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คํานํา 
 รายงาน การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยภูฟาพัฒนา ฉบับนี้ 
จัดทําขึ้นภายใตโครงการ การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ปงบประมาณ 2552 ซึ่งสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ไดรวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆ ที่จัดพิมพเผยแพรโดยหลายหนวยงาน นํามา
ปรับปรุงแกไข และเพิ่มเติมในสวนของแผนที่พ้ืนฐาน ภาพถายทางอากาศออรโธสีและระบบภูมิสารสนเทศ 
ใหมีขอมูลทางวิชาการที่เปนปจจุบันและครบถวนสมบูรณมากที่สุด และจัดพิมพไวในที่เดียวกันเปน
รายงานรูปเลม มีภาพประกอบคําบรรยาย พรอมทั้งบันทึกเปนไฟลขอมูลลงบนแผนดีวีดีเพ่ือเผยแพร
แจกจาย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนตอหนวยงานราชการและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
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คําขอบคุณ 
 รายงานฉบับนี้มิอาจสําเร็จลงได ถาไมไดรับความกรุณาและความรวมมือจากเจาหนาที่ในหลายๆ
หนวยงาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่ไดใหความอนุเคราะห สละเวลา ในการรวบรวมรายละเอียด
ของขอมูลที่เปนเนื้อหาสาระและรูปภาพ อีกทั้งใหคําแนะนํา แกไข และใหความคิดเห็นที่เปนประโยชน
เพ่ิมเติมในหลายประเด็น พรอมอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน คณะทํางานใครขอขอบพระคุณทุก
ทานเปนอยางสูง ดังนี้ 
 - รองอธิบดีดานวิชาการ  กรมพัฒนาที่ดิน  

- รองอธิบดีดานปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  
- ผูอํานวยการกองแผนงาน  กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและจัดทําแผนที่  กรมพัฒนาที่ดิน 
- ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7   จังหวัดนาน 
- ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนาน   
- ผูอํานวยการสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 
- เจาหนาที่ภายในศูนยภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน 
- เจาหนาที่ผูใหบริการขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา 
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สวนที่ 1 
ความเปนมาของศูนยภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําร ิ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

 

 
รูปที่ 1-1  ทางเขาศูนยภูฟาพัฒนา 

1.1 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สภาพพ้ืนที่ของอําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน มีภูมิประเทศเปน

ภูเขาสูงสลับซับซอน พ้ืนที่ปาอุดมสมบูรณ และเปนตนน้ําของแมน้ํานาน แตในชวงหลายสิบปที่ผานมา 
พ้ืนที่ปาถูกราษฎรบุกรุก โคน เผา และถางตนไม เพ่ือทําการปลูกขาวไรในรูปแบบของไรเลื่อนลอยและ
หมุนเวียน โดยมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็วตามการเพิ่มของประชากร ทําใหความอุดมสมบูรณของดิน
ลดลง สภาพพ้ืนที่เสื่อมโทรม สงผลกระทบใหราษฎรขาดโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลือกพื้นที่อําเภอบอเกลือและอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติเปนพ้ืนที่เปาหมาย ดวยทรงตระหนักถึงปญหาดังกลาว ดังนั้น  

             เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรง
เยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรบอเกลือสินเธาว ณ บานบอหลวง  อําเภอบอเกลือ  จังหวัดนาน ไดมี
พระราชดําริใหสํานักงานโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดําเนินการ 



 

 สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                             ศูนยภูฟาพัฒนา 1-2 

ชวยเหลือการพัฒนาที่โรงเรียนประถมศึกษากอนเปนอันดับแรก แลวจึงขยายไปยังศูนยการเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ซึ่งประกอบดวย 4 โครงการ ไดแก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการสงเสริมสหกรณ และโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
มีพระราชดําริสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพเสริม เปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว 

 

 
รูปที่ 1-2  สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดําเนินยังโครงการศูนยภูฟาพัฒนาฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 

โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งศูนยภูฟาพัฒนาข้ึน เมื่อคราวเสด็จทรงเย่ียมราษฎรที่ตําบลภูฟา อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือใชเปนตนแบบการพัฒนาและการถายทอด
ความรู การพัฒนาไปสูพ้ืนที่ และราษฎรในพื้นที่เปาหมายตามพระราชปณิธานของพระองค โดยมี
วัตถุประสงค 5 ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพ้ืนที่สูงและใชเปนตนแบบในการขยายผลการพัฒนา
ตอไป 

2) เพ่ือการสงเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง 
3) เพ่ือเปนศูนยรวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองดานการตลาด 
4) เพ่ือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมทองถิ่น 
5) เพ่ือการศึกษาวิจัยถายทอดความรูการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

จุดมุงหมาย “ คนอยูรวมกับปา” 
พระราชดําริของโครงการ 

ใหจัดตั้งศูนยภูฟาพัฒนาขึ้น เพ่ือใชเปนตนแบบในการขยายผลการพัฒนาและถายทอดความรู
การพัฒนาไปสูพ้ืนที่และราษฎรในเปาหมายทองที่อําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามพระราช
ปณิธานของพระองค 
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1.2 วัตถุประสงค 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน ลดการบุกรุกทําลายปา ลดการทําไรเลื่อนลอยและ

ไรหมุนเวียน โดยมีการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
2) เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรดินในพื้นที่โครงการ 
3) สงเสริมอาชีพที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตร

อยางยั่งยืน 
4) เพ่ือเปนสถานที่ศึกษาวิจัย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ ศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น 
1.3 เปาหมาย 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรในศูนยภูฟาพัฒนา และพื้นที่ขยาย พรอมทั้งเสริมสรางความรู
ใหแกเกษตรกร เพ่ือการใชประโยชนที่ดินอยางถูกหลักวิชาการ ลดการทําลายทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดลอม 
1.4 ระยะเวลาดําเนินการ 

ตั้งแตป พ.ศ.2542 เปนตนไป 
1.5 พ้ืนที่ดําเนินการ 

ศูนยภูฟาพัฒนา มีเนื้อที่ประมาณ 2,376 ไร  ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 บานหางทางหลวง และ หมู 3 
บานผาสุข ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

ปจจุบัน มีเนื้อที่ 1,812 ไร 3 งาน 76 ตารางวา ซึ่งสํานักงานปฏิรูปที่ดินไดทําการรังวัดครั้ง
ลาสุด โดยกันพ้ืนที่ออกบางสวนของพื้นที่ทรงงาน ในสวนที่ติดกับน้ําแมมาง  
1.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

จากสภาพพ้ืนที่ของศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานผาสุข – บานหางทาง
หลวง ตําบลภูฟา  อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน มีพ้ืนที่ประมาณ 2,376 ไร สภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่
ภูเขามีความลาดชันสูง  ประกอบกับประชากรที่อาศัยอยูเปนชาวไทยภูเขา  และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก โดยยังคงยึดถือวิธีปฏิบัติของการทําการเกษตรแบบไรเลื่อยลอย หรือไรหมุนเวียน 
ซึ่งเปนระบบการปลูกพืชด้ังเดิมขาดการอนุรักษดินและน้ํา  

ดังนั้น สถานีพัฒนาที่ดินนาน รวมกับหลายหนวยงานไดดําเนินการโดยมีการผสมผสาน
กิจกรรมการพัฒนาที่ดินหลายดานเชน  

- การจัดทําระบบกระจายน้ําในพื้นที่   
- การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา   
- การสาธิตการปรับปรุงดินกรด   
- การสาธิตการอนุรักษดินและน้ํา   



 

 สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                             ศูนยภูฟาพัฒนา 1-4 

- การสาธิตการใชปุยพืชสด   
- การสงเสริมการทํา/การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา   
- การสงเสริมการใชปุยพืชสด   
- การปรับปรุงซอมแซมระบบอนุรักษดินและน้ํา    และยังมี 
- งานวิจัยของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จํานวน 3 โครงการดังนี้ 

1) โครงการวิจัยระบบปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพิ่มผลผลิตขาวไร 
2) โครงการทดสอบสายพันธุถั่วมะแฮะที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือปลูกขาวไร 
3) โครงการสาธิตการปลูกไมผลเศรษฐกิจ 

1.7  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1) 

 2) 
3) 

 4) 
5) 
6) 
7) 
8)  
9) 

10) 

สํานักงานโครงการสวนพระองคฯ  หนวยงานเจาของโครงการ   
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว 
กรมชลประทาน 
กรมประมง 
กรมสงเสริมสหกรณ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

1.8 รายนามคณะกรรมการบริหารโครงการ 
                เปนคณะทํางานโดยมีสํานักงานโครงการสวนพระองค เปนผูอํานวยโครงการ 
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เสด็จทอดพระเนตรจุดตางๆ ของศูนยฯ

ขาราชการถวายรายงาน 

ขาราชการและราษฎรถวายรายงาน ขาราชการถวายรายงาน 

เสด็จตรวจเยี่ยมงานของศูนยภูฟาพัฒนา

เสด็จตรวจเยี่ยมงานของศูนยฯ 
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ทรงตรวจดูงานรวมกับเหลาขาราชบริพาร

เสด็จเยี่ยมชาวบานที่มารอรับเสดจ็ เสด็จเยี่ยมชาวบานที่มารอรับเสดจ็

เสด็จเยี่ยมชาวบานที่มารอรับเสดจ็ 

ทรงตรวจดูงานรวมกับเหลาขาราชบริพาร

ขาราชการถวายรายงาน 

เสด็จตรวจเยี่ยมงานของศูนยฯ

ขาราชการถวายรายงาน 
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คณะกรรมการบริหารศูนยภูฟาพัฒนา 
 1. วาที่รอยตรีกิตติ  ขันมิตร                   ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 2. นายอําเภอบอเกลือ                        รองประธานคณะกรรมการ 

 3. ปาไมจังหวัด                                รองประธานคณะกรรมการ 

 4. ผอ.กศน.อ.บอเกลือ                         กรรมการ 

 5. เกษตรอําเภอบอเกลือ                       กรรมการ 

 6. หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอบอเกลือ     กรรมการ 

 7. หน.พมพ.ลุมน้ํานาน พ้ืนที่ 9                กรรมการและเลขานุการ 

 8. ตัวแทน สวพ.1                              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารศูนยฯ เปนคณะกรรมการที่แตงตั้งชุดแรกเริ่มกอตั้งศูนยฯ และยังไมมี
การเปลี่ยนแปลง 

แผนผังการประสานงาน 

รูปที่ 1-3  แผนผังการประสานงาน  



 

 สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                             ศูนยภูฟาพัฒนา 1-8 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฎีการพฒันา              

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
2.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เดิมเรียกวาโครงการตามพระราชดําริ หมายถึง โครงการท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปพิจารณาความเหมาะสม
และความเปนไปได ในการรวมกันดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน หรือ
บรรเทาปญหาตาง ๆ ตามสภาพสังคมและภูมิประเทศ เพราะประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม 
เกษตรกรคือพลเมืองสวนใหญของประเทศ การพัฒนาการเกษตรยอมหมายถึงการชวยใหประชาชนสวน
ใหญนั้นอยูดีกินดี มีรายไดพอเพียงจากการจําหนายผลผลิต เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และ
เปนความเจริญของประเทศ ดังนั้นการประกอบอาชีพในดานผลิตผลที่ไดจากธรรมชาติ ทั้งในดานที่จะเปน
การปลูกขาว ปลูกพืชไร ปลูกผลไม หรือการทํามาหากินในดานปศุสัตวหรือประมง เพ่ือความมีชีวิตที่ดีขึ้น
ของเกษตรกรตามแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
2.2 ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงวางแผน
พัฒนา เสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริโดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับหนวยงาน
ของรัฐบาล พระองคทรงศึกษาขอมูลตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดกอนทุกครั้ง ในการจัดวางแผน
โครงการใดโครงการหนึ่งกอนจะมีพระราชดํารินั้น มีขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
     1) การศึกษาขอมูล  กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใด ๆ นั้นจะทรงศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตาง ๆ ที่มีอยู เพ่ือใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้น ๆ อยางละเอียดกอนเสมอ 
     2) การหาขอมูลในพื้นท่ี  เมื่อเสด็จฯ ถึงพ้ืนที่นั้น ๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติมอีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด เชน   
          2.1)  ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ ดินฟาอากาศ 
ทางน้ํา ฯลฯ 
                2.2) ทรงสํารวจพ้ืนที่ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการพัฒนาได 
         2.3) ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจากพื้นที่
จริงแลว ก็ทรงปรึกษากับเจาหนาฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งทรง
คํานวณวิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร และคุมคากับการลงทุนหรือไม
เพียงใด อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปพิจารณาในรายละเอียดตาม
ขั้นตอนตอไป           
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     3) การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการ  เมื่อเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับพระราชทาน
พระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประกอบการจัดทําโครงการให
เปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 
       อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของ
พระองคเปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรองตาม
หลักวิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดและมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา ก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณา
ตัดสินใจเอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได 
     4) การดําเนินงานตามโครงการ  เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและผานการพิจารณาจาก
หนวยเหนือตามลําดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแลว หนวยงานที่เกี่ยวของเขา
ดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและประสานแผนตาง ๆ ใหแตละ
หนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และสอดคลองกัน และ/หรือ อาจจัดตั้งองคกรกลางที่
ประกอบดวยแตละฝายที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ 
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     5) การติดตามผลงาน  ในการติดตามผลงานนั้น แตละหนวยงานรวมทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะไดมีการติดตามประเมินผล
เปนระยะ ๆ แตที่สําคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จฯ กลับไปยังโครงการนั้น ๆ  ดวยทุก
ครั้งเมื่อมีโอกาส เพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนาและติดตามผลงานตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ในกรณีที่เกิดมีปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็จะทรงช้ีแนะแนวทางแกไขปญหานั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไป 
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   จากผลแหงการพัฒนาที่ผานมาดวยพระวิสัยทัศนที่กวางไกลและเปยมดวยพระเมตตา ไม
เพียงแตจารึกอยูในดวงใจของเกษตรกร หากแตประทับใจอยูในดวงจิตของประชาชนทุกคน ทรงเปน
นักพัฒนาที่เชี่ยวชาญในสรรพศาสตรหลายแขนงวิชา ไมวาจะเปน การพัฒนาในพื้นที่ชนบท การพัฒนา
ดานเกษตรกรรม การพัฒนาดานการประมง การพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว การพัฒนาแหลงน้ํา การพัฒนา

ปาไม การพัฒนาทรัพยากรดิน ตลอดจนการ
พัฒนาชาวเขา รวมไปถึงการพัฒนาในพื้นที่พิเศษ
อันตราย ทรงใชพระอัจฉริยภาพที่ลุมลึก นําการ
พัฒนาเขาสูทุกพื้นที่ เ พ่ือลดความทุกขยาก 
ลําบาก แรนแคนใหกลับเปนพ้ืนที่อุดมสมบูรณชุม
ชื้น หรือแมในยามที่บานเมืองบังเกิดภาวะวิกฤต 
ประชาชนเดือดรอน ไมวาจะดวยสาเหตุจากภัย
ธรรมชาติ ภัยบานเมือง หรือภัยพิบัติอ่ืนใด ทรงมี
พระเมตตาธิคุณคิดแกไขและพระราชทานความ
ชวยเหลือดวยพระองคเองเสมอ ทรงเปนที่พ่ึงของ
ประชาชนเพ่ือใหประชาชนมีความสงบสุขอยาง
ถวนหนา 

2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficency Economy)  เปน

แนวคิดที่แสดงถึงวิถีการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตั้งแตระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวพระราชทานแกชาวไทย และเปนสวนสําคัญในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พุทธศักราช 2545 – 2549) 
และฉบับที่ 10 (พุทธศักราช 2550 – 2554) 

พุทธศักราช 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
พ ร ะ ร า ช ดํ า เ นิ น ไ ป ใ น พิ ธี พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญญ า บั ต ร ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนครั้งแรก ขณะนั้นเปนชวงเวลาที่เศรษฐกิจไทยอยูในภาวะถดถอย ขณะเดียวกันก็เกิด
การใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติขนานใหญ โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากเศรษฐกิจ
การเกษตรสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สังคมชนบทเปลี่ยนสูสังคมเมือง 
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รูปที ่2-1 ชุมชนชวยกันทําปุยอินทรียจากเศษวัสดุอินทรียตางๆ  

วิถีชีวิตไทยดั้งเดิมเปลี่ยนสูรูปแบบสมัยใหม ที่ตองพึ่งพิงเคร่ืองจักรกล สงผลตอวัฒนธรรม
ความเปนอยู คนไทยจํานวนมากใชจายเกินตัว  

ในขณะที่สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลง ในที่สุดสภาวะเศรษฐกิจที่พองโตขึ้นแบบฟองสบูก็แตก
เมื่อ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยอยูในสภาวะลูกหนี้ของสถาบันการเงินระหวางประเทศหลายแหง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือทรงเตือนสติและทรงชี้แนะแนวทางในการดํารงชีวิตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ตอมา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและ
สาขาอ่ืน ๆ รวมกันประเมินและกลั่นกรองพระราชดํารัสดังกลาว เพ่ือเตรียมทําแผนเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.  2545 – 2549) และจัดทําหนังสือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแกไขและมีพระบรมราชานุญาตใหเผยแพร เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ความวา  
   “เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินทางไปใน  ทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียง 
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ ดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน 
และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมี
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ความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”    

 
รูปที่ 2-2  เกษตรกรปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

และแบงจําหนาย 

 
รูปที่ 2-3  ผลิตภัณฑผักปลอดสารพิษของโครงการ       

ศูนยภูฟาพัฒนาฯ 

2.4 ปลูกปาโดยไมตองปลูก 
การปลูกปาโดยไมตองปลูก เปนแนวพระราชดําริอีกแนวหนึ่งเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม โดย

การสรางสมดุลธรรมชาติดวยวิธีปลอยใหตนไมเติบโตอิสระไมเขาไปรบกวนอยางนอย 5 ป  
 

 
รูปที่ 2-4  ผืนปาในศูนยภูฟาพัฒนาฯ 
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       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหาแนวทางและวิธีการหลากหลายเพื่อฟนฟูปา นับแตการ
สรางจิตสํานึก การปลูกตนไมโตเร็วและหญาแฝกรักษาดิน การสรางฝายไปจนถึงวิธีฟนฟูปาโดยปลอยทิ้งไว
ไมเขาไปรบกวนอยางนอย 5 ป 
       ในชวงเวลา 5 ป ตนไมจะงอกงามโดยอาศัยวงจรการเกิด การเจริญเติบโต การทับถมทดแทน
ตามธรรมชาติ เกิดเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเติบโตของกลาไม และใหเวลาพันธุไมที่ถูกทําลาย ไดมี
ชวงฟนตัว และถาหากปลอยปาทิ้งไวไดถึง 30 – 40 ป ปาเต็งรังซึ่งเปนปาโปรง มีตนไมขนาดเล็กขนาด
กลางขึ้นกระจัดกระจาย จะกลายเปนปาเบญจพรรณ ซึ่งเปนผืนปาที่มีไมขนาดกลางและเปนแหลงกําเนิด
ของไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไมประดู 
       พ้ืนที่ตัวอยางการปลูกปาโดยไมตองปลูกไดแก ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขา
ชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีที่ ดินสวนหนึ่งเสื่อมโทรม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหพัฒนาที่ดินดังกลาว 3 ขั้นตอนคือ ฟนฟูสภาพปา พัฒนา 
และปลอยทิ้งไวจนปาคอยๆ ฟนตัว ตามลําดับ ระหวางพุทธศักราช 2529 – 2535 

2.5 ปลูกปาทดแทน 
       การปลูกปาทดแทน เปนแนวพระราชดําริเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมอยางเรงดวน โดยเนน
ปลูกไมโตเร็วและใหประโยชนหลายทาง คลุมแนวรองน้ําเพ่ือยึดผิวดินและเก็บความชุมชื้นแผขยายออกไป
ดานขางของรองน้ํา พรอมกับการสรางฝายชะลอความชุมชื้น โดยคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม 
หรือลักษณะดั้งเดิมของปาและชุมชนเปนแนวทางสําคัญ 

2.6 ฝายชะลอความชุมช้ืน 
       หมายถึงสิ่งกอสรางขวางทางเดินน้ํา เชน ลําหวยขนาดเล็กในบริเวณตนน้ํา หรือพื้นที่ที่มี
ความลาดชันสูง เพ่ือชะลอน้ําหรือความชุมชื้นใหหมุนเวียนภายในบริเวณนั้น ๆ ทําใหดินชุมฉ่ํา ปาไมเขียว
ขจี และกระจายความชุมชื้นไปยังบริเวณโดยรอบ ทั้งยังเปนแนวปองกันไฟปา ชะลอน้ําที่เชี่ยวกรากในฤดู
น้ําหลาก กักเก็บตะกอนหรือหนาดินไมใหไหลลงลุมน้ําตอนลาง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริเรื่องฝายหรือเช็คแดม (Check 
Dam) หลายครั้งเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณพื้นที่ตนน้ํา 
       ฝายชะลอความชุมชื้น อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี 2 ประเภท คือ ฝายรักษาความชุมชื้น  
และ  ฝายดักตะกอน  แบงเปน 3 แบบคือ  ฝายทองถิ่น  ฝายเรียงดวยหิน  และ ฝายคอนกรีต 
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รูปที่ 2-5  ฝายชะลอนํ้า 

 

 

 
รูปที่ 2-6  บอดักตะกอนดิน ในศูนยภูฟาพัฒนา 
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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 
       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปาหลายประการ เชน ปลูก
ตนไมลงในใจคน ปลูกปาทดแทน ปาเปยก  สวนการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ การปลูกไมใช
สอย ไมผลกินได และไมเศรษฐกิจ สามารถยังประโยชนประการที่ 4 คือ อนุรักษดินและน้ํา พระราชดํารัส
เรื่องดังกลาวเกิดขึ้นที่หนวยพัฒนาตนน้ําทุงจอ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2519 
       การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริผสมผสานระหวางการอนุรักษ
และการฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน 
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จากสภาพภูเขาที่เคยถูกบุกรุกจน
แหงแลง กลับฟนคืนความอุดมสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มีการปลูกไมใชสอยและไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไผ หวาย ไมฟน
เชื้อเพลิง เชน ไมกระถินยักษ ไมกินได เชน สะเดา แค มะขามปอม ทําใหปาอุดมสมบูรณ ชุมชนไดอาศัย
กินใช และสามารถอนุรักษดินและน้ําในขณะเดียวกัน 

2.8 ปาเปยก 
       ปาเปยก เปนคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกปาที่ประกอบดวยไมโตเร็วและไมชุม
น้ํา เชน กลวย ซึ่งปลูกตามแนวคลองสงน้ํา โดยมีฝายชะลอความชุมชื้นชวยเก็บซับน้ําเปนระยะ ๆ ใหน้ํา
ไหลซึมลงตามแนวเขาตลอดเวลา ปาเปยกเปนทั้งแนวกันไฟปาและสรางความชุมชื้นใหตนไมเติบโตไปพรอม
กัน 
       ในชวงเวลาที่ปาไมเมืองไทยถูกทําลายอยางหนัก เกิดไฟปาหลายครั้งและมีแนวโนมจะ
ควบคุมไดยากขึ้นทุกป นอกจากไฟปาจะลามถึงพ้ืนที่ทํากินแลว คนและสัตวปาก็ไมมีที่อยูอาศัย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหาหนทางแกไข มีพระราชดําริเรื่องปาเปยกวาควรใชไมโตเร็วปลูกคลุม
แนวรองน้ํา โดยใชน้ําจากคลองชลประทานและน้ําฝนเปนหลัก เพ่ือใหความชุมชื้นแผขยายเปนวงกวาง 
สามารถสรางแนวกันไฟปา เปนการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกัน 
       การปลูกปาเปยกอีกวิธีหนึ่งคือ สรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือฝายกั้นน้ําขวางรองน้ําเปน
ระยะ น้ําที่กักไวจะคอย ๆ ซึมลงใตผิวดิน ความชุมชื้นจะแผขยายออก จากนั้นจึงสูบน้ําไปยังพ้ืนที่ที่อยู
ระดับสูง แลวปลอยใหน้ําไหลซึมลงดินทีละนอย ขั้นตอนสุดทายคือปลูกตนกลวยเปนแนว แตละตนทิ้ง
ระยะหางกันประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม ตนกลวยซึ่งเปนพืชอุมน้ําจะชวยชะลอไฟ 
       แนวพระราชดําริปาเปยกเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นชวยใหปาเขียว
ขจีอยูตลอดเวลา ลดความเส่ียงที่จะเกิดไฟปา ตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จคือ ศูนยศึกษาการ
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พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีผันน้ําจากอางเก็บน้ําสูผืนปาโดย
สงไปตามทอเจาะรูใหน้ําหยดเปนระยะ 
2.9 หญาแฝก 
       หญาแฝกเปนพืชที่มีระบบรากลึก แผกระจายลงไปในดินตรงๆ เปนแผงเหมือนกําแพง ชวย
กรองตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี ปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ที่ผิวหนาดินเกิดการกัด
เซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ําที่ไหลบา ปองกันการสูญเสียหนาดินที่อุดมสมบูรณ แกปญหาดินพังทลายที่
กอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเดิมเคยใหผลผลิตทางการเกษตรสูงกลับใหผลผลิตลดลง 
และเมื่อมีปริมาณน้ําฝนมาก หญาแฝกจะชวยดูดซับการไหลบาของน้ําฝน ทําใหพ้ืนดินสามารถเก็บกัก
น้ําฝนไดอยางเต็มที่ 
       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงสภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรงศึกษา
ถึงศักยภาพของ  “หญาแฝก”  ซึ่งเปนพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลายของ
หนาดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว อีกทั้งเปนพืชพ้ืนบานของไทย วิธีการปลูกก็ใชเทคโนโลยีแบบงายๆ 
เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัดคาใชจายกวา
วิธีอ่ืนๆ 
       ในการใชประโยชนจากแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํานั้น พระองคทานทรงมีพระราชดําริให
ประยุกตใชหญาแฝกสําหรับการปองกันและควบคุมการชะลางพังทลายของดิน  

 

รูปที่ 2-7  กลาแฝกเพื่อนําไปปลูกในโครงการศูนยภูฟาพัฒนา 
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รูปที่ 2-8  แถบหญาแฝกตามแนวระดับ 

 

 
รูปที่ 2-9  แถบหญาแฝกตามแนวขวางความลาดชันเพื่อการปลูกผัก 

 “...ควรเรงปลูกหญาแฝกใหมาก ๆ เพราะหญาแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการอนุรักษดินหลาย
ประการ โดยเฉพาะดินที่มีโครงสรางแข็งดังเชนที่หวยทรายนี้ หญาแฝกจะทําหนาที่เปนเขื่อนมีชีวิตที่จะชวย
ทําใหดินมีความชุมชื้น และอุดมสมบูรณมากขึ้น...” 
          “...หญาแฝกมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการจัดระบบอนุรักษดิน โดยปลูกเปนแนวรั้วกั้นตาม
ระดับชั้น และไดมีการศึกษาทดลองใชอยางไดผลดี ในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศแลว...” 
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         “...การปลูกหญาแฝกบนภูเขาใหปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและในรองน้ําของภูเขาเพ่ือ
ปองกันการพังทลายของหนาดิน และชวยเก็บความช้ืนของดิน...” 

 

 
 

 

รูปที่ 2-10  แถบหญาแฝกตามแนวขวางความลาดชันรวมกับ
การปลูกพืชผัก 

รูปที่ 2-11  แถบหญาแฝกตามแนวตลิ่งเพื่อปองกันการ
พังทลายของตลิง่ 

  
รูปที่ 2-12  แถบหญาแฝกสองขางทางถนนปองกันการกัดเซาะทางลําเลียงในศูนยภูฟาพัฒนา 

       แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝก เพ่ืออนุรักษดินและน้ําเริ่มขึ้นในชวง พ.ศ.  2534 
– 2536 มีการทดลอง คนควา วิจัย เพ่ือนําหญาแฝกมาปลูกตามสภาพพื้นที่ดวยวิธีการปลูกที่เหมาะสม 
เชน ปลูกขวางแนวลาดภูเขากันดินทลาย ปลูกรอบแหลงน้ําเพื่อกรองมลภาวะในน้ํา หรือปลูกเปนแนวกัน
ไฟปา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานเกี่ยวกับหญาแฝกอยางจริงจังตอเนื่องนับสิบป มีพระบรมรา
ชานุญาตใหมูลนิธิชัยพัฒนากอตั้งรางวัล The King of Thailand Vetiver Award  เปนรางวัลระดับ
สากล เพ่ือสนับสนุนการทํางานและวิจัยเกี่ยวหญาแฝก  
              ในป พ.ศ. 2536 องคกร International Erosion Control Association (IECA) ไดมีมติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International  Erosion Control Association’s International Merit Award 
ใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภในการอนุรักษดินและสงเสริม
สภาพแวดลอมโดยใชหญาแฝก และในปเดียวกันนี้ ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ ถวาย ”รากหญาแฝกชุบ
สําริด” เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษดินและน้ํา              
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2.10 แนวพระราชดําริในการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 
 ปญหาเรื่องการผลิตและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาที่จะตองมีการ
จัดการที่เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 
 การแกไขปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่ไมงายเพราะตองใชปจจัยหลายประการในการแกไขปญหา 
ปจจัยดังกลาวไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความรวมมือของเกษตรกร 
แตทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงปญหาของการใช
ทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานที่ไดทรงงานหนักอยางตอเนื่องและทรงมี
พระราชดําริมากมายหลายประการในเรื่องของการแกไขปญหาและปองกันเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิตพืชเพ่ือใชบริโภคและจําหนาย สราง
รายไดแบบยั่งยืนและแบบเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรผูยากไร 
 ในการจัดการและพัฒนาที่ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับดิน 
ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่มโครงการจัดการและพัฒนาที่ดินเมื่อป 
พ.ศ. 2511 เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารได ทรงแนะ 
ใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญเปนวิธีการตามธรรมชาติที่เปน
หนทางสรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเรื่อง
ดิน จึงเปนปญหาเฉพาะที่สอดคลองกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผล
ชัดเจน 
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 พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการทาง
ปฐพีศาสตรโดยแท ถึงแมจะมิไดทรงเปนนักปฐพี (soil scientist หรือ pedologist) ยกตัวอยางเชน 
พระราชทานคําจํากัดความที่อานแลวเขาใจงายวาดินที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรมมีคุณสมบัติตางๆ
คือ 
 แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 
 1. N (nitrate) ในรูป nitrate (ไนเตรท) 
 2. P (phosphorus) ในรูป phosphate (ฟอสเฟต) 
 3. K (potassium) หรือ โพแตสเซียม 
 และแรธาตุอ่ืน ๆ O H Mg Fe ไดแก O (oxygen) , H (hydrogen) , Mg (magnesium) , 
Fe (iron) 
 มีระดับ เปรี้ยว ดาง ใกลเปนดาง (pH 7) 
 มีความเค็ม ต่ํา 
 มีความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) 
 มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง) 
ที่มา : โทรสารพระราชทานเรื่องดิน 
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สวนที่ 3 
ขอมูลพืน้ฐานของพื้นทีโ่ครงการภูฟาพัฒนา 

3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
ศูนยภูฟาพัฒนา ตั้งอยูเขตพ้ืนที่บานหางทางหลวง หมูที่ 2 และบานผาสุก หมูที่ 3  ตําบล

ภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน อยูระหวางคาพิกัด X =730625-733225, Y = 2103025-2105225  
ในระบบ WGS 84 บนแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด L7018 ระวางท่ี 5247 III เดิมมีเนื้อที่ประมาณ 
2,376 ไร ปจจุบัน มีเนื้อที่ 1,812 ไร 3 งาน 76 ตารางวา ซึ่งสํานักงานปฏิรูปที่ดินไดทําการรังวัดครั้ง
ลาสุด โดยกันพ้ืนที่บางสวนของพื้นที่ทรงงาน ในสวนที่ติดกับน้ําแมมาง  

โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังตอไปนี้ 
ทิศเหนือ 
ทิศใต 
ทิศตะวันตก 
ทิศตะวันออก 

ติดตอกับ 
ติดตอกับ 
ติดตอกับ 
ติดตอกับ 

น้ําแมมาง 
บานผาสุข 
น้ําแมมาง 
หวยกอก บานหางทางหลวง 

 

รูปที่ 3-1  แผนที่แสดงที่ตั้งและสภาพพื้นที่ของพื้นที่โครงการ 
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3.2 การคมนาคม 
การเดินทางไปยังโครงการศูนยภูฟาพัฒนา สามารถเดินทางได 2 เสนทาง ดังตอไปนี้ 
1) เดินทางจากอําเภอเมืองนาน - อําเภอปว - อําเภอทุงชาง และมีถนนตาม พระราชดําริ 

เปนวงแหวนรอบแนวเขตจากอําเภอปว อําเภอทุงชาง ระยะทางจากอําเภอเมืองถึง อําเภอบอเกลือ 
ประมาณ 80 กิโลเมตร และจากอําเภอบอเกลือไปศูนยภูฟา 20 กิโลเมตร  
             2) เดินทางจากอําเภอเมืองนาน - ไปทางถนนเสนอําเภอแมจริม แยกเขาเสนอําเภอสันติ
สุข ประมาณ 40 กิโลเมตร ตอจากอําเภอสันติสุข ไปศูนยภูฟาพัฒนา 60 กิโลเมตร 
3.3  ลักษณะสภาพพื้นที่ 

สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนาเปนพ้ืนที่เทือกเขา มีภูเขาสูงชันสลับซับซอน
ตอเนื่องกัน  มีความลาดชันเกิน 30-75 เปอรเซ็นตประมาณรอยละ 76 ของพื้นที่ และมีที่ราบเล็กๆ บริเวณ
พ้ืนที่ริมน้ํา มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ประมาณรอยละ 2 ของพื้นที่ พ้ืนที่สวนที่เหลือรอยละ 22 
ของพื้นที่ มีสภาพลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหวาง 
478-624 เมตร โดยมีความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉล่ีย 556 เมตร และมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตลอดป
ประมาณ 1,490 มิลลิเมตร 

 

 
 

รูปที่ 3-2  สภาพพื้นทีของโครงการศูนยภูฟาพัฒนาฯ 
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รูปที่ 3-3  แผนที่แสดงขอบเขตและที่ตั้ง จากภาพดาวเทียม Quickbird วันที่ 30 ตุลาคม 2547 (ฐานขอมูล: bnd_ภูฟา) 
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รูปที่ 3-4  แผนที่แสดงดัชนีและภาพถายออรโธสี (ฐานขอมูล : ortho4k47_ภูฟา) 
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รูปที่ 3-5  แผนที่แสดงระดับความสูง (ฐานขอมูล : contour_phufa) 
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3.4 สภาพภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของจังหวัดนานมีความแตกตางกันของฤดูกาลตางๆ โดยอากาศจะรอนอบอาว

ในฤดูรอน และหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดพาเอาความชุม
ชื้นมาสูภูมิภาคในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเปนชวงฤดูฝน และจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสูภูมิภาคในเดือน ตุลาคมถึงกุมภาพันธ และในชวงเดือน
มีนาคมถึงเมษายน จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตทําใหมี สภาพอากาศรอน จากสถิติ
ของสถานีอากาศเกษตรนานในชวง 5 ป ( พ.ศ.2546 - 2550 ) พบวาอุณหภูมิต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ 
2550 อยูที่ระดับ 9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดในรอบ 10 ปนั้น พบวาในเดือนธันวาคมป 2542 
อากาศจะหนาวเย็นมากจนอุณหภูมิลดลงถึง1.2 องศาเซลเซียส (วันที่ 26 ธันวาคม 2542) อุณหภูมิ
สูงสุดในรอบ 5 ป พ.ศ. 2546- 2550 สูงถึง 42 องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม 2547  ซึ่งสามารถสรุป
สภาพภูมิอากาศทั่วไปของจังหวัดนาน ไดดังนี้ 

ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งทําใหจังหวัดนานมี
อากาศหนาวและแหงแลง ชวงที่มีอากาศหนาวที่สุดประมาณ เดือนธันวาคม - เดือนมกราคม 

ฤดูรอน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม เปนระยะที่ขั้วโลก
เหนือหันเขาหาดวงอาทิตย โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ทําใหไดรับความรอนจากดวงอาทิตยอยางเต็มที่ 
สภาวะอากาศจึงรอนอบอาวโดยทั่วไป ในฤดูนี้แมวาอากาศจะรอนและแหงแลง แตในบางครั้งอาจมีมวล
อากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาถึงประเทศไทยตอนบนได ทําใหเกิดการปะทะกันระหวางมวลอากาศ
เย็นที่แผลงมา กับมวลอากาศรอนที่ปกคลุมอยูเหนือจังหวัดนาน กอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองและลม
กระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกลงมา ทําใหเกิดความเสียหายได พายุฝนฟาคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มัก
เรียกวา “พายุฤดูรอน” 

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเกิดจากรองความกด
อากาศต่ําพาดผาน สวนในเดือนมิถุนายนรองความกดอากาศต่ําไดเลื่อนขึ้นไปพาดผานประเทศจีนทําให
เกิดฝนทิ้งชวงในระยะนี้ ปริมาณที่ฝนตกชุกมากที่สุดอยูในชวง เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 

นอกจากนี้จังหวัดนานยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบเปนหุบเขาและภูเขาสูงชันมากทิวเขา
วางตัวในแนวเหนือใตทําใหบริเวณยอดเขาสามารถรับความกดอากาศสูงที่แผมาจากประเทศจีนในฤดู
หนาวไดอยางทั่วถึงและเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใตทําใหเสมือนกําแพงปดกั้นลมมรสุม
ทางทิศตะวันออก รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขากับความสูงเฉลี่ยที่ผิวแตกตางกันมากและ
ยังมีระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลจากปจจัยทั้งหลายเหลานี้ในตอนกลางวันถูกอิทธิพลของแสงแดด
เผาทําใหอุณหภูมิรอนมาก และในเวลากลางคืนจะไดรับอิทธิพลของลมภูเขาพัดลงสูหุบเขาทําใหอากาศ
เย็นในตอนกลางคืน  

จากการรายงานอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนาน ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 ซึ่ง
เปนที่ตั้งของโครงการพระราชดําริฯ ศูนยภูฟาพัฒนานั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 26.5 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
คือเดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 29.5 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด คือเดือน
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ธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21.8 องศาเซลเซียส 
2) ความชื้นสัมพัทธ  ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 76.6 เปอรเซ็นต เดือนที่มีความชื้น

สัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด คือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 84.0 เปอรเซ็นต 
เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ําสุด คือเดือนมีนาคม มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 64.0 เปอรเซ็นต 

ปริมาณน้ําฝน มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดป 1,226.9 มิลลิเมตร / ป เดือนที่มีฝนตก เฉลี่ย
สูงสุด คือ เดือนสิงหาคม มีปริมาณน้ําฝน 262.3 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกเฉลี่ยนอยที่สุด คือเดือน
มกราคม มีปริมาณน้ําฝน 3.9 มิลลิเมตร โดยในชวงที่มีปริมาณฝนตกมากจะอยูในระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 

ตารางที่ 3-1 ภูมิอากาศของจังหวัดนาน ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ.2522-2551 

เดือน ปริมาณ
นํ้าฝน 

จํานวนวันที่
ฝนตก 

ปริมาณฝนสูง 
สุดใน 1 วัน 

การคาย
ระเหยน้ํา 

0.5 การคาย
ระเหยน้ํา อุณหภูมิ ความชื้น

สัมพัทธ 
ม.ค. 3.9 1.2 15.1 72.6 36.3 22.2 76
ก.พ. 12.2 1.6 42.3 89.6 44.8 24.3 69
มี.ค. 33.1 3.7 70.5 115.9 58.0 27.4 64
เม.ย. 98.9 8.3 77.2 138 69.0 29.5 67
พ.ค. 178.2 16.0 123 128 64.0 29.1 76
มิ.ย. 141.0 15.7 143.5 107.9 54.0 28.6 79
ก.ค. 199.6 18.3 155.2 96.7 48.4 28.0 81
ส.ค. 262.3 21.8 135.6 92.2 46.1 27.8 84
ก.ย. 202.9 16.7 189.7 89.1 44.6 27.8 84
ต.ค. 67.7 9.4 59.6 84.1 42.1 27.0 82
พ.ย. 18.9 3.2 89.2 75.4 37.7 24.6 79
ธ.ค. 8.2 0.9 72.6 71.7 35.9 21.8 78

รวม 1226.9 116.8  1161.2 580.6   
เฉลี่ย  9.7 97.8   26.5 77
ที่มา : สถานีตรวจวัดภูมิอากาศนานเฉลี่ย 30 ป 
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รูปที่ 3-6  สมดุลนํ้าเพื่อการเกษตร 

3.5 ธรณีวิทยา 
การสํารวจทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ป พ.ศ.2549 พบวา พ้ืนที่โครงการฯ 

ประกอบดวยหินทรายหลายชนิด เชน หินทรายเนื้อควอตซ หินทรายเนื้อเฟลดสปารและหินทรายเนื้อปน
เถาภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังพบหินกรวดมนขนาดเล็ก หินทรายแปง หินดินดาน หินเชิรต หินตะกอนเถา
ภูเขาไฟ และหินปูน แทรกสลับอยูบางชวง ในบริเวณที่เปนหินทรายเนื้อละเอียดสามารถใชเปนแหลงหิน
ประดับและหินลับมีดได ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง ที่ราบใกลภูเขาหินทรายใชประโยชนใน
การเพาะปลูกไดคอนขางดี เนื่องจากดินมีแรธาตุที่อุดมสมบูรณปานกลาง สําหรับพืช ยกเวนบริเวณท่ี
เปนหินทรายเนื้อควอตซ ซึ่งจะมีแรธาตุคอนขางต่ํา หินหนวยนี้พบบริเวณเทือกเขาสูงแผกวางกระจาย
ตัวอยูทั่วพ้ืนที่ของจังหวัด ไดแก บริเวณดอยสระพระแมว ดอยมะแฮ ในเขตอําเภอสองแคว เทือกดอย
ภูแว ดอยผาแกบแก ดอยหมอนผีตาย ดอยขุนลาน และดอยหวาย ในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อําเภอบอเกลือ และอําเภอแมจริม เทือกดอยขุนแมกาด ดอยหนองหลวง ดอยแมจอก ในเขตอําเภอ
บานหลวง อําเภอเวียงสา และอําเภอนานอย เทือกดอยผากี ดอยปูฟา ดอยดงควาย ในเขตอําเภอบาน
หลวง อําเภอเมืองและอําเภอเวียงสา เทือกดอยผางาม ดอยหมอตอม ในเขตอําเภอเวียงสาและอําเภอ
นานอย 
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รูปที่ 3-7  แผนที่ธรณีบริเวณศูนยภูฟาพัฒนา (ฐานขอมูล : geo250_ภูฟา) 

3.6 ทรัพยากรดิน 
ดินที่พบในเขตพื้นที่โครงการภูฟาพัฒนาซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,812 ไร 3 งาน 76 ตารางวา 

ประกอบดวยชุดดิน (soil series) และประเภทดิน (soil phase) ดังตอไปนี้ 
1) ชุดดินบานจอง (Ban Chong Series : Bg) 
เกิดจากการผุพังของหินตะกอนเนื้อละเอียด

และหินที่แปรสภาพ เชน หินดินดาน หินทรายแปง หินโคลน 
หินชนวน หินฟลไลท เปนตน บนบริเวณพ้ืนที่ภูเขาและ
รวมถึงพ้ืนที่ที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปน
ระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวง บริเวณเชิงเขา หรือเกิด
จากตะกอนดินที่ถูกน้ําพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด สภาพ
พ้ืนที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนภูเขา มีความ
ลาดชัน 5 ถึงมากกวา 50 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดี 
เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาล
เขมถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงสี
แดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-
5.5)  รูปที่ 3-8  ชุดดินบานจอง 
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ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําและดินเปนกรด 
ควรมีการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด ปุยหมัก รวมกับปุยเคมี และมีจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา
ที่เหมาะสมบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 

ชุดดินบานจองในพื้นที่โครงการ ประกอบดวยประเภทดินตางๆ ดังตอไปนี้ 
 (1.1) ชุดดินบานจองประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว มีความลาดชัน 5-

12 เปอรเซ็นต เปนดินลึก หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไปมากกวา 75 เปอรเซ็นต (Bg-clC/d4E2) 
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 14 ไร หรือรอยละ 0.76 ของพื้นที่ทั้งหมด 

(1.2) ชุดดินบานจองประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว มีความลาดชัน 12-
20 เปอรเซ็นต เปนดินลึก หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไปมากกวา 75 เปอรเซ็นต (Bg-clD/d4E2) 
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 149 ไร หรือรอยละ 8.21 ของพื้นที่ทั้งหมด 

(1.3) ชุดดินบานจองประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว มีความลาดชัน 20-
35 เปอรเซ็นต เปนดินลึก หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไปมากกวา 75 เปอรเซ็นต (Bg-clE/d4E2) 
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 370 ไร หรือรอยละ 20.39 ของพื้นที่ทั้งหมด 

(1.4) ชุดดินบานจองประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว มีความลาดชัน 35-
50 เปอรเซ็นต เปนดินลึก หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไปมากกวา 75 เปอรเซ็นต (Bg-clF/d4E2) 
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 555 ไร หรือรอยละ 30.61 ของพื้นที่ทั้งหมด 

(1.5) ชุดดินบานจองประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว มีความลาดชัน
มากกวา 50 เปอรเซ็นต เปนดินลึก หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไปมากกวา 75 เปอรเซ็นต (Bg-
clG/d4E2) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 240 ไร หรือรอยละ 13.23 ของพื้นที่ทั้งหมด 

(1.6) ชุดดินบานจองประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีความลาด
ชัน 35-50 เปอรเซ็นต เปนดินลึก หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไปมากกวา 75 เปอรเซ็นต (Bg-
siclF/d4E2) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 226 ไร หรือรอยละ 12.48 ของพื้นที่ทั้งหมด 

(1.7) ชุดดินบานจองประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง มีความลาดชัน 20-
35 เปอรเซ็นต เปนดินลึก หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไปมากกวา 75 เปอรเซ็นต (Bg-silE/d4E2) 
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 44 ไร หรือรอยละ 2.45 ของพื้นที่ทั้งหมด 
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2) ชุดดินเชียงใหม  
    (Chiang Mai Series : Cm) 
ชุดดินเชียงใหม (Chiang Mai Series : Cm) 

เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ํา สภาพพ้ืนที่มี
ลักษณะราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความ
ลาดชัน 0-3 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดีปานกลาง เปน
ดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง 
หรือดินรวนปนทราย สีน้ํ าตาลหรือสีน้ํ าตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนทรายแปง สี
น้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุด
ประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมกาตลอดชั้นดิน 

ดินชุดนี้เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง 
แตควรมีการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก เพ่ือ
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 

รูปที่ 3-9 ชุดดินเชียงใหม 

ชุดดินเชียงใหมในพื้นที่โครงการ ประกอบดวยประเภทดินตางๆ ดังตอไปนี ้
(2.1) ชุดดินเชียงใหมประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนปนทรายละเอียด มีความลาดชัน 

2-5 เปอรเซ็นต เปนดินลึก หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไป 25-75 เปอรเซ็นต (Cm-fslB/d4E1) มี
เนื้อที่ทั้งสิ้น 2 ไร หรือรอยละ 0.11 ของพื้นที่ทั้งหมด 

(2.2) ชุดดินเชียงใหมประเภทที่มีดินบนเปนดินรวน มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 
เปนดินลึกมาก หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไป 25-75 เปอรเซ็นต (Cm-lB/d5E1) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 10 
ไร หรือรอยละ 0.54 ของพื้นที่ทั้งหมด 
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3) ชุดดินวังสะพุง (Wang Saphung Series : Ws) 
เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเนื้อละเอียด

และหินที่แปรสภาพ เชน หินดินดาน หินทรายแปง หินโคลน 
หินชนวน หินฟลไลท เปนตน บริเวณพื้นที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิด
จากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรง
โนมถวงบริเวณเชิงเขา สภาพพ้ืนที่ลักษณะเปนเนินเขาถึงเปน
ภูเขาสูงชัน มีความลาดชัน 20 ถึงมากกวา 50 เปอรเซ็นต  ดินมี
การระบายน้ําดี เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวน ดินรวน
ปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมถึงสี
น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงสี
แดง ปฎิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-
6.0) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนนและ
สวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ดินมี รูปที่ 3-10 ชุดดนิวังสะพุง 

สีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีแดง และสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 4.5-6.5) 

ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดินไดแก เปนดินลึกปานกลาง พืชที่มีระบบรากลึกอาจถูกจํากัด
การเจริญเติบโต สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูงซึ่งเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน ควรมีการปรับปรุง
บํารุงดินโดยการใชปุยอินทรียหรือปุยธรรมชาติรวมกับปุยเคมีเพ่ือการเพิ่มผลผลิตของพืช รวมทั้งมี
มาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม  

ชุดดินวังสะพุงในพื้นที่โครงการ ประกอบดวยประเภทดินตางๆ ดังตอไปนี้ 
(3.1) ชุดดินวังสะพุงประเภทที่มีดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว มีความลาดชัน 20-

35 เปอรเซ็นต เปนดินลึกปานกลาง หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไปมากกวา 75 เปอรเซ็นต 
(Ws-clE/d3E2) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 53 ไร หรือรอยละ 2.92 ของพื้นที่ทั้งหมด 

(3.2) ชุดดินวังสะพุงประเภทท่ีมีดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีความลาด
ชันมากกวา 50 เปอรเซ็นต เปนดินลึกปานกลาง หนาดินบนหรือชั้น A ถูกชะลางไป มากกวา 75 
เปอรเซ็นต (Ws-siclG/d3E2) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 150 ไร หรือรอยละ 8.29 ของพื้นที่ทั้งหมด 
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รูปที่ 3-11  แผนที่ดิน (ฐานขอมูล : soil_ภูฟา) 
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3.7  สภาพการใชที่ดิน 
การใชที่ดินของพื้นที่โครงการคิดเปนเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ  1,812  ไร 3 งาน 76 

ตารางวาซึ่งประกอบดวยประเภทการใชที่ดินดังตอไปนี้ 

  การใชที่ดิน เนื้อที่ หนวยเปนไร รอยละ ของพื้นที่ทั้งหมด 
 1) กฤษณา 14.47 0.80 

 2)  กลวย 17.57 0.97 

 3)  กาแฟ 103.77 5.72 

 4)  การเกษตรผสมผสาน 41.10 2.26 

 5)  ขาวนาดํา 19.57 1.09 

 6)  ขาวนาดํานอกพื้นที่ 0.22 0.01 

 7)  ขาวโพด 7.92 0.44 

 8)  ขาวไร 181.27 9.99 

 9)  เขตชุมชน 0.05 - 

 10)  เขตพระตําหนกั 2.35 0.13 

 11)  ชาอูหลง 23.49 1.30 

 12)  ถนน 26.97 1.49 

 13)  ถั่วเหลือง 2.04 0.11 

 14)  ปาไมใชสอย 191.84 10.6 

 15) แปลงทดลองของกรมพัฒนาที่ดิน 10.39 0.57 

 16)  แปลงทดลองปลูกชาอูหลง 8.03 0.44 

 17) แปลงทดลองปลูกสมวอชิงตันเนเวล 2.74 0.15 

 18)  แปลงวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน 22.76 1.26 

 19)  แปลงวิจัยปอสา 5.3 0.29 
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 20) แปลงวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 8.55 0.47 

 21) แปลงวิจัยระบบน้ําหยด 24.81 1.37 

 22) แปลงวิจัยระบบวนเกษตร 16.45 0.91 

 23) พืชผักสวนครัว 11.60 0.64 

 24) พ้ืนที่เตรียมแปลง 3.37 0.19 

 25) พ้ืนที่บอพักน้ํา 2.75 0.15 

 26) พ้ืนที่ปา 415.99 22.94 

 27) พ้ืนที่ปาชุมชน 18.21 1.00 

 28) พ้ืนที่ไมใชประโยชน 601 33.14 

 29) พ้ืนที่วางเปลา 0.34 0.02 

 30) พ้ืนที่สํานักงาน 7.59 0.42 

 31) ไมผล 8.28 0.46 

 32) ยางปลาย 1.28 0.07 

 33) ลานเฮลิคอปเตอร 2.36 0.13 

 34) สับปะรด 1.72 0.09 

 35) หมอน 1.37 0.08 

 36) อางเก็บน้ํา 5.03 0.28 
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.  
รูปที่ 3-12  แผนที่แสดงสภาพการใชที่ดิน (ฐานขอมูล : lu_ภูฟา) 
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3.8 ทรัพยากรน้ํา 
สํานักงานชลประทานจังหวัดนาน กรมชลประทาน ไดดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ํา ฝาย

ทดน้ํา และระบบสงน้ํา ตั้งแตป พ.ศ.2534 จนถึงป พ.ศ.2551 ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1)  ฝายทดน้ํา 
ฝายทดน้ําไดเริ่มกอสรางระหวาง ป พ.ศ.2534 – 2551 ดังนี้ 

(1) ฝายหวยเม่ียง เปนฝายทดน้ําพรอมระบบสงน้ํา (ประปาภูเขา) เพ่ือการอุปโภค 
บริโภคของราษฎรบานผาสุก หมูที่ 3 ตําบลภูฟา ลักษณะสันฝายสูง 1 เมตร ยาว 10 เมตร  ทอสงน้ํา 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 และ 2 นิ้ว ยาวรวม 1,724 เมตร  ระบายน้ําสูงสุด 6.02 ลิตร/วินาที  มีบอ
พักน้ํา ขนาดความจุ 35 ลบ.ม. จํานวน 1 แหง 

(2) ฝายหวยแปน เปนฝายทดน้ําพรอมระบบสงน้ํา (ประปาภูเขา) พ้ืนที่รับประโยชน
ในศูนยภูฟาฯ 1,250 ไร ลักษณะ สันฝายสูง 2 เมตร ยาว 17 เมตร ทอสงน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 
และ 3 นิ้ว ยาวรวม 6,619 เมตร  ระบายน้ําสูงสุด 5.74 ลิตร/วินาที มีบอพักน้ํา ขนาดความจุ 100 
ลบ.ม. จํานวน 6 แหง 

(3) ฝายหวยสะลี เปนฝายทดน้ําพรอมระบบสงน้ํา (ประปาภูเขา) พ้ืนที่รับประโยชน
ของราษฎรบานผาสุก หมูที่ 3 ตําบลภูฟา จํานวน 3,000 ไร ลักษณะ สันฝายสูง 2  เมตร ยาว 14 
เมตร ทอสงน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 8, 6, 4 และ 3 นิ้ว ยาวรวม 11,759 เมตร ระบายน้ําสูงสุด 
31.68 ลิตร/วินาที มีบอพักน้ํา ขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม. จํานวน 13 แหง 

(4) ฝายหวยอาม เปนฝายทดน้ําพรอมระบบสงน้ํา (ประปาภูเขา) พ้ืนที่รับประโยชน
ของราษฎรบานสบมาง ตําบลภูฟา จํานวน 790 ไร ลักษณะ สันฝายสูง 2 เมตร ยาว 11 เมตร ทอสง
น้ําขนาดขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 และ 4 นิ้ว ยาวรวม 5,500 เมตร มีบอพักน้ําความจุ 100 ลบ.ม. 
จํานวน 6 แหง 

รูปที่ 3-13  บอพักนํ้าขนาด 100 ลูกบากศเมตร 
(5) ฝายหวยน้ําสาง เปนฝายทดน้ําพรอมระบบสงน้ํา ลักษณะ สันฝายสูง 1.50 เมตร 

ยาว 20 เมตร ทอสงน้ําขนาดขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 และ 6 นิ้ว ยาว 9,486 เมตร ระบายน้ําสูงสุด 
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47.22 ลิตร/วินาที มีบอพักน้ําขนาดความจุ 100 ลบ.ม. จํานวน 1 แหง ขนาดบรรจุ 270 ลบ.ม. 
จํานวน 1 แหง และขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จํานวน 1 แหง 

2)  อางเก็บน้ํา 
อางเก็บน้ําไดเริ่มกอสรางระหวาง ป พ.ศ.2534 – 2551 ดังนี้ 

(1) อางเก็บน้ําหวยทบศอก เปนอางเก็บน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค ภายในศูนยภูฟาฯ 
และราษฎรบานผาสุข ลักษณะเปนทํานบดิน กวาง 6 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 11.00 เมตร อัตราการ
ระบายน้ํา 4.02 ลบ.ม./วินาที ความจุที่ระดับเก็บกัก 18,655 ลบ.ม. 

(2) อางเก็บน้ําหวยสวก แหงที่ 1  เปนแหลงน้ําสํารองสําหรับศูนยภูฟาพัฒนาฯ และ
สรางความชุมชื้นใหกับผืนปาบริเวณศูนยภูฟาพัฒนาฯ ลักษณะเปนทํานบดิน กวาง 6 เมตร  ยาว 35 
เมตร  สูง 10 เมตร อัตราการระบายน้ํา 2.20 ลบ.ม./วินาที ความจุที่ระดับเก็บกัก 31,000 ลบ.เมตร 

 
รูปที่ 3-14  อางเก็บนํ้าหวยสวกแหงที่ 1 

รูปที่ 3-15 อางเก็บนํ้าหวยสวกแหงที่ 2 

(3) อางเก็บน้ําหวยสวก แหงที่ 2  เปนแหลงน้ําสํารองสําหรับศูนยภูฟาพัฒนาฯ และ
สรางความชุมชื้นใหกับผืนปาบริเวณศูนยภูฟาพัฒนาฯ ลักษณะเปนทํานบดิน กวาง 6 เมตร  ยาว 
58.50 เมตร สูง 10 เมตร อัตราการระบายน้ํา 2.20 ลบ.ม./วินาที ความจุที่ระดับเก็บกัก 110,000 ลบ.
เมตร 
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3.9 ทรัพยากรปาไม 
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่โครงการนั้น พบวาในพ้ืนที่ทั้ง 2 อําเภอ คือ อําเภอบอเกลือ และ

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ยังคงประสบกับปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาเนื่องจากความเสื่อมโทรมของที่ทํากินที่
มีอยูเดิม และมีความตองการที่ทํากินเพ่ิมเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกในครัวเรือน นอกจากนั้นยังมี
ปญหาการชะลางพังทลายของดินสูง และอัตราความตองการใชไมในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากขึ้น เมื่อ
พิจารณาภาพรวมของพื้นที่ปาไมในจังหวัดนาน พบวาอัตราการทําลายปาตอปสูงถึงรอยละ 2.24 

รูปที่ 3-16  พื้นที่ปาไมบริเวณรอบโครงการ 
3.10 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

อําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดเปนอําเภอทุรกันดารหนึ่งของจังหวัดนาน 
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองนาน มีพรมแดนติดตอกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทางทิศตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน สูงชัน 
และเปนพ้ืนที่ตนน้ํานาน ราษฎรเปนชาวไทยภูเขาเผาตางๆ เชน ลั๊วะ ขมุ ถิ่น อาศัยอยูตามหมูบานที่ตั้ง
กระจัดกระจายอยูตามพ้ืนที่ภูเขา ทําใหการคมนาคมไมสะดวก บางหมูบานตองใชการเดินเทาเขาไป ใน
สวนของการบริการสาธารณูปโภคก็ยังไมทั่วถึงทุกหมูบาน ไมวาจะเปนไฟฟา การติดตอสื่อสาร และ
ระบบน้ํากินน้ําใชที่ไมสะอาดและไมเพียงพอ 

ดานเศรษฐกิจ  ราษฏรสวนใหญมีฐานะยากจน รายไดเฉลี่ยโดยประมาณครอบครัวละ 
5,000 บาทตอป เนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียงอยางเดียวโดยไมมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ ผลิตผล
การเกษตรที่สําคัญคือขาวไร ซึ่งสวนใหญผลผลิตต่ําเนื่องจากราษฎรขาดความรู ยังคงทําไรเลื่อนลอย 
และยังไมยอมรับเทคโนโลยีและความรูทางวิชาการ ทําใหสภาพดินเสื่อมโทรม อีกทั้งพ้ืนที่ทําการเกษตรมี
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จํากัดเพียงรอยละ 7.1 ของพื้นที่ทั้ง 2 อําเภอ 
ดานสาธารณสุข  การใหการบริการสาธารณสุขยังไมทั่วถึงและครอบคลุม เพราะยังขาด

สถานีอนามัยและบุคลากร ปญหาทุพโภชนาการยังคงรุนแรง ดังจะเห็นไดจากอัตราทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ในอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติเปนรอยละ 12.35 และ 18.7 
ตามลําดับ เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป เปนโรคขาดสารอาหารคิดเปนรอยละ 31.09 และ 27.47 
ตามลําดับ และเด็กประถมมีน้ําหนักนอยกวาเกณฑรอยละ 18.94 และ 17.83 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
ความยากจน ครัวเรือนขาดแคลนอาหารบริโภค รวมทั้งมีพฤติกรรมการกินที่ไมถูกตอง นอกจากนี้
ราษฎรยังปวยดวยโรคอุจจาระรวงดวย เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใสดานอนามัย รวมทั้งสุขลักษณะ
ของที่อยูอาศัยและการสุขาภิบาลไมดีพอ 

ดานการศึกษา  แมวาจะมีสถานศึกษาของรัฐใหบริการทางการศึกษาแกประชาชนทั้งใน
รูปแบบการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ แตยังมีประชาชนท่ีไมรูหนังสือ อานไมออกเขียน
ไมไดอีกเปนจํานวนมาก ดังเชนในกลุมประชากรอายุ 14 ปขึ้นไป มีถึงรอยละ 31.63 นอกจากนี้นักเรียน
ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับและเรียนตอในระดับมัธยมศึกษามีเพียง
รอยละ 18 เทานั้น เนื่องจากขาดสถานที่ศึกษา อีกทั้งยังประสบปญหาการขาดแคลนครูอีกดวย 
เนื่องจากเปนพ้ืนที่หางไกลความเจริญ การเดินทางลําบาก และไมใชเปนคนในพื้นที่ ทําใหอยูไดไมนาน 
ดังนั้นปญหาเหลานี้จึงสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดาน
อ่ืนๆ ดวย ทําใหการพัฒนาขาดความตอเนื่อง ลาชา และไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 

  

  
รูปที่ 3-17  สภาพความเปนอยูของเกษตรกร 
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รูปที่ 3-18  เกษตรกรชวยกันทําปุยอินทรีย       

               
รูปที่ 3-19  การทําเกษตรอินทรียและผลิตภัณฑจากการทําเกษตรอินทรีย 
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สวนที่ 4 
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

4.1 แผนผังการใชที่ดินรวม 
โครงการภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี

พ้ืนที่ทั้งหมด 1,812 ไร 3 งาน 76 ตารางวา ไดจากการเขาสํารวจพ้ืนที่ครั้งลาสุดจากสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือการเกษตร ซึ่งแตเดิมมีพ้ืนที่ 2,376 ไร โดยไดกันพ้ืนที่ปาออกบางสวนที่ติดกับน้ําแมมาง ออกไป 
พ้ืนที่โครงการฯ นี้ ไดมีการจัดเขตการใชที่ดิน โดยพิจารณาจากขอมูลตางๆ เชน แผนท่ีดิน แผนที่การใช
ที่ดิน เสนชั้นความสูง ขอมูลภูมิอากาศ แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ขอมูลทางเศรษฐสังคม เปนตน 
สามารถกําหนดเปนเขตการใชที่ดิน ไดดังนี้    

1) พื้นท่ีทรงงาน มีเนื้อท่ี 465 ไร 40 ตารางวา  
เปนพ้ืนที่ที่ทรงงาน โครงการสวนพระองค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เปนที่ตั้งของพระตําหนักทรงงาน ที่ตั้งสํานักงาน อาคารฝกอบรม ดูงาน อาคารท่ีพักของเจาหนาที่  และ
แปลงทดลองตางๆ  

2) พื้นท่ีจัดสรรแกเกษตรกร มีเนื้อท่ี 1,105 ไร 1 งาน 67 ตารางวา  
แบงเปน 152 แปลง จัดเปนที่ทํากินใหแกเกษตรกร 130 ครัวเรือน  ครัวเรือนละประมาณ 8-

10 ไร เกษตรกรไดนําความรูที่ไดรับจากเจาหนาที่ มาใชในแปลงที่ไดจัดสรรให เมื่อทําจนเกิดความชํานาญ 
สามารถสรางรายไดแลว เกษตรกรก็จะนําความรูนั้นไปใชในแปลงของตนเองที่อยูนอกโครงการฯ 

3) พื้นท่ีอื่นๆ มีจํานวน 242 ไร 1 งาน 69 ตารางวา  
พ้ืนที่อ่ืนๆ เปนพ้ืนที่รองน้ําธรรมชาติ พ้ืนที่ปาไมตามแนวรองหวย และอางเก็บน้ํา 
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รูปที่ 4-1  แผนผังแสดงขอบเขตการใชที่ดินรวม 

 

4.2 พ้ืนที่ทรงงาน 
มีเนื้อที่ 465 ไร 40 ตารางวา เปนพ้ืนที่โครงการสวนพระองค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี อยูบริเวณดานทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการมีแปลงวิจัยและทดสอบ ไดมีการจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือจัดทําเปนแปลงศึกษาวิจัยของสวนราชการตางๆ สําหรับถายทอดเทคโนโลยี
และพืชที่เหมาะสมสําหรับปลูกบนพ้ืนที่สูง ไดแก แปลงวิจัยและแปลงสาธิตวางระบบอนุรักษดินและน้ําของ
กรมพัฒนาที่ดิน  เพ่ือเปนแบบอยางแกเกษตรกรในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทําเกษตรบนพื้นที่สูงชัน
ใหถูกตองกับศักยภาพการใชที่ดิน และมีผลกระทบตอระบบนิเวศน ใหมีการดูแลรักษาและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยกรมพัฒนาที่ดินจะไดจัดทําโครงการวิจัยบูรณาการ การพัฒนาที่ดินเพ่ือหาแนวทางการ
อนุรักษดินและน้ํา และปรับปรุงบํารุงดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น โดยดําเนินการศึกษา 

1) การวิจัยทดสอบระบบปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพิ่มผลผลิตขาวไร โดยวิจัยทดสอบปุย
พืชสด เพ่ือคัดเลือกสายพันธุถั่วมะแฮะ และประสิทธิภาพของการปรับปรุงบํารุงดินและวิจัยทดสอบระบบ
การปลูกพืชปุยสดในการปลูกขาวไร 
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2) การสาธิตระบบปลูกพืชผัก ไมผล และไมยืนตน พ้ืนที่ 60 ไร โดยจัดทําแปลงสาธิตระบบ
การปลูกพืชผัก เชน มะระหวาน แกวมังกร และปลูกไมผลและไมยืนตน เชน แมคคาเดเมีย เกาลัด มะไฟ
จีน เปนตน ทําเปนตัวอยางใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมและเรียนรูวิธีการปลูกพืชใหสามารถนํากลับไป
ปฏิบัติในแปลงของตนเองได 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4-2 สภาพพื้นที่ที่เปนภูเขา ของศูนยภูฟาพัฒนา 

 

รูปที่ 4-3 การปลูกแกวมังกร รูปที่ 4-4 การเพาะกลามะระหวาน 
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4.3 พ้ืนที่จัดสรรแกเกษตรกร 
มีเนื้อที่ 1,105 ไร 1 งาน 67 ตารางวา พ้ืนที่จัดสรรแกเกษตรกร จัดเปนที่ทํากินใหแก

ครอบครัวเกษตรกรประมาณ 130 ครัวเรือน ครอบครัวละประมาณ 8-10 ไร โดยแบงเปนกลุมพัฒนาตาม
ลุมน้ํายอยในพื้นที่ได 13 กลุม ดังนี้ 
 

 ลําดับที่ กลุมพัฒนาตามลุมน้ํายอย สมาชิก (จํานวนครอบครัว) เนื้อที่รวม (ไร) 
 1. กลุมหวยสวน 1 8 64-2-00
 2. กลุมหวยสวน 2 11 93-2-25
 3. กลุมขวงดูพัฒนา 7 57-2-50
 4. กลุมขุนหวยทบศอก  10 126-1-50
 5. กลุมหวยสวกตะวันตกพัฒนา 9 106-1-75
 6. กลุมหวยทบศอกพัฒนา 8 67-0-10
 7. กลุมหวยสวกตะวันออกพัฒนา 8 68-1-00
 8. กลุมหวยขมิ้นพัฒนา 10 84-2-25
 9. กลุมหวยขอนพัฒนา  11 108-1-25
 10. กลุมหวยสวกพัฒนา  11 174-3-00
 11. กลุมหวยงูพัฒนา 10 111-0-00
 12. กลุมหวยปลาพัฒนาตะวันออก 9 81-0-50
 13. กลุมหวยปลาพัฒนาตะวันตก 8 62-2-75
 
โดยมีการดําเนินการดังนี้   

1) สํารวจจัดทําแผนที่ถือครองที่ดิน เปนรายแปลงในพื้นที่ที่ไดมีการจัดที่ทํากินใหเกษตรกร 152 แปลง 
130 ครอบครัว ครอบครัวละประมาณ 8-10 ไร เพ่ือกําหนดขอบเขตพื้นที่ทํากินของเกษตรกร 
 

 
 

 

รูปที่ 4-5  พื้นที่จัดสรรแกเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดินไดวางระบบอนุรักษดินและนํ้าแลว 
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2)  จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา  ใหทั่วถึงทุกแปลงในลักษณะตอเนื่องเปนแปลงใหญโดยใชระบบ
อนุรักษดินและน้ําที่ดําเนินการประสบผลสําเร็จมาแลวในพื้นที่โครงการหลวง เชน การทําขั้นบันได 
(terracing) การสรางคูรับน้ํารอบเขา (hillside ditch) การไถพรวนใหนอยที่สุด (minimum tillage) 
การปลูกแถบพืชขวางความลาดเท (stripped cropping) ไดแก แถบหญาแฝก และแถบไมพุมบํารุงดิน 
เปนตน โดยจะจัดทําใหครอบคลุมพ้ืนที่ 1,105 ไร 1 งาน 67 ตารางวา พรอมทั้งใหมีการปรับปรุงซอมแซม
ดูแลรักษาใหสามารถใชประโยชนไดตลอดไป 
 

 
 

 

รูปที่ 4-6  บอพักนํ้าขนาด 100 ลูกบากศเมตร  รูปที่ 4-7  ระบบการกระจายน้ําเขาแปลงเกษตรกร 

3) จัดทําระบบกระจายน้ําและทางลําเลียงในพื้นที่ 123 แปลง เกษตรกรภายในพื้นที่โครงการ ไม
สามารถทําการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได เนื่องจากขาดแคลนน้ํา จึงจําเปนตองจัดทําระบบกระจายน้ํา
เขาสูแปลงเกษตรกร ที่ไดรับความเดือดรอนใหสามารถทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
เกษตรกรขอรับการสนับสนุนทั้งหมด 123 ราย โดยในป 2549 กรมพัฒนาที่ดินจะเขาไปทําระบบการ
กระจายน้ําใหจํานวน 46 แปลง และในป 2550 จะทําใหครบตามจํานวนแปลงอีก 77 แปลง ตอไป 
จําแนกเปนพ้ืนที่ระบบกระจายน้ําจากทอชลประทานมายังพ้ืนที่เกษตรกร และติดตั้งระบบน้ําภายในแปลง
เกษตร รวมทังจัดทําทางลําเลียงในพื้นที่เพ่ือใชในการขนสิ่งวัสดุเกษตร และคมนาคมในพื้นที่ แตในพื้นที่มี
ระบบประปาภูเขา หรือมีระบบชลประทานอยูแลว ก็จะไมไดรับความเดือดรอน 

4) สาธิตการอนุรักษดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน เปนการสาธิตการอนุรักษดินและน้ํา สาธิต
การปรับปรุงดินกรด และการสาธิตการใชปุยพืชสด การปลูกพืชในพื้นที่ที่ไดรับการวางระบบอนุรักษดินและ
น้ําแลว จะเปนการปลูกพืชแบบประณีต (พ้ืนที่ที่มีระบบน้ํา) โดยเฉพาะชาอูหลง ที่หนวยงานราชการจัดหา
กลาชาไวสําหรับเกษตรกรที่มีความพรอมประมาณ 1 ไร และพืชผักประมาณ 1 ไร สวนพ้ืนที่ที่จะเปน
การเกษตรที่ใชน้ําฝน เชน การปลูกขาวไรรวมกับมะแฮะ สําหรับไมผลหรือไมยืนตนจะปลูกถาวรเพื่อทํา
รายไดหลักใหแกครอบครัว การปลูกจะปลูกโดยการปรับพ้ืนที่เปนขั้นบันไดเฉพาะหลุม (individual basin) 
ไมผลที่นิยมปลูกกันในพื้นที่สูงในระดับความสูงนอยกวา 600 เมตร ไดแก มะมวง ขนุน ลิ้นจ่ี ลําไย 
มะขาม สม และกลวย สวนในระดับความสูงมากกวา 600 เมตร พืชที่นิยมปลูกกันไดแก มะคาเดเมีย และ
กาแฟอาราบิกา เปนตน สําหรับไมยืนตนที่นํามาปลูกในระบบฟารมไดแก มะแขวน และหวาย เปนตน 
อยางไรก็ตามการเลือกชนิดของพืชที่ปลูกจําเปนตองใหสอดคลองกับความตองการของราษฎรดวย 
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รูปที่ 4-8  ปลูกไมผล (มะมวง) 

 

 
รูปที่ 4-9  ปลูกกลวย 

 
 

รูปที่ 4-10  แปลงปลูกขาวโพดโดยใชพืชตระกูลถ่ัวบํารุงดิน 
พ้ืนที่ดินทํากินในบริเวณเขตนี้จะตองมีหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน และสงเสริมใหทํา

การเกษตรแบบยั่งยืนหรือแบบถาวร โดยพยายามใหมีการจัดการที่ดี ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดการดิน 
พืชและการวางระบบใหน้ํา เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีความหลากหลายในพื้นที่ ดินที่มีขนาดจํากัด ใน
ขณะเดียวกันควรมีการสงเสริมดานการลงทุน การขาย หรือการตลาด ในลักษณะสหกรณหรือกลุมของ
เกษตรกร เพ่ือใหราษฎรในโครงการสามารถมีความเปนอยูที่ดีแบบเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกับควรมีการ
สนับสนุนใหมีการผลิต ผลิตภัณฑพ้ืนบาน เพ่ือเปนรายไดเสริมดวย 

5) การสงเสริมเกษตรอินทรยี ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร โดยสงเสริมการทํา/การใชปุยหมักและ
ปุยอินทรียน้ํา การใชปุยพืชสด และการปรับปรุงดินกรด โดยใชปูนโดโลไมทใหเกษตรกรสามารถทําและ
ใชไดอยางตอเนื่อง 



 

 สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                             ศูนยภูฟาพัฒนา  4-11 

 

 
 

 

รูปที่ 4-11  การทําปุยอินทรีย รูปที่ 4-12  การปรับปรุงดินดวยปูนโดโลไมท 

6) สงเสริมการปลูกหญาแฝก และใหมีการดูแลรักษา เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน ฟนฟู
สภาพดิน และรักษาสิ่งแวดลอม โดยถายทอดความรูใหเกษตรกรสามารถผลิตและปลูกในพื้นที่ของตนเอง 
และชวยกันดูแลปลูกซอมใหแถบหญาแฝกใชประโยชนไดตลอดไป 

  
 

รูปที่ 4-13  การสงเสริมการปลูกหญาแฝก 

ในการจัดสรรพื้นที่ใหแกเกษตรกรในโครงการนั้น สามารถแบงรูปแบบการใชพ้ืนที่ทําการเกษตรของ
เกษตรกรไดเปน 4 สวน ดังนี้ 

1) การปลูกขาวไรและขาวนาดํา จํานวน 4 สวน  
2) การปลูกพืชรายได จํานวน 1 สวน ไดแก ชาอูหลง และผักตางๆ เปนตน 
3) วนเกษตร จํานวน 4 สวน ไดแก ไมโตเร็ว เชน ไผ กระถินเทพา เพ่ือใชสอย ทําฟน 

สรางกระทอม และไมผลไวบริโภค เชน กลวย ตาว เปนตน 
4) ปาไมใชสอย จํานวน 1 สวน โดยมากเปนไมยืนตนซึ่งมีเนื้อแข็ง และรากแกว เพ่ือใหรม

เงาและรากยึดเกาะดินปองกันดินพังทลาย 
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4.4 พ้ืนที่อื่นๆ  
มีเนื้อที่ 242 ไร 1 งาน 69 ตารางวา ประกอบดวย พ้ืนที่รองน้ําธรรมชาติ พ้ืนที่ปาไมตามแนว

รองหวย และอางเก็บน้ําในศูนยภูฟาพัฒนาฯ ซึ่งเปนพ้ืนที่ในสวนที่เหลือจากพื้นที่ทรงงาน และพื้นที่จัดสรร
แกเกษตรกร 
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สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5.1 กรมพัฒนาท่ีดิน 

สถานีพัฒนาที่ดินนาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินงานดานการ
พัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

- เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนของทรัพยากรที่ดินบนพ้ืนที่สูง 
- เพ่ือศึกษาวิจัยงานดานการพัฒนาที่ดิน แกปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
- จัดทําแปลงสาธิตการใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําบนพ้ืนที่สูงชันแกเกษตรกร 
- สนับสนุนหนวยงานอื่นในการสงเสริมอาชีพวนเกษตร การจัดพื้นที่ทํากินอยางถาวรใหแก

เกษตรกรในพื้นที่ และเปนการใชทรัพยากรที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 กิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินงานแลว มีดังนี้ 
1) จัดทําขอมูลดานทรัพยากรดิน ขอมูลตางๆ ดานทรัพยากรดิน ดังนี้ 

(1) สํารวจสภาพดิน สภาพพ้ืนที่ พืชพรรณ และการใชประโยชนที่ดิน 
(2) สํารวจสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วๆ ไปของเกษตรกร 
(3) กําหนดเขตการใชที่ดิน ใหสอดคลองกับสภาพของพื้นที่และความตองการของ  

เกษตรกร 
(4) สํารวจออกแบบ ดําเนินการวางระบบอนุรักษดินและน้ํา  

2) สํารวจจัดทําแผนที่ถือครองที่ดิน ดําเนินการสํารวจจัดทําแผนที่ถือครองที่ดิน เปนราย
แปลง ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ศูนยภูฟา กําหนดขอบเขตพื้นที่ทํากิน ตามรูปแบบการเกษตรดั้งเดิมของ
เกษตรกรแตละราย 

3) จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในลักษณะตอเนื่อง
เปนแปลงใหญ โดยทําขั้นบันได (terracing) คูรับน้ํารอบเขา (hillside ditch) การไถพรวนใหนอยที่สุด 
(minimum tillage) ปลูกแถบพืชขวางความลาดเท (stripped cropping) ใชแถบหญาแฝก และแถบไม
พุมบํารุงดิน เปนตน และปรับปรุงซอมแซมดูแลรักษาระบบอนุรักษฯเดิมใหสามารถใชประโยชนได  

4) จัดทําระบบกระจายน้ํา จัดทําระบบกระจายน้ํา ในพื้นที่ทรงงานฯ และพื้นที่ของเกษตรกร  
พ้ืนที่ศูนยภูฟาใชระบบประปาภูเขาจากระบบชลประทาน  แตในบางเวลาจะขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 
จึงไดจัดทําระบบกระจายน้ําเขาสูแปลงเกษตรกร  

5) จัดทําทางลําเลียงในไรนา ดําเนินการจัดทําทางลําเลียงในไรนา เพ่ือใชในการขนสงวัสดุ
เกษตรและการคมนาคมในพื้นที่โครงการ  
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6) จัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรู จัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรูดานการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่
สูง  สาธิตการอนุรักษดินและน้ํา  ปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปูนโดโลไมท  การใชปุยพืชสด การบริหาร
จัดการน้ําและพืชเศรษฐกิจ  
5.2 กรมสงเสริมการเกษตร 

ดําเนินการโดย สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน กรมสงเสริมการเกษตร โดยมีกิจกรรมตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

1) การสงเสริมการเกษตรดานตางๆ ฝกอบรมเกษตรกรและถายทอดความรูดานการเกษตร 
พรอมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิตการปลูกพืชชนิดตางๆ ใหแกเกษตรกรจํานวน 40 ราย  คือ 

(1.1) สงเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 30 ราย พ้ืนที่ 60 ไร สนับสนุน
เมล็ดพันธุ ปุยอินทรีย ปุยเคมี ติดตามใหคําแนะนํากระบวนการผลิตอยางตอเนื่องจนกระทั่งเกษตรกร
สามารถผลิตไดดวยตนเอง 

(1.2) สงเสริมการปลูกขาวไรบนพ้ืนที่สูง จํานวน 20 ราย พ้ืนที่ 100 ไร สนับสนุนปุย
อินทรีย ปุยเคมี  ติดตามใหคําแนะนําการปลูกดูแล เรื่องโรคแมลงศัตรูขาว การคัดเเลือกและเก็บเมล็ด
พันธุสําหรับใชในปตอไป 

(1.3) สงเสริมการปลูกไมผล ไมยืนตน ชา กาแฟ จํานวน 10 ราย พ้ืนที่ 15 ไร  
สนับสนุนปุยอินทรีย ปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลผลิต สอนการตัดแตงกิ่ง และการดูแลรักษา 

(1.4) สาธิตและสงเสริมการเพาะเห็ดนางฟา จํานวน 4 ราย การสรางโรงเรือนโดยใช
วัสดุในพื้นที่ ใชกอนเชื้อเห็ดนางฟาจํานวน 2,000 กอน สอนใหเกษตรกรดูแลรักษา จนกระทั่งเก็บผลผลิต
ออกจําหนายในชวงเวลา 4 เดือน สามารถเก็บผลผลิตเรื่อยๆ หลังจากนั้นเกษตรกรจะดําเนินการผลิตเห็ด
ตอไปอยางตอเนื่อง 

(1.5) สาธิตและสงเสริมการเลี้ยงผึ้ง เกษตรกร 1 ราย จํานวน 5 รัง ใหความรูเรื่องการ
เลี้ยงผึ้งอยางเขมขน สนับสนุนพันธุผ้ึง พรอมอุปกรณ โดยเลี้ยงในพื้นที่แปลงเกษตร ขณะนี้ยังไมสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได เนื่องจากมี ตัวตอปาเขาทําลายตัวผ้ึงและดอกไมปามีนอย 

(1.6) สงเสริมการปลูกชาพันธุ อูหลงชิงชิง ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2546-2549 
เกษตรกร จํานวน 37 ราย พ้ืนที่ 42 ไร  โดยในป 2549 สนับสนุนตนกลาชา จํานวน 8,500 ตน ใหแก
เกษตรกร 10 ราย (เฉลี่ย 1,000 ตน/ไร) ใหคําแนะนําการปลูก การตัดแตงกิ่ง 

2) การสงเสริมแปรรูปและถนอมอาหาร สาธิตใหความรู ฝกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิต
การเกษตรใหแกกลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 1 กลุม เพ่ือบริโภคในครัวเรือน และจําหนายเปนรายได
เสริม เชน กลวยฉาบ ผลไมดอง ผักดอง เปนตน 

3) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฝกอบรม ใหความรูการผลิตปุยน้ํา และการผลิตสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชจากสารสกัดธรรมชาติ แกกลุมเกษตรกรจํานวน 10 ราย 
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4) การฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี ฝกอบรมเกษตรกรและถายทอดความรูดาน
การเกษตร พรอมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิตการปลูกพืชชนิดตางๆ  คือ     

(4.1) สงเสริมการปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา จํานวน 100,000 ตน พ้ืนที่ 250 ไร  เปน
พ้ืนที่ของเกษตรกรในศูนยภูฟาพัฒนา และพื้นที่ขยายผล โดยดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ดังนี้  

- ประชาสัมพันธโครงการปลูกกาแฟ ใหเกษตรกรทราบ 
- สํารวจความตองการของเกษตรกรที่ตองการเขารวมโครงการ โดยเปด

ลงทะเบียน  
- สํารวจ และพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ และตัวเกษตรกร 
- ฝกอบรม เกษตรกรที่เขาโครงการ 
- แจกจายตนพันธุกาแฟ (400 ตน/ไร) 
- ติดตาม ใหการแนะนํา 

(4.2) สงเสริมการปลูกชาพันธุอูหลงชิงชิง  เปาหมายเกษตรกรจํานวน 10 ราย พ้ืนที่ 
10 ไร สนับสนุนตนกลาชา จํานวน 10,000 ตน 

(4.3) สงเสริมการผลิตพืชอาหาร เชน พืชผัก เพาะเห็ด และงา ใหแกเกษตรกรจํานวน 
70 ราย 
5.3 กรมวิชาการเกษตร 

5.3.1 การพัฒนาการปลูกพืชไร พืชผัก ไมผลไมยืนตน 
 ดําเนินการโดย ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันนาน  ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม  สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 1 และ ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตเชียงราย (วาวี) กรมวิชาการเกษตร 
ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) การทดสอบและพัฒนาการปลูกกาแฟ-ชา ดําเนินการในแปลงพื้นที่สวนกลางของศูนยภูฟา 
พัฒนา  ปลูกกาแฟและชา  พ้ืนที่รวม 6 ไร  ตั้งแตป 2546 ปลูกกาแฟดวยระยะปลูก 2x2 เมตร   โดยมี
ถั่วมะแฮะ แคฝรั่ง และไมปาเปนพืชใหรมเงา พบวากาแฟที่ปลูกไมอยูในรมเงา ตนที่สมบูรณเริ่มใหผลผลิต
ในป 2548 ป 2549/50 ปฏิบัติงานบํารุงรักษาโดยการตัดหญารอบโคนตน ใสปุย วัดความสูง ขนาดทรง
พุมและเก็บเกี่ยวผลผลิต 

2) การทดสอบและพัฒนาระบบการปลูกพืช พัฒนาพืชตระกูลถั่วรวมกับระบบการปลูกพืชใน
ไรกลุม โดยใชถั่วเหลือง ถั่วลอด ถั่วทองแตก พืชผัก ซึ่งมีคุณลักษณะขอดีและประโยชนแตกตางกันดังนี้ 

ถั่วเหลือง  เกษตรกรยังคงเก็บรักษาพันธุถั่วเหลืองและปลูกเปนพืชเศรษฐกิจทองถิ่น ในชวง
ปลายฤดูฝน ป 2549 จําหนายในรูปฝกสด (ถั่วแระ) โดยใชพันธุเชียงใหม 60 นอกจากนี้ยังมีความ
ตองการผลิตน้ําเตาหู เพ่ือจําหนายแกเด็ก-เยาวชน ในทองถิ่นดวย ป 2549 สนับสนุนเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
จํานวน 970 กก. โดยศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 
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ถั่วลอด (Cowpea : Vigna unguiculata) นับวาเปนพืชทองถิ่นที่รวมระบบกับขาวไรไดเปน
อยางดีโดยสามารถปลูกรวมกับขาวไรในระบบพืชรวมหรือ Mixed Cropping โดยผสมเมล็ดถั่วลอดอัตรา 
40-80 กรัม /ขาวไร 1 ถัง ป 2549 ไดรวบรวมเมล็ดพันธุถั่วลอดจากแหลงตางๆ เพ่ือเผยแพรขยายผลสู
พ้ืนที่สูงที่มีการปลูกขาวไร โดยเฉพาะสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง โดยเริ่มสนับสนุนตั้งแตตนป 2550 
ปจจุบันเตรียมเมล็ดถั่วลอดไวแลวกวา 1,500 ซอง ทั้งในรูปฝกและเมล็ด 

ถั่วทองแตก  เปนพืชทองถิ่นอีกชนิดหนึ่งที่เปนพันธุ ด้ังเดิมของถั่วนิ้วนางแดง (Vigna 
umbellata) มีลักษณะการเจริญเติบโตทางลําตนแบบทอดยอดและเลื้อยพัน ดอกสีเหลืองคลุมดินไดดี และ
เก็บเกี่ยวผลผลิตฝกสดหรือเมล็ดแหงประกอบอาหารได มีความสามารถในการคลุมและเลื้อยพันไดดี หาก
มีการจัดการที่เหมาะสมอาจจะใชหวาน ในพื้นที่ที่มีวัชพืชรุนแรง เชน หญาคา เพ่ือลดการระบาดได 
ปจจุบันเกษตรกรปลูกเปนพืชเศรษฐกิจทองถิ่นเชนเดียวกับเกษตรกรในพื้นที่สูงโดยทั่วไป 

พืชผัก  ไดสนับสนุนพืชผักแกเกษตรกร ใชปลูกเปนพืชผักสวนครัวในโอกาสพบปะเกษตรกร 
เชน เวทีเกษตรภูฟาสัญจร เปนตน โดยเมล็ดพันธุพืชผักที่สนับสนุน ไดแก ถั่วฝกยาวไรคาง ถั่วฝกยาว
พันธุ นาน 1 (ฝกสีแดง) มะเขือยาว พริก เปนตน 

3) การฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี 
(3.1) การศึกษาดูงานนอกสถานที่  นําเกษตรกรศูนยภูฟาพัฒนา จํานวน 7 ราย ไป

ศึกษาดูงานที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ และสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง สะจุก-สะเกี้ยง 
ระหวางวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2549 รับฟงการบรรยายสรุปโดยเจาหนาที่สถานี ดานระบบการผลิตพืช 
การตลาด การถายทอดความรูและฝกปฏิบัติของเกษตรกรในโครงการ การขยายผลสูชุมชน การดูแปลง
สาธิตพืชตางๆ ในสถานี และเกษตรกรไดพบปะแลกเปล่ียนกับเกษตรกรโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่
สูงภูพยัคฆ (บานน้ํารีพัฒนา) ซึ่งเกษตรกรใหความสนใจพืชชนิดตางๆ เชน หมอน ดอกไมจีน รวมถึงพืช
อ่ืนๆ อีกมาก และไดนําดอกไมจีนมาขยายพันธุในพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนาบางสวน 

(3.2) การฝกอบรมในพื้นที่และเวทีเกษตรกรภูฟาสัญจร  ทําการฝกอบรมเกษตรกร 
เรื่อง “การจัดระบบการปลูกพืชที่ดีและเหมาะสมสําหรับกาแฟ” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 โดย 
ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตเชียงราย (วาวี) พรอมจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม 
เอกสารระบบการจัดการคุณภาพ คูมือการบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกรตามระบบ GAP สนับสนุน
แกผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 60 คนที่มารวมงานเวทีเกษตรกรภูฟาสัญจรท่ีอาคารเอนกประสงค ศูนย
ภูฟาพัฒนา รวมเวทีเกษตรกรภูฟาสัญจรครั้งตางๆ ตามที่ศูนยภูฟาพัฒนาจัดขึ้น พบปะเกษตรกรติดตาม
งานใหความรูดานระบบการผลิตพืช และรับฟงปญหาความตองการของเกษตรกร 

(3.3) งานบูรณาการการปลูกกาแฟ  เนื่องจากทานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(นายบรรพต หงษทอง) มาตรวจเยี่ยมศูนยภูฟาพัฒนาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2549 และใหหนวยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณบูรณาการปลูกกาแฟในพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนา จํานวน 50 ราย พ้ืนที่ 100 ไร 
กรมวิชาการเกษตร โดย ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม และ ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการ
ผลิตเชียงราย (วาวี) ไดจัดเตรียมตนพันธุ จัดหาและสนับสนุนกาแฟพันธอาราบิกาแกศูนยภูฟาพัฒนา
จํานวนทั้งสิ้น 48,000 ตน รวมทั้งไดรับการสนับสนุนตนพันธุกาแฟจากหนวยงานอ่ืน ทั้งนี้ เกษตรกรเริ่ม
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ปลูกกาแฟระหวางเดือน สิงหาคม-กันยายน 2549 เนื้อที่ 60-5 ไร จํานวน 24,200 ตน ระยะปลูกที่
แนะนํา 2x2 เมตร พบวามีปญหาตนกาแฟตายจํานวนมากจะตองปลูกซอมในชวงฤดูฝน 2550 

(3.4) งานดานการฝกอบรม ฝกอบรมเกษตร จํานวน 70 ราย โดยกําหนดเปาหมายที่
เกษตรกรจากฟารมสาธิตการเลี้ยงสัตว ดังนี้ 

- เกษตรกรฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกร จํานวน 2 แหงๆ ละ 5 ราย รวม 10 ราย 
- เกษตรกรฟารมสาธิตการเลี้ยงเปดเทศ จํานวน 4 แหงๆ ละ 10 ราย รวม 40  ราย 
- เกษตรกรกลุมสงเสริมการเลี้ยงสุกร จํานวน 20 ราย 

5.3.2 การพัฒนาการปลูกขาว 
 ดําเนินการโดย ศูนยวิจัยขาวแพร กรมวิชาการเกษตร ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) งานพัฒนาการปลูกขาว 
- สํารวจขอมูลการปลูกขาวไรในแปลงเกษตรกร จํานวน 7 ราย พบวาพันธุขาวไรที่เกษตรกร

ปลูกมีหลายพันธุ เชน ขาวแจะ ขาวแพร ขาวขาวโปงไคร ซิวกาย คาง เจาแมว ดอแกนฝาย เปนตน 
ปญหาที่เกษตรกรประสบในการปลูกขาวไร คือ ปญหาโรคไหม เมล็ดลีบ จํานวนรวง/กอต่ํา การ
เจริญเติบโตไมสม่ําเสมอ และผลผลิตต่ํา 

- เก็บรวบรวมขาวไรพันธุพ้ืนเมืองในพื้นที่โครงการและใกลเคียง เพ่ือประเมินคาลักษณะที่
สําคัญของขาว ความตานทานโรคไหมตลอดถึงองคประกอบของผลผลิตพันธุขาวไรที่มีศักยภาพ ไดแก 
กายแดง กายขาว ขาวขาวโปงไคร ซิวแมจัน หนอนเหลือง ขาวบุง ขาวฮาว เปนตน 

2) งานสงเสริมการปลูกขาว 
ขาวนาดํา 
- ทดสอบพันธุขาวนาดําพันธุสันปาตอง 1 และเหนียวแพรฯ และพันธุพ้ืนเมืองในทองถิ่น 
- คัดเลือกพันธุและขยายพันธุใหเกษตรกรปลูกในพื้นที่นาของเกษตรกร 10 ราย พ้ืนที่  

20 ไร  
ขาวไร 
- ทดสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกขาวไร ในพื้นที่สวนกลางโครงการศูนยภูฟา  

พัฒนา 1 ไร  
- ทดสอบและพัฒนาพันธุขาวไรเกษตรกร 10 ราย พ้ืนที่ 20 ไร 
- รวบรวมและประเมินคาขาวพ้ืนเมือง พ้ืนที่สวนกลางโครงการศูนยภูฟาพัฒนา 1 ไร 
- ธนาคารเมล็ดพันธุขาวแปลงขยายพันธุขาวของศูนยวิจัยขาวแพร 5 ไร 

      3) งานอบรมและถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการอบรมความรูเรื่องขาวนาดําและขาวไร ใหแก
เกษตรกร จํานวน 50 ราย 
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5.4 กรมปศุสัตว 
 การพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว ดําเนินการโดย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน กรมปศุสัตว อันมี
รายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) งานดานการสาธิตและสงเสริม 
(1.1) สาธิตการเลี้ยงเปดเทศ  ใหแกเกษตรกร โดยสนับสนุนพอแมพันธุ 60 ตัว 

(เปาหมายผลิตลูกเปดไดปละ 960 ตัว) เวชภัณฑ และอาหาร 
(1.2) สาธิตการเลี้ยงแพะพ้ืนเมือง ใหแกเกษตรกร โดยสนับสนุนพอแมพันธุ 6 ตัว

(เปาหมายผลิตลูกไดปละ 6 ตัว) เวชภัณฑ และอาหาร  
                  (1.3) ฟารมสาธิตการเลี้ยงเปดเทศ ใหแกเกษตรกร 3 ราย โดยสนับสนุนพันธุเปดเทศ
ฟารมละ 24 ตัว (เพศเมีย 20 ตัว เพศผู 4 ตัว) อาหารสัตว เวชภัณฑ และวัสดุปรับปรุงคอก โดยมี
เงื่อนไขวาเจาของฟารมจะตองมอบลูกเปดเทศ ใหแกสมาชิกกลุม 10 รายๆ ละ 6 ตัว และเจาของฟารม
ตองปฏิบัติตามคําแนะนําและเงื่อนไขอยางเครงครัด โดยใหการดูแลสัตวเลี้ยงเปนอยางดี 

 (1.4) สงเสริมการเลี้ยงแพะใหแกเกษตรกร 10 ราย โดยสนับสนุนพันธุแพะรายละ 4 
ตัว (เพศเมีย 30 ตัว เพศผู 10 ตัว) อาหารแพะ เวชภัณฑ   

(1.5) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โดยนําโคจํานวน 30 ตัวจากโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ มาใหเกษตรกร 30 รายยืมเพ่ือการผลิต โดยมีเงื่อนไขวาลูกโคที่เกิดตัวแรก
เมื่อมีอายุ 2 ป ใหเกษตรกรผูยืมสงลูกโคคืนใหโครงการฯ เพ่ือนําไปใหเกษตรกรรายใหมยืมตอไป สวนลูก
โคตัวถัดไปจะเปนของเกษตรกร และเมื่อสัญญายืมมีกําหนดครบ 5 ป ใหแมโคตัวนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของ
เกษตรกรผูยืม แตหากเกษตรกรผูยืมไมสงลูกโคที่เกิดตัวแรกใหแกโครงการฯ โครงการจะนําแมโคตัวนั้นคืน
เพ่ือใหเกษตรกรรายอื่นยืมตอไป 

2) งานดานการอบรม ฝกอบรมเกษตรกร จํานวน 55 ราย โดยมีเปาหมาย เปนเกษตรกรเปน
สมาชิกฟารมสาธิตการเลี้ยงสัตว ดังนี้ 

- เกษตรกรฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกร 3 แหงๆ ละ 5 ราย รวม 15 ราย 
- เกษตรกรฟารมสาธิตการเลี้ยงเปดเทศ 3 แหงๆ ละ 10 ราย รวม 30 ราย 
- เกษตรกรกลุมสงเสริมการเลี้ยงแพะ 10 ราย 
3) งานดานการสาธิตและสงเสริม 

(3.1) สาธิตการเลี้ยงเปดเทศ ใหแกเกษตรกร จํานวน 1 ราย 
(3.2) สาธิตการเลี้ยงแพะพื้นเมือง ใหแกเกษตรกร จํานวน 1 ราย  
(3.3) ฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกร ใหแกเกษตรกร จํานวน 2 ราย โดยสนับสนุนพอแม

พันธุฟารมละ 6 ตัว (เพศเมีย 5 ตัว เพศผู 1 ตัว)  เวชภัณฑ อาหาร และวัสดุปรับปรุงคอก โดยมีเงื่อนไข  
วาเจาของฟารมตองมอบลูกสุกรอายุหยานมเพศเมียใหแกสมาชิกกลุม 5 รายๆ ละ 2 ตัว เจาของฟารม
ตองปฏิบัติตามคําแนะนําและเงื่อนไขอยางเครงครัด และดูแลสุกรเปนอยางดี  
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(3.4) ฟารมสาธิตการเลี้ยงเปดเทศ ใหแกเกษตรกร 4 ราย โดยสนับสนุนพันธุเปดเทศ  
ฟารมละ 24 ตัว (เพศเมีย 20 ตัว เพศผู 4 ตัว) อาหารสัตว เวชภัณฑ และวัสดุปรับปรุงคอก โดยมี
เงื่อนไขวา เจาของฟารมตองมอบลูกเปดเทศ ใหแกสมาชิกกลุม 10 รายๆ ละ 6 ตัว เจาของฟารมตอง
ปฏิบัติตามคําแนะนําและเงื่อนไขอยางเครงครัด และดูแลเปดเปนอยางดี 

(3.5) สงเสริมการเลี้ยงสุกรสูเกษตรกร จํานวน 20 ราย โดยสนับสนุน พันธุสุกรรายละ 
2 ตัว อาหารและเวชภัณฑ   

(3.6) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (ตอเนื่อง ป 2549) 
4) งานดานการอบรม ฝกอบรมเกษตรกร จํานวน 70 ราย โดยมีเปาหมายเกษตรกรสมาชิก

ฟารมสาธิตการเลี้ยงสัตว ดังนี้ 
     - เกษตรกรฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกร 2 แหงๆ ละ 5 ราย รวม 10 ราย 
     - เกษตรกรฟารมสาธิตการเลี้ยงเปดเทศ 4 แหงๆ ละ 10 ราย รวม 40 ราย 

- เกษตรกรกลุมสงเสริมการเลี้ยงสุกร 20 ราย 
5.5 กรมชลประทาน 
 การจัดการทรัพยากรน้ํา ดําเนินการโดย สํานักงานชลประทานจังหวัดนาน กรมชลประทาน ทํา
การกอสรางอางเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา และระบบสงน้ํา ในชวงระหวางปงบประมาณที่ผานมา ดังมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ป พ.ศ. 2434 

กอสรางฝายหวยเมี่ยงพรอมระบบสงน้ํา (ประปาภูเขา) เพ่ือการอุปโภค บริโภคของราษฎร
บานผาสุก หมูที่ 3 ตําบลภูฟา ลักษณะเปนฝายทดน้ํา สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 10 เมตร  ทอสงน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 และ 2 นิ้ว ยาวรวม 1,724 เมตร  ระบายน้ําสูงสุด 6.02 ลิตร/วินาที  มีบอพักน้ํา 
ขนาดความจุ 35 ลบ.ม. จํานวน 1 แหง 
 ชวงระหวาง ป พ.ศ.2543-2544 

กอสรางฝายหวยแปนพรอมระบบสงน้ํา (ประปาภูเขา) พ้ืนที่รับประโยชนในศูนยภูฟาฯ 1,250 
ไร ลักษณะเปนฝายทดน้ํา สันฝายสูง 2 เมตร ยาว 17 เมตร ทอสงน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 และ 3 
นิ้ว ยาวรวม 6,619 เมตร  ระบายน้ําสูงสุด 5.74 ลิตร/วินาที มีบอพักน้ํา ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. 
จํานวน 6 แหง 
 ป พ.ศ.2544 

1) กอสรางฝายหวยสะลี พรอมระบบสงน้ํา (ประปาภูเขา) พ้ืนที่รับประโยชนของราษฎรบาน
ผาสุก หมูที่ 3 ตําบลภูฟา จํานวน 3,000 ไร ลักษณะเปนฝายทดน้ํา สันฝายสูง 2  เมตร ยาว 14 เมตร 
ทอสงน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 8, 6, 4 และ 3 นิ้ว ยาวรวม 11,759 เมตร ระบายน้ําสูงสุด 31.68 ลติร/
วินาที มีบอพักน้ํา ขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม. จํานวน 13 แหง 

2) กอสรางฝายหวยอามพรอมระบบสงน้ํา (ประปาภูเขา) พ้ืนที่รับประโยชนของราษฎรบานสบ
มาง ตําบลภูฟา จํานวน 790 ไร ลักษณะเปนฝายทดน้ํา สันฝายสูง 2 เมตร ยาว 11 ม. ทอสงน้ําขนาด
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ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 และ 4 นิ้ว ยาวรวม 5,500 เมตร มีบอพักน้ําความจุ 100 ลบ.ม. จํานวน 6 
แหง 
 ป พ.ศ.2545 

1) กอสรางอางเก็บน้ําหวยทบศอก เพ่ือการอุปโภค บริโภค ภายในศูนยภูฟาฯ และราษฎร
บานผาสุข ลักษณะเปนทํานบดิน กวาง 6 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 11.00 เมตร อัตราการระบายน้ํา 4.02 
ลบ.ม./วินาที ความจุที่ระดับเก็บกัก 18,655 ลบ.ม.            

2) กอสรางระบบสงน้ําฝายหวยแปน(ระยะที่ 2) วางทอสงน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว 
ยาวรวม 2.321 เมตร  ขนาด 3  นิ้ว ยาวรวม 4,537 เมตร มีบอพักน้ํา ความจุ 1,000 ลบ.ม. จํานวน 3 
แหง 
 ป พ.ศ.2547 

กอสรางระบบสงน้ําฝายหวยแปน (เพ่ิมเติมขนานกับทอสงน้ําเดิม) พ้ืนที่รับประโยชนภายใน
ศูนยภูฟาฯ จํานวน 300 ไร ทอสงน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ยาวรวม 3,173 เมตร ระบายน้ําสูงสุด 
12.58 ลิตร/วินาที มีบอพักน้ํา ความจุ 100 ลบ.ม. จํานวน 1 แหง 
 ป พ.ศ.2548  

1) กอสรางอางเก็บน้ําหวยสวก แหงที่ 1 เพ่ือเปนแหลงน้ําสํารองสําหรับศูนยภูฟาพัฒนาฯ 
และสรางความชุมชื้นใหกับผืนปาบริเวณศูนยภูฟาพัฒนาฯ ลักษณะเปนทํานบดิน กวาง 6 เมตร  ยาว 35 
เมตร  สูง 10 เมตร อัตราการระบายน้ํา 2.20 ลบ.ม./วินาที ความจุที่ระดับเก็บกัก 31,000 ลบ.ม. 

2) กอสรางอางเก็บน้ําหวยสวก แหงที่ 2 เพ่ือเปนแหลงน้ําสํารองสําหรับศูนยภูฟาพัฒนาฯ 
และสรางความชุมชื้นใหกับผืนปาบริเวณศูนยภูฟาพัฒนาฯ ลักษณะเปนทํานบดิน กวาง 6 เมตร  ยาว 
58.50 เมตร สูง 10 เมตร อัตราการระบายน้ํา 2.20 ลบ.ม./วินาที ความจุที่ระดับเก็บกัก 110,000 ลบ.ม. 
 ป พ.ศ.2550 

1) ดําเนินการเตรียมความพรอมกอสรางฝายน้ําสางพรอมระบบสงน้ํา (ออกแบบแลวเสร็จ) 
2) ดําเนินการบริหารจัดการน้ําและเสริมสรางความเขมแข็งกลุมผูใชน้ําจากฝายหวยแปน   

และฝายหวยสะลี 
 ป พ.ศ.2551 

กอสรางฝายน้ําหวยน้ําสางพรอมระบบสงน้ํา ลักษณะเปนฝายทดน้ํา สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ยาว 20 เมตร ทอสงน้ําขนาดขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 และ 6 นิ้ว ยาว 9,486 เมตร ระบายน้ําสูงสุด 
47.22 ลิตร/วินาที มีบอพักน้ําขนาดความจุ 100 ลบ.ม. จํานวน 1 แหง ขนาดบรรจุ 270 ลบ.ม. จํานวน 
1 แหง และขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จํานวน 1 แหง 
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5.6 กรมประมง 
 การประมง ดําเนินการโดย สํานักงานประมงจังหวัดนาน กรมประมง ดังมีกิจกรรมตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
             กิจกรรมดานสงเสริมการประมง 

1) สงเสริมการเลี้ยงปลาใหแกเกษตรกร 14 ราย โดยแจกจายพันธุปลานิลแปลงเพศ ใหแก
รายละ 1,000 ตัว 

2) ปลอยพันธุปลาในอางเก็บน้ําศูนยภูฟาฯ 2 แหง ปลานิล จํานวน 25,000 ตัว ปลายี่สก
เทศ จํานวน 30,000 ตัว  

3) สงเสริมการเลี้ยงปลาใหแกเกษตรกร 10 ราย โดยแจกจายพันธุปลาพลวงหิน และปลากิน  
พืชอ่ืนๆ พรอมอาหาร 
             กิจกรรมดานการอบรม  อบรมเรื่องการเลี้ยงปลาใหแกเกษตรกรในโครงการ จํานวน 10 ราย 

5.7 กรมสงเสริมสหกรณ 
 ดําเนินการโดย สํานักงานสหกรณจังหวัดนาน กรมสงเสริมสหกรณ ดังมีรายละเอียดของกิจกรรม
ตางๆ ดังตอไปนี้   

กิจกรรมดานการสงเสริมพัฒนาสหกรณ 
              (1) สหกรณภูฟาพัฒนา จํากัด ประเภท สหกรณบริการ 
               -  สงเสริมเผยแพรความรูเกี่ยวกับอุดมการณสหกรณ หลักการ วิธีการสหกรณใหสมาชิก
และเกษตรกร 1 สหกรณ   
              -  สงเสริมและบริหารการจัดการดานการรวมกลุม 
               -  สงเสริมแนะนําการจัดทําบัญชี และสนับสนุนประสิทธิภาพขององคกรในการดําเนินธุรกิจ 

  -  สงเสริมงานดานการพัฒนาความรูดาน การฝกอบรมกลุมอาชีพ 
 (2) โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณนักเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดาร ตามพระราชดําริฯ โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน จํานวน 32 โรง 
สงเสริมกิจกรรมสหกรณ/แนะนําการเรียนการสอน/การดําเนินงานภาคปฏิบัติ ( กิ จ ก ร ร ม

รานคา ออมทรัพย สงเสริมการเกษตร สวัสด์ิการและการศึกษา) กิจกรรมสงเสริมการเกษตร มีโครงการที่
สนับสนุนคือ 

-   โครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุม 
-   โครงการทัศนศึกษาดูงาน  
-   โครงการสงเสริมการออมทรัพยกระปุกออมสินแพะ  

(3) โครงการสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพตามพระราชดําริ รวมกับสํานักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนากลุมอาชีพตาม
โครงการฯ จํานวน 3 กลุม คือกลุมแมบานเกษตรกรบอหลวง กลุมพัฒนาอาชีพจักสานบานนาขาม และ
กลุมพัฒนาอาชีพไมกวาดบานหวยกานต 
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ดําเนินการจัดฝกอบรมดานการบริหารงานกลุม/จัดรูปแบบการดําเนินงาน และสนับสนุน
งบประมาณดานปจจัยการผลิต  

(4) กิจกรรมการสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ สงเสริมการบริหารการจัดการผลิตปุย
อินทรีย-ชีวภาพในโรงงานผลิตปุยที่ไดรับงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด ดําเนินการผลิตปุยน้ํา ปุย
หมัก แนะนําการบริหารการจัดการในโรงงาน แนะนําการจัดทําบัญชีในโรงงานปุยแกกรรมการและ
เกษตรกร   
5.8 กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

การพัฒนาสังคมเกษตรและการจัดทําบัญชีฟารม ดําเนินการโดย สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณนาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดรวมสนองงานตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระราชกระแสใหโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ มีการจัดทําโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพ่ือใชเปนแนวทางการแกไขปญหาความยากจน การขาดแคลนอาหาร การ
ขาดโอกาสทางการศึกษา และความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดลอม  และโครงการสงเสริม
สหกรณ เพ่ือสรางรากฐานในการประกอบอาชีพ รูจักการรวมกลุมกันทํางาน และมีนิสัยรักการจดบันทึก
บัญชี  โดยไดรวมสนองงานตามแนวพระราชดําริ ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานในป 2548-2549 เพ่ือเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีใหเกิดขึ้นทั้งในกลุมเด็กและเยาวชน 
ภายใตแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร พ.ศ. 2545-2549 และกลุมประชาชนภายใตแผนพัฒนา
กลุมอาชีพประชาชนในถิ่นธุรกันดาร พ.ศ.2547-2552 และขยายโอกาสใหกับโรงเรียนระดับมัธยม โดยแยก
กิจกรรมตามแผนงานพระราชดําริออกเปน 2 แผนงาน ดังนี้ 

1) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร พ.ศ. 2545-2549 ประกอบดวยโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) โครงการสงเสริมสหกรณ 
(2) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประกอบดวย 2 กิจกรรมคือ 

 (2.1) กลุมกิจกรรมผลิตทางการเกษตร 
 (2.2) กลุมกิจกรรมอาหารกลางวัน 

ทั้ง 2 โครงการ สํานักงานฯ ไดแจกจายคูมือบัญชีที่ปรับปรุงโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณใหกับครูที่รับผิดชอบดูแลแตละกลุมกิจกรรมใชเปนคูมือในการสอนแนะการจัดทําบัญชีแกนักเรียน
ใหสามารถจัดทําบัญชีได จํานวนทั้งสิ้น 32 โรง 

 (2.3) จัดอบรมหลักสูตร “การจดัทําบัญชีโครงการสงเสริมสหกรณและโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” เพ่ือใหความรูแกครูและเจาหนาที่สงเสรมิสหกรณ จํานวน 132 คน             

 (2.4) ตรวจเย่ียมการจัดทําบัญชีในกลุมกิจกรรมตางๆ อยางนอยเทอมละ 1 ครั้ง   
 (2.5) นิเทศงานรวมกับสํานักงานโครงการสวนพระองคฯ และหนวยงานอื่นๆ       
 (2.6) เตรียมขอมูลรายงานความกาวหนาดานการจัดทําบัญชีของกลุมกิจกรรม

ตางๆ ในโรงเรียน 
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 (2.7) รวมกับโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพ่ือรับทุนการศึกษาพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม “โครงการทุนการศึกษาเพื่อการบันทึกบัญชี
ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา และสนองพระราชดําริดานการบันทึกบัญชีใน
โรงเรียนใหสําเร็จดังพระราชประสงค ซึ่งเปนการสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนากิจกรรมตางๆ  ในโรงเรียน และ
ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนสังกัดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 32 โรงเรียนๆ ละ 10,000 บาท ประกอบดวย 

-   เพ่ือสมทบกิจกรรมสหกรณ จํานวน 3,000 บาท 
-   เพ่ือสมทบกองทุนอาหารกลางวัน จํานวน 3,000 บาท 
-   เพ่ือเปนทุนการศึกษาจํานวน 4 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท  
(2.8) เปนกรรมการรวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัดนาน คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับ

ทุนการศึกษาของกรมสงเสริมสหกรณตามโครงการประกวดการบันทึกบัญชีและบันทึกรายงานการประชุม
ในกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 

2) แผนพัฒนากลุมอาชีพประชาชนในถิ่นธุรกันดาร  พ.ศ. 2547-2550  ประกอบดวยกิจกรรม
ตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) แจกจายคูมือกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ปรับปรุงโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ดานการจัดทําบัญชีใหแกกลุม
อาชีพใชเปนคูมือในการจัดทําบัญชี 

(2) วางระบบบัญชี  สอนแนะการจัดทําบัญชีแกกรรมการกลุมอาชีพประชาชนฯ ให
สามารถจัดทําบัญชีได คิดตนทุนเปน  

(3) นิเทศงานรวมกับสํานักงานโครงการสวนพระองคฯและหนวยงานอื่น 
3) งานดานอ่ืนๆ  
นอกจากนี้ ในป พ.ศ.2549 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนาน ไดดําเนินงานเพื่อสนองแนว

พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอื่นๆ ตามนโยบายกรม
ตรวจบัญชีสหกรณและตามที่หนวยงานแจงขอความรวมมือ อาทิ 

(1) “โครงการพัฒนาการทําบัญชีตอเนื่องในกิจกรรมสหกรณโรงเรียน” เพ่ือขยาย
กิจกรรมสหกรณนักเรียนในสูโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ใกลเคียงกับโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดําริสมเด็จพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

-จัดตั้งกิจกรรมสหกรณนักเรียน 
-สอนแนะบัญชี 
-วางระบบบัญชีสารสนเทศ 
-สนับสนุนพัฒนาการบัญชีกิจกรรมสหกรณนักเรียน โดยแจกกระปุกออมสินใหกับ

นักเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรมสหกรณนักเรียนแหงละ 10,000 บาท 
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-สงเสริมการออมของสมาชิกสหกรณนักเรียนโดยแจกกระปุกออมสินใหกับนักเรียน
ที่มีสวนรวมในกิจกรรมสหกรณนักเรียน โรงเรียนละ 50 ใบ 

-สงเสริมใหนักเรียน ผูปกครอง และครู ไดศึกษาดูงานในศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 โรง จํานวน 6 คน 

(2) รวมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ แนะนําการวางระบบบัญชีแบบงายๆ แกเจาหนาที่
ศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ เพ่ือใหสามารถบันทึกบัญชีและทราบรายรับ-รายจาย แตละกิจกรรมและ
ใชเปนแนวทางในการบริหารงานของศูนยได 
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สวนที่ 6 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

6.1 วัตถุประสงคของการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและขอสนเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งประกอบดวย แผนที่ดิน แผนที่ขอมูลพ้ืนฐาน และขอสนเทศอื่นๆ 
ของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดทําแผนที่ รายงานรูปเลม พรอมทั้งแผนซีดี
ฐานขอมูลของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในที่เดียวกันโดยใชระบบภูมิสารสนเทศ ซึง่
สามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆเหลานี้ไดงายและสะดวกตอการคนหา และไดมีการจัดเก็บระบบฐานขอมูล
ดังกลาวนี้ พรอมทั้งพจนานุกรมขอมูลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและโครงสรางของขอมูล 
บันทึกลงในแผนซีดีเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไวใชในการดําเนินงานตอไป 

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) ที่มีความสัมพันธ
กับขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือขอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือใหคําอธิบายอยางสังเขปสําหรับการคนควาอางอิง 
 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 ทีส่ําคัญไดแก ขอบเขตการปกครองถึงระดับตําบล หมูบาน ถนน ทางน้ํา 
ดัชนีแผนที่พ้ืนฐานลําดับชุด L7018 ดัชนีภาพถายออรโธสี 1:4,000 ดัชนีไฟลแบบจําลองความสูง (DEM) 
แผนที่ดิน แผนที่สภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 แผนที่การชลประทาน และขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
เปนตน ขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนการใชที่ดินในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริไดเปนอยางดี ประกอบดวย 
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Folder name : BASEDATA2552 
ความหมาย     :ไฟลขอมูลพ้ืนฐาน ป 2552 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล 

ท่ีมาของขอมูล 

1 boundary_ภูฟา ขอบเขตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน 

2 loc_ภูฟา ที่ตั้งสํานักงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

point จากการแปลภาพออรโธสี 

3 
 

province_ภูฟา ขอบเขตจังหวัดของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 amphoe_ภูฟา ขอบเขตอําเภอของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 tambon_ภูฟา ขอบเขตตําบลของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

6 village_นน หมูบานและสถานที่
สําคัญจังหวัดนาน 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 
 

road_นน ถนน จังหวัดนาน line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 stream_นน ทางน้ํา จังหวัดนาน line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

9 province_นน ขอบเขตการปกครอง 
จังหวัดนาน 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

Folder name : L7018 
ความหมาย    :แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของขอมูล ท่ีมาของขอมูล 
1 L7018_ภู

ฟา 
ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 5247-3 ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรมแผน
ที่ทหาร ชุด L7018 

TIF  กรมแผนที่ทหาร 
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Folder name : QUICKBIRD 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายดาวเทียม quickbird 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของขอมูล ท่ีมาของขอมูล 
1 quickbirds_ภูฟา ดัชนีไฟลขอมูลดาวเทียม polygon  GISTDA  

Folder name : ORTHO 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายทางอากาศ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 ortho4k47_ภูฟา ดัชนีชื่อไฟลภาพออร
โธสี 1:4,000  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 ortho25k47_ภูฟา ดัชนีชื่อไฟลภาพออร
โธสี 1:25,000  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 
  
  

52473se 
  
  

ไฟลภาพออรโธสี 
1:25,000 ที่ยกมาเปน
ตัวอยางเพียง 1 ไฟล 

TIF 
  
  

 สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
   

4 boundary_ 
ortho 

ขอบเขตตัวอยางภาพ
ออรโธสี 1:25,000  

polygon สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
สสว. กรมพัฒนาที่ดิน  

Folder name : DEM 
ความหมาย    : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของขอมูล ท่ีมาของขอมูล 
1 
  

dem_ภูฟา ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM) 

polygon  สํานักเทคโนโลยีการสํารวจทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน  

Folder name : Geology 
ความหมาย    : แผนที่ธรณี 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของขอมูล ท่ีมาของขอมูล 
1 Geo250_ภูฟา แผนที่ธรณี polygon กรมทรัพยากรธรณี 

Folder name : SOIL 
ความหมาย    : แผนที่ดิน 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของขอมูล ท่ีมาของขอมูล 
1 soil_ภูฟา แผนที่ดินโครงการ polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน  
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Folder name : WEATHER 
ความหมาย    : ขอมูลภูมิอากาศ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา 
2 month สถิติภูมิอากาศเฉลี่ยราย

เดือน 
DBF กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
Folder name : LANDUSE 
ความหมาย    : แผนที่สภาพการใชที่ดิน 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของขอมูล ท่ีมาของขอมูล 
1 lu_ภูฟา แผนที่สภาพการใชที่ดิน polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน 

Folder name : IRRIGATION 
ความหมาย    : แผนที่โครงการชลประทาน 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของขอมูล ท่ีมาของขอมูล 
1 irr_project_l โครงการชลประทานขนาดใหญ point กรมชลประทาน 
2 irr_project_m โครงการชลประทานขนาดกลาง point กรมชลประทาน 
3 irr_project_s โครงการชลประทานขนาดเล็ก point กรมชลประทาน 
4 irr_area พ้ืนที่ชลประทาน polygon กรมชลประทาน 
5 rid_office สํานักชลประทาน polygon กรมชลประทาน 
6 reservoir_ภูฟา แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา บอเก็บน้ํา polygon สถานีพัฒนาที่ดิน

จังหวัดนาน 
Folder name : RDPZone 
ความหมาย    : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของขอมูล ท่ีมาของขอมูล 
1 lut_ภูฟา ผังการใชประโยชนที่ดิน

ของโครงการ (Land 
Utilization Type) 

polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน 

2 lut ผังการใชประโยชนที่ดิน
ของโครงการ (Land 
Utilization Type) 

xls สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการ สสว. 
  
 

3 building_ภูฟา อาคารสํานักงาน Point สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน 
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4 building อาคารสํานักงาน xls สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการ สสว. 

5 soilcons การจัดระบบอนุรักษดิน
และน้ํา 

xls สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บริการ สสว. 

6 farmwater ระบบกระจายน้ําใน xls สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ 
 
7 

learncenter_ภู
ฟา 

แปลงปลูกพืช 
ศูนยเรียนรูในพื้นที่
โครงการ 

point 
  

บริการ สสว. 
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน 

 
Folder name : PICTURE 
ความหมาย    : ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของขอมูล ท่ีมาของขอมูล 
1 soilprofile ขอมูลภาพหนาตัดดิน doc สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ

บริการ (สสว.) 
2 soilcon ไฟลภาพในพื้นที่จริง jpg   
3 building       
4 lerncenter       
5 farmwater       
6 reservior       
7 landuse        
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6.3 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
 มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ท่ี ช่ือโครงการ รหัสโครงการ จังหวัด
1 โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พร.52.01นย.01_ขุนดาน นครนายก
2 ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พร.52.01อท.01_สีบัวทอง อางทอง
3 โครงการเกษตรวิชญา พร.52.06ชม.01_เกษตรวิชญา เชียงใหม
4 โครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ พร.52.06ชม.02_แมลอบ เชียงใหม
5 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนอยู บานจอลือใต พร.52.06มฮ.01_จอลือใต แมฮองสอน
6 ศนูยบริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง 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 โครงการจัดการพัฒนาท่ีดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง พร.52.10ปข.02_หนองพลับ ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี
12 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พร.52.11นศ.01_ปากพนัง นครศรีธรรมราช  
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เอกสารอางอิง 
1. กรมพัฒนาที่ดิน 2541  ความรูเรื่องหญาแฝก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. กรมพัฒนาที่ดิน 2550  ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป 
              กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2539  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย 
              เนื่องในโอกาสมหามงคลปกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 
4. กระทรวงวัฒนธรรม 2550 สารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรอบ ๖๐ ป

แหงการครองราชย 
5. กระทรวงศึกษาธิการ 2542 ทฤษฎีใหมในหลวง ชีวิตที่พอเพียง หนังสือสารคดีภาพเฉลิมพระเกียรติ 
6. จันทบูรณ สุทธิ 2524 ไรเลื่อนลอยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย โครงการที่สูง 
7. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534 ภูมิลักษณประเทศไทย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ เจริญ

พระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา โครงการที่สูง 
8. มูลนิธิพระดาบส 2551 คําพอสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมพระราชดํารัส 
9. สถานีพัฒนาที่ดินนาน 2550 การดําเนินงานศูนยภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริ กรมพัฒนาที่ดิน 
10. สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย 2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการมูลนิธิในประเทศไทย 
11. สํานักงาน กปร. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช กับงานพัฒนา เนื่องในมหา 
         มงคลสมัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระชนมายุครบ ๕ รอบ โครงการที่สูง 
12. สํานักงาน กปร. 2538 50 ป แหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
           ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
13. สํานักงาน กปร. 2540 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
            ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
14. สํานักงาน กปร. 2544 ใตรมบารมี ๒๐ ป ที่ กปร. 
15. สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 2545 แผนภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2545-2549 
16. สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณแหงชาติ 2539 ประพาสตนบนดอย เนื่องในมหามงคลสมัย  

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป  
   



 

  สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                  ศูนยภูฟาพัฒนา  ค1  

รายนามผูจดัทํา 
 

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

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

   


