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คํานํา 
 รายงาน การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โครงการจัดพัฒนาท่ีดินฯ
ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตโครงการ การ
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2552 
ซึ่งสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ไดรวบรวม
ขอมูลและเอกสารตางๆ ที่จัดพิมพเผยแพรโดยหลายหนวยงาน นํามาปรับปรุงแกไข และเพิ่มเติมในสวน
ของแผนที่พื้นฐาน ภาพถายทางอากาศออรโธสีและระบบภูมิสารสนเทศ ใหมีขอมูลทางวิชาการที่เปน
ปจจุบันและครบถวนสมบูรณมากที่สุด และจัดพิมพไวในที่เดียวกันเปนรายงานรูปเลม มีภาพประกอบคํา
บรรยาย พรอมทั้งบันทึกเปนไฟลขอมูลลงบนแผนดีวีดีเพ่ือเผยแพรแจกจาย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา จะ
เปนประโยชนตอหนวยงานราชการและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 
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คําขอบคุณ 
 รายงานฉบับนี้มิอาจสําเร็จลงได ถาไมไดรับความกรุณาและความรวมมือจากเจาหนาที่ในหลายๆ
หนวยงาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่ใหความอนุเคราะหสละเวลาในการรวบรวมรายละเอียดของ
ขอมูลที่เปนเนื้อหาสาระและรูปภาพ อีกทั้งใหคําแนะนํา แกไข และใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนเพิ่มเติม
ในหลายประเด็น พรอมอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน คณะทํางานใครขอขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางสูง ดังนี้   

 - รองอธิบดีดานวิชาการ  กรมพัฒนาที่ดิน  
- รองอธิบดีดานปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  
- ผูอํานวยการกองแผนงาน  กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและจัดทําแผนที่  กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 และ 2  สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  และกลุมวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ  กรมพัฒนาที่ดิน                            
- เจาหนาที่ภายในโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง 
- เจาหนาที่ผูใหบริการขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา 
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รูปที่ 5-12 การซอมแซมเสนทางลําเลียง 5-5 
รูปที่ 5-13 แปลงปลูกปอเทือง 5-5 
รูปที่ 5-14 แปลงปลูกถั่วพรา 5-5 
รูปที่ 5-15 ขุดลอกบอดักตะกอน 5-6 
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 หนา 
รูปที่ 5-16 แปลงเพาะชํากลาแฝก 5-6 
รูปที่ 5-17 การผลิตปุยหมัก พด.1 5-6 
รูปที่ 5-18 การรดสารพด.1 บนกองปุยหมัก 5-6 
รูปที่ 5-19 การผลิตปุยอินทรียน้ําพด.2 และสารปองกันแมลงพด.7 5-7 
รูปที่ 5-20 การซอมแซมเสนทางลําเลียง 5-7 
รูปที่ 5-21 การประชุมสามัญประจําปสหกรณการเกษตรหนองพลับรุงเรือง จํากัด 5-8 
รูปที่ 5-22 การประชุมสามัญประจําปสหกรณการเกษตรกลัดหลวง จํากัด 5-8 
รูปที่ 5-23 การประชุมเพ่ือนําเสนอหาแนวทางฟนฟูโครงการ 5-9 
รูปที่ 5-24 สมาชิกและครอบครัว ในโครงการฯ 5-9 
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สวนที ่1 
ความเปนมาของโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราช

ประสงคหนองพลับ-กลัดหลวง 

 

รูปที่ 1-1  โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค 
1.1  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค “ หนองพลับ-กลัดหลวง ” มีพื้นที่โครงการฯ
อยูใน ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา และ 

  

รูปที่ 1-2  สํานักงานโครงการหนองพลับ รูปที่ 1-3  สํานักงานโครงการกลัดหลวง 
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รูปที่ 1-4  ทางเขาสํานักงานโครงการ รูปที่ 1-5  อาคารสํานักงานโครงการ 

ตําบลกลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ที่ทรงเล็งเห็นวาเกษตรกรสวนใหญมักทําการเพาะปลูกพืชในชวงฤดูฝนเทานั้น สวนฤดูแลงขาดแคลนน้ํา
ปลูกพืชไมได ทรงมีพระราชประสงคที่ทําใหเห็นเปนตัวอยางวา หากมีการกักเก็บน้ําไวแลว สามารถ
เพาะปลูกพืชได  

ป พ.ศ. 2513 ทรงรับสงให หมอมเจา ภีศเดช  รัชนี  ติดตอกรมพัฒนาที่ดินใหดําเนินการ
สํารวจจําแนกสมรรถนะที่ดิน รวมทั้งสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ผลการสํารวจสรุปไดวา สามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชประสงคได 

วันที่ 19 กันยายน 2515 กรมพัฒนาที่ดินจึงไดทําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการจําแนกที่ดิน
แหงชาติ เพ่ือพิจารณาถอนสภาพที่ดินปาสงวน โดยกระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศ มอบหมายให 
กรมพัฒนาที่ดินจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐใหเปนไปตามพระราชประสงค ไดมีประกาศในราช  
กิจจานุเบกษา เลมที่ 89 ตอนที่ 149 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2521 

วันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตําหนักจิตรดารโหฐาน ทรงมีพระราชดํารัสในการ
พระราชทานสัมภาษณแก เลขาธิการ กปร. และผูบริหาร กปร. เกี่ยวกับโครงการฯ หนองพลับ สรุปไดวา 
โครงการตามพระราชประสงคหนองพลับ จัดทําขึ้นเมื่อเห็นวามีพื้นที่ที่จะเพาะปลูกไดแมจะเปนพ้ืนที่ดินแหง
แลงก็ตามและในทามกลางความเชื่อที่วา ฤดูแลงไมใชระยะการเพาะปลูกก็ตาม พระองคไดพระราชทาน
คําแนะนําใหสรางอางเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตรยามเมื่อฝนทิ้งชวง  ซึ่งเปนผลใหทรงพอพระราชหฤทัยที่
ทรงพบวา                     

“...หนาแลงก็ยังทําได  ยังทํากินได ” 
และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทรงตั้งโครงการนี้เพราะพบวา มีราษฎรเปนจํานวนมากที่ขาดที่ทํากินเปน

หลักแหลง ไดบุกรุกทําลายปาและเขาครอบครองที่ดินในพื้นที่ของรัฐมากขึ้น ยังไมสามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมไดอยางถาวร ดังนั้นทรงมีพระราชประสงคที่จะทดลองดําเนินการโครงการพัฒนาที่ดิน  
แผนใหม ซึ่งรัฐบาลไดนอมเกลานอมกระหมอม ถวายพื้นที่เพ่ือจัดตั้งโครงการฯ “หนองพลับ-กลัดหลวง” 
ใหเปนแหลงประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีสิทธิ์ครอบครองตอเนื่องตลอดชั่วลูกชั่วหลาน แตไมมี
กรรมสิทธิ์ การซื้อขายที่ดินนั้น 
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พระราชกรณียกิจสําคัญครั้งเสด็จโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค  
“ หนองพลับ-กลัดหลวง ” 

เ มื่ อ วั น ที่  2  มิ ถุ น า ย น  2 5 1 5
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ
ราชดําเนินทอดพระเนตร โครงการจัด
พัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค ( 
หนองพลับ ) ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหแพทยหลวงทําการ
รักษาคนไขในหมูบาน และพระราชทาน
สิ่งของแกนักเรียนบานหนองพลับ และ
โรงเรียนวลัย  

  

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2516 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จพระราชดําเนินยังหองประชุม โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ 
ตามพระราชประสงค พระราชทานวโรกาสใหกรรมการสมาชิก 
7 ราย และผูแทนสมาชิกสหกรณ 65 ราย หมูบานสหกรณที่1 
เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทอยางใกลชิด  
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เ มื่ อ วั น ที่  1 9  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 1 6
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระ
ราชดําเนินหมูบานสหกรณที่ 1 โครงการ
จัดพัฒนาที่ดินฯ ตําบลหนองพลับ อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

เ มื่ อ วั น ที่  1 9  พฤษภ า คม  2 5 1 6
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระ
ราชดําเนิน โครงการจัดพัฒนาท่ีดินฯ 
ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนา
ที่ ดิน  ดร .บรรเจิด  พลางกูร  ถวาย
รายงาน 

 

เ มื่ อ วั นที่  1 9  พฤษภาคม  2 5 1 6
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชดําเนิน  โครงการจัดพัฒนา
ที่ดินฯ ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน ดร.บรรเจิด พลางกูร 
(อธิบดีคนแรกของกรมพัฒนาที่ดิน)
ถวายการตอนรับ 
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เ มื่ อ วั น ที่  2 6  พฤษภ า คม  2 5 1 8
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระ
ราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เยี่ยม โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตาม
พระราชประสงค ตําบลหนองพลับ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

เ มื่ อ วั นที่  2 6  พฤษภาคม  2 5 1 8
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชดํา เ นินพรอมดวย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเยี่ยมโครงการจัดพัฒนา
ที่ ดิ น ฯ  พร ะ ร า ชป ร ะ ส งค  ตํ า บ ล  
หนองพลับ อํา เภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

เ มื่ อ วั น ที่  2 6  พฤษภ า คม  2 5 1 8
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระ
ราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เยี่ยมโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระ
ราชประสงค ตําบลหนองพลับ อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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เ มื่ อ วั นที่  2 6  พฤษภาคม  2 5 1 8
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชดํา เ นินพรอมดวย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเยี่ยมโครงการจัดพัฒนา
ที่ดินฯ ตามพระราชประสงค ตําบล  
หนองพลับ อํา เภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โอกาสนี้เกษตรกรได
ถวายขนุนแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

 
 

 

เ มื่ อ วั น ที่  2 6  พฤษภ า คม  2 5 1 8
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระ
ราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เขาสูพลับพลาพิธี ของโครงการจัด
พัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค 
ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

 

 
เ มื่ อ วั นที่  2 6  พฤษภาคม  2 5 1 8
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชดํา เ นินพรอมดวย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เขาสูพลับพลาพิธี ของโครงการ
จัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค 
ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ทรงมีพระราชดํารัสใน
การปฏิบัติงาน แกขาราชการ และผูที่
เก่ียวของ 
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เ มื่ อ วั น ที่  2 6  พฤษภ า คม  2 5 1 8
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระ
ราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขา
สูโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราช
ประสงค ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทรง
พระราชทานสิ่งของ แกราษฎร 

 

เ มื่ อ วั นที่  2 6  พฤษภาคม  2 5 1 8
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี
พระกระแสรับสั่ งแก เจาหนาที่กรม
พัฒนาที่ดิน โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ
ตามพระราชประสงค ตําบลหนองพลับ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

เ มื่ อ วั น ที่  3 0  เ ม ษ า ย น  2 5 1 7
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงปลูก
ตนไม ในโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตาม
พระราชประสงค ตําบลหนองพลับ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                     หนองพลับ–กลัดหลวง 1-8 

เ มื่ อ วั นที่  1 4  พฤษภาคม  2 5 2 1
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชดํา เ นินพรอมดวย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณฯ เสด็จเยี่ยม
โครงการจัดพัฒนาท่ีดินฯ ตามพระราช
ประสงค ตําบลหนองพลับ อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในโอกาสนี้
ทรงมอบสิ่งของใหแกราษฎร 

 

  
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ เสด็จเยี่ยมโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ 
ตามพระราชประสงค ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
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เ มื่ อ วั น ที่  1 4  พฤษภ า คม  2 5 2 1
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระ
ราชดําเนิน พรอมดวยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณฯ เสด็จเยี่ยมโครงการจัด
พัฒนาที่ดินฯ พระราชประสงค ตําบล
หนองพลับ  อํ า เภอหั ว หิน  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 

พสกนิกรของพระองคตางๆ 
เฝารอรับเสด็จ 

 

เพื่อใหการดําเนินงานสนองพระราชดําริ เปนไปอยางมีประสิทธิ์ภาพและเปนไปตามพระราช
ประสงค จึงไดจัดทําแผนแมบทของโครงการฯ 2551-2554 เพื่อเปนกรอบในการทํางานในพื้นที่ใหเห็นเปน
รูปธรรมมากขึ้น มีเปาหมายที่ชัดเจน เนนการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เปน
แนวทางการดําเนินงาน โดยใชราษฎรเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ชุมชน ทั้งนี้เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาพื้นที่และแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสามารถเอ้ือ
ประโยชนตอกัน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยางยืน 

โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง ถือวาเปนโครงการ
พระราชดําริโครงการแรกที่กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการเขาไปดําเนินการ 

ภายหลังเมื่อไดทูลเกลาฯ  ถวายรายงานการสํารวจดังกลาวแลว  ไดทรงมีพระราชกระแสให
ดําเนินการดังนี้ 

1. สวนที่ 1  บริเวณพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ  เหมาะในการเพาะปลูกใหดําเนินการจัด
พัฒนาที่ดินใหแกราษฎร  โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการระหวางป  2515-2520 
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2. สวนที่ 2  บริเวณพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณที่ไมเหมาะแกการเพาะปลูกใหจัดพัฒนาเปนที่
เลี้ยงสัตวและดําเนินการในระหวางป 2521-2524   

3. ที่ดินที่พัฒนาแลว  และจัดสรรใหราษฎรเขาอยูอาศัยและประกอบอาชีพนั้น  ทรงมีพระราช 
ประสงคจะยังไมใหกรรมสิทธิ์ที่ดินแตยังใหสหกรณดูแล  ทั้งนี้เพราะอาจมีนายทุนเขาไปกวานซื้อที่ดินจาก
ราษฎรหรือในกรณีสมาชิกสหกรณเสียชีวิต  และมีการแบงที่ดินใหทายาท  เปนแปลงเล็กแปลงนอยจะทํา
ใหผิดหลักการพัฒนาที่ดิน  หรือแมกระทั่งการพัฒนาเสนทางคมนาคมที่รวดเร็วเกินความตองการก็อาจ
เกิดปญหานี้ไดเชนกัน  ดังที่  พลตํารวจเอกประเนตร  ฤทธิ์ฤาชัย  ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  ทรงเปนหวงมากถึงการตัดถนนหนทางเขาไปในพื้นที่ตางๆ เพราะทําใหมีการเก็งราคาที่ดิน
และสงผลใหนายทุนเขามาบีบบังคับกวานซื้อดวยวิธีการตางๆ 

เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาเหลานี้  จึงมอบภาระใหสหกรณดูแลมิใหแบงที่ดินใหแกผูใด
เปนรายบุคคล  แตลูกหลานก็สามารถใชที่ดินนี้สืบทอดกันไปโดยมิมีที่สิ้นสุด 

เมื่อกิจการสหกรณนี้เจริญขึ้นก็ใหจัดตั้งเปนสหกรณเอนกประสงคดําเนินธุรกิจตางๆ  เชน  
สงเสริมการสาธารณูปโภคในทองที่ ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่
ผลิตไดใหเปนสินคาสําเร็จรูป 

4. ใหราษฎรในโครงการฯ  เลือกคณะกรรมการขึ้น  ทําหนาที่ปกครองดูแลการประกอบอาชีพ 
ใหบังเกิดผล  โดยรับคําแนะนําทางวิชาการจากเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของในงานแตละดาน 

5. ใหกันบริเวณโครงการฯ  เนื้อที่ประมาณ  500 ไร  เพื่อตั้งเปนศูนยโครงการจัดพัฒนา
ที่ดินฯ ทําหนาที่เปนสื่อกลางประสานงานระหวางราษฎรในโครงการฯ  กับสวนราชการตางๆ  ชวยเหลือ
ราษฎรในโครงการฯ  คนควาทางวิชาการรวมทั้งผลิตพันธุพืช  เพื่อสนับสนุนโครงการฯ  และราษฎรใน
จังหวัดใกลเคียง 

6. ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการโดยมี หมอมหลวง 
เดช  สนิทวงศ  องคมนตรี  เปนประธาน  และมีหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ คือ สํานักราช
เลขาธิการ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมที่ดิน 
กรมสงเสริมสหกรณ  สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  กรมวิชาการเกษตร  กรมทางหลวง  กรมทรัพยากร
ธรณี  สํานักงบประมาณ  กรมพัฒนาชุมชน  กรมการปกครอง   กรมปาไม  กรมแผนที่ทหาร  กรม
พัฒนาที่ดิน  ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  หมอมเจา ภีศเดช  รัชนี  
และนายอําเภอหัวหิน  โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเปนเจาของเรื่อง 

พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเห็นวา ยังมีเกษตรกรชาวไทยที่ยากจนอยูเปนจํานวนมาก 

ที่ยังขาดเงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพและมีพื้นที่ทําประโยชนจํานวนนอยไมเพียงพอตอแรงงานและ
ผลตอบแทนเพื่อการดํารงชีพภายในครอบครัว ประกอบกับประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เกษตรกรจึงได
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บุกรุกที่ดินของรัฐและเขาแผวถางปาโดยพลการซึ่งเพ่ิมจํานวนมากขึ้นทุกป อันทําใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยากรของประเทศชาติอยางใหญหลวงดังพระราชดํารัสที่วา 

“...มีความเดือดรอนอยางยิ่งวาประชาชนในเมืองไทยจะไรท่ีดิน และถาไรท่ีดินแลวก็จะ
ทํางานเปนทาสเขา ซึ่งเราไมปรารถนาที่จะใหประชาชนเปนทาสคนอื่น แตถาเราสามารถที่จะขจัดปญหา
นี้ โดยเอาที่ดินจําแนกจัดสรรอยางยุติธรรม อยางมีการจัดตั้งจะเรียกวานิคมหรือจะเรียกวาหมูหรือ
กลุม หรือสหกรณก็ตาม ก็จะทําใหคนท่ีมีชีวิตแรนแคนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได...” 
1.2  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนในดานการผลิตสูงสุด 
2. เพ่ือสงเสริมใหราษฎรมีที่ดินทํากินและอยูอาศัยตลอดไป 
3. เพ่ือสงเสริมใหราษฎรรูจักชวยตนเองและไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางที่เกดิประโยชน 
   แกตนเองและสวนรวม  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.3  เปาหมาย 
พัฒนาที่ดินใหแกเกษตรกรมีการใชที่ดินในดานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพและไดประโยชน

สูงสุด และมีที่ดินเปนของตนเอง มีอาชีพหลักอยางมั่นคงและมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

1.4  ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตั้งแตเริ่มโครงการ ป พ.ศ. 2515-จนถึงปจจุบัน 

1.5  พ้ืนที่ดําเนินงาน 
โครงการฯอยูในพื้นที่ ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตําบลหวย

ทรายเหนือ อําเภอชะอํา  ตําบลเขากระปุก และตําบลกลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่
ประมาณ 65,000 ไร ไดแบงพ้ืนที่ดําเนินการออกเปน 2 สวน บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณพอสมควร
เหมาะสมแกการเพาะปลูกจะนํามาจัดใหราษฎรเขาทํากินและอยูอาศัย บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณต่ําจะ
นํามาจัดใหแกราษฎรเพ่ือ  การเลี้ยงปศุสัตวตอไป 

1.6  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

หลักการในการจัดที่ดินใหราษฎรมีดังน้ี 
1. ดินที่อุดมสมบูรณจะจัดใหสมาชิกโครงการเขาทํากินและอยูอาศัย ดินที่ไมสมบูรณจะพัฒนา 
   เปนทุงหญา 
2. ที่ดินที่พัฒนาแลวจะจัดใหสมาชิกโครงการฯ ครอบครัวละ 20-25 ไร โดยอยูอาศัยและ 
   ประกอบอาชีพ และจะใหมีรายไดสุทธิเฉลี่ยครอบครัวละไมต่ํากวา 12,000 บาท 
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3. ไมใหกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แตใหถือครองไดชั่วลูกหลาน 
4. ใหมีคณะกรรมการสมาชิก เพ่ือปกครองตนเอง 
5. ผูที่เปนสมาชิกโครงการฯ จะตองเปนสมาชิกสหกรณและดําเนินงานสหกรณในรูปสหกรณ 
   เอนกประสงค 
6. จัดใหมีหมูบานประมาณ 70-100 ครอบครัว โดยมีที่อยูอาศัยเปนกลุม รวมมีแปลงทํากินอยู
   บริเวณรอบๆ แตไมหางที่อยูอาศัยเกิน 3 กิโลเมตร 
7. กันที่ดินไวเพ่ือเปนปาของโครงการฯ ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 20% 
   ของเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13,000 ไร 
8. มีศูนยโครงการฯ สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเปนศูนยกลางดําเนินงานการติดตอของสมาชิก 
   และสวนราชการอื่นๆ 
วิธีการดําเนินการ 
1. กรมพัฒนาที่ดินในฐานะเจาของเรื่อง จะเปนผูกําหนดเปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานให 
   เปนไปตามวัตถุประสงค 
2. ดําเนินการพัฒนาที่ดิน เชน การเปดปา ปรับพ้ืนที่และไถพรวนในปของการดําเนินการ 
3. ดําเนินการจัดสรางถนน บอน้ํา ระบบอนุรักษดินและน้ํา 
4. แบงพ้ืนที่ตามขนาดของแปลงตามที่กําหนด ตามแผนผังของหมูบานสหกรณ 
5. ดําเนินการรับสมัคร และคัดเลือกราษฎรเขาเปนสมาชิกโครงการฯ จัดสรรที่ดนิใหอยูอาศัย 
   และทํากิน 
6. จัดหาแหลงน้ําใหสมาชิกโครงการฯ รวมทั้งสถานีอนามัย และโรงเรียน ฯลฯ 

1.7  หนวยงานรับผิดชอบในพื้นที่โครงการ 
- กรมพัฒนาที่ดิน - กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ 
- สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 - กรมสงเสริมการเกษตร  
- กรมปาไม - กรมชลประทาน 
- กรมทางหลวง - สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 
- กรมอุตุนิยมวิทยา - กรมสงเสริมสหกรณ 

1.8 คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

โครงการโดยมี หมอมหลวง  เดช  สนิทวงศ องคมนตรี เปนประธาน และมีหนวยราชการตางๆ ที่
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เกี่ยวของ  คือ สํานักราชเลขาธิการ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  กรมที่ดิน  กรมสงเสริมสหกรณ  สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท กรมวิชาการเกษตร กรม
ทางหลวง  กรมทรัพยากรธรณี  สํานักงบประมาณ  กรมพัฒนาชุมชน  กรมการปกครอง  กรมปาไม  
กรมแผนที่ทหาร กรมพัฒนาท่ีดิน ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  
หมอมเจา  ภีศเดช  รัชนี  และนายอําเภอหัวหิน  โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเปนเจาของเรื่อง 

2. ในการดําเนินงานโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงคนี้ เปนโครงการที่รวมกัน
ปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเปนศูนยกลางการประสานงานภายใตการกําหนด
นโยบายและกํากับดูแล  ติดตามผลใหคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระ
ราชประสงค  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให  ฯพณฯ  องคมนตรี  เปนประธานคณะ
กรรมการบริหารโครงการ  ดังนี้ 
 ป  พุทธศักราช  2516-2518 หมอมหลวงเดช  สนิทวงศ  ประธานองคมนตรี 
 ป  พุทธศักราช  2518-2522 หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ  จักรพันธ องคมนตรี 
 ป  พุทธศักราช  2522-2537 ศาตราจารย  ดร.ประกอบ  หุตะสิงห องคมนตรี 

3. ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ฯพณฯ  ศาสตราจารย  ดร.ประกอบ  หุตะสิงห  
องคมนตรี ไดแตงตั้งคณะปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่วิชาการ  เจาหนาที่สงเสริมอาชีพสาขา
ตางๆ รวมทั้งเจาหนาที่ของธนาคารกรุงไทย  จํากัด  ทําหนาที่ชวยเหลือ แนะนํา แกปญหา การประกอบ
อาชีพใหแกเกษตรกรอยางใกลชิดพรอมทั้งกํากับดูแลการใชสินเชื่อการเกษตรของสมาชิกใหถูกตองเปนไป
ตามจุดประสงค  

ปจจุบัน พลอากาศตรีกําธน สินธวานนท องคมนตรีเปนประธานคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค โดยมีผูแทนกรมพัฒนาที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ 

สําหรับคณะกรรมการในพื้นที่ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดมี คําสั่ งแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการดําเนินการโครงการฯ ขึ้น 3 คณะ คือ 

1.คณะอนุกรรมการดําเนินการโครงการฯ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
2.คณะอนุกรรมการดําเนินการโครงการฯ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
3.คณะอนุกรรมการดําเนินการโครงการฯ อาํเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 โดยมี : 
 ปลัดจังหวัด 

นายอําเภอทองที่ 
ผกก.สอ.ตชด.      
ผูแทนกรมปศุสัตว  

เปนประธานอนุกรรมการ 
เปนรองประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
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ผูแทนกรมปาไม                 
เกษตรจังหวัด 
สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรในทองที่ 
หัวหนาโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เปนอนุกรรมการ และเลขานกุาร 

คณะอนุกรรมการนี้มีอํานาจหนาที่ ดําเนินการรับสมาชิกหรือใหสมาชิกออกจากโครงการฯ 
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสมาชิกประจําหมูบานสหกรณ เปนที่ปรึกษาและใหขอเสนอแนะ รวมท้ัง
พิจารณาแกไขปญหาตางๆ ประสานงานและดําเนินการอื่นๆ เพ่ือใหโครงการฯ สําเร็จตามวัตถุประสงค     
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฎีการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

2.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
“ หนองพลับ-กลัดหลวง ” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ทรงพระราชทานแนวทางแกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ นําไปพิจารณาความเหมาะสมและความ
เปนไปได  ในการรวมกันดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน หรือบรรเทาปญหา

ตาง ๆ ตามสภาพสังคมและภูมิประเทศ เพราะ
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรคือ
พลเมืองสวนใหญของประเทศ การพัฒนาการ
เกษตรยอมหมายถึงการชวยใหประชาชนสวนใหญ
นั้นอยูดีกินดี มีรายไดพอเพียงจากการจําหนาย
ผลผลิต เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และ
เปนความเจริญของประเทศ ดังนั้นการประกอบ
อาชีพในดานผลิตผลท่ีไดจากธรรมชาติ ทั้งในดานที่
จะเปนการปลูกขาว ปลูกพืชไร ปลูกผลไม หรือการ

ทํามาหากินในดานปศุสัตวหรือประมง เพ่ือความมีชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรตามแนวทางของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
2.2 ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงวางแผน
พัฒนา เสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริโดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับหนวยงานของ
รัฐบาล พระองคทรงศึกษาขอมูลตางๆ เปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดกอนทุกครั้ง ในการจัดวางแผนโครงการ
ใดโครงการหนึ่งกอนจะมีพระราชดํารินั้น มีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 
     1) การศึกษาขอมูล  กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใดๆ นั้นจะทรงศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตางๆ ที่มีอยู เพ่ือใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้นๆ อยางละเอียดกอนเสมอ 
     2) การหาขอมูลในพื้นท่ี  เมื่อเสด็จฯ ถึงพ้ืนที่นั้นๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติมอีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด อาทิเชน              
         2.1) ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ ดินฟาอากาศ 
ทางน้ํา ฯลฯ 

2.2) ทรงสํารวจพ้ืนที่ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการพัฒนาได 
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         2.3) ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจากพื้นที่จริง
แลว ก็ทรงปรึกษากับเจาหนาที่ฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งทรงคํานวณ
วิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร และคุมคากับการลงทุนหรือไมเพียงใด 
อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปพิจารณาในรายละเอียดตามขั้นตอนตอไป 

3) การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการ  เมื่อเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับพระราชทาน
พระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตางๆ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประกอบการจัดทําโครงการใหเปนไป
ตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 
       อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของ
พระองคเปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรองตามหลัก
วิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดและมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา ก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณาตัดสินใจ
เอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได 

4) การดําเนินงานตามโครงการ  เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและผานการพิจารณาจาก
หนวยเหนือตามลําดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแลว หนวยงานท่ีเกี่ยวของก็จะ
ดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและประสานแผนตางๆ ใหแตละ
หนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนสอดคลองกัน และ/หรืออาจจัดตั้ง องคกรกลางที่ประกอบดวยแตละฝายที่
เกี่ยวของเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ 
     5) การติดตามผลงาน  ในการติดตามผลงานนั้น แตละหนวยงานรวมทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะไดมีการติดตามประเมินผลเปน 
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ระยะๆ แตที่สําคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเสด็จพระราชดําเนินกลับไปยังโครงการนั้นๆ  
ดวยทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนาและติดตามผลงานตางๆ ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ในกรณีที่เกิดมีปญหาอุปสรรคตางๆ ก็จะทรงชี้แนะแนวทางแกไขปญหานั้นๆ ใหสําเร็จลุลวงไป 
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       จากผลแหงการพัฒนาที่ผานมาดวยพระ
วิสัยทัศนที่กวางไกลและเปยมดวยพระเมตตา ไมเพียงแต
จารึกอยูในดวงใจของเกษตรกร หากแตประทับใจอยูในดวง
จิตของประชาชนทุกคน ทรงเปนนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญใน
สรรพศาสตรหลายแขนงวิชา ไมวาจะเปน การพัฒนาใน
พื้นที่ชนบท การพัฒนาดานเกษตรกรรม การพัฒนาดานการ
ประมง การพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว การพัฒนาแหลงน้ํา 
การพัฒนาปาไม การพัฒนาทรัพยากรดิน ตลอดจนการ
พัฒนาชาวเขา รวมไปถึงการพัฒนาในพื้นที่พิเศษอันตราย 
ทรงใชพระอัจฉริยภาพที่ลุมลึก นําการพัฒนาเขาสูทุกพื้นที่ 
เพ่ือลดความทุกขยาก ลําบาก แรนแคนใหกลับเปนพ้ืนที่

อุดมสมบูรณชุมชื้น หรือแมในยามที่บานเมืองบังเกิดภาวะวิกฤต ประชาชนเดือดรอน ไมวาจะดวยสาเหตุจาก
ภัยธรรมชาติ ภัยบานเมือง หรือภัยพิบัติอื่นใด ทรงมีพระเมตตาธิคุณคิดแกไขและพระราชทานความชวยเหลือ
ดวยพระองคเองเสมอ ทรงเปนที่พึ่งของประชาชนเพ่ือใหประชาชนมีความสงบสุขอยางถวนหนา 
2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

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

พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราช
ดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปน  
ครั้งแรก ขณะนั้นเปนชวงเวลาที่เศรษฐกิจไทยอยูในภาวะถดถอย  

ขณะเดียวกันก็เกิดการใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติขนานใหญ สงผลถึงชวง พ.ศ. 2535 – 
2539 โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากเศรษฐกิจการเกษตรสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีการ
ประกาศความเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC – Newly Industrialized Country) สังคมชนบทเปลี่ยนสู
สังคมเมือง วิถีชีวิตไทยดั้งเดิมเปลี่ยนสูรูปแบบสมัยใหม ที่ตองพึ่งพิงเครื่องจักรกล สงผลตอวัฒนธรรมความ
เปนอยู คนไทยจํานวนมากใชจายเกินตัว ในขณะที่สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลง ปาถูกทําลาย แมน้ําลําคลอง
เนาเสีย ปญหาสังคมทวีขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรม ในที่สุดสภาวะเศรษฐกิจที่พองโตขึ้นแบบฟองสบูก็แตก
เมื่อ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยอยูในสภาวะลูกหนี้ของสถาบันการเงินระหวางประเทศหลายแหง 
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รูปที ่2-1  ชาวบานหนองกระทุม หมู 6 ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือทรงเตือนสติและทรงชี้แนะแนวทางในการดํารงชีวิตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ตอมา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและ
สาขาอ่ืนๆ รวมกันประเมินและกลั่นกรองพระราชดํารัสดังกลาว เพ่ือเตรียมทําแผนเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และจัดทําหนังสือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงแกไขและมีพระบรมราชานุญาตใหเผยแพร เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ความวา  
   “เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินทางไปใน  ทางสาย
กลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุก 

  
รูปที่ 2-2  ประชมุสามัญประจําป 

สหกรณการเกษตรหนองพลับรุงเรือง จํากัด 
รูปที่ 2-3  ประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

สหกรณการเกษตรกลัดหลวง จํากัด 
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ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
เปนอยางดี”    

  
รูปที่ 2-4  สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรหนอง

พลับรุงเรือง จํากัด 
รูปที่ 2-5  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ

การเกษตรกลัดหลวง จํากัด 

2.4 ปลูกปาโดยไมตองปลูก 
     การปลูกปาโดยไมตองปลูก เปนแนวพระราชดําริอีกแนวหนึ่งเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม โดย
การสรางสมดุลธรรมชาติดวยวิธีปลอยใหตนไมเติบโตอิสระไมเขาไปรบกวนอยางนอย 5 ป  

 
รูปที่ 2-6  ผืนปาบริเวณบานพุมะคา และพื้นที่แหลงอาหารธนาคารอาหารชุมชน 

       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหาแนวทางและวิธีการหลากหลายเพื่อฟนฟูปา นับแตการสราง
จิตสํานึก การปลูกตนไมโตเร็วและหญาแฝกรักษาดิน การสรางฝายไปจนถึงวิธีฟนฟูปาโดยปลอยทิ้งไวไมเขา
ไปรบกวนอยางนอย 5 ป 
       ในชวงเวลา 5 ป ตนไมจะงอกงามโดยอาศัยวงจรการเกิด การเจริญเติบโต การทับถมทดแทน
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ตามธรรมชาติ เกิดเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเติบโตของกลาไม และใหเวลาพันธุไมที่ถูกทําลาย ไดมีชวง
ฟนตัว และถาหากปลอยปาทิ้งไวไดถึง 30 – 40 ป ปาเต็งรังซึ่งเปนปาโปรง มีตนไมขนาดเล็กขนาดกลางขึ้น
กระจัดกระจาย จะกลายเปนปาเบญจพรรณ ซึ่งเปนผืนปาที่มีไมขนาดกลางและเปนแหลงกําเนิดของไมที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไมประดู 

พื้นที่ตัวอยางการปลูกปาโดยไมตองปลูกไดแก ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม 
อันเนื่อง มาจากพระราชดําริ  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีที่ดินสวนหนึ่งเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มีพระราชดําริใหพัฒนาที่ดินดังกลาว 3 ขั้นตอนคือ ฟนฟูสภาพปา พัฒนา และปลอยทิ้งไวจน
ปาคอยๆ ฟนตัวตามลําดับ ระหวาง พ.ศ. 2529 – 2535 
2.5 ปลูกปาทดแทน 
       การปลูกปาทดแทน เปนแนวพระราชดําริเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมอยางเรงดวน โดยเนน
ปลูกไมโตเร็วและใหประโยชนหลายทาง คลุมแนวรองน้ําเพ่ือยึดผิวดินและเก็บความชุมชื้นแผขยายออกไป
ดานขางของรองน้ํา พรอมกับการสรางฝายชะลดความชุมชื้น โดยคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม หรือ
ลักษณะดั้งเดิมของปาและชุมชนเปนแนวทางสําคัญ 

2.6 ฝายชะลอความชุมช้ืน 
       หมายถึงสิ่งกอสรางขวางทางเดินน้ํา เชน ลําหวยขนาดเล็กในบริเวณตนน้ํา หรือพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง  เพื่อชะลอน้ําหรือความชุมชื้นใหหมุนเวียนภายในบริเวณนั้นๆ ทําใหดินชุมฉ่ํา ปาไมเขียวขจี และ
กระจายความชุมชื้นไปยังบริเวณโดยรอบ ทั้งยังเปนแนวปองกันไฟปา ชะลอน้ําที่เชี่ยวกรากในฤดูน้ําหลาก กัก
เก็บตะกอนหรือหนาดินไมใหไหลลงลุมน้ําตอนลาง 

       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแนวพระราชดําริเรื่องฝายหรือเช็คแดม (Check 
Dam) หลายครั้งเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณพื้นที่ตนน้ํา 
       ฝายชะลอความชุมชื้น อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี 2 ประเภท คือ ฝายรักษาความชุมชื้น 
และ  ฝายดักตะกอน  แบงเปน 3 แบบคือ  ฝายทองถ่ิน  ฝายเรียงดวยหิน  และ ฝายคอนกรีต 

 
รูปที่ 2-7  อาคารชะลอความเร็วนํ้า 
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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 
       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปาหลายประการ เชน ปลูกตนไม
ลงในใจคน ปลูกปาทดแทน ปาเปยก  สวนการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ การปลูกไมใชสอย ไม
ผลกินได ไมเศรษฐกิจ และยังมีประโยชนประการที่ 4 คือ อนุรักษดินและน้ํา พระราชดํารัสเรื่องดังกลาว
เกิดขึ้นที่หนวยพัฒนาตนน้ําทุงจอ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อพุทธศักราช 2519 
       การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริผสมผสานระหวางการอนุรักษ
และการฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน ศูนย
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จากสภาพภูเขาที่เคยถูกบุกรุกจนแหง
แลง กลับฟนคืนความอุดมสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม มีการปลูกไมใชสอยและไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไผ หวาย ไมฟนเชื้อเพลิง เชน ไม
กระถินยักษ ไมกินได เชน สะเดา แค มะขามปอม ทําใหปาอุดมสมบูรณ ชุมชนไดอาศัยกินใช และสามารถ
อนุรักษดินและน้ําในขณะเดียวกัน 

2.8 ปาเปยก 
       ปาเปยก เปนคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเรียกปาที่ประกอบดวยไมโตเร็ว และไมชุม
น้ํา เชน กลวย ซึ่งปลูกตามแนวคลองสงน้ํา โดยมีฝายชะลอความชุมชื้นชวยเก็บซับน้ําเปนระยะๆ ใหน้ําไหล
ซึมลงตามแนวเขาตลอดเวลา ปาเปยกเปนทั้งแนวกันไฟปาและสรางความชุมชื้นใหตนไมเติบโตไปพรอมกัน 
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       ในชวงเวลาที่ปาไมเมืองไทยถูกทําลายอยางหนัก เกิดไฟปาหลายครั้งและมีแนวโนมจะควบคุม
ไดยากขึ้นทุกป นอกจากไฟปาจะลามถึงพ้ืนที่ทํากินแลว คนและสัตวปาก็ไมมีที่อยูอาศัย พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ทรงหาหนทางแกไข มีพระราชดําริเร่ืองปาเปยกวาควรใชไมโตเร็วปลูกคลุมแนวรองน้ํา โดยใชน้ํา
จากคลองชลประทานและน้ําฝนเปนหลัก เพื่อใหความชุมชื้นแผขยายเปนวงกวาง สามารถสรางแนวกันไฟปา 
เปนการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกัน 
       การปลูกปาเปยกอีกวิธีหนึ่งคือ สรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือฝายกั้นน้ําขวางรองน้ําเปน
ระยะ น้ําที่กักไวจะคอยๆ ซึมลงใตผิวดิน ความชุมชื้นจะแผขยายออก จากนั้นจึงสูบน้ําไปยังพ้ืนที่ที่อยูระดับสูง 
แลวปลอยใหน้ําไหลซึมลงดินทีละนอย ขั้นตอนสุดทายคือปลูกตนกลวยเปนแนว แตละตนทิ้งระยะหางกัน
ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม ตนกลวยซึ่งเปนพืชอุมน้ําจะชวยชะลอไฟ 
       แนวพระราชดําริปาเปยกเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นชวยใหปาเขียวขจี
อยูตลอดเวลา ลดความเส่ียงที่จะเกิดไฟปา ตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จคือ ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีผันน้ําจากอางเก็บน้ําสูผืนปาโดยสงไปตามทอ
เจาะรูใหน้ําหยดเปนระยะ 

2.9 หญาแฝก 
       หญาแฝกเปนพืชที่มีระบบรากลึก แผกระจายลงไปในดินตรงๆ เปนแผงเหมือนกําแพง ชวย
กรองตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี ปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ที่ผิวหนาดินเกิดการกัด
เซาะจากฝนท่ีตกลงมาและน้ําที่ไหลบา ปองกันการสูญเสียหนาดินที่อุดมสมบูรณ แกปญหาดินพังทลายที่
กอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเดิมเคยใหผลผลิตทางการเกษตรสูงกลับใหผลผลิตลดลง 
และเมื่อมีปริมาณน้ําฝนมาก หญาแฝกจะชวยดูดซับการไหลบาของน้ําฝน ทําใหพื้นดินสามารถเก็บกักน้ําฝน
ไดอยางเต็มที่ 
       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงสภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรงศึกษา
ถึงศักยภาพของ  “หญาแฝก”  ซึ่งเปนพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลายของหนา
ดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว อีกทั้งเปนพืชพ้ืนบานของไทย วิธีการปลูกก็ใชเทคโนโลยีแบบงายๆ 
เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัดคาใชจายกวาวิธี
อื่นๆ 
       ในการใชประโยชนจากแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํานั้น พระองคทานทรงมีพระราชดําริให
ประยุกตใชหญาแฝกสําหรับการปองกันและควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 

   “...ควรเรงปลูกหญาแฝกใหมากๆ เพราะหญาแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการอนุรักษดินหลาย
ประการ โดยเฉพาะดินที่มีโครงสรางแข็งดังเชนที่หวยทรายนี้ หญาแฝกจะทําหนาที่เปนเขื่อนมีชีวิตที่จะชวยทํา
ใหดินมีความชุมชื้น และอุดมสมบูรณมากขึ้น...” 
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รูปที่ 2-8 แปลงปลูกหญาแฝกเพื่อขยายพันธุในโครงการฯ 

 
รูปที่ 2-9 แถบหญาแฝกตามแนวระดับในพื้นที่สวนราชการ 

 “...หญาแฝกมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการจัดระบบอนุรักษดิน โดยปลูกเปนแนวรั้วกั้นตามระดับชั้น 
และไดมีการศึกษาทดลองใชอยางไดผลดี ในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศแลว...” 

แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝก เพื่ออนุรักษดินและน้ําเริ่มขึ้นในชวงพุทธศักราช 2534–
2536 มีการทดลอง คนควา วิจัย เพ่ือนําหญาแฝกมาปลูกตามสภาพพื้นที่ดวยวิธีการปลูกที่เหมาะสม เชน 
ปลูกขวางแนวลาดภูเขากันดินทลาย ปลูกรอบแหลงน้ําเพ่ือกรองมลภาวะในน้ํา หรือปลูกเปนแนวกันไฟปา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงงานเกี่ยวกับหญาแฝกอยางจริงจังตอเนื่องนับสิบป มีพระบรมราชานุญาต
ใหมูลนิธิชัยพัฒนากอตั้งรางวัล The King of Thailand Vetiver Award  เปนรางวัลระดับสากล เพื่อ
สนับสนุนการทํางานและวิจัยเกี่ยวหญาแฝก 
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      ในป พ .ศ .  2536 องคกร International 
Erosion Control Association (IECA) ไดมีมติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International  Erosion 
Control Association’s    International 
Merit Award ใหแก พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภในการ
อนุรักษดินและสงเสริมสภาพแวดลอมโดยใชหญา
แฝก และในปเดียวกันนี้ ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ 
ถวาย “รากหญาแฝกชุบสําริด” เพ่ือสดุดีพระ
เกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษดินและน้ํา              

2.10 แนวพระราชดําริในการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 
 ปญหาเรื่องการผลิตและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาที่จะตองมีการ
จัดการที่เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 
 การแกไขปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่ไมงายเพราะตองใชปจจัยหลายประการในการแกไขปญหา ปจจัย
ดังกลาวไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความรวมมือของเกษตรกร แตทุก
สิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงปญหาของการใช
ทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานท่ีไดทรงงานหนักอยางตอเนื่องและทรงมี
พระราชดําริมากมายหลายประการในเรื่องของการแกไขปญหาและปองกันเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิตพืชเพ่ือใชบริโภคและจําหนาย สราง
รายไดแบบยั่งยืนและแบบเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรผูยากไร 
 ในการจัดการและพัฒนาที่ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญกับดิน 
ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่มโครงการจัดการและพัฒนาที่ดินฯ เมื่อป 
พ.ศ. 2511 เพื่อพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารได ทรงแนะนํา 
ใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพื่ออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญเปนวิธีการตามธรรมชาติที่เปนหนทาง
สรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเรื่องดิน จึง
เปนปญหาเฉพาะที่สอดคลองกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผลชัดเจน 
 พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการทาง
ปฐพีศาสตรโดยแท ยกตัวอยางเชน พระราชทานคําจํากัดความที่อานแลวเขาใจงายวาดินที่เหมาะสมสําหรับ
การเกษตรกรรมมีคุณสมบัติตางๆ คือ 
 แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 
 1. N (nitrate) ในรูป nitrate (ไนเตรท) 
 2. P (phosphorus) ในรูป phosphate (ฟอสเฟต)  
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        3. K (potassium) หรือ โพแตสเซียม 
 และแรธาตุอื่นๆ O H Mg Fe ไดแก O (oxygen) , H (hydrogen) , Mg (magnesium) , 
Fe (iron) 
 มีระดับ เปรี้ยว ดาง ใกลเปนดาง (pH 7) 
 มีความเค็ม ต่ํา 
 มีความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) 
 มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง) 
          ที่มา : โทรสารพระราชทานเรื่องดิน 
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สวนที่ 3  
ขอมูลพืน้ฐานของพื้นทีโ่ครงการจัดพฒันาท่ีดินฯ  
ตามพระราชประสงค หนองพลบั-กลัดหลวง 

3.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
 โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง มีพื้นที่ดําเนินการ

ประมาณ 65,000 ไร จัดตั้งขึ้นในป 2515 สังกัดสํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ กรมสงเสริม
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีสํานักงานหางจากอําเภอหัวหินประมาณ 27 กิโลเมตร และหาง
จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประมาณ 119 กิโลเมตร ตั้งอยูในโครงการตามพระราชประสงคหนองพลับ 
โดยมีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี้ 

 ทิศเหนือ       
ทิศใต      
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก 

ติดตอกับ ตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี                
ติดตอกับ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ                           
ติดตอกับ ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ          
ติดตอกับ ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ี

                         
รูปที่ 3-1  แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานโครงการฯ หนองพลับ-กลัดหลวง และสภาพพื้นที่ของพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 3-2  ที่ตั้งสาํนักงานโครงการฯ หนองพลับ บนภาพออรโธสี 

 
รูปที่ 3-3  ที่ตั้งสาํนักงานโครงการฯ กลัดหลวง บนภาพออรโธสี 
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การดําเนินการโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง ได
จัดแบงพ้ืนที่ออกเปนหมูบานสหกรณจํานวน 11 หมูบาน รวมเนื้อที่ 65,000 ไร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 หมูบานสหกรณที่ 1 อยูในเขตทองทื่ หมูที่ 2 บานหนองพลับ ตําบลหนองพลับ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 หมูบานสหกรณที่ 2 อยูในเขตทองที่ หมูที่ 6 บานหนองกระทุม ตําบลหนองพลับ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 หมูบานสหกรณที่ 3-4  อยูในเขตทองที่ หมูที่ 6 บานโปงแย ตําบลไรใหมพัฒนา   
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 หมูบานสหกรณที่ 5 อยูในเขตทองที่ หมูที่ 6 บานหนองเอื้อง ตําบลเขากระปุก 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 หมูบานสหกรณที่ 6 อยูในเขตทองที่ หมูที่ 9 บานโปงเกตุ ตําบลเขากระปุก     
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 หมูบานสหกรณที่   7 อยูในเขตทองที่ หมูที่ 11 บานโปงเกตุบน ตําบลเขากระปุก 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 หมูบานสหกรณที่ 8 อยูในเขตทองที่ หมูที่ 6 บานพุมะคา ตําบลกลัดหลวง     
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 หมูบานสหกรณที่ 9 อยูในเขตทองที่ หมูที่ 13 บานเขาอางแกว ตําบลเขากระปุก
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 หมูบานสหกรณที่   10 อยูในเขตทองที่ หมูที่ 8 บานหุบเฉลา ตําบลเขากระปุก    
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 หมูบานสหกรณที่ 11 อยูในเขตทองที่ หมูที่ 14 บานผาน้ําหยด ตําบลเขากระปุก 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

3.2  การคมนาคม 
การเดินทางเขาพ้ืนที่โครงการใชเสน (ทางหลวงฯ หมายเลข 3218) จากอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มุงหนาไปทางเสนทางเลี่ยงเมือง มาถึงสี่แยกหวยมงคลโดยประมาณ 9 กิโลเมตร ตรงไป
ตามเสน (ทางหลวงฯ หมายเลข 3219) ระยะการเดินทางอีกประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงพ้ืนที่โครงการฯ 
จะอยูทางดานขวามือ 
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รูปที่ 3-4  แผนที่แสดงขอบเขตและที่ตั้ง จากภาพถายออรโธสี ( ฐานขอมูล : bnd_หนองพลับ ) 
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รูปที่ 3-5  แผนที่แสดงดัชนีและภาพถายออรโธส ี
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3.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 

 
รูปที่ 3-6  สภาพพ้ืนที่ของโครงการ 

 
รูปที่ 3-7  แผนที่แสดงระดับความสูง 
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ลักษณะพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง เปนแบบ
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยจนถึงเกือบราบเรียบ (slightly undulating to nearly level) และแบบลูกคลื่น
ลอนชันถึงเนินเขา (rolling to hilly) มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 80-180 เมตร สําหรับแหลง
น้ําที่สําคัญๆ ไดแก อางเก็บน้ําหวยสามเขา อางเก็บน้ําหวยสงสัย เปนตน 

3.4 ภูมิอากาศ 
ลักษะภูมิอากาศ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมที่พัด

เวียนประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกวาฤดูลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น แตภาคใตฝง
ตะวันออกโดยเฉพาะทางตอนลางของภาคจะมีฝนตกชุกมาก เนื่องจากไมมีภูเขากั้น ทําใหไดรับอิทธิพล
จากลมที่พัดผานทะเลจีนใตและอาวไทยอยางเต็มที่ สวนอําเภอหัวหินอยูทางตอนบนของภาคใตฝง
ตะวันออก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงพัดเขาสูอําเภอนี้เปนบริเวณแคบ ทําใหมีฝนตกนอยในชวงฤดู
หนาว อากาศสวนใหญจึงคลายคลึงกับภาคกลางคือมีอากาศเย็นเปนคร้ังคราว และมีฝนตกชุกในชวงตน
ฤดู สวนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลมนี้จะพัดประจําในชวงฤดูฝน และเปนลมที่พัดผาน
มหาสมุทรอินเดียจึงทําใหระเทศไทยมีฝนตกมาก แตเนื่องจากอําเภอหัวหินอยูหลังทิวเขาตะนาวศรีซึ่งปด
กั้นทางลมนี้ไวจึงเปนที่อับฝน มีฝนตกนอยในชวงฤดูฝน ฝนสวนใหญจะตกมากในชวงฤดูหนาว คือ
ระหวางเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 

ฤดูกาลของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศของ
ประเทศไทย แบงออกไดดังนี้ คือ  

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีระยะประมาณ 3 เดือน 
คือ เมื่อฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงแตอากาศไมรอนมากเนื่องจากอยูใกลทะเล และมีกระแส
ลมฝายใตพัดเขาสูจังหวัด ทําใหไดรับลมเย็นและไอน้ําจากทะเลอากาศ 0 จึงคลายความรอนอบอาวลง 
เดือนที่มีอากาศรอนที่สุดจะอยูในเดือนเมษายนและพฤษภาคม  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย รองความกดอากาศต่ําพาดผานบริเวณภาคใตของประเทศไทย แลวเลื่อน
ขึ้นไปทางเหนือผานภาคกลางไปถึงภาคเหนือ ทําใหมีฝนตกชุกตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม โดยมีฝนตกหนักในเดือนตุลาคม  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหอุณหภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป สวนอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธอยูทางภาคใตตอนบนซึ่งมีอาณาเขตใกลกับภาคกลาง จึงมีอากาศหนาวเย็น
คลายกับทางภาคกลาง และมีฝนตามบริเวณชายฝงทะเล โดยเฉพาะเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
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ตารางที่ 3-1 ภูมิอากาศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในคาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2522-2551  

อุณหภูมิเฉลี่ย 
เดือน สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย 

ความชื้น 
สัมพัทธเฉลี่ย 

(%) 

การ 
คายระเหย 

นํ้า 

0.5 ของคาการ 
คายระเหยน้ํา 

ปริมาณ 
นํ้าฝน 
(มม.) 

มกราคม 37.4 9.9 24.8 71 133.5 66.75 80 
กุมภาพันธ 39.3 11.3 26.4 70 154.2 77.1 32.9 
มีนาคม 40 12.3 28.0 69 180 90 195.8 
เมษายน 41.2 17.2 29.2 70 177.5 88.75 88.3 
พฤษภาคม 39.6 20.5 28.6 74 147.5 73.75 188 
มิถุนายน 38.7 19.6 28.0 75 130.7 65.35 80.3 
กรกฎาคม 37.6 19.5 27.7 76 129.4 64.7 82 
สิงหาคม 37.8 19.4 27.6 77 123.4 61.7 80.5 
กันยายน 36.2 19.2 27.4 77 11.4 55.7 73.1 
ตุลาคม 35.4 15 26.5 80 100.2 50.1 226 
พฤศจิกายน 35.3 10.5 25.3 77 105.1 52.56 180.9 
ธันวาคม 35.1 6.4 24.0 72 121.9 60.95 31.5 
รวม - - - - 1614.8 807.4 1339.3 
เฉลี่ย 37.8 15.1 27.0 74    

ที่มา สถานีตรวจวัดภูมิอากาศหนองพลับ เฉลี่ย 30 ป  
 

 
รูปที่ 3-8  สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร สถานีหนองพลับ เฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2522-2551) 
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3.5 ธรณีวิทยา 

 
รูปที่ 3-9 แผนทีธ่รณีวิทยา ( ฐานขอมูล : geo250k_หนองพลับ) 

Qt     ตะกอนตะพัก ทราย,กรวด,ทรายแปง และดินลูกรัง 
Ckp   หินโคลนและหินทราย เนื้อเปนเม็ดกรวด  ซึ่งประกอบดวยเม็ดขนาดตางๆ กันของ  

แรควอตซ หินควอรตไซต หินแกรนิต แรเฟลสปาร หินชนวน หินฟลไลต และหินปูน หินทราย หินดินดาน
สีเทาถึงเทาอมแดง ซึ่งมีรอยแตกแบบกนหอย และหินแกรแวกยสีน้ําตาล 

หินชันและหินแปร ที่พบเปนกลุมหินราชบุรี 
หินปูน ที่พบเปน สีเทาออนถึงเทาเขม ชั้นหนาถึงไมแสดงชั้น เนื้อหินบางสวนตกผลึกใหมเปน

หินออน พบซากดึกดําบรรพประเภทฟวซูลินิต แบรคิโอพอด และไครบอยด 
นอกจากนี้ยังมีหินดินดาน หินโคลนและหินดินดานเนื้อฟลไลด สีเทาแกมเขียวถึงสีเทาเขม ชั้น

บางถึงหนาปานกลางแทรกสลับดวยหินทรายเนื้ออารโคส เนื้อลิฟกและเนื้อควอตซ สีน้ําตาลแกมเหลืองถึง
เทาแกมเขียวจางเนื้อละเอียด ชั้นหนาปานกลาง พบซากดึกดําบรรพประเภทหอยกาบคู และแบรคิโอพอด 
หินเชิรดสีน้ํานมถึงเทา ชั้นบางมาก แสดงการคดโคง พบซากดึกดําบรรพประเภทเรดิโอลาเรีย หินปูนเนื้อ
ดิน สีเทาเขม แสดงริ้วขาวของสายแรแคลไซต ชั้นบางถึงหนาปานกลางแทรกสลับดวยหินดินดาน สีเทา
เขมถึงดํา ชั้นบางที่แสดงการคดโคงพบหินเลอรนเฟลส หินชนวนและหินฟลไลด ที่แสดงการเรียงตัวของ
เม็ดแรตามแนวรอยแตกเรียบ ตามแนวสัมผัสกับหินแกรนิต แลบริเวณรอยเลื่อน 
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3.6 ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจดิน พบวาในบริเวณพ้ืนที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค 

หนองพลับ-กลัดหลวง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี สามารถจําแนกดินออกได เปน 8 
หนวยแผนที่ดิน ซึ่งแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 3-2  ดังนี้ 
ตารางที่ 3-2 แสดงหนวยแผนที่ดินและเนื้อที่ 
 

เนื้อที่ หนวยแผนที่ดิน 
(สัญลักษณ) คําอธิบาย ไร % 
1 Nk 
2 Pr 
3 Pr&Pr-col 

 
4 Ly/Ty  
5 Ly 
6 Tk  
7 Ty 
8 AC 
9 SC 

ชุดดินหนองแก 
ชุดดินปราณบุรี 
หนวยดินศักยเสมอของชุดดินปราณบุรีและดินปราณบุรีที่
เปนดินรวนหยาบ 
หนวยดินสัมพันธของชุดดินลาดหญาและชุดดินทายาง 
ชุดดินลาดหญา 
ชุดดินตาคลี 
ชุดดินทายาง 
ดินตะกอนลําน้ําเชิงซอน 
ที่ลาดชันเชิงซอน หรือภูเขา 

390 
1,516 
2,016 

 
33,269 
   437 
1,650 
3,808 

165 
8,097 

0.76
2.95
3.93

64.79
   0.85 

3.21
7.42
0.32

15.77

ลักษณะชุดดินที่พบในพื้นที่โครงการ 
1.ชุดดินหนองแก (Nong Kae Series: Nk) 

 
รูปที่ 3-10 หนาตัดดิน  

ชุดดินหนองแก 

กลุมชุดดินท่ี 20  
การจําแนกดิน Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic 
Aquic Natrustalfs  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพามาทับถมอยูบนตะพักที่น้ําทะเล
เคยทวมถึง  
สภาพพื้นท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว  
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง  
สภาพใหซึมผานไดของน้ํา ชา  
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน ไมพุมหนาม ทํานา
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือ 
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ดินทรายปนดินรวน  สีน้ําตาลปนเทาเขม  สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง  
กรดจัด (pH 6.0-5.5)  

ดินบนตอนลาง เปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลออนหรือ  
สีเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลแก น้ําตาลปนเขียว และน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถงึดางปาน
กลาง(pH 7.0-8.0) 

ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลออนถึงสีขาวจะพบมวลกอนกลมเหล็กและ 
แมงกานีสสะสมและมวลกอนกลมปูนสะสม 

 ความลึก 
(ซม.)  

อินทรียวัตถุ  ความจุ
แลกเปลี่ยนแคต

ไอออน  

ความอิ่มตัว
เบส  

ฟอสฟอรัส ที ่
เปนประโยชน  

โพแทสเซียม ที ่
เปนประโยชน  

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน  

0-25  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง ต่ํา  ต่ํา ปานกลาง  

25-50  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง  

50-100  ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา  
ขอจํากัดการใชประโยชน  เปนดินเค็ม มีเกลือมากเกินไป ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน  ตองใชพืชที่ทนความเค็มไดดีพอควร ถาทํานาระวังอยาใหขาดน้ําถาขาดน้ํา 
ขาวจะตายเพราะเกลือ   ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใสปุยอินทรียควบคูกับปุยเคมี 
2. ชุดดินปราณบุรี  (Pran Buri Series: Pr) 

 
 

รูปที่ 3-11  หนาตัดดิน  
ชุดดินปราณบุร ี

กลุมชุดดินท่ี  36 
การจําแนกดิน Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Ultic 
Haplustalfs.  
การกําเนิด เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา (old alluvium) 
สภาพพื้นท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ถึงราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
ความลาดชัน 0-5   % 
การระบายน้ํา  ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน พืชไรผสม ไมผลผสม 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล
หรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปน
แดงหรือสีแดงเขม จะพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมและกอนหินปูน
สะสม ในระดับความลึกที่ต่ํากวา 120 เซนติเมตร จากผิวดิน จะพบชั้น
หินทรายที่มีปูนปน ในระดับความลึก 1.5-2.5 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรด 
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จัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดิน
ลาง 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส ที ่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม ที่
เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง  
ขอจํากัดในการใชประโยชนท่ีดิน ความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติปานกลาง และมีแนวโนมอยูใน
ระดับต่ํา เนื่องจากการใชที่ดินเปนเวลานานและตอเนื่อง ควรปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดินและเนนการใชปุย 
อินทรียเพ่ือปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดิน โดยใสควบคูไปกับปุยเคมี  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนท่ีดิน ดินมีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร  ไมผลและไมยืนตน  
อยางไรก็ตามเกษตรกรจะเลือกกิจกรรมดําเนินการในพื้นที่ของตนเองตองคํานึงถึง การเอื้อประโยชนซึ่งกัน
และกัน ระหวางกิจกรรมตางๆ เชน การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวควบคูกันไป มูลสัตวจะไดใชเปนปุย 
บํารุงดิน  
3. ชุดดินลาดหญา  (Lat Ya Series: Ly)   

 
รูปที่ 3-12  หนาตัดดิน 

ชุดดินลาดหญา 

กลุมชุดดินท่ี  56 
การจําแนกดิน Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic 
Haplustults.  
การกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมา
เปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายและหินควอรต
ไซต โดยมีหินดินดานและหินฟลไลตเปนหินพ้ืน 
สภาพพื้นท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันหรือเปนเขา  
มีความลาดชัน 2-20 %  
การระบายน้ํา  ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน ปาเบญจพรรณ ปลูกพืชไร 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนหรือดิน
รวนปนทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)  
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ดินบนตอนลาง เปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง

และเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 5.0)  
ดินลางตอนลางเปนดินรวนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองในชวงความลึก 50-125 เซนติเมตร

จากผิวดิน กอนกรวดเปนพวกเศษหินควอรตไซต หินทราย หินฟลไลต และหินดินดาน และมวลสารกลม
ของหินลูกรังกระจายอยูทั่วไปในชั้นดินปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ความลึก 
(ซม.)  

อินทรียวัตถุ  ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน  

ความอิ่มตัว
เบส  

ฟอสฟอรัส ที่เปน
ประโยชน  

โพแทสเซียม ที่
เปนประโยชน  

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน  

0-25  ปานกลาง  ต่ํา  ปานกลาง ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง 

25-50  ปานกลาง  ต่ํา  ปานกลาง ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง 

50-100  ต่ํา  ต่ํา  ปานกลาง ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง 
 

ขอจํากัดในการใชประโยชนท่ีดิน ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา และการกัดกรอนของ
ดิน ถาไมมีการจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนท่ีดิน ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา เชน 
ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด เพื่อชวยให
ดินอุมน้ํา และยึดธาตุอาหารพืชไดดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใชได 
4. ชุดดินตาคลี  (Takhli Series: Tk) 

 
 

รูปที่ 3-13  หนาตัดดิน 
ชุดดินตาคลี 

กลุมชุดดินท่ี  52 
การจําแนกดิน Loamy-skeletal, carbonatic, isohyperthermic 
Entic Haplustolls.  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนชั้นปูนมารล บริเวณเนิน
ตะกอนรูปพัด  
สภาพพื้นท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด  
ความลาดชัน 3-12 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน ปลูกพืชไร 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตื้นถึงชั้นปูนมารลที่พบภายใน 5เซนติเมตร 
จากผิวดิน  
ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือ ดินเหนียวปนทรายแปง  สีดํา สีเทา
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เขมมาก สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือ สีน้ําตาลเขมมาก 

ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)  
ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาลหรือสี

น้ําตาลเขม และมีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิหรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) ใตชั้นดิน
ลงไปเปนชั้นปูนมารลสีขาวทั้งที่เปนเม็ดและที่เชื่อมตอกันหนาแนน 

ความลึก 
(ซม.)  

อินทรียวัตถุ  ความจุ
แลกเปลี่ยนแคต

ไอออน  

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัส ที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียม ที่
เปนประโยชน  

ความอุดม
สมบูรณของดิน 

0-25  ปานกลาง  สูง  สูง  ปานกลาง  สูง  สูง  

25-50  ต่ํา  สูง  สูง  ต่ํา  ปานกลาง  ปานกลาง  

50-100  ต่ํา  ปานกลาง  สูง  ต่ํา  ปานกลาง  ปานกลาง  
 

ขอจํากัดในการใชประโยชนท่ีดิน ดินตื้นถึงชั้นปูนมารลซึ่งจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช 
ดินอาจขาดสมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนท่ีดิน เพาะปลูกพืชที่มีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุง
สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในเบ้ืองตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมีโดยเฉพาะ
ฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายชา และให จุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับพืชบางชนิดเมื่อพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

5. ชุดดินทายาง  (Ta Yang Series: Ty) 

 
รูปที่ 3-14  หนาตัดดิน 

ชุดดินทายาง 

กลุมชุดดินท่ี  48 
การจําแนกดิน Loamy-skeletal, siliceous, isohyperthermic 
Kanhaplic Haplustults.  
การกําเนิด เกิดจาการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปน
ระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายและหิน 
ควอรตไซต โดยมีหินดินดานและหินฟลไลตแทรกอยู 
สภาพพื้นท่ี   ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 %  
การระบายน้ํา  ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน  ปาเต็งรัง 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวด ดินบนเปนดินรวนปนทราย
หรือดินรวน มีกรวดและเศษหินกอนหินปนอยูตอนบนประมาณ 15-34 % 
โดยปริมาตร สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง 
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กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนปนดินเหนียวหรือดิน
เหนียวปนทรายปนกรวดและเศษหินมีปริมาณมากกวา 35 %โดยปริมาตร เพิ่มขึ้นตามความลึก จะพบชั้น
ดินปนกรวดปนเศษหินนี้ตื้นกวา 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอยถึงกรด
ปานกลาง (pH 5.5-6.0 ) ดินลางตอนลางเปนชั้นเศษหินกรวดของหินทราย 

ความลึก 
(ซม.)  

อินทรียวัตถุ  ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส  ฟอสฟอรัส ที่
เปนประโยชน  

โพแทสเซียม ที่
เปนประโยชน  

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน  

0-25  สูง  ต่ํา  ต่ํา  ต่ํา  สูง  ปานกลาง 

25-50  สูง  ต่ํา  ต่ํา  ต่ํา  สูง  ปานกลาง 

50-100  ปานกลาง  ต่ํา  ต่ํา  ต่ํา  สูง  ปานกลาง 

 

ขอจํากัดในการใชประโยชนท่ีดิน เปนดินตื้นมีเศษหินมาก มีความลาดชันสูง ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนท่ีดิน ไมเหมาะที่จะนํามาใชในการเกษตร ควรปลอยไวเปนปาธรรมชาติ
เพ่ือเปนแหลงตนน้ําลําธาร 

ดินตะกอนลําน้ํา (AC :Alluvial Complex)  

เปนดินที่เกิดจากตะกอนน้ําพัดพามาทับถมบริเวณที่ราบระหวางเนินเขา เปนดินลึกถึงลึกมาก 
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ท่ีลาดชันเชิงซอน หรือภูเขา (Slope Complex) 
เปนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่ภูเขา มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต เปนแหลง

ตนน้ําลําธาร ปาไม และเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา สภาพพ้ืนที่ไมเหมาะสมตอการเกษตร ลักษณะและ
สมบัติของดินไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพพ้ืนที่ ชนิดของหิน และพืชพรรณธรรมชาติ ดังนั้นการจะนํามาใช
เพ่ือการเกษตร จําเปนตองมีการศึกษาดินและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการและการจัดการดินตองทํา
เปนกรณีพิเศษที่แตกตางไปจากการจัดการดินทั่วไป  
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รูปที่ 3-15  แผนที่ดินโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง 
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3.7 สภาพการใชที่ดิน 
การใชที่ดินในพ้ืนที่โครงการฯ พบวามีการปลูกพืชที่หลากหลาย ทั้งพืชไรเชิงเด่ียว พืชไรผสม 

ไมผล ไมผลผสม และไดกันพ้ืนที่ออกไวเปนปาไม ดังแสดงในตารางที่ 3-3 

ตารางที่ 3-3  แสดงสภาพการใชประโยชนที่ดิน 
เน้ือท่ี ลําดับท่ี รหัส การใชประโยชนท่ีดิน ไร % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

       A201 
  A201-A200 
A201/M102 

A203 
A205 
A401 
F200 
F201 
F301 
M102 

U 
W 

พืชไรผสม 
พืชไรผสม-ไรราง 
พืชไรผสม/ไมพุม 
ออย 
สับปะรด 
ไมผลผสม 
ปาผลัดใบเสื่อมโทรม 
ปาเบญจพรรณ 
สวนปาผสม 
ไมพุม 
ที่อยูอาศัย 
แหลงนํ้า 

5,252 
366 

2,143 
3,134 

27,588 
886 
294 

5,345 
4 

1,051 
4,171 
1,114 

  

10.23 
0.71 
4.17 
6.10 

53.73 
1.73 
0.57 

10.41 
0.01 
2.05 
8.12 
2.17 

รวม 51,348 100.00  
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รูปที่ 3-16  แผนที่สภาพการใชที่ดินของป โครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง 
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3.8 ทรัพยากรน้ํา 
แหลงน้ําตามธรรมชาติประกอบดวยลําหวย ลําคลองสายเล็กๆ กระจายอยูทั่วไปในพื้นที่

โครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง สําหรับการพัฒนาแหลงน้ํานั้น 
มีการสรางสระน้ําและอางเก็บน้ําโดยกรมชลประทาน สํานักงาน รพช. และ อบต. ดังตัวอยางตอไปนี้ 

อางเก็บน้ําหวยสามเขา  ขนาดความจุ  4.758 ลานลูกบาศกเมตร 
อางเก็บน้ําบานลุงสุข   
สระเก็บน้ําบานหนองเอื้อง  ขนาดความจุ  19,566 ลูกบาศกเมตร 
สระเก็บน้ําหวยสับพัง  ขนาดความจุ  ลูกบาศกเมตร 
อางเก็บน้ําสามหนอง   
อางเก็บน้ําหวยสงสัย   
อางเก็บน้ําพุมะคา   
สระเก็บน้ําหุบโปงมะกอก   

อางเก็บน้ําและสระน้ําในพื้นท่ีโครงการ 

  
รูปที่ 3-17  อางเก็บนํ้าหวยสามเขา รูปที่ 3-18  อางเก็บนํ้าบานลุงสุข 

  
รูปที่ 3-19  สระเก็บนํ้าบานหนองเอื้อง รูปที่ 3-20  สระเก็บนํ้าหวยสับพัง 
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รูปที่ 3-21  อางเก็บนํ้าสามหนอง รูปที่ 3-22  อางเก็บนํ้าหวยสงสัย 

  
รูปที่ 3-23  อางเก็บนํ้าพุมะคา รูปที่ 3-24  สระเก็บนํ้าหุบโปงมะกอก 

3.9 ทรัพยากรปาไม 
มีพื้นที่ปาไมในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวงเปน

สวนขยายที่รวมกับโครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 
เดิมพ้ืนที่ดังกลาวมีสภาพเปนปาไมเบญจพรรณ ราษฎรบางสวนขาดที่ดินทํามาหากินเปนหลัก

แหลง และไดบุกรุกเขาไปครอบครองที่ดิน เพ่ือประกอบอาชีพใหแกตนเองจึงไดรุกล้ําพ้ืนปาโดยไมไดเจตนา 
ปจจุบันรัฐบาลไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายที่ดินของรัฐบริเวณหุบเขา ซึ่งมีอาณาบริเวณ

ติดตอกันระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี ใหเปนแหลงที่เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยใหสิทธิครอบครองคงอยูชั่วลูกชั่วหลาน แตไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ 

3.10 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
จากผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมจากสมาชิกที่อยู ในพื้นที่ โครงการ ซึ่ง

ประกอบดวยหมูบานสหกรณที่ 1-8 พื้นที่โครงการฯ หนองพลับ และหมูบานสหกรณที่ 9-11 พื้นที่
โครงการฯ กลัดหลวง 
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ประชากรในพื้นที่ทั้ง 2 โครงการฯ มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,116 หลังคาเรือน รวมเปน
ประชากร 7,670 คนในจํานวนนี้เปนประชากรชายจํานวน 3,835 คนและหญิงจํานวน 3,835 คน 
ประมาณรอยละ 15 อยูในวัยเรียน (อายุนอยกวา 1- 15 ป)  รอยละ 75 อยูในวัยทํางาน (อายุระหวาง 
16–60 ป) และรอยละ 10 อยูในวัยชรา (อายุ 60 ป ขึ้นไป) 
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สวนที่ 4  
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นท่ีโครงการ 

4.1  การจดัเขตการใชที่ดิน 
 ทรงมีพระกระแสรับสั่งให  หมอมเจา  ภิศเดช   รัชนี ติดตอกรมพัฒนาที่ดินใหเขาดําเนินการ

สํารวจดิน จําแนกสมรรถนะที่ดิน รวมทั้งสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในทองที่ เมื่อป พ.ศ. 
2513 จากผลการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน ปรากฏวาสามารถดําเนินการใหเปนไปตามพระราชประสงค
ได 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงมอบใหกรมพัฒนาที่ดินเปนเจาของเร่ือง รวมกับสวน
ราชการอื่นๆ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งใหดําเนินการดังนี้ 

1. ใหแบงพ้ืนที่ออกเปน 2 สวน  
สวนแรก พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณดี เหมาะในการเพาะปลูกใหจัดพัฒนาที่ดินใหราษฎร 
สวนที่สอง พื้นที่ที่ดินไมเหมาะสมในการเพาะปลูกใหพัฒนาเปนที่เลี้ยงสัตว 

2. ที่ดินที่พัฒนาแลวและจัดสรรใหราษฎรเขาอยูอาศัยและประกอบอาชีพนั้น ทรงมีพระราชประสงค
จะยังไมใหกรรมสิทธิ์ที่ดิน แตยังใหสหกรณดูแล ทั้งนี้เพราะอาจมีนายทุนเขาไปกวานซื้อที่ดินจากราษฎร 
หรือในกรณีสมาชิกสหกรณเสียชีวิต และมีการแบงที่ดินใหทายาท เปนแปลงเล็กแปลงนอยจะทําใหผิด
หลักการพัฒนาที่ดิน อยางไรก็ตามทายาทของสมาชิกสหกรณที่เสียชีวิตสามารถทํากินไดชั่วลูกหลาน เมื่อ
กิจการสหกรณเจริญขึ้น ใหจัดตั้งสหกรณเอนกประสงค สงเสริมสาธารณูปโภคในทองที่ ตั้งโรงงานขนาด
เล็กเพื่อแปรรูปผลผลิตใหเปนสินคาสําเร็จรูป 

3. ใหราษฎรในโครงการฯ เลือกคณะกรรมการขึ้น ทําหนาที่ปกครอง ดูแล การประกอบอาชีพให 
บังเกิดผล โดยรับคําแนะนําทางวิชาการจากเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของ 

4. ใหกันบริเวณโครงการฯ เนื้อที่ประมาณ 500 ไร เพ่ือตั้งเปนศูนยโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ทํา
หนาที่เปนสื่อกลางประสานงานระหวางราษฎรในโครงการ กับสวนราชการตางๆ ชวยเหลือราษฎรใน
โครงการ คนควาทางวิชาการ รวมทั้งผลิตพันธพืช เพ่ือสนับสนุนโครงการฯ และราษฎรในจังหวัด
ใกลเคียง 

5. ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตาม
พระราชดําริ 
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ผลการดําเนินการ โดยความรวมมือจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไดจัดสรรที่ดินใหราษฎร โดย
จัดพื้นที่เปนหมูบานสหกรณ ซึ่งปจจุบันมีอยู 11 หมูบานสหกรณ ดังนี้ 

 หมูบาน
สหกรณ 
ลําดับที่ 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

2 
6 
6 
6 
6 
6 
11 
6 
13 
8 
14 

บานหนองพลับ 
บานหนองกระทุม 
บานโปงแย 
บานโปงแย 
บานหนองเอื้อง 
บานโปงเกตุ 
บานโปงเกตุบน 
บานพุมะคา 
บานเขาอางแกว 
บานหุบเฉลา 
บานผาน้ําหยด 

หนองพลับ 
หนองพลับ 
ไรใหมพัฒนา 
ไรใหมพัฒนา 
เขากระปุก 
เขากระปุก 
เขากระปุก 
กลัดหลวง 
เขากระปุก 
เขากระปุก 
เขากระปุก 

หัวหิน 
หัวหิน 
ชะอํา 
ชะอํา 
ทายาง 
ทายาง 
ทายาง 
ทายาง 
ทายาง 
ทายาง 
ทายาง 

ประจวบคีรีขันธ 
ประจวบคีรีขันธ 

เพชรบุรี 
เพชรบุรี 
เพชรบุรี 
เพชรบุรี 
เพชรบุรี 
เพชรบุรี 
เพชรบุรี 
เพชรบุรี 
เพชรบุรี 

 

 
บางหมูบานสหกรณ มีพื้นที่ถูกบุกรุก ไดแก หมูบานสหกรณที่ 3 บานโปงแย หมูบานสหกรณที่ 5 

บานหนองเอื้อง หมูบานสหกรณที่ 8 บานพุมะคํา และหมูบานสหกรณที่ 9 บานเขาอางแกว 
ดังนั้น ผังการใชที่ดินในโครงการฯ โดยไดใชขอบเขตหมูบานสหกรณ เปนตัวแบงเขต ทั้งนี้เพราะแต

ละสหกรณมีการจัดการที่เปนรูปธรรม 
- เพ่ือการจัดที่ดินใหสมาชิก  
- เพ่ือใหสมาชิกมีน้ําเพียงพอในการอุปโภคภายในหมูบานตลอดป 
- เพ่ือใหสมาชิกมีความรูในดานการเกษตรและอยูรวมกัน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาของบุตร

หลานสมาชิกโครงการฯ 
- เพ่ือใหสมาชิกพัฒนาในดานสุขภาพพลานามัย การบริโภค และการจัดบานเรือนใหถูก

สุขลักษณะ 
- เพ่ือใหสมาชิกรูจักการปกครอง การอยูรวมกันในสังคม รูจักการเสียสละ เพ่ือสวนรวม 

 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-3 

 
รูปที่ 4-1  แผนที่แสดงผังการใชทีด่ินเปนรายหมูบานสหกรณ 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-4 

4.1.1  หมูบานสหกรณที่ 1 

 
 

  
หมายเลข 1  อาคารสํานักงานโครงการ หมายเลข 1  อาคารโรงผลิตและเก็บเมล็ดพันธ 

  
หมายเลข 1  แปลงสาธิตการทําปุยพืชสด หมายเลข 1  แปลงสาธิตการใชปอเทืองรวมกับปุยอินทรีย 

  
หมายเลข 1  แปลงปลูกปอเทืองเก็บเมล็ดพันธุ ป 2551 หมายเลข 1  แปลงปอเทืองดานหนาโครงการ ป 2551 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-5 

  
หมายเลข 1  ปมนํ้ามันสหกรณหนองพลับ หมายเลข 2  งานวางทอระบายน้ํา  (บอดักตะกอน) ป 2552 

  
หมายเลข 2  บอที่กําลังขุดลอกบอดักตะกอน ป 2552 หมายเลข 3  กองปุยหมักที่พรอมใช ป 2551 

  
หมายเลข 3  การโรยปุยยูเรียและการราดสารพด.1 ป 2551 

  
หมายเลข 3  การกลับกองปุยหมัก ป 2551 หมายเลข 4  บอดักตะกอน ป 2552 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-6 

4.1.2 หมูบานสหกรณที่ 2 

 
 

  
หมายเลข 1  แปลงปลูกถั่วพรา หมายเลข 2  บอดักตะกอน 

  
หมายเลข 2  บอที่กําลังขุดลอกบอดักตะกอน หมายเลข 3  การซอมแซมเสนทางลําเลียง 

  
หมายเลข 4  การทําปุยอินทรียนํ้าพด.2 และพด.7



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-7 

4.1.3 หมูบานสหกรณที่ 3 

 

 

  
หมายเลข 1 จุดวางทอระบายน้ํา หมายเลข 2  แปลงปลูกถั่วพรา 

  
หมายเลข 2  การทําปุยอินทรียนํ้าจากขยะสด หมายเลข 3  บอดักตะกอน 

  
หมายเลข 4  บริเวณพ้ืนที่ถูกบุกรุก หมูบานสหกรณที่ 3 บานโปงแย 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-8 

4.1.4 หมูบานสหกรณที่ 4 

 
 

  
หมายเลข 1  การทําปุยอินทรียนํ้าจากมะเขือเทศ 

  
หมายเลข 2  บอดักตะกอน  หมายเลข 3  บอที่กําลังขุดลอกบอดักตะกอน 

  
หมายเลข 4  แปลงปลูกปอเทือง หมายเลข 4  แปลงปลูกหญาแฝก 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-9 

4.1.5 หมูบานสหกรณที่ 5 

 

 

  
หมายเลข 1  การซอมแซมเสนทางลําเลียง หมายเลข 1  การซอมแซมเสนทางลําเลียง 

  
หมายเลข 1  ซอมแซมเสนทางถนนลูกรัง ป 2552 หมายเลข 2  การปรับปรุงบํารุงดนิ 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-10 

  
หมายเลข 3  แปลงเพาะชําหญาแฝก หมายเลข 3  บอดักตะกอน 

  
หมายเลข 3  แปลงปลูกปอเทือง หมายเลข 3  การเตรียมกลาหญาแฝกชําใสถุง 

  
หมายเลข 3  ลักษณะหญาแฝกที่ปกชําแลว หมายเลข 3  แปลงขยายพันธุหญาแฝกสายพันธุ 

  
หมายเลข 4  บริเวณพ้ืนที่ถูกบุกรุก หมูบานสหกรณที่ 5 บานหนองเอื้อง 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-11 

4.1.6 หมูบานสหกรณที่ 6 

 

 

  
หมายเลข 2  การซอมแซมเสนทางลําเลียง หมายเลข 3 การทําปุยอินทรียนํ้าจากผลไม 

  
หมายเลข 3  การฉีดนํ้าเพื่ออัดบดถนน หมายเลข 4  บอดักตะกอน 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-12 

4.1.7 หมูบานสหกรณที่ 7 

 

 

  
หมายเลข 1  การทําปุยอินทรียนํ้า หมายเลข 2  บอดักตะกอน 

  
หมายเลข 3  การซอมแซมเสนทางลําเลียงเสนทางที่ 2 หมายเลข 4  แปลงปลูกหญาแฝก 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-13 

4.1.8 หมูบานสหกรณที่ 8 

 

 

  
หมายเลข 1  กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียง ถนนลูกรัง หมายเลข 1  รถขนลูกรังเพื่อทําเสนทางลําเลียง 

  
หมายเลข 1  เครื่องจักรดําเนินการกอสรางเสนทางลําเลียง หมายเลข 1  เกรดปรับถนน (ลูกรัง) พรอมบดอัดใหเรียบ 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-14 

  
หมายเลข 2  แปลงปลูกปุยพืชสด หมายเลข 2  แปลงปอเทือง 

  
หมายเลข 2  การทําปุยอินทรียนํ้า หมายเลข 3  บอดักตะกอน 

  
หมายเลข 3  กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียงเสนทางที่ 4 

  
หมายเลข 4  บริเวณพ้ืนที่ถูกบุกรุก หมูบานสหกรณที่ 8 บานพุมะคํา 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-15 

4.1.9 หมูบานสหกรณที่ 9 

 

 

  
หมายเลข 1  สหกรณการเกษตรกลัดหลวง หมายเลข 1  ปมนํ้ามันสหกรณกลัดหลวง 

  
หมายเลข 2  การเตรียมกลาแฝก หมายเลข 2  แปลงปลูกถั่วพรา 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-16 

  
หมายเลข 2  กองปุยหมักที่พรอมใช ป 2551 หมายเลข 3  ซอมแซมเสนทางลําเลียงเสนทางที่ 5 

  
หมายเลข 3  บอดักตะกอน หมายเลข 3  บอที่กําลังขุดลอกบอดักตะกอน 

  
หมายเลข 3  ซอมแซมเสนทางลําเลียงเสนทางที่ 5 

  
หมายเลข 4  บริเวณพ้ืนที่ถูกบุกรุก หมูบานสหกรณที่ 9 บานเขาอางแกว 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-17 

4.1.10 หมูบานสหกรณที่ 10 

 

 

  
หมายเลข 1  บอที่กําลังขุดลอกบอดักตะกอน หมายเลข 2  บอดักตะกอน 

  
หมายเลข 3  หญาแฝกที่เริ่มปลกูในแปลงขยายพันธุ 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-18 

4.1.11 หมูบานสหกรณที่ 11 

 

 

  
หมายเลข 1  บอที่กําลังขุดลอกบอดักตะกอน 

  
หมายเลข 2  บอดักตะกอน 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ กลัดหลวง 4-19 

  
หมายเลข 3  แปลงปลูกปุยพืชสด ปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อปลูกมะเขือยาว 

  
หมายเลข 3  การเตรียมกลาแฝก หมายเลข 3  แปลงปลูกถั่วพรา 

  
หมายเลข 4  กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียงเสนทางที่ 3 ป 2551 

  
หมายเลข 4  กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียงเสนทางที่ 3 ป 2551 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน หนองพลับ-กลัดหลวง 5-1 

สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

      การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ แตทั้งนี้ตองพิจารณา
ใหสอดคลองตามความตองการที่แทจริง เปนไปตามนโยบาย แผน และการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือให
การปฏิบัติงานตางๆ ไดรับความสะดวกสบายใหความปลอดภัยพรอมทั้งเปนการแกไขปญหาตางๆ ในการ
ยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่โครงการ  
       หนวยงานราชการที่มีสวนรวมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และมีกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ในพื้นที่ 
ซึ่งผลการปฏิบัติงานของหนวยราชการที่เกี่ยวของ มีดังตอไปนี ้
5.1 ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

5.1.1 กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ ตํารวจตะเวนชายแดน คายนเรศวร หัวหิน ดําเนินการ
รวมกับเจาหนาที่โครงการฯ ในการ ยับยั้ง หามปราม ตรวจจับ ผูบุกรุกพื้นที่โครงการฯ การลักลอบตัดไม 
เผาถาน การปฏิบัติผิดกฎหมายอื่นๆ ภายในบริเวณโครงการฯ จัดตั้งเครือขายสื่อสาร เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โครงการฯ การติดตอประสานงานและอื่นๆ  

5.1.2 กรมปาไม โดยสํานักงานปาไมเขตเพชรบุรีใหการสนับสนุนกลาไม เพื่อโครงการปลูกไมใชสอย
ชุมชน และปลูกสรางปาเพื่อการอนุรักษตนน้ํา จัดหนวยควบคุมปองกันไฟปา และดานตรวจตํารวจปาไม 

5.1.3 กรมทางหลวง ดําเนินการสํารวจตรวจสอบสภาพถนนในโครงการฯ และซอมแซมในสวนที่
ชํารุดใหอยูในสภาพที่ดี 

5.1.4 กรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถานีตรวจอากาศเกษตรหนองพลับ ทําการตรวจวัดและบันทึกขอมูล
ทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเกษตร 

5.1.5 กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรอําเภอหัวหิน ชะอํา และทายาง ใหคําแนะนํา
สงเสริมเกษตรกรสมาชิกโครงการฯ ทางดานวิทยาการใหมๆ จัดหนวยปองกันและกําจัดศัตรูออยที่ 3 
ปราณบุรี สนับสนุนสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่ระบาด 

5.1.6 กรมชลประทาน ดําเนินการสรางอางเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนคลองสงน้ํา 
เพ่ือสงเสริมการเกษตรแบบใชน้ําชลประทาน ใหการสนับสนุนเครื่องจักรกล สําหรับซอมแซมทางลําเลียงในไร
ของเกษตรกรสมาชิกโครงการฯ  

5.1.7 สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ดําเนินการขุดลอกคลองและลําหวย เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ํา 
และชวยเหลือในการซอมแซมถนนลูกรังบางสวน 

5.1.8 กรมสงเสริมสหกรณ โดยหนวยงานสาธิตสหกรณโครงการหนองพลับ ควบคุม ดูแล การ
ดําเนิน งานของสหกรณหนองพลับ และกลัดหลวง ทั้งสองแหง 
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5.2 กรมพัฒนาท่ีดิน  
5.2.1 ศูนยปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง  ในสวน

ของกรมพัฒนาที่ดิน มีกิจกรรมและผลการปฏิบัติการ ป 2551  
 5.2.1.1 สาธิตการใชปุยพืชสด 200 ไร 

 
รูปที่ 5-1 แปลงสาธิตการทําปุยพืชสดบริเวณหนาอาคารสํานักงาน รูปที่ 5-2  สาธิตการไถกลบปุยพืชสด 

 5.2.1.2 ขุดลอกบอดักตะกอน 12 แหง 

 
รูปที่ 5-3  บอที่กําลังขุดลอกบอดกัตะกอน รูปที่ 5-4  บอดักตะกอน 

 5.2.1.3 สงเสริมการปลูกหญาแฝก 
- ผลิตกลาหญาแฝกเพื่อเพาะปลูก  1.4 ลานกลา 
- ผลิตกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย   1.3 ลานกลา 
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รูปที่ 5-5  แปลงเพาะชํากลาแฝก 

 
รูปที่ 5-6  แปลงปลูกหญาแฝก 
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รูปที่ 5-7  ปลูกหญาแฝกริมถนน รูปที่ 5-8  ปลูกหญาแฝกริมสระนํ้า 

 5.2.1.4 สาธิตการทําและการใชปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา 120 ไร 

 
รูปที่ 5-9  การรดสาร พด.1 บนกองปุยหมัก  รูปที่ 5-10  กองปุยหมักพรอมใช 

รูปที่ 5-11  การผลิตปุยอินทรียนํ้า พด.2 
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 5.2.1.5 กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลียง-ถนน ระยะทาง 30 กิโลเมตร 

รูปที่ 5-12  การซอมแซมเสนทางลําเลียง 

5.2.2 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี มีกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน ป 2551 ดังนี้ 
        5.2.2.1 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา  200 ไร 
  สหกรณที่ 9 หมู 13 ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
        5.2.2.2 กอสรางและซอมเสนทางลําเลียง  ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
             สหกรณที่ 6, 7, 9, 11 ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
        5.2.2.3 ขุดลอกบอดักตะกอน  12 แหง 
             หมู 8, 13, 14 ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

5.2.3 ศูนยปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง  ในสวน
ของกรมพัฒนาที่ดิน มีกิจกรรมและผลการปฏิบัติการ ป 2552 
       5.2.3.1 สาธิตการใชปุยพืชสด 

รูปที่ 5-13  แปลงปลูกปอเทือง รูปที่ 5-14  แปลงปลูกถ่ัวพรา 
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       5.2.3.2 ขุดลอกบอดักตะกอน 

รูปที่ 5-15  ขุดลอกบอดักตะกอน 

       5.2.3.3 ผลิตกลาหญาแฝก 

รูปที่ 5-16  แปลงเพาะชํากลาแฝก 
       5.2.3.4 สาธิตการทําและการใชปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา 

รูปที่ 5-17  การผลิตปุยหมัก พด.1 รูปที่ 5-18  การรดสาร พด.1 บนกองปุยหมัก  
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รูปที่ 5-19  การผลิตปุยอินทรียนํ้า พด.2 และสารปองกันแมลง พด.7 
             5.2.3.5 กอสรางและซอมแซมเสนทางลําเลยีง-ถนน 

รูปที่ 5-20  การซอมแซมเสนทางลําเลียง 

5.3 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
1. ปญหา การบุกรุกพื้นที่โครงการจากเกษตรกรและนายทุน โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งถูกกันไวเปนพ้ืนที่ปาไมรอย
ละ 20 หรือประมาณ 13,000 ไร ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
แนวทางแกไข รวมกับตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวร ตรวจพ้ืนที่ เมื่อพบการบุกรุก ทําการยึด
เครื่องจักรกล จับกุมผูกระทําความผิด 
2. ปญหา การซื้อขายที่ดินของสมาชิก ซึ่งมีฐานะเปนเพียงผูเชาที่ดินของโครงการฯ โดยเฉพาะนายทุน 
มักจะมีผูนําหรืออดีตผูนําชุมชนเปนนายหนาซื้อและขายเสียเอง 
แนวทางแกไข เมื่อสอบสวนแลวพบวามีการขายที่ดินของสมาชิกที่ไดรับการจัดสรรจากโครงการจริง จะ
ดําเนินการเพิกถอนสิทธิ์ตามระเบียบกรมฯ ไมตอสัญญาเชาที่ดิน แลวนําที่ดินดังกลาวไปจัดสรรใหสมาชิก
รายใหมตอไป 
3. ปญหา เสนทางลําเลียงพืชผลการเกษตรชํารุดเสียหาย 
แนวทางแกไข ทําการซอมแซมเสนทางลาํเลียง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนยายผลผลิตสงตลาด 
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4. ปญหา การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 
แนวทางแกไข ดําเนินการขุดลอกบอดักตะกอน เพ่ือเพิ่มพื้นที่รับน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ และใหบริการ รถ
จายน้ํา แกชุมชนในพื้นที่โครงการฯ รวมกับสวนราชการอื่นๆ 
5. ปญหา การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
แนวทางแกไข แนะนําใหเกษตรกรปลูกผักและเลี้ยงสัตว เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและขายเพื่อเปนคาใชจาย
ประจําวัน ปลูกพืชไร และไมผลเพ่ือขาย นําเงินที่ขายไดเปนเงินลงทุนปถัดไป 
6. ปญหา ดินเส่ือมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ และปุยเคมี มีราคาแพง ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น 
แนวทางแกไข สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยหมัก และปุยอินทรียน้ําใชเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิตและเพ่ิม
ผลผลิต แนะนําใหเกษตรกรใชปุยพืชสดสําหรับการปลูกพืชไร ใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ําสําหรับการปลูกไม
ผลและพืชผัก 
7. ปญหา สหกรณการเกษตรกลัดหลวงจํากัด คือบัญชีไมเปนปจจุบัน ไมทําบัญชีคุมพัสดุและครุภัณฑ มี
การฟองรองเรื่องการทุจริต กรรมการและผูบริหารทําผิดระเบียบ และหนี้คางชําระของสมาชิกสหกรณ 
แนวทางแกไข รวมประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือการแกไขปญหาสหกรณการเกษตรที่อยูในความ
ดูแลของโครงการฯ แบบบูรณาการ ประชุมประจําเดือนรวมกับคณะกรรมการสหกรณ สหกรณอําเภอและ
เจาหนาที่ตรวจบัญชีสหกรณแกไขปญหาดังกลาว 

รูปที่ 5-21  การประชุมสามัญประจําป 
สหกรณการเกษตรหนองพลับรุงเรื่อง จํากัด 

รูปที่ 5-22  การประชุมสามัญประจําป 
สหกรณการเกษตรกลัดหลวง จํากัด 
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รูปที่ 5-23  การประชุมเพ่ือนําเสนอหาแนวทางฟนฟูโครงการฯ รูปที่ 5-24  สมาชิกและครอบครัว ในโครงการฯ 
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สวนที่ 6 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

6.1 วัตถุประสงคของการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและขอสนเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูล
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งประกอบดวย แผนที่ดิน แผนที่ขอมูลพ้ืนฐาน และขอสนเทศ
อื่นๆ ของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดทําแผนที่ รายงานรูปเลม พรอมทั้ง
แผนซีดีฐานขอมูลของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในที่เดียวกันโดยใชระบบภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆเหลานี้ไดงายและสะดวกตอการคนหา และไดมีการจัดเก็บ
ระบบฐานขอมูลดังกลาวนี้ พรอมทั้งพจนานุกรมขอมูลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและ
โครงสรางของขอมูล บันทึกลงในแผนซีดีเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไวใชในการดําเนินงาน
ตอไป 
6.2 รายการขอมูลในระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 มีโครงสรางการจัดเก็บขอมูลแบบระบบภูมิสารสนเทศ (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) พื้นที่วงรอบปด (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 
ดัชนีแผนที่พื้นฐานลําดับชุด 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 ชื่อไฟล ความหมาย 
ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 bnd_หนองพลับ ขอบเขตโครงการอันเนื่อง polygon สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
    มาจากพระราชดําริ     
2 loc_หนองพลับ ที่ตั้งโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 
point จากการแปรภาพออรโธสี

เชิงเลข 
3 loc_กลัดหลวง ที่ตั้งโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 
point จากการแปรภาพออรโธสี

เชิงเลข 
4 province_ ขอบเขตจังหวัดของ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
  หนองพลับ โครงการ 

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

amphoe_ ขอบเขตอําเภอของ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ5 
หนองพลับ โครงการ 

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

tambon_ ขอบเขตตําบลของ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ6 
หนองพลับ โครงการ 

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 village_พบ_ หมูบานและสถานที่สําคัญ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
  ปข ของจังหวัดเพชรบุรีและ ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

point 

  
8 road_พบ_ปข ถนนของจังหวัด สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
    เพชรบุรีและจังหวัด ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
    ประจวบคีรีขันธ 

line 

  
stream_พบ_ ทางน้ําของจังหวัด สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ปข เพชรบุรีและจังหวัด ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

9 

  ประจวบคีรีขันธ 

line 

  
province_พบ_ ขอบเขตการปกครอง สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ปข ของจังหวัดเพชรบุรีและ ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

10 

  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

polygon 
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Folder name : L7018 
ความหมาย    : แผนที่พื้นฐาน ลําดับชุด L7018 

ท่ี ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 
  

L7018_
หนองพลับ 

ดัชนีไฟลแผนท่ีพื้นฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 4934-3 raster (.tif) 
      
    

ไฟลแผนที่พื้นฐานกรมแผน
ที่ทหาร ชุด L7018 ที่ยก
มาเปนตัวอยาง    

        

กรมแผนที่ทหาร นํามาสแกนและ
ใสคาพิกัดโดยสวนพัฒนา
เทคโนโลยีและบริการ สสว. กรม
พัฒนาที่ดิน ป 2552 

 
Folder name : ORTHO 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายทางอากาศ 

ท่ี ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 1 ortho4k47_
หนองพลับ 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:4,000  

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 493437892 ไฟลภาพออรโธสี 1:4,000  raster (.tif) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 
    ที่ยกมาเปนตัวอยาง   ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
3 boundary_ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 
  ortho 

ขอบเขตตัวอยางภาพออร
โธสี 1:4,000  

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ 4 ortho25k47_

หนองพลับ 
ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:25,000  

polygon 
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 

Folder name : DEM 
ความหมาย    : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 

ท่ี ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 dem_หนอง
พลับ 

ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM) 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
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Folder name : WEATHER 
ความหมาย    : ขอมูลภูมิอากาศ 

ท่ี ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา 
month 2 
  

สถิติภูมิอากาศเฉลี่ยราย
เดือน 

DBF กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
Folder name : SOIL 
ความหมาย    : แผนที่ดิน 

ท่ี ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 soil_หนอง
พลับ 

แผนที่ดินโครงการ polygon สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

 
Folder name : GEOLOGY 
ความหมาย    : แผนที่ธรณีวิทยา 

ท่ี ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

แผนที่ธรณีวิทยา 1 geo250k_
หนองพลับ มาตราสวน 1: 250,000 

polygon กรมทรัพยากรธรณี 

 
 

Folder name : LANDUSE 
ความหมาย    : แผนที่สภาพการใชที่ดิน 

ท่ี ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 lu_หนองพลับ แผนที่สภาพการใชที่ดินป 
พ.ศ. 2550 

polygon สํานักสํารวจดินและวางแผนการ
ใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : IRRIGATION 
ความหมาย    : แผนที่โครงการชลประทาน 

ท่ี ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 irr_project_l โครงการชลประทานขนาด
ใหญ 

point กรมชลประทาน 

2 irr_project_
m 

โครงการชลประทานขนาด
กลาง 

point กรมชลประทาน 

3 irr_project_s โครงการชลประทานขนาด
เล็ก 

point กรมชลประทาน 

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

หนองพลับ 
แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา บอ
เก็บน้ํา 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 Reservoir_
หนองพลับ 

แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา บอ
เก็บน้ํา 

xls สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว.กรมพัฒนาที่ดิน  

Folder name : RDPZone 
ความหมาย    : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ท่ี ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 building_
หนองพลับ 

อาคารสํานักงานใน
โครงการ 

point จากการแปรภาพออรโธสีเชิงเลข 

2 
  

building 
  

อาคารสํานักงานใน
โครงการ 

xls 
  

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 

3 farmwater ระบบกระจายน้ําในแปลง
ปลูกพืช 

xls สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : PICTURE 
ความหมาย    : ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ 
ท่ี ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 building  ไฟลภาพในพื้นที่จริง  ดิจิตอล  สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน 

2 farmwater       
3 soilcoins     

6.3 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
 มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ที่ ชื่อโครงการ 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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ภาคผนวก 
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ที่มา : สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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ที่มา : สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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ที่มา : สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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เอกสารอางอิง 
1. กรมพัฒนาที่ดิน 2541  ความรูเรื่องหญาแฝก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. กรมพัฒนาที่ดิน 2550  ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2538  52 ป 
           แหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      
4. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2540   
           แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
5. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2544  ใตรมบารมี 
           20 ป ที่ กปร. 
6. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน รายงานศูนยปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตาม    
          พระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง 
7. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน รายงานแผนแมบทหนองพลับ 
8. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน รายงานความเปนมาของโครงการหนองพลับ  
9. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคม
           และความมั่นคงของมนุษย  โครงการหมูบานสหกรณ  หวยสัตวใหญ  หุบกะพง  ดอนขุนหวย 
           หนองพลับ-กลัดหลวง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ จังหวัดเพชรบุรี 
 
          
 

   



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                          หนองพลับ-กลัดหลวง ค-1 

รายนามผูจัดทํา 
 

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 
   
   
   
   
   




