
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                               ปางตอง   

 
 

การพฒันาระบบสารสนเทศ
ศูนยบริการและพัฒนาที่สูง
ปางตอง ตามพระราชดาํริ

ตําบลหมอกจําแป
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน

 

สวนพัฒนาเทคโนโลยแีละบริการ 
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ป 2553 
เอกสารวิชาการเลขที ่314/02/52   

 



 

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                          ปางตอง i     

คํานํา 
 รายงาน การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ “ ศูนยบริการและพัฒนา
ท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ ” ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตโครงการ การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2552 ซึ่งสวนพัฒนา
เทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ไดรวบรวมขอมูลและ
เอกสารตางๆ ที่มีจัดพิมพเผยแพรโดยหลายหนวยงาน นํามาปรับปรุงแกไข และเพิ่มเติมในสวนของแผนที่
พ้ืนฐาน ภาพถายทางอากาศออรโธสีและระบบภูมิสารสนเทศ ใหมีขอมูลทางวิชาการที่ครบถวนสมบูรณ
มากที่สุดจนถึงปจจุบันโดยจัดเก็บไวในที่เดียวกัน เพ่ือใหสะดวกตอการศึกษาคนควา และนําไปใชประโยชน
ตอไป และจัดพิมพขึ้นเปนรายงานรูปเลม มีภาพประกอบคําบรรยาย พรอมทั้งบันทึกเปนไฟลขอมูลลงบน
แผนดีวีดีเพ่ือเผยแพรแจกจาย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนตอหนวยงานราชการและ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 

คณะทํางาน
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน
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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 
- ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน  กรมพัฒนาที่ดิน                                
- เจาหนาที่ปฏิบัติงานภายในศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ  
- เจาหนาที่ผูใหบริการขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา 
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สวนที่ 1 
ความเปนมาของศูนยบริการและพัฒนาท่ีสงูปางตอง  

ตามพระราชดําร ิ

    
รูปที่ 1-1  ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ

1.1 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ  ใหจัดตั้ง “ศูนยบริการและพัฒนาที่สูง
ปางตอง ตามพระราชดําริ” ขึ้นในป พ.ศ. 2523 ศูนยฯนี้ มีหนาที่ในการผลิตและสงเสริมการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตวเมืองหนาว ใหแกหมูบานเปาหมายของโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ ซึ่งตั้งอยูโดยรอบและ
ใกลเคียง พระองคยังไดพระราชทานแนวพระราชดําริ ใหดําเนินงานในโครงการฯ ดวยความเรียบงาย  ไม
ยุงยากสลับซับซอน  ประหยัด  และใหทุกหนวยงานไดรวมคิดรวมทําเปนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ มุงหวัง
ใหเกิดประโยชนแกราษฎรมากที่สุด อันจะนําไปสูความพอมีพอกิน และความกินดีอยูดี ซึ่งจะ
กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเปนเปาหมายสูงสุดของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 ณ ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริแหงนี้ คณะทํางานโครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริไดจัดสรางเรือนประทับแรมปางตองถวายเปนที่ประทับแรม ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ เสด็จพระราชดําเนิน
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เยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จมาประทับแรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2524 

กรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบดําเนินงานเพ่ือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ  
ราษฏรในพ้ืนที่โครงการใหดีขึ้น พรอมทั้งอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสรางใหเกิดความ
มั่นคงตามแนวชายแดน โดยเริ่มเขาดําเนินงานตั้งแต  

ขั้นที่ 1 ป พ.ศ. 2522-2526 ซึ่งขณะนั้นไดจัดตั้งศูนยพัฒนาขึ้น 4 แหงคือ ศูนยพัฒนาลุมน้ําปาย 
ตามพระราชดําริ ศูนยพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ ศูนยพัฒนาในสอยตามพระราชดําริ และศูนย
พัฒนาหวยมะเขือสม ตามพระราชดําริ 

ขั้นที่ 2 ป พ.ศ. 2526-2530 ไดเขารวมเปนคณะทํางานชุดตางๆ ตามที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ เพ่ือใหเหมาะสมกับภารกิจของแตละศูนย ประกอบกับกรม
พัฒนาที่ ดิน ไดมีคําสั่งตั้งสถานีพัฒนาที่ ดินแมฮองสอนขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2527 สถานีพัฒนาที่ ดิน
แมฮองสอนจึงไดเขาเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ 

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ. 2549 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดําเนินทอดพระเนตรผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนาตามพระราชดําริ และมีพระราชเสาวนีย
เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนที่สูง สรุปประเด็นไดวา การจัดที่ทํากิน
และสงเสริมอาชีพควรใหราษฎรปลูกผัก เลี้ยงสัตว และปลูกขาวใหพอเพียงกับการบริโภค และเรื่อง
อันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร สารพิษตกคางในดิน ดินเสื่อมสภาพ การชะลางสารพิษสารเคมีลง
แหลงน้ํา 

 

 
 

รูปที่ 1-2  ทรงเปดสถานีเพาะพันธุสัตวปา ณ ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ วันที่ 18 มีนาคม 2534 
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รูปที่ 1-3  สมเดจ็พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงงานโครงการศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณไดสนองพระราชเสาวนียโดยจัดทําโครงการรักษน้ําเพ่ือพระแมของ
แผนดินถวาย สําหรับศูนยบริการและพัฒนาพ้ืนที่สูงปางตองซ่ึงเปนพ้ืนที่หลักในการบริการความรูแก
เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง หนวยงานตางๆไดปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ของหนวยงานตนเอง ใหเปนจุดเรียนรูและ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร 

สําหรับงานพัฒนาที่ดิน ซึ่งเปนงานหนึ่งของศูนยฯ ปางตอง เจาหนาที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน
แมฮองสอน ไดรวมจัดทําแปลงสาธิต และจุดเรียนรูการใชประโยชนที่ดินบนพ้ืนที่สูง เพ่ือบริการแก
ประชาชนตามแนวพระราชดําริ 

 

 
รูปที่ 1-4  งานพัฒนาที่ดิน เปนพื้นที่ที่สถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการ 

  

รูปที่ 1-5  จุดเรยีนรูการอนุรักษดินและนํ้าดวยหญาแฝก 
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รูปที่ 1-6  แปลงสาธิตผลเปรียบเทียบการชะลางพังทลายของดิน 

พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหมีการพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่ ใหมีความ
เปนอยูดีขึ้น โดยมุงเนนดานการเกษตร มุงประสิทธิภาพการผลิต การปองกันการบุกรุกทําลายปา การ
อนุรักษปา การปรับปรุงบํารุงดินและน้ํา ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรใหเกิดความสามัคคีและ  
หวงแหนแผนดินที่ตนอาศัยอยู 

ผังการจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจของแตศูนยบริการและพัฒนา 
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1.2 วัตถุประสงค 
 1) เ พ่ือเปนแหลง เรียนรูการใชประโยชนที่ ดินบนพื้นที่สู ง ดานการอนุรักษ ดินและน้ํ า 
และเกษตรอินทรีย 
 2) เพ่ือสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 3) เพ่ือขยายผลไปสูราษฎรในหมูบานโดยรอบศูนยฯ 

1.3 เปาหมาย 
 1) มีแหลงเรียนรูการใชประโยชนที่ดินบนพ้ืนที่สูง ดานการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา และการทํา
การเกษตรอินทรียบนพ้ืนที่สูง 
 2) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เขามาทองเที่ยวและฝกงานไดตลอดป 
 3) ราษฎรในหมูบานโดยรอบศูนยฯ ตามโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอน และ
โครงการรักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดินไดรับความรูและบริการ 

1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน   
ตั้งแตป พ.ศ. 2522 เปนตนไป  

1.5 พ้ืนที่ดําเนินงาน 
 ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน  

สําหรับพ้ืนที่ที่งานพัฒนาที่ดิน ในศูนยฯ ปางตอง มีเนื้อที่ 34 ไร 
1.6 หนวยงานรับผิดชอบในพื้นที่โครงการ 
  1) กองทัพบก (ร.21 รอ.) 
  2) ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดแมฮองสอน 
  3) สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 
  4) สถานีประมงน้ําจืดแมฮองสอน 
  5) สถานีเพาะพันธุสัตวปาปางตอง 
  6) สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวแมฮองสอน 
  7) ศูนยบริการดานพืชและปจจัยการผลิตจังหวัดแมฮองสอน 
  8) โครงการชลประทานแมฮองสอน 
  9) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน 
 10) โรงเรียนรมเกลาปางตองตามพระราชดําริ 
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 หนวยงานที่สนับสนุนดําเนินงาน 
  1) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 
  2) จังหวัดแมฮองสอน 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฎีการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

2.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เดิมเรียกวาโครงการตามพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปพิจารณาความ
เหมาะสมและความเปนไปได ในการรวมกันดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน 
หรือบรรเทาปญหาตาง ๆ ตามสภาพสังคมและภูมิประเทศ เชน ปญหาความแหงแลง ที่ทํากิน ฯลฯ 
โครงการแหงแรกเกิดขึ้นที่หมูบานเขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เมื่อ พ.ศ. 2506 ไดแก 
อางเก็บน้ําเขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากกวา 4,000 โครงการ
ทั่วประเทศเมื่อพุทธศักราช 2550 สวนใหญเปนโครงการเกี่ยวกับน้ําเพ่ือการเกษตร หนวยงานที่ทําหนาที่
ประสานงานไดแก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรคือพลเมืองสวนใหญของประเทศ การพัฒนาการ
เกษตรยอมหมายถึงการชวยใหประชาชนสวนใหญนั้นอยูดีกินดี มีรายไดพอเพียงจากการจําหนายผลผลิต 
เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเปนความเจริญของประเทศ 

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

ปลูกผลไม หรือทํามาหากินในดานปศุสัตวหรือประมง...” ฉะนั้นในการพัฒนาอาชีพสาขาตาง ๆ เพ่ือความ
มีชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรตามแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมี
บทบาทสําคัญในการสนองพระราชดําริทางดานอาชีพ ซึ่งใหการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีมูลนิธิอ่ืน ๆ ของพระองคทานที่ใหการสนับสนุนสงเสริมอาชีพดาน
ตาง ๆ อันไดแก มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เปนตน 
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ลักษณะพิเศษของแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น เกิดจากพระอัจริยภาพและพระ
ปรีชาสามารถในการที่ไดทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง และแกไขใหการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนงานที่ดําเนินการไปไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน และสอดคลองกับสภาพความเปนอยูและ
ระบบนิเวศโดยสวนรวมของธรรมชาติ  ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ หลายตอหลายงานและ
โครงการ เมื่อทรงคิดพิจารณาและศึกษาจนมีพระราชวินิจฉัยออกมาในทายที่สุดแลว นักวิชาการและ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ก็มักจะพบวาเปนเรื่องงายและธรรมดา จนไมเคยมีผูใดคาดคิดมากอน 
ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูนักพัฒนาและนักวิชาการวา พระองคทรงโปรดที่จะทําสิ่งที่ยากใหกลายเปนงาย 
อันเปนการแกไขปญหาดวยการใชภววิสัยแหงธรรมชาตินั่นเองเปนแนวทาง การทําสิ่งที่ยากใหกลายเปน
งายนั้นเปนของยาก เชนเดียวกับการทําสิ่งที่งายใหเปนเรื่องยากนั้นเปนของงาย มีพระราชกระแสอยูเนือง 
ๆ ถึงคําวา “ทําใหงาย” ซึ่งนาจะตรงกับภาษาอังกฤษวา ซิมพลิซิตี้ (Simplicity) ซึ่งเปนหลักคิดสําคัญใน
ทุกเรื่องและการพัฒนาเกือบทุกโครงการของพระองค 
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ถือวา
เปนลักษณะพิเศษที่นาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ การมุงเนนใหผลของการดําเนินงานนั้นตกถึงมือ
ประชาชนโดยตรงเปนเบ้ืองแรก เพ่ือบรรเทาปญหาเฉพาะหนาคือ  “การพออยู พอกิน” ขณะเดียวกันกับ
ที่ปูพ้ืนฐานไวสําหรับความ “อยูดี กินดี” ตอไปในอนาคตดวย ดังนั้นจึงมีลักษณะของการมองผลสําเร็จที่
เปนการ “คุมคา” มากกวาการ “คุมทุน” ดังที่เคยมีพระราชกระแสวา “ขาดทุนคือกําไร” (our loss is 
our gain)  กําไรนั้นคือความอยูดีมีสุขของประชาชนที่จําเปนตองลงทุน แตก็เปนการลงทุนที่ “คุมคา” 
แมจะไมกลับมาเปนตัวเงิน คือ “กําไร” นอกจากนี้ แนวความคิดและทฤษฎีดังกลาว ยังมีลักษณะของการ 
“ไมติดตํารา” คือเปนการพัฒนาท่ีอนุโลมและรอมชอมกับสภาพแหงธรรมชาติ และสภาพของสังคม
จิตวิทยาแหงชุมชน และตองไมผูกมัดติดอยูกับวิชาการและเทคโนโลยีที่แข็งตัว และไมเหมาะกับสภาพที่
แทจริงของคนไทย อันจะทําใหการดําเนินงานในโครงการไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดอยางสมบูรณเต็มที่ 
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริอีกประการหนึ่งก็คือ การสรางความรู 
รัก สามัคคี และการรวมมือรวมแรงรวมใจกันทํา โดยปรับลดอัตวิสัยของหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มักจะ
ตางคนตางทําและยึดติดการเปนเจาของเปนสําคัญ ใหเปนการรวมกันโดยไมมีเจาของ และสามารถอํานวย
ประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนและเกษตรกร ดังเชนในกรณีของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่เปนรูปแบบใหมของการบริหารที่เปนการ “บริการรวมจุดเดียว” และ “การบริการ
เบ็ดเสร็จ” หรือ “one stop service for the farmers” ที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในระบบบริหารราชการ
แผนดินของประเทศไทยอยางแทจริง 
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2.2 ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงวางแผน
พัฒนา เสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริโดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับหนวยงาน
ของรัฐบาล พระองคทรงศึกษาขอมูลตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดกอนทุกครั้ง ในการจัดวางแผน
โครงการใดโครงการหนึ่งกอนจะมีพระราชดํารินั้น มีขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 1) การศึกษาขอมูล  กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใด ๆ นั้นจะทรงศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตาง ๆ ที่มีอยู เพ่ือใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้น ๆ อยางละเอียดกอนเสมอ 
 2) การหาขอมูลในพื้นท่ี  เมื่อเสด็จฯ ถึงพ้ืนที่นั้น ๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียดเพ่ิมเติมอีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด อาทิเชน              
  2.1) ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ ดินฟา
อากาศ ทางน้ํา ฯล 
  2.2) ทรงสํารวจพ้ืนที่ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการพัฒนาได 
  2.3) ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจากพื้นที่
จริงแลว ก็ทรงปรึกษากับเจาหนาที่ฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งทรง
คํานวณวิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร และคุมคากับการลงทุนหรือไม
เพียงใด อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปพิจารณาในรายละเอียดตาม
ขั้นตอนตอไป 
 3) การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการ  เมื่อเจาหนาที่ผู เกี่ยวของไดรับพระราชทาน
พระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประกอบการจัดทําโครงการให
เปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 
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 อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของ
พระองคเปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรองตาม
หลักวิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดและมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา ก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณา
ตัดสินใจเอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได 

 
เสด็จฯปางตอง 12 กุมภาพันธ 2525 

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

 

 จากผลแหงการพัฒนาท่ีผานมาดวยพระ
วิสัยทัศนที่กวางไกลและเปยมดวยพระเมตตา ไม
เพียงแตจารึกอยูในดวงใจของเกษตรกร หากแต
ประทับใจอยูในดวงจิตของประชาชนทุกคน ทรงเปน
นักพัฒนาที่เชี่ยวชาญในสรรพศาสตรหลายแขนง
วิชา ไมวาจะเปน การพัฒนาในพ้ืนที่ชนบท การ
พัฒนาดานเกษตรกรรม การพัฒนาดานการประมง 
การพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว การพัฒนาแหลงน้ํา 
การพัฒนาปาไม การพัฒนาทรัพยากรดิน ตลอดจน
การพัฒนาชาวเขา รวมไปถึงการพัฒนาในพื้นที่
พิเศษอันตราย ทรงใชพระอัจฉริยภาพที่ลุมลึก นํา 

การพัฒนาเขาสูทุกพื้นที่ เพ่ือลดความทุกขยาก ลําบาก แรนแคนใหกลับเปนพ้ืนที่อุดมสมบูรณชุมชื้น หรือ
แมในยามที่บานเมืองบังเกิดภาวะวิกฤต ประชาชนเดือดรอน ไมวาจะดวยสาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัย
บานเมือง หรือภัยพิบัติอ่ืนใด ทรงมีพระเมตตาธิคุณคิดแกไขและพระราชทานความชวยเหลือดวยพระองค
เองเสมอ ทรงเปนที่พ่ึงของประชาชนเพ่ือใหประชาชนมีความสงบสุขอยางถวนหนา 
2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน 
“ ทางสายกลาง ”โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลก ยุคโลกาภิวัตน 
 “…ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอยางนี้วา การที่จะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญที่เราพออยู
พอกินและมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความวาอุมชูตัวเองไดใหพอเพียง
กับตัวเอง อันนี้เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว 
จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัว อยางนั้นมันมากเกินไป แตวาในหมูบาน หรือในอําเภอจะตองมี
ความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตในที่ไมหางไกลเทาไร
ไมตองเสียคาขนสงมากนัก อยางนี้นักเศรษฐกิจตางๆก็มาบอกวาลาสมัย จริงอาจจะลาสมัย เพราะวาคน
อ่ืนเขาก็ตองมีการเศรษฐกิจที่ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความ
พอเพียงรูสึกไมหรูหราแตประเทศไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวาการผลิตที่พอเพียงทําได” 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
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 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังน้ี 
 1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมี
พ้ืนฐาน มาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดย
เนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
 3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้ 
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  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  
  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ  
  3.3 ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล
และไกล 

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

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

" ถาไมมี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ … 
จะพังหมด จะทําอยางไร ที่ที่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป 

… หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไมเต็มที่ 
ถาเรามีเครื่องปนไฟ ก็ใหปนไฟ 

หรือถาขั้นโบราณกวา มืดก็จุดเทียน 
คือมีทางที่จะแกปญหาเสมอ. 

… ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียง นี้ ก็มีเปนขัน้ ๆ 
แตจะบอกวา เศรษฐกิจพอเพียง นี้ 

ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นต นี่เปนสิ่งที่ทําไมได 
จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน 

…… พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือใหสามารถที่จะดําเนินงานได " 
พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 23 ธันวาคม 2542

ที่มา : http://www.doae.go.th/report/SE/html/02.htm.

2.4 ปลูกปาโดยไมตองปลูก 
 การปลูกปาโดยไมตองปลูก เปนแนวพระราชดําริอีกแนวหนึ่งเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม โดย
การสรางสมดุลธรรมชาติดวยวิธีปลอยใหตนไมเติบโตอิสระไมเขาไปรบกวนอยางนอย 5 ป 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหาแนวทางและวิธีการหลากหลายเพื่อฟนฟูปา นับแตการสราง
จิตสํานึก การปลูกตนไมโตเร็วและหญาแฝกรักษาดิน การสรางฝายไปจนถึงวิธีฟนฟูปาโดยปลอยทิ้งไวไม
เขาไปรบกวนอยางนอย 5 ป 
 ในชวงเวลา 5 ป ตนไมจะงอกงามโดยอาศัยวงจรการเกิด การเจริญเติบโต การทับถมทดแทน
ตามธรรมชาติ เกิดเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเติบโตของกลาไม และใหเวลาพันธุไมที่ถูกทําลาย ไดมี
ชวงฟนตัว และถาหากปลอยปาทิ้งไวไดถึง 30 – 40 ป ปาเต็งรังซึ่งเปนปาโปรง มีตนไมขนาดเล็กขนาด
กลางขึ้นกระจัดกระจาย จะกลายเปนปาเบญจพรรณ ซึ่งเปนผืนปาที่มีไมขนาดกลางและเปนแหลงกําเนิด
ของไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไมประดู 
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 พ้ืนที่ตัวอยางการปลูกปาโดยไมตองปลูกไดแก ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขา
ชะงุม อันเนื่อง มาจากพระราชดําริ  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีที่ดินสวนหนึ่งเสื่อมโทรม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหพัฒนาที่ดินดังกลาว 3 ขั้นตอนคือ ฟนฟูสภาพปา พัฒนา 
และปลอยทิ้งไวจนปาคอย ๆ ฟนตัวตามลําดับ ระหวางพุทธศักราช 2529 – 2535 

2.5 ปลูกปาทดแทน 
 การปลูกปาทดแทน เปนแนวพระราชดําริเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมอยางเรงดวน โดยเนนปลูก
ไมโตเร็วและใหประโยชนหลายทาง คลุมแนวรองน้ําเพ่ือยึดผิวดินและเก็บความชุมชื้นแผขยายออกไป
ดานขางของรองน้ํา พรอมกับการสรางฝายชะลดความชุมชื้น โดยคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม 
หรือลักษณะดั้งเดิมของปาและชุมชนเปนแนวทางสําคัญ 

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

 
รูปที่ 2-1  ฝายหวยปางตอง 

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 
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปาหลายประการ 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 
 การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริผสมผสานระหวางการอนุรักษและ
การฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน ศูนย
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จากสภาพภูเขาที่เคยถูกบุกรุกจน 
2.8 ปาเปยก 
 ปาเปยก เปนคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกปาที่ประกอบดวยไมโตเร็วและไมชุมน้ํา 
เชน กลวย ซึ่งปลูกตามแนวคลองสงน้ํา โดยมีฝายชะลอความชุมชื้นชวยเก็บซับน้ําเปนระยะ ๆ ใหน้ําไหล
ซึมลงตามแนวเขาตลอดเวลา ปาเปยกเปนทั้งแนวกันไฟปาและสรางความชุมชื้นใหตนไมเติบโตไปพรอมกัน
 ในชวงเวลาที่ปาไมเมืองไทยถูกทําลายอยางหนัก เกิดไฟปาหลายครั้งและมีแนวโนมจะควบคุมได
ยากขึ้นทุกป นอกจากไฟปาจะลามถึงพ้ืนที่ทํากินแลว คนและสัตวปาก็ไมมีที่อยูอาศัย พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงหาหนทางแกไข มีพระราชดําริเรื่องปาเปยกวาควรใชไมโตเร็วปลูกคลุมแนวรองน้ํา โดยใชน้ํา
จากคลองชลประทานและน้ําฝนเปนหลัก เพ่ือใหความชุมชื้นแผขยายเปนวงกวาง สามารถสรางแนวกันไฟ
ปา เปนการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกัน 

 

 
 

 การปลูกปาเปยกอีกวิธีหนึ่งคือ สรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือฝายกั้นน้ําขวางรองน้ําเปนระยะ 
น้ําที่กักไวจะคอย ๆ ซึมลงใตผิวดิน ความชุมชื้นจะแผขยายออก จากนั้นจึงสูบน้ําไปยังพ้ืนที่ที่อยูระดับสูง 
แลวปลอยใหน้ําไหลซึมลงดินทีละนอย ขั้นตอนสุดทายคือปลูกตนกลวยเปนแนว แตละตนทิ้งระยะหางกัน
ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม ตนกลวยซึ่งเปนพืชอุมน้ําจะชวยชะลอไฟ 
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 แนวพระราชดําริปาเปยกเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นชวยใหปาเขียวขจีอยู
ตลอดเวลา ลดความเส่ียงที่จะเกิดไฟปา ตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จคือ ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีผันน้ําจากอางเก็บน้ําสูผืนปาโดยสงไปตาม
ทอเจาะรูใหน้ําหยดเปนระยะแหงแลง กลับฟนคืนความอุดมสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาลุมน้ําหวย
ฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มีการปลูกไมใชสอยและไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก 
ไมแดง ไผ หวาย ไมฟนเชื้อเพลิง เชน ไมกระถินยักษ ไมกินได เชน สะเดา แค มะขามปอม ทําใหปาอุดม
สมบูรณ ชุมชนไดอาศัยกินใช และสามารถอนุรักษดินและน้ําในขณะเดียวกัน 

2.9 หญาแฝก 
 หญาแฝกเปนพืชที่มีระบบรากลึก แผกระจายลงไปในดินตรง ๆ เปนแผงเหมือนกําแพง ชวยกรอง
ตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี ปองกันความเส่ือมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ที่ผิวหนาดินเกิดการกัดเซาะ
จากฝนที่ตกลงมาและน้ําที่ไหลบา ปองกันการสูญเสียหนาดินที่อุดมสมบูรณ แกปญหาดินพังทลายที่
กอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเดิมเคยใหผลผลิตทางการเกษตรสูงกลับใหผลผลิตลดลง 
และเมื่อมีปริมาณนํ้าฝนมาก หญาแฝกจะชวยดูดซับการไหลบาของนํ้าฝน ทําใหพ้ืนดินสามารถเก็บกัก
น้ําฝนไดอยางเต็มที่ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงสภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรงศึกษาถึง
ศักยภาพของ  “หญาแฝก”  ซึ่งเปนพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลายของ
หนาดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว อีกทั้งเปนพืชพ้ืนบานของไทย วิธีการปลูกก็ใชเทคโนโลยีแบบงาย 
ๆ เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัดคาใชจาย
กวาวิธีอ่ืน ๆ  
ลักษณะของหญาแฝก  
 หญาแฝก เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญาชนิดหนึ่ง เชนเดียวกับขาวโพด ขาวฟาง ออย ซึ่งพบ
กระจายอยูทั่วไปหลายพื้นที่ตามธรรมชาติ จากการสํารวจพบวา มีกระจายอยูทั่วโลกประมาณ 12 ชนิด 
และสํารวจพบในประเทศไทย 2 ชนิด ไดแก  
 1. กลุมพันธุหญาแฝกลุม ไดแก พันธุสุราษฎรธานี กําแพงเพชร 2 ศรีลังกา สงขลา 3 และ
พระราชทาน ฯลฯ  
 2. กลุมพันธุหญาแฝกดอน ไดแก พันธุราชบุรี ประจวบคีรีขันธ รอยเอ็ด กําแพงเพชร 1 
นครสวรรค และเลย เปนตน หญาแฝกเปนหญาที่ขึ้นเปนกอ หนอเบียดกันแนน ใบของหญาแฝกมีลักษณะ 
แคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม ดานทองใบจะมีสีจางกวาดานหลังใบ มีรากเปนระบบรากฝอยที่สาน
กันแนนยาว หยั่งลึกในดิน มีชอดอกตั้ง ประกอบดวยดอกขนาดเล็กดอกจํานวนครึ่งหนึ่งเปนหมัน  
ลักษณะพิเศษของหญาแฝก 

หญาแฝกถูกนํามาใชปลูกในการอนุรักษดินและน้ํา เนื่องมาจากมีลักษณะเดนหลายประการ ดังนี้  
 1. มีการแตกหนอรวมเปนกอ เบียดกันแนน ไมแผขยายดานขาง  
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 2. มีการแตกหนอและใบใหม ไมตองดูแลมาก  
 3. หญาแฝกมีขอที่ลําตนถี่ ขยายพันธุโดยใชหนอไดตลอดป  
 4. สวนใหญไมขยายพันธุดวยเมล็ด ทําใหควบคุมการแพรขยายได  
 5. มีใบยาว ตัดและแตกใหมงาย แข็งแรงและทนตอการยอยสลาย  
 6. ระบบรากยาว สานกันแนน และชวยอุมน้ํา 
 7. บริเวณรากเปนที่อาศัยของจุลินทรีย 
 8. ปรับตัวกับสภาพตาง ๆ ไดดี ทนทานตอโรคพืชทั่วไป 
 9. สวนที่เจริญต่ํากวาผิวดิน ชวยใหอยูรอดไดดีในสภาพตาง ๆ  
                                                                     ที่มา : http://www.ldd.go.th/link_vetiver/index.htm 
 ในป พ.ศ. 2536 องคกร International Erosion Control Association (IECA)  ไดมีมติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International  Erosion Control Association’s     International Merit 
Award ใหแก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภในการอนุรักษดินและสงเสริม
สภาพแวดลอมโดยใชหญาแฝก และในปเดียวกันนี้ ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ ถวาย “รากหญาแฝกชุบ
สําริด”  เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษดินและน้ํา 

 
ประโยชนเอนกประสงคอื่น ๆ ของหญาแฝก  
 - ปลูกหญาแฝกบนคันนา เพ่ือใหคันนาคงสภาพอยูไดนาน 
 - ปลูกหญาแฝกเพื่อใชประโยชนมุงหลังคา ตับหลังคาที่ทําจากหญาแฝกสามารถผลิตจําหนายได 
สวนรากที่มีความหอมนั้นคนไทยรุนเกาเคยนํามาแขวนในตูเสื้อผา ทําใหมีกลิ่นหอมและชวยไลแมลงที่จะ
ทําลายเสื้อผาได 
 - หญาแฝกมีสรรพคุณชวยขับลมในลําไส แกอาการทองอืดเฟอ และแกไขได สวนรากสามารถนํา 
มาสกัดทําน้ํามันที่มีประโยชนและคุณคาทางการคาได อาทิเชน ฝรั่งเศสผลิตน้ําหอมจากรากหญาแฝก ชื่อ 
“Vetiver” 
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2.10 แนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ดินทางการเกษตร 
 ปญหาเรื่องการผลิตและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาที่จะตองมีการ
จัดการที่เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 
 การแกไขปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่ไมงายเพราะตองใชปจจัยหลายประการในการแกไขปญหา 
ปจจัยดังกลาวไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความรวมมือของ
เกษตรกร แตทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง
ปญหาของการใชทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานที่ไดทรงงานหนักอยาง
ตอเนื่องและทรงมีพระราชดําริมากมายหลายประการในเรื่องของการแกไขปญหาและปองกันเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดิน เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิตพืชเพ่ือใช
บริโภคและจําหนาย สรางรายไดแบบยั่งยืนและแบบเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรผูยากไร 

 
รูปที่ 2-2  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอธิบายเรื่องดินใหกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล 

ณ บริเวณอางเก็บนํ้าเขาเตา ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ในการจัดการและพัฒนาที่ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับดิน 
ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่มโครงการจัดการและพัฒนาที่ดินเมื่อป 
พ.ศ. 2511 เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารได ทรง
แนะใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญเปนวิธีการตามธรรมชาติที่เปน
หนทางสรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเรื่อง
ดิน จึงเปนปญหาเฉพาะที่สอดคลองกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผล
ชัดเจน 
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รูปที่ 2-3 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยเรื่องดิน 

 พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการ
ทางปฐพีศาสตรโดยแท ยกตัวอยางเชน พระราชทานคําจํากัดความที่อานแลวเขาใจงายวาดินที่เหมาะสม
สําหรับการเกษตรกรรมมีคุณสมบัติตางๆคือ 
 แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสาํคัญ คือ 
 1. N (nitrate) ในรูป nitrate (ไนเตรท) 
 2. P (phosphorus) ในรูป phosphate (ฟอสเฟต) 
 3. K (potassium) หรือ โพแตสเซียม 
 และแรธาตุอ่ืน ๆ O H Mg Fe ไดแก O (oxygen) , H (hydrogen) , Mg (magnesium) , 
Fe (iron) 
 มีระดับ เปรี้ยว ดาง ใกลเปนดาง (pH 7) 
 มีความเค็ม ต่ํา 
 มีความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) 
 มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง) 
                                                     ที่มา : โทรสารพระราชทานเรื่องดิน 
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สวนที่ 3 
ขอมูลพืน้ฐานของพื้นที ่

ศูนยบรกิารและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ
3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 พ้ืนที่โครงการศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ ตั้งอยูในเขตทองที่ ตําบล
หมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน อยูระหวางคาพิกัด X = 386260 - 390050 คาพิกัด  
Y = 2154320 - 2158464  ในระบบ WGS 84 บนแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด L7018 ระวางที่ 4574 I 
และ 4548 II มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 5,400 ไร โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังตอไปนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ หวยแมสะเงิน (เนิน 1150) 
  ทิศใต  ติดตอกับ หวยแมขาม (เนิน 1150) 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานหวยมะเขือสม 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ อางเก็บน้ําแมสะงา 
3.2 การคมนาคม 
 ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ อยูหางจากจังหวัดแมฮองสอน ประมาณ 
28 กม. โดยเดินทางมาตามทางหลวงฯหมายเลข 1095 เปนระยะทาง ประมาณ 18 กิโลเมตรจนถึงวัด
บานหมอกจําแป จากนั้นเปลี่ยนมาเปนทางหลวงฯหมายเลข 3011 อีกประมาณ 10 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางดวยรถยนตจากจังหวัดแมฮองสอน ประมาณ 35 นาที 

 
รูปที่ 3-1  แผนที่แสดงขอบเขตศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ
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 รูปที่ 3-2  แผนที่แสดงขอบเขตและที่ตั้งของศูนยบรกิารและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ จากภาพดาวเทียม 
Quickbird 
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 รูปที่ 3-3 แผนทีแ่สดงดัชนีและภาพถายออรโธสี ปพ.ศ. 2544-2545 หมายเลขภาพ 45471NE และ  45482SE 
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3.3 ลักษณะสภาพพื้นที่ 
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเปนเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 12-35% และเปนปาไมตาม
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีลําหวยปางตองไหลผานบริเวณพ้ืนที่พระตําหนักปางตอง พ้ืนที่มีความสูง 800-
1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

 
รูปที่ 3-4 สภาพพื้นที่ของศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ

3.4 ภูมิอากาศ  
 จังหวัดแมฮองสอนอยูในภูมิอากาศแบบรอนชื้นสลับแลง หรือแบบทุงหญาสะวันนา (Tropical 
wet-dry climate or Tropical savannah climate : Aw)  โดยฤดูฝนและฤดูแลงจะสลับกันและ
แตกตางกันอยางชัดเจนคือในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีฝนตกตลอดฤดู แต ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวอากาศจะแหงแลง โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู คือฤดูรอน  เริ่ม
ตั้งแตชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศรอนอบอาว 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตชวงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ทําใหอากาศชุมชื้นฝนจะตกชุกมาก ซึ่งมีมีปริมาณน้ําฝนสูงที่สุดในชวงเดือนสิงหาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตชวงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก 
 จากรายงานอุตุนิยมวิทยาบนที่สูง ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 จ.แมฮองสอน ซึ่งอยู
ใกลเคียงกับพ้ืนที่โครงการฯ สามารถสรุปลักษณะอากาศไดดังนี้ 

1) อุณหภูมิ มีอุณหภูมิตลอดปเฉลี่ย 25.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยูในเดือนพฤษภาคม 
40.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดอยูในเดือนธันวาคม 3.9 องศาเซลเซียส 

2) ความช้ืนสัมพัทธ เฉลี่ยตลอดป 73 เปอรเซ็นต เฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม 83 เปอรเซ็นต 



 

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                      ปางตอง   3-5 

เฉลี่ยต่ําสุดในเดือนมีนาคมและเมษายน 54 เปอรเซ็นต 
 3) ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป 1,276.3 มิลลิเมตร เฉลี่ยนอยที่สุดในเดือนมกราคม  
5.4 มิลลิเมตร เฉลี่ยมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 230.7 มิลลิเมตร ชวงที่มีฝนตกมากจะอยูระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ดังแสดงใน ตารางที่ 2-1 ภูมิอากาศของจังหวัดแมฮองสอน ในคาบ 30 ป 
ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 
ตารางที่ 3-1 ตารางภูมิอากาศของจังหวัดแมฮองสอน ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 

อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)  
เดือน สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย 

ความช้ืน
สัมพัทธ
เฉลี่ย 

การ 
คายระเหย

นํ้า 

0.5ของคา
การคาย
ระเหยนํ้า 

ปริมาณ 
นํ้าฝน 
(มม.) 

มกราคม 37.5 7.0 21.0 74 74.3 37.2 5.4 
กุมภาพันธ 38.0 10.3 21.9 65 97.8 48.9 6.0 
มีนาคม 41.0 11.3 26.3 54 132.9 66.5 16.9 
เมษายน 43.0 15.9 29.4 54 169 84.5 62.0 
พฤษภาคม 43.6 18.9 28.5 70 145.8 72.9 175.2 
มิถุนายน 40.5 20.5 27.3 79 111 55.5 190.4 
กรกฎาคม 38.1 20.6 26.7 81 95.7 47.9 219.6 
สิงหาคม 37.3 20.0 26.6 83 92.8 46.4 230.7 
กันยายน 36.2 19.7 26.8 82 96.7 48.4 203.4 
ตุลาคม 36.3 14.9 25.3 81 90.6 45.3 109.1 
พฤศจิกายน 35.5 9.3 23.9 79 73.2 36.6 45.7 
ธันวาคม 35.2 3.9 21.2 78 62.4 31.2 11.9 
รวม     1,242.2 621.1 1,276.3 
เฉลี่ย   25.4 73    

ที่มา : สถานีตรวจวัดอุณหภูมิแมฮองสอนเฉลี่ย 30 ป

 
รูปที่ 3-5  สมดุลนํ้าเพื่อการเกษตร 
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รูปที่3-6  แผนทีแ่สดงระดับความสูงของศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ
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3.5 ธรณีวิทยา 

 
รูปที่ 3-7 แผนทีธ่รณีวิทยาศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ

 
 สัญลักษณ คําอธิบาย  

  
h1 

หินทราย หินทรายแปง หินเกรยแวคและหินดินดาน ; ยุคคารบอนิเฟอรัสชวงลาง  

  

h2 
หินดินดานหรือหินโคลน หินทราย หินกรวดมนสีเทา-สีเขียวขี้มา : ยุคคารบอนิ
เฟอรัส ชวงบน 

 

  

q 
ตะกอนปจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ํา กรวด ทราย ดิน ; ยุคควอเทอรนารี  

  
 
 
 



 

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                      ปางตอง   3-8 

3.6 ทรัพยากรดิน 
ดินสวนใหญเปนดินเกิดจากการผุพังของหินตะกอนเนื้อละเอียดและแปรสภาพ เชน หินดินดาน 

หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท เปนตน บริเวณพื้นที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือ
หินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา หรือ  เกิดจากตะกอนดินที่ถูกน้ําพา
บริเวณเนินตะกอนรูปพัด ชุดดินที่พบในพื้นที่ มีดังนี้  

ชุดดินบานจอง (Ban Chong series: Bg) 

กลุมชุดดินที่ 29 
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults
การกําเนิด เกิดจากการผุพังของหินตะกอนเนื้อละเอียดและแปรสภาพ เชน
  หินดินดาน หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท เปนตน
  บริเวณพื้นที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อน 
  ยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา หรือ
  เกิดจากตะกอนดินที่ถูกน้ําพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 3-35% 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 

รูปที่ 3-8  ภาพหนาตัด    
       ชุดดินบานจอง 

ลักษณะและสมบัติดิน  เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว
   สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขมปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
   ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
   ดินเหนียวสีแดงปนสีเหลือง ถึงสีแดงปฏิกิริยา
   ดินเปนกรดจัดมาก ถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-
   5.5) 

 
 ชุดดินบานจองที่พบเปนดินที่มีคาการอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางสูง (high basuturation : hb) 
มีเนื้อดินเปนดินรวน (loam : l) หรือรวนละเอียด (fine loamy : fl-l) มีความลาดชันตั้งแต 2-70
เปอรเซนต และมากกวา 70 ปอรเซนต 
ขอจํากัดการใชประโยฃน ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําและเปนกรด สภาพพ้ืนที่มี
 ความลาดชันดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
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ชุดดินวังไห (Wang Hai series: Wi) 

กลุมชุดดินที ่ 31 
การจําแนกดิน Fine, Mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) 
  Paleustalfs 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่
 แปรสภาพ เชน หินดินดาน หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน 
 หินฟลไลท เปนตน บริเวณพื้นที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุ
 ดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวง
 บริเวณเชิงเขา 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-
  12% 
การระบายน้าํ   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 

 
รูปที่3-9  ภาพหนาตัด 
 ชุดดินวังไห 

ลักษณะและสมบัติดิน  เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว
    หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาลเขมถึง
    สีน้ําตาลปนแดงเขมปฏิกิรายาดินเปนกรดปาน
    กลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอน
    บนเป นดินเหนียวสีแดงปนเหลืองถึงสีแดง 
    ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 
    4.5-5.5) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียวสีแดงมี
    จุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาลปฏิกิริยา
    ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

 
 ชุดดินวังไหที่พบเปนดินลึกมากกวา 1.5 เมตร มีเนื้อดินเปนดินรวนถึงรวนละเอียด (fine loamy –
loam : fl-l) มีความลาดชันตั้งแต 0-5 เปอรเซนต 
 
ขอจํากัดการใชประโยชน สภาพพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายได
 งาย 
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ชุดดินวังสะพุง (Wang Saphung series: Ws) 

กลุมชุดดินที่ 55 
การจําแนกดิน  Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่

แปรสภาพ เชน หินดินดาน หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน 
หินฟลไลท เปนตน บริเวณพื้นที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุ
ดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวง
บริเวณเชิงเขา 

สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 
2-12% 

การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 

 
รูปที่3-10  ภาพหนาตัด 
  ชุดดินวังสะพุง 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวน ดินรวน
ปนดินเหนียวหรือ ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
สีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  
ดินลางตอนบนเปนดินเหนียวสีแดงปนเหลืองถึง
สีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปาน
กลาง(pH 5.0-6.0) ดินลางตอนลางเปนดิน
เหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน และสวนใหญ
พบชั้นหินพ้ืนภายใน 100 ซม. จากผิวดินสี
น้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประ
สีน้ํ าตาลปนเหลื อง  สี แดง  และสีน้ํ าตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 4.5-6.5) 

 
 ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินเปนดินรวน (loam : l) มีความลาดชันตั้งแต 2-12 เปอรเซนต 
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินลึกปานกลางรากของพืชที่มีระบบรากลึกอาจถูกจํากัด

การเจริญเติบโตสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูงดินเกิดการชะลาง
พังทลายไดงาย 
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3.7 สภาพการใชที่ดิน 
 สภาพการใชที่ดินของพื้นที่ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ เนื้อที่ทั้งสิ้น 
5,400 ไร ไดแบงเปนพ้ืนที่วางผังศูนยฯ 1,236 ไร ประกอบดวยเขตการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

เนื้อที ่สัญลักษณ ประเภทการใชที่ดิน 
ไร รอยละ 

A1 นา (A101) 2.3 0.19
A2 พืชไรผสม (A201) 48.88 3.94
A4 ลิ้นจ่ี (A406) 1.2 0.1
 กลวย (A411) 12.95 1.05
 ไมผลเมืองหนาว (A423) 23.75 1.93

A5 พืชสวนผสม (A501) 1.75 0.14
 พืชผัก (A502) 7.84 0.62
 ไมดอก (A503) 3.1 0.25
 สตรอเบอรี่ (A506) 0.5 0.04

A7 ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) 61.13 4.94
 โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) 0.12 0.02
 โรงเรือนเลี้ยงแกะ (A705) 6.54 0.53
 โรงเรือนเลี้ยงมา (A706) 2.4 0.19

F1 ปาไมผลัดใบเสื่อมโทรม (F100) 36.81 2.97
 ปาดิบเขา (F103) 914.67 73.94

M1 ไผ (M103) 34.47 2.79
M3 บอดิน (M304) 0.31 0.04
U2 หมูบาน (U202) 7.86 0.64
U3 สถานที่ราชการ (U300) 57.58 4.65
U4 เรือนประทับแรม (U401) 5.25 0.42
W2 อางเก็บน้ํา (W201) 5.28 0.43
 บอ (W202) 0.65 0.05
 บอพักน้ํา (W203) 1.53 0.13
 รวม 1,236.87 100
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 รูปที่ 3-11  แผนที่แสดงสภาพการใชที่ดินของศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ
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 รูปที่ 3-12  แผนที่แสดงแผนที่ดินศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ 
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3.8 ทรัพยากรน้ํา 
 แหลงน้ําของศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ คือ หวยปางตอง และไดมีการ
สรางอางเก็บน้ํา เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในพื้นที่ 

 

  
รูปที่ 3-13 แหลงนํ้าของศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ

3.9 ทรัพยากรปาไม 

 
รูปที่ 3-14 พื้นที่ปาไมโดยรอบศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ
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 พ้ืนที่ ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ มีสภาพเปนปาดิบเขา (Hill 
Evergreen Forest) ผืนปานี้จะคงความเขียวอยูตลอดป เปนปาที่มีเรือนยอดแนนทึบจึงรมครึ้มและไดแสง
สวางเพียงรําไร ทําใหอากาศหนาวเย็นและมีความชุมชื้นสูงตลอดป จนเกิดเมฆหมอกคลุมอยูตลอด 
กลายเปนปาตนน้ําลําธาร 
3.10 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ประชากรในตําบลหมอกจําแปสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร โดยในฤดูฝนจะ
ปลูกขาวไร ขาวนาป (สําหรับบริโภค) ปลายฤดูฝนจะปลูกงา หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวนาปแลวจะใช
พ้ืนที่ปลูก ถั่วเหลือง กระเทียม และแตงโม สําหรับพืชอ่ืนๆ ไดแก มีการปลูกชาจีน ลิ้นจ่ี มะมวง กาแฟอรา
บิกา ไผ และอโวกาโด ประชากรมี รายไดเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท/ครัวเรือน/ป จากการจําหนายผลผลิต
ทางการเกษตร ทุกครัวเรือนจะมีการเลี้ยงสัตวเล็ก จําพวก หมูและไก เพ่ือใชในการประกอบพิธีกรรม และ
จําหนายเปนรายไดเสริม  
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สวนที่ 4 
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

4.1 แผนผังการใชที่ดินรวม 
แผนผังการใชที่ดินของศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ ไดจัดทําขึ้นตามที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริไวทุกประการ ทุกหนวยงานไดจัดพื้นที่ใหมีความ
เหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดิน กิจกรรมตางๆ ใหมีความสอดคลองกับลักษณะของดิน บนพ้ืนฐานความ
เขาใจในคุณคาของทรัพยากรดินแตละพ้ืนที่ ที่มีลักษณะภูมิประเทศ สภาพสังคม ศักยภาพและขอจํากัดที่
แตกตางกัน 

หนวยงานราชการไดจัดแบงพ้ืนที่ความรับผิดชอบตามพระราชดําริ เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูการใช
ประโยชนที่ดินบนพ้ืนที่สูง ใหมีความเขาใจทางดานการอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการทําเกษตรอินทรีย 
แลวขยายผลไปสูหมูบานรอบศูนยฯ อีกทั้งเปนการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ดังนั้น แผนผังการใชที่ดินโดยรวมที่จัดทําขึ้น จึงจัดตามความรับผิดชอบของแตละหนวยงานและ
ดําเนินการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของศูนยฯ ซึ่งมีดังนี้ 

 1. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของทหารเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ 
 2. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมประมง 
 3. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมสงเสริมการเกษตร 
 4. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน 
 5. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมชลประทาน 
 6. เขตพระราชฐาน 
 7. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร 
 8. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 
 9. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบกรมปศุสัตว 
 10. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค 
 11. เขตหมูบานปางตอง 
 12. เขตโรงเรียนรมเกลาปางตอง 
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รูปที่ 4-1  ผังศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ
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4.1.1 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของทหารเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธเขตทหาร 
การใชประโยชนที่ดิน คือเปนพ้ืนที่ทางเขาศูนย ใชเปนจุดประสานงานและประชาสัมพันธ แนะนํา

ความสําคัญของโครงการและใหขอมูลความสําคัญของพื้นที่แกผูมาเยี่ยมชม ทําหนาที่เปนศูนยประสาน 
งาน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค  

 

 

  
หมายเลข 1  อาคารประสานงานและประชาสมัพันธ หมายเลข 2  บานพักเจาหนาที่ 

  
หมายเลข 3  ศาลทหารเสือ หมายเลข 4  ศาลมหาราช 
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หมายเลข 5  ศาลานิทรรศการกรมปาไม หมายเลข 6  ศาลาทรงงาน 

  
หมายเลข 7  สะพานขามหวยปางตอง หวยปางตอง 

 
เสนทางหลัก และสะพานขามหวยปางตอง ภายในศูนยฯ 
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4.1.2 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมประมง 
การใชประโยชนที่ดิน คือเปนการทดลองวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาสเตอรเจียน การอนุรักษและการ

ขยายพันธุเขียดแลว ตามพระราชเสาวนีย โดยมีพ้ืนที่สาธิตการเล้ียงเขียดแลวตามธรรมชาติ เพ่ือจําหนาย
และปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ และมีจุดเรียนรูดานการประมง 

 

  
หมายเลข 1  พื้นที่เลี้ยงเขียดแลวตามธรรมชาต ิ เชียดแลว 

  
หมายเลข 2  จุดเรียนรูดานประมงการเลี้ยงปลาสเตอรเจียน 
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หมายเลข 3  จุดเรียนรูดานประมงการเลี้ยงปลากดหลวง 

4.1.3 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบกรมสงเสริมการเกษตร 
การใชประโยชนที่ดิน มี 2 พื้นที่คอื  
พ้ืนที่ที่เปนโรงเฟรน มีหลักจารึกประวัติโครงการอยูดานหนา หลังโรงเฟรนมีจุดเรียนรูและบริการ 

นักทองเที่ยว  
พ้ืนที่ที่เปนโรงเพาะชําไมดอกไมประดับเมืองหนาว แปลงสาธิตการปลูกตนปอเทือง 

 

 
หมายเลข 1  หลักจารึกดานหนาอาคารปลูกและอนุบาลพืชตระกูลเฟรน 
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หมายเลข 2  อาคารปลูกและอนุบาลพืชตระกูลเฟรน 

  
หมายเลข 3  พื้นที่บริการเครื่องดื่มและของทีร่ะลกึ 

  
หมายเลข 4  แปลงเพาะพันธุไมดอกเมืองหนาว ไมดอกเดหลี  กวักมงคล 

  
ไมดอกไฮเดรนเยีย หมายเลข 5  บอปลากดหลวงในพื้นที่กรมสงเสริมการเกษตร 
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4.1.4 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาท่ีดินแมฮองสอน กรมพัฒนาที่ดิน 
การใชประโยชนที่ดิน คือจุดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงปลูกหญาแฝก แปลงสาธิตการ

ทดลองการปลูกหญาแฝก การจัดทําการปลูกพืชแบบขั้นบันไดและการเกษตรอินทรีย โดยการจัดทําระบบ
อนุรักษดินและน้ํา ในแปลงสาธิตการปลูกพืชผักอินทรีย แปลงสาธิตการปลูกผลไม เชน สตอเบอรี่ แปลง
สาธิตการใชประโยชนบนพ้ืนที่สูง และกรมพัฒนาที่ดิน ยังไดจัดทําแปลงสาธิตผลเปรียบเทียบการชะลาง
พังทลายของดิน และจุดเรียนรูการเกษตรอินทรีย 

 

  

 
หมายเลข 1  จุดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงปลูกหญาแฝก หมายเลข 2  จุดเรียนรูระบบอนุรกัษดินและนํ้า
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หมายเลข 2  จุดเรียนรูระบบอนุรกัษดินและนํ้า หมายเลข 3  จุดเรียนรูการใชระบบนํ้าหยด 

  
หมายเลข 4  แปลงปลูกสตรอเบอรี่ปลอดสารเคม ี

  
หมายเลข 5  จุดเรียนรูเกษตรอินทรีย หมายเลข 6  จุดเรียนรูการทําปุยนํ้าหมัก พด.2 

  
หมายเลข 7  จุดเรียนรูการทําปุยหมัก หมายเลข 8  บอดักตะกอน 
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หมายเลข 9  แปลงสาธิตผลเปรียบเทยีบการชะลางพังทลายของดิน 

4.1.5 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบกรมชลประทาน 

การใชประโยชนที่ดิน คือเปนบานพักและอาคารของกรมชลประทาน 

 

 
  

   
หมายเลข 1  กลุมอาการของกรมชลประทาน 
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4.1.6 เขตพระราชฐาน 
เปนที่ประทับแรมสวนพระองคในระหวางเสด็จฯ มาทรงงานในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน และเปนที่พัก

รับรองแกขาราชบริพารตลอดจนคณะผูติดตามเสด็จ เปนพ้ืนที่หวงหามเพ่ือพักผอนตามพระราชอัธยาศัย 
ประกอบไปดวย เรือนประทับแรม เรือนผูติดตาม ลานจอดเฮลิคอปเตอร เปนตน 

 

  

  
หมายเลข 1  บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร 
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หมายเลข 2  บริเวณเรือนประทับแรม

  

  

4.1.7 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร 
การใชประโยชนที่ดิน คือเปนการทดลองเพาะพันธุกลาไมดอกไมประดับเมืองหนาว การทดลอง

เพาะปลูกและขยายพันธุพืชผักเมืองหนาว การทดลองขยายพันธุปลากดหลวงในบอดิน 
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หมายเลข 1  แปลงปลูกบวย หมายเลข 1  แปลงปลูกบวย 

  
หมายเลข 2 แปลงปลูกตนปอเทือง หมายเลข 3  ดานหนาทางเขากรมวิชาการเกษตร 

  
หมายเลข 4  อาคารสํานักงาน หมายเลข 5  เรือนเพาะชํากลวยไม 

  
เอื้องเกาก่ิวแมฮองสอน เอื้องคําหลวง เอื้องแซะ เอื้องมอนไข 
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4.1.8 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีเพาะเล้ียงพันธุสัตวปาปางตอง กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช 

การใชประโยชนที่ดิน คือเปนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษและการทดลองเพาะพันธุสัตวปาหายาก เปนจุด
เรียนรูดานสัตวปาหายาก มีการจัดกิจกรรมคนรักสัตวและการใหอาหารสัตว 

 

 

  
หมายเลข 1  ประตูทางเขาสถานีเพาะพันธุสัตวปาปางตอง หมายเลข 2  ผังสถานีเพาะพันธุสัตวปาปางตอง 

  
หมายเลข 3  ศาลาขอมูล หมายเลข 5  สัตวตางๆในสถานีฯ (นกยูง) 
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ละองหรือละมั่ง 

  
เกงหรืออีเกง 

  
ละมั่ง ไกฟาหลังขาว 
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4.1.9 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมปศุสัตว 
การใชประโยชนที่ดิน คือเปนการทดลองเลี้ยงแกะขนและการขยายพันธุแกะ โดยวิธีการนําเขาแกะ 2 

สายพันธุ พันธุแรกเปนแกะขน ชื่อ บอนด และคอรริเดล นํามาเพาะพันธุแกะขนที่ศูนยฯโปงแดง แตนํามา
เลี้ยงที่ศูนยฯปางตอง เปนจุดเรียนรูดานปศุสัตว และจัดกิจกรรมคนรักสัตว การใหอาหารสัตว เปนจุดขาย
ผลิตภัณฑจากขนแกะ 

 

 

  
หมายเลข 1  อาคารสํานักงาน หมายเลข 2  ทางเขาโรงเลี้ยงแกะ 

  
หมายเลข 3  โรงเลี้ยงแกะ แกะในโรงเรือนเลีย้งแกะ 
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ลูกแกะ 

  
หมายเลข 4  ซุมนิทรรศการ โรงเรือนเลี้ยงเปด 

4.1.10 เขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค 
การใชประโยชนที่ดิน คือเปนการทดลองเลี้ยงมา ลา ลอ และการขยายพันธุ เพ่ือนําสัตวเหลานี้มาใช

สํารวจพ้ืนที่ หรือเพื่อบรรทุกสิ่งของตางๆ ในพื้นที่ เปนจุดเรียนรูดานสัตวบรรทุกตาง และเพื่อการอนุรักษ
สัตว 
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หมายเลข 1  คอกมา 

 
หมายเลข 2  ศาลาทรงงานและลานรอบศาลา 

  

 
หมายเลข 3  สนามฝกซอมสัตวบรรทุกตาง 
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4.1.11 เขตหมูบานปางตอง 
การใชประโยชนที่ดิน คือเปนพ้ืนที่อาศัยของชาวปางตองซึ่งเปนชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูง (ไทยใหญ, 

ชาวกระเหรี่ยง) ใชพ้ืนที่ในการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว 

 

หมายเลข 1  บริเวณโดยรอบหมูบานปางตอง 

   
หมายเลข 2  สภาพที่พักอาศัยในหมูบานปางตอง 
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4.1.12 เขตโรงเรียนรมเกลาปางตอง 
การใชประโยชนที่ดิน คือใชเปนพ้ืนที่เพ่ือการศึกษา ลานกีฬา และทําแปลงเกษตร ปศุสัตวเพ่ือใชเปน

อาหาร พ้ืนที่นี้ประกอบดวย กลุมอาคารเรียน หอพักนักเรียนหญิง หอพักนักเรียนชาย สนามกีฬา เปนตน 

 

 
หมายเลข 1 ทางเขาโรงเรียน หมายเลข 2  กลุมอาคารเรียน 

  
หมายเลข 3  แปลงเกษตรแบบขั้นบันไดภายในโรงเรียน 
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หมายเลข 4  อาคารอเนกประสงค หมายเลข 5  อาคารหอพักนักเรียนชาย 

  
หมายเลข 6  โรงเรือนปศุสัตว หมายเลข 7  สนามกีฬา (สนามเปตอง) 

  
หมายเลข 7  สนามกีฬา (สนามบาสเกตบอล) หมายเลข 7  สนามกีฬา (สนามตะกรอ) 

 
                                           หมายเลข 8  กลุมอาคารหอพักหญิง                                                   
ท่ีมา กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ แตทั้งนี้ตอง
พิจารณาใหสอดคลองตามความตองการที่แทจริง เปนไปตามนโยบาย แผน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตางๆ ไดรับความสะดวกสบายใหความปลอดภัยพรอมทั้งเปนการแกไข
ปญหาตางๆ ในการยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่โครงการ 
 กิจกรรมที่ไดดําเนินงานในป 2551 ของกรมพัฒนาที่ดิน มีรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. การปรับปรุงดูแลรักษาดินและระบบอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่ 20 ไร 
  2. จัดทําจุดเรียนรู เกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ําบนพ้ืนที่สูง และการเกษตรอินทรีย เพ่ือ
บริการแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาทองเที่ยวและฝกงาน 
  3. ผลิตพืชผักอินทรีย สมุนไพร ไมยืนตนและไมผล ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของงาน
พัฒนาที่ดิน ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ จํานวน 34 ไร 
  4. กอสรางศาลาแสดงพระราชกรณียกิจ ของพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานพัฒนาที่ดิน ที่มีตอพสกนิกรชาวแมฮองสอน 
  5. กอสรางแปลงสาธิตการชะลางพังทลายของดิน (Run-Off) เพ่ือเปรียบเทียบการชะลาง
พังทลายของดิน 
  6. จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําแบบขั้นบันไดดิน (Bench Terace) ในพื้นที่เกษตรกรรม
ของโรงเรียนรมเกลาปางตอง จํานวน 3 ไร 
ผลการดําเนินงาน 
1.การปรับปรุงดูแลรักษาดิน และระบบอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่ 20 ไร 

1.1 ปรับปรุง ซอมแซมและดูแลรักษาระบบอนุรักษดินและน้ํา  และการปรับปรุงบํารุงดิน 

  

ระบบอนุรักษดินและนํ้า (ขั้นบันไดดิน) แปลงบน ไถแปลงบน แบบขั้นบันไดดิน 
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ระบบอนุรักษดินและนํ้า (ขั้นบันไดดิน) แปลงลาง ปลูกถั่วปนโตตรงรอบขอบบันไดดิน 

  
แกปญหาดินเปนกรดโดยใชปูนโดโลไมท แกปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณโดยใชปุยหมัก 

  
แกปญหาพื้นที่นํ้าทวมขังโดยการขุดคูระบายนํ้า งานพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 

  
สรางถังเก็บนํ้าสํารองเพื่อแกปญหาขาดแคลนน้ํา ถังพักนํ้าแบบใหม เบา แข็งแรง เคลื่อนยายงาย 
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 1.2 บํารุงรักษาระบบหญาแฝก โดยตัดแตงทุกๆ 4 เดือน ใสปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 
3 ครั้ง ปลูกแฝกซอมแซมสวนที่เสียหาย จํานวน 10,000 กลา 

  
ระบบอนุรักษดินและนํ้าโดยใชแถบหญาแฝก ปลูกซอมหญาแฝกสวนที่เสียหาย 

  
การตัดแตงหญาแฝกแบบกอสูง การตัดแตงหญาแฝกแบบกอต่ํา 

 1.3 รณรงคการปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2551 

  
รองผูวาราชการจังหวัด ผอ.สพด รวมปลูกหญาแฝก ชาวบานและนักเรียนรวมกันปลูกหญาแฝก 

2.จัดทําจุดเรียนรู เกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ําบนพ้ืนที่สูง และการเกษตรอินทรีย เพ่ือบริการแกนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาทองเที่ยวและฝกงาน 

2.1 จุดเรียนรู การอนุรักษดินและน้ําบนพ้ืนที่สูง การปรับปรุงบํารุงดิน การเกษตรอินทรีย และใช
ระบบน้ําหยด 
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จุดเรียนรูการอนุรักษดินและนํ้าดวยหญาแฝก จัดทําจุดเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก พด.1 

  
จุดเรียนรูการผลติปุยอินทรียนํ้าโดยใชจุลินทรีย พด.2 จุดเรียนรูการผลติเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืช พด.3 

  
จุดเรียนรูการผลติสารสมุนไพรไลแมลง พด.7 จุดเรียนรูเกษตรอินทรีย 

 
จุดเรียนรูการใชระบบนํ้าหยด 
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2.2 การบริการแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาทองเที่ยวและตองการมาฝกงาน 

 

  
ใหความรูแกนักเรียนยุวหมอดินในพื้นที่โครงการ 

 

 
บุคคลภายนอกและนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมงาน 
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คณะถายทําสารคดีโทรทัศน  NBT เขามาเยี่ยมชมงาน  

3. ผลิตพืชผักอินทรีย สมุนไพร ไมยืนตนและไมผล ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของงานพัฒนาที่ ดิน 
ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ จํานวน 34 ไร 

 

 
แปลงผักอินทรีย 
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แปลงผักอินทรีย ปลูกเฟรน 

  
ชาโยเต ผักกูด 

แปลงสมุนไพรไลแมลง 
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แปลงสตรอเบอรี่ 

 

  

 

แปลงอโวกาโด 
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แปลงกาแฟ และ กลวยน้ําวาพันธุมะลิออง 

 

 
แปลงผลิตดอกไมแหง 
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4. กอสรางศาลาแสดงพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในงานพัฒนาที่ดินที่มีตอพสกนิกรแมฮองสอน จํานวน 1 หลัง และโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
ศาลาแสดงพระราชกรณียกิจหลังเกา ศาลาแสดงพระราชกรณียกิจหลังใหม 

 

กอสรางศาลาเรียนรูงานพัฒนาที่ดิน ศาลาเรียนรูงานพัฒนาที่ดิน 

 
กอสรางถนนคอนกรีตโดย สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
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5. กอสรางแปลงสาธิตการชะลางพังทลายของดิน (Run-Off) 
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6. จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําแบบขั้นบันไดดิน (Bench Terrace) ในพื้นที่เกษตรกรรมของโรงเรียน  
รมเกลาปางตอง จํานวน 3 ไร 
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การตรวจเยี่ยมและติดตามงาน 

 
คณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพระราชดําร ิ คณะผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
คณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผอ.สพข.6 และคณะเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน 

 
คณะเจาหนาที่สํานักงบประมาณ คณะเจาหนาที่งานยุวหมอดิน 
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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 
 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) 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  
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 bnd_ปางตอง ขอบเขตโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

polygon -กรมที่ดิน จ.แมฮองสอน 
-สวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2 กรม
พัฒนาที่ดิน 

2 province_ปาง
ตอง 

ขอบเขตจังหวัดของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 amphoe_ปาง
ตอง 

ขอบเขตอําเภอของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 tambon_ปางตอง ขอบเขตตําบลของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 village_มส หมูบานและสถานที่
สําคัญของจังหวัด
แมฮองสอน 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

6 road_มส ถนนของจังหวัด
แมฮองสอน 

line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 stream_มส ทางน้ําของจังหวัด
แมฮองสอน  

line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 province_มส ขอบเขตการปกครอง
ของจังหวัด
แมฮองสอน 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : L7018 
ความหมาย    : แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018  
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 L7018_ปางตอง ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐาน
กรมแผนที่ทหาร ชุด 
L7018 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 4547-1 ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด 
L7018 บางสวน 

raster (.tif) กรมแผนที่ทหาร นํามาสแกนและใส
คาพิกัดโดยสวนพัฒนาเทคโนโลยี
และบริการ (สสว). กรมพัฒนาที่ดิน 

Folder name : QUICKBIRD 
ความหมาย    : ดัชนีขอมูลดาวเทียม 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 quickbird_ปาง
ตอง 

ดัชนีไฟลขอมูล
ดาวเทียม 

polygon สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน)  สทอภ/GISTDA  

Folder name : ORTHO 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายทางอากาศ  

ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล 

ที่มาของขอมูล 

1 ortho4k47_ปาง
ตอง 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธ
สี 1:4,000  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 ortho25k47_ปาง
ตอง 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธ
สี 1:25,000 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 45471ne ไฟลภาพออรโธสี 
1:25,000 ที่ยกมาเปน
ตัวอยางเพียง 1 ไฟล 
จากทั้งหมด 2 ไฟล 

raster (.tif) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

4 5boundary_ortho ขอบเขตตัวอยางภาพ
ออรโธสี 1:25,000 

polygon สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน  

Folder name : DEM 
ความหมาย    : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 dem_ปางตอง ดัชนีชื่อไฟล
แบบจําลองความสูง 
(DEM) 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : CONTOUR 
ความหมาย    : เสนระดับความสูง  
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 contour2m_ปาง
ตอง 

เสนระดับความสูง
ตัวอยาง 

polyline สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : WEATHER 
ความหมาย    : ขอมูลภูมิอากาศ 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2 month สถิติภูมิอากาศเฉลี่ย
รายเดือน 

DBF กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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Folder name : SOIL 
ความหมาย    : แผนที่ดิน 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 soil_ปางตอง แผนที่ดินศูนยบริการ
และพัฒนาที่สูงปาง
ตองตามพระราชดําริ 

polygon สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : GEOLOGY 
ความหมาย    : แผนที่ธรณีวิทยา 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 geo250k_ปาง
ตอง 

แผนที่ธรณีวิทยา 
มาตราสวน 

polygon กรมทรัพยากรธรณี 

Folder name : LANDUSE 
ความหมาย    : แผนที่สภาพการใชที่ดิน 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 landuse_ปางตอง แผนที่สภาพการใช
ที่ดินศูนยบริการและ
พัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชดําริ ป 

polygon สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

Folder name : LANDPLAN 
ความหมาย    : แผนที่แผนการใชที่ดิน 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 landplan_ปาง
ตอง 

แผนที่แผนผังการใช
ที่ดิน ป 2549 

polygon กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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Folder name : IRRIGATION 
ความหมาย    : แผนที่โครงการชลประทาน 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 irr_project_l โครงการชลประทาน
ขนาดใหญ 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 irr_project_m โครงการชลประทาน
ขนาดกลาง 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 irr_project_s โครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 irr_area พ้ืนที่ชลประทาน polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 rid_office สํานักชลประทาน polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

6 reservoir_ปาง
ตอง 

แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา 
บอเก็บน้ํา 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

Folder name : RDPZone 
ความหมาย    : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 building_ปาง
ตอง 

อาคารสํานักงานใน
โครงการ 

point จากการแปรภาพออรโธสี 

2 soilcons_ปาง
ตอง 

ภาพการจัดระบบ
อนุรักษดินและน้ําของ
ศูนยบริการและพัฒนา

XLS ถายจากสถานที่จริง 
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ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล 

ที่มาของขอมูล 

3 farmwater_ปาง
ตอง 

ภาพระบบกระจายน้ํา
ในแปลงปลูกพืชใน
ศูนยบริการและพัฒนา
ที่สูงปางตอง 

XLS ถายจากสถานที่จริง 

4 learncenter_ปาง
ตอง 

ภาพจุดเรียนรูในแปลง
ปลูกพืชในศูนยบริการ
และพัฒนาที่สูงปาง
ตอง 

XLS ถายจากสถานที่จริง 

 
Folder name : PICTURE 
ความหมาย    : ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 building 
2 farmwater 
3 learncenter 
4 soilcoins 

ไฟลภาพถายพื้นที่จริง jpg สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน   
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6.3 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
 มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 

มีท้ังหมด 12 โครงการ ในพื้นท่ี 9 จังหวัด
ท่ี ช่ือโครงการ รหัสโครงการ จังหวัด
1 โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร.52.01นย.01_ขุนดาน นครนายก
2 ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 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 ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.03_โปงแดง แมฮองสอน
8 ศูนยภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ พร.52.07นน.01_ภูฟา นาน
9 ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร พร.52.08พจ.01_เกษตรสิรินธร พิจิตร
10 โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง พร.52.10ปข.01_ปลกูปา ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี

โครงการจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศโครงการพัฒนาที่ดิน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2552
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เอกสารอางองิ 
 1. กรมพัฒนาที่ดิน 2534  คูมือการใชแผนที่กลุมดิน เพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 2. กรมพัฒนาที่ดิน 2541  ความรูเรื่องหญาแฝก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 3. กรมพัฒนาที่ดิน 2550  ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2539  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย  
      เนื่องในโอกาสมหามงคลปกาญจนาษิเษก พุทธศักราช 2539 
 5. กระทรวงวัฒนธรรม 2550 สารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรอบ 60 ป 
      แหงการครองราชย 
 6. กระทรวงศึกษาธิการ 2542  ทฤษฎีใหมในหลวง ชีวิตที่พอเพียง 
 7. กองผังเมืองเฉพาะ 2551  โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน  กรมโยธาธิการ 
      และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 8. จันทบูรณ สุทธิ 2524  ไรเลื่อนลอยชาวเขา  กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย 
 9. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534  ภูมิลักษณประเทศไทย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  
      เจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา 
10. มูลนิธิพระดาบส 2551  คําสอนพอ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
11. สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 2550  ผลการดําเนินงานโครงการศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง 
      ตามพระราชดําริ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
12. สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 2550  ขอมูลจังหวัดแมฮองสอน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร 
       และสหกรณ 
13. สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย 2542  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการมูลนิธิ 
      ในประเทศไทย 
14. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2538             
       52 ป แหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
15. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2540   
       แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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16. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2544    
       ใตรมบารมี 20 ป ที่ กปร. 
17. สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณแหงชาติ 2539  ประพาสตนบนดอย เนื่องในมหามงคลสมัยฉลอง 
       สิริราชสมบัติครบ 50 ป 
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ท่ีปรึกษา 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 
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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 
   
   
   
   
   


