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โครงการพัฒนาหมูบานสหกรณสันกําแพง อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
หมูท่ี 6 บานสหกรณ ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม 

 
1. ช่ือโครงการ 

โครงการพัฒนาหมูบานสหกรณสันกําแพง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมูที่ 6  บานสหกรณ 6 
ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
2.ความเปนมาของโครงการ 

โครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง  อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม  เปนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเริ่มดําเนินการครั้งแรก เมื่อพ.ศ. 2518  
ตอมาเกษตรกรสมาชิกไดรวมตัวกันขอจัดตั้ง “สหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณ อําเภอสันกําแพง 
จํากัด” เพ่ือชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีธุรกิจ เชน โรงผสมอาหารสัตว ธุรกิจ
รวบรวมน้ํานมดิบ ธุรกิจไขไก ธุรกิจน้ํามัน ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 
ธุรกิจใหบริการและสงเสริมการเกษตร เปนตน และตั้งแตพ.ศ. 2546 เปนตนมา ไดมีการโอนภารกิจ
โครงการจากกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทยมาอยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรีโดยมี พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท องคมนตรี 
เปนประธาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนรองประธาน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
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ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  อธิบดีกรมการปกคราอง  อธิบดีกรมชลประทาน 
อธิบดีกรมปาไม  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพัฒนาการหวยฮอง
ไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  อธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักบริการสวัสดิการสังคม พัฒนา
สังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ และจากวิสัยทัศนของ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่วา “เปนองคกรธรรมาภิบาลและกลไกระดับชาติในการสราง
ความรวมมือ เพ่ือบูรณาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คืนความเขมแข็งสูชุมชน สรางสังคมสมดุลบนพ้ืนฐานความรูที่นําไปสูความย่ังยืน” ดังนั้น กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ จึงมีภารกิจในการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน เพ่ือดําเนินการกิจกรรม
โครงการหมูบานสหกรณอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมใหสําเร็จลุลวง โดยมีสมาชิกโครงการเปน
เปาหมายสําคัญ หากแตการดําเนินงานของโครงการหมูบานสหกรณอําเภอสันกําแพงฯ ในชวง
ระยะเวลาที่ผานมาไดรับความรวมมืออยางดีย่ิงจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่ดินทํากิน แตลักษณะการพัฒนาโดยภาพรวมยังเปนไปตาม
แผนงานและงบประมาณตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน (Organization-based Approach) 
มากกวาเปนการพัฒนาตามบริบทแผนงานที่กําหนดตามพ้ืนที่ บริบทประเด็นปญหาและความตองการ 
บริบทกลุมเปาหมาย หรือแมแตการดําเนินงานแบบองครวมภายใตแผนปฏิบัติการที่พึงมี และที่สําคัญ
ยังคงขาดการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องเพ่ือกําหนดแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตการแลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิกและผูมีสวนไดสวนเสีย ไปสูการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของ
คนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงพาตนเองและการจัดการอยางมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

โดยเหตุนี้ คณะกรรมการโครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมจึงไดมีมติ
มอบหมายให กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จัดทําแผนแมบท (Master plan) และแผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการหมูบานสหกรณอําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) ภายใตกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร
หลักขององคกรอยูเหนือแผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนาระดับพ้ืนที่นั้นๆ และจัดกลไกของระบบการ
บริหารจัดการที่เปนมาตรฐานชัดเจนอยางเปนสากลในการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการใหสามารถบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด เพ่ือใชเปนแนวทาง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโครงการฯ และการพัฒนาทองถิ่นที่ย่ังยืน และสามารถ
สนองตอบตามแนวทางพระราชดําริฯไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเปนการเฉลิมฉลอง
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองราชยสมบัติครบ 60 ป 
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3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนการจัดระบบงานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินใหเปนรูปธรรม 
2. เพ่ือปองกันและแกไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
3. เพ่ือเปนพ้ืนที่สาธิตการถายทอดเทคโนโลยีการใชที่ดินที่เหมาะสม 
4. เพ่ือเปนการเสริม เพ่ิมรายไดใหเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 
5. เพ่ือใหเกษตรสามารถใชพ้ืนที่ดินอยางย่ังยืน 

4. ท่ีตั้งโครงการ 
โครงการพัฒนาหมูบานสหกรณสันกําแพง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมูที่ 6 บานสหกรณ 6 

ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 บานสหกรณ 6 ตําบลบานสหกรณ 
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูระหวางคาพิกัด x = 529980 – 530348  และระหวางคาพิกัด y 
= 2081213 - 2083587 ในระบบ  WGS84  บนแผนที่ประเทศไทย  ลําดับชุดที่  4846 I  มีพ้ืนที่
ทั้งหมดของโครงการ  35,863 ไร 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน ตําบลเทพเสด็จ และตําบลปา
เมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด 

ทิศใต ติดตอกับ ตําบลออนใต และตําบลรองวัวแดง อําเภอสันกําแพง 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลออนเหนือ และตําบลออนกลาง กิ่งอําเภอแมออน 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด และตําบลหวยทราย  อําเภอ
สันกําแพง 

การคมนาคม ระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม ถึงหมูบานสหกรณ 6 ต.บานสหกรณ 
อําเภอแมออน 40 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม โดยใชเสนทางหลวงแผนดิน เลขที่ 
1317 กิโลเมตรที่ 35 แยกขวา เขาไปในหมูบาน 3 กิโลเมตร 
5. ระยะเวลาดําเนินงาน 

เริ่มดําเนินการ เมื่อปพ.ศ. 2548 - ปจจุบัน 
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6. ผลการดําเนินการท่ีผานมา 
ป 2548 พ้ืนที่ดําเนินการ บานสหกรณ หมูที ่1-8 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัด

เชียงใหม 
1. การใชประโยชนจากแผนที่กลุมชุดดิน 1 ชุด 
2. จัดทําแปลงสาธิตการปรับปรุงบํารุงดิน 10 ไร 
3. จัดทําแปลงเพาะพันธุกลาหญาแฝก 1 ไร 
4. สงเสริมการใชปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา 90 ราย 
5. สงเสริมการใชปุยพืชสด 150 ไร 
6. ตรวจวิเคราะหดิน 20 ราย 
7. อบรมเกษตรกร 20 ราย 
8. อบรมหมอดินอาสา 8 ราย 
9. ขุดบอน้ําประจําไรนา 1 บอ 

 
ขุดบอน้ําประจําไรนา 

 
สงเสริมการใชปุยพืชสด 

  
สงเสริมการใชปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา สงเสริมการใชปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา 
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ป 2549 พ้ืนที่ดําเนินการ บานสหกรณ หมูที ่1-8 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม 

1. สาธิตการอนุรักษดินและน้ํา 50 ไร 
2. สงเสริมการทําปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 500 ไร 
3. สงเสริมการใชปุยพืชสด 300 ไร 
4. สงเสริมการปลูกพืช (หญาแฝก)  
5. กอสรางจุดเรียนรู ( พด. 1 – พด.7) จํานวน 16 แหง 

 
สงเสริมการปลูกพืช (หญาแฝก) 

 
สาธิตการอนุรักษดินและน้ํา 

  
สงเสริมการใชปุยพืชสด 
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ป 2550 พ้ืนที่ดําเนินการ บานสหกรณ หมูที ่1-8 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม 

1. สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใชที่ดิน 500 ไร 
3. สาธิตการใชปุยพืชสด 100 ไร 
4. สาธิตการทํา/การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 100 ไร 
5. ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด (ปูนโดโลไมท) 50 ตัน 
6. ทริปเปอรซุปเปอรฟอสเฟต 30 ไร 

  
แปลงสาธิตการใชปุยพืชสด 

  
แปลงสาธิตการปรับปรุงดิน 

  
สาธิตการอนุรักษดินและน้ํา 
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ป 2550 พ้ืนที่ดําเนินการ บานสหกรณ หมูที ่1-8 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม 

1. สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใชที่ดิน 300 ไร 
2. จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 300 ไร 
3. สาธิตการใชปุยพืชสด 100 ไร 
4. สาธิตการทํา/การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 100 ไร 
5. ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด (ปูนโดโลไมท) 30 ตัน 
6. ทริปเปอรซุปเปอรฟอสเฟต 50 ไร 

  
จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

  
จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา การหวานเมล็ดปอเทือง 

  
ปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด (ปูนโดโลไมท) จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
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สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใชที่ดิน โครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หมูที่ 6 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ป 2552 

ดําเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

  
สํารวจจัดทําแผนท่ีระดับขอบเขตและวางแผนการใชท่ีดิน 

สาธิตการใชปุยพืชสด (ถั่วพุมดํา, ถั่วพรา) โครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ หมูที่ 6 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ป 2552 

ดําเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

  
สาธิตการใชปุยพืชสด (ถั่วพุมดํา, ถั่วพรา) 

จุดเรียนรูงานพัฒนาที่ดินประจําตําบล หมูที่ 6 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ป 2552 

ดําเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

  
จุดเรียนรูงานพัฒนาท่ีดินประจําตําบล 



 
สวนระบบขอมูลแผนท่ีดินและธาตุอาหารพืช                                                      หมูบานสหกรณสันกําแพง 11 

สาธิตการทําปุยหมัก (พด. 1) โครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
หมูที่ 6 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ป 2552 

ดําเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6  กรมพัฒนาที่ดิน 

  
สาธิตการทําปุยหมัก (พด. 1) 

สาธิตการทําปุยอินทรียน้ํา (พด.2) สาธิตการผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช (พด.7) โครงการ
หมูบานสหกรณสันกําแพง อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หมูที่ 6 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม ป 2552 

ดําเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม สํานักงานพัฒนาทีด่ิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

  
สาธิตการทําปุยอินทรียน้ํา (พด.2) สาธิตการผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช (พด.7) 

สาธิตการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด (ใสปูนโดโลไมท) โครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ หมูที่ 6 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ป 2552 

ดําเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

  
สาธิตการปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด (ใสปูนโดโลไมท) 
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สาธิตการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (บอดักตะกอนปูนทราย) โครงการหมูบานสหกรณสัน
กําแพง อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  หมูที่ 6  ต.บานสหกรณ อ.แมออน  จ.เชียงใหม  ป 2552 

ดําเนินการโดย  สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6  กรมพัฒนาที่ดิน 

  
สาธิตการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา (บอดักตะกอนปูนทราย) 

สาธิตการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา (อาคารชะลอความเร็วของน้ํา) โครงการหมูบานสหกรณสัน
กําแพง อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หมูที่ 6 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ป 
2552 

ดําเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

  
สาธิตการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา (อาคารชะลอความเร็วของน้ํา) 

สาธิตการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา (หญาแฝก) โครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ หมูที่ 6 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ป 2552 

ดําเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

  
สาธิตการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา (หญาแฝก) 
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7. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
1. ราษฎรจํานวน 6 หมูบาน ตําบลสหกรณและตําบลใกลเคียง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

สามารถเปลี่ยนระบบการผลิตภาคเกษตรเคมีเปนเกษตรอินทรีย รวมทั้งพฤติกรรมบริโภคของประชาชน
ใหเกิดสุขอนามัย 

2. สามารถใชระบบเกษตรอินทรียในการปรับปรุงบํารุงดินและลดคาใชจายในการซื้อปุยเคมีและ
ลดการใชสารเคม ี

3. สามารถยกระดับความเปนอยูของราษฎรในพ้ืนที่โครงการฯ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
4. สามารถปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่การเกษตรใหสงูขึ้น 
5. สามารถจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีการทางพืชเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของ

ดินไดอยางย่ังยืน 
6. เกษตรไดรับความรูดานการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตอง 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
สถานีพัฒนาที่ดินเชยีงใหม 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


