศรษฐกิจตางๆก็มาบอกวาลาสมัย จริงอาจจะลาสมัย เพราะวาคนอื่นเขาก็ตองมีการเศรษฐกิจท่ีตองมีการ
แลกเปลี่ยน เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง รูสึกไมหรูหราแตประเทศไทยเปนประเทศที่มี
บุญอยูวาการผลิตที่พอเพียงทําได..." 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540
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พระบรมราโชวาท 
 "...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใชของ
ประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพ้ืนฐาน
ความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ี
สูงขึ้นโดยลําดับตอไป..." 

พระราชดํารัสเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517

 "...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีส่ิงท่ีสมัยใหม แต
เราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิต
อธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ท่ีจะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยู
พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินน้ีได เราก็จะยอดยิ่งยวดได..." 

พระราชดํารัสเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2517

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ 

 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังน้ี 
 1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมี
พ้ืนฐาน มาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดย
เนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
 



สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                       จอลอืใต   2-8 

 3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้ 
  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  
  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ  
  3.3 ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล
และไกล 

 
ท่ีมา : http://raneesoc.ath.cx/raneesoc/superpage10/pj1%20(5).html 

 4. เงื่อนไข  การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง
ความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ 
  4.1 เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน 
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ 
  4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มี
ความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  
การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริพอเพียง  
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเขาใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อไดพระราชทานแนว
พระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในดานตางๆ จะทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนดวย 
เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงทางความคิด ที่อาจนําไปสูความขัดแยงในทางปฏิบัติได  
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แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  
 1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต  
 2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต  
 3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและการแขงขันกันในทางการคาแบบตอสูกันอยางรุนแรง   
 4. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหาความรูใหมี
รายไดเพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ 
 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนาตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง 
               ท่ีมา : http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html#porpeing10 

 
รูปที่ 2-1 การดํารงชีวิตของชาวบานในพื้นที่ รูปที่ 2-2  ความเปนอยูของเด็กๆ ในพื้นที่ 

" ถาไมมี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ … 
จะพังหมด จะทําอยางไร ท่ีท่ีตองใชไฟฟาก็ตองแยไป 

… หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไมเต็มที่ 
ถาเรามีเครื่องปนไฟ ก็ใหปนไฟ 

หรือถาขั้นโบราณกวา มืดก็จุดเทียน 
คือมีทางที่จะแกปญหาเสมอ. 

… ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียง น้ี ก็มีเปนขั้น ๆ 
แตจะบอกวา เศรษฐกิจพอเพียง น้ี 

ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นต น่ีเปนส่ิงท่ีทําไมได 
จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน 

…… พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือใหสามารถที่จะดําเนินงานได " 
พระราชดาํรัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 23 ธันวาคม 2542

ที่มา : http://www.doae.go.th/report/SE/html/02.htm.
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2.4 ปลูกปาโดยไมตองปลูก 
 การปลูกปาโดยไมตองปลูก เปนแนวพระราชดําริอีกแนวหนึ่งเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม โดย
การสรางสมดุลธรรมชาติดวยวิธีปลอยใหตนไมเติบโตอิสระไมเขาไปรบกวนอยางนอย 5 ป 

รูปที่ 2-3  ภาพปาในโครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนอยูบานจอลือใต 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหาแนวทางและวิธีการหลากหลายเพื่อฟนฟูปา นับแตการสราง
จิตสํานึก การปลูกตนไมโตเร็วและหญาแฝกรักษาดิน การสรางฝายไปจนถึงวิธีฟนฟูปาโดยปลอยทิ้งไวไม
เขาไปรบกวนอยางนอย 5 ป 
 ในชวงเวลา 5 ป ตนไมจะงอกงามโดยอาศัยวงจรการเกิด การเจริญเติบโต การทับถมทดแทน
ตามธรรมชาติ เกิดเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเติบโตของกลาไม และใหเวลาพันธุไมที่ถูกทําลาย ไดมี
ชวงฟนตัว และถาหากปลอยปาทิ้งไวไดถึง 30 – 40 ป ปาเต็งรังซึ่งเปนปาโปรง มีตนไมขนาดเล็กขนาด
กลางขึ้นกระจัดกระจาย จะกลายเปนปาเบญจพรรณ ซึ่งเปนผืนปาที่มีไมขนาดกลางและเปนแหลงกําเนิด
ของไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไมประดู 
 พ้ืนที่ตัวอยางการปลูกปาโดยไมตองปลูกไดแก ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีที่ ดินสวนหนึ่งเสื่อมโทรม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหพัฒนาที่ดินดังกลาว 3 ขั้นตอนคือ ฟนฟูสภาพปา พัฒนา 
และปลอยทิ้งไวจนปาคอย ๆ ฟนตัวตามลําดับ ระหวางพุทธศักราช 2529 – 2535 
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2.5 ปลูกปาทดแทน 
 การปลูกปาทดแทน เปนแนวพระราชดําริเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมอยางเรงดวน โดยเนนปลูก
ไมโตเร็วและใหประโยชนหลายทาง คลุมแนวรองน้ําเพ่ือยึดผิวดินและเก็บความชุมชื้นแผขยายออกไป
ดานขางของรองน้ํา พรอมกับการสรางฝายชะลอความชุมชื้น โดยคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม 
หรือลักษณะดั้งเดิมของปาและชุมชนเปนแนวทางสําคัญ 
2.6 ฝายชะลอความชุมช้ืน 
 หมายถึงสิ่งกอสรางขวางทางเดินน้ํา เชน ลําหวยขนาดเล็กในบริเวณตนน้ํา หรือพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง เพ่ือชะลอน้ําหรือความชุมชื้นใหหมุนเวียนภายในบริเวณนั้น ๆ ทําใหดินชุมฉ่ํา ปาไมเขียวขจี 
และกระจายความชุมชื้นไปยังบริเวณโดยรอบ ทั้งยังเปนแนวปองกันไฟปา ชะลอน้ําที่เชี่ยวกรากในฤดูน้ํา
หลาก กักเก็บตะกอนหรือหนาดินไมใหไหลลงลุมน้ําตอนลาง 

  
รูปที่ 2-4  อาคารชะลอความเร็วนํ้า ในพื้นที่ รูปที่ 2- 5  แหลงนํ้าตนทุนของหมูบาน 

2.7 ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
 ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริเพ่ือโครงการปลูกปาอีกลักษณะหนึ่ง 
หมายถึงการปลูกตนไม 3 ประเภท คือ ไมใชสอย ไมกินได และไมเศรษฐกิจ  ตนไมมีประโยชนทั้ง 3 
ประเภท สามารถกอประโยชนประการที่ 4 คือ ชวยอนุรักษดินและน้ํา 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปาหลายประการ เชน ปลูกตนไมลง
ในใจคน ปลูกปาทดแทน ปาเปยก  สวนการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ การปลูกไมใชสอย 
ไมผลกินได และไมเศรษฐกิจ สามารถยังประโยชนประการที่ 4 คือ อนุรักษดินและน้ํา พระราชดํารัสเรื่อง
ดังกลาวเกิดขึ้นที่หนวยพัฒนาตนน้ําทุงจอ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2519 
 การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริผสมผสานระหวางการอนุรักษและ
การฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน ศูนย
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จากสภาพภูเขาท่ีเคยถูกบุกรุกจน
แหงแลง กลับฟนคืนความอุดมสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มีการปลูกไมใชสอยและไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไผ หวาย ไมฟน
เชื้อเพลิง เชน ไมกระถินยักษ ไมกินได เชน สะเดา แค มะขามปอม ทําใหปาอุดมสมบูรณ ชุมชนไดอาศัย
กินใช และสามารถอนุรักษดินและน้ําในขณะเดียวกัน 
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2.8 ปาเปยก 
 ปาเปยก เปนคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกปาที่ประกอบดวยไมโตเร็วและไมชุมน้ํา 
เชน กลวย ซึ่งปลูกตามแนวคลองสงน้ํา โดยมีฝายชะลอความชุมชื้นชวยเก็บซับน้ําเปนระยะ ๆ ใหน้ําไหล
ซึมลงตามแนวเขาตลอดเวลา ปาเปยกเปนทั้งแนวกันไฟปาและสรางความชุมชื้นใหตนไมเติบโตไปพรอมกัน
 ในชวงเวลาที่ปาไมเมืองไทยถูกทําลายอยางหนัก เกิดไฟปาหลายครั้งและมีแนวโนมจะควบคุมได
ยากขึ้นทุกป นอกจากไฟปาจะลามถึงพ้ืนที่ทํากินแลว คนและสัตวปาก็ไมมีที่อยูอาศัย พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงหาหนทางแกไข มีพระราชดําริเรื่องปาเปยกวาควรใชไมโตเร็วปลูกคลุมแนวรองน้ํา โดยใชน้ํา
จากคลองชลประทานและน้ําฝนเปนหลัก เพ่ือใหความชุมชื้นแผขยายเปนวงกวาง สามารถสรางแนวกันไฟ
ปา เปนการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกัน 

 
 การปลูกปาเปยกอีกวิธีหนึ่งคือ สรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือฝายกั้นน้ําขวางรองน้ําเปนระยะ 
น้ําที่กักไวจะคอย ๆ ซึมลงใตผิวดิน ความชุมชื้นจะแผขยายออก จากนั้นจึงสูบน้ําไปยังพ้ืนที่ที่อยูระดับสูง 
แลวปลอยใหน้ําไหลซึมลงดินทีละนอย ขั้นตอนสุดทายคือปลูกตนกลวยเปนแนว แตละตนทิ้งระยะหางกัน
ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม ตนกลวยซึ่งเปนพืชอุมน้ําจะชวยชะลอไฟ 
 แนวพระราชดําริปาเปยกเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นชวยใหปาเขียวขจีอยู
ตลอดเวลา ลดความเส่ียงที่จะเกิดไฟปา ตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จคือ ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีผันน้ําจากอางเก็บน้ําสูผืนปาโดยสงไปตาม
ทอเจาะรูใหน้ําหยดเปนระยะแหงแลง กลับฟนคืนความอุดมสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาลุมน้ําหวย
ฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มีการปลูกไมใชสอยและไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก 
ไมแดง ไผ หวาย ไมฟนเชื้อเพลิง เชน ไมกระถินยักษ ไมกินได เชน สะเดา แค มะขามปอม ทําใหปาอุดม
สมบูรณ ชุมชนไดอาศัยกินใช และสามารถอนุรักษดินและน้ําในขณะเดียวกัน 
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2.9 หญาแฝก 
 หญาแฝกเปนพืชที่มีระบบรากลึก แผกระจายลงไปในดินตรง ๆ เปนแผงเหมือนกําแพง ชวยกรอง
ตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี ปองกันความเส่ือมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ที่ผิวหนาดินเกิดการกัดเซาะ
จากฝนที่ตกลงมาและน้ําที่ไหลบา ปองกันการสูญเสียหนาดินที่อุดมสมบูรณ แกปญหาดินพังทลายที่
กอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเดิมเคยใหผลผลิตทางการเกษตรสูงกลับใหผลผลิตลดลง 
และเมื่อมีปริมาณนํ้าฝนมาก หญาแฝกจะชวยดูดซับการไหลบาของนํ้าฝน ทําใหพ้ืนดินสามารถเก็บกัก
น้ําฝนไดอยางเต็มที่ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงสภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรงศึกษาถึง
ศักยภาพของ  “หญาแฝก”  ซึ่งเปนพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลายของ
หนาดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว อีกทั้งเปนพืชพ้ืนบานของไทย วิธีการปลูกก็ใชเทคโนโลยีแบบงาย 
ๆ เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัดคาใชจาย
กวาวิธีอ่ืน ๆ  
ลักษณะของหญาแฝก  
 หญาแฝก เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญาชนิดหนึ่ง เชนเดียวกับขาวโพด ขาวฟาง ออย ซึ่งพบ
กระจายอยูทั่วไปหลายพื้นที่ตามธรรมชาติ จากการสํารวจพบวา มีกระจายอยูทั่วโลกประมาณ 12 ชนิด 
และสํารวจพบในประเทศไทย 2 ชนิด ไดแก  
 1. กลุมพันธุหญาแฝกลุม ไดแก พันธุสุราษฎรธานี กําแพงเพชร 2 ศรีลังกา สงขลา 3 และ
พระราชทาน ฯลฯ  
 2. กลุมพันธุหญาแฝกดอน ไดแก พันธุราชบุรี ประจวบคีรีขันธ รอยเอ็ด กําแพงเพชร 1 
นครสวรรค และเลย เปนตน หญาแฝกเปนหญาที่ขึ้นเปนกอ หนอเบียดกันแนน ใบของหญาแฝกมีลักษณะ 
แคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม ดานทองใบจะมีสีจางกวาดานหลังใบ มีรากเปนระบบรากฝอยที่สาน
กันแนนยาว หยั่งลึกในดิน มีชอดอกตั้ง ประกอบดวยดอกขนาดเล็กดอกจํานวนครึ่งหนึ่งเปนหมัน  
ลักษณะพิเศษของหญาแฝก 
การที่หญาแฝกถูกนํามาใชปลูกในการอนุรักษดินและน้ํา เนื่องมาจากมีลักษณะเดนหลายประการ ดังนี้  
 1. มีการแตกหนอรวมเปนกอ เบียดกันแนน ไมแผขยายดานขาง  
 2. มีการแตกหนอและใบใหม ไมตองดูแลมาก  
 3. หญาแฝกมีขอที่ลําตนถี่ ขยายพันธุโดยใชหนอไดตลอดป  
 4. สวนใหญไมขยายพันธุดวยเมล็ด ทําใหควบคุมการแพรขยายได  
 5. มีใบยาว ตัดและแตกใหมงาย แข็งแรงและทนตอการยอยสลาย  
 6. ระบบรากยาว สานกันแนน และชวยอุมน้ํา 
 7. บริเวณรากเปนที่อาศัยของจุลินทรีย 
 8. ปรับตัวกับสภาพตาง ๆ ไดดี ทนทานตอโรคพืชทั่วไป 
 9. สวนที่เจริญต่ํากวาผิวดิน ชวยใหอยูรอดไดดีในสภาพตาง ๆ  
ที่มา : http://www.ldd.go.th/link_vetiver/index.htm 
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 ในป พ.ศ. 2536 องคกร International Erosion Control Association (IECA) ไดมีมติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International  Erosion Control Association’s     International Merit 
Award ใหแก   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภในการอนุรักษดินและสงเสริม
สภาพแวดลอมโดยใชหญาแฝก และในปเดียวกันนี้ ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ ถวาย”รากหญาแฝกชุบ
สําริด”  เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษดินและน้ํา 
ประโยชนอเนกประสงคอ่ืน ๆ ของหญาแฝก  
 - ปลูกหญาแฝกบนคันนา เพ่ือใหคันนาคงสภาพอยูไดนาน 
 - ปลูกหญาแฝกเพื่อใชประโยชนมุงหลังคา ตับหลังคาที่ทําจากหญาแฝกสามารถผลิตจําหนายได 
สวนรากที่มีความหอมนั้นคนไทยรุนเกาเคยนํามาแขวนในตูเสื้อผา ทําใหมีกลิ่นหอมและชวยไลแมลงที่จะ
ทําลายเสื้อผาได 
 - หญาแฝกมีสรรพคุณชวยขับลมในลําไส แกอาการทองอืดเฟอ และแกไขได สวนรากสามารถนํา 
มาสกัดทําน้ํามันที่มีประโยชนและคุณคาทางการคาได อาทิเชน ฝรั่งเศสผลิตน้ําหอมจากรากหญาแฝก ชื่อ 
“Vetiver” 
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2.10 แนวพระราชดําริในการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร  
 ปญหาเรื่องการผลิตและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาที่จะตองมีการ
จัดการที่เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 
 การแกไขปญหาเปนเรื่องที่ไมงายเพราะตองใชปจจัยหลายประการในการแกไขปญหา ปจจัย
ดังกลาวไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความรวมมือของเกษตรกร แต
ทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงปญหาของการใช
ทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานท่ีไดทรงงานหนักอยางตอเนื่องและทรง
มีพระราชดําริมากมายหลายประการในเรื่องของการแกไขปญหาและปองกันเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิตพืชเพ่ือใชบริโภคและจําหนาย 
สรางรายไดแบบยั่งยืนและแบบเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรผูยากไร 

 
 ในการจัดการและพัฒนาที่ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับดิน 
ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่มโครงการจัดการและพัฒนาที่ดินเมื่อป 
พ.ศ. 2511 เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารไดทรงแนะ
ใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญเปนวิธีการตามธรรมชาติที่เปน
หนทางสรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเรื่อง
ดิน จึงเปนปญหาเฉพาะที่สอดคลองกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผล
ชัดเจน 
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 พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการ
ทางปฐพีศาสตรโดยแท ถึงแมจะมิไดทรงเปนนักปฐพี (soil scientist หรือ pedologist) ยกตัวอยางเชน 
พระราชทานคําจํากัดความที่อานแลวเขาใจงายวาดินที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรมมีคุณสมบัติตางๆ
คือ 
 แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 
 1. N (nitrate) ในรูป nitrate (ไนเตรท) 
 2. P (phosphorus) ในรูป phosphate (ฟอสเฟต) 
 3. K (potassium) หรือ โพแตสเซียม 
 และแรธาตุอ่ืน ๆ O H Mg Fe ไดแก O (oxygen) , H (hydrogen) , Mg (magnesium) , 
Fe (iron) 
 มีระดับ เปรี้ยว ดาง ใกลเปนดาง (pH 7) 
 มีความเค็ม ต่ํา 
 มีความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) 
 มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง) 

 ที่มา : โทรสารพระราชทานเรื่องดิน
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สวนที่ 3  
ขอมูลพืน้ฐานของพื้นที ่

โครงการสงเสรมิและพฒันาความเปนอยูบานจอลือใต 
3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 บานจอลือใต เปนหยอมบานที่กอตั้งขึ้นมาประมาณ 70 ป บานหลักคือ บานแมหลุย หมูที่ 4 
ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน อยูระหวางคาพิกัด X = 398040 - 399930 แกน  
Y = 1969105 - 1969915  ในระบบ WGS 84 บนแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด L7018 ระวางที่ 4644 
IV  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 545 ไร  โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังตอไปนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ บานจอลือกลาง 
  ทิศใต  ติดตอกับ บานแมบาง 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานแมหลุย 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานนาเกียน อ.อมกอย จ.เชียงใหม 
3.2 การคมนาคม 
 เริ่มจากที่วาการอําเภอสบเมยมาตามทางลาดยาง 13.5 กิโลเมตร ทางลูกรัง 9 กิโลเมตร ถึงบาน
แมหลุยหลวง จากนั้นเดินทางตามถนนดิน 6.5 กิโลเมตร ตอดวยทางเดินเทา 5 กิโลเมตร ซึ่งทางเดินเทา
นี้ใชเวลา 4 ชั่วโมง ยานพาหนะในหมูบานไมมี 

 
รูปที่ 3-1  แผนที่แสดงขอบเขตโครงการ 
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รูปที่ 3-2  ภาพออรโธสี ป 2544-2545 หมายเลขภาพ  46449868 

3.3 ลักษณะสภาพพื้นที่ 
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเปนเนินเขาสูงชัน มีความลาดชันประมาณ 25-50% โดย
หมูบานตั้งอยูกลางเนินเขาสูง จึงทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินและสูญเสียความอุดมสมบูรณ 
สภาพพ้ืนที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 702 เมตร 

 
รูปที่ 3-3  สภาพภูมิประเทศของบานจอลือใต บริเวณหมูบานและพื้นที่ทํากิน (พื้นที่กอนดําเนินการ) 
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รูปที่ 3-4  แผนที่แสดงชั้นความสูง 
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3.4 ภูมิอากาศ  
 จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยในฤดูรอนจะมีอากาศรอนจัด อากาศ
หนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแมฮองสอนมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งป 
ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เปนหุบเขาสูง มีพ้ืนที่อยูบนที่สูงเหนือระดับน้ําทะเล 702 เมตร 
จึงทําใหมีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดดจัด สวนในตอนกลางคืนจะไดรับอิทธิพลจากลม
ภูเขา ทําใหอากาศเย็นลงอยางรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความรอนตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความชื้นของ
อากาศ จึงทําใหเกิดหมอกปกคลุมโดยทั่วไปในตอนกลางคืน สภาพภูมิอากาศจะมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจนทั้ง 3 ฤดู ดังนี้ 
 ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตชวงกลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศรอนอบอาว 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตชวงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ทําใหอากาศชุมชื้นฝนจะตกชุกมาก ซึ่งมีมีปริมาณน้ําฝนสูงที่สุดในชวงเดือนสิงหาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตชวงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก 
 จากรายงานอุตุนิยมวิทยาบนท่ีสูง ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 จ.แมฮองสอน ซึ่งอยู
ใกลเคียงกับพ้ืนที่โครงการฯ สามารถสรุปลักษณะอากาศไดดังนี้ 

1) อุณหภูมิ มีอุณหภูมิตลอดปเฉลี่ย 25.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยูในเดือนเมษายน 
42.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดอยูในเดือนมกราคม 6.4 องศาเซลเซียส 

2) ความช้ืนสัมพัทธ เฉลี่ยตลอดป 77 เปอรเซ็นต เฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม 86 เปอรเซ็นต 
เฉลี่ยต่ําสุดในเดือนมีนาคม 60 เปอรเซ็นต 

3) ปริมาณน้ําฝน ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป 1,132.9 มิลลิเมตร เฉลี่ยนอยที่สุดในเดือนมกราคม  
1.1 มิลลิเมตร เฉลี่ยมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 214.0 มิลลิเมตร ชวงที่มีฝนตกมากจะอยูระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ดังแสดงใน ตารางที่ 3-1  
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ตารางที่ 3-1 ตารางภูมิอากาศของสถานีแมสะเรียง ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)  

เดือน สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย 

ความช้ืน
สัมพัทธ
เฉลี่ย 

การ 
คายระเหย

นํ้า 

0.5ของคา
การคาย
ระเหยนํ้า 

ปริมาณ 
นํ้าฝน 
(มม.) 

มกราคม 35.8 6.4 22.1 77 74.1 37.1 1.1 
กุมภาพันธ 39.6 6.5 23.5 68 98.4 49.2 6.5 
มีนาคม 42.1 13.7 25.2 60 136.8 68.4 13.8 
เมษายน 42.8 18.8 28.0 61 162 81.0 45.2 
พฤษภาคม 42.7 20.9 28.2 73 131.4 65.7 169.7 
มิถุนายน 37.7 21.2 27.4 83 87.9 44.0 186.8 
กรกฎาคม 35.6 20.1 26.8 85 77.1 38.6 177.6 
สิงหาคม 35.6 20.4 25.9 86 74.4 37.2 214.0 
กันยายน 36.8 19.8 27.4 84 88.2 44.1 181.9 
ตุลาคม 37.1 15 27.3 83 90.1 45.1 105.0 
พฤศจิกายน 37.1 7.3 25.3 81 79.0 39.5 23.4 
ธันวาคม 37.1 3.3 22.6 79 71.0 35.5 7.9 
รวม - - - - 1,170.4 585.2 1,132.9 
เฉลี่ย - - 25.8 77 - - - 

ที่มา : สถานีตรวจวัดอุณหภูมิแมสะเรียงเฉลี่ย 30 ป 

 
 

 

รูปที่ 3-5  สมดุลนํ้าเพื่อการเกษตร 
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3.5 ธรณีวิทยา 

 
รูปที่ 3-6  แผนที่ธรณีวิทยา 

สัญลักษณ คําอธิบาย 
 

h-s 
 หินยุคคารบอนิเฟอรัสตอนลางในแนวแมฮองสอน-แมสอด และเชียงราย-
เชียงใหม-เถิน สวนใหญเปนหินทรายเนื้อละเอียดมีกรวดปนบางเล็กนอย และหินดินดาน 
โดยมีหินปูนและหินเชิรตแทรกสลับ ความหนาของหินเหลานี้ประมาณ 300-400 เมตร 
(Baum et al., 1970) การสะสมตัวของชั้นหินตอเนื่องกันจนถึงยุคคารบอนิเฟอรัสตอน
ปลาย  สวนใหญไดแก หินเชิรต หินดินดาน หินทรายและหินทรายชนิดซับเกรยแวก สลับ
กับชั้นหินปูน โดยมีหินทรายแดงและหินกรวดมหายุคคารบอนิเฟอรัส วางตัวอยูขางบน 

 
t-p 

 เปนหินมหายุคมีโซโซอิกแผกระจายในแนวแมฮองสอน แมสอด อุมผาง ทองผา-
ภูมิ โดยจําแนกไดเปน 2 กลุม ไดแกกลุมหินที่สะสมตัวแบบภาคพื้นทวีปประกอบดวยหิน
ทราย หินทรายแปงและหินดินดาน  ซากดึกดําบรรพที่พบในหินมหายุคมีโซโซอิกบงอายุ
ตั้งแตยุคไทรแอสซิกตอนกลางถึงยุคจูแรสซิกตอนกลาง หินยุคไทรแอสซิกทางดาน
ตะวันตกของอําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนพวกหินปูน หินทรายและหินโคลน บริเวณ
บานกลอทอและบานปะละทะทางตะวันตกของอําเภออุมผางก็เชนกัน ปกคลุมดวยหินชั้น
ยุคจูแรสซิก ที่แสดงสภาวะการสะสมตัวของตะกอนในทะเลน้ําตื้น ประกอบดวยชั้นหินเรียง
จากลางขึ้นบนดังนี้ หินโคลนสลับหินทรายชั้นบางๆ หินทรายเนื้อหยาบปานกลางที่มีเลนส
หินปูนเกิดปนอยูดวย เหนือขึ้นไปเปนพวกหินปูนชั้นหนาถึงมวลหนามีซากดึกดําบรรพ
ปะการัง(coral) มาก และตอนบนสุดเปนชั้นหินทรายเนื้อละเอียดถึงหยาบแสดงลักษณะชั้น
เฉียงระดับ ความหนาของหินยุคจูแรสซิกในเขตอําเภออุมผางมากกวา 400 เมตรขึ้นไป 

 ที่มา http://www.dmr.go.th/main.php?filename=nw_geo#c 



สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                       จอลอืใต   3-7 

3.6 ทรัพยากรดิน 
 วัตถุตนกําเนิดดินในพื้นที่โครงการ เกือบทั้งหมดเกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ (residual 
material) แตเดิมไดมีการจําแนกดินไวเปนภูเขา (Slope Complex : Sc) ซึ่งการเกิดของดินสลับซับซอน 
มีลักษณะไมแนนอนไมสามารถใชหนวยการจําแนกดินแบบชุดดินหรือประเภทดินใหถูกตองได จึงจําเปน 
ตองศึกษาลักษณะของดินตามหลักการกําหนดหนวยของแผนที่ดินที่เรียกวา Morphonetric Soil 
Legend สามารถจําแนกออกเปนหนวยแผนที่ดิน ไดดังนี ้

 

หนวยดินที่ 1 ลักษณะดินเปนดิน
ลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน
ปนดินเหนียวสีน้ําตาลเขมปนแดง 
หรื อ แดง เ ข ม  เ ป น ดิ นลึ กม าก 
(มากกวา 1.50 เมตร ) การระบาย
น้ําดี มีความลาดชันมากกวา 20 
% คา pH ดินบน 6.0-7.0 ดินลาง 
5.0-6.0 

 

รูปที่ 3-7  หนาตัดดินในพื้นที่การเกษตร  

 

หนวยดินที่ 2 ลักษณะดินเปนดิน
ลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน
ปนดินเหนียวสีน้ําตาลเขมหรือสี
น้ํ า ต า ล แ ด ง  เ ป น ดิ น ลึ ก ม า ก 
(มากกวา 1.50 เมตร )การระบาย
น้ําดี มีความลาดชันมากกวา 20 
% คา pH ดินบน 6.0-7.0 ดินลาง 
5.0-6.0 

 

รูปที่ 3-8  หนาตัดดินในพื้นที่หมูบาน  
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การเก็บตัวอยางดิน 

  

รูปที่ 3-9 เจาะหลุมดิน รูปที่ 3-10  เก็บดินตามชั้นดิน 

3.7 สภาพการใชที่ดิน 
 สภาพการใชที่ดินของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 545 ไร ประกอบดวยเขตการใชประโยชน
ที่ดินประเภทตางๆ ดังตอไปนี้  
 1) หมูบานชาวไทยภูเขา มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7 ไร หรือรอยละ 1.31 ของพื้นที่ทั้งหมด 
 2) ปาดิบสมบูรณ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 80 ไร หรือรอยละ 14.63 ของพื้นที่ทั้งหมด 
 3) ปาผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 458 ไร หรือรอยละ 84.07 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

  
รูปที่ 3-11  ปาดิบสมบูรณ รูปที่ 3-12  ปาผลัดใบสมบูรณ 

 
รูปที่ 3-13  หมูบานจอลือใต (ชวงกําลังพัฒนา) 
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รูปที่ 3-14  แผนที่หนวยแผนที่ดิน 
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รูปที่ 3-15  แผนที่สภาพการใชที่ดิน 
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3.8 ทรัพยากรน้ํา 
แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญไดแก หวยจอลือ ซึ่งไหลมาจากภูเขาสูงทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

แลวไหลผานพ้ืนที่ไปยังทิศตะวันตก ไหลเลยออกนอกพื้นที่ และน้ําจากลําหวยสาขาของหวยจอลือไหลมา
จากภูเขาทางดานทิศตะวันออก ผานขอบโครงการทางดานทิศตะวันออก และมารวมกับหวยจอลือ
ทางดานทิศตะวันเฉียงใต  หวยจอลือเปนลําหวยที่มีน้ําไหลตลอดป แตลําหวยสาขาที่มีอยูในพื้นที่ 
สวนมากเปนลําหวยเล็กๆ ที่น้ําไมไหลตลอดป แตระดับของลําหวยจอลือ ชวงที่ไหลผานหมูบานนั้นอยูต่ํา
กวาระดับความสูงของพื้นที่โครงการ ประมาณ 400 เมตร จึงไมสามารถนําน้ําขึ้นมาใชได ซึ่งน้ําประปา
หมูบานนั้น จะใชแหลงน้ําตนทุนจากลําหวยสาขาของหวยจอลือ แตมีปญหาน้ําแหงในหนาแลง  

 
รูปที่ 3-16  หวยแมบาง 

3.9 ทรัพยากรปาไม 
 พ้ืนที่โครงการฯมีสภาพเปนปาไมเบญจพรรณและปาแดงหรือปาเต็งรัง แตในปจจุบันพ้ืนที่ปาถูก
บุกรุกเขาทําลาย เพ่ือทํากินในลักษณะของการทําไรเลื่อนลอย กระจัดกระจายอยูในพื้นที่ปาไมเปนจํานวน
มาก ทําใหหลายแหงมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม 

 
รูปที่ 3-17  ปาไมบริเวณพ้ืนที่รอบโครงการ 
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3.10 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 บานจอลือใต เปนหยอมบานของบานแมหลุย หมูที่ 4 ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน มีจํานวน 20 ครัวเรือน 24 ครอบครัว ประชากร 138 คน ชาย 74 คน หญิง 64 คน 
ประชากรเปนเผากระเหรี่ยงโปว นับถือผี จํานวน 10 ครัวเรือน ศาสนาคริสต จํานวน 9 ครัวเรือนและ
ศาสนาพุทธ 1 ครัวเรือน ใชภาษากะเหรี่ยง ประกอบอาชีพทําไรขาว และผัก ปลูกพริก ปลูกกลวย เลี้ยง
สัตวเพ่ือกินและใชในพิธีกรรม เชนเลี้ยงผี ไดแก หมูพ้ืนเมือง ไกพ้ืนเมือง สําหรับแพะและควาย เลี้ยงเพื่อ
ขายโดยมีรายไดเฉลี่ย 2,000 บาท/ครัวเรือน/ป ปญหาที่พบคือ ขาวมีไมเพียงพอสําหรับบริโภคตลอดป 
เนื่องจากผลผลิตต่ํา ดินขาดความอุดมสมบูรณ ความเปนอยูของชาวบานจึงคอนขางลําบาก สุขอนามัย
สวนบุคคลยังไมดีพอ มีเด็กเปนโรคผิวหนังและขาดสารอาหาร 

รูปที่ 3-18  สภาพที่อยูอาศัยในบานจอลือใต รูปที่ 3-19  สัตวเลี้ยงของชาวบาน 

รูปที่ 3-20  เด็กๆชาวเขาเผากะเหรี่ยง รูปที่ 3-21 ชาวบานบานจอลือใตรอรับเสด็จ 
 



 

 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                       จอลอืใต   4-1 

สวนที่ 4 
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

4. แผนผังการใชที่ดินรวม 
 ผังการใชที่ดินสําหรับบานจอลือใต ไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือใหเกษตรกรกินดีอยูดี สามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป มีขาว
และอาหารเพียงพอตอการบริโภค เพ่ือใหมีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกษตรกรสามารถอยู
รวมกับปาได โดยใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา อยางรูคุณคา และสามารถ
ทําการเกษตรในพื้นที่เดิมไดอยางยั่งยืนโดยมิตองบุกรุกแผวถางปาไมอีกตอไป 

 
รูปที่ 4-1  ผังการใชที่ดินบานจอลือใต 

 ผลการประชุมของหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการรวมมือกันประสานแผนงานและพิจารณา
แผนการพัฒนาความเปนอยูของชาวบาน เพ่ือแกไขปญหาคุณภาพชีวิตใหกินดีอยูดี สามารถทําการเกษตร
ไดตลอดป แกไขปญหาเรื่องขาวไมพอกินใหมีขาวและอาหารเพียงพอสําหรับบริโภคตลอดป แกไขปญหา
ความยากจน โดยการสงเสริมใหมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจากการบริโภค 

4.1 การจัดทําผังการใชที่ดินสําหรับบานจอลือใต มีดังน้ี  
4.1.1 บริเวณที่อยูอาศัยชุมชน 
4.1.2 บริเวณพื้นที่เกษตรที่มีระบบกระจายน้ํา 
4.1.3 บริเวณพื้นที่เกษตรที่มีระบบอนุรักษดินและน้ํา  
4.1.4 บริเวณพื้นที่เกษตรที่มีระบบอนุรักษดินและน้ํา ใชหญาแฝก 
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4.1.1. บริเวณที่อยูอาศัยชุมชน 
  ประกอบดวย พ้ืนที่หมูบาน ลานจอดเฮลิคอปเตอร ศูนยการเรียนชุมชนบนพ้ืนที่สูงบานจอลือใต 
แปลงปลูก-พืชผักของศูนยการเรียน โรงอาหาร ศาลาอานหนังสือชุมชน บานพักครู บอปลาไน 

 
หมายเลข 1. ในแผนที่คือ  บริเวณพ้ืนที่หมูบานจอลือใต  
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หมายเลข 2. ในแผนที่คือ  ลานจอดเฮลิคอปเตอร 
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หมายเลข 3. ในแผนที่คือ  ที่ตั้งศูนยการเรียนชุมชนบนพื้นที่สูงบานจอลือใต 

 
การบรรยายสรุปใหกับผูบริหารระดับสูง ในศูนยการเรียนชุมชนบนพื้นที่สูงบานจอลือใต 
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หมายเลข 4.  ในแผนที่คือ  แปลงปลูกพืชผักของนักเรียน ศูนยการเรียนฯ  
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สนามกีฬาของโรงเรียน หมายเลข 5.  โรงอาหาร 

 
หมายเลข 6.  ในแผนที่คือ  ศาลาอานหนังสือชุมชน 

 
หมายเลข 7.  ในแผนที่คือ  บานพักครู หมายเลข 8.  ในแผนที่คือ  บอปลาไน 
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4.1.2. บริเวณพ้ืนที่เกษตรที่มีระบบกระจายน้ํา  
  ระบบกระจายน้ําในพื้นที่ใชระบบแบบสปริงเกอร และไดแนววางทอน้ําเพ่ือการเกษตร บริเวณนี้
ปลูกขาวไรสลับกับการปลูกพืชบํารุงดิน ปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง และถั่วพรา 

 
หมายเลข 9.  ในแผนที่คือ แนววางทอนํ้าเพื่อการเกษตร แสดงโดยใชเสนสีเขียวเขม 

  
สํารวจแหลงนํ้าตนทุนเพื่อการเกษตรบริเวณตนลําหวยจอลือ ทอนํ้าเพื่อการเกษตร 
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หมายเลข 10.  ในแผนที่คือ  ติดตั้งระบบกระจายน้ําแบบสปริงเกอรในพื้นที่เกษตร จากภาพแผนที่จะกําหนดเปนเสนสีเขียวออน 
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4.1.3. บริเวณพ้ืนที่เกษตรที่มีระบบอนุรักษดินและน้ํา  
คูรับน้ําขอบเขาชนิดที่ 6 และคันคูเบนน้ํา ถังน้ําไฟเบอรลดแรงดันน้ําขนาด 1,000 ลิตร บอเก็บ

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เสนผานศูนยกลาง 6 เมตร ซึ่งบริเวณคันคูรับน้ําขอบเขาชนิดที่ 6 และ
บริเวณคันคูเบนน้ํา ทําการปลูกขาวไรและกาแฟ ซึ่งไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุจากกรมสงเสริม
การเกษตร และอบต.แมสวด โดยพันธุขาวไรที่ปลูกคือ พันธุขาวจาวฮอ 

 
หมายเลข 11.  ในแผนที่ แสดงดวยจุดสามเหลี่ยมสนํ้ีาเงิน เปนถังนํ้าไฟเบอรขนาด 1,000 ลิตร เพื่อลดแรงดันนํ้า 
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หมายเลข 12.  ในแผนที่แสดงดวยจุดกลมสีชมพู เปนบอเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เสนผานศูนยกลาง 6 เมตร 
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หมายเลข 13.  ในแผนที่คือระบบอนุรักษดินและนํ้า คูรับนํ้าขอบเขาชนิดที่ 6 และคันคูเบนนํ้า 

 
แปลงสาธิตการจัดทําระบบอนุรักษ แบบขั้นบันไดดิน เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินเขาพื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรม 
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4.1.4. บริเวณพ้ืนที่เกษตรที่มีระบบอนุรักษดินและน้ํา ใชหญาแฝก 
พ้ืนที่บริเวณนี้ประกอบดวนการปลูกหญาแฝก และการสรางอาคารชะลอความเร็วน้ํา 

 
หมายเลข 14.  ในแผนที่คือหญาแฝกปลูกในพื้นที่เปนหน่ึงในระบบอนุรักษดินและนํ้า 

 

  

การปลูกพืชปุยสดเพื่อบํารุงดิน การปลูกพืชปุยสดเพื่อบํารุงดิน 
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หมายเลข 15.  ในแผนที่คืออาคารชะลอความเร็วนํ้า 
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รูปที่ 4-2  ผังการใชที่ดินบานจอลือใต (ขาวดํา) 
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สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอการพัฒนาพื้นที่โครงการ แตทั้งนี้ตอง
พิจารณาใหสอดคลองตามความตองการที่แทจริง เปนไปตามนโยบาย แผน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตางๆ ไดรับความสะดวกสบายใหความปลอดภัยพรอมทั้งเปนการแกไข
ปญหาตางๆ ในการยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่โครงการ 
 หนวยงานราชการที่มีสวนรวมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และมีกิจกรรม การดําเนินงานตางๆ ใน
พ้ืนที่ มีดังนี้ 
5.1  การพัฒนาท่ีดิน 
 ผูรับผิดชอบ  สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6    กรมพัฒนาที่ดิน   
 - สํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ 
 - สํารวจทําแผนที่การจัดระบบ  อนุรักษดินและน้ํา 
 - จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา      
  - สรางคันคูรับน้ําขอบเขาชนิดที่ 6 
  - สรางขั้นบันไดดินแบบตอเนื่อง 
  - สรางอาคารชะลอความเร็วของน้ํา 
  - สรางบอดักตะกอนปูนทราย 
  - ปลูกหญาแฝกเสริมระบบอนุรักษดินและน้ํา 
 - จัดทําระบบน้ําเพ่ือการเกษตร 
  - บอพักน้ํา ค.ส.ล ø 6 เมตร 
  - ระบบจายน้ําเขาแปลงเกษตรกร 
  - งานขุดดินและวางทอสงน้ํา 

244 ไร
244 ไร

 
23.727 กม.
14.536 กม.

11 จุด
1 จุด

ไมมีขอมูล

2 จุด
ไมมีขอมูล
3.2 กม.

5.2  การสงเสริมการเกษตร 
 ผูรับผิดชอบ เกษตรอําเภอสบเมย สํานักงานเกษตรอําเภอสบเมย กรมสงเสริมการเกษตร 
  - การสงเสริมการปลูกกาแฟ  4,000 ตน 10 ไร/10  ครัวเรือน 
  - การสงเสริมการปลูกตาว 20 ตน / 10 ครัวเรือน
  - การทดลองปลูกฝาย 
  - การสงเสริมการปลูกกลวยน้ําวา 
  - การสงเสริมการปลูกพริกกะเหรี่ยง 
 - การทดลองปลูกพืชตามระบบการปลูกพืชบนที่สูง 
  - ปลูกขาวไรแซมดวยพริก ปลูกฝายเปนแนวรั้ว 

2 ไร / 5 ครัวเรือน
200 ตน / 20 ครัวเรือน

15 ไร / 15 ครัวเรือน
 

1 ไร
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  - ปลูกขาวไรสลับแถวดวยถั่วเหลือง ปลูกฝายเปนแนวรั้ว 
  - ปลูกขาวไรตามดวยถั่วเขียวผิวดํา ปลูกฝายเปนแนวรั้ว 
 - โครงการธนาคารขาวชุมชน 
  - สํารองขาวเปลือกเพื่อใหธนาคารยืมบริโภคในยามขาดแคลน 
  - เปลี่ยนพันธุขาวไรจากพันธุพ้ืนเมืองเปนพันธุสงเสริม(จาวฮอ) 

1 ไร
1 ไร

3,000 ตัน
400 กิโลกรัม

5.3  การสงเสริมการเลี้ยงสัตว 
 ผูรับผิดชอบ ปศุสัตวอําเภอสบเมย  สํานักงานปศุสัตวอําเภอสบเมย กรมปศุสัตว 
  - สงเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อผลิตลูก (หมูหลุม) 
  - สงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเพ่ือผลิตลูก 

15 ตัว / 10 ครัวเรือน
100 ตัว / 10 ครัวเรือน

5.4  โครงการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก 
 ผูรับผิดชอบ สํานักงานประมงอําเภอสบเมย กรมประมง 
  - อบรมใหความรูยุวเกษตรกรดานการประมง 
  - สนับสนุนปจจัยดานการประมง 

10 ราย
100 ราย

5.5  โครงการสรางสวมราดน้ํา 
 ผูรับผิดชอบ สาธารณะสุขอําเภอสบเมย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสบเมย 

จัดทํางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการสรางสวมราดน้ําที่ถูกสุขลักษณะตามความตองการของ
ครัวเรือนชุมชน จํานวน 19 แหง   ในการนี้ชาวบานที่ขอรับการชวยเหลือจะสมทบดานแรงงานขุดหลุม 
การกอสรางตัวสวม หิน ทราย 

วัสดุกอสรางที่ทางภาครัฐใหการสนบัสนุนชวยเหลือ มีดังนี้ 
  - ปูนกอสราง 
  - บล็อก 
  - ทอซีเมนตทอสง 
  - ทอพีวีซี  ขนาด 6 หุน 
  - น้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสงวัสดุ 

1.5  ถุง / แหง
8 กอน / แหง
1 เมตร / แหง

2 เมตร
ไมมีขอมูล

5.6  การพัฒนาชุมชน 
 ผูรับผิดชอบ พัฒนาการอําเภอสบเมย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสบเมย กรมพัฒนาชุมชน  
1)แผนงานสรางการเรียนรูและความสามารถในการจัดการชุมชน  

การประชุมเตรียมพรอมในการดําเนินกิจกรรม จํานวนทั้งหมด 3 ครั้ง
  - ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
  - กลุมทอผา 
  - ธนาคารขาว 
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2) แผนงานกําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใตระบบกลไกตลาด  
- การฝกอบรมการยอมฝายดวยสีธรรมชาติ จํานวน 1 ครั้ง/1 กลุม
- การฝกอบรมเพิ่มทักษะการทอผากะเหรี่ยง จํานวน 1 ครั้ง/1 กลุม

3) แผนงานสนับสนุนชุมชนใหมีบทบาทรองรับความออนแอของครอบครัวไทย 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารขาว จํานวน 1 ครั้ง/คณะ
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สวนที่ 6 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

6.1 วัตถุประสงคของการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและขอสนเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูล
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งประกอบดวย แผนท่ีดิน แผนที่ขอมูลพ้ืนฐาน และขอสนเทศ
อ่ืนๆ ของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดทําแผนที่ รายงานรูปเลม พรอมทั้งแผน
ซีดีฐานขอมูลของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในที่เดียวกันโดยใชระบบภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆเหลานี้ไดงายและสะดวกตอการคนหา และไดมีการจัดเก็บ
ระบบฐานขอมูลดังกลาวนี้ พรอมทั้งพจนานุกรมขอมูลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและ
โครงสรางของขอมูล บันทึกลงในแผนซีดีเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไวใชในการดําเนินงานตอไป 

6.2 รายการขอมูลในระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
  โครงสรางการจัดเก็บขอมูลแบบระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information System) มีลักษณะ 
เฉพาะคือเปนการจัดเก็บขอมูลแผนที่ไวในระบบคอมพิวเตอร ที่มีขอมูลทางดานกราฟฟก ขอมูลทางดาน
ภูมิประเทศ ภาพถายทางอากาศ ตําแหนง ทิศทาง ระยะทางบนพ้ืนโลก และขอมูลเชิงบรรยาย เขามา
เกี่ยวของ ประกอบดวย ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ที่
สามารถเชื่อมโยงกันและนํามาประมวลผลรวมกันได และรวมถึงขอมูลเชิงภาพ (photo) ที่มีความสัมพันธ
กับขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือขอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือใหคําอธิบายอยางสังเขปสําหรับการคนควาอางอิง 
 ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data)  มีทั้งขอมูลแบบ shape files ซึ่งมีลักษณะเปนเสน (Line) 

จุด (Point) พ้ืนที่วงรอบปด (Polygon) และขอมูลแบบจุด 
หรือ raster (Geo Tiff) 

 ขอมูลเชิงบรรยาย(Attributes)  เปนขอมูลแบบ DBase files (.dbf) และ Excel files 
(.xls) 

 ขอมูลเชิงภาพ  เปนขอมูลแบบ JPEG (.jpg) ถายในพื้นที่จริง  

 ประกอบดวย ชั้นขอมูล ที่สําคัญไดแก ขอบเขตการปกครองถึงระดับตําบล หมูบาน ถนน ทางน้ํา 
ดัชนีแผนที่พ้ืนฐานลําดับชุด L7018 ดัชนีภาพถายออรโธสี 1:4,000 ดัชนีไฟลแบบจําลองความสูง (DEM) 
แผนท่ีดิน แผนท่ีสภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 แผนที่การชลประทาน แผนที่ธรณีวิทยาและ
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา เปนตน ขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนการใชที่ดินในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเปนอยางดี ประกอบดวย 
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Folder name :  BASEDATA2552
ความหมาย :  ไฟลขอมูลพ้ืนฐาน ป 2552 

ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 bnd_จอลือใต ขอบเขตโครงการฯ polygon สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
2 province_จอลือ

ใต 
ขอบเขตจังหวัดของ
โครงการฯ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทําและ
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 amphoe_จอลือ
ใต 

ขอบเขตอําเภอของ
โครงการฯ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทําและ
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 tambon_จอลือ
ใต 

ขอบเขตตําบลของ
โครงการฯ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทําและ
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 village_มส หมูบานและสถานที่สําคัญ
ของจังหวัดแมฮองสอน 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทําและ
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

6 road_มส ถนน ของจังหวัด
แมฮองสอน 

line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทําและ
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 stream_มส ทางน้ํา ของจังหวัด
แมฮองสอน 

line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทําและ
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 province_มส ขอบเขตการปกครองของ
จังหวัดแมฮองสอน 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทําและ
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 

Folder name :  L7018 
ความหมาย :  แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 L7018_จอลือใต ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐาน
กรมแผนที่ทหาร ชุด 
L7018 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทําและ
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล มาของขอมูล 

2 4644-4 ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 
บางสวน 

raster 
(.tif) 

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว.กรมพัฒนาที่ดิน 

 

Folder name :  ORTHO 
ความหมาย :  ขอมูลภาพถายทางอากาศ 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 ortho4k47_จอ
ลือใต 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:4,000  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทําและ
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 ortho25k47_จอ ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี  polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทําและ 
 ลือใต 1:25,000  แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
3  ไฟลภาพออรโธสี 

1:25,000 ที่ยกมาเปน
ตัวอยาง 

raster 
(.tif) 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 boundary_orth
o 

ขอบเขตตัวอยางภาพออร
โธสี 1:25,000 

polygon สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว.กรมพัฒนาที่ดิน  

Folder name :  DEM2M 
ความหมาย :  แบบจําลองความสูงเชิงเลข 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 dem_จอลือใต ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM) 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
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Folder name :  CONTOUR 
ความหมาย :  เสนระดับความสูง 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 
  

contour2m_
จอลือใต 

เสนระดับความสูง
ตัวอยาง 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 

Folder name :  WEATHER 
ความหมาย :  ขอมูลภูมิอากาศ 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2 month สถิติภูมิอากาศเฉลี่ยราย
เดือน 

dbf 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

Folder name :  SOIL 
ความหมาย :  แผนที่ดิน 

ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 soil_จอลือใต แผนที่ดินของโครงการ polygon สวนพัฒนาเทคโนโลยและบริการ 

Folder name :  GEOLOGY 
ความหมาย : แผนที่ธรณีวิทยา 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 Geo250k_จอ
ลือใต 

แผนที่ธรณีวิทยามาตรา
สวน 1:250,000 

polygon กรมทรัพยากรธรณี 
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Folder name :  LANDUSE 
ความหมาย :  แผนที่สภาพการใชที่ดิน 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 lu2550_มส แผนที่สภาพการใชที่ดินป polygon สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน ที่1

Folder name :  IRRIGATION 
ความหมาย :  ไฟลขอมูลพ้ืนฐาน ป 2552 

ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 irr_project_l โครงการชลประทานขนาด
ใหญ 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 irr_project_m โครงการชลประทานขนาด
กลาง 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 irr_project_s โครงการชลประทานขนาด
เล็ก 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 
 

irr_area พ้ืนที่ชลประทาน polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 rid_office สํานักชลประทาน polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน  

Folder name :  RDPZone 
ความหมาย :  ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการ 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 building_จอลือ
ใต 

อาคารสํานักงานใน
โครงการ 

point จากการแปรภาพออรโธสี 

2 soilcoins_จอลือ
ใต 

ภาพระบบอนุรักษดินและ
น้ํา 

XLS ถายจากสถานที่จริง 
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Folder name :  PICTURE 
ความหมาย :  ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชน ถายในพื้นที่จริง 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล ที่มาของขอมูล 

1 building 
2 learncenter 
3 soilcoins 

ไฟลภาพถายพื้นที่จริง ดิจิตอล 
  

 
6.3 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
 โครงการจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศโครงการพัฒนาที่ดิน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ปงบประมาณ 2552 
 มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ที่ ชื่อโครงการ รหัสโครงการ จังหวัด 
1. โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร.52.01นย.01_ขุนดาน นครนายก 
2. ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พร.52.01อท.01_สีบัวทอง อางทอง 
3. โครงการเกษตรวิชญา พร.52.06ชม.01_เกษตรวิชญา เชียงใหม 
4. โครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ พร.52.06ชม.02_แมลอบ เชียงใหม 
5. โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนอยู บานจอลือใต พร.52.06มฮ.01_จอลือใต แมฮองสอน 
6. ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.02_ปางตอง แมฮองสอน 
7. ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.03_โปงแดง แมฮองสอน 
8. ศูนยภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ พร.52.07นน.01_ภูฟา นาน 
9. ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร พร.52.08พจ.01_เกษตรสิรินธร พิจิตร 
10. โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง พร.52.10ปข.01_ปลูกปา ประจวบคีรีขันธ-

เพชรบุร ี
11. โครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-

กลัดหลวง 
พร.52.10ปข.02_หนองพลับ ประจวบคีรีขันธ-

เพชรบุร ี
12. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิ
พร.52.11นศ.01_ปากพนัง นครศรธีรรมราช
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เอกสารอางองิ 
1. กรมพัฒนาที่ดิน 2541  ความรูเรื่องหญาแฝก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. กรมพัฒนาที่ดิน 2550  ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป    

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2539  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย   

         เนื่องในโอกาสมหามงคลปกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 
4. กระทรวงวัฒนธรรม 2550 สารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ             

         ในรอบ 60 ป แหงการครองราชย 
5. กระทรวงศึกษาธิการ 25 ทฤษฎีใหมในหลวง ชีวิตที่พอเพียง 
6. จันทบูรณ สทุธิ 2524  ไรเลื่อนลอยชาวเขา  กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย 
7. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534 ภูมิลักษณประเทศไทย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

         เจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา 
8. มูลนิธิพระดาบส 2551 คําสอนพอ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส 

        เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
9. สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 2550 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนอยูบานจอลือใต 

        จังหวัดแมฮองสอน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
10. สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย 2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการมูลนิธิ 

        ในประเทศไทย 
11. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2538  52 ป   

         แหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
12. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2540  

        แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
13. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2544   

        ใตรมบารมี  20 ป ที่ กปร. 
14. สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณแหงชาติ 2539  ประพาสตนบนดอย เนื่องในมหามงคล สมัย 

         ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป 
15. อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 60 ป ครองราชย ประโยชนสุข ประชาราษฎร ISBN 974-9771-94-X 
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