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คํานํา 
 รายงาน การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เกษตรวิชญา ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
ภายใตโครงการ การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศโครงการพัฒนาท่ีดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ปงบประมาณ 2552 ซึ่งสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรม
พัฒนาที่ดิน ไดรวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆ ที่มีจัดพิมพเผยแพรโดยหลายหนวยงาน นํามาปรับปรุง
แกไข และเพิ่มเติมในสวนของแผนที่พ้ืนฐาน ภาพถายทางอากาศออรโธสีและระบบภูมิสารสนเทศ ใหมี
ขอมูลทางวิชาการที่ครบถวนสมบูรณมากที่สุดจนถึงปจจุบันโดยจัดเก็บไวในที่เดียวกัน เพ่ือใหสะดวกตอ
การศึกษาคนควา และนําไปใชประโยชนตอไป และจัดพิมพขึ้นเปนรายงานรูปเลม มีภาพประกอบคํา
บรรยาย พรอมทั้งบันทึกเปนไฟลขอมูลลงบนแผนดีวีดีเพ่ือเผยแพรแจกจาย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา จะ
เปนประโยชนตอหนวยงานราชการและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 
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คําขอบคุณ 
 รายงานฉบับนี้มิอาจสําเร็จลงได ถาไมไดรับความกรุณาและความรวมมือจากเจาหนาที่ในหลายๆ
หนวยงาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่ใหความอนุเคราะหสละเวลาในการรวบรวมรายละเอียดของ
ขอมูลที่เปนเนื้อหาสาระและรูปภาพ อีกทั้งใหคําแนะนํา แกไข และใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนเพ่ิมเติม
ในหลายประเด็น พรอมอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน คณะทํางานใครขอขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางสูง ดังนี้   

 - รองอธิบดีดานวิชาการ  กรมพัฒนาที่ดิน  
- รองอธิบดีดานปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  
- ผูอํานวยการกองแผนงาน  กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและจัดทําแผนที่  กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2  สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  และกลุมวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  กรมพัฒนาที่ดิน                                   
- เจาหนาที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา 
- เจาหนาที่ผูใหบริการขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา 
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สวนที ่1 
ความเปนมาของโครงการเกษตรวชิญา 

 
1.1 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
       “ เกษตรวิชญา ” เปนศูนยเรียนรูดานการเกษตร ที่ตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย  
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งไดทรงมีพระราชดําริ    ที่จะมอบ
ที่ดินสวนพระองค บริเวณ บานกองแหะ หมูที่ 4 ตําบลโปงแยง  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อที่
จํานวน 1,350 ไร ใหกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ นําไปดําเนินการในลักษณะเปนคลินิกเกษตร  เพ่ือ
เผยแพรผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในรูปแบบของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีชุมชน เปนศูนยฝกอบรม และวิจัยพัฒนาการ
เกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งเพ่ือการฟนฟูและอนุรักษสภาพแวดลอมใหเกิดเปนระบบนิเวศที่สมบูรณเปน
แหลงผลิตอาหารธรรมชาติ และมีการใชประโยนชจากทรัพยากรธรรมชาติแบบอยางยั่งยืน 
       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
ดําเนินเปนการสวนพระองคไปยังพ้ืนที่ บานกองแหะ ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดทรงมี
พระราชดําริ ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ํา 
เพ่ือใหไดแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตอการเกษตร สวนจะพัฒนาอยางไรหรือปลูกพืชชนิดใด ควรพิจารณา
หลังจากไดขอมูลดังกลาวแลว  
       ดังนั้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2544 กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีหนังสือสั่งการอยาง
เปนทางการมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินรวมกับกรมชลประทานและหนวยงานที่เกี่ยวของสํารวจวิเคราะห
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ขอมูลเบ้ืองตน กรมพัฒนาที่ดินจึงไดดําเนินการสํารวจและวางแผนการใชที่ดินโดยเรงดวนและไดทําการสํารวจ
ขอมูลตางๆ เชน ขอบเขตพื้นที่โครงการ ลักษณะภูมิประเทศ เจาะสํารวจดิน จําแนกความเหมาะสมของดิน 
เพ่ือการวางแผนการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในปจจุบัน 
ภายใตภาวะเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น สําหรับกรมชลประทานใหสํารวจแนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา 
ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดนํา
แผนพัฒนาพ้ืนที่ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพ่ือทรงวินิจฉัย 
       วันที่ 18 กรกฎาคม 2545 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดพระราชทาน
ที่ดินสวนพระองคใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และทรงมีพระราชดําริ ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณากําหนดแนวทางการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอนุรักษและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
       วันที่ 26 ธันวาคม 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดนําเสนอแผนแมบทและแผนปฏิบัติงาน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณป 2546 จากคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) จะยึดกรอบแนวทางการดําเนินงานตามแผนแมบทและแผนปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตอไป 
       ในวาระที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับพระราชทานที่ดินจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวงใหแกเกษตรกรอยางครบวงจร 

       พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการ 
       ใหทําการสํารวจและวางแผนการใชที่ ดิน พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมตอ
การเกษตร เลือกพืชปลูกใหเหมาะสม กําหนดแนวทางการใชประโยชนที่ดิน เพ่ือการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสฉลอง สิริราชสมบัติ

ครบ 60 ป ในป พ.ศ. 2549 
2) เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และในวาระเฉลิม

ขวัญพระโอรส พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ 
3) เพ่ือเปนศูนยเรียนรูดานการเกษตร คลินิกเกษตร และศูนยฝกอบรมการทําการเกษตรบนพื้นที่สูง

อยางสมบูรณแบบ ฟนฟูปาเสื่อมโทรมใหเปนเขตธนาคารอาหารชุมชน อนุรักษแหลงตนน้ําลําธารเพื่อใหเกิด
การผลิตทดแทนหมุนเวียน โดยชุมชนมีสวนรวมและเกื้อกูลกันในระบบนิเวศของปาอยางยั่งยืน 

4) เพ่ือจัดตั้งศูนยอภิบาลเด็กสายใยจากแมสูลูก เปนตนแบบในการจัดสวัสดิการใหแกเกษตรกร และ
เจาหนาที่ในโครงการ 
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1.3 เปาหมาย 
เปนศูนยเรียนรูพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจําภาคเหนือ 

1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนไป 

1.5 พ้ืนที่ดําเนินงาน 
โครงการเกษตรวิชญาตั้ งอยู  หมูที่  4 ตํ าบลโป งแยง  อํ า เภอแม ริม  จั งห วัด เชียง ใหม 

มีพ้ืนที่ดําเนินการ 1,350 ไร 

1.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. จัดทําแผนที่ขอบเขตโครงการลงบนภาพออรโธสี มาตราสวน 1:4,000 แสดงเสนชั้นความสูง 

รองรับการวางระบบอนุรักษดินและน้ํา 
2. สํารวจดินอยางละเอียด ตรวจสอบภาคสนาม บันทึกลักษณะและสมบัติของดิน 
3. เพ่ือศึกษาสภาพการใชที่ดินในปจจุบันของเกษตรกรในเขตพื้นที่เปาหมาย ซึ่งจะใชเปนขอมูล

เบ้ืองตนในการกําหนดเขตการใชที่ดินและวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ 
4. ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริงในภาคสนาม เพ่ือการกําหนดแนวทางการพัฒนาแหลงน้ําในเขต

พ้ืนที่โครงการสําหรับใชอุปโภค บริโภค ทําการเกษตรไดอยางเพียงพอ และยังเปนการอนุรักษและรักษาสภาพ
ธรรมชาติทําใหเกิดความชุมชื้นแกพ้ืนที่และปาไม 

5. สํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม สําหรับใชเปนขอมูลในการวางผังแบงแปลง เพ่ือจัดที่ทํากิน
ใหกับเกษตรกรที่มีอยูเดิมในเขตพื้นที่โครงการ และพัฒนาอาชีพโดยใหเกษตรกรมีสวนรวม 

6. กําหนดเขตการใชที่ดินในการพัฒนาพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
7. ออกแบบวางผังการใชพ้ืนที่ โดยชุมชนมีสวนรวมและเกื้อกูลกันในระบบนิเวศของปา วางผังแบง

แปลงในเขตพื้นที่พัฒนาการเกษตรเพ่ือใหเกษตรกรที่ครอบครองที่ดินอยูเดิมมีที่ทํากินอยางเปนระบบ และมี
ความเหมาะสมไมกระทบตอสิ่งแวดลอม 

1.7 หนวยงานรับผิดชอบ 
 หนวยงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 หนวยงานสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง 

กระทรวงสาธารสุข 
กระทรวงกลาโหม 

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันการศึกษากระทรวงมหาดไทย 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1.8 คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นท่ีสวนบานกองแหะ ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม  ( คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 380/2545 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2545 และคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 63/2546 เรื่องแตงตั้งและเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2546 ) มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1)  องคประกอบ 
 1.1) หมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  ที่ปรึกษา 
 1.2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ประธานกรรมการ 
 1.3) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รองประธานกรรมการ 

 1.4) ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร    
     และสหกรณ ที่ไดรับมอบหมาย 

กรรมการ 
 

 1.5) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 

 1.6) หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
     สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรรมการ 

 1.7) อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการ 

 1.8) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กรรมการ 

 1.9) อธิบดีกรมประมง กรรมการ 
 1.10) อธิบดีกรมปศุสัตว  กรรมการ 

 1.11) อธิบดีกรมปาไม กรรมการ 

 1.12) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 1.13) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 
 1.14) อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กรรมการ 

 1.15) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  กรรมการ 

 1.16) รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 

 1.17) เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปทีดินเพ่ือเกษตรกรรม  กรรมการ 

 1.18) เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ 

 1.19) ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ    
       สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรรมการและเลขานุการ 

 1.20) ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน  กรรมการและผูชวย 
เลขานุการ 
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2)  อํานาจหนาที่ 
2.1) กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานโครงการ 
2.2) อํานวยการ  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ใหการดําเนินงานโครงการเปนไปตามพระราชดําริ 
2.3) ติดตามผลและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งแกไขปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
2.4) แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือบุคคลเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานตามความจําเปน 

2. คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นท่ีสวนบานกองแหะ ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม  ( คําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ที่ 1/2545 เรื่องแตงตั้งอนุกรรมการดําเนินงานฯ 
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2545 และคําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ที่ 1/2546 เรื่องแตงตั้งและเปลี่ยน 
แปลงคณะอนุกรรมการดําเนินงานฯ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 ) มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1)  องคประกอบ 
 1.1) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานคณะอนุกรรมการ 
 1.2) รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ที่ไดรับมอบหมาย รองประธานคณะอนุกรรมการ 
 1.3) หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 

     สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 

 1.4) ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
     และสหกรณ ที่ไดรับมอบหมาย 

อนุกรรมการ 

 1.5) ผูแทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ 
 1.6) ผูแทนกรมปาไม อนุกรรมการ 
 1.7) ผูแทนกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการ 
 1.8) ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ  อนุกรรมการ 
 1.9) ผูแทนกรมปศุสัตว  อนุกรรมการ 
 1.10) ผูแทนกรมประมง  อนุกรรมการ 
 1.11) ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ อนุกรรมการ 
 1.12) ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร อนุกรรมการ 
 1.13) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ 
 1.14) ผูแทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร อนุกรรมการ 
 1.15) ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 

       สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
อนุกรรมการ 

 1.16) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง 
       สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

อนุกรรมการ 

 1.17) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
       กรมพฒันาที่ดิน 

อนุกรรมการ 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                    เกษตรวิชญา 1-6 

 1.18) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
       กรมพฒันาที่ดิน 

อนุกรรมการ 

 1.19) ผูอํานวยการกองชาง  กรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ 
 1.20) เกษตรจังหวัดเชียงใหม                           อนุกรรมการ 
 1.21) ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 1.22) นางเบญจรัตน  อนันตพงษสุข 

       เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 
       กองแผนงาน  กรมพฒันาที่ดิน 

อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

2)  อํานาจหนาที่ 
          2.1) รับผิดชอบ และจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อพิจารณา 
          2.2) กํากับ  ดูแล  และปฏิบัติงานโครงการใหบรรลุตามแผนที่กําหนดไว  ดําเนินงานและ
รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริหารโครงการทราบ 
          2.3) ใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับโครงการ 
          2.4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการ 
          2.5) แตงตั้งผูปฏิบัติงานโครงการ 

3. คณะทํางานปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นท่ีสวนบานกองแหะ ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม  ( คําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ที่ 2/2546 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติงานฯ ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ 2546 )  มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1)  องคประกอบ 
 1.1) รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ที่ไดรับมอบหมาย  ประธานคณะทํางาน 
 1.2) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รองประธานคณะทํางาน 
      กรมพัฒนาที่ดิน  
 1.3) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
 1.4) หัวหนาโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
 1.5) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม  คณะทํางาน 
 1.6) ประมงจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
 1.7) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
 1.8) ปาไมจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
 1.9) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  

     เขตที ่1 กรมวิชาการเกษตร 
คณะทํางาน 

 1.10) สหกรณจังหวัดเชียงใหม       คณะทํางาน 
 1.11) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

       จังหวัดเชียงใหม 
คณะทํางาน 
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 1.12) เกษตรจังหวัดเชียงใหม  คณะทํางาน 
 1.13) ผูแทนสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง คณะทํางาน 
 1.15) ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง คณะทํางาน 
 1.16) หัวหนาฝายวิชาการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

       กรมพฒันาที่ดิน 
คณะทํางานและเลขานุการ 

 1.17) เจาหนาที่วิชาการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
       กรมพฒันาที่ดิน 

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 1.18) เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด 
       ที่ไดรับมอบหมาย 

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

2)  อํานาจหนาที่ 
          2.1) รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามแผนของโครงการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด และ
เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว 
          2.2) ดําเนินการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการและทําความเขาใจกับเกษตรกรในพื้นที่
โครงการและเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง 
          2.3) ประสานงานและแกไขปญหาอุปสรรค เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามโครงการฯ เปนไปดวย
ความเรียบรอย 
          2.4) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนใหคณะกรรมการบริหารโครงการและอนุกรรมการ
โครงการทราบ 
          2.5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการ
และอนุกรรมการโครงการทราบ 
          2.6) แตงตั้งผูปฏิบัติประจําโครงการดําเนินงานตามความเหมาะสม 

4. ศูนยประสานงานโครงการ 
มอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินในสวนกลางเปนศูนยประสานงานโครงการในระดับการบริหาร สําหรับใน

ระดับพ้ืนที่ จะมีอาคารสํานักงานศูนยโครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่สวนราชการ โดยมอบหมายใหสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม สังกัดกรมพัฒนาที่ดินเปนศูนยประสานงานโครงการในระดับปฏิบัติการใน
พ้ืนที่ โดยใหจัดเจาหนาที่ประจําอยูที่ศูนยโครงการดวย นอกจากนี้ในสวนของพื้นที่สวนราชการซึ่งเปนที่ตั้งของ
อาคารสํานักงาน ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีชุมชน และคลินิกเกษตร ซึ่งรวมอยูในอาคารเดียวกันจะให
เปนศูนยกลางการทํางานรวมกันของสวนราชการตางๆ ทั้งนี้ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามโครงการไดจัดสง
เจาหนาที่มาประจําที่อาคารสํานักงานตามกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 
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พื้นที่โครงการฯ กอนดําเนินงาน 

 
ปรับสภาพพ้ืนที่ในสวนพื้นที่เกษตร 

 
ทําทางลําเลียง 

  
คณะทํางานฯ วางแผนและตรวจสอบพื้นที ่ ปรับสภาพพ้ืนที่ในสวนพื้นที่เกษตร 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฎีการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

2.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เดิมเรียกวาโครงการตามพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวทางการดําเนินงานแกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของนําไป
พิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปได ในการรวมกันดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู

ของประชาชน หรือบรรเทาปญหาตาง ๆ ตาม
สภาพสังคมและภูมิประเทศ เพราะประเทศไทยเปน
ประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรคือพลเมืองสวนใหญ
ของประเทศ การพัฒนาการเกษตรยอมหมายถึง
การชวยใหประชาชนสวนใหญนั้นอยูดีกินดี มีรายได
พอเพียงจากการจําหนายผลผลิต เปนการสงเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ และเปนความเจริญของ
ประเทศ ดังนั้นการประกอบอาชีพในดานผลิตผลที่
ไดจากธรรมชาติ ทั้งในดานที่จะเปนการปลูกขาว 

ปลูกพืชไร ปลูกผลไม หรือการทํามาหากินในดานปศุสัตว หรือประมง เพ่ือความมีชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร
ตามแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2.2 ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 โดยทั่วไปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
วางแผนพัฒนา เสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริโดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับ
หนวยงานของรัฐบาล พระองคทรงศึกษาขอมูลตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดกอนทุกครั้ง ในการจัด
วางแผนโครงการใดโครงการหนึ่ง กอนจะมีพระราชดํารินั้น มีขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
     1) การศึกษาขอมูล  กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใด ๆ นั้นจะทรงศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตาง ๆ ที่มีอยู เพ่ือใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้น ๆ อยางละเอียดกอนเสมอ 
     2) การหาขอมูลในพื้นท่ี  เมื่อเสด็จฯ ถึงพ้ืนที่นั้น ๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติมอีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด เชน              
         2.1) ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ สภาพดินฟา
อากาศ ทางน้ํา ฯลฯ 
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         2.2) ทรงสํารวจพ้ืนที่ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการพัฒนาได 
         2.3) ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจากพื้นที่จริง
แลว ก็ทรงปรึกษากับเจาหนาที่ฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งทรงคํานวณ
วิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร และคุมคากับการลงทุนหรือไมเพียงใด 
อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปพิจารณาในรายละเอียดตามขั้นตอนตอไป 
     3) การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการ  เมื่อเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับพระราชทาน
พระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประกอบการจัดทําโครงการใหเปนไป
ตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 
       อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของ
พระองคเปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรองตามหลัก
วิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดและมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา ก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณาตัดสินใจ
เอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได     

4) การดําเนินงานตามโครงการ  เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและผานการพิจารณาจาก
หนวยเหนือตามลําดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแลว หนวยงานที่เกี่ยวของเขา
ดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและประสานแผนตาง ๆ ใหแตละ
หนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนซึ่งกันละกัน และสอดคลองกัน และ/หรือ อาจจัดตั้งองคกรกลางที่
ประกอบดวยแตละฝายที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ 
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5) การติดตามผลงาน  ในการติดตามผลงานน้ัน แตละหนวยงานรวมทั้ งสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะไดมีการติดตามประเมินผลเปน
ระยะ ๆ แตที่สําคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จฯ กลับไปยังโครงการนั้น ๆ  ดวยทุกครั้ง
เมื่อมีโอกาส เพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนาและติดตามผลงานตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ในกรณี
ที่เกิดมีปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะทรงชี้แนะแนวทางแกไขปญหานั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไป 
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    จากผลแหงการพัฒนาที่ผานมาดวยพระวิสัยทัศนที่
กวางไกลและเปยมดวยพระเมตตา ไมเพียงแตจารึกอยูใน
ดวงใจของเกษตรกร หากแตประทับใจอยูในดวงจิตของ
ประชาชนทุกคน ทรงเปนนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญในสรรพ
ศาสตรหลายแขนงวิชา ไมวาจะเปน การพัฒนาในพื้นที่
ชนบท การพัฒนาดานเกษตรกรรม การพัฒนาดานการ
ประมง การพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว การพัฒนาแหลงน้ํา 
การพัฒนาปาไม   การพัฒนาทรัพยากรดิน ตลอดจนการ
พัฒนาชาวเขา รวมไปถึงการพัฒนาในพื้นที่พิเศษอันตราย 
ทรงใชพระอัจฉริยภาพที่ลุมลึก นําการพัฒนาเขาสูทุกพื้นที่ 
เพ่ือลดความทุกขยาก ลําบาก แรนแคนใหกลับเปนพ้ืนที่

อุดมสมบูรณชุมชื้น หรือแมในยามที่บานเมืองบังเกิดภาวะวิกฤต ประชาชนเดือดรอน ไมวาจะดวยสาเหตุจาก
ภัยธรรมชาติ ภัยบานเมือง หรือภัยพิบัติอ่ืนใด ทรงมีพระเมตตาธิคุณคิดแกไขและพระราชทานความชวยเหลือ
ดวยพระองคเองเสมอ ทรงเปนที่พึ่งของประชาชนใหประชาชนมีความสงบสุขอยางถวนหนา 
2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficency Economy)  เปน
แนวคิดที่แสดงถึงวิถีการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตน ตั้งแตระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวพระราชทานแกชาวไทย และเปนสวนสําคัญในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)   

พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราช
ดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร  และมีพระบรมราโชวาทเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนครั้งแรก ขณะนั้นเปนชวงเวลาที่เศรษฐกิจไทย
อยูในภาวะถดถอย  ขณะเดียวกันก็เกิดการใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติขนานใหญ โครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศเปลี่ยนจากเศรษฐกิจการเกษตรสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สังคมชนบทเปลี่ยนสูสังคมเมือง วิถีชีวิต
ไทยดั้งเดิมเปล่ียนสูรูปแบบสมัยใหม ที่ตองพึ่งพิงเครื่องจักรกล สงผลตอวัฒนธรรมความเปนอยู คนไทย
จํานวนมากใชจายเกินตัว ในขณะที่สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลง ในที่สุดสภาวะเศรษฐกิจที่พองโตขึ้นแบบฟอง
สบูก็แตกเมื่อ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยอยูในสภาวะลูกหนี้ของสถาบันการเงินระหวางประเทศหลายแหง 
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รูปที ่2-1 ชุมชนชวยกันทําปุยอินทรียจากเศษพืชผักตางๆ ณ บานกองแหะ ป2552 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือทรงเตือนสติและทรงชี้แนะแนวทางในการดํารงชีวิตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ตอมา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและ
สาขาอ่ืน ๆ รวมกันประเมินและกลั่นกรองพระราชดํารัสดังกลาว เพ่ือเตรียมทําแผนเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และจัดทําหนังสือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัย พระองคทรงแกไขและมีพระบรมราชานุญาตใหเผยแพรเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2542   ความวา  

 “เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินทางไปในทางสาย
กลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ
ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”    
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รูปที่ 2-2 ชุมชนทําบัญชีฟารม 

 
รูปที่ 2-3 ชุมชนปรึกษาหารือการทําบัญชีฟารม 

2.4 ปลูกปาโดยไมตองปลูก 
การปลูกปาโดยไมตองปลูก เปนแนวพระราชดําริอีกแนวหนึ่งเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม โดยการ

สรางสมดุลธรรมชาติดวยวิธีปลอยใหตนไมเติบโตอยางอิสระไมเขาไปรบกวนอยางนอย 5 ป  
 

 
 

รูปที่ 2-4 ผืนปาบริเวณดานตะวันออกของพื้นที่ปาและพื้นธนาคารอาหารชุมชน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงคนหาแนวทางและวิธีการหลากหลายเพื่อฟนฟูปา นับแตการ
สรางจิตสํานึก การปลูกตนไมโตเร็วและหญาแฝกรักษาดิน การสรางฝายไปจนถึงวิธีฟนฟูปาโดยปลอยทิ้งไวไม
เขาไปรบกวนอยางนอย 5 ป    

ในชวงเวลา 5 ป ตนไมจะงอกงามโดยอาศัยวงจรการเกิด การเจริญเติบโต การทับถมทดแทนตาม
ธรรมชาติ เกิดเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเติบโตของกลาไม และใหเวลาพันธุไมที่ถูกทําลายไดมีชวงฟนตัว 
และถาหากปลอยปาทิ้งไวไดถึง 30 – 40 ป  ปาเต็งรังซึ่งเปนปาโปรง มีตนไมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขึ้น
กระจัดกระจาย จะกลายเปนปาเบญจพรรณ ซึ่งเปนผืนปาที่มีไมขนาดกลาง และเปนแหลงกําเนิดของไมที่มี
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คุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไมประดู                                              
พ้ืนที่ตัวอยางการปลูกปาโดยไมตองปลูกไดแก ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อัน

เนื่อง มาจากพระราชดําริ  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีที่ดินสวนหนึ่งเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมีพระราชดําริใหพัฒนาที่ดินดังกลาว 3 ขั้นตอนคือ ฟนฟูสภาพปา พัฒนา และปลอยทิ้งไวจนปา
คอย ๆ ฟนตัวตามลําดับ ระหวาง พ.ศ. 2529 – 2535 
2.5 ปลูกปาทดแทน 

การปลูกปาทดแทน เปนแนวพระราชดําริเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมอยางเรงดวน โดยเนนปลูก
ไมโตเร็วและใหประโยชนหลายทาง คลุมแนวรองน้ําเพ่ือยึดผิวดินและเก็บความชุมชื้นแผขยายออกไปดานขาง
ของรองน้ํา พรอมกับการสรางฝายชะลอความชุมชื้น โดยคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม หรือลักษณะ
ด้ังเดิมของปาและชุมชนเปนแนวทางสําคัญ 

2.6 ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริเพ่ือโครงการปลูกปาอีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง

การปลูกตนไม 3 ประเภท คือ ไมใชสอย ไมกินได และไมเศรษฐกิจ  ตนไมมีประโยชนทั้ง 3 ประเภท สามารถ
กอประโยชนประการที่ 4 คือ ชวยอนุรักษดินและน้ํา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปาหลายประการ เชน ปลูกตนไมลงใน
ใจคน ปลูกปาทดแทน ปาเปยก  สวนการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ การปลูกไมใชสอย ไมผล
กินได และไมเศรษฐกิจ สามารถยังประโยชนประการที่ 4 คือ อนุรักษดินและน้ํา พระราชดํารัสเรื่องดังกลาว
เกิดขึ้นที่หนวยพัฒนาตนน้ําทุงจอ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อพุทธศักราช 2519 

การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริผสมผสานระหวางการอนุรักษและ
การฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน ศูนย
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จากสภาพภูเขาที่เคยถูกบุกรุกจนแหง
แลง กลับฟนคืนความอุดมสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม มีการปลูกไมใชสอยและไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไผ หวาย ไมฟนเชื้อเพลิง เชน ไม
กระถินยักษ ไมกินได เชน สะเดา แค มะขามปอม ทําใหปาอุดมสมบูรณ ชุมชนไดอาศัยกินใช และสามารถ
อนุรักษดินและน้ําในขณะเดียวกัน 

2.7 ปาเปยก 
ปาเปยก เปนคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกปาที่ประกอบดวยไมโตเร็วและไมชุมน้ํา 

เชน กลวย ซึ่งปลูกตามแนวคลองสงน้ํา โดยมีฝายชะลอความชุมชื้นชวยเก็บซับน้ําเปนระยะ ๆ ใหน้ําไหลซึม
ลงตามแนวเขาตลอดเวลา ปาเปยกเปนทั้งแนวกันไฟปาและสรางความชุมชื้นใหตนไมเตบิโตไปพรอมกัน  

ในชวงเวลาที่ปาไมเมืองไทยถูกทําลายอยางหนัก เกิดไฟปาหลายครั้งและมีแนวโนมจะควบคุมได
ยากขึ้นทุกป นอกจากไฟปาจะลามถึงพ้ืนที่ทํากินแลว คนและสัตวปาก็ไมมีที่อยูอาศัย พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงหาหนทางแกไข มีพระราชดําริเรื่องปาเปยก วาควรใชไมโตเร็วปลูกคลุมแนวรองน้ํา โดยใชน้ํา 
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จากคลองชลประทานและน้ําฝนเปนหลัก เพ่ือใหความชุมชื้นแผขยายเปนวงกวาง สามารถสรางแนวกันไฟปา 
เปนการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกัน 

การปลูกปาเปยกอีกวิธีหนึ่งคือ สรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือฝายกั้นน้ําขวางรองน้ําเปนระยะ 
น้ําที่กักไวจะคอย ๆ ซึมลงใตผิวดิน ความชุมชื้นจะแผขยายออก จากนั้นจึงสูบน้ําไปยังพ้ืนที่ที่อยูระดับสูง 
แลวปลอยใหน้ําไหลซึมลงดินทีละนอย ขั้นตอนสุดทายคือปลูกตนกลวยเปนแนว แตละตนทิ้งระยะหางกัน
ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม ตนกลวยซึ่งเปนพืชอุมน้ําจะชวยชะลอไฟ 

แนวพระราชดําริปาเปยกเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นชวยใหปาเขียวขจีอยู
ตลอดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟปา ตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จคือ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีผันน้ําจากอางเก็บน้ําสูผืนปาโดยสงไปตามทอเจาะ
รูใหน้ําหยดเปนระยะ 

2.8 ฝายชะลอความชุมช้ืน 
หมายถึงสิ่งกอสรางขวางทางเดินน้ํา เชน ลําหวยขนาดเล็กในบริเวณตนน้ํา หรือพื้นที่ที่มีความลาด

ชันสูง เพ่ือชะลอน้ําหรือความชุมชื้นใหหมุนเวียนภายในบริเวณนั้น ๆ ทําใหดินชุมฉ่ํา ปาไมเขียวขจี และ
กระจายความชุมชื้นไปยังบริเวณโดยรอบ ทั้งยังเปนแนวปองกันไฟปา ชะลอน้ําที่เชี่ยวกรากในฤดูน้ําหลาก กัก
เก็บตะกอนหรือหนาดินไมใหไหลลงลุมน้ําตอนลาง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริเรื่องฝายหรือเช็คแดม (Check Dam) หลายครั้ง
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่ตนน้ํา ฝายชะลอความชุมชื้น อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี 2 
ประเภท คือ ฝายรักษาความชุมช้ืน  และ  ฝายดักตะกอน  แบงเปน 3 แบบคือ  ฝายทองถ่ิน  ฝายเรียง
ดวยหิน  และ ฝายคอนกรีต 
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รูปที่ 2-5 อาคารชะลอความเร็วนํ้า 

 

 

รูปที่ 2-6 กอสรางและซอมแซมระบบอนุรักษดินและนํ้า 

2.9 หญาแฝก 
หญาแฝกเปนพืชที่มีระบบรากลึก แผกระจายลงไปในดินตรง ๆ เปนแผงเหมือนกําแพง ชวยกรอง

ตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี ปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ที่ผิวหนาดินเกิดการกัดเซาะจาก
ฝนที่ตกลงมาและน้ําที่ไหลบา ปองกันการสูญเสียหนาดินที่อุดมสมบูรณ แกปญหาดินพังทลายที่กอใหเกิด
ความเสียหายตอพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเดิมเคยใหผลผลิตทางการเกษตรสูงกลับใหผลผลิตลดลง และเมื่อมี
ปริมาณน้ําฝนมาก หญาแฝกจะชวยดูดซับการไหลบาของน้ําฝน ทําใหพ้ืนดินสามารถเก็บกักน้ําฝนไดอยาง
เต็มที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงสภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรงศึกษาถึง
ศักยภาพของ  “หญาแฝก”  ซึ่งเปนพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน
และอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว อีกทั้งเปนพืชพ้ืนบานของไทย วิธีการปลูกก็ใชเทคโนโลยีแบบงาย ๆ 
เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัดคาใชจายกวาวิธี
อ่ืน ๆ 

การใชประโยชนจากแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา พระองคทานทรงมีพระราชดําริใหประยุกตใชหญา
แฝกสําหรับการปองกันและควบคุมการชะลางพังทลายของดิน  
 “...ควรเรงปลูกหญาแฝกใหมาก ๆ เพราะหญาแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการอนุรักษดินหลายประการ 
โดยเฉพาะดินที่มีโครงสรางแข็งดังเชนที่หวยทรายนี้ หญาแฝกจะทําหนาที่เปนเขื่อนมีชีวิตที่จะชวยทําใหดินมี
ความชุมชื้น และอุดมสมบูรณมากขึ้น...” 

“...หญาแฝกมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการจัดระบบอนุรักษดิน โดยปลูกเปนแนวรั้วกั้นตามระดับชั้น 
และไดมีการศึกษาทดลองใชอยางไดผลดี ในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศแลว...” 
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รูปที่ 2-7 กลาแฝกแตละมัดพรอมขนสงเพื่อนําไปปลูกในโครงการ 
 

 
รูปที่ 2-8 แถบหญาแฝกตามแนวระดับในพื้นที่สวนราชการ 

            “...การปลูกหญาแฝกบนภูเขาใหปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและในรองน้ําของภูเขาเพ่ือ
ปองกันการพังทลายของหนาดิน และชวยเก็บความช้ืนของดิน...” 
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รูปที่ 2-9 แถบหญาแฝกตามแนวขวางความลาดชันเพื่อการปลูกผักในพื้นที่โครงการ 
 
 

 
 

รูปที่ 2-10 แถบหญาแฝกตามแนวขวางความลาดชันเพื่อการปลูกไมผลเมืองหนาวในพื้นที่สวนราชการ 
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รูปที่ 2-11 แถบหญาแฝกสองขางทางถนนปองกันการกัดเซาะทางลําเลียงในพื้นที่โครงการ 
 

 

 

รูปที่ 2-12 แถบหญาแฝกสองขางทางถนนปองกันการกัดเซาะทางไปพื้นที่ทรงงาน 
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       แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝก เพ่ืออนุรักษดินและน้ําเริ่มขึ้นในชวง พ.ศ. 2534 – 
2536 มีการทดลอง คนควา วิจัย เพ่ือนําหญาแฝกมาปลูกตามสภาพพื้นที่ดวยวิธีการปลูกที่เหมาะสม เชน 
ปลูกขวางแนวลาดภูเขาปองกันการชะลางพังทะลายของดิน ปลูกรอบแหลงน้ําเพ่ือกรองมลภาวะในน้ํา หรือ
ปลูกเปนแนวกันไฟปา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานเกี่ยวกับหญาแฝกอยางจริงจังตอเนื่องนับสิบป ทรงมีพระ
บรมราชานุญาตใหมูลนิธิชัยพัฒนากอตั้งรางวัล The King of Thailand Vetiver Award  เปนรางวัลระดับ
สากล เพ่ือสนับสนุนการทํางานและวิจัยเกี่ยวหญาแฝก    ในป พ.ศ. 2536 องคกร International Erosion 
Control Association (IECA) ไดมีมติทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International Erosion Control  

 

Association’s International  Merit Award 
ใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะที่ทรง
เปนองคอุปถัมภในการอนุรักษดินและสงเสริมสภาพ 
แวดลอมโดยใชหญาแฝก และในป เ ดียวกันนี้  
ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ ถวาย  “รากหญาแฝกชุบ
สําริด”  เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษ
ดินและน้ํา              

2.10 แนวพระราชดําริในการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 
 ปญหาเรื่องการผลิตและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาที่จะตองมีการ
จัดการที่เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 
 การแกไขปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่ไมงายเพราะตองใชปจจัยหลายประการในการแกไขปญหา ปจจัย
ดังกลาว ไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความรวมมือของเกษตรกร แตทุก
สิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงปญหาของการใช
ทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานที่ไดทรงงานหนักอยางตอเนื่องและทรงมี
พระราชดําริมากมายหลายประการ ในเรื่องของการแกไขปญหาและปองกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิตพืช เพ่ือใชบริโภคและจําหนาย 
ตลอดจนสรางรายไดแบบยั่งยืนและแบบเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรผูยากไร 
 ในการจัดการและการพัฒนาที่ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญใน
เรื่องของดิน ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่มโครงการจัดการและพัฒนา
ที่ดินเมื่อป พ.ศ. 2511 เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารได 
ทรงแนะใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญเปนวิธีการตามธรรมชาติที่เปน
หนทางสรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเรื่องดิน 
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จึงเปนปญหาเฉพาะที่สอดคลองกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผลชัดเจน 

 
พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการทางปฐพี
ศาสตรโดยแท ถึงแมจะมิไดทรงเปนนักปฐพี (soil scientist หรือ pedologist) ยกตัวอยางเชน พระราชทาน
คําจํากัดความที่อานแลวเขาใจงายวาดินที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรมมีคุณสมบัติตางๆคือ 
 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 
ขอมูลพืน้ฐานของพื้นทีโ่ครงการเกษตรวิชญา 

3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
       โครงการ “เกษตรวิชญา” ตั้งอยูบานกองแหะ หมูที่ 4 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม อยูระหวางคาพิกัด x = 478389 – 480830 คาพิกัด y = 2084111 – 2086082 ในระบบ 
WGS84 บนแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด L7018 ระวาง 4746 I   มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,350 ไร โดยมีอาณา
เขตติดตอดังนี้       
 ทิศเหนือ อยูระหวางหวยนาลิวกับแมน้ําสา 
 ทิศใต  ติดตอกับหวยสุวรรณ (เนิน 1286) 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับดอยผานกกก 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับหวยนาลิวและเสนทางไปบานบวกจั่นและเนิน 1196 

3.2 การคมนาคม 
       การเดินทางเขาสูพ้ืนที่ใชเสนทางสายเชียงใหม-ฝาง โดยเสนทางหลวงฯ หมายเลข 107 ถึง
อําเภอแมริม จากตัวอําเภอแมริมใชเสนทางสายแมริม-สะเมิง โดยเสนทางหลวงฯ หมายเลข 1096  ผาน
หลักกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวซายเขาเสนทางไปสูโรงเรียนบานบวกจั่น เดินทางอีกประมาณ 5 กิโลเมตร 
เขาถึงบานกองแหะ ซึ่งอยูใกลกับพ้ืนที่โครงการฯ รวมเปนระยะการเดินทางโดยทางรถยนตจากตัวเมือง
เชียงใหมถึงอําเภอแมริมประมาณ 20 กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม 25 กิโลเมตร 

 
รูปที่ 3-1  แผนที่แสดงที่ตั้งและสภาพพื้นที่ของพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 3-2  แผนที่แสดงขอบเขตและที่ตั้ง จากภาพดาวเทียม Quickbird วันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 
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รูปที่ 3-3  แผนที่แสดงดัชนีและภาพถายออรโธสี ( ฐานขอมูล : ortho4k47_เกษตรวิชญา ) 
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3.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 
 

 
รูปที่ 3-4  พื้นที่พัฒนาการเกษตร อยูทางสวนเหนือดานตะวันตกของพื้นที่โครงการ 

สภาพพ้ืนที่สวนใหญมีลักษณะภูมิประเทศเปนเนินเขา (hilly)และภูเขาสูง (steep) ซึ่งลาดเท
ลงสูหุบเขาเล็กๆ มีลําน้ําแมสาและลําหวยสาขาไหลผานตรงบริเวณหมูบานกองแหะ ซึ่งหมูบานนี้อยูนอก
พ้ืนที่หางออกไปทางดานทิศตะวันออกเล็กนอย สภาพพ้ืนที่สวนใหญมีความลาดชันอยูระหวาง 20-35 
เปอรเซ็นต  

พ้ืนที่ที่มีความลาดชันอยูระหวาง 30-50 เปอรเซ็นต อยูตามบริเวณไหลเขาใกลขอบเขตดาน
ตะวันออกและดานตะวันตกของพื้นที่  

พ้ืนที่มีความลาดชันอยูระหวาง 12-20 เปอรเซ็นตจะอยูบริเวณชายเนินและสันเนิน และพบ
บริเวณที่มีความลาดชันเล็กนอยระหวาง 5-12 เปอรเซ็นต (gently rolling) อยูบริเวณที่ลุมของพื้นที่
พัฒนาการเกษตร  

พ้ืนที่มีความสูง 1,060 – 1,320 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยมีจุดสูงสุดอยูใกล
ขอบเขตโครงการฯ ดานทิศตะวันตก และจุดต่ําสุดอยูใกลขอบเขตทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
พ้ืนที่โครงการฯ รูปที่ 3-5 แผนที่แสดงระดับเสนชั้นความสูง 
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รูปที่ 3-5  แผนที่แสดงระดับเสนชัน้ความสูง
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3.4 ภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะอากาศจัดอยูในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู 
(Tropical Savannah Climate “Aw”) ตามระบบการจําแนกของ Koppen (Koppen’s 
Classification) หมายถึง เขตท่ีมีอากาศรอนชื้นฝนตกชุกในชวงฤดูฝน และไมมีฤดูหนาวที่แทจริง 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปนอยกวา 2,540 มิลลิเมตร ในเดือนที่แลงที่สุดจะมีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 
60.9 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุดสูงกวา 18 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศของ
ภาคเหนือแบงออกเปน 3 ฤดู ดังนี้ 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ในชวงนี้บริเวณจังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดตาง ๆ ในภาคเหนือ จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย 
ประกอบกับมักมีพายุดีเพรสชั่นที่พัดเขามาในชวงนี้  จึงทําใหมีฝนตกคอนขางชุก 
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ ลักษณะอากาศในชวงนี้จะเปน
ระยะที่มีอากาศหนาวเย็น เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพาเอาความ
หนาวเย็นและแหงแลงมาจากประเทศจีน 

  ฤดูรอน  เริ่มจากปลายเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน ในชวงนี้อากาศจะรอนจัดเนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ มีภูเขาลอมรอบและอยูไกลจากอิทธิพลของลมทะเลจึงมีอากาศรอน 
โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีความกดอากาศสูงและเปนลมรอนชื้น 

  จากรายงานอุตุนิยมวิทยาบนที่สูง ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 จ.เชียงใหม ซึ่ง
อยูใกลเคียงกับพ้ืนที่โครงการฯ สามารถสรุปลักษณะอากาศไดดังนี้ 
  1) อุณหภูมิ   มีอุณหภูมิตลอดปเฉลี่ย 26.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
เมษายน 39.6 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ําสุดในเดือนมกราคม 11.0 องศาเซลเซียส  
  2) ความชื้นสัมพัทธ  เฉลี่ยตลอดป 70.2 เปอรเซ็นต เฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน 80.8 
เปอรเซ็นต เฉลี่ยต่ําสุดในเดือนมีนาคม 51.6 เปอรเซ็นต 
  3) ปริมาณน้ําฝน  ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป 1,121.3 มิลลิเมตร เฉลี่ยนอยที่สุดในเดือน
กุมภาพันธ 0.8 มิลลิเมตร เฉลี่ยมากที่สุดในเดือนกันยายน 212.0 มิลลิเมตร ชวงที่มีฝนตกมากจะอยู
ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
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ตารางที่ 3-1  ภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551    
อุณหภูมิเฉล่ีย (องศาเซลเซียส)  

เดือน เฉล่ีย สูงสุด เฉล่ีย ต่ําสุด เฉลี่ย 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ย (%) 

การ 
คายระเหยน้ํา 

0.5ของคาการ 
คายระเหยน้ํา 

ปริมาณ
น้ําฝน 
(มม.) 

มกราคม 32.5 11.0 22.9 67.5 88.7 44.3 3.4 
กุมภาพันธ 35.5 12.8 24.3 56.8 115.4 57.7 0.8 
มีนาคม 38.2 15.7 27.3 51.6 151.7 75.9 21.6 

เมษายน 39.6 19.8 29.6 56.1 174.1 87.0 60.8 
พฤษภาคม 38.0 21.2 28.8 70.6 160.1 80.1 173.5 
มิถุนายน 35.6 22.6 28.2 76.2 125.0 62.5 119.3 

กรกฎาคม 35.0 22.3 27.7 77.9 111.2 55.6 143.2 
สิงหาคม 34.4 22.3 27.4 80.3 114.9 57.4 206.5 
กันยายน 34.2 21.6 27.3 80.8 119.3 59.7 212.0 

ตุลาคม 33.9 19.2 26.6 78.3 105.4 52.7 107.8 
พฤศจิกายน 32.8 14.9 24.5 75.0 95.2 47.6 53.6 
ธันวาคม 31.5 11.2 22.0 71.8 83.1 41.5 18.7 

รวม - - - - 1444.1 722.0 1121.3 
เฉล่ีย 35.1 17.9 26.4 70.2    

ที่มา : สถานีตรวจวัดภูมิอากาศเชียงใหมเฉลี่ย 30 ป 
 

 

 
รูปที่ 3-6  สมดุลนํ้าเพื่อการเกษตร 
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3.5 ธรณีวิทยา 
การสํารวจทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ป พ.ศ.2535 ประกอบกับการตรวจสอบของ

นักสํารวจดินในสนามพบวา พ้ืนที่โครงการฯ มีชั้นหินสวนใหญเปนหินอัคนีที่เกิดในยุคคารบอนนิเฟอรัส 
(Carboniferous) อันไดแก หินแกรนิต (Granite) ซึ่งสวนใหญจะพบปะปนกับหินไนส (Gneiss) หรือ 
หินชีสต (Schist)  หินแกรนิตนี้มีทั้งชนิดเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด ทั้งชนิดที่เปนเนื้อดอกและเม็ดเทา ๆ 
กัน บางแหงมีการเรียงตัวของแรไบโอไทต บางแหงมีแรเพคมาไทต (Pegmatite) แทรกปะปนอยูดวย  

สวนนอยของหินที่พบเปนหินในยุคพรีแคมเบรียน (Precambrian) มีอยูมากทางดานทิศ
ตะวันออกของพื้นที่ หินในยุคนี้ประกอบดวยหินแปรชนิดตาง ๆ หินแปรที่พบสวนใหญเปนหินไนส ซึ่งเปน
หินแปรชั้นสูง บางแหงเปนริ้วหรือแถบลายทางของแรขาวและแรดําชัดเจน แตบางแหงมีลักษณะคลาย
หินแกรนิตที่มีการเรียงตัวเทานั้น ยังไมไดแยกเปนแถบขาว-ดําชัดเจน บางแหงพบหินชีสตปะปนแทรกสลับ
อยู หินชีสตที่พบสวนใหญเปนหินไมกาชีสต (mica schist) 

 
รูปที่ 3-7 แผนทีธ่รณีวิทยา ( ฐานขอมูล : geo50k_เกษตรวิชญา) 

หินอัคน ี คําอธิบาย 
Gr 

หินแกรนิต เนื้อสม่ําเสมอและเนื้อดอก ขนาดปานกลางถึงหยาบ มีการเรียงตัว
ของแรบางเล็กนอย บางสวนเกิดเปนพนังหรือพนังแทรกชั้น บางสวนมีการเรียง
ตัวมากจนเปนหินแกรนิตเนื้อไนส แทรกดวยสายหินควอรตซ หินเพกมาไทต 
และหินแอลไพลต 
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3.6 ทรัพยากรดิน 
3.6.1 วัตถุตนกําเนิดดิน 
วัตถุตนกําเนิดดินในพ้ืนที่โครงการฯ เกือบทั้งหมดเกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ จากหินตน

กําเนิด (residual material) เปนที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินชนิดตางๆ ซึ่งเกิดในบริเวณที่เปนเนิน
เขาและภูเขาสูงชันสลับซับซอน มีลักษณะแตกตางกันไปตามชนิดของหินตนกําเนิด (Parent rock) สวน
ใหญเปนพวก หินแกรนิต หินไนส และหินชีสต  ซึ่งหินพวกนี้เวลาสลายตัวจะใหเนื้อดินเปนดินเหนียว ดิน
มีความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ประกอบกับหินเหลานี้ไดผานกระบวนการผุพังสลายตัวมาเปน
เวลานาน ทําใหเกิดการผุพังสลายตัวลึก (Deep weathering) บางแหงมีหินตนกําเนิดเหลือคางจากการ
สลายตัวอยูมาก เปนหินโผลอยูตามผิวดิน และพบหินพ้ืนอยูในระดับตื้น ทําใหดินที่พบเปนดินตื้นถึงลึกปาน
กลาง และหลายแหงมีเนื้อดินแตกตางกันไปโดยมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 

3.6.2 การจําแนกดิน 
พ้ืนที่โครงการฯ เดิมไดมีการจําแนกไวเปนภูเขา (Slope complex : SC) การเกิดของดิน

สลับซับซอนมีลักษณะไมแนนอน ไมสามารถใชหนวยการจําแนกดินแบบชุดดินหรือประเภทดินใหถูกตองได 
จึงจําเปนตองศึกษาลักษณะของดินตามหลักการกําหนดหนวยของแผนที่ดินที่เรียกวา Morphometric 
Soil Legend สามารถจําแนกออกเปนหนวยแผนที่ดินได 17 หนวยแผนที่ดิน ดังนี้       

 
รูปที่ 3-8 ชุดดินดอยปุย 

จากการสํารวจดินโดยนักสํารวจดิน โดยเขา
สํารวจดินในพื้นที่โครงการฯ พบวา มีลักษณะ
ดินคลายชุดดินดอยปุย เปนดินลึก ดินบนเปน
ดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว มีการ
ระบายนํ้าดี มีความลาดชันสูง มีโอกาสสูงที่
จะเกิดการชะลางพังทลาย ดังนั้นถานําพ้ืนที่
เหลานี้มาใชในการเกษตรควรมีมาตรการ
อนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชที่
เหมาะสม 
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หนวยจําแนกดินท่ี 1   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 9.1 ไร หรือรอยละ 0.67 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเปนลูกคลื่น

ลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึก (100-150 ซม.)  มีปริมาณหิน
โผลที่ผิวดินนอยกวา 2 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไปนอยกวา 25 เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อดินบน
และดินลางเปนดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง ดินมีสีน้ําตาลในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง  (pH 5.5-7.0) ในดิน
บนและดินลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 2   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 51.1 ไร หรือรอยละ 3.78 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเปนลูกคลื่น

ลอนชัน  มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินตื้น (25-50 ซม.) มีปริมาณหินโผล
ที่ผิวดิน 2-10 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไปนอยกวา 25 เปอรเซ็นต ลักษณะเน้ือดินบนและดิน
ลางเปนเปนดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย  ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง ดินมีสีน้ําตาลในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง  (pH 5.5-7.0) ในดินบนและ
ดินลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 3   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 26.5 ไร หรือรอยละ 1.96 ของพ้ืนที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะลูกคลื่น

ลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกปานกลาง (50-100 ซม.) มี
ปริมาณหินโผลที่ผิวดินนอยกวา 2 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไปนอยกวา 25 เปอรเซ็นต 
ลักษณะเนื้อดินบนและดินลางเปนดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว 
หรือ ดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีน้ําตาล ทั้งดินบนและดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนดางออน(pH >7.0) 
ในดินบน และเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 4   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร หรือรอยละ 2.59 ของพื้นที่โครงการฯ สภาพพ้ืนที่มีลักษณะลาดชันปาน

กลางโดยมีความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี เปนดินตื้น (25-50 ซม.)มีปริมาณหินโผลที่ผิว
ดินนอยกวา 2 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไปนอยกวา 25 เปอรเซ็นตลักษณะเนื้อดินบนและดิน
ลางเปนดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง ดินมีสีน้ําตาลในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง(pH 5.5-7.0)ทั้งดินบนและดินลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 5   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 15.8 ไร หรือรอยละ 1.17 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะลาดชันโดย

มีความลาดชัน 20-35 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินตื้น (25-50 ซม.) มีปริมาณหินโผลที่ผิวดิน 
2-10 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อดินบนและดินลางเปนดินรวน 
ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย  ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสี
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น้ําตาลในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนเปนกรดแกถึงเปนกลาง(pH 5.5-7.0) ทั้งดินบนและดินลาง 
หนวยจําแนกดินท่ี 6   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 43.3 ไร หรือรอยละ 3.21 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะชันมาก มี

ความลาดชัน 35-50 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินตื้น (25-50 ซม.) มีปริมาณหินโผลที่ผิวดิน 
2-10 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อดินบนและดินลาง เปนดิน
รวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
ดินมีสีน้ําตาลในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ทั้งดินบนและดินลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 7   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 5.3 ไร หรือรอยละ 0.39 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะลูกคลื่นลอน

ลาด มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกมาก (>150 ซม.) มีปริมาณหินโผล
ที่ผิวดินนอยกวา 2 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อดินบนเปนดิน
รวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
สวนดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีน้ําตาลในดินลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0)ในดินบน และเปนกรดแก (pH นอยกวา 5.5) ในดิน
ลาง  

หนวยจําแนกดินท่ี 8   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 113.2 ไร หรือรอยละ 8.38 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะลาดชัน มี

ความลาดชัน 20-35 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึก (100-150 ซม.) มีปริมาณหินโผลที่ผิว
ดินนอยกวา 2 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะเน้ือดินบนเปนดินรวน 
ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สวน
ดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีน้ําตาลในดินลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบน และเปนกรดแก (pH นอยกวา 5.5) ใน  
ดินลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 9   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 8.10 ไร หรือรอยละ 0.60 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณเปนลูกคลื่น

ลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกปานกลาง (100-150 ซม.)  มี
ปริมาณหินโผลที่ผิวดินนอยกวา 2 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อ
ดินบนเปนดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง สวนดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีแดง
ในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก  (pH นอยกวา 5.5) ในดินบนและดินลาง 
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หนวยจําแนกดินท่ี 10 
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7.70 ไร หรือรอยละ 0.57 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเปนลูกคลื่น

ลอนลาด  มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึก (100-150 ซม.) มีปริมาณหิน
โผลที่ผิวดินนอยกวา 2   เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะเน้ือดินบน
เปนดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียวปนทราย
แปง สวนดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีแดงในดินลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบน และเปนกรดแก (pH นอยกวา 5.5) ในดิน
ลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 11 
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 6.2 ไร หรือรอยละ 0.46 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเปนลูกคลื่น

ลอนลาด  มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินตื้น (25-50 ซม.) มีปริมาณหิน
โผลที่ผิวดินนอยกวา 2 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะเน้ือดินบนเปน
ดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
สวนดินลางมีปริมาณกอนกรวดปนกับดิน 5-15 เปอรเซ็นต โดยปริมาณ ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปน
กลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบน และเปนกรดแก (pH นอยกวา 5.5) ในดินลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 12 
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 262.6 ไร หรือรอยละ 19.45 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเปนลูก

คลื่นลอนลาด  มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกมาก (>150 ซม.) มี
ปริมาณหินโผลที่ผิวดินนอยกวา 2 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อ
ดินบนเปนดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง สวนดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีแดง
ในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบน และเปนกรดแก (pH นอยกวา 
5.5) ในดินลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 13   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 205.6 ไร หรือรอยละ 15.23 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเปนโดย

ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกมาก (>150 ซม.) มี
ปริมาณหินโผลที่ผิวดินนอยกวา 2 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะนื้
อดินบนเปนดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง สวนดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีแดง
ในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ทั้งดินบนและดินลาง 
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หนวยจําแนกดินท่ี 14  
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 117.8 ไร หรือรอยละ 8.72 ของพ้ืนที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะชัน มี

ความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกมาก (>150 ซม.)  มีปริมาณหินโผลที่ผิว
ดินมากกวา 2  เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อดินบนเปนดินรวน 
ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สวน
ดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีแดงในดินลาง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบน และเปนกรดแก (pH นอยกวา 5.5) ในดินลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 15   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 195 ไร หรือรอยละ 14.44 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะชัน มี

ความลาดชัน 20-35 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกปานกลาง (50-100 ซม.)  มีปริมาณหิน
โผลที่ผิวดินนอยกวา 2 เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไปนอยกวา 25 เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อดินบน
เปนดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียวปนทราย
แปง สวนดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีแดงในดินลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ทั้งดินบนและดินลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 16   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 212.3 ไร หรือรอยละ 15.72 ของพื้นที่โครงการฯ  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะชันมาก 

มีความลาดชัน 35-50 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกปานกลาง (50-100 ซม.)  มีปริมาณหิน
โผลที่ผิวดินนอยกวา 2  เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อดินบนเปน
ดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
สวนดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีแดงในดินลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบน และเปนกรดแก (pH นอยกวา 5.5) ในดิน
ลาง 

หนวยจําแนกดินท่ี 17   
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35.8 ไร หรือรอยละ 2.65 ของพื้นที่โครงการฯ สภาพพ้ืนที่มีลักษณะชันที่สุด  มี

ความลาดชัน 50-75 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี เปนดินลึกปานกลาง (50-100 ซม.)  มีปริมาณหิน
โผลที่ผิวดินนอยกวา 2  เปอรเซ็นต สภาพผิวดินถูกกัดกรอนไป 25-75 เปอรเซ็นตลักษณะเน้ือดินบนเปน
ดินรวน ดินเหนียวปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือ ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
ดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินมีสีแดงในดินลาง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบน และเปนกรดแก (pH <5.5) ในดินลาง  
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ตารางที่ 3-2  ลักษณะและสมบัติของหนวยแผนที่ดิน 

 ลักษณะและสมบัติของดิน 
หนวย
แผน
ที่ดิน 

เนื้อดินบน เนื้อดินลาง 
ความลึก
ของดิน 
(ซม.) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

1 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดิน
รวนเหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว
,ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

100-150 2-5 

2 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดิน
รวนเหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว
,ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

25-50 5-12 

3 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดิน
รวนเหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว
,ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

50-100 5-12 

4 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดิน
รวนเหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว
,ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

25-50 12-20 

5 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดิน
รวนเหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว
,ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

25-50 20-35 

6 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดิน
รวนเหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว
,ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

25-50 35-50 

7 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง >150 5-12 

8 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง 100-150 20-35 

9 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียว-ปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง 100-150 2-5 

10 ดินรวน,ดินเหนียวปนทราย-แปง,ดิน
รวนเหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง 100-150 5-12 
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หนวย
แผน
ที่ดิน 

เนื้อดินบน เนื้อดินลาง 
ความลึก
ของดิน 
(ซม.) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

11 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียว-ปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง มีปริมาณ
กอนกรวดปนกับดิน 5-15% โดย
ปริมาณ 

25-50 5-12 

12 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง >150 5-12 

13 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง >150 12-20 

14 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง >150 20-35 

14 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง >150 20-35 

15 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง 50-100 20-35 

16 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง 50-100 35-50 

17 ดินรวน,ดินเหนียวปนทรายแปง,ดินรวน
เหนียวปนทราย,ดินรวนเหนียว,ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว,ดินเหนียวปนทราย,ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง 50-100 50-70 
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ลักษณะและสมบัติของดิน 
เนื้อที่ หนวย

แผน
ที่ดิน 

ปริมาณ
หินโผล 

สีของดิน
ลาง 

การระบาย
น้ํา 

การกัด
กรอนของ
ดิน (%) 

ปฏิกิริยา
ดินบน 

ปฏิกิริยา
ดินลาง 

ไร % 
1 <2 สีนํ้าตาล คอนขางเร็ว <25 5.5-7.0 5.5-7.0 9.1 0.67 
2 2-10 สีนํ้าตาล คอนขางเร็ว <25 5.5-7.0 5.5-7.0 51.1 3.78 
3 <2 สีนํ้าตาล คอนขางเร็ว <25 >7.0 5.5-7.0 26.5 1.96 
4 <2 สีนํ้าตาล คอนขางเร็ว <25 5.5-7.0 5.5-7.0 35.0 2.59 
5 2-10 สีนํ้าตาล คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 5.5-7.0 15.8 1.17 
6 2-10 สีนํ้าตาล คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 5.5-7.0 43.3 3.21 
7 <2 สีนํ้าตาล คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 <5.5 5.3 0.39 
8 <2 สีนํ้าตาล คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 <5.5 113.2 8.38 
9 <2 สีแดง คอนขางเร็ว 25-75 <5.5 <5.5 8.1 0.60 
10 <2 สีแดง คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 <5.5 7.7 0.57 
11 <2 สีแดง คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 <5.5 6.2 0.46 
12 <2 สีแดง คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 <5.5 262.5 19.45 
13 <2 สีแดง คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 5.5-7.0 205.5 15.23 
14 <2 สีแดง คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 <5.5 117.8 8.72 
15 <2 สีแดง คอนขางเร็ว <25 5.5-7.0 5.5-7.0 195.0 14.44 
16 <2 สีแดง คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 <5.5 212.3 15.72 
17 <2 สีแดง คอนขางเร็ว 25-75 5.5-7.0 <5.5 35.8 2.65 

รวม 1,350 100 
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รูปที่ 3-9  แผนที่หนวยแผนที่ดิน ( ฐานขอมูล : soil1_เกษตรวิชญา ) 
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ตารางที่ 3-3 ลักษณะกลุมดินในพื้นที่โครงการ 

เนื้อท่ี กลุมดิน ลักษณะสําคัญของดิน หนวยแผนที่ดิน 
ไร % 

1     เน้ือดินบนเปนดินรวนหรือรวนเหนียวปนทราย 
ดินลึกถึงลึกมาก มีความลาดชัน 5-35% ความ
อุดมสมบูรณของดินต่ํา ท่ีดินสวนใหญมีความ
เหมาะสมปานกลางสําหรับดานการเกษตร 

1  3  7  8  9  
10  12  13  14 

757 56.07 

2     เน้ือดินบนเปนดินรวนหรือรวนเหนียวปนทราย 
ดินลึกปานกลาง มีความลาดชัน 20-50% ความ
อุดมสมบูรณของดินต่ํา ท่ีดินมีความเหมาะสมนอย
สําหรับการเกษตร 

15  16 408 30.22 

3     เน้ือดินบนเปนดินรวน มีกรวดปะปนในชั้นดิน
ลาง ดินคอนขางตื้น มีความลาดชัน 5-12% ความ
อุดมสมบูรณต่ํา ท่ีดินมีความเหมาะสมนอยสําหรับ
การเกษตร 

2  11 59 4.37 

4     เน้ือดินบนเปนดินรวน มีกรวดปะปนในชั้นดิน
ลาง ดินตื้น มีความลาดชัน 12-50% ความอุดม
สมบูรณของดินต่ํ า ท่ี ดินไม เหมาะสมสําหรับ
การเกษตร 

4  5  6 90 6.66 

5     เน้ือดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินลึก
ปานกลาง มีความลาดชัน 50-70% ความอุดม
สมบูรณของดินต่ํ า ท่ี ดินไม เหมาะสมสําหรับ
การเกษตร ควรสงวนไวเปนปาตนนํ้าลําธาร 

17 36 2.67 

รวม 1,350 100.00 
 
3.7 สภาพการใชที่ดิน 
       3.7.1 สภาพการใชท่ีดิน ป 2544 
       จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 สํานักสํารวจดินและ
วางแผนการใชที่ดิน พบวามีการใชประโยชนที่ดินหลากหลายประเภท โดยแยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
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รูปที่ 3-10 แผนที่กลุมดิน ( ฐานขอมูล : soil2_เกษตรวิชญา ) 
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       1) พื้นท่ีเกษตรกรรม   มีเนื้อที่ 160 ไร หรือรอยละ 11.86 ของพื้นที่ทั้งหมด แบงแยก
ออกเปนพ้ืนที่ปลูกพืชผัก 151 ไร และพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใชประโยชนหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เชน
ไมดอก กับพืชผัก จํานวน 9 ไร คิดเปนเนื้อที่รอยละ 11.19 และ 0.67 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตามลําดับ  
พืชผักปลูกกันมาก ไดแก มะเขือเครือ หอมหัวใหญ มันเทศ กะหล่ําปลี และไมยืนตนที่ปลูกมากอนที่ยัง
เหลืออยูใหเห็นในพื้นที่ คือ ชา (เมี่ยง) 
       2) พื้นท่ีปาไม   มีเนื้อที่ 1,184 ไร หรือรอยละ 87.1 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนมากเปนปา
ประเภทปาดิบเขา จํานวน 757 ไร ปาไมผลัดใบรุนสองจํานวน 12 ไร และปาไมผลัดใบเสื่อมโทรม จํานวน 
415 ไร คิดเปนเนื้อที่รอยละ 56.07  0.89 และ 30.74  ของพื้นที่ทั้งหมดตามลําดับ 
       3) พื้นท่ีใชประโยชนอื่นๆ ไดแก บอดินและลานเฮลิคอปเตอร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 6 ไร หรือรอยละ 
0.44 ของพื้นที่ทั้งหมด 

ตารางแสดงที่ 3-4  สภาพการใชที่ดิน สํารวจป พ.ศ. 2544 
เนื้อท่ี สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน ไร รอยละ

 1. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A)  
    1.1 พืชสวน (A5)  

A502         พืชผัก 151 11.19
 2. พ้ืนท่ีปาไม (F)  
    2.1 ปาไมผลัดใบ (F1)  

F100         ปาไมผลัดใบเสื่อมโทรม 415 30.74
(F101)         ปาไมผลัดรุน 2 12 0.89
F103         ปาดิบเขา 757 56.07

 3. พ้ืนท่ีท่ีมีการใชประโยชนท่ีดินหลายชนิด  
A503/A502         ไมดอก/พืชผัก 9 0.67

 4. พ้ืนท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ  
P         บอดิน 3 0.22
H         ลานเฮลิคอปเตอร 3 0.22
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รูปที่ 3-11 แผนที่สภาพการใชที่ดิน ป 2544 ( ฐานขอมูล : lu2544_เกษตรวิชญา ) 



 

 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                   เกษตรวิชญา 3-22 

       3.7.2  สภาพการใชท่ีดิน ป 2546 
       จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 สํานักสํารวจดินและ
วางแผนการใชที่ดิน พบการใชที่ดินประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
       1) พื้นท่ีเกษตรกรรม (A)  มีเนื้อที่ 591.50 ไร หรือรอยละ 43.83 ของพื้นที่ทั้งหมด แบงแยก
ออกเปนพ้ืนที่ปลูกพืชผัก 243.20 ไร ไมยืนตน 51.95 ไร ไมผล 51.19 ไร และไรหมุนเวียนราง 79.54 ไร 
และพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีการใชประโยชนหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เชนไมยืนตน หรือไมผลผสมพืชผัก 
พืชผักกับพืชไร คิดเปนรอยละ 9.71 ของพื้นที่ทั้งหมด พืชผักและพืชไรที่ปลูกอยูมาก ไดแก  มะเขือเครือ 
หอมหัวใหญ มันเทศ กะหล่ําปลี ไมผลที่ปลูกอยูมาก ไดแก ลิ้นจ่ี   
       2) พื้นท่ีปาไม (F)  มีเนื้อที่ 758.51 ไร หรือรอยละ 56.18 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ที่มีการ
ใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปา 31.14 ไร 
ตารางที่ 3-5  สภาพการใชที่ดิน สํารวจป พ.ศ. 2546 

เนื้อท่ี สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน ไร รอยละ 
 1. พ้ืนที่เกษตรกรรม (A)  

A200         ไรราง    1.1 พืชไร (A2) 34.64 2.57
A301         ไมยืนตนผสม    1.2 ไมยืนตน (A3) 51.95 3.85
A401         ไมผลผสม    1.3 ไมผล (A4) 32.34 2.40
A406         ลิน้จ่ี    1.3 ไมผล (A4) 18.85 1.40
A502         พืชผัก    1.4 พืชสวน (A5) 243.20 18.01
A600         ไรหมนุเวียนราง    1.5 ไรหมุนเวียน (A6) 79.54 5.89

 2. พ้ืนที่ปาไม (F)  
    2.1 ปาไมผลัดใบ (F1)  

F103         ปาดิบเขา 451.50 33.44
F100         ปาไมผลัดใบเสื่อมโทรม 307.01 22.74

 3. พ้ืนที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินหลายชนิด  
A301/A502     ไมยืนตน/พืชผัก 20.75 1.54
A406/A502     ลิ้นจ่ี/พืชผัก 52.10 3.86
A502/A219     พืชผัก/มันเทศ 26.99 2.00
A100/A600     ปาผลัดใบเสื่อมโทรม/ไรหมุนเวียน (ราง) 31.14 2.31

 รวม 1,350 100
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รูปที่ 3-12  แผนที่สภาพการใชที่ดิน ป 2546 ( ฐานขอมูล : lu2546_เกษตรวิชญา ) 
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       3.7.3 สภาพการใชท่ีดิน ป 2551 
       จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 สํานักสํารวจดินและ
วางแผนการใชที่ดิน สรุปเขตการใชที่ดินประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
       1) พื้นท่ีเกษตรกรรม (A)   มีเนื้อที่ 259.63 ไร หรือรอยละ 19.22 ของพื้นที่ทั้งหมด 
แบงแยกออกเปนพ้ืนที่นาขาว 15.98 ไร  ไมผล 2 ไร พืชสวน 114.79 ไร ไรหมุนเวียน 96.86 ไร 
       2) พื้นท่ีปาไม (F)  มีเนื้อที่ 1065.42 ไร หรือรอยละ 78.92 ของพื้นที่ทั้งหมด  
       3) พื้นท่ีใชประโยชนอื่น พ้ืนที่ลุม 11.98 ไร  บอลูกรัง 4.99 ไร ลานเฮลิคอปตอร 7.99 ไร      

ตารางที่ 3-6  สภาพการใชที่ดิน สํารวจป พ.ศ. 2551 

เนื้อท่ี สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน ไร รอยละ 
 1. พ้ืนที่เกษตรกรรม (A)  
 1.1 นาขาว (A1)  
A101 นาขาว 15.98 1.18
 1.2 ไมผล (A4)  
A406 ลิ้นจ่ี 2 0.15
 1.3 พืชสวน (A5)  
A501 พืชสวนผสม 116.83 8.65
A502 พืชผัก 27.96 2.07
 1.4 ไรหมุนเวียน (A6)  
A601 พืชไรผสม (ไรหมุนเวียน) 96.86 7.17
 2. พ้ืนที่ปาไม (F)  
 2.1 ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F2)  
F201 ปาผลัดใบสมบูรณ 1065.42 78.92
 3. พ้ืนที่ใชประโยชนอ่ืน  
M2 พ้ืนที่ลุม 11.98 0.89
M302 บอลูกรัง 4.99 0.37
U601 ลานเฮลิคอปตอร 7.99 0.60
 รวม 1,350 100
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รูปที่ 3-13  แผนที่สภาพการใชที่ดิน ป 2551 ( ฐานขอมูล : lu2551_เกษตรวิชญา ) 
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3.8 ทรัพยากรน้ํา 
       3.8.1 แหลงน้ําผิวดิน 
       แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญไดแก ลําหวยสายตางๆ ในพื้นที่ ซึ่งเปนลําหวยสาขาของลําน้ําแมสา 
ประกอบดวย หวยปางหมี หวยโปงอ้ัน หวยบวกหมู หวยสุวรรณ และหวยนาลิว ซึ่งเปนลําหวยสําคัญอยู
ทางดานทิศตะวันตกไหลมาจากภูเขาใกลบานบวกจั่น และไหลผานพ้ืนที่บริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ลงสูอางเก็บน้ํานาลิว สวนลําหวยสายอื่นๆ เปนลําหวยที่ไหลมาจากภูเขาสูงทางดานทิศใตของพื้นที่
บริเวณใกลผานกกก ซึ่งไหลลงสูทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ 
               ดานทิศตะวันออก มีลําหวย ไดแก หวยโปงอ้ัน หวยปางหมี  
               ดานทิศตะวันตก   มีลําหวย ไดแก หวยบวกหมู หวยชางตาย และหวยสุวรรณ  
               ดานใตสุด มีลําหวย ไดแก หวยโปงอ้ัน ไหลมารวมกับหวยบวกหมู แลวไหลไปรวมกับหวย
ชางตาย หวยสุวรรณ และหวยปางหมี ใกลกับทางดานทิศใตและดานทิศเหนือของหมูบาน หวยชางตาย 
เปนลําหวยที่มีน้ําไหลตลอดป สวนลําหวยสายอื่นๆ มีน้ําไหลมากเฉพาะในชวงฤดูฝนเทานั้น    
               ราษฎรในหมูบานไดใชน้ําจากลําหวยในการอุปโภคและสูบขึ้นมาใชในการทําสวนรวมท้ังปลูก
พืชผักเปนบางสวน การเพาะปลูกสวนมากประสบกับปญหาน้ําไมเพียงพอสําหรับทําการเกษตร โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูแลง 
       3.8.2 การพัฒนาแหลงน้ํา 
         แหลงน้ําผิวดิน 
         กรมชลประทานไดสรางอางเก็บน้ําไวแลวจํานวน 2 แหง อยูนอกพื้นที่ขึ้นไปทางเหนือ
เล็กนอย ไดแกอางเก็บน้ํานาลิว ซึ่งมีความจุในการกักเก็บน้ํา 470,000 ลูกบาศกเมตร และอางเก็บน้ําโปง
อ้ัน มีความจุ 90,000 ลูกบาศกเมตร และปจจุบันไดมีโครงการพัฒนาการเก็บกักน้ําไวใชเพ่ือการอุปโภค 

 
รูปที่ 3-14  อางเก็บนํ้านาลิว 

 
รูปที่ 3-15  อางเก็บนํ้าโปงอั้น 

เปนบอเก็บน้ํา ค.ส.ล. รับน้ําจากอางเก็บน้ํานาลิว โดยระบบทอ 2 แหง สําหรับใชในหมูบาน และมี
โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กประเภทฝายตนน้ําลําธารในพื้นที่ 3 แหง โดยสรางที่หวยสุวรรณ 1 แหง 
หวยปางหมี 2 แหง และนอกพื้นที่ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ที่หวยชางตาย 2 แหง และหวยบวกหมู 
1 แหง นอกจากนั้นยังสรางฝายทดน้ําใกลบานบวกจั่นอีก 1 แหง  
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รูปที่ 3-16  บอเก็บนํ้า ค.ส.ล. บริเวณธนาคารอาหารชุมชน 

 
รูปที่ 3-17 บอเกบ็นํ้า ค.ส.ล. บริเวณพ้ืนที่พัฒนาการเกษตร 

         กรมพัฒนาที่ดินไดสรางสระเก็บน้ํา 3 แหง มีความจุ 55,000 ลูกบาศกเมตร 28,000 
ลูกบาศกเมตรและ 9,900 ลูกบาศกเมตร 
 

 
รูปที่ 3-18  สระเก็บนํ้าความจุ 9,900 ลบ.ม. 

 

 
รูปที่ 3-19 สระเก็บนํ้าความจุ 28,000 ลบ.ม. 

 

 
รูปที่ 3-20 สระเก็บนํ้าความจุ 55,000 ลบ.ม. 
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รูปที่ 3-21 แผนที่แสดงแหลงนํ้า 

              แหลงน้ําใตดิน 
         ปจจุบันหมูบานนี้มีการขุดบอน้ําตื้นมาใชในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งหมด 21 บอ เปน
บอขุดสวนตัวทั้งหมดและมีการประปาภูเขาใชแลว 

3.9 ทรัพยากรปาไม 
         จากการศึกษาขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดิน สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 สํานัก
สํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ป 2544 ป 2546 และ ป 2551 พบการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ปาไม ดังนี้ 

 
รูปที่ 3-22  ปาไมในพื้นที่โครงการ 
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ตารางที่ 3-7 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม 
ป 2544 ป 2546 ป 2551 

เนื้อที ่ เนื้อที ่ เนื้อที ่พ้ืนที่ปาไม ไร % พ้ืนที่ปาไม ไร % พ้ืนที่ปาไม ไร % 
- ปาไมผลัดใบ
เสื่อมโทรม 

415 30.74 - ปาไมผลัด
ใ บ เ สื่ อ ม
โทรม 

307.01 22.74 - ป า ผ ลั ด ใ บ
สมบูรณ 

1065.42 78.92 

- ปาไมผลัดใบ
รุน 2 

12 0.89 - ปาดิบเขา 451.50 33.44    

- ปาดิบเขา 757 56.07       

3.10 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
บานกองแหะ หมูที่ 4 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 130 

ครัวเรือน มีประชากรรวม 531 คน จํานวนกลุมประชากรที่มีอายุระหวาง ต่ํากวา 1 ป ถึง 14 ป มีรอยละ 
20.72  กลุมประชากรที่มีอายุระหวาง 15-17 ป มีรอยละ 6.59 กลุมประชากรที่มีอายุระหวาง 18-49 ป  
มีรอยละ 58.38 กลุมประชากรที่มีอายุระหวาง 50-59 ปมีรอยละ 6.21 และกลุมประชากรที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไป มีรอยละ 8.10 

ในดานการศึกษาพบวา เรียนจบชั้น ประถมศึกษาปที่ 1- 6 รอยละ 10.73  เรียนจบชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 1.51  เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 2.45  ผูที่จบ
อนุปริญญาหรือเทียบเทารอยละ 1.51 และมีคนอานออกเขียนไดรอยละ 83.8  

ทางดานสภาพการทํางานของประชากรพบวา มีประชากรที่ทําการเกษตรอยางเดียวรอยละ 41.51  
ทําการเกษตรและรับจางอยางอ่ืนรอยละ 34.61  รับจางอ่ืนๆ รอยละ 5.4 ประชากรที่กําลังเรียนหนังสือ
รอยละ 12.24 และประชากรที่อยูในวัยเด็กกอนเรียนหนังสือรอยละ 6.21  

ทางดานแหลงน้ําใชของราษฎรพบวา มีบอน้ําตื้นจํานวน 21 บอ และใชการไดทั้งหมด และมี
น้ําประปาภูเขาใชภายในหมูบาน ทุกครัวเรือนมีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป และมีไฟฟาใช 
เชื้อเพลิงที่ใชประกอบอาหารสวนมากใชถานและฟน 

ทางดานบริการสาธารณสุข หมูบานแหงนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา มีโทรศัพทสาธารณะ แตไมมี
สถานีอนามัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินทํากินพบวา มีครัวเรือนที่
มีที่ดินทํากินเปนของตนเองและไมตองเชา มีรอยละ 78.95 ครัวเรือน ที่มีที่ดินทํากินของตนเองแตตองเชา
เพ่ิมบางสวน รอยละ 13.16   ครัวเรือนที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง ตองเชาที่ดินทํากินทั้งหมด มีรอยละ 
7.89 การเชาที่ดินทํากินสวนมากจะเชาจากคนนอกหมูบาน ในหมูบานมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 980 ไร สวนมาก
เปนการถือครองแบบมือเปลาหรือไมมีเอกสารสิทธิ์ รอยละ 56.12 มีเอกสารสิทธิ์รอยละ 15.31 สวนมาก
เปนที่นา และเปน สทก. รอยละ 28.57      
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สวนที่ 4 
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

4.1  แผนผงัการใชที่ดินรวม 
 แผนผังการใชที่ดินของพื้นที่โครงการฯ แบงออกไดเปน 5 พ้ืนที่ (เขต) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพ
พ้ืนที่การใชประโยชนที่ดิน อาคารและกิจกรรมเปาหมาย ที่หนวยงานตางๆ ไดพัฒนาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ตามแนวพระราชดําริ นําไปสูการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตองเหมาะสม บนพ้ืน
ฐานความรูความเขาใจในคุณคาของทรัพยากรของแตละเขต ที่มีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม ศักยภาพ
และขอจํากัดที่แตกตางกัน   แผนผังการใชที่ดินของโครงการฯ มีดังนี้ 
 1. พื้นท่ีทรงงาน มีเนื้อที่ 32 ไร  
 2. พื้นท่ีสวนราชการ   มีเนื้อที่ 138 ไร  
 3. พื้นท่ีพัฒนาการเกษตร   มีเนื้อที่ 139 ไร  
 4. พื้นท่ีเขตวนเกษตร/ธนาคารอาหารชุมชน  มีเนื้อที่ 123 ไร  
 5. พื้นท่ีปาไม   มีเนื้อที่ 918 ไร  
 

 
รูปที่ 4-1 แผนที่เขตการใชที่ดิน ( ฐานขอมูล : lut_เกษตรวิชญา ) 
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4.1.1  พ้ืนที่ทรงงาน  เนื้อที่จํานวน 32 ไร หรือรอยละ 2.37 ของพื้นที่ทั้งหมด อยูบริเวณสวนลางดาน
ตะวันออกของพื้นที่โครงการ สภาพพ้ืนที่อยูบนเนินสูง  ซึ่งเปนบริเวณที่มองเห็นสภาพภูมิประเทศโดยรอบ
ของพื้นที่โครงการไดชัดเจน 
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4.1.2  พ้ืนที่สวนราชการ  เนื้อที่จํานวน 138 ไร หรือรอยละ 10.22 ของพื้นที่โครงการ ตั้งอยูทาง
สวนเหนือดานตะวันออกของพื้นที่ สภาพพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ลาดลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 8-30 % ดิน
สวนใหญเปนดินลึก ความอุดมสมบูรณต่ํา มีการใชที่ดินดานการเกษตร และบางสวนเปนพ้ืนที่รกราง 
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4.1.3  พ้ืนที่พัฒนาการเกษตร  เนื้อที่จํานวน 139 ไร หรือรอยละ 10.30 ของพื้นที่โครงการอยูทาง
สวนเหนือดานตะวันตกของพื้นที่  สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันเล็กนอยถึงลาดชันปานกลาง ลักษณะดินสวน
ใหญเปนดินลึกการระบายน้ําดี  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  พ้ืนที่อยูติดกับหมูบานกองแหะ ไดมีการ
จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน พัฒนาแหลงน้ํา สงเสริมอาชีพพัฒนาการผลิตที่พ่ึง 
ตนเองได วางผังแบงแปลงจัดสรรที่ทํากินใหกับเกษตรกรแลว  จํานวน 60 ราย ๆ ละ 1 ไร รวม 60 ไร 
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4.1.4 พ้ืนที่เขตวนเกษตร/ธนาคารอาหารชุมชน   
เนื้อที่จํานวน 123 ไร หรือรอยละ 9.11 ของพื้นที่โครงการ  สภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา  
ลักษณะดินเปนดินลึก  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  สภาพการใชที่ดินปจจุบันมีไมใหญอยูบาง ควรสงวน
ไวหามบุกรุกทําลาย พ้ืนที่สวนใหญเปนปาเสี่อมโทรม สมควรใหมีการพัฒนาฟนฟูเปนแหลงอาหารชุมชน 
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4.1.5  พ้ืนที่ปาไม  เนื้อที่จํานวน 918 ไร หรือรอยละ 68 ของพื้นที่โครงการ  สภาพพ้ืนที่สวนใหญเปน
ปาไมที่ไมผลัดใบประเภทปาดิบเขา  เปนแหลงตนน้ําลําธาร พ้ืนที่เหลานี้จําเปนตองมีการอนุรักษใหเปน
พ้ืนที่ปาตามธรรมชาติเพ่ือรักษาไวซึ่งระบบนิเวศท่ียั่งยืนตลอดไป สวนบริเวณพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหมีการ
ปลูกปาทดแทน 
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4.2  พ้ืนที่รอบโครงการ :  
 ประกอบดวยชุมชนของเกษตรกรจํานวน 10 หมูบาน  ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่เกษตรกรจะไดรับการ
ถายทอดความรูใหสามารถนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองไดตอไป ซึ่งประกอบดวยหมูบานตางๆ ดังตอไปนี้ 

         ตารางที่ 4-1 หมูบานรอบโครงการ 
หมูท่ี บาน จํานวนครัวเรือน ประชากร 
4 กองแหะ 283 778 
1 โปงแยงใน 466 1,748 
2 โปงแยงนอก 539 1,859 
3 มวงคํา 351 1,138 
5 โปงไคร 153 460 
6 แมสาใหม 153 1,120 
7 บวกจ่ัน 117 944 
8 บวกเตย 107 543 
9 ผานกกก 97 628 
10 แมสานอย 69 619 
 รวม 2,335 9,837  

 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                     เกษตรวิชญา 5-1 

สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ แตทั้งนี้
ตองพิจารณาใหสอดคลองตามความตองการที่แทจริง เปนไปตามนโยบาย แผน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตางๆ ไดรับความสะดวกสบายใหความปลอดภัยพรอมทั้งเปนการแกไข
ปญหาตางๆ ในการยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่โครงการ 
  หนวยงานราชการที่มีสวนรวมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และมีกิจกรรมการดําเนินงาน
ตางๆ ในพื้นที่ มีดังตอไปนี้ 
5.1  กรมพัฒนาท่ีดิน 
 พื้นท่ีสวนราชการ 
 - ถนนลาดยางผิวทางกวาง 5 เมตร และทางระบายน้ํา 
 - ถนนลาดยางผิวทางกวาง 6 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร 

 
3,697 เมตร

410 เมตร
 - งานระบบไฟฟา 
 - งานระบบประปา 

- รั้วประตูทางเขาหลักดานหนาโครงการ 
- ปอมยาม 
- บานพักขาราชการ 1 หลัง 2 ครอบครัว 
- บานพักคนงาน 5 หอง 
- สระเก็บน้ําความจุ 55,000 ลบ.ม 
- สระเก็บน้ําความจุ 28,000 ลบ.ม 
- จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
- เตรียมพื้นที่ระยะที่1 
- ทางลําเลียงในไรนา 
- ขั้นบันไดแบบตอเนื่อง 
- คูรับน้ํารอบเขา 
- จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําระบบพืช(แถบหญาแฝก) 
- วางระบบทอแปลงสาธิต 
- บอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- อาคารศูนยเรียนรู 777 ตร.ม.  
- ปลูกไมผล (อโวกาโด พืช มะมวงนวลจันทร) 
- ปลูกพืชตระกูลถั่ว+ขาวโพดสลับแปลงคูรับน้ํา 

1 ระบบ
1 ระบบ

820 เมตร
3 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 แหง
1 แหง
138 ไร
32 ไร

400 เมตร
3,255 เมตร
3,255 เมตร
5,055 เมตร

1 ระบบ
1 บอ

1 หลัง 
600 ตน 

24 ไร
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- ปลูกถั่วปนโตตามไหลถนน 
 - ดูแลรักษาซอมแซมแนวแถบหญาแฝก 
 - ซอมแซมพลับพลาวชมวิว 

600,000 กลา
2,000 เมตร

1 หลัง
 พื้นท่ีทรงงาน 

- สนามหนาพ้ืนที่ทรงงานและลานจอดรถศาลาตรวจงาน 
- ศาลาตรวจงานในพ้ืนที่ทรงงาน 
- ระบบรดน้ําตนไมและไฟสองสวาง 
- หอถังเก็บน้ํา ถังเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1,600 เมตร
1 แหง

2,000 ตร.ม.
1 แหง

 พื้นท่ีพัฒนาการเกษตร 
- จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา  
- ปรับปรุงซอมแซมระบบอนุรักษดินและน้ํา และ เสนทางลําเลยีง 

139 ไร
139 ไร

- วางผังแบงแปลงจัดสรรที่ดินทํากิน 
 - สาธิตการอนุรักษดินและน้ํา 

- สระเก็บน้ําความจุ 9,000 ลบ.ม 
- กอสรางวางทอ PVC ความยาว 2,165 เมตร ถังเก็บน้ํา 
- สาธิตการปรับปรุงบํารุงดินและจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
- สงเสริมการปลูกปุยพืชสด 
- สาธิตสงเสรมิการใชปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา 
- สนับสนุนปุยหมัก 
- วางทอระบายน้ํา                                                   
- ปลูกหญาแฝก ตามแนวถนน 

60 ไร / 60 ราย
60 ไร
1 แหง
2 ถัง

375 ไร
60 ไร

60 ราย
44 ตัน
6 จุด

34.85 กม.

5.2  กรมชลประทาน 
พื้นท่ีพัฒนาการเกษตร 
- ฝายหวยสุวรรณพรอมระบบสงน้ํา 
- ฝายหวยชางตายพรอมระบบสงน้ํา 
- สระเก็บน้ําหวยปางหมีพรอมระบบสงน้ําแหงที่ 1 
- สระเก็บน้ําหวยปางหมีพรอมระบบสงน้ําแหงที่ 2 
- อางเก็บน้ําหวยโปงอ้ันพรอมระบบสงน้ํา 
- เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา 

 

1 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง
1 จุด
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5.3  กรมสงเสริมการเกษตร  

 พื้นท่ีพัฒนาการเกษตร 
 - พัฒนาคุณภาพผลผลิตชาโยเตเพ่ือจําหนาย  
 - จัดทําแปลงสงเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
 - อบรมใหความรูการปลูกพืชผัก 

- สงเสริมการปลูกพริกหวานโดยไมใชดิน 
- คาโรงเรือน 

 - อบรมการใหความรู 
 - สงเสริมการจัดตั้งกลุมยุวเกษตรกรนอกระบบโรงเรียน 
และกลุมยุวเกษตรกรรมผสม (1 ครั้ง 1 วัน) 
 - สงเสริมการใชจุลินทรียไลแมลงในพืชผัก 

- ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรถนอมและการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร 

- อบรมเกษตรกรดานการเกษตร 
- อบรมเกษตรกรจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม 
- โครงการสงเสริมการจัดตั้งกลุมยุวเกษตรกร 

 - ถายทอดเทคโนโลยีการถนอมและการแปรรูป 
ผลผลิตทางการเกษตร 
 - กอสรางโรงเพาะเห็ดและโรงนึ่งกอนเห็ดพรอม 
เตานึ่งแบบลูกทุงในถัง 

4 ไร / 12 ราย
35 ไร / 35 ราย

60 คน 1 ครั้ง
4 ราย
4 โรง

16 ราย /1 ครั้ง /1 วัน
14 ราย /1 ครั้ง / 1วัน

60 คน
1 ครั้ง / 1 วัน

2 ครั้ง / 2 วัน
60 ราย
16 คน

50 ราย / 1 วัน

2 หลัง

5.4  กรมประมง  

 พื้นท่ีพัฒนาการเกษตร  
- ปลอยพันธุปลาในแหลงน้ํา  
- ปลอยพันธุปลาในอางเก็บน้ําโปงอ้ัน  
- ปลอยพันธุปลาในหวยปางหมี 
- ปลอยพันธุปลาในฝาย 4 แหง 
- เพาะเล้ียงสัตวน้ําในพ้ืนที่สูง (กบ-เขียด) 

 - สนับสนุนปจจัยการผลิต 
 - พันธุปลากินพืช 
 - พันธุปลาดุก 
  - พันธุกบนา 

105,000 ตัว
50,000 ตัว

115,000 ตัว
40,000 ตัว
12,000 ตัว
9,000 ตัว

60,000 ตัว
20,000 ตัว
10,000 ตัว
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 - อาหารปลาและกบ 
 - อบรมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 - อบรมเกษตรกรเลี้ยงปลาในบอดิน + แจกปจจัย 
 - อบรมเกษตรกรเลี้ยงปลาในบอพลาสติก + แจกปจจัย 
 - อบรมเกษตรกรการบริหารจัดการแหลงน้ํา 
 พื้นท่ีธนาคารอาหารชุมชน 
 - คลินิกเกษตร (ดานประมง) 
 - เพาะขยายพันธุกบ – เขยีดภูเขา (รวมคาแรง) 
 - กอสรางโรงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 - สงเสริมการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
   - การเลี้ยงปลาในบอดิน  
   - การเลี้ยงกบนา 
 - ฝกอบรมเกษตรกร 
 - ใหคําแนะนําสงเสริมเกษตรกร 

120 กระสอบ
270 ราย

20 คน
20 คน
50 คน

   
9 ครั้ง

12000 ตัว
1 หลัง
40 ราย
20 ราย
20 ราย
90 ราย
10 ราย

5.5  กรมปศุสัตว 
 

 พื้นท่ีธนาคารอาหารชุมชน 
 - สนับสนุนพันธุสัตวปก  
 - สนับสนุนพันธุปก (กลุมเยาวชน) 
 - สนับสนุนพันธุสุกร 
 - ฝกอบรมดานการเลี้ยงสัตวปก 
 - ฝกอบรมดานการเลี้ยงสุกร 
 - การปองกันโรคสัตว 
   - ฉีดวัคซีนปองกันโรค ( โค กระบือ สุกร สัตวปก) 
   - การปองกันกําจัดพยาธิ (โค กระบือ สุกร สัตวปก) 
   - การปองกันกําจัดโรคพิษสุนัขบา 
 - ตรวจเย่ียมเกษตรกร 
 - ใหคําแนะนําการเลี้ยงสัตว 
 - รักษาพยาบาลสัตวปวย 
 
 
 
 

 
600 ตัว
500 ตัว
20 ราย
50 ราย
20 ราย

6,100 ตัว
6,100 ตัว

200 ตัว
50 ราย
50 ราย

1,000 ตัว 
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5.6  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  

 พื้นท่ีพัฒนาการเกษตร  

 กิจกรรมสงเสริมสหกรณ 
 - ตรวจเย่ียมแนะนําสงเสรมิสหกรณ 
 - ตรวจการสหกรณ 
 - อบรมสมาชิก/กรรมการ/ผูนําสหกรณ 
 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกับผูแทนสหกรณและ 
เจาหนาที่สวนราชการเพ่ือแกไขปญหาและปรับปรุง 
 - เยี่ยมเยียนเกษตรกรผูผานการอบรมบัญชีฟารม 
เพ่ือติดตามผลการบันทึกบัญชีฯ ใหตอเนื่อง 

 
 

60 ราย /  6 ครั้ง

60 ราย  / 6 ครั้ง

5.7  สํานักงานสหกรณเชียงใหม 
 

 พื้นท่ีพัฒนาการเกษตร  

            ใหการศึกษาอบรม         
         - สมาชิกสหกรณ 
         - กรรมการสหกรณ 
 -  รับสมาชิกเพิ่ม 
 -  ถือหุนเพ่ิม 
 -  สงเสริมสหกรณดําเนินธุรกิจสินเชื่อ       
           - จายเงินกู 
           - รับชําระคืน 
 -  สงเสริมสหกรณดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 
 -  สงเสริมสหกรณดําเนินธุรกิจการฝากเงิน 
            - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

1 ครั้ง / 90 คน
2 ครั้ง / 14 คน

50 คน
10,000 บาท

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

50,000 บาท

5.8   สํานักงานเกษตรอําเภอ 
 พื้นท่ีพัฒนาการเกษตร  

 - อบรมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและการแปรรูป
อาหารเพื่อสุขภาพแม-ลูก 
           

60 คน / 1 ครั้ง
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5.9   สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม  

 พื้นท่ีธนาคารอาหารชุมชน  

 - งานกอสรางอาคาร 
    - เรือนเพาะชํา ขนาด 18x30 ตร.ม. พรอมเครื่อง 
สูบน้ําและมิเตอรไฟฟา 
 - ปลูกพันธุไมตาง ๆ เพ่ือเสริมและการดูแลรักษาตนไม 
 - เพาะพันธุไมและพืชสมุนไพรตาง ๆ  
 - ฝกอบรมเกษตรกร 
 - ติดตามดูแลรักษาโครงการ 

 
1 หลัง

80 ไร
19,200 ตน

10 รุน
80 ไร

5.10   สํานักงานปฏิรูปการเกษตร 
 

 พื้นท่ีธนาคารอาหารชุมชน  

 - ฝกอบรมเกษตรกร  
 - ดูแลรักษาธนาคารชุมชน 
           - คาจางชั่วคราวรายเดือน 
           - คาจางชั่วคราวรายวัน 

1 รุน
80 ไร

1 อัตรา
5 อัตรา

5.11   สวนปาไม 
 พื้นท่ีปาไม 
 - แนวกันไฟ 
    - รอบพื้นที่โครงการ 
    - ในพื้นที่โครงการ 
 - ปาเปยก – ฝายตนน้ําขนาดเล็ก 
 - ปลูกไมใชสอย บํารุง 
 - เพาะชํากลาไม (ทั่วไป-หวาย-ไมมีคา)                   
           พรอมเรือนเพาะชํา 1 หลัง 
 - ฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพิทักษไฟปา 
 - เพาะชํากลาหญาแฝก 
 - อบรมราษฎรโครงการอนุรักษปาและพัฒนา 
 - งานปาเปยก 
 - บํารุงปา 
 - งานสงเสริมและสาธิตปลูกไม 3 อยางประโยชน 4 อยาง 

78 กม

35 แหง
450 ไร

385,000 กลา

2 รุน
100,000 กลา

1 รุน
10 กม.
200 ไร
1 งาน
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 - งานจัดทําตัวชี้วัดโครงการ 
 - งานประชาสัมพันธเผยแพร 
 - งานอํานวยการและประสานงาน 

1 งาน
1 รุน

12 เดือน
 

 
รูปที่ 5-1  แผนที่โครงสรางพื้นฐาน 

ที่มา : แผนแมบท โครงการพัฒนาพื้นที่สวนบานกองแหะ  ตําบลโปงแยง อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ  2546  
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รูปที่ 5-2  แผนที่พัฒนาการใชที่ดิน 

ที่มา : แผนแมบท โครงการพัฒนาพื้นที่สวนบานกองแหะ  ตําบลโปงแยง อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ  2546  
 
 
 
 
 
 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                     เกษตรวิชญา 5-9 

 

 
รูปที่ 5-3  แผนที่วางระบบอนุรักษดินและนํ้า 

ที่มา : แผนแมบท โครงการพัฒนาพื้นที่สวนบานกองแหะ  ตําบลโปงแยง อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ  2546 
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สวนที่ 6 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

6.1 วัตถุประสงคของการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและขอสนเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูล
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งประกอบดวย แผนที่ดิน แผนที่ขอมูลพ้ืนฐาน และขอสนเทศ
อ่ืนๆ ของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดทําแผนที่ รายงานรูปเลม พรอมทั้ง
แผนซีดีฐานขอมูลของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในที่เดียวกันโดยใชระบบภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆเหลานี้ไดงายและสะดวกตอการคนหา และไดมีการจัดเก็บ
ระบบฐานขอมูลดังกลาวนี้ พรอมทั้งพจนานุกรมขอมูลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและ
โครงสรางของขอมูล บันทึกลงในแผนซีดีเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไวใชในการดําเนินงาน
ตอไป 

6.2 รายการขอมูลในระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 โครงสรางการจัดเก็บขอมูลแบบระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information System ) มีลักษณะ 
เฉพาะคือเปนการจัดเก็บขอมูลแผนที่ไวในระบบคอมพิวเตอร ที่มีขอมูลทางดานกราฟฟก ขอมูลทางดาน
ภูมิประเทศ ภาพถายทางอากาศ ตําแหนง ทิศทาง ระยะทางบนพื้นโลก และขอมูลเชิงบรรยาย เขามา
เกี่ยวของ ประกอบดวย ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ที่
สามารถเชื่อมโยงกันและนํามาประมวลผลรวมกันได และรวมถึงขอมูลเชิงภาพ (photo) ที่มี
ความสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือขอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือใหคําอธิบายอยางสังเขปสําหรับการคนควา
อางอิง 
 ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data)  มีทั้งขอมูลแบบ shape files ซึ่งมีลักษณะเปนเสน 

(Line) จุด (Point) พ้ืนที่วงรอบปด (Polygon) และ
ขอมูลแบบจุด 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) แผนที่ดิน แผนท่ีสภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 แผนที่การชลประทาน แผนที่
ธรณีวิทยาและขอมูลอุตุนิยมวิทยา เปนตน ขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนการใช
ที่ดินในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเปนอยางดี ประกอบดวย 
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Folder name : BASEDATA2552 
ความหมาย    :ไฟลขอมูลพ้ืนฐาน ป 2552  

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

กลุมสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ดิน1 bnd_เกษตร
วิชญา 

ขอบเขตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

polygon 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต6 

2 จากการแปรภาพออรโธสี 
  

loc_เกษตร
วิชญา 

ที่ตั้งสํานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

point 
  

3 สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 
  

province_
เกษตรวิชญา 

ขอบเขตจังหวัดของ
โครงการ 

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 
  

amphoe_
เกษตรวิชญา 

ขอบเขตอําเภอของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 
  

tambon_
เกษตรวิชญา 

ขอบเขตตําบลของโครงการ polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 6 village_ชม หมูบานและสถานที่สําคัญ

จังหวัดเชียงใหม 
point 

ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 7 road_ชม ถนน จังหวัดเชียงใหม line 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 9 stream_ชม ทางน้ํา จังหวัดเชียงใหม line 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 10 province_

ชม 
ขอบเขตการปกครอง polygon 

ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
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Folder name : L7018 
ความหมาย    :แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 
  

L7018_
เกษตรวิชญา 

ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 4746-1 raster (.tif) 
      
    

ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรมแผน
ที่ทหาร ชุด L7018 ที่ยก
มาเปนตัวอยาง    

        

กรมแผนที่ทหาร นํามาสแกนและ
ใสคาพิกัดโดยสวนพัฒนา
เทคโนโลยีและบริการ สสว. กรม
พัฒนาที่ดิน ป 2552 

 
Folder name : QUICKBIRD 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายดาวเทียม quickbird 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 quickbird_
เกษตรวิชญา 

ดัชนีไฟลขอมูลดาวเทียม polygon 

        

สํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

 
Folder name : ORTHO 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายทางอากาศ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 1 ortho4k47_
เกษตรวิชญา 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:4,000  

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 474617884 ไฟลภาพออรโธสี 1:4,000  raster (.tif) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 
    ที่ยกมาเปนตัวอยาง   ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
3 boundary_ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 
  ortho 

ขอบเขตตัวอยางภาพออร
โธสี 1:4,000  

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 4 ortho25k47_

เกษตรวิชญา 
ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:25,000  

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : DEM 
ความหมาย    : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 dem_เกษตร
วิชญา 

ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM) 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่  กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : WEATHER 
ความหมาย    : ขอมูลภูมิอากาศ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา 
month 2 
  

สถิติภูมิอากาศเฉลี่ยราย
เดือน 

DBF กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
Folder name : SOIL 
ความหมาย    : แผนที่ดิน 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 soil1_เกษตร
วิชญา 

แผนที่หนวยแผนที่ดิน
โครงการ 

polygon กลุมสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต6 

2 soil2_เกษตร
วิชญา 

แผนที่กลุมดินโครงการ polygon กลุมสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต6 

3 SOILPROFIL
E 

ขอมูลภาพหนาตัดดิน
ภาคเหนือ 

doc สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : GEOLOGY 
ความหมาย    : แผนที่ธรณีวิทยา 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

แผนที่ธรณีวิทยา 1 geo50k_
เกษตรวิชญา มาตราสวน 1: 50,000 

polygon กรมทรัพยากรธรณี 
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Folder name : LANDUSE 
ความหมาย    : แผนที่สภาพการใชที่ดิน 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 lu2544_
เกษตรวิชญา 

แผนที่สภาพการใชที่ดินป 
พ.ศ. 2544 

polygon สํานักสํารวจดินและวางแผนการ
ใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

2 lu2546_
เกษตรวิชญา 

แผนที่สภาพการใชที่ดินป 
พ.ศ. 2546 

polygon สํานักสํารวจดินและวางแผน การ
ใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

3 lu2551_
เกษตรวิชญา 

แผนที่สภาพการใชที่ดินป 
พ.ศ. 2551 

polygon สํานักสํารวจดินและวางแผน การ
ใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : IRRIGATION 
ความหมาย    : แผนที่โครงการชลประทาน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 irr_project_l โครงการชลประทานขนาดใหญ point กรมชลประทาน 
2 irr_project_m โครงการชลประทานขนาดกลาง point กรมชลประทาน 
3 irr_project_s โครงการชลประทานขนาดเล็ก point กรมชลประทาน  

Folder name : IRRIGATION  (ตอ) 
ความหมาย    : แผนที่โครงการชลประทาน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

4 irr_area พ้ืนที่ชลประทาน polygon กรมชลประทาน 
5 rid_office สํานักชลประทาน polygon กรมชลประทาน 
6 reservoir_

เกษตรวิชญา 
แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา บอ
เก็บน้ํา 

polygon กลุมสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ที่ดินสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

7 reservoir xls 
    

แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา บอ
เก็บน้ํา   

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว.กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : RDPZone 
ความหมาย    : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 lut_เกษตร
วิชญา 

ผังการใชประโยชนที่ดินของ
โครงกา (Land Utilization 
Type) 

polygon กลุมสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต6 

2 building_
เกษตรวิชญา 

อาคารสํานักงานใน
โครงการ 

point กลุมสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต6 

3 
  

building 
  

อาคารสํานักงานใน
โครงการ 

xls 
  

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 

soilcons 4 
  

การจัดระบบอนุรักษดินและ
น้ํา 

xls สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 

5 farmwater ระบบกระจายน้ําในแปลง
ปลูกพืช 

xls สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 

6 learncenter ศูนยเรียนรูในพื้นที่โครงการ xls สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : PICTURE 
ความหมาย    : ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 soilcons ไฟลภาพในพื้นที่จริง jpg สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน 

2 building       
3 lerncenter       
4 farmwater       
5 reservior        
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6.3 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
 มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ท่ี ช่ือโครงการ รหัสโครงการ จังหวัด
1 โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร.52.01นย.01_ขุนดาน นครนายก
2 ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ สมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ 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 ศูนยบริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.02_ปางตอง แมฮองสอน
7 ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย 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-เพชรบุรี
11 โครงการจัดการพัฒนาท่ีดนิฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง พร.52.10ปข.02_หนองพลับ ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี
12 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร.52.11นศ.01_ปากพนัง นครศรีธรรมราช
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เอกสารอางอิง 
1. กรมพัฒนาที่ดิน 2541  ความรูเรื่องหญาแฝก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. กรมพัฒนาที่ดิน 2550  ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป  
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2539     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย  
          เนื่องในโอกาสมหามงคลปกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2546 แผนแมบท  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวน   บานกองแหะ   
         ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2546 แผนปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สวน บานกองแหะ          
          ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2546  ผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวน บานกองแหะ         
          ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2549  เกษตรวิชญา  โครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระบรม  
          โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  
8. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2538    52 ป 
           แหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      
9. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2540   
           แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
10. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2544   
           ใตรมบารมี 20 ป ที่ กปร. 
11. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 2550 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ  การดําเนินงาน      
           เกษตรวิชญา โครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  
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รายนามผูจดัทํา 

 
ท่ีปรึกษา 
 นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีดานวิชาการ 
 นายเกรียงศักดิ์ หงษโต รองอธิบดีดานปฏิบัติการ 
 นายศิริพงษ  อินทรมงคล ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
   
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นายสมพร  ผาตินาวิน ผูอํานวยการสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
   
หัวหนาโครงการ 
 นางสาวประทุมพร  ฟนเพ็ง นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวรุงนภา  ตะวันรอน นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
 นางสาววรวรรณ แยมผอง นักสํารวจดินชํานาญการ 
   
ผูชวยหัวหนาโครงการ 
 นางสาวสุธินี  วดีศิริศักดิ์ นักสํารวจดินปฏิบัติการ 

(ผูชวยหัวหนาโครงการ) 
   
คณะเจาหนาท่ี 
 นางสาวปภาวี  สุขพิทักษ นักวิชาการเกษตร 
 นายวิษณุ  บุญสิ้ว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 นางสาวกาญจนา  ศิขรินกุล เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวขวัญตา  ไชยทิพย เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 นางสาวสุภาพร  แซโงว เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวศิริวรรณ  ปานเพียร เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวจันทนา  มณีโชติ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
   
   
   
   
   


