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เกษตรลุมนํ้าแมลอบ ตามพระราชดําริ”ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตโครงการ การพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศโครงการพัฒนาท่ีดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2552 ซึ่งสวน
พัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ไดรวบรวมขอมูล
และเอกสารตางๆ ที่มีจัดพิมพเผยแพรโดยหลายหนวยงาน นํามาปรับปรุงแกไข และเพิ่มเติมในสวนของ
แผนที่พ้ืนฐาน ภาพถายทางอากาศออรโธสีและระบบภูมิสารสนเทศ ใหมีขอมูลทางวิชาการท่ีครบถวน
สมบูรณมากที่สุดจนถึงปจจุบันโดยจัดเก็บไวในที่เดียวกัน เพ่ือใหสะดวกตอการศึกษาคนควา และนําไปใช
ประโยชนตอไป และจัดพิมพขึ้นเปนรายงานรูปเลม มีภาพประกอบคําบรรยาย พรอมทั้งบันทึกเปน
ไฟลขอมูลลงบนแผนดีวีดีเพ่ือเผยแพรแจกจาย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนตอหนวยงาน
ราชการและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 

คณะทํางาน
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดนิ
กรมพัฒนาทีด่ิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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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  กรมพฒันาที่ดิน                                   
- เจาหนาที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ 
- เจาหนาที่ผูใหบริการขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา 
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รูปที่ 3-9 แผนที่สภาพการใชที่ดิน โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ 3-15 
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สวนที่ 1 
ความเปนมาของโครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ 

 
รูปที่ 1-1  ปายชื่อโครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ 

1.1  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดําเนินโครงการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรชาวไทยภูเขาใหดีขึ้น เบ้ืองตน เนนใหมีการผลิตอาหารใหเพียงพอตอการบริโภคอยางยั่งยืนและ
ควบคุมโรคที่สําคัญ เชน โรคขาดสารไอโอดีน โรคติดตอนําโดยแมลง ฯลฯ ขณะเดียวกันก็มีการสงเสริม 

 
รูปที่ 1-2  สภาพพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ 
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อาชีพทอผากะเหรี่ยงเพื่อเพิ่มรายไดใหกับราษฎร และนําเงินที่ไดไปซื้อหาอาหารและปจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยลดปญหาการบุกรุกทําลายปา ควบคูไปกับการสงเสริมการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหชุมชนมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และฟนฟู สืบ
สานวัฒนธรรมของทองถิ่น อันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน 

โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ประกอบไปดวย 
9 หมูบาน ไดแก บานทูจอง บานกองปอเหนือ บานกองปอใต บานทังที บานแมลอบคี บานพลั่งแท บานทิ
กะเย  บานอูตูมและบานหางหลวง เปนโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไดเสด็จในป พ.ศ. 2541 โปรดใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนไทยภูเขา ทรงสนับสนุนใน
เรื่องการกอสรางโรงเรียนขนาดเล็ก อุปกรณการเรียนการสอน และครู  

ป พ.ศ. 2546   เจาหญิงแอสทริค แหงประเทศเบลเยี่ยม ไดเสด็จเยือนประเทศไทย ในครั้งนั้น ไดมี
บริษัทแทรทรีเบล เอเชีย จํากัด และกลุม Energy Assistance ไดติดตอขอจัดทําโครงการกอสรางฝาย
เพ่ือปนไฟฟาพลังงานน้ํา ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใชงบประมาณในการ
กอสราง 13 ลานบาทสามารถปนกระแสไฟฟา สงไปใชใน 6 หมูบาน รวม 214 ครัวเรือน โดยตั้งอยูที่
บานกองปอใต 

โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบตามพระราชดําริ แบงลักษณะงานในโครงการดังนี้ 
          1.   การกอสรางฝายและจัดทําโรงไฟฟา 
          2. แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการสงเสริมดานการเกษตรในชุมชน รวมถึงงานดาน
หัตถกรรม สาธารณสุข และการศึกษา 
          3.   แผนงานอนุรักษทรัพยาการธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และแผนงานอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมอบหมายให สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน ดําเนินการสํารวจ
ทรัพยากรดิน สภาพการใชประโยชนที่ดิน ประเมินกําลังการผลิตของทรัพยากรดิน สําหรับปลูกพืชเศรษฐ 
กิจ สํารวจขอมูลเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือจัดทําเขตการใชที่ดิน ซึ่ง ประกอบดวยชุมชนรวม 9 หมูบาน 
การพิจารณาเสนอเขตการใชที่ดิน ไดเนนใหชุมชนมีการใชที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ตามศักยภาพของ
ที่ดินอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงการรักษาดุลยภาพทางนิเวศวิทยา สามารถใชเปนฐานขอมูลใหแกสวนราช 
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รูปที่ 1-3  สภาพลําหวยแมลอบ 

  
รูปที่ 1-4  ราษฎรจับสัตวนํ้า ตามหวยแมลอบ  รูปที่ 1-5  สํารวจชนิดพันธุสัตวนํ้าในลําหวยแมลอบ 

การตางๆเพื่อพิจารณากําหนดแผนงานในการพัฒนาพ้ืนที่ โดยใหการทํางานของสวนราชการเปนไปแบบ
บูรณาการ เพ่ือการฟนฟูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนที่สูงใหสอดคลองตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในดานการอนุรักษและฟนฟูปาไม  การพัฒนาแหลงน้ําและการใช
ประโยชนที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร  ใหมีความเปนอยู
อยางพอเพียงและยั่งยืน 

3. เพ่ือรณรงคใหประชาชนในพื้นที่ไดเห็นคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.3 เปาหมายการดําเนินงาน 
1. แผนงานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมการอนุรักษดินและ

น้ํา โดยสงเสริมการปลูกหญาแฝก ทําบอดักตะกอนและฟนฟูทรัพยากรดิน โดยสงเสริมการปลูกปุยพืชสด
ในการปรับปรุงบํารุงดิน  เพ่ือใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรอยางไดผลและยั่งยืน 
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2. แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร
และชุมชนในพื้นที่โครงการใหสามารถดํารงชีวิตและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทั้งทางดานการเกษตร  
ดานสาธารณูปโภค ดานการศึกษา ดานงานหัตถกรรม ดานสุขภาพอนามัยและดานการศึกษา 
 3. แผนงานพัฒนาระบบการผลิตไฟฟาพลังน้ํา มีการกอสรางฝายกั้นน้ํา โรงผลิตไฟฟา ระบบสาย
สงน้ํา และงานบํารุงรักษาระบบ  เพ่ือใหชุมชนไดใชประโยชนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
1.4 ระยะเวลาการดําเนินงาน 
              1) ตามแผนปฎิบัติงานโครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ 3 ป เริ่มป 2551-2553 
   2) ปงบประมาณ 2551 งานพัฒนาที่ดินเริ่มตั้งแตเดือน ม.ค. 2551 - ก.ย. 2551 
1.5  พ้ืนที่ดําเนินงาน 
               โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มี
พ้ืนที่ดําเนินการ 51,833 ไร 

1.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1) คัดเลือกพื้นที่โดยฝายสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน เพ่ือกําหนดขอบเขตในการเขาไปดําเนินการ 
2) ประชุมชี้แจงใหความรูแกเกษตรกรเจาของพื้นที่เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ

โครงการฯ เพ่ือใหเกษตรกรมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนที่ 
3) สํารวจทําแผนที่และดําเนินการวางแผนการใชที่ดินออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม

กับสภาพพ้ืนที่ทั้งรูปแบบการอนุรักษดินและน้ําคันคูรับน้ํารอบเขา และระบบอนุรักษดินและน้ําคันคูรับน้ํา
แบบเบนน้ํา, บอดักตะกอนทราย, อาคารชะลอน้ํา (ฝายแมวหรือฝายกะเหรี่ยง) 

4) ดําเนินการวางแนวระบบอนุรักษดินและน้ํา และกอสรางคันคูรับน้ํารอบขอบเขากอสราง บอดัก
ตะกอนทราย อาคารชะลอน้ํา ตามที่ไดออกแบบไว โดยใชแรงงานของชุมชนเจาของพื้นที่เปนหลัก 

5) ดําเนินการกอสรางขั้นบันไดแบบตอเนื่อง เพ่ือเปนแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของแบบบูรณาการในพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรโดยการมีสวนรวมของเจาของพื้นที่      

1.7 หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 
 2. โครงการชลประทานเชียงใหม 
 3. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม 
 4. สํานักงานประมง จังหวัดเชียงใหม 
 5. ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม กรมวิชาการเกษตร 
 6. ศูนยวิจัยขาว เชียงใหม 
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 7. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
 8. สํานักงานปศุสัตว จังหวัดเชียงใหม 
 9. สํานักงานสหกรณ จังหวัดเชียงใหม 
 10. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
 11. ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม 
 12. สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดเชียงใหม 
 13. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1 จังหวัดเชียงใหม 
 14. กลุมกิจการและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรมปาไม 
1.8 คณะกรรมการบริหารโครงการ 
     คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 97 /2551 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะทํางานโครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ 
 คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ 1329 /2551 
      เรื่อง แตตั้งคณะทํางานโครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ํา แมลอบ (ระดับพ้ืนที่)                     

                  ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฏีการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

2.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เดิมเรียกวาโครงการตามพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปพิจารณาความเหมาะสม 
และความเปนไปได ในการรวมกันดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชนชน หรือ
บรรเทาปญหาตางๆ ตามสภาพสังคมและภูมิประเทศ เชน ปญหาความแหงแลง ขาดแคลนที่ทํากิน ฯลฯ 

 
โครงการแหงแรกเกิดขึ้นที่หมูบานเขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อ พุทธศักราช 

2506 ไดแก อางเก็บน้ําเขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ หนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงาน
ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรคือพลเมืองสวนใหญของประเทศ การพัฒนาการ
เกษตรยอมหมายถึงการชวยใหประชาชนสวนใหญนั้นอยูดีกินดี มีรายไดพอเพียงจากการจําหนาย
ผลผลิต เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเปนความเจริญของประเทศ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มีพระราชดํารัสถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมไววา “…เมืองไทยนี้ตองพึ่งเกษตรกรเปน 
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สําคัญ เพราะวาเกษตรกรเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ ตองยึดอาชีพนี้มาและไมใชเพราะเหตุนั้น 
เทานั้นเอง แตวาประเทศหน่ึงประเทศใดจะอยูไดเพราะวามีการกสิกรรม การประกอบอาชีพในดาน
ผลิตผลท่ีไดจากธรรมชาติ ทั้งในดานที่จะเปนการปลูกขาว ปลูกพืชไร ปลูกผลไม หรือทํามาหากินในดาน
ปศุสัตวหรือประมง…” ฉะนั้นในการพัฒนาอาชีพสาขาตางๆ เพ่ือความมีชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรตาม
แนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมีบทบาทสําคัญในการสนอง
พระราชดําริทางดานอาชีพ ซึ่งใหการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งหมด นอกจากนั้น
ยังมีมูลนิธิอ่ืนๆ ของพระองคทานที่ใหการสนับสนุนสงเสริมอาชีพดานตางๆ อันไดแก มูลนิธิโครงการ
หลวง มูลนิธิพระดาบส และศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) เปนตน 

ลักษณะพิเศษของแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
1) เกิดจากอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถในการที่ไดทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง และแกไข

ใหการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนงานที่ดําเนินการไปไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน 
และสอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศโดยสวนรวมของธรรมชาติ  ตลอดจนสภาพทาง
สังคมของชุมชนน้ัน ๆ หลายตอหลายงานและโครงการ เมื่อทรงคิดพิจารณาและศึกษาจนมีพระราช
วินิจฉัยออกมาในทายที่สุดแลวนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ก็มักจะพบวาเปนเรื่องงาย
และธรรมดาจนไมเคยมีผูใดคาดคิดมากอนยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูนักพัฒนาและนักวิชาการวา 
พระองคทรงโปรดที่จะทําสิ่งที่ยากใหกลายเปนงาย อันเปนการแกไขปญหาดวยการใชภววิสัยแหง
ธรรมชาตินั่นเองเปนแนวทาง การทําสิ่งที่ยากใหกลายเปนงายนั้นเปนของยาก เชนเดียวกับการทําสิ่งที่
งายใหเปนเรื่องยากนั้นเปนของงาย มีพระกระแสรับสั่งอยูเนืองๆ คําวา “ทําใหงาย” ซึ่งนาจะตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา ซิมพลิซิต้ี (Simplicity) ซึ่งเปนหลักคิดสําคัญในทุกเรื่องและการพัฒนาเกือบทุก
โครงการของพระองค 
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2) ลักษณะพิเศษที่นาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ 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” คือเปนการพัฒนาท่ีอนุโลมและรอมชอมกับสภาพแหงธรรมชาติ และสภาพของสังคม
จิตวิทยาแหงชุมชน และตองไมผูกมัดติดอยูกับวิชาการและเทคโนโลยีที่แข็งตัว และไมเหมาะกับสภาพท่ี
แทจรงิของคนไทย อันจะทําใหการดําเนินงานในโครงการไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดอยางสมบูรณเต็มที่ 

3) สรางความรูรัก สามัคคี และการรวมมือรวมแรงรวมใจกันทํา โดยปรับลดอัตวิสัยของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มักจะตางคนตางทําและยึดติดการเปนเจาของเปนสําคัญ ใหเปนการรวมกันโดย
ไมมีเจาของ และสามารถอํานวยประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนและเกษตรกร ดังเชนในกรณีของศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่เปนรูปแบบใหมของการบริหารท่ีเปนการ “บริการรวมจุด
เดียว” และ “การบริการเบ็ดเสร็จ” หรือ “one stop service for the farmers” ที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก
ในระบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยอยางแทจริง 
2. ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงวางแผน
พัฒนา เสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริ โดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับ
หนวยงานของรัฐบาล พระองคทรงศึกษาขอมูลตางๆ เปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดกอนทุกครั้ง ในการ
จัดวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่งกอนจะมีพระราชดํารินั้น มีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) การศึกษาขอมูล  กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใดๆ นั้นจะทรงศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตางๆ ที่มีอยู เพ่ือใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้นๆ อยางละเอียดกอนเสมอ 

2) การหาขอมูลในพื้นท่ี  เมื่อเสด็จฯ ถึงพ้ืนที่นั้นๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด อาทิ เชน  

(2.1) ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ ดินฟาอากาศ 
ทางน้ํา ฯลฯ 

(2.2) ทรงสํารวจพ้ืนที่ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการพัฒนาได 
(2.3) ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจากพื้นที่

จริงแลว ก็ทรงปรึกษากับเจาหนาฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งทรง
คํานวณวิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร และคุมคากับการลงทุนหรือไม  
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เพียงใด อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปพิจารณาในรายละเอียดตาม
ขั้นตอนตอไป 

3) การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการ  เมื่อเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับพระราชทาน
พระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตางๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประกอบการจัดทําโครงการให
เปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว        
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ทรงเสดจ็พระราชดําเนินเพื่อทอดพระเนตรโครงการระบบทอผันนํ้า 

อางเก็บนํ้าทุงขาม-อางเก็บนํ้าหวยตะแปด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2540 
อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของ

พระองคเปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรองตาม
หลักวิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดและมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา ก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณา
ตัดสนิใจเอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได 

4) การดําเนินงานตามโครงการ เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและผานการพิจารณาจาก
หนวยเหนือตามลําดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแลว หนวยงานที่เกี่ยวของก็จะ
ดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและประสานแผน
ตางๆ ใหแตละหนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนสอดคลองกัน และ/หรืออาจจัดตั้งองคกรกลางที่
ประกอบดวยแตละฝายที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ 

5) การติดตามผลงาน ในการติดตามผลงานนั้น แตละหนวยงานรวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะไดมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ แต
ที่สําคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จฯ กลับไปยังโครงการนั้นๆ  ดวยทุกครั้งเมื่อมี
โอกาส เพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนาและติดตามผลงานตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ในกรณี
ที่เกิดมีปญหาอุปสรรคตางๆ ก็จะทรงชี้แนะแนวทางแกไขปญหานั้นๆ ใหสําเร็จลุลวงไป 
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ผลแหงการพัฒนาที่ผานมาดวยพระวิสัยทัศนที่กวางไกลและเปยมดวยพระเมตตา ไมเพียงแต

จารึกอยูในดวงใจของเกษตรกร หากแตประทับใจอยูในดวงจิตของประชาชนทุกคน ทรงเปนนักพัฒนาที่
เชี่ยวชาญในสรรพศาสตรหลายแขนงวิชา ไมวาจะเปน การพัฒนาทรัพยากรดิน การพัฒนาแหลงน้ํา การ
พัฒนาดานเกษตรกรรม การพัฒนาในพื้นที่ชนบท การพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว การพัฒนาดานการ
ประมง การพัฒนาปาไม ตลอดจนการพัฒนาชาวเขา รวมไปถึงการพัฒนาในพื้นที่พิเศษอันตราย ทรงใช
พระอัจฉริยภาพที่ลุมลึก นําการพัฒนาเขาสูทุกพื้นที่ เพ่ือลดความทุกขยาก ลําบาก แรนแคนใหกลับเปน
พ้ืนที่อุดมสมบูรณชุมชื้น หรือแมในยามที่บานเมืองบังเกิดภาวะวิกฤต ประชาชนเดือดรอน ไมวาจะดวย
สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยบานเมือง หรือภัยพิบัติ อ่ืนใด ทรงมีพระเมตตาธิคุณ คิดแกไขและ
พระราชทานความชวยเหลือดวยพระองคเองเสมอ ทรงเปนที่พ่ึงของประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความ
สงบสุขอยางถวนหนา 
2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficency Economy) เปนแนวคิดที่แสดงถึงวิถีการดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติตนตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกชาวไทย และเปนสวนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 
(พุทธศักราช 2545-2549) และฉบับที่ 10 (พุทธศักราช 2550-2554) 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนครั้งแรก ในป
พุทธศักราช 2517 ขณะน้ันเปนชวงเวลาที่เศรษฐกิจไทยอยูในภาวะถดถอย หลังจากนั้น รัฐบาลพยายาม
ฟนฟูเศรษฐกิจประเทศไทยใหมีรายไดจากการสงออก การลงทุน และการทองเที่ยว 
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รูปที ่2-1  ชุมชนชวยกันทําปุยอินทรียจากฝกทอง บานกองปอใต 

ขณะเดียวกันก็เกิดการใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติขนานใหญ สงผลถึงชวงพุทธศักราช 
2535-2539 โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากเศรษฐกิจการเกษตรสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มี
การประกาศความเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC - Newly Industrialized Country) สังคม
ชนบทเปลี่ยนสูสังคมเมือง วิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิมเปลี่ยนสูรูปแบบสมัยใหม ที่ตองพึ่งพิงเครื่องจักรกล 
สงผลกระทบตอวัฒนธรรมความเปนอยู คนไทยจํานวนมากใชจายเกินตัว ในขณะที่สภาพแวดลอมเสื่อม
โทรมลง ปาไมถูกทําลาย แมน้ําลําคลองเนาเสีย ปญหาสังคมทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรม 
ในที่สุดสภาวะเศรษฐกิจที่พองโตขึ้นแบบฟองสบูก็แตกเมื่อ พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยอยูในสภาวะ
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินระหวางประเทศหลายแหง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พุทธศักราช 2540 เพ่ือทรงเตือนสติและทรงชี้แนะแนวทางในการดํารงชีวิตในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจ ตอมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ รวมกันประเมินและกลั่นกรองพระราชดํารัสดังกลาว เพ่ือเตรียมทําแผน
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พุทธศักราช 2545-2549) และจัดทําหนังสือ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแกไขและมีพระบรม
ราชานุญาติใหเผยแพร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2542 มีใจความวา 

“…เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ 
ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินทางไป
ในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพยีง 
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
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พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา 
และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี...” 
2.4 หญาแฝก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงศักยภาพของ “หญาแฝก” ซึ่งเปนพืชที่มีรากที่หยั่ง
ลึกและแผกระจายลงไปตรงๆในดิน ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนน ทํา
ใหดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี จึงมีพระราชดําริใหทดลองปลูกหญาแฝก เพ่ือปองกันการชะลาง
หนาดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว อีกทั้งเปนพืชพ้ืนบานของไทย วิธีการปลูกก็ใชเทคโนโลยีแบบ
งายๆ เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัด
คาใชจายกวาวิธีอ่ืนๆ เชน การปลูกหญาแฝกบริเวณขอบบอเลี้ยงปลาที่ลาดเอียง บริเวณขอบแปลงพืช 
และบริเวณที่ลาดชันในภูมิประเทศทั่วไป โดยพระราชทานพระราชดําริเปนครั้งแรก แก เลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2534 และไดทรงแนะนําและสนับสนุนใหนําหญาแฝกมาใชประโยชนในการ
อนุรักษดินและน้ํา ทั้งในพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ปา  

เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กระทรวงเกษตรและสหกรณจึง
กําหนดใหพุทธศักราช 2535 เปนปของหญาแฝก ซึ่งมีหนวยราชการตางๆ ดําเนินการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับการใชประโยชนของหญาแฝกอยางจริงจัง 

ในสวนของเกษตรกรทั่วไป ก็ไดทดลองใชหญาแฝกปองกันการชะลางหนาดิน และพบวาเปนวิธี
อนุรักษดินและน้ําที่ใชตนทุนต่ําและสามารถดําเนินการเองได ปจจุบันจึงมีการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษ
ดินและน้ําตามแนวบอดักตะกอน ทางระบายน้ํา ขอบทางเดินในไรนา ตามคูรับน้ํารอบภูเขา ทําเปนแนว
ชะลอความเร็วของน้ําและดักตะกอนขวางความลาดเอียงของพ้ืนที่ ปลูกระหวางแถวไมผล และใชเปน
แนวเขตถือครองที่ดิน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องหญาแฝกนี้ นอกจาก
จะพัฒนาใหเกษตรกรสํานึกและมั่นใจในระบบอนุรักษดินและน้ําแลว ยังชวยกอบกูทรัพยากรดินที่เสื่อมลง
ใกลถึงจุดวิกฤตใหไดกลับคืนสูสภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่ง ตัวอยางของพื้นที่ที่นําระบบหญาแฝกมาใชในการ
อนุรักษดินและน้ํา ไดแก พ้ืนที่โครงการปลูกปามูลนิธิชัยพัฒนาแมฟาหลวง พ้ืนที่สวนสมเด็จ อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี พ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ ศูนยศึกษาคุงกระเบน
จังหวัดจันทบุรี พ้ืนที่เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เกษตรกรภาคเหนือตอนลาง พ้ืนที่สูง
ภาคเหนือ 
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“หญาแฝก” จัดเปนหญาเขตรอนที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติ กระจัดกระจายทั่วไปในสภาพแวดลอม
ตางๆ ซึ่งในประเทศไทยจะพบหญาแฝกขึ้นอยูตามธรรมชาติในพื้นที่ทั่วไปจากที่ลุมจนถึงที่ดอน สามารถ
ขึ้นไดในดินเกือบทุกชนิด มีชื่อวิทยาศาสตรวา (Vetiveria zizanioides) เปนพืชตระกูลหญาขึ้นเปนกอ
หนาแนน เจริญเติบโตโดยการแตกกออยางรวดเร็ว ไมเปนอุปสรรคตอพืชที่ปลูกขางเคียงจัดเปน
มาตรการอนุรักษดินและน้ําวิธีหนึ่งที่สามารถชวยใหดินมีความชื้นและรักษาหนาดิน เพ่ือใชสําหรับปลูก
พืชเศรษฐกิจซึ่งการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ําดังกลาวเปนวิธีการที่งายมาก ซึ่งจะเปนการ
นําไปสูการพัฒนาระบบเกษตรกรรมในเขตพื้นที่การเกษตรน้ําฝนใหมีความมั่นคงและยั่งยืนสามารถนํา
วิธีการนี้ ไปใช ในพื้นที่ อ่ืนๆ เ พ่ือรักษาสภาพแวดลอมและอนุรักษสภาพแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเชน พ้ืนที่สองขางของทางคลองชลประทานอางเก็บน้ํา บอน้ํา ปาไม ปองกันขอบ
ตลิ่งคอสะพาน ไหลถนนเปนตน 

 
รูปที่ 2-2  ทดสอบการเจริญเติบโตระบบหญาแฝกสายพันธุตางๆ 

ลักษณะภายนอกของ หญาแฝก ดูไดจากตารางที่ 1 แบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
1) หญาแฝกหอม หรือ หญาแฝกลุม หรือหญาแฝกบาน (Vetiveria zizanioides 

Nash) พบขึ้นอยูทั่วไปในสภาพแวดลอมตางๆ สามารถปรับตัวเขากับพ้ืนที่นั้นๆ ไดดี และเปนไปไดอยาง
รวดเร็ว 
               2) หญาแฝก หรือ หญาแฝกดอน หรือ หญาแฝกปา (Vetiveria nemoralis A. Camus) 
พบทั่วไปในที่คอนขางแลง หรือ ที่ดินที่มีการระบายน้ําไดดีในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในปาเต็ง
รัง แตจะมีนอยในภาคใตสามารถขึ้นไดดีทั้งในที่แดดจัดและแดดปานกลาง 
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ตารางที่ 2-1 การเปรียบเทียบลักษณะที่แตกตางของหญาแฝกหอม และหญาแฝกดอน 
 หญาแฝกหอมหรือแฝกลุม หญาแฝกดอน  

 

ลักษณะกอ 
- เปนพุม ใบยาวตั้งตรงขึ้นสูง 
- สูงประมาณ 150-200 ซม. 

    - มีการแตกตะเกียงและแตกแขนงลําตนได 

ลักษณะกอ 
- เปนพุม ใบยาว ปลายแผโคงลงคลายกอ
ตะไครไมตั้งมากเหมือนหญาแฝกหอม 

- สูงประมาณ 100-150 ซม. 
    - ปกติไมมีการแตกตะเกียง และแขนงลําตน 

 

 

ใบ 
- ยาว 45-100 ซม. กวาง 0.6-1.2 ซม. 
- ใบสีเขียวเขม หลังใบโคง ทองใบออกสี
ขาว มีรอยกั้นขวางในเนื้อใบ สองกับ
แดดเห็นชัดเจน 

   - เนื้อใบคอนขางเนียน มีไขเคลือบมาก   
ทําใหดูนุมมัน 

ใบ 
- ยาว 35-80 ซม. 
- กวาง 0.4-0.8 ซม. 
- ใบสีเขียวซีด หลังใบพับเปนสันสามเหลี่ยม 
ทองใบสีเดียวกับดานหลังใบแต ซีดกวา 
แผนใบเมื่อสองกับแดดไมเห็น รอยกั้นใน
เนื้อใบ 

   - เนื้อใบหยาบ สากคาย มีไขเคลือบนอย ทํา
ใหดูกราน ไมเหลือบมัน 

 

 
ชอดอกและดอก 

- สูง 150-250 ซม. 
 - สวนใหญมีสีมวง 

ชอดอกและดอก 
- สูง 100-150 ซม. 

    - มีไดหลายสี ตั้งแตสีขาว ครีม ถึงมวง 
 

 

ราก 
- มีความหอม เนื่องจากมีน้ํามันหอมระเหย 

ซึ่งเปนสารพวก Alkaloids 
 - สามารถหยั่งลึกได ประมาณ ตั้งแต 100-
300 ซม. 

ราก 
- ไมมีความหอม 

    - มี ร ากสั้ นกว า  โ ดยทั่ ว ไปจะห ย่ั งลึ ก 
ประมาณ 80-100 ซม. 

 

   ที่มา : คณะทํางานติดตามและประเมินผลการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก กรมพัฒนาที่ดิน 
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ตารางที่ 2-2 สายพันธุหญาแฝกมี 28 สายพันธุ ในประเทศไทย  ( ตามทะเบียนของกรมพัฒนาที่ดิน ) 
 หญาแฝกหอมหรือแฝกลุม หญาแฝกดอน  

 1. กําแพงเพชร 2 1. อุดรธานี 1  

 2. เชียงราย 2. อุดรธานี 2  

 3. สงขลา 1 3. นครพนม 1  

 4. สงขลา 2 4. นครพนม 2  

 5. สงขลา 3 5. รอยเอ็ด  

 6. สุราษฏรธานี 6. ชัยภูมิ  

 7. ตรัง 1 7. เลย  

 8. ตรัง 2 8. สระบุรี 1  

 9. ศรีลังกา 9. สระบุรี 2  

 10. เชียงใหม 10. หวยขาแขง  

 11. แมฮองสอน 11. กาญจนบุรี  

   12. นครสวรรค  

   13. ประจวบคีรีขันธ  

   14. ราชบุรี  

   15. จันทบุรี  

   16. พิษณุโลก  

   17. กําแพงเพชร 1  

               ที่มา : กองฝกอบรม กรมพัฒนาที่ดิน, 2536 

ประโยชนจากหญาแฝกการปลูกหญาแฝกมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชในการอนุรักษดินและน้ํา
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดชัน ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแตการปลูกเพื่อ
อนุรักษดินและน้ําหรือการปลูกในพื้นที่เกษตรในลักษณะตางๆ นั้นเปนการใชประโยชนในแงของการ
อนุรักษซึ่งมีคุณคาที่ไมสามารถประเมินราคาเปนตัวเงินใหเกษตรกรเห็นได จึงเปนสาเหตุใหเกษตรกร
บางสวนยังไมยอมรับหญาแฝกแตแทจริงแลวใบและรากหญาแฝกสามารถใชเปนประโยชนอ่ืนไดอีก 
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โดยเฉพาะสวนของใบซึ่งตองตัดออกอยูเปนประจําในการดูแลแถวแฝกสามารถนํามาใชมุงหลังคา ใชใน
งานศิลปหัตถกรรมตางๆ เพ่ือเปนอาชีพเสริมทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
การใชประโยชนจากหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 

พระองคทานทรงมีพระราชดําริใหประยุกตใชหญาแฝกสําหรับการปองกันและควบคุมการชะ
ลางพังทลายของดิน และรวมทั้งการรักษาสภาพแวดลอมดังแสดงดวยรูปที่ 2-2 ถึง 2-8 

  

  
รูปที่ 2-3  การปลูกแฝกบนขอบแนวขั้นดิน 

  
รูปที่ 2-4  ปลูกตามแนวระดับของความลาดเทปองกัน  การ

ชะลางพังทลายของหนาดินและเก็บความชื้นของดิน 
รูปที่ 2-5  การปลูกหญาแฝกบริเวณไหลถนนลดการกัดเซาะ

ของน้ําฝนชวยยึดหนาดินไมใหเกิดการพังทลาย 
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รูปที่ 2-6  ใชแฝกเสริมฝายแมวยึดไมใหตะกอนดินไหลไปที่อื่น 

  
รูปที่ 2-7  การปลูกหญาแฝกรอบแหลงนํ้าชวยเก็บกักตะกอนดินปองกันการตื้นเขินของแหลงนํ้า 
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รูปที่ 2-8  ปลูกหญาแฝกรอบริมตลิ่งลดการกัดเซาะของน้ําชวยยึดหนาดินไมใหเกิดการพังทลาย 

การใชประโยชนจากใบหญาแฝกสําหรับงานศิลปหัตถกรรมและงานหัตถกรรมเครื่องจักสาน
ชนิดของหญาแฝกที่มี ใบเหมาะสมจะนํามาทํางานหัตถกรรมเปนกลุมหญาแฝกหอม (Vetiveria 
zizanioides Nash ) ไดแกสายพันธุศรีลังกากําแพงเพชร 2 สุราษฎรธานี และสงขลา 3 เปนตน 
ลักษณะใบของหญาแฝกหอมนี้จะมีใบมันและยาวเมื่อโดนน้ําใบจะนิ่ม จึงเหมาะจะนํามาทํางานหัตถกรรม
ไดงานหัตถกรรมที่สามารถใชใบหญาแฝกมาประดิษฐไดแกงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน เครื่องจัก
สานเปนงานหัตถกรรมที่เปนที่นิยมและใชไดทุกสถานที่ทุกโอกาสสามารถนํามาเปนของใชไดหลากหลาย 
เชน 

1) ทําเปนตะกราและภาชนะ ไดแก ตะกรา กระจาด กระดง และภาชนะรองตางๆ 
2) ทําเปนเครื่องตกแตงบาน ไดแก นาฬิกาแขวน กรอบรูป โปะไฟ ของตั้งโชว ดอกไม 
3) ทําเปนเครื่องประดับแตงกาย ไดแก กระเปา หมวก เข็มขัด เข็มกลัดติดเสื้อ 
4) ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดแก แฟมเอกสาร ปกไดอารี่ 
สําหรับรากหญาแฝกที่มีกลิ่นหอม นํามาประดิษฐเปนพัดไมแขวนเส้ือ หรือใชผสมรวมกับใบและ

ดอกไมอบแหงเปนบุหงา 
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รูปที่ 2-9  ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกหอม 

  
รูปที่ 2-10 แฝกดอนใชเปนวัสดุมุงหลังคาและสานเปนผลิตภัณฑตางๆ 

แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝก เพ่ืออนุรักษดินและน้ําเริ่มขึ้นในชวงพุทธศักราช 
2534-2536 มีการทดลอง คนควา วิจัย เพ่ือนําหญาแฝกมาปลูกตามสภาพพื้นที่ดวยวิธีการปลูกที่
เหมาะสม เชน ปลูกขวางแนวลาดภูเขากันดินทลาย ปลูกรอบแหลงน้ําเพ่ือกรองมลภาวะในน้ํา หรือปลูก
เปนแนวกันไฟปา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานเกี่ยวกับหญาแฝกอยางจริงจังตอเนื่องนับสิบป มี
พระบรมราชานุญาตใหมูลนิธิชัยพัฒนากอตั้งรางวัล The King of Thailand Vetiver Award  เปน
รางวัลระดับสากล เพ่ือสนับสนุนการทํางานและวิจัยเกี่ยวกับหญาแฝก 

ดวยพระปรีชาสามารถในเรื่องดังกลาว สมาคมควบคุมการพังทลายของดินนานาชาติ 
(International Erosion Control Association) จึงไดทูลเกลาฯ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนพระมหากษัตริยนักอนุรักษดินและน้ําดีเดนของโลกประจํา ค.ศ.1993 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 เพ่ือเปนอนุสรณที่ทรงเปนแบบอยางในการนําหญาแฝกมาใชในการ
อนุรักษดินและน้ําดังปรากฏในประกาศพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวา " Honour Exellence in Soil 
and Water Conservation and Natural Resources Protection International Award- King of 
Thailand" 

นอกจากนี้เครือขายสารเทศหญาแฝก (Vetiver Information Network) ของฝายวิชาการประจํา
ทวีปเอเชียของธนาคารโลก (World Bank's Asia Technical Department) ไดทูลเกลาฯถวายรางวัล
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หญาแฝกทองคํา แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2536 และทางธนาคารโลกจึงได
เผยแพรพระราชกรณียกิจเรื่องหญาแฝก ในจดหมายขาวหญาแฝก (Vetiver Newsletter) ฉบับที่ 11 
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 

ในป พ.ศ.2536 องคกร International Erosion Control Association (IECA) ไดมีมติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International Erosion Control Association’s International Merit 
Award ใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภในการอนุรักษดินและสงเสริม
สภาพแวดลอมโดยใชหญาแฝก และในปเดียวกันนี้ ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ ถวาย “รากหญาแฝกชุบ
สําริด” เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษดินและน้ํา 

 
2.5 ปลูกปาโดยไมตองปลูก 

การปลูกปาโดยไมตองปลูก เปนแนวพระราชดําริอีกแนวหนึ่งเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม โดย
การสรางสมดุลธรรมชาติดวยวิธีปลอยใหตนไมเติบโตแบบอิสระไมเขาไปรบกวน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงหวงใยในปญหาปริมาณไมลดลงเปนอยางมาก จึงพยายาม
คนหาวิธีที่จะเพ่ิมปริมาณของปาไมในประเทศ ใหเพ่ิมอยางมั่นคงและถาวร ทรงใชวิธีการตางๆ ดังนี้  

- ถาเลือกไดที่ที่เหมาะสมแลวก็ทิ้งปาไวตรงน้ันไมตองไปทําอะไรเลย ปาจะเจริญเติบโตขึ้นมาเปน
ปาสมบูรณ ไมไปรังแกปาหรือตอแยตนไม เพียงแตคุมครองใหขึ้นเองไดเทานั้น สวนสภาพปาเต็งรัง ปา
เสื่อมโทรม ไมตองทําอะไร เพราะตอไมก็จะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแมตนไมสวย แตก็เปนตนใหญได  
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รูปที่ 2-11 ผืนปาบริเวณโครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ 

- สวนอีกวิธีหนึ่งคือการปลูกปาในที่สูง ใหใชไมจําพวกเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อ
โตแลวออกฝกออกเมล็ดก็จะแตกลอยตกลงมาแลวงอกเปนตนใหม เปนการขยายพันธุโดยธรรมชาติ 

พ้ืนที่ตัวอยางการปลูกปาโดยไมตองปลูกไดแก ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม 
อันเนื่อง มาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีที่ ดินสวนหนึ่งเสื่อมโทรม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหพัฒนาที่ดินดังกลาว 3 ขั้นตอนคือ ฟนฟูสภาพปา พัฒนา 
และปลอยทิ้งไวจนปาคอยๆ ฟนตัวตามลําดับ ระหวางพุทธศักราช 2529-2535 
ทฤษฎีการพัฒนาฟนฟูปาไมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ปาไมของประเทศไทยถูกทําลายลงอยางรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพ่ิมขึ้นผนวก
กับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุงคาขาย โดยใชปาเปนตัวสําคัญเชิงพาณิชย การเชนนี้
กอใหเกิดภาวะแหงแลงเนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เมื่อยามน้ําหลากก็
เกิดน้ําทวมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอยางรุนแรง จนเปนปญหาตอการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร กลายเปนทุกขรอนของแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาดังกลาวยิ่ง
นัก โดยเฉพาะเรื่องปาไมเปนสิ่งที่พระองคทรงหวงใยเปนอยางมาก ตั้งแตเริ่มเสด็จเถลิงถวัลยสิริราช
สมบัติเปนตนมา  
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2.6 ปลูกปาทดแทน 
การปลูกปาทดแทน เปนแนวพระราชดําริเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมอยางเรงดวน โดยเนนปลูก

ไมโตเร็วและใหประโยชนหลายทาง คลุมแนวรองน้ําเพ่ือยึดผิวดินและเก็บความชุมชื้นแผขยายออกไป
ดานขางของรองน้ํา พรอมกับการสรางฝายชะลอความชุมชื้น โดยคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม 
หรือลักษณะดั้งเดิมของปาและชุมชนเปนแนวทางสําคัญ 

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 เมื่อพุทธศักราช 2519 การ
ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริผสมผสานระหวางการอนุรักษและการฟนฟู
ทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน ศูนยศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จากสภาพภูเขาที่เคยถูกบุกรุกจนแหงแลง 
กลับฟนคืนความอุดมสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม มีการปลูกไมใชสอยและไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไผ หวาย ไมฟนเชื้อเพลิง เชน 
ไมกระถินยักษ ไมกินได เชน สะเดา แค มะขามปอม ทําใหปาอุดมสมบูรณ ชุมชนไดอาศัยกินใช และ
สามารถอนุรักษดินและน้ําในขณะเดียวกัน 
2.8 ปาเปยก 

ปาเปยก เปนคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกปาที่ประกอบดวยไมโตเร็วและไมชุมน้ํา 
เชน กลวย ซึ่งปลูกตามแนวคลองสงน้ํา โดยมีฝายชะลอความชุมชื้นชวยเก็บซับน้ําเปนระยะๆ ใหน้ําไหล
ซึมลงตามแนวเขาตลอดเวลา ปาเปยกเปนทั้งแนวกันไฟปาและสรางความชุมชื้นใหตนไมเติบโตไปพรอม
กัน 

วิธีการสราง ปาเปยก 
วิธีที่ 1 ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ําและแนวพืชชนิดตางๆ ปลูกตาม

แนวคลองนี้  
วิธีที่ 2 สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัยน้ําชลประทาน

และน้ําฝน  
วิธีที่ 3 โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ํา เพ่ือใหความชุมชื้นคอยๆ ทวีขึ้นและแผ
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ขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา ซึ่งจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปาเพราะไฟปาจะเกิดขึ้น
งายหากปาขาดความชุมชื้น 

วิธีที่ 4 โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้นหรือที่เรียกวา Check Dam ขึ้น เพ่ือปดกั้นรอง
น้ําหรือลําธารขนาดเล็กเปนระยะๆ เพ่ือใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ําที่เก็บไวจะซึมเขาไป
สะสมในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยายเขาไปทั้งสองดานกลายเปน ปาเปยก 

วิธีที่ 5 โดยการสูบน้ําเขาไปในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทําไดแลวปลอยน้ําลงมาทีละนอยให
คอยๆ ไหลซึมดิน เพ่ือชวยเสริมการปลูกปาบนพ้ืนที่สูงในรูป ภูเขาปา ใหกลายเปน ปาเปยก ซึ่งสามารถ
ปองกันไฟปาไดอีกดวย 

วิธีที่ 6 ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของปา ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟ
ไหมปาก็จะปะทะตนกลวยซึ่งอุมน้ําไวไดมากกวาพืชอ่ืนทําใหลดการสูญเสียน้ําลงไปไดมาก 
2.9 ฝายชะลอความชุมช้ืน 

หมายถึงสิ่งกอสรางขวางทางเดินน้ํา เชน ลําหวยขนาดเล็กในบริเวณตนน้ํา หรือพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง เพ่ือชะลอน้ําหรือความชุมชื้นใหหมุนเวียนภายในบริเวณนั้น ๆ ทําใหดินชุมฉ่ํา ปาไมเขียวขจี 
และกระจายความชุมชื้นไปยังบริเวณโดยรอบ ทั้งยังเปนแนวปองกันไฟปา ชะลอน้ําที่เชี่ยวกรากในฤดูน้ํา
หลาก กักเก็บตะกอนหรือหนาดินไมใหไหลลงลุมน้ําตอนลาง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริเรื่องฝายหรือเช็คแดม (Check Dam) 
หลายครั้งเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณพื้นที่ตนน้ํา 

ฝายชะลอความชุมชื้น อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี 2 ประเภท คือ ฝายรักษาความชุมช้ืน  
และ ฝายดักตะกอน แบงออกเปน 3 แบบคือ ฝายทองถ่ิน ฝายเรียงดวยหิน และ ฝายคอนกรีต 

รูปที่ 2-12  ฝายชะลอความชุมชืน้ 
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ในชวงเวลาที่ปาไมเมืองไทยถูกทําลายอยางหนัก เกิดไฟปาหลายครั้งและมีแนวโนมจะควบคุมได
ยากขึ้นทุกป นอกจากไฟปาจะลามถึงพ้ืนที่ทํากินแลว คนและสัตวปาก็ไมมีที่อยูอาศัย พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงหาหนทางแกไข มีพระราชดําริเรื่องปาเปยกวาควรใชไมโตเร็วปลูกคลุมแนวรองน้ํา โดย
ใชน้ําจากคลองชลประทานและน้ําฝนเปนหลัก เพ่ือใหความชุมชื้นแผขยายเปนวงกวาง สามารถสราง
แนวกันไฟปา เปนการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกัน 

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

แนวพระราชดําริปาเปยกเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นชวยใหปาเขียวขจีอยู
ตลอดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟปา ตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จคือ ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีผันน้ําจากอางเก็บน้ําสูผืนปาโดยสงไป
ตามทอเจาะรูใหน้ําหยดเปนระยะ 

 
รูปที่ 2-13  แบบจําลองฝายชะลอความชุมชื้น 

2.10 แนวพระราชดําริในการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 
ในการจัดการและพัฒนาที่ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับดิน 

ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่มโครงการจัดการและพัฒนาท่ีดินเมื่อ
ป พ.ศ. 2511 เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารได 
ทรงแนะ ใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญเปนวิธีการตามธรรมชาติ
ที่เปนหนทางสรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการแกไข
ปญหาเรื่องดิน จึงเปนปญหาเฉพาะที่สอดคลองกบัพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมา 
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รูปที่ 2-14  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอธิบายเรื่องดินใหกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล  

ณ บริเวณอางเก็บนํ้าเขาเตา  ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ใชใหเกิดผลชัดเจน 

ปญหาเรื่องการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาที่จะตองมีการจัดการที่
เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 

การแกไขปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่ไมงายเพราะตองใชปจจัยหลายประการในการแกไขปญหา 
ปจจัยดังกลาวไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความรวมมือของ
เกษตรกร แตทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง
ปญหาของการใชทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานที่ไดทรงงานหนัก
อยางตอเนื่องและทรงมีพระราชดําริมากมายหลายประการในเรื่องของการแกไขปญหาและปองกันเสื่อม
โทรมของทรัพยากรดิน เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิตพืชเพ่ือใช
บริโภคและจําหนาย สรางรายไดแบบยั่งยืนและแบบเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรผูยากไร 

พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการ
ทางปฐพีศาสตรโดยแท ถึงแมจะมิไดทรงเปนนักปฐพี (soil scientist หรือ pedologist) ยกตัวอยางเชน 
พระราชทานคําจํากัดความที่อานแลวเขาใจงายวาดินที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรมมีคุณสมบัติ
ตางๆ คือ 

แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 
1. N (nitrate) ในรูป nitrate (ไนเตรท) 
2. P (phosphorus) ในรูป phosphate (ฟอสเฟต) 
3. K (potassium) หรือ โพแตสเซียม  
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รูปที่ 2-15  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจดบันทึกขอมูลดิน 

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 

2.11 แนวพระราชดําริในการพัฒนาชาวเขา 

การเสด็จประพาสตนจุดเร่ิมตนแหงการพัฒนาชีวิตชาวเขา 

  
รูปที่ 2-16  พื้นที่ที่ทําไรเลื่อนลอย 
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การเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตําหนักภูพิงราชนิเวศน จังหวัด

เชียงใหม ตั้งแต พ.ศ. 2507 เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรชาวเขาในพ้ืนที่ตางๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ไดทอดพระเนตรเห็นการทําลายปาตามยอดเขาเพื่อ 

 
รูปที่ 2-17  การทําลายปาเพื่อปลูกฝนและทําไรเลื่อนลอย 

ปลูกฝนและทําไรเลื่อนลอย ซึ่งนอกจากจะเปนการละเมิดกฎหมายแลว ยังเปนการทําลายปาตนน้ําลําธาร 
อันเปนบอเกิดของแมน้ําสายสําคัญโดยรูเทาไมถึงการณอีกดวย ฉะนั้นถาไมหาทางหยุดยั้งการทําลายปา
แลว ผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาในอนาคตจะประมาณมิได การลักลอบปลูกฝนก็เปนปญหาสําคัญ ตอง
หาทางแกไขโดยเรงดวน เพราะมีเสียงวิพากษวิจารณวาชาวเขามีอภิสิทธิ์ในการละเมิดกฎหมายบานเมือง
ทั้งๆ ที่อพยพเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายอยูแลว เพราะไมมีสัญชาติและปราศจากเอกสารการ
เขาเมือง เมื่อทางเจาหนาที่กวดขันและใชมาตรการรุนแรงทําการจับกุมและปราบปราม ก็ทําใหชาวเขา
บางกลุมจับอาวุธขึ้นตอสู โดยถูกยุแหยวารัฐบาลกดขี่ขมเหง บางกลุมถูกชักชวนใหเขารวมกับ
ผูกอการรายคอมมิวนิสตบอนทําลายประเทศชาติ อนึ่ง ฝนที่ผลิตไดจะถูกลักลอบสงออกไปนอกประเทศ 
เพ่ือผานกรรมวิธีแปรรูปเปนยาเสพติดชนิดตางๆ  และสวนหนึ่งไดสงเขามาทําลายเยาวชนในประเทศไทย 
ทําใหภาพพจนของประเทศเสียหาย เพราะเปนที่ทราบกันอยางแพรหลายวา ดินแดนที่ปลูกฝนในเอเซีย
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อาคเนยนั้น มีประเทศไทยรวมอยูดวย อันทําใหตางชาติเขาใจวา รัฐบาลไทยมิไดสนใจดําเนินการอยาง
หนึ่งอยางใดกับปญหานี้เลย 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น และพยายามจะทรงแกไขปญหา
ดังกลาว จึงทรงพระราชดําริวา ถาจะใหชาวเขาเลิกปลูกฝนก็ตองหาพืชอ่ืนที่ขายไดราคาดี และมีความ
เหมาะสมที่จะปลูกบนที่สูง มาใหชาวเขาปลูกทดแทนเปนรายไดเสียกอน จึงจะสามารถเลิกปลูกฝนได 

      พระองคทรงปรารภวา ถึงเวลาแลวที่เรา
จะตองทํางานแขงกับเวลา แขงกับทรัพยากรที่
กําลังถูกทําลายลงทุกวัน จึงทรงพยายามรวบรวม
ผูมีความรู ความสามารถสาขาตางๆ มารวมมือกัน
ทํางานอาสาชิ้นนี้ใหบรรลุผลใหได เพ่ือใหชาวเขามี
ความเปนอยูดีขึ้นเลิกการปลูกฝน เลิกทําไรเลื่อน
ลอย อันเปนผลตอการอนุรักษปาไมและตนน้ําลํา
ธารดวย 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดําริใหเริ่มดําเนินงานโครงการหลวงพัฒนาชาวเขา ขึ้น
เมื่อป พ.ศ. 2512 ซึ่งในขณะนั้นมีผูที่เขาใจถึงงานของพระองคไมมากนัก ในเวลาตอมา โครงการหลวง
พัฒนาชาวเขา หรือโครงการหลวงในปจจุบัน ไดรวมมือกับองคกรอื่นๆ ของทางราชการ เอกชน และ
องคกรตางประเทศ จํานวนมาก ปจจุบัน การพัฒนาชาวเขาไดดําเนินการเปนระบบแบบครบวงจรที่ให
การสนับสนุนชวยเหลือชาวเขาทุกดานพรอมๆ กัน 

  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับงานคนควาวิจัยเพื่อการพัฒนามากและทรง

เชื่อมตอขอสรุปทางวิชาการกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ การดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชาวเขา จึง
มีงานดานการคนควา วิจัย เพ่ือการพัฒนาเปนกิจกรรมสําคัญ โดยไดรับความรวมมือชวยเหลือจาก
องคกรทางวิชาการหลายแหง มีการจัดตั้งสถานีทดลองวิจัยและฝกอบรมการเกษตรบนพื้นที่สูงขึ้นใน
หมูบานตางๆ ที่มีสภาพแตกตางกันออกไป เปนสถานีวิจัยยอยๆ และมีการจัดตั้งสถานีวิจัยขนาดใหญซึ่ง
มีนักวิชาการเกษตรที่สูงฝายไทยและผูเชี่ยวชาญตางประเทศรวมกันทํางานประจําอยูในหมูบานเพ่ือ
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ดําเนินการทดลองวิจัยเก็บขอมูล ทํารายงาน และใหคําแนะนําสงเสริมการเพาะปลูกสมัยใหมแกชาวเขา 

  
รูปที่ 2-18  สถานีเกษตรหลวงอางขาง 

งานวิจัยทั้งหมดมุงที่จะคนหาพืชที่ปลูกงาย มีราคาและเปนที่ตองการของตลาดมาทดแทนฝน 
ขณะเดียวกันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธของการใชทรัพยากรชนิดตางๆ เชน งานวิจัย
เกี่ยวกับการทําทุงหญาเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่สูง งานศึกษาบรรยากาศในที่สูง และงานวิจัยเรื่องการจัดลุมน้ํา 
โดยศึกษาความสัมพันธระหวาง ดิน น้ํา และพืช จากปาธรรมชาติและพื้นที่เสื่อมโทรม ทั้งนี้ เพ่ือหาทาง
ปรับปรุงพ้ืนที่ลุมน้ําบนภูเขาหรือบริเวณตนน้ําทั้งหลายใหมีสภาพดีขึ้น มีการดําเนินการวิจัยพืชพันธุไม
ตางๆ ไมต่ํากวา 50 ชนิด เชน ไมผล ไมดอก ธัญพืชเมืองหนาวชนิดตางๆ กาแฟ นัท สมุนไพร 
เครื่องเทศ เห็ด ยาสูบ พืชน้ํามัน ถั่ว ไพรีธัม พืชยาฆาแมลง ฯลฯ และไมพ้ืนเมืองอื่นๆ เปนพันธุไม
ตระกูลเดียวกับพันธุไมตางประเทศจําพวก แอปแปล พลับ เกาลัด และอ่ืนๆ ไดมีการพัฒนาพันธุไม
เหลานี้โดยผสมกับพันธุของตางประเทศ โดยการตอกิ่ง ขยายพันธุ ทําใหเกิดพันธุไมที่เจริญงอกงาม
แข็งแรง ผลผลิตดีและมีคุณภาพเปนที่พอใจ พืชพันธุไมเมืองหนาวเหลานี้ไดขยายจากแปลงทดลอง 
สาธิต ไปสูไรของชาวเขาอยางแพรหลาย และกลายเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดดีไมแพฝนเลย 

 
ปจจุบัน ผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่สูงแพรหลายไปทั่ว มีการพัฒนาวิธีการบรรจุหีบหอและ

เก็บรักษา เพ่ือการขนสงอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเปนระบบการเกษตรที่ครบวงจรจริงๆ  การ
พัฒนาชาวเขามิไดจํากัดอยูเฉพาะงานดานเศรษฐกิจการเกษตรเทานั้น  แตยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน  เชน การกอสรางฝาย  อางเก็บน้ํา การปรับพ้ืนที่เพาะปลูกตามไหลเขา การสราง
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ถนน รวมไปถึงพัฒนาทางสังคม การศึกษา และสาธารณสุขดวย ชาวเขาไดเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน
ชีวิตอันเกาแกของพวกตนแลว มีพืชพันธุใหม วิธีการเพาะปลูกใหมๆ เกิดขึ้น มีบานเรือนถาวรตั้งอยูเปน
หลักแหลง สื่อสารสมาคมกับคนพ้ืนราบอยางกวางขวาง มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทีละ
นอย ศิลปะการปกผา จักสาน ดนตรี ของชาวเขาก็เริ่มเปนที่คุนเคยของคนพื้นราบ และชาวเขาก็คอยๆ 
กลายสภาพเปนชุมชนคนไทย เกิดความสํานึกวาเปนสวนหน่ึงของประชาคม และมีสวนรวมตอการใช
สิทธิทางการเมือง เชนการเลือกตั้ง เปนตน 

พระราชดํารทิี่จะไดอัญเชิญมาดังตอไปนี้ เปนคําอธิบายที่ชัดเจนถึงสิ่งที่พระองคมุงหวังและไดทรง
ใชพระวิริยะอุตสาหะอยางยิ่ง กวาที่ผลสําเร็จจะคอยๆ ปรากฎ 

      “...เรื่องที่ชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรงตอชาวเขา เพ่ือที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่จะเปนประโยชน และเปนรายไดกับเขาเอง 
ที่มีโครงการเชนนี้จุดประสงคอยางหน่ึงก็คือมนุษยธรรม อยากที่จะใหผูที่อยูในที่ทุรกันดารสามารถที่จะมี
ความรูและพยุงตัวมีความเจริญได อีกอยางหนึ่งก็เปนเรื่องชวยในทางที่ทุกคนเห็นวาควรชวย เพราะเปน
ปญหาใหญ ก็คือปญหาเรื่องยาเสพติด ถาเราสามารถที่จะชวยชาวเขาใหปลูกพืชที่เปนประโยชนมาก เขา
จะเลิกปลูกฝน ทําใหนโยบายระงับการปราบการสูบฝนและการคาฝนไดผลดี อันนี้ก็เปนผลอยางหนึ่ง ผล
อีกอยางหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ  ชาวเขาตามที่รู เปนผูที่ทําการเพาะปลูกที่อาจทําใหบานเมืองเราไปสู
หายนะได โดยที่ถางปาและเพาะปลูกโดยวิธีที่ไมถูกตอง ถาพวกเราทุกคนไปชวย ก็เทากับชวยบานเมือง
ใหมีความอยูดีกินดี และปลอดภัยไดอีกทั้งประเทศ เพราะวาถาเราสามารถทําโครงการนี้ไดสําเร็จ ให
ชาวเขาอยูเปนหลักแหลง สามารถที่จะมีการอยูดินกินดีพอควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาปา 
รักษาดิน ใหเปนประโยชนตอไป ประโยชนอันนี้จะยั่งยืนมาก...” 
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สวนที่ 3 
ขอมูลพ้ืนฐานของพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ
3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ ตําบลนาเกียน  อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยู
ระหวาง ละติจูดที่ 170 46I 30II ถึง 170 35I 15II เหนือ และ ลองติจูดที่ 980 08I ถึง 980 14I 30II 
ตะวันออก  ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อที่ประมาณ 82.933 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 51,833 ไร  มีหมูบานในพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด 9 หมูบาน คือ บานทิกะเย บานพลั่งแท บานทังที บาน
หางหลวง บานกองปอเหนือ บานกองปอใต บานทูจอง และบานอูตูม 
          ทิศเหนือ       ติดตอกับ   หวยผีปานที่บานผีปานเหนือ ตําบลนาเกียน  อําเภออมกอย 
          ทิศใต          ติดตอกับ   ดอยเทอยีเจา ตําบลนาเกียน  อําเภออมกอย 
          ทิศตะวันออก  ติดตอกับ   บานอูตูม ตําบลนาเกียน  อําเภออมกอย 
          ทิศตะวันตก    ติดตอกับ   บานใบหนา และบานหินหลวง ตําบลนาเกียน  อําเภออมกอย 

 
รูปท่ี 3-1 แผนท่ีแสดงขอบเขตและสภาพพื้นท่ีโครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ 
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3.2 การคมนาคม 
สามารถเดินทางเขาสูพ้ืนที่โครงการฯ ซึ่งอยูทางดานตะวันตกจากอําเภออมกอย ระยะทางประมาณ 

30 กิโลเมตร โดยใชเสนทางของ รพช. ผานบานยางเปา บานผาปูนแพะ บานสงินเหนือ และเขาสูพ้ืนที่
โครงการฯ บริเวณปากทางเขาหนวยจัดการตนน้ําหวยจิโน เปนเสนทางคดเคี้ยว และ ขึ้น-ลง เขาที่สูงชัน
ตลอดระยะทางในชวงแรก เปนทางราดยางประมาณ 9 กิโลเมตร ที่เหลือรวมทั้งถนนเชื่อมระหวางหมูบาน
เปนถนนลูกรังและเสนทางดิน ในชวงฤดูฝน บางหมูบานขาดการติดตอจากภายนอก เนื่องจากเสนทางเขา
ยากลําบากมากตองเดินดวยเทา 

3.3 สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศ มีลักษณะเปนลุมน้ํา โดยมีเทือกเขาสูงชันสลับซับซอนลอมรอบ พ้ืนที่ภูเขามีความ

ลาดชันสูง โดยจะลาดเทลงบริเวณตอนกลางของพื้นที่ ซึ่งเปนแนวแคบๆ บริเวณหุบเขา โดยบริเวณนี้มี
ลักษณะสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงลาดชันเล็กนอย ความลาดชัน สวนใหญมากกวา 35 เปอรเซ็นต โดยมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางอยูระหวาง 508-1,745 เมตร(msl)  รอยละ 60 ของพื้นที่โครงการ มี
ความสูงต่ํากวา 800 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยจุดสูงสุดอยูบริเวณภูเขาสูงที่อยูทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของบานแมลอบคี บริเวณดอยเทอยีเจา และจุดต่ําสุดอยูปลายลุมน้ําแมลอบ บริเวณ
ตอนเหนือของบานทีคะเย 

ลําน้ําที่สําคัญไดแก น้ําแมลอบ ไหลจากทางใต ผานบริเวณตอนกลาง และไหลขึ้นไปทางเหนือ มีน้ํา
ไหลตลอดป ลําน้ําสาขา ไดแก หวยแมลอบคี หวยกอโปรดี ไหลลงทางทิศตะวันตก สวนหวยบินาและ
หวยทิคะเย ไหลผานทางทิศตะวันออก 

จากการวิเคราะหสภาพพ้ืนที่โดยไดทําการจําแนกพื้นที่ออกตามระดับความลาดชันตางๆ สามารถ
แบงพ้ืนที่ออกได ดังตอไปนี้ 

1) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ 32 ไร หรือรอยละ 0.06  
2) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ 293 ไร หรือรอยละ 0.57  
3) พ้ืนที่ชันปานกลาง มีความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ 760 ไร หรือรอยละ 1.47  
4) พ้ืนที่ชัน มีความลาดชัน 20-35 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ 5,710 ไร หรือรอยละ 11.02  
5) พ้ืนที่ชันมาก มีความลาดชัน 35-50 เปอรเซ็นต  มีเนื้อที่ 16,028 ไร หรือรอยละ 30.92  
6) พ้ืนที่ชันที่สุด มีความลาดชัน 50-75 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ 25,650 ไร หรือรอยละ 49.49  
7) พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน มากกวา 75 เปอรเซ็นต   มีเนื้อที่ 3,360 ไร หรือรอยละ 6.48  
(ดังแสดงในรูปที่ 3-2  แผนที่แสดงระดับความสูง โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ) 
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รูปที่ 3-2 แผนทีแ่สดงระดับความสูง โครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ 
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3.4 ภูมิอากาศ 
ลักษณะของภูมิอากาศของพื้นที่โครงการจัดอยูในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู หรือ Tropical 

Savanna (Aw) ตามระบบการจําแนกของ Koppen โดยมีสภาพอากาศคอนขางรอนในฤดูรอน คอนขาง
หนาวในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในชวงฤดูฝน โดยมีปริมาณน้ําฝนรวมตลอดป 1,503.67 มิลลิเมตร และ
อุณหภูมิเฉลี่ย 26.13 องศาเซลเซียส สภาพฤดูกาลโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ฤดู ดังนี้ (ขอมูล
อุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยรายเดือนในรอบปพ.ศ.2549-2550 ของหนวยจัดการตนน้ําหวยจิโน อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม) 

ฤดูรอน  เปนชวงสั้นๆ อยูระหวางปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย
อยูระหวาง 20-22 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน  อยูในชวงระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เปนชวงที่ไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตและพายุโซนรอนพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียเขาสูประเทศไทย โดยมีปริมาณฝนตก
หนักในชวงเดือนสิงหาคม ปริมาณน้ําฝนในชวงฤดูฝนรวมประมาณ 1,250.2 มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว ชวงนี้ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาเอาความหนาวเย็น
และความแหงแลงจากประเทศจีนเขามา ประกอบกับพ้ืนที่ภาคเหนือมีสภาพพ้ืนที่เปนภูเขาสูง จึงทําใหมี
อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการ ฤดูหนาวน้ีอยูในชวงระหวางเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหวาง 20-22 องศาเซลเซียส      
 ตารางที่ 3-1  ภูมิอากาศของสถานีเชียงใหม (พ.ศ. 2522-2551) 

อุณหภูม ิ
เดือน 

ปริมาณ
น้ําฝน 

จํานวนวันที่
ฝนตก 

ปริมาณ
ฝนสูงสุด
ใน1 วัน 

การคาย
ระเหยน้ํา 

0.5 การ
คาย

ระเหยน้ํา ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย 

ความชื้น
สัมพัทธ 

ม.ค. 3.3 0.5 27.9 92 46.0 8.6 35.2 22.2 67 
ก.พ. 8.9 0.9 65.2 119.4 59.7 9.4 37.7 24.3 57 
มี.ค. 17.8 2.2 99 155.9 78.0 13 40.9 27.3 52 
เม.ย. 58.3 6.5 119.1 179.9 90.0 16.3 41.4 29.5 56 
พ.ค. 169.0 14.9 113.8 165.2 82.6 18.3 42.4 28.8 71 
มิ.ย. 126.9 16.8 72 129.3 64.7 21.2 39.3 28.2 76 
ก.ค. 140.8 18.2 105.8 115.1 57.6 20.5 39 27.7 78 
ส.ค. 204.1 20.2 123 119.2 59.6 21.2 36.5 27.5 80 
ก.ย. 210.9 17.6 144.4 119.3 59.7 19.5 35.8 27.3 81 
ต.ค. 112.6 11.3 79.3 105.4 52.7 14 37.9 26.6 78 
พ.ย. 55.7 5.1 114.6 95.2 47.6 9.3 34.5 24.5 75 
ธ.ค. 18.7 1.3 92.9 83.1 41.6 3.8 33.4 22.0 72 

รวม 1127.0 115.6  1479 739.5     
เฉลี่ย  9.6 96.4     26.3 70 

   ที่มา สถานีเชียงใหมเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2522-2551) 
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รูปที่ 3-3 สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตรในเขตเกษตรน้ําฝน 

3.5 ธรณีวิทยา 

 
รูปที่ 3-4  แผนที่ธรณีวิทยา 
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จากขอมูลแผนที่ธรณีวิทยามาตราสวน 1:250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี หินที่พบในโครงการฯ
ประกอบดวยหิน 2 ชนิด โดยมีลักษณะและการกระจายตัว  สรุปไดดังนี้ 

1) หินอัคนี (G-t) 
หินอัคนีที่พบเปนหินแกรนิตในยุคไทรแอสซิกตอนกลาง (Middle Triassic Granite) พบเปน

ผืนใหญประมาณรอยละ 80 ครอบคลุมพ้ืนที่สวนใหญของพื้นที่โครงการฯ ตั้งแตตอนบนทางดานทิศ
ตะวันออก ตอนกลาง ตอนลาง หินแกรนิตที่พบจะมีลักษณะเปนสีเทา เนื้อแนน และคอนขางละเอียดถึง
หยาบปานกลาง ประกอบดวยแรควอตซ (Quartz), ไบโอไทต (Biotite) และเฟลดสปาร (Feldspar) เปน
สวนใหญ หินแกรนิตที่พบจะมีอายุระหวาง 245-208 ลานป สวนใหญไดผุสลายกลายเปนชั้นดินหนาที่มีสี
แตกตางกันไปทั้ง เทา น้ําตาล เหลือง หรือ แดง นอกจากนี้จะพบกอนหินขนาดใหญตามรองน้ํา หรือ 
บริเวณที่มีการชะลางพังทลายของหนาดินหายไป 

2) หินตะกอน ประกอบดวยหินในแตละยุคดังนี้ 
2.1) หินในยุคแคมเบรียน (Cambrian cb )  หินที่พบเปนหินทราย (Sandstone) ปะปนรวม

กับหินดินดาน (Shale) หนิที่พบมีอายุระหวาง 544-505 ลานป พบบริเวณตอนบนของพื้นที่โครงการฯ 
ประมาณรอยละ 10 เมื่อหนิผุพังจะสลายตัวใหเนื้อดินสวนใหญเปนดินเนื้อละเอียด โดยอาจจะมีชิ้นสวน
ของหินทราย และหินดินดานปะปนในหนาดิน นอกจากนี้ในบางบริเวณอาจพบกอนหินปูน ในพื้นที่สวน
ใหญดินมีสีน้ําตาล เหลือง หรือแดง 

2.2) หินในยุคออรโดวิเชียน (Ordovician o’l) หนิที่พบเปนหินปูน (Limestone) มีอายุ
ระหวาง 505-440 ลานป พบบริเวณตอนบนดานตะวันตกของพื้นที่โครงการฯ ประมาณรอยละ 10 เมื่อ
หินผุพังจะสลายตัวใหดินเนื้อละเอียด สีเขม อาจจะมีกอนหินปูนปะปนในหนาตัดดินหรือลอยอยูบนผิวดิน 
สวนใหญดินมีสีน้ําตาลปนแดงเขมไปจนถึงแดงเขม 
3.6 ทรัพยากรดิน 

ดินในพื้นที่โครงการฯ จําแนกตาม  
ลักษณะภูมิทัศน (landscape)  แบงได 3 ลักษณะ ตามระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

(msl) ไดแก 1.เทือกเขาดานตะวันตก (high mountain : MOH) 2.เทือกเขาดานตะวันออก (low 
mountain : MOL) และ 3.ที่ราบหุบเขา (valley : Vale)  

ประเภทสภาพพื้นท่ี (relief type) แบงได 3 แบบคือ 1.สันเขา (ridge) เปนสันแนวยาว พบ
บริเวณขอบพื้นที่โครงการ 2.ทิวเขาที่ยื่นแหลมออกมา (spur) เปนสวนที่ยื่นติอมาจาก ridge และ 3.หุบ
เขา(vale)สวนที่ต่ําของพื้นที่ 

ชนิดของวัตถุตนกําเนิด จําแนกได 4 ชนิด คือ  
1. เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิด
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ดินที่สลายตัวมาจากหินแกรนิต พบเปนพ้ืนที่สวนใหญของโครงการ (granite)  
2. เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิด

ดินที่สลายตัวมาจากหินตะกอน ซึ่งสวนใหญเปนหินดินดาน โดยอาจมีเศษหินทรายที่ทนทานตอการสลาย 
ตัว หรือหินดินดานที่ยังไมสลายตัวตัวปะปนในเนื้อดิน (fine grain clastic rock)   

3. เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิด
ดินที่สลายตัวมาจากหินตะกอน และไดรับอิทธิพลจากหินปูน (limestone and fine grain clastic rock)  

4. ตะกอนลําน้ํา รวมกับวัสดุที่ถูกเคลื่อนยายตามแรงโนมถวงของโลก ซึ่งสวนใหญผุพังสลายตัว
และถูกเคลื่อนยายมาจากหินแกรนิต พบบริเวณสวนต่ําของพื้นที่ 

และภูมิสัณฐาน (landform) จําแนกเปนพ้ืนที่ลาดเชิงเขาหรือที่ลาดเนินเขา ซึ่งประกอบดวยสัน
เขาหรือยอดเนินเขา จนถึงบริเวณต่ําสุด มีลักษณะเปนแองต่ําและมีขอบดานขาง (summit-shoulder-
middle-footslope) 

จากการจําแนกดังกลาวขางตน สามารถสรุปลักษณะและสมบัติของดิน ซึ่งประกอบ ดวยชุดดิน 
(Soil Series) ชุดดินคลาย (Soil Variant) และประเภทดิน (Soil Phase): ไดดังนี้ 

1. ชุดดินหนองมด (Nong Mot : Nm) 

 
รูปที่ 3-5    หนาตัดดิน            
           ชุดดินหนองมด 

       เปนดินลึกพบบนสภาพพื้นที่ภูเขาและเทือกเขา มีความลาดชัน
เล็กนอยไปจนถึงสูงชันมาก มีความลาดชันมากกวา 2 เปอรเซ็นต เกิดจาก
การสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของ
วัตถุตนกําเนิดดินที่สลายตัวมาจากหินแกรนิต ซึ่งพบเปนสวนใหญในพื้นที่
โครงการฯ ดินมีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว ดินอุมน้ําไดดี
ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  

ดินบนหนาประมาณ 10–20 เซนติเมตร สีน้ําตาล หรือน้ําตาลปน
เหลือง เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนเหนียว ปฏิกริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ประมาณ 
5.0-6.0ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวที่มีทรายปน
เล็กนอย มีสีน้ําตาล สีเหลือง ไปจนถึงสีแดง ขึ้นกับสภาพพ้ืนที่ที่พบ 
ปฏิกริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด คาความเปนกรดดางเปนดาง
(pH) ประมาณ 5.0-5.5  

ความอุดมสมบรูณตามธรรมชาติของดินอยูในระดับต่ํา โดยทั่วไปมีความเหมาะสมสําหรับการทํา
การเกษตร ปจจุบันสวนใหญยังคงสภาพเปนปาสมบรูณ บางบริเวณใชปลูกขาวโพด ขาวไร หรือพืชผัก 
เชน กะหล่ําป หรือมะเขือเทศ ในสวนต่ําของพ้ืนที่ มีการดัดแปลงสภาพพื้นที่ โดยการทําคันดินเพ่ือเก็บน้ํา
ไวปลูกขาวนาดํา 
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จากการสํารวจดินไดพบชุดดินหนองมดประเภทที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว (Nm-cl) มี
เนื้อที่ทั้งสิ้น 31,699 ไร หรือรอยละ 61.20 ของพื้นที่ทั้งหมด 

2. ชุดดินเขาใหญ (Khao Yai : Ky) 

 
รูปที่ 3-6    หนาตัดดิน            
           ชุดดินเขาใหญ 

เปนดินลึก พบบนสภาพพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา มีความลาดชัน
เล็กนอยไปจนถึงสูงชันมาก มีความลาดชันมากกวา 2 เปอรเซ็นต เกิดจาก
การสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของ
วัตถุตนกําเนิดดินที่สลายตัวมาจากหินตะกอนเนื้อละเอียดพวกหินดินดาน 
ดินมีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว ดินอุมน้ําไดดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว 

ดินบนหนาประมาณ 10–15 เซนติเมตร สีน้ําตาล หรอืน้ําตาลปน
เหลือง เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว ปฏิกริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงกรดเล็กนอย คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ประมาณ 6.0-6.5 
ดินลาง มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีเหลืองปนแดงถึงสีแดง และอาจมีเศษหิน
ตะกอนทั้งหินดินดานหรือหินทรายปะปนเล็กนอย ปฏิกริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด คาความเปนกรดดางเปนดาง (pH) ประมาณ 5.0-5.5  
ความอุดมสมบรูณตามธรรมชาติของดินอยูในระดับต่ํา โดยทั่วไปมีความ
เหมาะสมสําหรับการทําการเกษตร ปจจุบันสวนใหญยังคงสภาพเปนปา
สมบรูณ บางบริเวณไดเปดพื้นที่ เพ่ือใชปลูกพืชไรหมุนเวียน หรือขาวไร 

จากการสํารวจดินไดพบดินคลาย (Soil Variant) ชุดดินเขาใหญที่มีคาความอ่ิมตัวดวยประจุบวก
ที่เปนดางสูง (Khao Yai high base saturation variant) เปนประเภทดินที่มีดินบนเปนดินรวนปนดิน
เหนียว (Ky-hipH-cl) มีเนือ้ที่ทั้งสิ้น 726 ไร หรือรอยละ 1.40 ของพื้นที่ทั้งหมดและดินเขาใหญประเภทที่
มีดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว (Ky-cl) มีเนื้อที่ทั้งสิน้ 832 ไร หรือรอยละ 1.60 ของพื้นที่ทั้งหมด       

3. ชุดดินลี้ (Li Series : Li) 

เปนดินตื้นถึงชั้นเศษหิน พบบนสภาพพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา มีความลาดชันเล็กนอยไปจนถึงสูงชัน
มาก มีความลาดชันมากกวา 2 เปอรเซ็นต เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายมา ใน
ระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินที่สลายตัวมาจากหินตะกอนเนื้อละเอียดพวกหินดินดาน และหินที่
แปรสภาพ  ดินมีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว ดินอุมน้ําไดดีปานกลาง การไหลบาของน้ํา
บนผิวดินปานกลางถึงเร็ว 
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รูปที่ 3-7    หนาตัดดิน            
              ชุดดินลี ้ 

       ดินบนหนาประมาณ 5–10 เซนติเมตร สนี้ําตาลหรือน้ําตาลปน
เหลือง เนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนกรวดเล็กนอย ปฏิกริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ประมาณ 
6.0-6.5  
       ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนเศษหินมาก หรือดินเหนียวปน
เศษหินมาก สีเหลืองปนแดงถึงสีแดง เศษหินเปนพวกหินตะกอน มีหิน
ทรายปะปนเล็กนอย แตสวนใหญเปนพวกหินดินดาน และพบชั้นหินพ้ืน
ภายในความลึก 1 เมตร ปฏิกริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง คา
ความเปนกรดดางเปนดาง (pH) ประมาณ 5.5-6.0  

ความอุดมสมบรูณตามธรรมชาติของดินอยูในระดับต่ํา ปจจุบันสวน
ใหญยังคงสภาพเปนปาสมบรูณ ลักษณะและสมบัติของดินไมเหมาะสม
สําหรับการทําการเกษตร 

จากการสํารวจดินไดพบ ชุดดินลี้ประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนปนกรวดเล็กนอย (Li-sgl) เนื้อที่ 10,960 ไร 
หรือรอยละ 21.10 ของพื้นที่ทั้งหมด 

(4) ดินตะกอนเชิงซอนท่ีมีการระบายน้ําดีประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทราย (Alluvial soil 
complex moderately well drained, sandy clay loam phase : AC-mw-scl) 

มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7,615 ไร หรือรอยละ 14.70 เปนดินลึกปานกลางถึงลึก พบบนสภาพพ้ืนที่สวนต่ํา
ของหุบเขา ลักษณะพื้นที่คอนขางเรียบถึงลาดชัน มีความลาดชันระหวาง 0-20 เปอรเซ็นต เกดิจากการ
ทับถมของตะกอนลําน้ํารวมกับวัสดุที่สลายตัวผุพังจากหินแกรนิต แลวถูกเคลื่อนยายตามแรงโนมถวงของ
โลกจากบริเวณที่สูงกวาลงไปทับถมบริเวณทางน้ําในหุบเขา ดินมีการระบายน้ําดีปานกลาง น้ําซึมผานได
ปานกลางถึงคอนขางชา ดินอุมน้ําไดดีปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินชาถึงปานกลาง 

ดินบนหนาประมาณ 15–25 เซนติเมตร สเีทาเขมไปจนถึงสีดํา เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย 
ปฏิกริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ประมาณ 6.5-7.0 ดินลางมีเนื้อ
ดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนทราย มีสีดํา น้ําตาล หรือน้ําตาลปนเหลือง อาจพบจุดประสี
แดงหรือน้ําตาลเขมปริมาณเลก็นอยบริเวณใตดินชั้นบน ปฏิกริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง คา
ความเปนกรดเปนดาง (pH) ประมาณ 6.0-7.0 สวนใหญมักมีการสลับของชั้นดิน อาจพบชั้นหินแกรนิตผุ
ในระดับตั้งแตความลึก 1 เมตรขึ้นมา บางบริเวณมีหินแกรนิตโผลบนผิวดิน 

ความอุดมสมบรูณตามธรรมชาติของดินอยูในระดับปานกลาง โดยทั่วไปมีความเหมาะสมสําหรับ
การทําการเกษตร ปจจุบันในชวงฤดูฝนเกษตรกรใชปลูกขาวนาดํา อยางไรก็ตาม บริเวณนี้มีศักยภาพและ
ความเหมาะสมที่จะทําการเกษตร เชน ปลูกพืชไรอายุสั้นหลังการทํานา เนื่องจากดินยังคงมีความชื้น และ
มีแหลงน้ําตลอดปจากน้ําแมลอบ หรือลําน้ําสาขายอย        
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ตารางที่ 3-2  ภูมิสัณฐานและชุดดินที่พบบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ 
อําเภออมกอยจังหวัดเชียงใหม 

Landscape Relief-
type Lithology Landform Mapping 

Unit Soil Name 

granite slope facet 
complex MOH111 Nm 

fine grain clastic rock slope facet 
complex MOH121 Li,Ky Ridge 

Limestone &       
fine grain clastic rock

slope facet 
complex MOH131 Ky-hipH 

granite slope facet 
complex MOH211 Nm 

fine grain clastic rock slope facet 
complex MOH221 Li,Ky Spur 

Limestone &       
fine grain clastic rock

slope facet 
complex MOH231 Ky-hipH 

High 
Mountain 

Vale alluvio-colluvium bottom side 
complex MOH311 AC-MW 

Ride granite slope facet 
complex MOL111 Nm 

Vale granite slope facet 
complex MOL211 Nm Low 

Mountain 

Spur alluvio-colluvium bottom side 
complex MOL311 AC-MW 

Valley Vale alluvio-colluvium bottom side 
complex Va111 AC-MW 
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ตารางที่ 3-3   ลักษณะและสมบัติของดินบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ             
                อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  

สีดิน เนื้อดิน หนวย 
แผนที่ 

ความลึก
ของดิน 

การระบายน้ํา 
ของดิน ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง 

AC-MW 
ลึก- ลึก
ปาน
กลาง 

ดี - ดี ปาน
กลาง ดํา นํ้าตาล นํ้าตาล

ปนเหลือง รวนเหนียวปนทราย รวนเหนียวปนทราย-
รวนปนทราย 

Nm ลึก ดี 
นํ้าตาล-
นํ้าตาลปน
เหลือง 

นํ้าตาล-เหลือ-
แดง 

รวนเหนียวปนทราย-
รวนเหนียว 

รวนเหนียว-เหนียวปน
ทราย-รวนปนทราย 

Ky ลึก ดี 
นํ้าตาล-
นํ้าตาลปน
เหลือง 

เหลืองปนแดง-
แดง รวนเหนียว-เหนียว เหนียว 

Ky-
hibase ลึก ดี นํ้าตาลเขม นํ้าตาล-นํ้าตาล

ปนแดงเขม รวนเหนียว-เหนียว เหนียว 

Li ตื้น ดี 
นํ้าตาล-
นํ้าตาลปน
เหลือง 

เหลืองปนแดง-
แดง-นํ้าตาลปน

เหลือง 

รวน-รวนปนกรวด
เล็กนอย 

รวนเหนียวปนเศษหิน
มากหรือดินเหนียวปน

เศษหินมาก 
 
 
ตารางที่ 3-3  (ตอ ) ลักษณะและสมบัติของดินบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ       
                     อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

ปฏิกิริยาดิน เนื้อที่ หนวย 
แผนที่ ดินบน ดินลาง 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ ลักษณะอื่นๆ ไร รอยละ 

AC-
MW 6.5-7.0 6.0-7.0 ต่ํา บางบริเวณมีกอนหินแกรนิตโผล 7,615.04 14.7

Nm 5.0-6.0 5.0-5.5 ต่ํา บางบริเวณมีกอนหินแกรนิตโผล 31,699.45 61.2
Ky 6.0-6.5 5.0-5.5 ต่ํา บางบริเวณมีกอนหินแกรนิตโผล 832.09 1.6
Ky-

hibase 6.5-7.0 7.0-8.5 คอนขางต่ํา พบกอนหินปูน 726.40 1.4

Li 6.0-6.5 5.5-6.0 คอนขางต่ํา พบเศษหินดินดานหรือหินทราย และพบชั้น
หินพื้นกอน 1 เมตร 10,960.03 21.1

รวม 51,833.00 100.00
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รูปท่ี 3-8 แผนท่ีดนิพื้นท่ีโครงการพฒันาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ 
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3.7 สภาพการใชที่ดิน 
สภาพการใชที่ดินไดจากการวิเคราะหโดยการแปลขอมูลดาวเทียม SPOT-5 (บันทึกเมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2550) รวมกับการตรวจสอบภาคสนามพบวา เปนพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางมีเนื้อที่ 139 ไร 
หรือรอยละ 0.27 พ้ืนที่เกษตรกรรม 21,847 ไร หรือรอยละ 42.14 พ้ืนที่ปาไม 29,782 ไร หรือรอยละ 
57.46 พ้ืนที่น้ํา 62 ไร หรือรอยละ 0.12 และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 3 ไร หรือรอยละ 0.01  

สวนใหญเปนไรหมุนเวียนประมาณรอยละ 40.03 ของพื้นที่ทั้งหมด หมุนเวียนกลับมาใชพ้ืนที่เดิมมี
ระยะเวลาตั้งแต 3-9 ป ขึ้นอยูกับพ้ืนที่ทํากินของเกษตรกรเอง เปนการปลูกขาวไรมากที่สุด โดยคิดเปน
รอยละ 7.1 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนั้นจะเปนพืชไรผสม เชน ขาวไร กะหล่ําปลี มะเขือเทศ และพริก 
ซึ่งรายละเอียดของแตละหมูบานมีดังนี้ 

1. บานทีคะเย หมูที่ 10 (เปนหยอมบานของหมูบานผีปาน หมูที่ 10)  สภาพการใชที่ดินเปนนาขาว
ขั้นบันไดในบริเวณใกลเคียงลําหวยแมลอบ สําหรับพ้ืนที่ลาดเชิงเขาจะทําไรหมุนเวียนโดยปลูกขาวไร
เทานั้น 

2. บานพลั่งแท หมูที่ 12 (เปนหยอมบานของหมูบานหางหลวง หมูที่ 12) สภาพการใชที่ดินเปนนา
ขาวขั้นบันไดในบริเวณใกลเคียงลําหวยแมลอบ สําหรับพ้ืนที่ลาดเชิงเขาจะเปนไรหมุนเวียนและพืชไรผสม 
เชน ขาวไร กะหล่ําปลี พริก ฟกทอง และมะเขือเทศ 

3. บานหางหลวง หมูที่ 12 สภาพการใชที่ดินเปนนาขาวในบริเวณใกลลําหวยแมลอบ บริเวณที่ลาด
ชันเชิงเขา จะเปนไรหมุนเวียนและพืชไรผสม เชน ขาวไร กะหล่ําปลี มะเขือเทศ พริก และฟกทอง 

4. บานทังที หมูที่ 20 (เปนหยอมบานของหมูบานกองปอเหนือ หมูที่ 20) สภาพการใชที่ดินเปนนา
ขาวบริเวณใกลลําหวยแมลอบ สวนพ้ืนที่ลาดชันเชิงเขาจะเปนไรหมุนเวียนและปลูกพืชไรผสม เชน ขาวไร 
กะหล่ําปลี มะเขือเทศ พริก และฟกทอง 

5. บานกองปอเหนือ หมูที่ 20 สภาพการใชที่ดินทํานาขาวระหวางหุบเขาแตมีไมกี่รายเทานั้น 
เนื่องจากพื้นที่ไมมีความเหมาะสมในการทําเปนนาขั้นบันได พ้ืนที่สวนใหญจะเปนไรหมุนเวียนสําหรับปลูก
ขาวไร กะหล่ําปลี และมะเขือเทศ 

6. บานกองปอใต (แมลอก) หมูที่ 8 สภาพการใชที่ดินเปนนาขาวขั้นบันไดในบริเวณใกลลําหวยแม
ลอบ หลังจากเก็บเกี่ยวขาวนาปจะทําการปลูกมะเขือเทศ และฟกทอง สําหรับพ้ืนที่ลาดชันเชิงเขาจะเปนไร
หมุนเวียนเพื่อปลูกขาวไรและปลูกพืชไรผสม เชน มะเขือเทศ พริก และฟกทอง 

7. บานทูจอง หมูที่ 8 (เปนหยอมบานของหมูบานกองปอใต หมูที่ 8) สภาพการใชที่ดินทําเปนนา
ขาวขั้นบันได บริเวณใกลลําหวยแมลอบ แตพ้ืนที่ทํานาขาวสวนใหญเปนของชาวบานกองปอเหนือ หมูที่ 
20 สําหรับพ้ืนที่ลาดเชิงเขาทําไรหมุนเวียนเพื่อปลูกขาวไรเทานั้น 

8. บานแมลอบคี หมูที่ 8 (เปนหยอมบานของหมูบานกองปอใต หมูที่ 8) สภาพการใชที่ดินเปนนา
ขั้นบันได บริเวณใกลลําหวยแมลอบ แตพ้ืนที่สวนใหญเปนของชาวบานกองปอเหนือ หมูที่ 20 พ้ืนที่ลาด
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เชิงเขาจะเปนไรหมุนเวียนปลูกขาวไรเทานั้น 
9. บานอูตูม หมูที่ 6 สภาพการใชที่ดินทําเปนนาขั้นบันไดตามหุบเขาอาศัยน้ําจากลําหวยน้ําซึม น้ํา

ซับ และอาศัยน้ําฝน พ้ืนที่ลาดชันเชิงเขาเปนไรหมุนเวียนเพื่อปลูกขาวไร และกะหล่ําปลี 
ตารางที่ 3-4 สภาพการใชประโยชนที่ดิน ป 2551 
 
   การใชประโยชนท่ีดิน เนื้อท่ี (ไร) รอยละ  
 พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 139 0.27  
 - หมูบานชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) 114 0.22  
 - สถานที่ราชการ 25 0.05  
 พื้นท่ีเกษตรกรรม 21,847 42.14  
   นาขาว 995 1.92  
   นาขาว + มะเขือเทศ 17 0.03  
   ไรหมุนเวียน 20,754 40.03  
    - ไรราง 15,230 29.38  
    - พืชไรผสม (ไรหมุนเวียน) 946 1.83  
    - ขาวไร (ไรหมุนเวียน) 3,683 7.10  
    - กะหล่ําปลี (ไรหมุนเวียน) 686 1.32  
    - กะหล่ําปลี + มะเขือเทศ (ไรหมุนเวียน) 209 0.40  
    - ทุงหญาเลี้ยงสัตว 81 0.16  
 พื้นท่ีปาไม 29,782 57.46  
 - ปาดิบสมบูรณ 23,269 44.89  
 - ปาดิบรอสภาพฟนฟู 17 0.03  
 - ปาผลัดใบสมบูรณ 5,688 10.97  
 - สวนปาสมบูรณ 808 1.56  
 พื้นท่ีน้ํา 62 0.12  
 - น้ําแมลอบ 48 0.09  
 - อางเก็บน้ํา 14 0.03  
 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 3 0.01  
 - ปาไมละเมาะ 3 0.01  
 ผลรวมท้ังหมด 51,833 100  
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รูปท่ี 3-9 แผนท่ีสภาพการใชท่ีดนิป พ.ศ. 2551 โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ 
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3.8 ทรัพยากรน้ํา 
          มีลําน้ําที่สําคัญ ไดแก ลําน้ําแมลอบ ไหลจากทางตอนใตผานพ้ืนที่หุบเขาบริเวณตอนกลางของ
พ้ืนที่โครงการฯ ขึ้นไปทางดานเหนือ เปนลําน้ําขนาดปานกลางและมีน้ําไหลตลอดป 

รูปที่ 3-10 สภาพลํานํ้าแมลอบ ของโครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ 

3.9 ทรัพยากรปาไม 
มีเนื้อที่ 48,465 ไร หรือรอยละ 93.50 ของพื้นที่โครงการฯ พ้ืนที่เขตนี้เปนบริเวณที่มีการประกาศ

เปนเขตปาไมตามกฎหมาย คือ เขตปาสงวนแหงชาติ และมติคณะรัฐมาตรีเกี่ยวกับการใชทรัพยากรที่ดิน 

รูปที่ 3-11 สภาพปาไมโดยทั่วไปของโครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ 

3.10 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
พ้ืนที่ของโครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย

หมูบานตางๆ จํานวน 9 หมูบาน ไดแก 
                      หมูที่ 6   ไดแก บานอูตูม 
                      หมูที่ 8   ไดแก บานทูจอง, บานกองปอใต, บานแมลอบคี 
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                      หมูที่ 10  ไดแก บานทิกะเย 
                      หมูที่ 12  ไดแก บานหางหลวง, บานพลั่งแท 
                      หมูที่ 20  ไดแก บานทังที, บานกองปอเหนือ       

จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของหมูบานในพื้นที่โครงการฯ มีรายละเอียดโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 

 (1) สภาพท่ัวไปของประชากร   
จากการสํารวจประชากรพบวา ประชากรทุกหมูบานเปนชาวไทยภูเขาเผากระเหรี่ยงทั้งหมด นับถือ

ศาสนาพุทธ - ผี มีประชากรที่อยูในวัยแรงงาน ประมาณรอยละ 71 ของประชากรทั้งหมด บานอูตูม มี
จํานวนครัวเรือนมากที่สุดคือ 112 ครัวเรือน และมีประชากรที่มีทะเบียนบานมากที่สุดจํานวน 484 คน 
โดยแบงเปนชาย 260 คน หญิง 224 คน สวนจํานวนประชากรที่ไมมีทะเบียนบานพบมากที่บานกองปอง
ใต บานทูจอง บานแมลอบคี และบานทิกะเย 

(2) การศึกษา 
สภาพครัวเรือนสวนใหญ มีหัวหนาครัวเรือนอายุเฉลี่ย 39 ป การศึกษาของหัวหนาครัวเรือนและ

สมาชิกในครัวเรือน มีดังนี้ 
       -  ยังไมไดเขาเรียน รอยละ 10.83 
       -  ไมรูหนังสือโดยไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 37.58  
       -  อานออกเขียนไดโดยไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 3.18  
       -  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา รอยละ 3.19 
       -  กําลังศึกษาอยูในระบบการศึกษานอกโรงเรียน รอยละ 2.55  
       -  มีผูจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 1.27 

(3) บริการสาธารณะในหมูบาน 
พ้ืนที่โครงการฯ มีโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 1 แหง ที่หมู 6 บานอูตูม นอกนั้นมีศูนยการเรียนรู

ชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ทุกหมูบาน มีหมูบานที่มีไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตใชหมูบานเดียว
คือ บานอูตูม นอกนั้นทุกหมูบานใชไฟฟาที่ไดจากพลังงานแสงอาทิตยโดยใชแผงโซลารเซล และไฟฟาจาก
โครงการไฟฟาพลังน้ําโดยพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชากุมารี มีสถานีอนามัย
และสถานบริการสาธารณะสุขชุมชนอยางละ 1 แหง ถนนสายหลักภายในหมูบานมีถนนคอนกรีต 1 แหง 
ถนนคอนกรีตเสริมไมไผ 4 แหง มีสถานที่สําหรับใชในกิจกรรมสาธารณะ เชน หอกระจายขาว หรือศาลา
กลางบาน จํานวนทั้งหมด 6 แหง 

(4) ลักษณะการถือครองและการใชท่ีดิน 
ครัวเรือนเกษตร มีที่ดินถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 7.82 ไร แยกเปนพ้ืนที่นา 3.18 ไร ที่ไร 4.64 ไร 

การครอบครองที่ดินไมมีหนังสือสําคัญแสดงสิทธิการทํากินในที่ดินทั้งหมด สําหรับการไดมาของท่ีดินเพ่ือ
การทํากิน ไดมาโดยการจับจอง 5.12 ไร และไดมาจากมรดกตกทอด 2.70 ไร สําหรับลักษณะการใชที่ดิน
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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       -  การใชที่ดินแบบถาวร 3.18 ไร  
       -  แบบหมุนเวียน 1-3 ป 2.36 ไร  
       -  แบบหมุนเวียน 4-5 ป 0.70 ไร 
       -  ใชแบบไมแนนอนแบบไรเลื่อนลอย 0.06 ไร 

การใชที่ดินสวนใหญปลูกขาวนาป-นาดําทุกหมูบาน ยกเวนหมู 6 บานกองปอเหนือปลูกขาวไร 
โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาวไรมากกวาขาวนาป-นาดํา หมูที่ 12 บานพลั่งแทและบานหางหลวงมีพ้ืนที่ปลูกขาวนา
ป-นาดํา มากกวาพ้ืนที่ปลูกขาวไร  สําหรับหมูที่ 6 บานอูตูมมีการปลูกมะเขือเทศและกะหล่ําปลี สวนใน
หมูที่ 12 บานหางหลวง มีการปลูกขาวนาป-นาดําเปนพืชรุนที่ 1 ตามดวยมะเขือเทศและกะหล่ําปลี   

รูปที่ 3-12 พื้นที่เพาะปลูกขาวไรโดยทั่วไป ตามรองเขา ตามเชิงเขา 

(5) การประกอบอาชีพของประชากร  
ราษฎรที่อาศัยอยูในลุมน้ําแมลอบทั้ง 9 หมูบาน มีอาชีพ เกษตรกรรม ทํานา ทําไร สวนมากจะทําไร

หมุนเวียนเพื่อปลูกขาวไร เปนการปลูกพืชเพ่ือยังชีพเทานั้น กอนปลูกจะแผวถางไรเปนแปลงขนาดใหญ 
ปลอยใหแหงแลวทําการเผา สาเหตุที่ทําแปลงใหญรวมกันเพ่ืองายตอการลอมรั้ว และดูแลรักษาประหยัด
แรงงานและเวลา โดยเฉพาะการสรางความสามัคคีระหวางชนเผาในการทํางานรวมกัน แตอยางไรก็ตาม 
การเผาไรกลับเปนสาเหตุทําใหเกิดหมอกควัน สภาพสิ่งแวดลอมไมดีในชวงฤดูแลง สําหรับพืชเศรษฐกิจที่
ราษฎรปลูกไดแก กะหล่ําปลี มะเขือเทศ พริก และฟกทองเกษตรกรที่ดําเนินการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบนี้ได
มีจํานวนนอยเนื่องจากเปนการใชปจจัยการผลิตที่สูงมากและตองมียานพาหนะเปนของตนเอง ผลผลิตที่
ไดสวนมากจะเปนชวงฤดูฝน ทําใหเกิดปญหาในการขนสง ผลผลิตมีความเส่ียงอาจเกิดการเสียหาย และมี
ราคาในตลาดที่ไมแนนอน เสี่ยงตอการขาดทุน และเกิดภาวะหนี้สินเพ่ิมขึ้น 

อยางไรก็ตามยังมีรายไดจากการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจที่ชุมชนชาวปกาเกอะญอนิยมเลี้ยงไวเปนทุน
ของครัวเรือน เชน โค กระบือ และสัตวเลี้ยงที่เอาไวใชงานไดแก ชาง สําหรับสัตวเลี้ยง สุกร ไก และเปด 
เลี้ยงไวเพ่ือขายภายในหมูบานหรือเอาไวบริโภค และประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชนเผา ถือไดวา
สัตวตางๆท่ีกลาวมาท้ังหมดมีความสําคัญกับวิถีชีวิตของชุมชนเปนอยางมาก และยังมีรายไดนอกภาค
การเกษตร โดยอาศัยแรงงานหนุมสาวที่ออกไปรับจางในตัวเมืองไดสงเงินกลับมาใหครอบครัวเพ่ือเก็บไว
ใชจายและเปนทุนในการประกอบอาชีพตอไป สวนอาชีพเสริมที่ชุมชนปฏิบัติอยูคือการทอผาและคาขาย 
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การผลิตพืช 
1) ตนทุนการผลิต กะหล่ําปลี ฟกทอง มะเขือเทศ /พ้ืนที่ 1 ไร ตองใชทุนจํานวน 15,450 บาท  
2) ปริมาณผลผลิต 

       กะหล่ําปลี   ปริมาณผลผลิตไดนอยที่สุด - มากที่สุด = 3,000 - 5,200 กิโลกรัม 
       ฟกทอง      ปริมาณผลผลิตไดนอยที่สุด - มากที่สุด = 5,000 - 7,000 กิโลกรัม 
       มะเขือเทศ   ปริมาณผลผลิตไดนอยที่สุด - มากที่สุด = 4,400 - 7,000 กิโลกรัม 

3) ราคาผลผลิต 
        กะหล่ําปลี   ราคาต่ําสุด 0.80 บาท สูงสุด 15.00 บาท 
              ฟกทอง          ราคาต่ําสุด 2.00 บาท สูงสุด  7.00 บาท 
       มะเขือเทศ   ราคาต่ําสุด 1.00 บาท สูงสุด 20.11 บาท 

4) แหลงเงินทนุ 
      แหลงเงนิทุนที่สําคัญของชุมชน คือ กองทุนหมูบาน, ธกส., ธนาคารออมสิน,  กองทุน 
กขคจ. และทุนนอกระบบจากญาติพ่ีนอง พอคานายทุนตาง 

วิถีการตลาดพืชผลทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการสํารวจชุมชนในพื้นที่โครงการ พบวา มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพหลักทําการเกษตรของ
ตนเอง รอยละ 57.32  รับจางในการเกษตร รอยละ 0.64  สวนที่เหลือเปนสมาชิกในครัวเรือนที่ไมได
ทํางานซึ่งอยูในวัยเด็ก รอยละ 10.83 วัยเรียนหนังสือ รอยละ 31.21  

สําหรับอาชีพรองนอกเหนือจากอาชีพการเกษตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
       -  รับจางในการเกษตร รอยละ 54.95 

พอคา/นายทุน
- ปจจัยการผลิต 
- กําหนดราคาขนสง

- ตลาดพืชผลทาง
การเกษตร ตลาดเชียงใหม 
- ตลาดกรุงเทพ ตลาดไทย 
และตลาดสี่มุมเมอืง 

จุดรับซื้อผลผลิตใน อ.อมกอย 
- รถบรรทุกพอคา 
- บริษัทเอกชน 

เกษตรกร/หัวหนากลุมไร
- รวบรวมกลุม 
- มอบปจจัยการผลิต 

เกษตรกรรับปจจัยการผลิต/ทุน
นํามาผลิต 

การตลาดพืชผลทางการเกษตร 
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       -  รบจางนอกการเกษตร รอยละ 16.48 
       -  คาขาย รอยละ 3.30 
       -  เปนผูใหญบาน และทํางานใน อบต. รอยละ 2.20  
       -  ไมมีอาชีพรอง รอยละ 23.07  

ปญหาในการผลิตพืช 
ครัวเรือนมีปญหาในการผลิตขาวนาดํา รอยละ 71.43 โดยมีปญหาดานเงินทุน รอยละ 26.67 

รองลงมาเปนปญหาขาดแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ขาดแรงงาน วัชพืชรบกวน ผลผลิตและคุณภาพต่ํา และ
ปญหาภัยธรรมชาติ ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 20.00 อยางละเทาๆ กัน สวนปญหาที่ดินทํากินไมเพียงพอ 
และปญหาการชะลางพังทลายของดิน คิดเปนรอยละ 13.33 อยางละเทาๆ กัน  ปญหาศัตรูพืชรบกวน 
สภาพดินเสื่อมโทรม ราคาผลผลิตตกต่ํา และการขนสงผลผลิตไมสะดวก คิดเปนรอยละ 6.67 อยางละ
เทาๆ กัน 

ครัวเรือนมีปญหาการผลิตขาว มีรอยละ 69.57 โดยมีปญหาดานผลผลิตตกต่ํามากที่สุดถึงรอย
ละ 81.25 รองลงมาคือ ปญหาวัชพืชรบกวน รอยละ 31.25 มีที่ดินทํากินไมเพียงพอ รอยละ 18.75 
ปญหาขาดเงินทุน ขาดแรงงาน และผลผลิตมีคุณภาพต่ํา รอยละ 6.25 อยางละเทาๆ กัน 

ครัวเรือนที่ปลูกมะเขือเทศมีปญหาทุกครัวเรือน โดยทั้งหมดประสบปญหาทางดานปจจัยการ
ผลิตมีราคาสูง ราคาผลผลิตตกต่ํา และการขนสงผลผลิตไมสะดวก 

ครัวเรือนที่ปลูกกะหล่ําปลีมีปญหาทุกครัวเรือน ทั้งหมดมีปญหาในดานราคาผลผลิตตกต่ํา การ
ขนสงผลผลิตไมสะดวก และปจจัยการผลิตมีราคาสูง คิดเปนรอยละ 66.67 

(6) เศรษฐกิจในครัวเรือน 
รายไดของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ปการผลิต 2549/50 ครัวเรือนมีรายไดจากการปลูกพืช เชน 

กะหล่ําปลี มะเขือเทศ เปนเงินสด 5,597.60 บาท มีรายจายที่เปนเงินสดในการปลูกพืช 7,051.41 บาท 
แตเนื่องจากการผลิตสวนใหญผลิตไวเพ่ือบริโภค และนําออกจําหนายบางแตตองมีรายจายเกี่ยวกับคา
ขนสงจึงทําใหเกษตรกรมีรายไดไมมากนัก แตเกษตรกรยังมีรายไดนอกการเกษตรของตนเองที่เปนเงินสด 
เชน เงินเดือน (ผูใหญบาน อบต.) การรับจาง (เก็บลําใย ขนของ คาขาย) จํานวน 10,739.40 บาท และมี
รายจายเปนเงินสดในครัวเรือน (คาอาหาร เครื่องนุงหม ของใชเบ็ดเตล็ด คารักษาพยาบาล คาเดินทาง 
คาพิธีกรรม คาบันเทิง และคาสาธารณูปโภค) อีกรวมทั้งสิ้น 8,276.06 บาท ดังนั้นจะมีรายไดสุทธิตอ
ครัวเรือนตอปเปนเงิน 1,009.43 บาท  

(7) การครองชีพและปญหาในชุมชน 
การครองชีพของราษฎรในชุมชนประสบปญหาการคมนาคมไมสะดวกมากที่สุด รอยละ 87.88 

รองลงมาเปนปญหารายไดไมพอรายจาย รอยละ 72.73 ปญหาการขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน รอยละ 
54.55 ปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภคสูงและขาดสถานีอนามัย รอยละ 51.52 อยางละเทาๆ กัน 
นอกนั้นเปนปญหาขาดแหลงน้ําอุปโภคบริโภค รอยละ 15.15 สุขภาพอนามัยไมดี รอยละ 9.09 น้ําด่ืมไม
สะอาดและเครื่องนุมหมไมพอในฤดูหนาว รอยละ 30.3 เทาๆ กัน 

สําหรับปญหาในดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ครัวเรือนมีปญหารอยละ 36.36 ไมมีปญหารอย



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                              ลุมนํ้าแมลอบ  3-21 

ละ 63.64 สําหรับครัวเรือนที่มีปญหา มีปญหาเรื่องยาเสพติดมากที่สุดรอยละ 91.67 และปญหาเรื่องการ
โจรกรรมรอยละ 8.33  

(8) ความตองการความชวยเหลือจากรัฐ 
ครัวเรือนสวนใหญตองการใหรัฐชวยเหลือในดานการประกอบอาชีพมากถึงรอยละ 84.85 โดย

ตองการใหสงเสริมและแนะนําการปลูกพืชมากที่สุด รอยละ 57.14 รองลงมาเปนจัดสรรที่ดินทํากิน รอยละ 
39.29 จัดสรางแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร รอยละ 25.00 ประกันราคาผลผลิต รอยละ 14.29 จัดหาปจจัย
การผลิตในราคายุติธรรม จัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตและสงเสริมแจกพันธุพืชที่มีคุณภาพ รอยละ 10.71 
อยางละเทาๆ กัน สงเสริมและแนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน จัดระบบการปลูกพืชและการใชที่ดิน รอยละ 
7.14 อยางละเทาๆ กัน และใหสงเสริมและแนะนําการใชสารเคมี รอยละ 3.57 

ในการครองชีพของครัวเรือน สวนใหญตองการใหชวยเหลือรอยละ 96.97 โดยตองการใหชวยเหลือ
ในดานการจัดสรางและซอมแซมถนน รอยละ 96.88 รองลงมาคือ จัดสรางสถานีอนามัย รอยละ 40.63 
จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการบริโภค รอยละ 12.50 และจัดหาเครื่องนุงหมในฤดูหนาว รอยละ 3.13 
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สวนที่ 4 
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

4.1 เขตการใชที่ดิน 
การกําหนดเขตการใชท่ีดิน 
จากการศึกษาและวิเคราะห ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยากรปาไม การใชประโยชนที่ดิน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับการใชพ้ืนที่ ไดแก มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ และมติ
คณะรัฐมนตรีเรื่องการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม พรอมไดรับขอเสนอแนะจากที่ปรึกษากระทรวง
เกษตรและสหกรณที่เขามาตรวจราชการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 เนนการพัฒนาพ้ืนที่ใหเกษตรกร
สามารถอยูและทํามาหากินไดโดยยึดแนวทางเกษตรแบบพอเพียง ใหมีขาวเพียงพอตอการบริโภค  

ดังนั้น ดวยปจจัยและขอเสนอแนะตางๆ ที่นํามาการวิเคราะหเพ่ือกําหนดเขตการใชที่ดิน จึงได
พิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการปลูกขาวที่ใหผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคของชุมชน และเปนไปตาม
ศักยภาพของที่ดินแบบยั่งยืน เปนการรักษาสมดุลทางระบบนิเวศวิทยา และการอนุรักษธรรมชาติเปนหลัก 

การจัดเขตการใชท่ีดิน สามารถกําหนดไดเปน 8 เขต ดังนี้ 

 1. เขตทํานาขัน้บันได 

 2. เขตปลูก พืชผัก พืชไร ไมยืนตน 

 3. เขตปลูก พืชไร ไมยืนตน 

 4. เขตพ้ืนที่ปาสมบูรณ 

 5. เขตสวนปา 

 6. เขตพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ควรใหมีการฟนฟูตามธรรมชาติ 

 7. เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

 8. เขตพ้ืนที่ปาละเมาะและทุงหญาเลี้ยงสัตว 

    แหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําที่สรางขึน้ 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                               ลุมนํ้าแมลอบ  4-2 

 
รูปที่ 4-1 แสดงแผนที่เขตการใชที่ดิน 
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4.1.1 เขตทาํนาข้ันบันได 
เนื้อที่ 1,007 ไร หรือรอยละ 1.95 ของเนื้อที่ทั้งหมด เกษตรกรไดปรับพ้ืนที่แบบขั้นบันได โดยการ

สรางคันนาเพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับปลูกขาว พบกระจายอยูริมฝงของลําน้ําแมลอบ อยูบนที่ต่ําของพื้นที่
โครงการ สวนใหญเปนดินลึกปานกลางถึงลึก มีการระบายน้ําดินดีปานกลาง  

 
รูปที่ 4-2  แผนที่แสดงเขตทํานาขั้นบันได 
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รูปที่ 4-3  ทํานาข้ันบันไดของเกษตรกร ริมฝงลํานํ้าแมลอบ พื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ 

รูปที่ 4-4  กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งานแปลงพิสูจนทราบ 
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4.1.2 เขตปลูกพืชผัก-พืชไร-ไมยืนตน 

เนื้อที่ 399 ไร หรือรอยละ 0.65 ของเนื้อที่ทั้งหมด เขตนี้มีศักยภาพในการพัฒนาใหปลูกผักไดปลูก
พืชไรหมุนเวียน หรือพืชเศรษฐกิจของชุมชน เชนการปลูกชา เนื่องจากดินมีความเหมาะสมดี และพื้นที่นี้
สามารถพัฒนาแหลงน้ํามาเสริมการเพาะปลูกได เพราะอยูระหวางหุบเขาตามแนวลําน้ําธรรมชาติ   

 
รูปที่ 4-5  แผนที่แสดงเขตปลูกผัก – พืชไร - ไมยืนตน 
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รูปที่ 4-6  ปลูกพืชผัก พืชไร ตามพื้นที่ที่มีลาดชัน 
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4.1.3 เขตปลูกพืชไร-ไมยืนตน 

เนื้อที่ 1,738 ไร หรือรอยละ 3.35 ของเนื้อที่ทั้งหมด เขตนี้มีการพัฒนาเพ่ือการปลูกพืชไร หรือไม
ยืนตน หรือพืชเศรษฐกิจของชุมชน ดินมีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว ดินอุมน้ําไดดีปาน
กลาง ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติของดินอยูในระดับต่ํา 

 
รูปที่ 4-7  แผนที่แสดงเขตปลูกผัก – พืชไร - ไมยืนตน 
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รูปที่ 4-8  พื้นที่ปลูกพืชไร หรือไมยืนตน หรือพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน 
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4.1.4 เขตพ้ืนที่ปาสมบูรณ 
เนื้อที่ 128,961 ไร หรือรอยละ 55.87 ของเนื้อที่ทั้งหมด พ้ืนที่นี้อยูในเขตปาสงวน ประเภทปาไม

เพ่ือการอนุรักษ หรือ โซน ซี (C Zone) และอยูในชั้นลุมน้ําที่ 1 และ 2 สภาพพ้ืนที่ทั่วไปยังคงเปนปา
สมบูรณและมีความหลากหลายของพันธุไม 

 
รูปที่ 4-9  แผนที่แสดงเขตพื้นที่ปาสมบูรณ 
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รูปที่ 4-10  พื้นที่ปาไมสมบูรณ 
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4.1.5 เขตสวนปา 

เนื้อที่ 800 ไร หรือรอยละ 1.56 ของเนื้อที่ทั้งหมด พบบริเวณที่ตั้งหนวยจัดการตนน้ําแมจาง ซึ่งอยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของพื้นที่โครงการ เขตสวนปานี้อยูในเขตปาสงวนแหงชาติประเภทปาไมเพ่ือการ
อนุรักษ หรือ โซน ซี (C Zone) 

 
รูปที่ 4-11  แผนที่แสดงเขตสวนปา 
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รูปที่ 4-12  เตรยีมพื้นที่เพื่อการปลูกสวนปา 

 

รูปที่ 4-13  การเพาะชํากลาไมทั่วไปและกลาไมมีคา 
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4.1.6 เขตพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ควรใหมีการฟนฟูตามธรรมชาต ิ

เนื้อที่ 18,696 ไร หรือรอยละ 36.07 ของเนื้อที่ทั้งหมด เขตนี้กําหนดใหเปนพ้ืนที่มีการฟนฟูสภาพ
ปาตามธรรมชาติ เพ่ือใหเปนแหลงตนน้ําที่สมบูรณ โดยเลือกจากพื้นที่ที่เปนไรรางหมุนเวียน และพื้นที่ที่ทํา
การเกษตรในปจจุบันที่ไมเหมาะสมเพราะเปนดินตื้น มีความลาดชันสูง เสี่ยงตอการเกิดการชะลาง
พังทลายของหนาดินสูงมากในชวงหนาฝน  

 
รูปที่ 4-14  แผนที่แสดงเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่ควรใหมีการฟนฟูตามธรรมชาต ิ
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รูปที่ 4-15 พื้นที่ที่ทําการเกษตรที่ไมเหมาะสมเพราะเปนดินตื้น มีความลาดชันสูง เสี่ยงตอการเกิดการชะลางพังทลาย 

 

  

รูปที่ 4-16  พื้นที่ที่เปนไรรางหมุนเวียน 
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4.1.7 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

เนื้อที่ 138 ไร หรือรอยละ 0.27 ของเนื้อที่ทั้งหมด เขตนี้เปนที่ตั้งของชุมชน และหนวยงานราชการ
ตางๆ  

 
รูปที่ 4-17  แผนที่แสดงเขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                               ลุมนํ้าแมลอบ  4-17 

รูปที่ 4-18  ที่ตั้งบานเรือนของชุมชน 

รูปที่ 4-19  ที่ตั้งสถานที่ราชการ 

รูปที่ 4-20  ลักษณะบานเรือนของชาวบานในชุมชน 
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รูปที่ 4-21  กลุมอาชีพทอผา 

 

รูปที่ 4-22  การตําขาวเปลือก รูปที่ 4-23  ชางที่พบในหมูบาน 

รูปที่ 4-24  เด็กนักเรียนระดับประถมตน รูปที่ 4-25  ความเปนอยูของชาวบาน 
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4.1.8 เขตปาละเมาะและทุงหญาเลี้ยงสัตว 
เนื้อที่ 84 ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อที่ทั้งหมด เขตนีเ้ปนพ้ืนที่ไมละเมาะและทุงหญาเลี้ยงสัตว 

 
รูปที่ 4-26  แผนที่แสดงเขตพื้นที่ปาละเมาะและทุงหญาเลี้ยงสัตว 
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รูปที่ 4-27  พื้นที่ปาละเมาะและพื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว 

แหลงนํ้า 
ลําน้ําสายหลักของพื้นที่คือลําน้ําแมลอบไหลผานตอนกลางของพื้นที่ โดยไหลจากทิศใตขึ้นไปทางทิศ

เหนือ เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติมีน้ําตลอดป นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําที่สรางขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ํา 

รูปที่ 4-28  ลํานํ้าแมลอบ 
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รูปที่ 4-29  ฝายนํ้าลน ลํานํ้าแมลอบ 
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สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ แตทั้งนี้ตอง
พิจารณาใหสอดคลองตามความตองการที่แทจริง เปนไปตามนโยบาย แผน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตางๆ ไดรับความสะดวกสบายใหความปลอดภัยพรอมทั้งเปนการแกไข
ปญหาตางๆ ในการยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่โครงการ  

หนวยงานราชการที่มีสวนรวมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และมีกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ใน
พ้ืนที่ ป 2551  มีดังตอไปนี้ 
5.1 กรมพัฒนาท่ีดิน 

หนวยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม กรมพัฒนาที่ดิน ผลการดําเนินงานประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 
5.1.1. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
   1. ขุดลอกหนาฝายและทําทางลําลอง 
      - ขุดลอกหนาฝาย 1,600 ลูกบาศกเมตรเพื่อเพิ่มปริมาตรในการเก็บกักน้ําของแหลงน้ําธรรมชาติ  

  
      - ทําทางลําลอง กวาง 3.00 เมตร x ยาว 1,865 เมตร เพ่ือเขาสูพ้ืนที่แหลงน้ํา 
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   2. สรางฝายชะลอน้ํา ดําเนินการสรางฝายชะลอน้ําเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ําสําหรับ
อุปโภคและบริโภค จํานวน 3 แหง 

  

  
  3. การกอสรางศาลาทรงงาน ดําเนินการกอสรางศาลาทรงงานในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการฯ จํานวน 1 หลัง 
5.1.2. การอนุรักษดินและน้ํา ฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน ดําเนินการกอสรางโครงสรางอนุรักษดินและ
น้ําเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน ดังตอไปนี้ 

1. สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใชท่ีดิน 
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2. จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

-  คันคูรับน้ําขอบเขา รวมความยาวทั้งสิ้น 87.209 กม. 

  
-  คูเบนน้ํา รวมความยาวทั้งสิ้น 23.308 กม. 
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-  อาคารชะลอความเร็วของน้ํา จํานวน 117 จุด 

  
-  บอดักตะกอนปูนทราย จํานวน 12 จุด 

  
  3. การสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน 

-  สงเสริมสาธิตการปรับปรุงบํารุงดินโดยวิธีการทางชีวภาพ โดยการใชสารเรงสูตรตางๆ ที่ทางกรม
พัฒนาท่ีดินไดทําการคนควาวิจัย และผลิตสารเรงเหลานี้เพ่ือเผยแพรแจกจายใหเกษตรกรนําไปใชในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน สารเรงตางๆ ที่ไดทําการสงเสริมใหเกษตรกรนําไปใชมี ดังนี้ 

 -  สารเรงซุปเปอร พด.1 เพ่ือการผลิตปุยหมัก 
-  สารเรงซุปเปอร พด.2 เพ่ือการผลิตน้ําหมักชีวภาพ 
-  สารเรงซุปเปอร พด.3 เพ่ือการผลิตเชื้อจุลินทรียในการควบคุมเชื้อโรคที่เปนสาเหตุของโรคพืช 
-  สารเรง พด.6 เพ่ือการผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 
-  สารเรง พด.7 เพ่ือการผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช 
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-  สงเสริมและสาธิตใหเกษตรกรรูจักการใชสารอินทรียชีวภาพตางๆ ตามที่ไดกลาวไปแลวเพ่ือทํา

การเพาะปลูกและการปรับปรุงบํารุงดิน เปนจํานวนเนื้อที่ทั้งสิ้น 500 ไร 

  
  4. การสงเสริมและสาธิตการใชปุยพืชสด 

สงเสริมใหเกษตรกรไดรูจักการใชปุยพืชสด โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วเปนพืชคลุมดินและไถกลบเพื่อ
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ไดจัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืชปุยสดจํานวน 100 ไร และสงเสริม
แนะนําใหเกษตรนําความรูดังกลาวไปใชในไรนาของตนจํานวน 200 ไร 
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  5. การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 

ปลูกหญาแฝกบริเวณแหลงน้ํา ริมเสนทางคมนาคม และบริเวณพื้นที่โครงสรางอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือ
ปองกันการชะลางพังทลายของดิน จํานวน 200,000 กลา 

  
ปลูกหญาแฝกบริเวณแหลงนํ้า 

  
ปลูกหญาแฝกบริเวณพ้ืนที่โครงสรางอนุรักษดินและนํ้า เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

  
ปลูกหญาแฝกบริเวณริมเสนทางคมนาคม 
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  6. การจัดตั้งกลุมเกษตรอินทรียเพื่อลดการใชสารเคมี 

ดําเนินการจัดตั้งกลุมเกษตรอินทรีย ในพื้นที่จํานวน 4 หมูบาน เพ่ือรณรงคใหเกษตรกรลดการใช
สารเคมีทําการเกษตร โดยหันมาทําการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย โดยการใชปุย สารกําจัดศัตรูพืช สาร
กําจัดโรคพืช ที่เปนผลิตภัณฑประเภทสารอินทรียชีวภาพแทน เพ่ือลดการเกิดมลภาวะที่มีผลกระทบตอ
พ้ืนที่ดานลางของลุมน้ํา 

  
5.1.3 การจดัทําแปลงสาธิต  ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิต ดังตอไปนี้ 

 
แปลงสาธิต ในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ 
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1. สรางขั้นบันไดดินแบบตอเนื่อง จํานวน 2.767 กม. 

  
2. สราง ถัง คสล.ขนาด 6 เมตร สูง 1.8 เมตร จํานวน 1 ถัง 
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3. จัดสรางระบบน้ําจากตนน้ําและวางทอสงน้ํา ระยะทาง 880 เมตร 

  

  
4. จัดสรางระบบจายน้ําในแปลงสาธิต เนื้อที่ 13 ไร 

  
ระบบจายนํ้า 
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ระบบจายนํ้า 

5.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ ดําเนินการ

เผยแพรความรูเกี่ยวกับงานดานบัญชี โดยการจัดฝกอบรมใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งประกอบ 
ดวยกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) โครงการสงเสริมความรูทางดานบัญชี โดยการอบรม เผยแพร/สอนแนะใหความรูความเขาใจ
บัญชีรับ-จายในครัวเรือน และบัญชีตนทุนอาชีพ โดยไดจัดฝกอบรมใหแกผูเขารับการอบรมจํานวน 31 คน 

2) การสงเสริมการเรียนรูดานการเงินการบัญชีใหแกกลุมอาชีพฯ โดยการจัดฝกอบรมใหแกกลุม
อาชีพ จํานวน 2 กลุม 

- การเผยแพรสอนแนะการใหความรูเรื่องบัญชีรับ-จาย ในครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 
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- การสงเสริมการเรียนรูดานการเงินการบัญชีใหแกกลุมอาชีพฯ 

  

  
5.3 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดประชุมหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ณ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
เชียงใหม  โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายจรัลธาดา กรรณสูต) เปนประธานการประชุม  เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2551 

2. จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 

-  ประสานสวนราชการเตรียมการรับเสด็จฯ 
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 -  จัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานผูตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เขต 1 สงรางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการฯ เพ่ือพิจารณาลงนาม 

  

  
3. ประสานการเดินทางมาราชการของผูบริหารระดับสูงของกระทรวงในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณโครงการฯ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่  
21 มกราคม 2551 

4. รวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณโครงการฯ  
อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 

5. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2551 - 2553 
6. รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานใหผูบริหารของกระทรวงฯ รับทราบ 

5.4 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเชียงใหม กรมประมง  
มีการดําเนินการสํารวจและรวบรวมพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยทําการสํารวจลําน้ํา

จํานวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง 
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สํารวจและรวบรวมพันธุสัตวนํ้า 

 จากผลการสํารวจลําหวยแมลอบ บริเวณ บานกองปอใต หมูที่ 8 ตําบลนาเกียน จังหวัด
เชียงใหม พบสัตวน้ําจํานวนทั้งสิ้น 8 ชนิด ดังนี้ 

 
5.5 สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม กรมประมง 

ทําการสํารวจสภาพพ้ืนที่และความตองการประกอบอาชีพทางดานประมง ในพื้นที่หมูบานตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
 (1) บานอูตูม หมูท่ี 6 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
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 สภาพหมูบาน  บานอูตูมเปนหมูบานที่ใหญที่สุดในพ้ืนที่โครงการฯ มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
112 ครัวเรือน เปนที่ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลนาเกียน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แหง 
สถานีอนามัย 1 แหง มีไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตใช สามารถใช โทรศัพทสาธารณะ หรือ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไดในบางจุด 

  
บานอูตูมเปนหมูบานที่ใหญที่สุดในพื้นที่โครงการฯ องคการบริหารสวนตําบลนาเกียน 

ความสนใจในการเพาะเลี้ยงปลา  มีการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก โดยมีประชาชนสนใจและ
ตองการเลี้ยงปลาในบอพลาสติกจํานวน 34 ราย และมีพ้ืนที่สําหรับสนับสนุนบอปลาประจําหมูบาน
จํานวน 2 จุด คือ 
 1) บริเวณกลางหมูบาน จํานวน 2 บอ เปนพ้ืนที่ที่เปนบอเกาของหมูบาน แตปจจุบันบอแรก
ตื้นเขินมาก จําเปนตองขุดลอกปรับแตงคันบอ สวนบอที่สองความลึกประมาณ 2 เมตร แตในฤดูแลงน้ํา
นอย โดยมีความลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร 
 2) อางเก็บน้ําแมจาง อยูในพื้นที่หนวยจัดการตนน้ําแมจาง ไกลจากหมูบานออกไปประมาณ 
8 กิโลเมตร พ้ืนที่ประมาณ 14 ไร น้ําลกึประมาณ 15-20 เมตร เปนแหลงน้ําสําคัญของหมูบานตางๆ ใน
พ้ืนที่โครงการ 

 
บอเกาของหมูบาน อางเก็บนํ้าแมจาง 

 (2) บานกองปอใต หมูท่ี 8 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
 ความสนใจในการเพาะเลี้ยงปลา  มีประชาชนสนใจและตองการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก 
ประมาณ 14 ราย ทุกรายเคยเห็นรูปแบบการเลี้ยงจากโรงเรียน ศศช. บานกองปอใต  สําหรับพ้ืนที่ที่
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สนับสนุนบอปลาประจําหมูบาน เปนบอเก็บน้ําเกา อยูทางดานหลังหมูบาน ใกลกับฝายน้ําลน เปน
ทางผานที่จะไปบานทูจอง พ้ืนที่ประมาณ 400 ตารางเมตร 

 
 (3) บานทูจอง หมูท่ี 8 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 จากการสํารวจสภาพหมูบาน ไมพบวามีการเลี้ยงปลาในบอพลาสติกในพื้นที่หมูบานนี้ และไม
มีพ้ืนที่ที่จะสนับสนุนเปนบอปลาประจําหมูบานสําหรับงานสงเสริมทางดานการประมง 

  
 (4) บานแมลอบคี หมูท่ี 8 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 ความสนใจในการเพาะเลี้ยงปลา มีประชาชนสนใจและตองการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก 
ประมาณ 5 ราย ทุกรายเคยเห็นรูปแบบการเลี้ยงจากโรงเรียน ศศช. บานแมลอกเหนือ (บานแมลอบคี) 
 สําหรับพ้ืนที่ที่สนับสนุนบอปลาประจําหมูบานนั้น หมูบานนี้ไมมีพ้ืนที่ดังกลาวเพ่ือทําการ
สาธิต 
 (5) บานทิกะเย หมูท่ี 10 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
 จากการสํารวจไมมีการเลี้ยงปลาในบอพลาสติกในหมูบานนี้ แตมีพ้ืนที่ที่สนับสนุนเปนบอปลา
ประจําหมูบาน ซึ่งอยูภายในหมูบาน มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร ความลึก 1.5 เมตร ขุดมาประมาณ 20 ป 
และมีน้ําตลอดทั้งป 
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(6) บานพล่ังแท หมูท่ี 12 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
 ความสนใจในการเพาะเลี้ยงปลา  มีประชาชน

สนใจและตองการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก ประมาณ 11 ราย  
ทุกรายเคยเห็นรูปแบบการเลี้ยงจากโรงเรียน ศศช. บานพลั่งแท 
สําหรับพ้ืนที่ที่สนับสนุนบอปลาประจําหมูบานนั้น ชาวบานยังไม
สามารถตัดสินใจไดวาจะใชบอปลาของโรงเรียนศศช. บานพลั่ง
แท  หรือจะขุดบอใหม  เนื่องจากบริเวณที่สามารถขุดบอปลาได
ไมใชพ้ืนที่สาธารณะ  เกรงวาเมื่อเวลาผานไปจะมีปญหา    บอปลาของโรงเรียนศศช. บานพลั่งแท 
 (7) บานหางหลวง หมูท่ี 12 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
 ความสนใจการเพาะเลี้ยงปลา  มีประชาชนสนใจและตองการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก 
ประมาณ 20 ราย  ทุกรายเคยเห็นรูปแบบการเลี้ยงจากโรงเรียน ศศช. ในหมูบานใกลเคียงแตไมมีพ้ืนที่
สําหรับสนับสนุนบอปลาประจําหมูบาน 

 (8) บานทังที หมูท่ี 20 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 ความสนใจในการเพาะเลี้ยงปลา มีประชาชนสนใจและตองการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก 
ประมาณ 20 ราย  ทุกรายเคยเห็นรูปแบบการเลี้ยงจากโรงเรียน ศศช. บานทังที  แตไมมีพ้ืนที่สําหรับ
สนับสนุนบอปลาประจําหมูบาน 
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 (9) บานกองปอเหนือ หมูท่ี 20 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ความสนใจในการเพาะเลี้ยงปลา  มีประชาชน

สนใจและตองการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก ประมาณ 4 ราย  
ทุกรายเคยเห็นรูปแบบการเลี้ยงจากโรงเรียน ศศช. บานกอง
ปอเหนือ 
 ในดานพ้ืนที่สําหรับสนับสนุนบอปลาประจํา
หมูบานนั้น เปนพ้ืนที่บอขุดอยูบริเวณดานทายหมูบาน หางไป
ประมาณ 100 เมตร 

5.6 กลุมกิจการและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กรมปาไม 

 ดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) ทําการเพาะชํากลาไมทั่วไป  จํานวน 20,000 กลา 
2) ทําการเพาะชํากลาไมมีคา   จํานวน 20,000 กลา 
3) จัดทําฝายตนน้ําผสมผสาน  จํานวน 30 แหง 

                                           
4) งานสงเสรมิและพัฒนาตามพระราชดําริ 
5) การจัดทําตัวชี้วัดโครงการ 
6) งานอํานวยการ 

กิจกรรมเพาะกลาไมทั่วไป/ไมมีคา 
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กิจกรรมจัดทําฝายตนน้ําผสมผสาน 
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งานสงเสริมและพัฒนาตามพระราชดําริฯ 
 ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเกษตรและกลุมอาชีพตางๆ
ในหมูบานใหเปนไปตามเปาหมาย 

การพัฒนาการเกษตร 

  
การทอผา 
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งานจัดทําตัวช้ีวัดโครงการ 
 ดําเนินการจัดทําแผนงานและสํารวจความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการฯ 
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งานอํานวยการ 

ดําเนินการจัดสรางสํานักงานชั่วคราวเพ่ือเปนศูนยประสานงานโครงการฯ วางแผนการดําเนินงาน 
ประสานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน รวมประชุมกับประชาชน
เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธถึงวัตถุประสงค เปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานของโครงการฯ ควบคุม 
ดูแลรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ บํารุงดูแลรักษาและปรับภูมิทัศนบริเวณสํานักงานฯ  
แจกจายกลาไมใหกับประชาชน จํานวน 40,000 กลา สงเสริมสนับสนุน และใหคําแนะนํา แกประชาชนใน
มีความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําการสํารวจ
วิเคราะหปญหาและอุปสรรค ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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การจัดสรางสํานักงานชั่วคราว 
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การประชาสัมพันธ 

  

  
การประสานงานและเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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5.7 ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม กรมการขาว 
 (1) การพัฒนาดานพันธุขาวนาสวนที่สูง 

      (1.1)  จัดทําแปลงทดสอบพันธุ/สายพันธุ  จํานวน 5 พันธุ/สายพันธุ 
 ตกกลาวันที่ 26 พฤษภาคม  2551  ปกดําวันที่ 26 มิถุนายน 2551 พบวาพันธุ/สายพันธุที่
ใหผลผลิตสูงเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรกคือ บือโปะโละพะโดะ(SPTC(99078) ขาวละอูป(PMPC95009)  และ
ขาวหลวงสันปาตอง  ใหผลผลิต 568  560  480  กิโลกรัมตอไรตามลําดับ 

  

  
      (1.2) จัดทําแปลงศึกษาพันธุขาวสายพันธุบือพะดู จํานวน 7 พันธุ/สายพันธุ 
 ตกกลาวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ปกดําวันที่ 26 มิถุนายน 2551  พบวาพันธุ/สายพันธุ 
บือพะดูมีแนวโนมปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและมีแนวโนมใหผลผลิตคอนขางสูง ไดแก บือพะดู-327 ได
ผลผลิต 550 กิโลกรัมตอไร 

     (1.3) การมีสวนรวมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุขาว 
 ดําเนินการประเมินความชอบ ลักษณะทรงตน รวงและเมล็ดของพันธุขาวทดสอบพันธุ  โดย
ใหเกษตรกรรวมคัดเลือกพันธุขาว ตั้งแตระยะแตกกอ ระยะโนมรวง และระยะสุกแก พบวาเกษตรกรให
ความสนใจและเลือกไวเพ่ือเปนเมล็ดพันธุสําหรับปลูกในฤดูตอไป คือพันธุขาวหลวงสันปาตอง จํานวน 
120 กิโลกรัม และบือพะดู 30 กิโลกรัม 
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      (1.4) การกระจายเมล็ดพันธุขาวพันธุดีสูแปลงเกษตรกร 
 โดยจัดพันธุขาวหลวงสันปาตอง ใหเกษตรกร จํานวน 6 ราย พบวาใหผลผลิต 450 กิโลกรัม
ตอไร  ซึ่งเกษตรกรไดเก็บไวเพ่ือบริโภค และเก็บเมล็ดพันธุเพ่ือไวปลูกในฤดูกาลตอไป จํานวน 180 
กิโลกรัม 

      (1.5) การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีโดย
มีเกษตรกรมีสวนรวม ใชพันธุขาวในทองถิ่นคือ พันธุบือตะ
คีย เปาหมายการผลิต 1 ตัน เกษตรกรจํานวน 2 ราย ให
คําแนะนําขั้นตอนและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ การดูแลรักษา 
การตรวจตัดขาวปนในแปลงนาคือระยะกลา แตกกอ ออก
ดอก และสุกแก แนะนําวิธีการเก็บเกี่ยวขาวในเวลาที่
เหมาะสม ทําใหผลผลิตมีคุณภาพดีตรงตามความมุงหมาย 
 (2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

      (2.1)  จัดทําแปลงทดสอบการใชปุยอินทรียน้ําหมักพด.2    
 ดําเนินการในพื้นที่  2  ไร โดยจัดทําโดยแบงแปลงนาออกเปน 2 แปลงๆ ละ 1  ไร  แปลงที่ 
1 พน น้ําหมักพด.2  แปลงที่ 2 ทําแบบเกษตรกร ทําการฉีดพนน้ําหมักพด.2 ที่ใบและลําตนของขาว  
ระยะขาวตั้งตัวและระยะขาวแตกกอ โดยใชน้ําหมักพด.2 อัตรา 20 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร   พบวาแปลงที่ฉีด
พนน้ําหมักพด.2  ใหผลผลิต  480 กิโลกรัมตอไร  สวนแปลงของขาวเกษตรกรใหผลผลิต 407 กิโลกรัม
ตอไร  ผลผลิตเพ่ิมขึ้นคิดเปน 17.93 เปอรเซ็นต ผลการทดสอบพบวาการใชน้ําหมักพด.2  ผลผลิตมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น 

      (2.2) จัดทําแปลงพิสูจนทราบ 
 จัดทําโดยแบงแปลงนาออกเปน 2 แปลงๆ ละ 1 ไร แปลงที่ 1 ปกดําแบบวิชาการ  แปลงที่ 
2 ปกดําตามแบบของเกษตรกร พบวาการปกดําตามแบบวิชาการตนขาวสูง 110 เซนติเมตร  จํานวนรวง
ตอกอ 9 รวงใหผลผลิต 413 กิโลกรัมตอไร สวนแปลงของเกษตรกรตนขาวสูง 103  เซนติเมตร จํานวน
รวงตอกอ 7 รวงตอกอ ใหผลผลิต 407 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตเพ่ิมขึ้นคิดเปน 1.47 เปอรเซ็นต  โดยสรุป
ผลผลิตมีความแตกตางเล็กนอย 
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 (3) การบริหารจัดการศัตรูขาว (โรค แมลง ศัตรูขาว) 

 ดําเนินการวิเคราะหระบบนิเวศของแมลงในแปลงนาขาว  รวมกับเกษตรกร โดยใชสวิงโฉบ
แมลงในแปลงนาเพื่อตรวจนับแมลงที่เปนศัตรูขาวและเปนมิตรกับชาวนาจํานวน 3 ครั้ง พบวาแมลงที่เปน
มิตรกับชาวนามีปริมาณที่สามารถควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูขาวได และไมพบการระบาดของเพลี้ย
กระโดดหลังขาวและพบวาขาวของเกษตรกรบางรายมีการระบาดของโรคถอดฝกดาบบางเล็กนอย 

 

 (4) การบริการวิชาการ 
      (4.1) การอบรม 

 จัดฝกอบรมเรื่ององคความรูเรื่องขาวใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรของโครงการพระราชดําริ 
เมื่อวันที่ 30- 31ตุลาคม 2551 ณ ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม จํานวน 39 คน  
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      (4.2) การถายทอดเทคโนโลยี 
 ใหคําแนะนําเกษตรกร  ในเรื่องการเตรียมดินแปลงปกดํา การปฏิบัติดูแลรักษาแปลง การใช
น้ําหมักพด.2 น้ําหมักพด.7 และการปองกันกําจัดโรค-แมลงศัตรูขาวตลอดฤดูกาล 

  

5.8  สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
 ดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1) แนะนําสงเสริมการบริหารการจัดการกลุมใหแกกลุมอาชีพทอผากระเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติ 
บานกองปอใต และบานพลั่งแท จํานวน 2 กลุม 4 ครั้ง 
 2) เผยแพรและปลูกฝงวิธีการสหกรณใหแกกลุมสมาชิกทอผาใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชุมชนได จํานวน 2 กลุม 4 ครั้ง 
 3) สนับสนุนเงินทุนเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัสดุเพ่ือทําการผลิตและรับซื้อสินคาที่
สมาชิกในกลุมผลิตไดเพ่ือสงจําหนายรานภูฟา 
5.9 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 จังหวัดเชียงใหม 
 ดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1) ประเมินประสิทธิผลในการดําเนินงานโครงการและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเกษตรกร จํานวน 
400 ราย 
 2) ประเมินทัศนคติความพึงพอใจเกษตรกรตอการใหบริการของเจาหนาที่ภาครัฐ จํานวน 
400 ราย 
 3) จัดทํารายงานสรุปผลและขอเสนอแนะ จํานวน 30 เลม 
5.10 งานของโครงการชลประทานเชียงใหม 
 ดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1) สํารวจสภาพภูมิประเทศ จัดหาน้ําใหพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 2) งานออกแบบทางดานวิศวกรรม 
 3) จัดทํางบประมาณ 
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5.11 หนวยงานอื่นๆ ที่เขารวมดําเนินการ 
 1) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
 2) ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม 
 3) สํานักงานเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม 
 4) สํานักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม 
 5) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
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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 

1 bnd_แมลอบ ขอบเขตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

polygon กลุมสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

2 province_แม
ลอบ 

ขอบเขตจังหวัดของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 amphoe_แม
ลอบ 

ขอบเขตอําเภอของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 tambon_แม
ลอบ 

ขอบเขตตําบลของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 village_ชม หมูบานและสถานที่สําคัญ
จังหวัดเชียงใหม 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

6 road_ชม ถนน จังหวัดเชียงใหม line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 stream_ชม ทางน้ํา จังหวัดเชียงใหม line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 province_
ชม 

ขอบเขตการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม 

polygon 
 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : L7018 
ความหมาย   :แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 L7018_แม
ลอบ 

ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐาน
กรมแผนที่ทหาร ชุด 
L7018 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 4644-4 ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 ที่
ยกมาเปนตัวอยาง 

raster 
(.tif) 

กรมแผนที่ทหาร นํามาสแกนและใส
คาพิกัดโดยสวนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการ สสว. กรมพัฒนาที่ดิน ป 
2552 
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Folder name : ORTHO 
ความหมาย   : ขอมูลภาพถายทางอากาศ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 ortho4k47_
แมลอบ  

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:4,000 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 464441272 ไฟลภาพออรโธสี 1:4,000 
ที่ยกมาเปนตัวอยางเพียง 
1ไฟล 

raster 
(.tif) 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 boundary_ 
ortho 
 

ขอบเขตตัวอยางภาพออร
โธสี 1:4,000 

polygon สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 

4 ortho25k47_
แมลอบ   

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:25,000    

polygon 
 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : DEM 
ความหมาย   : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 dem_แมลอบ ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM) 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : WEATHER 
ความหมาย   : ขอมูลภูมิอากาศ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา 
2 month สถิติภูมิอากาศเฉลี่ยราย

เดือน 
DBF กรมอุตุนิยมวิทยา 
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Folder name : CONTOUR  
ความหมาย    : เสนระดับความสูง 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 contour2m_ 
แมลอบ 

เสนระดับความสูง 
ตัวอยาง 

polyline สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา 
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : SOIL 
ความหมาย   : แผนที่ดิน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 soil_แมลอบ แผนที่ดินโครงการ polygon สวนมาตรฐานสํารวจจําแนกดินและ
ที่ดินสํานักสํารวจดินและวางแผนการ
ใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : GEOLOGY 
ความหมาย   : แผนที่ธรณีวิทยา 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 geo250k_แม
ลอบ 

แผนที่ธรณีวิทยา มาตรา
สวน 1:250,000 

polygon กรมทรัพยากรธรณี 

 
Folder name : LANDPLAN 
ความหมาย   : แผนที่แผนการใชที่ดิน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 Landplan2550
_แมลอบ 

แผนที่แผนการใชที่ดิน polygon สวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2       
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : LANDUSE 
ความหมาย   : แผนที่สภาพการใชที่ดิน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 lu2550_แม
ลอบ 

แผนที่สภาพการใชที่ดิน
ป พ.ศ. 2550 

polygon สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2    
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

2 lu2551_แม
ลอบ 

แผนที่สภาพการใชที่ดิน
ป พ.ศ. 2551 

polygon สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2    
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

3 landuse 
 

สภาพการใชที่ดิน xls สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว. 

 
Folder name : IRRIGATION 
ความหมาย   : แผนที่โครงการชลประทาน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 irr_project_l โครงการชลประทานขนาดใหญ point กรมชลประทาน 
2 irr_project_m โครงการชลประทานขนาดกลาง point กรมชลประทาน 
3 irr_project_s โครงการชลประทานขนาดเล็ก point กรมชลประทาน 
4 irr_area พ้ืนที่ชลประทาน polygon กรมชลประทาน 
5 rid_office สํานักชลประทาน  polygon กรมชลประทาน 

 
Folder name : RDPZone 
ความหมาย   : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 soilcons การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา xls 

2 farmwater ระบบกระจายน้ําในแปลงปลูกพืช xls 

- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
เชียงใหม 
- สวนพัฒนาเทคโนโลยี
และบริการ สสว. 
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Folder name : PICTURE 
ความหมาย   : ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

 soilprofile ขอมูลภาพหนาตัดดิน doc 
 soilcons 
 farmwater ไฟลภาพในพื้นที่จริง jpg 

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการ (สสว.) 
 

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.กรมพัฒนาท่ีดิน 2530  ทรัพยากรดินในประเทศไทย เอกสารวิชาการฉบับที่ 82 เฉลียว แจงไพร  
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2 . ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น  2 5 34  คู มื อ ก า ร ใ ช แ ผ น ที่ ก ลุ ม ดิ น  เ พ่ื อ ก า ร ป ลู ก พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 2541  ความรูเรื่องหญาแฝก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
4. กรมพัฒนาที่ดิน 2550  ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป 
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2539     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย 
          เนื่องในโอกาสมหามงคลปกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 
6. กระทรวงวัฒนธรรม 2550  สารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรอบ 
          60 ปแหงการครองราชย 
7. กระทรวงศึกษาธิการ 2542  ทฤษฎีใหมในหลวง ชีวิตที่พอเพียง 
8. จันทบูรณ สุทธิ 2524  ไรเลื่อนลอยชาวเขา  กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย 
9. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534  ภูมิลักษณประเทศไทย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

เจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา 
10. มูลนิธิพระดาบส 2551  คําสอนพอ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 
11. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 2551  ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ  

 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
12. สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย 2542  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการมูลนิธิใน
           ประเทศไทย 
13. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2538    52 ป
           แหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      
14. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2540  
           แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
15. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2544  
           ใตรมบารมี 20 ป ที่ กปร. 
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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 
   
   
   
   
   


