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สวนที่ 1 
ความเปนมาของศูนยบริการและพัฒนาลุมน้าํปาย 

ตามพระราชดําร ิ

 
รูปที่ 1-1  ปายทางเขาศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําริ 

1.1 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีความหวงใยราษฎรในจังหวัดแมฮองสอน และความม่ันคง

ปลอดภัยของประเทศเปนอันมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่สวนใหญเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอน มีพ้ืนที่ราบ
นอย การคมนาคมไมสะดวก สภาพภูมิอากาศหนาวเย็น มีราษฎรชาวไทยภูเขาหลายเผา ไดแก กะเหรี่ยง 
มูเซอ มง ละวา (ลั๊วะ) ไทยใหญ จีนฮอ อาชีพหลักทั่วไปคือปลูกพืชเสพติด การทําไรเลื่อนลอย และสง
อาวุธใหแกกลุมกูชาติตางๆ ในประเทศพมา จึงไดมีพระราชดําริใหมีการพัฒนาอาชีพของราษฎรในพ้ืนที่
ดังกลาว ใหมีความเปนอยูดีขึ้น โดยเนนหนักดานการเกษตร มุงเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การปองกัน
การบุกรุกทําลายปา การอนุรักษปา การบํารุงปรับปรุงดิน ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรใหเกิด
ความสามัคคีและหวงแหนแผนดินที่ตนอาศัยอยู 

ในการนี้หนวยงานราชการตางๆไดดําเนินการสนองพระราชดําริในการพัฒนาอาชีพและความ
เปนอยูของราษฎรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน โดยจัดใหมีโครงการพัฒนาตามพระราชดําริขึ้นเมื่อเดือน 
ตุลาคม ป 2522 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหหมอมเจาจักร
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พันธ เพ็ญศิริจักรพันธ เปนผูประสานงานระหวางหนวยงานตางๆเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคแหงพระราโชบาย และนําไปปฏิบัติใหเกิดงานอยางเปนรูปธรรมของสวนราชการตางๆ ได
ปฏิบัติงานถวายจึงไดพระราชทานแนวพระราชดําริใหจัดตั้งเปน “ศูนยบริการและพัฒนา” ตามพื้นที่ตางๆ 
หนึ่งในนั้นคือ ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ (ศูนยทาโปงแดง) ซึ่งมีขอบขาย และ 
อาณาเขตการดําเนินงานทั้งหมด 18 หมูบาน ดังนี้ 

หมูบานหลัก –บานทาโปงแดง หมู 5 ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
หมูบานบริวาร –มีทั้งหมด 17 หมูบาน คือ  บานหวยเด่ือ บานหวยเสือเฒา บานแมสวยอู 

บานหวยปูแกง บานน้ําเพียงดิน บานปาปุ บานหวยคลี่ บานหวยแกว บานใน 
สอย บานดอยแสง บานหวยผึ้ง บานไมสะเป บานทุงกองมู บานหมอนตะแลง 
บานปางหมู บานสบสอยและบานสบปอง 

 
รูปที่ 1-2  เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรภูมิประเทศริมฝงแมนํ้าปาย พระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทาน พิจารณา
           วางโครงการกอสรางฝายทดน้ําในลํานํ้าปาย เพื่อสูบนํ้าขึ้นไปใชประโยชน ในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม
           ศูนยโครงการพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําริ วันที่ 19 มีนาคม 2534 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเยี่ยมประชาชน และพระองคทรงมีความ
หวงใยประชาชนเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ตองพึ่งพาปุยเคมี และสารเคมี 
ซึ่งสงผลใหเกิดมลภาวะเปนพิษ และสภาพแวดลอมในธรรมชาติถูกทําลายเปนอยางมาก ทรงมีพระราช
เสาวนีย ใหทุกหนวยงานรวมบูรณาการกันในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ของจังหวัดแมฮองสอนใหเกิดเปนรูปธรรม เพ่ือความอยูดีมีสุขและความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนทุกคน เพ่ือเปนการถวายความจงรักภักดีตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน ไดดําเนินงานโครงการ
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รักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน พ้ืนที่ลุมน้ําปายขึ้น โดยจัดกิจกรรมในลักษณะจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเกษตร
อินทรียครบวงจร บานทาโปงแดง หมู 5 ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

กรมพัฒนาที่ดิน เริ่มเขาดําเนินการตั้งแตขั้นที่ 1 ของโครงการ (ในป 2522-2525) ในศูนยบริการ
และพัฒนาลุมน้ําตางๆ  ในป 2526-2530 ไดเขารวมเปนคณะทํางานชุดตางๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริ เพ่ือใหเหมาะสมกับภารกิจของแตละศูนยรับผิดชอบในพื้นที่และ
เขาดําเนินการจนถึงป 2548 

ปจจุบัน กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียครบวงจร ตามพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการรักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน ลุมน้ําปาย บนพ้ืนที่ 42 ไร ในบริเวณ
ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ (ศูนยทาโปงแดง) มีดังนี้ 
 1. ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียครบวงจร บานทาโปงแดง หมู 5 ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน 
 2. โครงการสาธิตระบบอนุรักษดินและน้ํา 
 3. การสาธิตการทําปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 
 4. การสาธิตการใชปุยพืชสด โดยมีการดําเนินการในเขตพื้นที่ลุมน้ําปายทั้งหมด 

 
รูปที่ 1-3  ทอดพระเนตรระบบสงนํ้าแบบกังหันสูบนํ้าจากริมฝงแมนํ้าปายในโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 
           ที่สํานักงานชลประทานที่ 2 ไดออกแบบและสรางเพื่อสนองพระราชดําริ ในการชักนํ้ามาใชในพื้นที่ที่มีระดับสูง โดยไม
           ตองใชเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2525 
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พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหมีการพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่ ใหมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้น โดยมุงเนนดานการเกษตรกรรม มุงประสิทธิภาพทางการผลิต การปองกันการบุกรุกทําลาย
ปา การอนุรักษปา การปรับปรุงบํารุงดินและน้ํา ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรใหเกิดความสามัคคี
และหวงแหนแผนดินที่ตนอาศัยอยู 

 
รูปที่ 1-4  สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาํเนินทอดพระเนตรโครงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ณ ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 

ผังการจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจของแตศูนยบริการและพัฒนา 
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1.2.วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใชศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียเปนสถานที่เรียนรูและฝกปฏิบัติของเกษตรกรในจังหวัด
แมฮองสอน 
 2. เพ่ือสงเสริมความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 3. เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษธรรมชาติของจังหวัดแมฮองสอน 
 4. เพ่ือขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตรอินทรีย 
1.3 เปาหมาย  
 1. ใหประชาชนในพื้นที่เปาหมายมีชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น โดยมีปจจัยพื้นฐานที่เพียงพอและมี
รายไดจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และสังคม 

 2. ใหโครงการรักษน้ําเปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรู และถายทอดเทคโนโลยีในระดับชุมชน 
และหมูบาน โดยมีความเช่ือมโยงกับองคกร สถาบัน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 3. ลดการบุกรุกทําลายปาในพ้ืนที่เปาหมาย 
1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตั้งแตป พ.ศ. 2522 เปนตนไป 

1.5 พ้ืนที่ดําเนินงาน 
บานทาโปงแดง ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน มีพ้ืนที่ดําเนินการ 4,500 ไร โดย

แบงพ้ืนที่เปนศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียครบวงจร (ทาโปงแดง) 42 ไร 

1.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1. จัดตั้งเปน “ศูนยบริการและพัฒนา” กระจายออกตามพื้นที่ตางๆ หนึ่งในนั้น ไดแก ศูนยบริการ
และพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ 
 2. นําผลการทดลองภายในศูนยไปขยายผลแกราษฎรใหมากขึ้น 
 3. ตั้งคณะทํางานใหเหมาะสมกับภารกิจของศูนย 
 4. ขยายผลสูราษฎรในหมูบานเปาหมาย โดยกําหนดใหแตละอําเภอนําผลการดําเนินงานไป
เผยแพรใหราษฎรตอไป โดยไดจัดตั้งคณะทํางานในระดับอําเภอ ทุกอําเภอ เพ่ือพิจารณากําหนดหมูบาน
เปาหมายรองรับ 
1.7 หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 
 2. สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวแมฮองสอน 
 3. สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแมฮองสอน 
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 4. ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตแมฮองสอน 
 5. สถานีควบคุมไฟปาจังหวัดแมฮองสอน 
 6. โครงการชลประทานแมฮองสอน 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฎีการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

2.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ในอดีตชาวเขาเปนชนกลุมนอยเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมประเพณีอันเกาแกของตนเอง ซึ่งยึดถือปฏิบัติ

สืบตอกันมาโดยไมยอมเปลี่ยนแปลงเลยนับพันป เที่ยวเรรอนไปตามเทือกเขาสูง ลึก หางไกล วิถีการ
ดํารงชีวิตของชาวเขาซึ่งเปนไปตามธรรมชาตินั้น นับวาไมเปนผลดีทั้งตอชาวเขาเองและตอภูมิภาคอันเปน
ถิ่นที่อาศัย ชาวเขายังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งสุขภาพอนามัยและการศึกษาถูกละเลย มีระบบเศรษฐกิจ
แบบยังชีพ ซึ่งเปนการผลิตเพ่ือบริโภคภายในชุมชนของตน การขาดความรูในการบํารุงรักษาดินและน้ํา 
ทําใหชาวเขาใชวิธีการถางและเผาปา เพ่ือทําไรเลื่อนลอย เคลื่อนยายไปตามที่ตางๆ โดยเฉพาะทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเปนภูมิภาคที่เคยมีทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณและเปนตนกําเนิดของ
สายน้ําที่ไหลมาหลอเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกของที่ราบลุมภาคกลาง อันเปนพ้ืนที่กวางใหญและเปนแหลง
เศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ชาวเขาไดโคนฟนตัดทําลายปาไมเหลานี้ไปอยางนาเสียดายดวยความ
รูเทาไมถึงการณ บางแหงมีผูพบวาชาวเขาไดเผาและโคนปาไมเกาแกเต็มไปดวยไมมีคา เพียงเพื่อ
ตองการพื้นที่ไปใชทําไรขาวโพดหรือปลูกพริกเทานั้น พ้ืนที่วางเปลาบนเทือกเขาซึ่งไมมีตนไมปกคลุมจะ
สูญเสียหนาดินอยางรวดเร็ว ขาดธาตุอาหารของพืช ในที่สุดก็จะแหงแลงไมสามารถทําการเพาะปลูกได
อีกตอไป 

นอกจากนี้ ที่ยุงยากและเปนปญหาเพ่ิมขึ้นอีกก็คือ ชาวเขาสวนหนึ่งทํามาหากินโดยการปลูกฝน 
ปลูกมานานตั้งแตสมัยโบราณที่การปลูกฝน คาฝน ยังเปนเรื่องถูกตองตามกฎหมาย จนเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและมีกฎหมายหามการผลิตและคาฝน ชาวเขาก็ยังไมยอมเลิกการทํามาคาขายฝน 
ทั้งนี้เนื่องจากขายไดราคาและมีผูมารับซื้อถึงที่ ฝนจึงกลายเปนแหลงรายไดเงินสดเพียงทางเดียวที่ทํา
รายไดเปนกอบเปนกํา เจาหนาที่รัฐก็สุดความสามารถที่จะควบคุมตรวจสอบไดทั้งหมด เพราะขบวนการ
ตางๆ ของฝนเกิดขึ้นในปาลึก บนยอดดอยที่สลับซับซอน ยากที่จะควบคุมและเขาไปถึงได เปนการยาก
มากที่จะใหชาวเขาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอันเกาแกของตน สาเหตุหนึ่งนั้นก็คือ ชาวเขามิไดรับรูในความ
เปนชาติ มิไดรับรูกฎหมายและความมีอยูของอํานาจทางการปกครอง ชาวเขาถือวาตนเปนชนเผาอิสระ 
คํากลาวที่วา “ภูเขาเปนของหมูเฮา” เปนจริงในสํานึกของพวกชาวเขา 

ในการเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
จังหวัดเชียงใหม ตั้งแต พ.ศ. 2507 เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาในพ้ืนที่ตางๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ไดทอดพระเนตรเห็นการทําลายปาตาม
ยอดเขาเพื่อปลูกฝนและทําไรเลื่อนลอย ซึ่งนอกจากจะเปนการละเมิดกฎหมายแลว ยังเปนการทําลายปา
ตนน้ําลําธาร อันเปนบอเกิดของแมน้ําสายสําคัญโดยรูเทาไมถึงการณอีกดวย ฉะนั้นถาไมหาทางหยุดยั้ง
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การทําลายปาแลว ผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาในอนาคตจะประเมินได การลักลอบปลูกฝนก็เปนปญหา
สําคัญ ตองหาทางแกไขโดยเรงดวน เพราะมีเสียงวิพากษวิจารณวาชาวเขามีอภิสิทธิ์ในการละเมิด
กฎหมายบานเมือง ทั้งๆ ที่อพยพเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายอยูแลว เพราะไมมีสัญชาติและ
ปราศจากเอกสารการเขาเมือง เมื่อทางเจาหนาที่กวดขันและใชมาตรการรุนแรงทําการจับกุมและ
ปราบปราม ก็ทําใหชาวเขาบางกลุมจับอาวุธขึ้นตอสู โดยถูกยุแหยวารัฐบาลกดขี่ขมเหง บางกลุมถูก
ชักชวนใหเขารวมกับผูกอการรายคอมมิวนิสตบอนทําลายประเทศชาติ อนึ่ง ฝนที่ผลิตไดจะถูกลักลอบ
สงออกไปนอกประเทศ เพ่ือผานกรรมวิธีแปรรูปเปนยาเสพติดชนิดตางๆ  และสวนหนึ่งไดสงเขามา
ทําลายเยาวชนในประเทศไทย ทําใหภาพพจนของประเทศเสียหาย เพราะเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
วา ดินแดนที่ปลูกฝนในเอเชียอาคเนยนั้น มีประเทศไทยรวมอยูดวย อันทําใหตางชาติเขาใจวา รัฐบาล
ไทยมิไดสนใจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดกับปญหานี้เลย 

 



 

 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                      ลุมนํ้าปาย  2-3 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น และพยายามจะทรงแกไขปญหา

ดังกลาว จึงทรงพระราชดําริวา ถาจะใหชาวเขาเลิกปลูกฝนก็ตองหาพืชอ่ืนที่ขายไดราคาดีและมีความ
เหมาะสมท่ีจะปลูกบนที่สูง มาใหชาวเขาปลูกทดแทนเปนรายไดเสียกอน จึงจะสามารถเลิกปลูกฝนได 
พระองคทรงปรารภวา ถึงเวลาแลวที่เราจะตองทํางานแขงกับเวลา แขงกับทรัพยากรที่กําลังถูกทําลาย
ลงทุกวัน จึงทรงพยายามรวบรวมผูมีความรู ความสามารถสาขาตางๆ มารวมมือกันทํางานอาสาช้ินนี้
ใหบรรลุผลใหได เพ่ือใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น เลิกการปลูกฝน เลิกทําไรเลื่อนลอย อันเปนผลตอ
การอนุรักษปาไมและตนน้ําลําธารดวย 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดําริใหเริ่มดําเนินงานโครงการหลวงพัฒนาชาวเขาขึ้น
เมื่อป พ.ศ. 2512 ซึ่งในขณะนั้นมีผูที่เขาใจถึงงานของพระองคไมมากนัก ในเวลาตอมา โครงการหลวง
พัฒนาชาวเขา หรือโครงการหลวงในปจจุบัน ไดรวมมือกับองคกรอื่นๆ ของทางราชการ เอกชน และ
องคกรตางประเทศจํานวนมาก ปจจุบันการพัฒนาชาวเขาไดดําเนินการเปนระบบแบบครบวงจรท่ีใหการ
สนับสนุนชวยเหลือชาวเขาทุกดานพรอมๆกัน 

ปจจุบันชาวเขาไดเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตอันเกาแกของพวกตนแลว มีพืชพันธุใหม วิธีการ
เพาะปลูกใหมๆเกิดขึ้น มีบานเรือนถาวรตั้งอยูเปนหลักแหลง การสื่อสารสมาคมกับคนพื้นราบเปนไป
อยางกวางขวาง มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทีละนอย ศิลปะการปกผา จักสาน และดนตรี 
ของชาวเขาก็เริ่มเปนที่คุนเคยของคนพ้ืนราบ และชาวเขาก็คอยๆ กลายสภาพเปนชุมชนคนไทย เกิด
ความสํานึกวาเปนสวนหน่ึงของประชาคม และมีสวนรวมตอการใชสิทธิทางการเมือง เชน การเลือกตั้ง 
เปนตน 
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รูปที่ 2-1 หมูบานชาวเขากะเหรี่ยงคอยาว รูปที่ 2-2 การทอผาของชาวเขากะเหรี่ยง อําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน 

พระราชดําริที่จะไดอัญเชิญมาดังตอไปนี้ เปนคําอธิบายที่ชัดเจนถึงสิ่งที่พระองคมุงหวังและไดทรง
ใชพระวิริยะอุตสาหะอยางยิ่ง กวาที่ผลสําเร็จจะคอยๆ ปรากฎ 

“...เรื่องที่ชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรงตอชาวเขา เพ่ือที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่จะเปนประโยชน และเปนรายไดกับเขาเอง 
ที่มีโครงการเชนนี้จุดประสงคอยางหน่ึงก็คือมนุษยธรรม อยากที่จะใหผูที่อยูในที่ทุรกันดารสามารถที่จะมี
ความรูและพยุงตัวมีความเจริญได อีกอยางหนึ่งก็เปนเรื่องชวยในทางที่ทุกคนเห็นวาควรชวย เพราะเปน
ปญหาใหญ ก็คือปญหาเรื่องยาเสพติด ถาเราสามารถที่จะชวยชาวเขาใหปลูกพืชที่เปนประโยชนมาก เขา
จะเลิกปลูกฝน ทําใหนโยบายระงับการปราบการสูบฝนและการคาฝนไดผลดี อันนี้ก็เปนผลอยางหนึ่ง ผล
อีกอยางหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รู เปนผูที่ทําการเพาะปลูกที่อาจทําใหบานเมืองเราไปสู
หายนะได โดยที่ถางปาและเพาะปลูกโดยวิธีที่ไมถูกตอง ถาพวกเราทุกคนไปชวย ก็เทากับชวยบานเมือง
ใหมีความอยูดีกินดี และปลอดภัยไดอีกทั้งประเทศ เพราะวาถาเราสามารถทําโครงการนี้ไดสําเร็จ ให
ชาวเขาอยูเปนหลักแหลง สามารถที่จะมีการอยูดีกินดีพอควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาปา รักษา
ดิน ใหเปนประโยชนตอไป ประโยชนอันนี้จะยั่งยืนมาก...” 
2.2 ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ 

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

1) การศึกษาขอมูล  กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใดๆ นั้นจะทรงศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตางๆ ที่มีอยู เพ่ือใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้นๆ อยางละเอียดกอนเสมอ 
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2) การหาขอมูลในพื้นท่ี  เมื่อเสด็จฯ ถึงพ้ืนที่นั้นๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติม

อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด อาทิเชน 
  2.1) ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ ดินฟาอากาศ 
ทางน้ํา ฯลฯ 
  2.2) ทรงสํารวจพ้ืนที่ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการพัฒนาได 
  2.3) ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจากพื้นที่จริง
แลว ก็ทรงปรึกษากับเจาหนาที่ฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งทรง
คํานวณวิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร และคุมคากับการลงทุนหรือไม
เพียงใด อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปพิจารณาในรายละเอียดตาม
ขั้นตอนตอไป 
  3) การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการ  เมื่อเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับพระราชทาน
พระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตางๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประกอบการจัดทําโครงการให
เปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 
  อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของ
พระองคเปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรองตาม
หลักวิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดและมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา ก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณา
ตัดสินใจเอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได 
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  4) การดําเนินงานตามโครงการ  เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและผานการพิจารณา
จากหนวยเหนือตามลําดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแลว หนวยงานที่เกี่ยวของ
จะก็จะดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและประสานแผน
ตางๆ ใหแตละหนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนสอดคลองกัน และ/หรืออาจจัดตั้งองคกรกลางที่
ประกอบดวยแตละฝายที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ 
  5) การติดตามผลงาน  ในการติดตามผลงานนั้น แตละหนวยงานรวมทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะไดมีการติดตามประเมินผล
เปนระยะ ๆ แตที่สําคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จฯ กลับไปยังโครงการนั้นๆ  ดวย
ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนาและติดตามผลงานตาง ๆ ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ในกรณีที่เกิดมีปญหาอุปสรรคตางๆ ก็จะทรงชี้แนะแนวทางแกไขปญหานั้นๆ ใหสําเร็จลุลวงไป
  ผลแหงการพัฒนาที่ผานมาดวยพระวิสัยทัศนที่กวางไกลและเปยมดวยพระเมตตา ไม
เพียงแตจารึกอยูในดวงใจของเกษตรกร หากแตประทับใจอยูในดวงจิตของประชาชนทุกคน ทรงเปน
นักพัฒนาที่เชี่ยวชาญในสรรพศาสตรหลายแขนงวิชา ไมวาจะเปน การพัฒนาทรัพยากรดิน การพัฒนา
แหลงน้ํา การพัฒนาดานเกษตรกรรม การพัฒนาในพ้ืนที่ชนบท การพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว การพัฒนา
ดานการประมง การพัฒนาปาไม ตลอดจนการพัฒนาชาวเขา รวมไปถึงการพัฒนาในพื้นที่พิเศษอันตราย 
ทรงใชพระอัจฉริยภาพที่ลุมลึก นําการพัฒนาเขาสูทุกพื้นที่ เพ่ือลดความทุกขยาก ลําบาก แรนแคนให
กลับเปนพ้ืนที่อุดมสมบูรณชุมชื้น หรือแมในยามที่บานเมืองบังเกิดภาวะวิกฤต ประชาชนเดือดรอน ไมวา
จะดวยสาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยบานเมือง หรือภัยพิบัติอ่ืนใด ทรงมีพระเมตตาธิคุณ คิดแกไขและ
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พระราชทานความชวยเหลือดวยพระองคเองเสมอ ทรงเปนที่พ่ึงของประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความ
สงบสุขอยางถวนหนา 
2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนครั้งแรก ในป
พุทธศักราช 2517 ขณะน้ันเปนชวงเวลาที่เศรษฐกิจไทยอยูในภาวะถดถอย หลังจากนั้น รัฐบาลพยายาม
ฟนฟูเศรษฐกิจประเทศไทยใหมีรายไดจากการสงออก การลงทุน และการทองเที่ยว 

ขณะเดียวกันก็เกิดการใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติขนานใหญ สงผลถึงชวงพุทธศักราช 
2535-2539 โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากเศรษฐกิจการเกษตรสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มี
การประกาศความเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC - Newly Industrialized Country) สังคมชนบท
เปลี่ยนสูสังคมเมือง วิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิมเปลี่ยนสูรูปแบบสมัยใหม ที่ตองพึ่งพิงเครื่องจักรกล สงผล
กระทบตอวัฒนธรรมความเปนอยู คนไทยจํานวนมากใชจายเกินตัว ในขณะที่สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม
ลง ปาไมถูกทําลาย แมน้ําลําคลองเนาเสีย ปญหาสังคมทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรม ใน
ที่สุดสภาวะเศรษฐกิจที่พองโตขึ้นแบบฟองสบูก็แตกเมื่อ พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยอยูในสภาวะ
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินระหวางประเทศหลายแหง 

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

“…เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง 
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน 
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และการดําเนินการทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมี
ความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบ เพ่ือให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี...” 
2.4 ทฤษฎีใหม 

“…การทําทฤษฎีใหมนี้มิใชของงาย ๆ แลวแตที่ แลวแตโอกาส และแลวแตงบประมาณ เพราะวา
เด๋ียวนี้ประชาชน ทราบถึงทฤษฎีใหมนี้กวางขวางและแตละคนก็อยากได ใหทางราชการขุดสระแลวชวย 
แตมันไมใชสิ่งงายนัก บางแหงขุดแลวไมมีน้ํา แมจะมีฝนน้ําก็อยูไมได เพราะวามันรั่วหรือบางทีก็เปนที่ที่
รับน้ําไมได ทฤษฎีใหมนี้จึงตองมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมดวย…ฉะนั้น การที่ปฏิบัติตามทฤษฎีใหมหรืออีกนัยหนึ่ง 
ปฏิบัติเพ่ือหาน้ําใหแกราษฎร เปนสิ่งที่ไมใชงาย ตองชวยกันทํา…”  

พระราชดาํรัสเมือ่วันที่ 4 ธันวาคม 2538 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
ทฤษฎีใหม หรือ เกษตรทฤษฎีใหม คือหลักการจัดการเกษตรที่คิดคนขึ้นเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับ

เกษตรกรไดพ่ึงพิงตนเองอยางเขมแข็ง 
ความสําคัญของทฤษฎีใหม  
 1. มีการบริหารและจัดแบงที่ดินแปลงเล็กออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
เกษตรกร ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน  
 2. มีการคํานวณโดยใชหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่จะกักเก็บใหพอเพียงตอการเพาะปลูกได
อยางเหมาะสมตลอดป  
 3. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบสําหรับเกษตรกรรายยอย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ทฤษฎีใหมขั้นตน 

การจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยและที่ทํากิน ใหแบงพ้ืนที่ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30:30:10 
ซึ่งหมายถึง  
  - พ้ืนที่สวนหนึ่ง ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ําเพ่ือใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและใช
เสริมการปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ  
  - พ้ืนที่สวนที่สอง ประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝนเพ่ือใชเปนอาหารประจําวันสําหรับ
ครอบครัวใหเพียงพอตลอดป เพ่ือตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได  
  - พ้ืนที่สวนที่สาม ประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ 
เพ่ือใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย  
  - พ้ืนที่สวนที่สี่ ประมาณ 10% เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ 
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รูปที่ 2-3  ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําร ิ

ทฤษฎีใหมขั้นท่ีสอง 
เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนจนไดผลแลว ก็ตองเริ่มขั้นที่สอง คือให

เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุม หรือ สหกรณ รวมแรงรวมใจกันดําเนินการ ในดาน 
 1. การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
  - เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแตขั้นเตรียมดิน การหาพันธุพืช ปุย การ
จัดหาน้ํา และอื่นๆ เพ่ือการเพาะปลูก 
 2. การตลาด (ลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การจําหนายผลผลิต)  
  - เมื่อมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตใหไดประโยชนสูงสุด เชน 
การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครื่องสีขาว ตลอดจนการรวมกัน
ขายผลผลิตใหไดราคาดีและลดคาใชจายลงดวย 
 3. การเปนอยู (กะป น้ําปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ)  
  - ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร โดยมีปจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต เชน อาหารการกินตางๆ กะป น้ําปลา เสื้อผา ที่พอเพียง 
 4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู)  
  - แตละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จําเปน เชน มีสถานีอนามัยเมื่อยามปวยไข หรือ
มีกองทุนไวกูยืมเพ่ือประโยชนในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน เปนตน 
 5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
  - ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเลาเรียนใหแก
เยาวชนของชุมชนเอง 
 6. สังคมและศาสนา  
  - ชุมชนควรเปนที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยว  
 โดยกิจกรรมท้ังหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาสวน
ราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสําคัญ 
 
ทฤษฎีใหมขั้นท่ีสาม  
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เมื่อดําเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูขั้นที่
สามตอไป คือติดตอประสานงาน เพ่ือจัดหาทุนหรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัทหางรานเอกชน 
มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ทั้งนี้ ทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะไดรับประโยชนรวมกัน กลาวคือ  
- เกษตรกรขายขาวไดราคาสูง (ไมถูกกดราคา)  
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่ํา (ซื้อขาวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมา

สีเอง)  
- เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวนมาก (เปนรานสหกรณ

ราคาขายสง)  
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ให

เกิดผลดียิ่งขึ้น 
หลักการและแนวทางสําคัญ  

1. เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัด
กอน ทั้งนี้ ชุมชนตองมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการชวยเหลือซึ่งกันและกันทํานองเดียวกับการ 
“ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพ่ือลดคาใชจายในการจางแรงงานดวย 

2. เนื่องจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้น จึงประมาณวาครอบครัวหนึ่งทํา
นาประมาณ 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซื้อหาในราคาแพง เพ่ือยึดหลักพึ่งตนเองได
อยางมีอิสรภาพ  

3. ตองมีน้ําเพ่ือการเพาะปลูกสํารองไวใชในฤดูแลง หรือระยะฝนทิ้งชวงไดอยางพอเพียง ดังนั้น จึง
จําเปนตองกันที่ดินสวนหนึ่งไวขุดสระน้ํา โดยมีหลักวาตองมีน้ําเพียงพอที่จะเพาะปลูกไดตลอดป ทั้งนี้ ได
พระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวา ตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตร ตอการเพาะปลูก 1 ไร 
โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อทํานา 5 ไร ทําพืชไร หรือไมผลอีก 5 ไร (รวมเปน 10 ไร) จะตองมีน้ํา 10,000 
ลูกบาศกเมตรตอป 

ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานวา มีพ้ืนที่ 15 ไร ก็จะสามารถกําหนดสูตรคราวๆ วา แตละแปลง
ประกอบดวย  

- นาขาว 5 ไร  
- พืชไร พืชสวน 5 ไร  
- สระน้ํา 3 ไร ขุดลึก 4 เมตร จุน้ําไดประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนปริมาณน้ําที่เพียง

พอที่จะสํารองไวใชยามฤดูแลง  
- ที่อยูอาศัยและอื่นๆ 2 ไร  
รวมทั้งหมด 15 ไร 
แตท้ังนี้ ขนาดของสระเก็บน้ําขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดลอม ดังนี้  

- ถาเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรอาศัยน้ําฝน สระน้ําควรมีลักษณะลึก เพ่ือปองกันไมใหน้ําระเหยไดมาก
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เกินไป ซึ่งจะทําใหมีน้ําใชตลอดทั้งป  
- ถาเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ําอาจมีลักษณะลึกหรือตื้น และแคบ หรือกวางก็ได 

โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้ํามาเติมอยูเรื่อยๆ  
การมีสระเก็บน้ําก็เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสม่ําเสมอทั้งป (ทรงเรียกวา Regulator หมายถึง

การควบคุมใหดี มีระบบน้ําหมุนเวียนใชเพ่ือการเกษตรไดโดยตลอดเวลาอยางตอเนื่อง) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในหนาแลงและระยะฝนทิ้งชวง แตมิไดหมายความวา เกษตรกรจะสามารถปลูกขาวนาปรังได เพราะ
หากน้ําในสระเก็บน้ําไมพอ ในกรณีมีเขื่อนอยูบริเวณใกลเคียงก็อาจจะตองสูบน้ํามาจากเขื่อน ซึ่งจะทําให
น้ําในเขื่อนหมดได แตเกษตรกรควรทํานาในหนาฝน และเมื่อถึงฤดูแลง หรือฝนทิ้งชวงใหเกษตรกรใชน้ําที่
เก็บตุนนั้น ใหเกิดประโยชนทางการเกษตรอยางสูงสุด โดยพิจารณาปลูกพืชใหเหมาะสมกับฤดูกาล เพ่ือ
จะไดมีผลผลิตอ่ืนๆ ไวบริโภคและสามารถนําไปขายไดตลอดทั้งป 

4. การจัดแบงแปลงที่ดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานวณ
และคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพ้ืนที่ถือ
ครองนอยกวานี้ หรือมากกวานี้ ก็สามารถใชอัตราสวน 30:30:30:10 เปนเกณฑปรับใชได กลาวคือ 

รอยละ 30 สวนแรก ขุดสระน้ํา (สามารถเล้ียงปลา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะเฉด ฯลฯ ได
ดวย) บนสระอาจสรางเลาไกและบนขอบสระน้ําอาจปลูกไมยืนตนที่ไมใชน้ํามากโดยรอบได 

รอยละ 30 สวนท่ีสอง ทํานา  
รอยละ 30 สวนท่ีสาม ปลูกพืชไร พืชสวน (ไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย ไมเพ่ือเปนเชื้อฟน ไมสราง

บาน พืชไร พืชผัก สมุนไพร เปนตน) 
รอยละ 10 สุดทาย เปนที่อยูอาศัยและอื่นๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก 

โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว ไมดอกไมประดับ พืชสวนครัวหลังบาน เปนตน) 
อยางไรก็ตาม อัตราสวนดังกลาวเปนสูตร หรือหลักการโดยประมาณเทานั้น สามารถปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่ดิน ปริมาณน้ําฝน และสภาพแวดลอม 
เชน ในกรณีภาคใตที่มีฝนตกชุก หรือพื้นที่ที่มีแหลงน้ํามาเติมสระไดตอเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบอ หรือ
สระเก็บน้ําใหเล็กลง เพ่ือเก็บพ้ืนที่ไวใชประโยชนอ่ืนตอไปได  

5. การดําเนินการตามทฤษฎีใหม มีปจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ดวย และที่สําคัญ 
คือ ราคาการลงทุนคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการขุดสระน้ํา เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือ
จากสวนราชการ มูลนิธิ และเอกชน  

6. ในระหวางการขุดสระน้ํา จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาจํานวนมาก หนาดินซึ่งเปนดินดี ควรนําไปกอง
ไวตางหากเพื่อนํามาใชประโยชนในการปลูกพืชตางๆ ในภายหลัง โดยนํามาเกลี่ยคลุมดินชั้นลางที่เปนดิน
ไมดี หรืออาจนําหนาดินมาถมทําขอบสระน้ํา หรือยกรองสําหรับปลูกไมผลก็จะไดประโยชนอีกทางหนึ่ง 
ประโยชนของทฤษฎีใหม  
 1. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยาก และเลี้ยงตนเองได
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ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 2. ในหนาแลงมีน้ํานอย ก็สามารถเอาน้ําที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตางๆ ที่ใชน้ํานอยได โดยไม
ตองเบียดเบียนชลประทาน  
 3. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ําดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรได
โดยไมเดือดรอนในเรื่องคาใชจายตางๆ  
 4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยทาง
ราชการไมตองชวยเหลือมากนัก ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณดวย 
ท่ีมา : http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html#porpeing10 

2.5 หญาแฝก 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงศักยภาพของ “หญาแฝก” ซึ่งเปนพืชที่มีรากที่หยั่ง

ลึกและแผกระจายลงไปตรงๆในดิน ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคง และมีลําตนชิดติดกันแนนทําให
ดักตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี จึงมีพระราชดําริใหทดลองปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางหนา
ดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว อีกทั้งเปนพืชพ้ืนบานของไทย วิธีการปลูกก็ใชเทคโนโลยีแบบงายๆ 
เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัดคาใชจาย
กวาวิธีอ่ืนๆ เชน การปลูกหญาแฝกบริเวณขอบบอเลี้ยงปลาที่ลาดเอียง บริเวณขอบแปลงพืช และ
บริเวณที่ลาดชันในภูมิประเทศทั่วไป โดยพระราชทานพระราชดําริเปนครั้งแรกแกเลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2534 และไดทรงแนะนําและสนับสนุนใหนําหญาแฝกมาใชประโยชนในการ
อนุรักษดินและน้ํา ทั้งในพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ปา เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงกําหนดใหพุทธศักราช 2535 เปนปของหญาแฝก ซึ่งมี
หนวยงานราชการตางๆ ดําเนินการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการใชประโยชนของหญาแฝกอยางจริงจัง 

ในสวนของเกษตรกรทั่วไป ก็ไดทดลองใชหญาแฝกปองกันการชะลางหนาดิน และพบวาเปนวิธี
อนุรักษดินและน้ําที่ใชตนทุนต่ําและสามารถดําเนินการเองได ปจจุบันจึงมีการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษ
ดินและน้ําตามแนวบอดักตะกอน ทางระบายน้ํา ขอบทางเดินในไรนา ตามคูรับน้ํารอบภูเขา ทําเปนแนว
ชะลอความเร็วของน้ําและดักตะกอนขวางความลาดเอียงของพ้ืนที่ ปลูกระหวางแถวไมผล และใชเปน
แนวเขตถือครองที่ดิน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องหญาแฝกนี้ นอกจาก
จะพัฒนาใหเกษตรกรสํานึกและมั่นใจในระบบอนุรักษดินและน้ําแลว ยังชวยกอบกูทรัพยากรดินที่เสื่อมลง
ใกลถึงจุดวิกฤตใหไดกลับคืนสูสภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่ง ตัวอยางของพื้นที่ที่นําระบบหญาแฝกมาใชในการ
อนุรักษดินและน้ํา ไดแก พ้ืนที่โครงการปลูกปามูลนิธิชัยพัฒนาแมฟาหลวง พ้ืนที่สวนสมเด็จ อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี พ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ศูนยศึกษาคุงกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี พ้ืนที่เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เกษตรกรภาคเหนือตอนลาง พ้ืนที่สูง
ภาคเหนือ 
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“หญาแฝก” จัดเปนหญาเขตรอนที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติ กระจัดกระจายทั่วไปในสภาพแวดลอม
ตางๆ ซึ่งในประเทศไทยจะพบหญาแฝกขึ้นอยูตามธรรมชาติในพื้นที่ทั่วไปจากที่ลุมจนถึงที่ดอน สามารถ
ขึ้นไดในดินเกือบทุกชนิด มีชื่อวิทยาศาสตรวา Vetiveria zizanioides เปนพืชตระกูลหญาขึ้นเปนกอ
หนาแนน เจริญเติบโตโดยการแตกกออยางรวดเร็ว ไมเปนอุปสรรคตอพืชที่ปลูกขางเคียงจัดเปน
มาตรการอนุรักษดินและน้ําวิธีหนึ่งที่สามารถชวยใหดินมีความชื้นและรักษาหนาดิน เพ่ือใชสําหรับปลูก
พืชเศรษฐกิจ ซึ่งการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ําดังกลาวเปนวิธีการที่งายมาก ซึ่งจะเปนการ
นําไปสูการพัฒนาระบบเกษตรกรรมในเขตพื้นที่การเกษตรน้ําฝนใหมีความมั่นคงและยั่งยืน และสามารถ
นําวิธีการนี้ไปใชในพื้นที่อ่ืนๆ เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน พ้ืนที่สองขาง
ของทางคลองชลประทานอางเก็บน้ํา บอน้ํา ปาไม ปองกันขอบตลิ่งคอสะพาน ไหลถนน เปนตน 

 
รูปที่ 2-4  จุดเรยีนรูหญาแฝกในศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําร ิ

ประโยชนจากหญาแฝก  การปลูกหญาแฝกมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชในการอนุรักษดินและน้ํา
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดชัน ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแตการปลูกเพื่อ
อนุรักษดินและน้ําหรือการปลูกในพื้นที่เกษตรในลักษณะตางๆ นั้นเปนการใชประโยชนในแงของการ
อนุรักษซึ่งมีคุณคาที่ไมสามารถประเมินราคาเปนตัวเงินใหเกษตรกรเห็นได จึงเปนสาเหตุใหเกษตรกร
บางสวนยังไมยอมรับหญาแฝกแตแทจริงแลวใบและรากหญาแฝกสามารถใชเปนประโยชนอ่ืนไดอีก
โดยเฉพาะสวนของใบซึ่งตองตัดออกอยูเปนประจําในการดูแลแถวแฝกสมารถนํามาใชมุงหลังคา ใชใน
งานศิลปหัตถกรรมตางๆ เพ่ือเปนอาชีพเสริมทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

การใชประโยชนจากหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดนิและน้ําในพื้นทีโ่ครงการ 
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รูปที่ 2-5  การปลูกหญาแฝกรอบแหลงนํ้าชวยเก็บกักตะกอนดินปองกันการตื้นเขินของแหลงนํ้า 

 
รูปที่ 2-6  การปลูกหญาแฝกบริเวณ 2 ขางทางลําเลียงปองกันขอบถนนเสียหาย 

แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝก เพ่ืออนุรักษดินและน้ําเริ่มขึ้นในชวงพุทธศักราช 
2534-2536 มีการคนควาทดลอง เพ่ือนําหญาแฝกมาปลูกตามสภาพพ้ืนที่ดวยวิธีการปลูกที่เหมาะสม 
เชน ปลูกขวางแนวลาดภูเขากันดินทลาย ปลูกรอบแหลงน้ําเพ่ือกรองมลภาวะในน้ํา หรือปลูกเปนแนวกัน
ไฟปา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานเกี่ยวกับหญาแฝกอยางจริงจังตอเนื่องนับสิบป มีพระบรมรา
ชานุญาตใหมูลนิธิชัยพัฒนากอตั้งรางวัล The King of Thailand Vetiver Award  เปนรางวัลระดับ
สากล เพ่ือสนับสนุนการทํางานและวิจัยเกี่ยวหญาแฝก 
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ในป พ.ศ.2536 องคกร International Erosion Control Association (IECA) ไดมีมติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International Erosion Control Association’s International Merit 
Award ใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภในการอนุรักษดินและสงเสริม
สภาพแวดลอมโดยใชหญาแฝก และในปเดียวกันนี้ ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ ถวาย “รากหญาแฝกชุบ
สําริด” เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษดินและน้ํา 

 
2.6 ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริเพ่ือโครงการปลูกปาอีกลักษณะหนึ่ง 
หมายถึงการปลูกตนไม 3 ประเภท คือ ไมใชสอย ไมกินได และไมเศรษฐกิจ  ตนไมมีประโยชนทั้ง 3 
ประเภท สามารถกอประโยชนประการที่ 4 คือ ชวยอนุรักษดินและน้ํา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปาหลายประการ เชน ปลูกตนไมลง
ในใจคน ปลูกปาทดแทน ปาเปยก  สวนการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ การปลูกไมใชสอย 
ไมผลกินได และไมเศรษฐกิจ สามารถกอประโยชนประการที่ 4 คือ อนุรักษดินและน้ํา พระราชดํารัสเรื่อง
ดังกลาวเกิดขึ้นที่หนวยพัฒนาตนน้ําทุงจอ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อพุทธศักราช 2519 

การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริผสมผสานระหวางการอนุรักษและ
การฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน ศูนย
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 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 
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2.7 ปาเปยก 
“ปาเปยก” เปนคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเรียกปาที่ประกอบดวยไมโตเร็วและไมชุม

น้ํา เชน กลวย ซึ่งปลูกตามแนวคลองสงน้ํา โดยมีฝายชะลอความชุมชื้นชวยเก็บซับน้ําเปนระยะๆ ใหน้ํา
ไหลซึมลงตามแนวเขาตลอดเวลา ปาเปยกเปนทั้งแนวกันไฟปาและสรางความชุมชื้นใหตนไมเติบโตไป
พรอมกัน 

วิธีการสราง ปาเปยก 
วิธีท่ี 1 ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ําและแนวพืชชนิดตางๆ ปลูกตาม

แนวคลองนี้  
วิธีท่ี 2 สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัยน้ําชลประทาน

และน้ําฝน  
วิธีท่ี 3 โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ํา เพ่ือใหความชุมชื้นคอยๆ ทวีขึ้นและแผ

ขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา ซึ่งจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปาเพราะไฟปาจะเกิดขึ้น
งายหากปาขาดความชุมชื้น 

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

วิธีท่ี 5 โดยการสูบน้ําเขาไปในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทําไดแลวปลอยน้ําลงมาทีละนอยให
คอยๆ ไหลซึมดิน เพ่ือชวยเสริมการปลูกปาบนพ้ืนที่สูงในรูป ภูเขาปา ใหกลายเปน ปาเปยก ซึ่งสามารถ
ปองกันไฟปาไดอีกดวย 

วิธีท่ี 6 ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของปา ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟ
ไหมปาก็จะปะทะตนกลวยซึ่งอุมน้ําไวไดมากกวาพืชอ่ืนทําใหลดการสูญเสียน้ําลงไปไดมาก 
2.8 ฝายชะลอความชุมช้ืน 

ฝายชะลอความชุมช้ืน หมายถึง สิ่งกอสรางขวางทางเดินน้ํา เชน ลําหวยขนาดเล็กในบริเวณตน
น้ํา หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เพ่ือชะลอน้ําหรือความชุมชื้นใหหมุนเวียนภายในบริเวณนั้น ๆ ทําใหดิน
ชุมฉ่ํา ปาไมเขียวขจี และกระจายความชุมชื้นไปยังบริเวณโดยรอบ ทั้งยังเปนแนวปองกันไฟปา ชะลอน้ํา
ที่เชี่ยวกรากในฤดูน้ําหลาก กักเก็บตะกอนหรือหนาดินไมใหไหลลงลุมน้ําตอนลาง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริเรื่องฝายหรือเช็คแดม (Check Dam) 
หลายครั้งเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณพื้นที่ตนน้ํา 

ฝายชะลอความชุมช้ืน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี 2 ประเภท คือ 
1) ฝายรักษาความชุมชื้น 
2) ฝายดักตะกอน 
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ในชวงเวลาที่ปาไมเมืองไทยถูกทําลายอยางหนัก เกิดไฟปาหลายครั้งและมีแนวโนมจะควบคุมได
ยากขึ้นทุกป นอกจากไฟปาจะลามถึงพ้ืนที่ทํากินแลว คนและสัตวปาก็จะไมมีที่อยูอาศัย พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงหาหนทางแกไขปญหาดังกลาว ทรงมีพระราชดําริเรื่องปาเปยกวาควรใชไมโตเร็วปลูก
คลุมแนวรองน้ํา โดยใชน้ําจากคลองชลประทานและน้ําฝนเปนหลัก เพ่ือใหความชุมชื้นแผขยายเปนวง
กวาง สามารถสรางแนวกันไฟปา เปนการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดไดในขณะเดียวกัน 

 
รูปที่ 2-7  อาคารชะลอความเร็วของนํ้า 

การปลูกปาเปยกอีกวิธีหนึ่งคือ สรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือฝายกั้นน้ําขวางรองน้ําเปนระยะๆ 
น้ําที่ถูกกักไวก็จะคอยๆซึมลงใตผิวดิน ความชุมชื้นจะแผขยายออก จากนั้นจึงสูบน้ําไปยังพ้ืนที่ที่อยู
ระดับสูง แลวปลอยใหน้ําไหลซึมลงดินทีละนอย ขั้นตอนสุดทายคือปลูกตนกลวยเปนแนว แตละตนทิ้ง
ระยะหางกันประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม ตนกลวยซึ่งเปนพืชอุมน้ําจะชวยชะลอไฟ 

แนวพระราชดําริปาเปยกเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นชวยใหปาเขียวขจีอยู
ตลอดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟปา ตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จคือ ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีผันน้ําจากอางเก็บน้ําสูผืนปาโดยสงไป
ตามทอเจาะรูใหน้ําหยดเปนระยะ 
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2.9 แนวพระราชดําริในการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 

ปญหาเรื่องการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาที่จะตองมีการจัดการที่
เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 

การแกไขปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่ไมงายเพราะตองใชปจจัยหลายประการในการแกไขปญหา 
ปจจัยดังกลาวไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความรวมมือของ
เกษตรกร แตทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง
ปญหาของการใชทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานที่ไดทรงงานหนัก
อยางตอเนื่องและทรงมีพระราชดําริมากมายหลายประการในเรื่องของการแกไขปญหา และปองกันการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิตพืช
เพ่ือใชบริโภคและจําหนาย สรางรายไดแบบยั่งยืนแกเกษตรกรผูยากไร 

ในการจัดการและพัฒนาที่ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับดิน 
ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่มโครงการจัดการและพัฒนาท่ีดินเมื่อ
ป พ.ศ. 2511 เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารได 
ทรงแนะนําใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญเปนวิธีการตาม
ธรรมชาติที่เปนหนทางสรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการ
แกไขปญหาเรื่องดิน จึงเปนปญหาเฉพาะที่สอดคลองกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผลชัดเจน 
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รูปที่ 2-8 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอธิบายเรื่องดินใหกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล 

ณ บริเวณอางเก็บนํ้าเขาเตา ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการ

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

แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 
1. N (nitrate) ในรูป nitrate (ไนเตรท) 
2. P (phosphorus) ในรูป phosphate (ฟอสเฟต) 
3. K (potassium) หรือ โพแตสเซียม  
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 : โทรสารพระราชทานเรือ่งดนิ 
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สวนที่ 3 
ขอมูลพ้ืนฐานของพื้นที ่

ศูนยบรกิารและพัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําร ิ
3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ ตั้งอยูที่ บานทาโปงแดง ตําบลผาบอง 
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  อยูระหวางคาพิกัด x = 386524 – 389166 คาพิกัด y = 2128434 
– 2132587  ในระบบ WGS84 บนแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด L7018 ระวาง 4547 I และ 4547 II 
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,500 ไร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดตอกับ บานสบปอง 
ทิศใต       ติดตอกับ บานหวยเด่ือ 
ทิศตะวันออก   ติดตอกับ บานหวยเด่ือ 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ บานหวยเสือเฒา 

3.2 การคมนาคม 
การเดินทางเขาสูพ้ืนที่ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ใชเสนทางคมนาคมทางรถยนตตามทาง

หลวงแผนดิน หมายเลข 1250 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข 108 ประมาณ 3 กิโลเมตร  

 
รูปที่ 3-1 แผนทีแ่สดงที่ตั้งและขอบเขตสภาพพื้นที่ของพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 3-2  แผนที่แสดงดัชนีและภาพถายออรโธสี ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําร ิ
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รูปที่ 3-3  แผนที่แสดงระดับความสูง ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําริ 
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3.3 ลักษณะสภาพพื้นที่ 
ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบเล็กๆ ระหวางหุบเขาซึ่งอยูริมฝงลําน้ําตางๆ ไดแกแมน้ําปาย น้ํา

แมสะงา น้ําแมสะงี น้ําแมฮองสอน เปนตน พ้ืนที่สวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ (ปาแมปายฝงขวา
ตอนลาง) ซึ่งเปนปาเบญจพรรณ พ้ืนที่เกษตรกรรมมีอยูตามที่ราบริมฝงของแมน้ําปาย และลําน้ําสาขา 

 
รูปที่ 3-4   แมนํ้าปาย 

3.4 ภูมิอากาศ 
จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยในฤดูรอนจะมีอากาศรอนจัด 

อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแมฮองสอน มีหมอกปกคลุม
ตลอดทั้งป ทั้งนี้ มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เปนหุบเขาสูง มีพ้ืนที่อยูบนที่สูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล ทําใหมีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด สวนในตอนกลางคืนจะไดรับ
อิทธิพลจากลมภูเขา ทําใหอากาศเย็นลงอยางรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความรอนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะ
กับความช้ืนของอากาศจึงทําใหเกิดหมอกปกคลุม โดยทั่วไปในตอนกลางคืน สภาพภูมิอากาศจะมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจนทั้ง 3 ฤดูกาล  

ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตชวงระหวางกลางเดือนกุมภาพันธ-กลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศรอน  
อบอาว 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตชวงกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตทําใหอากาศชุมชื้นฝนจะตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตชวงเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก 
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ตารางท่ี 3-1 ตารางภูมิอากาศของสถานีแมสะเรียง ในคาบ 30 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2522-2551 
 

อุณหภูมิเฉลี่ย (องศา
เซลเซียส)  เดือน 

ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย 

ความชื้น
สัมพัทธ
เฉลี่ย (%) 

การ 
คายระเหย

น้ํา 
0.5 ของคาการ 
คายระเหยน้ํา 

ปริมาณ
น้ําฝน 
(มม.) 

 

 มกราคม 6.4 35.8 22.1 77 74.1 37.1 1.1  
 กุมภาพันธ 6.2 39.6 23.5 68 98.4 49.2 6.5  
 มีนาคม 10.8 42.1 25.2 60 136.8 68.4 13.8  
 เมษายน 15.5 42.8 28.0 61 162 81.0 45.2  
 พฤษภาคม 19.9 42.7 28.2 73 131.4 65.7 169.7  
 มิถุนายน 21.2 37.7 27.4 83 87.9 44.0 186.8  
 กรกฎาคม 20.1 35.6 26.8 85 77.1 38.6 177.6  
 สิงหาคม 20.4 35.6 25.9 86 74.4 37.2 214.0  
 กันยายน 19.8 36.8 27.4 84 88.2 44.1 181.9  
 ตุลาคม 15 37.1 27.3 83 90.1 45.1 105.0  
 พฤศจิกายน 7.3 37.1 25.3 81 79 39.5 23.4  
 ธันวาคม 3.3 37.1 22.6 79 71 35.5 7.9  
 รวม     1,170.4 585.2 1,132.9  
 เฉลี่ย    77     
ที่มา สถานีตรวจวัดภูมิอากาศแมสะเรียงเฉลี่ยในคาบ 30 ป 

 
รูปที่ 3-5  สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร 
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3.5 ธรณีวิทยา 

 
รูปที่ 3-6 แผนทีธ่รณีวิทยา ( ฐานขอมูล : geo250k_ทาโปงแดง) 

 

 สัญลักษณ คําอธิบาย  

  h 2 หินดินดานหรือหินโคลน หินทราย หินกรวดมน สีเทา-สีเขียวขี้มา ; ยุคคาร
บอนิเฟอรัสชวงบน 

 

  h2’s หินกรวดมน หินทราย หินดินดาน สีน้ําตาลแดง ; ยุคคารบอนิเฟอรัส  
ชวงบน 

 

  p 2-1 หินทรายเนื้อทัฟฟ หินดินดาน  หินปูน หินเชิรตแบบเปนชั้น บางแหงเปน
หินภูเขาไฟและหินฮอรนเฟส ; ยุคเพอรเมียนชวงลาง-ชวงกลาง 

 

  p 3 หินลิทิคทัฟฟ หินเชิรต หินดินดานและหินปูน มีซากดึกดําบรรพ ; ยุคเทอร
เมียนชวงบน 

 

  q ตะกอนปจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ํา กรวด ทราย ดิน ; ยุคควอเทอรนารี 
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3.6 ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจดิน พบวาในบริเวณศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ จําแนกได 

7 ชุดดิน 17 หนวยแผนที่ดิน คือ 

 ชุดดนิ หนวยแผนที่ดิน  
 1 ชุดดินบานจอง Bg – hb – clD , Bg – hb - clG  
 2 ชุดดินเชียงใหม Cm – slB  
 3 ชุดดินลาดหญา Ly – mw - sgslD , Ly – mw – slB , Ly – mw – slC Ly 

– mw – slD , Ly – sgslD , Ly – sgslE , Ly – slC , Ly – 
slD,  

 

 4 ชุดดินสรรพยา Sa – fsi - silA , Sa – mw - silA  
 5 ชุดดินทายาง Ty – gslB , Ty – gslF  
 6 ชุดดินวังไห Wi - clC  
 7 ชุดดินวังสะพุง Ws – sglB  
  
 

 
รูปที่ 3-7 หนาตัดดิน 

ชุดดินบานจอง 

ชุดดินบานจอง (Ban Chong Series : Bg) 
เปนดินลึกมากดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวสีน้ําตาลเขม

ถึงสีน้ําตาลปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-
6.5)  ดินลางเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลือง ถึงสีแดง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) มีการระบาย
น้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินชาถึงเร็ว การซึมผานไดของน้ํา
ปานกลาง 
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รูปที่ 3-8  หนาตัดดิน 

ชุดดินเชียงใหม 

ชุดดินเชียงใหม (Chiang Mai Series : Cm) 
เปนดินลึกมาก ที่มีการสลับชั้นของเนื้อดินตางๆ เนื่องจาก

การทับถมเปนประจํา ของตะกอนน้ําพา เมื่อมีน้ําทวมลนฝง ดิน
บนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนปนทราย สี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน  ปนทราย หรือดิน
รวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาล
ปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมกาตลอดชั้น 
การระบายน้ําดีปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา การซึม
ผานไดของน้ําปานกลาง 

 

 
 

 
รูปที่ 3-9 หนาตัดดิน 
ชุดดินลาดหญา 

ชุดดินลาดหญา (Lat Ya Series : Ly) 
เปนดินลึกปานกลาง  ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปน

ทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินบน
ตอนลาง เปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดงและเปนดินรวนเหนียวปนทรายปน
กรวด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 5.0) ดินลางตอนลาง
เปนดินรวนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองในชวงความลึก 50-
125 ซม. จากผิวดินกอนกรวดเปนพวกเศษหินควอรตไซต หิน
ทราย หินฟลไลท และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรัง
กระจายอยูทั่วไปในชั้นดินปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด 
(pH 4.5-5.0) การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินปาน
กลางถึงเร็ว การซึมผานไดของน้ําปานกลาง 
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รูปที่ 3-10 หนาตัดดิน 

ชุดดินสรรพยา 

ชุดดินสรรพยา (Sapphaya Series : Sa) 
เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทราย

แปง สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนดางปาน
กลาง (pH 8.0) ดินบนตอนลางมีลักษณะเน้ือดินและสีไมแนนอน 
ขึ้นอยูกับตะกอนที่น้ําพามาทับถมในแตละป ซึ่งอาจจะมีลักษณะ
แตกตางกันเห็นไดชัดเจน เชนเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน
เหนียว  สีน้ําตาลปนเหลืองเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสี
น้ําตาลแก และพบเกล็ดแรไมกาปะปนอยูตลอดหนาตัดดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
ตอนลาง เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เปนดางปานกลาง (pH 8.0) การระบายน้ําดีปานกลางถึง
คอนขางเลว การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา การซึมผานไดของ
น้ําชา 

 

 
 

 
รูปที่ 3-11 หนาตัดดิน 

ชุดดินทายาง 

ชุดดินทายาง (Tha yang Series : Ty) 
เปนดินตื้นถึงชั้นกรวด ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน มี

กรวดและเศษหินกอนหินปนอยูตอนบนประมาณ 15-34 %โดยปริมาตร 
สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย 
(pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนปนดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปนทรายปนกรวดและเศษหินมีปริมาณมากกวา 35 
%โดยปริมาตร เพ่ิมขึ้นตามความลึกจะพบชั้นดินปนกรวดปนเศษหินนี้ตื้น
กวา 50 ซม. จากผิวดิน  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอยถึงกรด
ปานกลาง (pH 5.5-6.0 )  ดินลางตอนลางเปนชั้นเศษหินกรวดของหิน
ทรายการระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา การซึมผานไดของ
น้ําปานกลางถึงเร็ว 
  

 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                     ลุมนํ้าปาย  3-10 

 
รูปที่ 3-12 หนาตัดดิน 

ชุดดินวังไห 

ชุดดินวังไห (Wang Hai Series : Wi) 
เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน

เหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาลปนแดงเขม 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดิน
ลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางตอนลาง
เปนดินเหนียว สีแดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) การ
ระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินชาถึงเร็ว การซึมผานได
ของน้ําปานกลาง 

  
 

 
 
 

 
รูปที่ 3-13 หนาตัดดิน 

ชุดดินวังสะพุง 

ชุดดินวังสะพุง (Wang Saphung Series : Ws) 
เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว

หรือ   ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาลปนเทา
เขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  ดิน
ลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางตอนลางเปนดิน
เหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน  และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายใน 
100 ซม. จากผิวดิน  สีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุด
ประสีน้ําตาลปนเหลือง สีแดง และสีน้ําตาล  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 4.5-6.5) การระบายน้ําดี การไหลบา
ของน้ําบนผิวดินชาถึงเร็ว การซึมผานไดของน้ําปานกลาง 
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ตารางที่ 3-2  ตารางแสดงคุณสมบัติของดินในพื้นท่ีโครงการ 
หนวยแผน

ท่ีดิน เนื้อดินบน เนื้อดินลาง สีดินบน สีดินลาง 

Bg–hb-clD ดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว น้ําตาล แดง 
Bg–hb-clG ดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว น้ําตาล

เขม 
แดง 

Cm-slB ดินรวนปนทราย ดินทรายปนดินรวน น้ําตาล น้ําตาล 
Ly-mw-
sgslD 

ดินรวนปนทรายปนกรวด
เล็กนอย 

ดินรวนเหนียวปนทรายปน
กรวดเล็กนอย 

น้ําตาล น้ําตาล 

Ly-mw-slB ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทรายปน
กรวดเล็กนอย 

น้ําตาล น้ําตาล 

Ly-mw-slC ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทรายปน
กรวดเล็กนอย 

น้ําตาล น้ําตาล 

Ly-mw-slD ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทรายปน
กรวดเล็กนอย 

น้ําตาล น้ําตาล 

Ly-sgslD ดินรวนปนทรายปนกรวด
เล็กนอย 

ดินรวนเหนียวปนทรายปน
กรวดเล็กนอย 

น้ําตาล น้ําตาล 

Ly-sgslE ดินรวนปนทรายปนกรวด
เล็กนอย 

ดินรวนเหนียวปนทรายปน
กรวดเล็กนอย 

น้ําตาล น้ําตาล 

Ly-slC ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทรายปน
กรวดเล็กนอย 

น้ําตาล น้ําตาล 

Ly-slD ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทรายปน
กรวดเล็กนอย 

น้ําตาล น้ําตาล 

Sa-fsi-silA ดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง น้ําตาล น้ําตาล 
Sa-mw-silA ดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง น้ําตาล น้ําตาล 
Ty-gslB ดินรวนปนทรายปนกรวด ดินรวนปนทรายปนกรวดมาก น้ําตาล น้ําตาล 
Ty-gslF ดินรวนปนทรายปนกรวด ดินรวนปนทรายปนกรวดมาก น้ําตาล น้ําตาล 
Wi-clC ดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว น้ําตาล น้ําตาล 
Ws-sglB ดินรวนปนกรวดเล็กนอย ดินเหนียวปนกรวดเล็กนอย น้ําตาล

เขม 
แดง 
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ตารางที่ 3-2  ตารางแสดงคุณสมบัติของดินในพื้นท่ีโครงการ (ตอ) 
หนวยแผนที่ดิน pH 

ดินบน 
pH 

ดินลาง 
ความ
ลาด
ชัน(%)

ความลึก 
(ซม.) 

การระบายน้ํา กลุมดิน 

Bg–hb-clD 6.0-6.5 5.5-6.0 12-20 >150 ดี 29 
Bg–hb-clG 6.0-6.5 5.5-6.0 50-75 >150 ดี 29 
Cm-slB 6.0-6.5 6.5-7.0 2-5 >150 ดี 38 
Ly-mw-sgslD 5.0-5.5 4.5-5.0 12-20 50-100 ดีปานกลาง 56 
Ly-mw-slB 5.0-5.5 4.5-5.0 2-5 50-100 ดีปานกลาง 56 
Ly-mw-slC 5.0-5.5 4.5-5.0 5-12 50-100 ดีปานกลาง 56 
Ly-mw-slD 5.0-5.5 4.5-5.0 12-20 50-100 ดีปานกลาง 56 
Ly-sgslD 5.0-5.5 4.5-5.0 12-20 50-100 ดี 56 
Ly-sgslE 5.0-5.5 4.5-5.0 20-35 50-100 ดี 56 
Ly-slC 5.0-5.5 4.5-5.0 5-12 50-100 ดี 56 
Ly-slD 5.0-5.5 4.5-5.0 12-20 50-100 ดี 56 
Sa-fsi-silA 6.0-6.5 6.5-7.0 1-2 >150 คอนขางเลว 21 
Sa-mw-silA 6.0-6.5 6.5-7.0 1-2 >150 ดีปานกลาง 21 
Ty-gslB 5.0-5.5 4.5-5.0 2-5 25-50 ดี 48 
Ty-gslF 5.0-5.5 4.5-5.0 35-50 25-50 ดี 48 
Wi-clC 6.0-6.5 5.5-6.0 5-12 100-150 ดีปานกลาง 31 
Ws-sglB 6.0-6.5 5.5-6.0 2-5 50-100 ดี 55 
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รูปที่ 3-14  แผนที่ดินศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําร ิ
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ตารางท่ี 3-3  ตารางแสดงคําอธิบายหนวยแผนที่ดิน 
Bg–hb-clD ชุดดินบานจองที่อ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดางสูง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนเหนียว 

ความลาดชัน 12-20 % 
Bg–hb-clG ชุดดินบานจองที่อ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดางสูง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนเหนียว 

ความลาดชัน 50-75 % 
Cm-slB ชุดดินเชียงใหม ที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ความลาดชัน 2-5 % 
Ly-mw-
sgslD 

ชุดดินลาดหญาที่มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายปนกรวด
เล็กนอย ความลาดชัน 12-20 % 

Ly-mw-slB ชุดดินลาดหญาที่มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ความ
ลาดชัน 2-5 % 

Ly-mw-slC ชุดดินลาดหญาที่มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ความ
ลาดชัน 5-12 % 

Ly-mw-slD ชุดดินลาดหญาที่มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ความ
ลาดชัน 12-20 % 

Ly-sgslD ชุดดินลาดหญาที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายปนกรวดเล็กนอย ความลาดชัน      
12-20% 

Ly-sgslE ชุดดินลาดหญาที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายปนกรวดเล็กนอย ความลาดชัน   20-
35%  

Ly-slC ชุดดินลาดหญาที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ความลาดชัน 5-12% 
Ly-slD ชุดดินลาดหญาที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ความลาดชัน 12-20% 
Sa-fsi-silA ชุดดินสรรพยาที่เปนดินทรายแปงละเอียด มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ความ

ลาดชัน 0-2 % 
Sa-mw-silA ชุดดินสรรพยาที่มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ความ

ลาดชัน 0-2 % 
Ty-gslB ชุดดินทายาง ที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายปนกรวด ความลาดชัน 2-5 % 
Ty-gslF ชุดดินทายาง ที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายปนกรวด ความลาดชัน 35-50 % 
Wi-clC ชุดดินวังไห ที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12% 
Ws-sglB ชุดดินวังสะพุง ที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนกรวดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
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3.7 สภาพการใชที่ดิน 
สภาพการใชท่ีดิน ป 2550 
จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 สํานักสํารวจดินและวาง

แผนการใชที่ดิน พบการใชที่ดินประเภทตางๆ ดังนี้ 
1) พ้ืนที่เกษตรกรรม   มีเนื้อที่ 239.74 ไร หรือรอยละ 5.34 ของพื้นที่ทั้งหมด 
2) พ้ืนที่ปาไม   มีเนื้อที่ 3916.59 ไร หรือรอยละ 87.04 ของพื้นที่ทั้งหมด  
3) พ้ืนที่แหลงน้ํา   มีเนื้อที่ 156.66 ไร หรือรอยละ 3.48 ของพื้นที่ทั้งหมด 
4) พ้ืนที่ใชประโยชนอ่ืนๆ ไดแก พ้ืนที่ชุมชน ลานเฮลิคอปเตอร ทุงหญาและหาดทราย มีเนื้อที่

ทั้งสิ้น 187.01 ไร หรือรอยละ 4.15 ของพื้นที่ทั้งหมด 
ตารางท่ี 3-4  สภาพการใชท่ีดินป 2550 

เนื้อที ่
สัญลักษณ ประเภทการใชที่ดิน 

ไร รอยละ 
 1. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A)   
    1.1 พ้ืนท่ีทํานา   

A101         นาขาว 7.16 0.16 
    1.2 พืชไร   

A201         พืชไรผสม 153.33 3.41 
    1.3 ไมยืนตน   

A305         สกั 8.35 0.19 
    1.4 ไมผล   

A402         สม 52.57 1.17 
    1.5 ทุงหญาเลี้ยงสตัวและโรงเรือนเลี้ยงสตัว   

A704         โรงเรือนเลี้ยงสุกร 18.33 0.41 
 2. พ้ืนท่ีปาไม (F)   

F200         ปาผลดัใบรอสภาพฟนฟู 3,916.59 87.04 
 3. พ้ืนท่ีแหลงนํ้า (W)   

W201         อางเก็บนํ้า 156.66 3.48 
 4. พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลกูสราง (U)   

U201        หมูบาน 130.71 2.90 
U401        ลานจอดเฮลิคอปเตอร 16.32 0.36 

 5. พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M)   
M101        ทุงหญา 24.32 0.54 
M402        หาดทราย 15.66 0.35 

รวม 4,500 100 
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รูปที่ 3-15  แผนที่สภาพการใชที่ดินป พ.ศ.2550 ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําร ิ
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3.8 ทรัพยากรน้ํา 
พ้ืนที่ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ มีแมน้ําปายไหลผานทางดานทิศ

ตะวันออกของพื้นที่ และมีอางเก็บน้ําอีก 4 อางตั้งอยูภายในพื้นที่ศูนยฯ ไดแก  
อางเก็บน้ําจองจาย มีความจุ  304,000  ลูกบาศกเมตร 
อางเก็บน้ําอัสดง  มีความจุ  106,000  ลูกบาศกเมตร 
อางเก็บน้ําสายแล  มีความจุ  450,000  ลูกบาศกเมตร 
อางเก็บน้ําใกลรุง  มีความจุ  117,000  ลูกบาศกเมตร 

  
รูปที่ 3-16  แมนํ้าปาย 

รูปที่ 3-17  อางเก็บนํ้าจองจาย 

รูปที่ 3-18  อางเก็บนํ้าสายแล 
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รูปที่ 3-19  อางเก็บนํ้าใกลรุง 

รูปที่ 3-20  อางเก็บนํ้าอัสดง 

3.9 ทรัพยากรปาไม 
ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ มีพ้ืนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ (ปาแมปาย

ฝงขวาตอนลาง) สภาพปามีความอุดมสมบูรณมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนภูเขาสูงซับซอนและยังไมมี
การบุกรุกแผวถางปาของราษฎร ซึ่งปาที่พบมี 3 ชนิด คือ  

ปาเบญจพรรณ พบในพื้นที่สวนใหญ เปนปาโปรงประกอบดวยตนไมขนาดใหญและขนาด
กลางหลายชนิด บางแหงมีไมไผชนิดตาง ๆ ขึ้นกระจายทั่วไป พบบริเวณตามเชิงเขาและบนสันเขาพันธุ
ไมที่สํารวจพบไดแก สัก ประดู สมพง กวาว กระพี้ควาย เก็ดแดง เปนตน ไมไผไดแก ไผบง ไผซาง  

ปาเต็งรัง เปนปาโปรง มีตนไมขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นปะปนกัน ตามพ้ืนลาง
มีหญาขึ้น สภาพดินจะเปนดินรวนปนทรายและลูกรัง พันธุไมที่พบไดแก เต็ง รัง เหียง ติ้ว เปนตน  

ปาดิบเขา จะพบตามหุบเขาและตามลําหวย สภาพปารกทึบ ประกอบดวยไมพุม ไมลมลุก 
เถาวัลย หวาย กลวยไม ไผชนิดตาง ๆ และเฟรน กลวยไมเกาะอยูทั่วไป พันธุไมที่พบไดแก กอน้ํา หวา 
มะเด่ือ อินทนิลน้ํา เปนตน 
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รูปที่ 3-21  ปาไมในพื้นที่โครงการ 
3.10 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ประชาชนสวนใหญเปนชาวไทยใหญ และกระเหรี่ยง นับถือศาสนาพุธ ศาสนาคริสต และนับ
ถือผี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการรับจางทั่วไป พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว กระเทียม 
พืชผักผลไม เปนตน อาชีพรองลงมาคือดานปศุสัตว เลี้ยงสัตวเพ่ือนําไวใชเปนแรงงาน และบริโภค
ภายในครัวเรือนเทานั้น สัตวที่นิยมเลี้ยง ไดแก โค กระบือ สุกร ไก เปนตน รายไดเฉลี่ยอยูที่ 20,000 
บาทตอครัวเรือน ตอป ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปคือ ประเพณีจองพารา 
ประเพณีปอยสางลอง และการฟอนไต ซึ่งเปนศิลปการแสดงของชาวไทยใหญ 
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สวนที่ 4 
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

4.1 แผนผังการใชที่ดินรวม 
ผังของศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ ที่ไดจัดทําขึ้นนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพ

พ้ืนที่ การใชประโยชนที่ดิน อาคารและกิจกรรมเปาหมาย ที่หนวยงานตางๆรับผิดชอบและพัฒนาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของศูนยฯ เพ่ือใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูตนแบบ ตามแนวพระราชดํารินําไปสูการ
ประยุกตใช บนพ้ืนฐานความเขาใจในคุณคาของทรัพยากรในพื้นที่ 

ดังนั้น แผนผังการใชที่ดินโดยรวมที่จัดทําขึ้น จึงจัดตามความรับผิดชอบของแตละหนวยงานและ
ดําเนินการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของศูนยฯ ซึ่งมีดังนี ้

 1 ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต และแปลงสาธิต กรมวิชาการเกษตร 
 2 ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียครบวงจร กรมพัฒนาที่ดิน 
 3 พ้ืนที่สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม กรมวิชาการเกษตร 
 4 แปลงนาสาธิต กรมการขาว 
 5 สถานีประมงน้ําจืด กรมประมง 
 6 สถานีบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว 
 7 สถานีควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงขาติสัตวปาและพันธุพืช 
 8 เขตพระราชฐาน (เรือนประทับแรม) 
 9 พ้ืนที่สวนกลางของศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย 
 10 พ้ืนที่ปา กรมอุทยานแหงขาติสัตวปาและพันธุพืช 
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รูปที่ 4-1 ผังศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําร ิ
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4.1.1 ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต และแปลงสาธิต กรมวิชาการเกษตร 
เปนจุดแรกเมื่อเขามาในศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ ประกอบไปดวยอาคาร

ศูนยขอมูลโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ ทําหนาที่เปนแหลงรวบรวมขอมูลตางๆของทางศูนยฯและยัง
เปนที่ฝกอบรมแนะนําความรูทางดานการเกษตรใหแกเกษตรกรและราษฎรที่เขามาติดตอ และยังมีกลุม
อาคารบริการดานวิชาการของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งใชสําหรับศึกษาและวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กลวยไม พัฒนาพันธุขาว พันธุ กข 21 และยังเปนแหลงเรียนรูดานพันธุพืชเพ่ือการบริโภค 

 

 
  

 
หมายเลข 1  บริเวณทางเขาศูนย 
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หมายเลข 2  ปายศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย จังหวัดแมฮองสอน 

  
หมายเลข 3  ปายศูนยประสานงานโครงการ หมายเลข 3  ศูนยประสานงานโครงการ 

 
หมายเลข 4  พื้นที่ปลูกตนแมคคาเดเมีย 
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หมายเลข 5  แปลงทดลองปลูกผักตางๆ ตามฤดูกาล 

 
หมายเลข 6  ลานดินเพาะชํากลาพืชไมดอกไมประดับเมืองหนาว 

 
หมายเลข 7  ลานจอดเฮลิปคอปเตอร 
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4.1.2 ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียครบวงจร กรมพัฒนาท่ีดิน 
เปนจุดเรียนรูและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียแบบครบวงจร และยังเปนจุดสาธิตการทําปุยหมัก

อัดเม็ด จุดเรียนรูการปลูกหญาแฝก การทําปุยอินทรียน้ํา และการทําสารไลแมลง จากวัสดุธรรมชาติ 

 

 

 

หมายเลข 1  ปายศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียครบวงจร 
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หมายเลข 2  ระบบอนุรักษดินและนํ้า (ปลูกแฝกริมบอนํ้า) 

  
หมายเลข 3  เตรียมพื้นที่ปลูกผัก หมายเลข 4  แปลงเกษตรอินทรีย (ชาวเขากําลังปลูกคะนา) 

  
แปลงเกษตรอินทรีย (ชาวเขากําลังรดนํ้าผักกวางตุง) แปลงเกษตรอินทรีย 
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หมายเลข 5  จุดเรียนรูการใชสารอินทรียทดแทนสารเคม ี

  
หมายเลข 6  ระบบใหนํ้าในแปลงเกษตรอินทรีย หมายเลข 7  จุดเรียนรูหญาแฝก 

  
หมายเลข 8  จุดปลูกผักอินทรียในแสลนตาขาย หมายเลข 9  จุดเรียนรูการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 

  
หมายเลข 10  จุดเรียนรูการผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช หมายเลข 11  โรงปุยอินทรียปนเม็ด 
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4.1.3 พ้ืนที่สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม กรมวิชาการเกษตร 
จุดสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม เปนจุดเรียนรูตัวอยางของกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับการใช

ประโยชนของที่ดินที่มีอยางจํากัดใหไดประโยชนสูงสุด ตามหลักของทฤษฎีใหม 

 

พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม 

 

4.1.4  แปลงนาสาธิต กรมการขาว 
เปนจุดเรียนรูดานการเกษตรแปลงนาขาว พันธุขาวที่พัฒนา เปนพันธุ กข 21(RD21) เปนพันธุ

ขาวเจาที่ไดรับการผสม 3 ทาง ระหวางขาวดอกมะลิ 105 และนางมล เอส -4  กับไออาร 26 ที่สถานี
ทดลองขาวสุพรรณบุรี เมื่อพ.ศ. 2517  และไดปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองขาวสุพรรณบุรี จนไดสายพันธุ 
SPR7419-86-2-5 ซึ่งเปนพันธุแรกที่ตานทานโรคใบหงิก และใหผลผลิตคอนขางสูง 
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พื้นที่สาธิตการทํานาขาว 
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4.1.5 สถานีประมงนํ้าจืด กรมประมง 
เปนที่ตั้งของสถานีประมงน้ําจืด จังหวัดแมฮองสอน เปนที่ศึกษาทดลองวิจัยพันธุสัตวน้ําจืดของ

ไทยที่หายากและใกลสูญพันธุ เชน เขียดแลว เตาพ้ืนเมือง พันธุปลาพ้ืนเมือง 10 ชนิด กบ 5 ชนิด และยัง
เปนแหลงศึกษาคนควาทดลองวิเคราะหและวิจัยเทคนิคการเลี้ยงสัตวน้ําจืด อาทิเชน บอพอแมพันธุเขียด
แลว ปลากดหัวเสียม ปลากดคังสาละวิน และปลาชอนงูเหา เปนตน 

 

 

  

หมายเลข 1  ปายหนาสถานีประมงนํ้าจืด หมายเลข 2  อาคารสํานักงาน 
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หมายเลข 3  บอเลี้ยงสัตวนํ้า 

   
บอปลาทดลอง บออนุบาลปลา บออนุบาลเขียด 

   
เขียดแลว ปลาชอนงูเหา ปลากดคังสาละวิน 

   

4.1.6 สถานีบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว 
เปนสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตว เพ่ือผลิตและขยายพันธุสูเกษตรกร และยังทําหนาที่เปน

สถานที่อนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง อาทิเชน ไกฟาหลวง เปดเทศ ไกพันธุแมฮองสอน โค กระบือ และสัตวที่
ใกลสูญพันธุทั้งนอกและในถิ่นกําเนิดเดิม และยังเปนสถานที่วิจัยและทดสอบพันธุสัตวนําเขา เชน อูฐ
โหนกเดียวออสเตรเลีย แกะเนื้อพันธุคาทาดิน ซานตาอิเนส บารบาโดสแบล็คเบลลี่ คอรเปอร แกะเนื้อและ
ขนพันธุ เซาทแอฟริกันมัตตอนเมอรริโน คอรริเดล และบอนด 
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หมายเลข 1  อาคารสํานักงาน หมายเลข 2  งานผลิตพันธุสุกร 

  
หมายเลข 3  คอกอูฐ หมายเลข 4  งานผลิตพันธุแกะ 
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หมายเลข 5  ทุงหญาเลี้ยงสัตว หมายเลข 6  โรงเลี้ยงไก 

 

การวิจัยและทดสอบพันธุสัตวนําเขา แกะเนื้อพันธุคาทาดิน ซานตาอิเนส บารบาโดส แบล็คเบล
ลี่ คอรเปอร แกะเนื้อและขนพันธเซาทแอฟริกันมัตตอนเมอรริโน คอรริเดล และบอนด 

   
แกะพันธุคาทาดิน แกะพันธุซานตาอิเนส แกะพันธุบารบาโดส แบล็คเบลลี่ 

   
แกะพันธุคอรเปอร แกะพันธุเซาทแอฟริกันมัตตอน เมอรริโน แกะพันธุคอรริเดล 

 

4.1.7 สถานีควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงขาติสัตวปาและพันธุพืช 
สถานีควบคุมไฟปาจังหวัดแมฮองสอนมีหนาที่ปองกันและควบคุมไฟปา ลาดตระเวนตรวจหาไฟ

ปาในพื้นที่ 250,000 ไร มีการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับวิธีรับมือหากเกิดไฟปา 
และยังเปนจุดเรียนรูเรื่องการใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติที่ทิ้งแลว ใหเกิดประโยชน บอปุยหมักจากใบไม
แหง ที่เมื่อนานไปอาจกอใหเกิดไฟปาไดในฤดูรอน 
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หมายเลข 1  อาคารจอดรถ หมายเลข 2  โรงเก็บอุปกรณดับไฟ 

  

หมายเลข 3  ศาลาฝกอบรมควบคุมไฟปา หมายเลข 4  ศาลาชมไพร 
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4.1.8 เขตพระราชฐาน (เรือนประทับแรม) 
เปนที่ประทับแรมสวนพระองคในระหวางเสด็จมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน และยังเปนที่

พักรับรองขาราชบริพาร ตลอดจนคณะผูตามเสด็จ 

 

 

 
เรือนประทับแรม 
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4.1.9 พ้ืนที่สวนกลางของศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย 
ประกอบไปดวยเรือนเพาะชํากลวยไมและกุหลาบ เปนสถานที่วิจัยและทดลองเรื่องพันธุและการ

ปลูกกุหลาบตัดดอก เริ่มดําเนินการครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2527 เพ่ือสงเสริมอาชีพและความรูใหกับราษฎรใน
จังหวัดแมฮองสอน เนื่องจากแมฮองสอนมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและภูมิประเทศเหมาะกับการปลูก
กุหลาบปจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกกุหลาบ 5 ไร และมีกุหลาบตัดดอก 8 สายพันธุ 

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและทดลองเรื่องการถนอมรักษาผลผลิตทางการเกษตร เชน การทํา
ผักกาดเขียวดอง 3 รส หรือตากแหง ผักกาดแหงสูตรโบราณ มะเขือเทศแชอ่ิม ซอสมะเขือเทศ เปนตน 

ปจจุบันเปนที่ทองเที่ยวและเยี่ยมชมพัฒนาดานการถนอมรักษาดอกไมและจัดภูมิทัศนเพ่ือดึงดูด
นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม 

 

 

หมายเลข 1  เรือนเพาะชํากลวยไมและกุหลาบบริเวณที่ติดกับศาลาทรงงาน 
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หมายเลข 2  กลุมอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 
โรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน 

  
หมายเลข 3  แปลงปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร 

   
ผลผลิตดอกไมแหง ผักกาดดองและบวยดอง ตั้งฉายกะหล่ําปลีดอง 
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4.1.10 พ้ืนที่ปา กรมอุทยานแหงขาติสัตวปาและพันธุพืช 

 

 

หมายเลข 1  ปาไมในพื้นที่โครงการ 
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หมายเลข 2  อางเก็บนํ้าจองจาย 

 
หมายเลข 3  อางเก็บนํ้าอัสดง 

 
หมายเลข 4  อางเก็บนํ้าสายแล 

 
หมายเลข 5  อางเก็บนํ้าใกลรุง 
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สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ แตทั้งนี้ตอง
พิจารณาใหสอดคลองตามความตองการที่แทจริง เปนไปตามนโยบายและแผน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตางๆ ไดรับความสะดวกสบายใหความปลอดภัยพรอมทั้งเปนการแกไข
ปญหาตางๆ ในการยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่โครงการ 
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย เปดบริการแกเกษตรกรและผูสนใจ ใหเขามาเรียนรูการทํา
การเกษตร โดยเนนการใชกลยุทธและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก โดยกําหนดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรูแบบโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดําริเปนตนแบบ โดยไดดําเนินการดังนี้ 

ระเบียบการและการเปดรับสมัครเกษตรกรเขาเรียนรู (หลักสูตรระยะยาว) 
-ศูนยฯประกาศรับสมัครเกษตรกรเขามาเรียนรูดวยความสมัครใจ และเขามาเรียนรูเปนเวลา 1 ป 
-เกษตรกรทําขอตกลงกับทางศูนยฯ ตลอดระยะเวลาที่เขามาเรียนรูในหลักสูตร 
-ศูนยฯยกผลผลิตที่เกษตรกรเขามาฝกปฏิบัติใหแกเกษตรกรทั้งหมด ในป 2550 มีเกษตรกรเขามา

เรียนรูในศูนยฯจํานวน 25 ราย เปนเกษตรกรที่มาจากอําเภอปางมะผา จํานวน 10 ราย และในป 2551 
มีเกษตรกรเขามาเรียนรูทั้งหมด 15 ราย 
หลักสูตรระยะยาว 1 ป 

-ใชกระบวนการเรียนรูแบบโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดําริเปนตนแบบ และเพิ่มเติมในดาน
การตลาด ชองทางการตลาด การทําบัญชีครัวเรือน และการออมทรัพย เรียกวา การเรียนรูแบบองครวม 

-เปนการผลิตโดยใชสารอินทรียทดแทนการใชสารเคมีทั้งหมด รวมทั้งการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
และการใชวิธีธรรมชาติ การใชวิธีกล การใชสารชีวภัณฑและชีววิธี เปนตน 

-ยึดหลักปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดตนทุนการผลิตตอไร 
การวางแผนการผลิต 

-ใชกลยุทธเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูกเหลือจําหนายเพ่ิม
รายได ใชความหลากหลายของชนิดและพันธุผักในพื้นที่จํากัด 

-ทุกคนมีการวางแผนปลูกรวมกัน เพ่ือไมใหมีผลผลิตออกพรอมกัน เรียกวาการวางแผนปลูกแบบ
เหลื่อมวันกัน 
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การตลาด 
-ใชแผนการตลาดระดับบน แบบออรเดอร (Order) สงผลผลิตตามหางราน โรงแรม สถานที่

สําคัญๆ ในจังหวัดแมฮองสอน 
-เปดใหบริการประชาชนโดยทั่วไป เปนซุปเปอรมารเก็ตภายในบริเวณศูนยฯ สามารถเลือกได

ตามใจชอบ คิดราคาและน้ําหนักตามจริง 
-จัดตลาดสํารองไวจําหนายผลผลิตในตัวเมือง จํานวน 1 แหง 

การสงเสริมการศึกษาและการทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ 
ศูนยเรียนรูเปดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 มีประชาชน นิสิต นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และ

คณาจารยจากที่ตางๆขอเขามาศึกษาดูงาน ตลอดจนนักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมเดินเที่ยวแปลงผัก
เกษตรกรภายในศูนยเรียนรูเปนประจํา 
สรุปผลการดําเนินงานในป พ.ศ.2551 

1.การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
-สรางที่พักใหเกษตรกรที่เรียนรูในหลักสูตรระยะยาว 1 ป 
-กอสรางสิ่งสาธารณูปโภคภายในศูนยฯ เชน วางทอระบบน้ําเขาหมูบานศูนยฯ สรางหองน้ํารวม 
-ติดตั้งระบบไฟฟา และเดินระบบไฟฟาในที่พักครบทุกหลัง 
-ปรับปรุงจุดเรียนรูภายในศูนยเรียนรูฯ 
-ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษธรรมชาติ 
-ดูแลบริเวณสถานที่ตลอดทั้งป 

2.การอบรมเกษตรกร 
 หลักสูตรระยะยาว 1 ป 

-มีเกษตรกรเขารับการฝกอบรมจํานวน 8 ครอบครัว สมาชิก 15 คน 
 หลักสูตรระยะสั้น 

-อบรมเกษตรอินทรียแมฮองสอน รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน โดยใช
งบประมาณของ อบจ.มส. หลักสูตร 4 วัน 3 คืน มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 90 คน 

-รองรับผูมาศึกษาดูงาน จํานวน 500 คนตอป 
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ภาพกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการในศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําริ 

  
 

 
ผลิตภัณฑปุยอินทรียนํ้า 

การผลิตปุยหมัก กองปุยหมัก 
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การผลิตปุยหมัก 

การผลิตปุยหมักแบบหมูหลุม 

ปลูกปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดนิ 
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โรงผลิตปุยอินทรียปนเม็ด 

 

 
สาธิตการผลิตปุยอินทรียแบบปนเม็ด 

จัดทําจุดเรียนรูภายในศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย 

จุดเรียนรูการปลูกผักอินทรีย จุดเรียนรูการปลูกหญาแฝก 
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จุดเรียนรูการผลตินํ้าหมักชีวภาพ 

จุดเรียนรูการผลตินํ้าหมักชีวภาพ จุดเรียนรูการทําปุยหมัก 

การฝกอบรมเกษตรกรในหลักสูตรระยะสั้น 4 วัน 3 คืน รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน ในระหวางวันที่ 27-30 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมฮอรริเดย มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 
จํานวน 100 คน 
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การอบรมการทําเกษตรอินทรียหลักสูตรระยะยาว 1 ป 
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ปรับปรุงจุดเรียนรูและสภาพพื้นที่ภายในศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียครบวงจร 

 

 
ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษธรรมชาติ 
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สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                   ลุมนํ้าปาย  6-1  

สวนที่ 6 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

6.1 วัตถุประสงคของการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและขอสนเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูล
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งประกอบดวย แผนที่ดิน แผนที่ขอมูลพ้ืนฐาน และขอสนเทศ
อ่ืนๆ ของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดทําแผนที่ รายงานรูปเลม พรอมทั้ง
แผนซีดีฐานขอมูลของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในที่เดียวกันโดยใชระบบภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆเหลานี้ไดงายและสะดวกตอการคนหา และไดมีการจัดเก็บ
ระบบฐานขอมูลดังกลาวนี้ พรอมทั้งพจนานุกรมขอมูลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและ
โครงสรางของขอมูล บันทึกลงในแผนซีดีเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไวใชในการดําเนินงาน
ตอไป 

6.2 รายการขอมูลในระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 มีโครงสรางการจัดเก็บขอมูลแบบระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information System ) มีลักษณะ 
เฉพาะคือเปนการจัดเก็บขอมูลแผนที่ไวในระบบคอมพิวเตอร ที่มีขอมูลทางดานกราฟฟก ขอมูลทางดาน
ภูมิประเทศ ภาพถายทางอากาศ ตําแหนง ทิศทาง ระยะทางบนพื้นโลก และขอมูลเชิงบรรยาย เขามา
เกี่ยวของ ประกอบดวย ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ที่
สามารถเชื่อมโยงกันและนํามาประมวลผลรวมกันได และรวมถึงขอมูลเชิงภาพ (photo) ที่มี
ความสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือขอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือใหคําอธิบายอยางสังเขปสําหรับการคนควา
อางอิง 
 ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data)  มีทั้งขอมูลแบบ shape files ซึ่งมีลักษณะเปนเสน 

(Line) จุด (Point) พ้ืนที่วงรอบปด (Polygon) และ
ขอมูลแบบจุด หรือ raster (Geo Tiff) 

 ขอมูลเชิงบรรยาย(Attributes)  เปนขอมูลแบบ DBase files (.dbf) และ Excel files 
(.xls) 

 ขอมูลเชิงภาพ  เปนขอมูลแบบ JPEG (.jpg) ถายในพื้นที่จริง  
 ประกอบดวย ชั้นขอมูล ที่สําคัญไดแก ขอบเขตการปกครองถึงระดับตําบล หมูบาน ถนน ทางน้ํา 
ดัชนีแผนที่พ้ืนฐานลําดับชุด L7018 ดัชนีภาพถายออรโธสี 1:4,000 ดัชนีไฟลแบบจําลองความสูง 
(DEM) แผนที่ดิน แผนท่ีสภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 แผนที่การชลประทาน แผนที่
ธรณีวิทยาและขอมูลอุตุนิยมวิทยา เปนตน ขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนการใช
ที่ดินในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเปนอยางดี ประกอบดวย 
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Folder name : BASEDATA2552 
ความหมาย    : ไฟลขอมูลพ้ืนฐาน ป 2552  

ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล 

ที่มาของขอมูล 

1 bnd_โปงแดง ขอบเขตศูนยบริการและ
พัฒนาลุมน้ําปาย ตาม
พระราชดําริ 

polygon กรมที่ดิน จังหวัดแมฮองสอน  

2 province_โปง
แดง 

ขอบเขตจังหวัดของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 amphoe_โปงแดง ขอบเขตอําเภอของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 tambon_โปงแดง ขอบเขตตําบลของ
โครงการ 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 village_มส หมูบานและสถานที่
สําคัญของจังหวัด
แมฮองสอน 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

6 road_มส ถนนของจังหวัด
แมฮองสอน 

line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 stream_มส ทางน้ําของจังหวัด
แมฮองสอน 

line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 province_มส ขอบเขตการปกครองของ polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
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Folder name : L7018 
ความหมาย    : แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018  

ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล 

ที่มาของขอมูล 

1 L7018_โปงแดง ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐาน
กรมแผนที่ทหาร ชุด 
L7018 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 4547-2 ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 
บางสวน 

raster 
(.tif) 

กรมแผนที่ทหาร นํามาสแกนและใส
คาพิกัดโดยสวนพัฒนาเทคโนโลยี
และบริการ (สสว). กรมพัฒนาที่ดิน 

Folder name : QUICKBIRD 
ความหมาย    : ดัชนีขอมูลดาวเทียม 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 quickbird_โปง
แดง 

ดัชนีไฟลขอมูลดาวเทียม polygon สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน)  สทอภ/GISTDA  

Folder name : ORTHO 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายทางอากาศ  

ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล 

ที่มาของขอมูล 

1 ortho4k47_โปง
แดง 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:4,000  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 
  

ortho25k47_โปง
แดง 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธสี 
1:25,000 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 45472ne ไฟลภาพออรโธสี 
1:25,000 ที่ยกมาเปน
ตัวอยางเพียง 1 ไฟล 
จากทั้งหมด 2 ไฟล 

raster 
(.tif) 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : ORTHO 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายทางอากาศ 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

4 boundary_ortho ขอบเขตตัวอยางภาพ
ออรโธสี 1:25,000 

polygon สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน  

Folder name : DEM 
ความหมาย    : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 dem_โปงแดง ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM) 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : CONTOUR 
ความหมาย    : เสนระดับความสูง  
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 contour2m_โปง
แดง 

เสนระดับความสูง
ตัวอยาง 

polyline สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : WEATHER 
ความหมาย    : ขอมูลภูมิอากาศ 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2 month สถิติภูมิอากาศเฉลี่ยราย
เดือน 

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

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 soil25k_โปงแดง แผนที่ดินมาตราสวน 
1:25,000 จังหวัด
แมฮองสอน 

polygon

2 suit25k_
แมฮองสอน 

การจําแนกชั้นความ
เหมาะสมของดินสําหรับ
ปลูกพืช 

DBF 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
สวนสํารวจจําแนกดินที่ 3 
1.นายชัยรัตน  วรรณรักษ 
2.นายอัธยะ  พินจงสกุลดิษฐ 
3.นายสิงห  ศรีประคํา 
  

 
Folder name : GEOLOGY 
ความหมาย    : แผนที่ธรณีวิทยา 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 geo250k_โปง
แดง 

แผนที่ธรณีวิทยา มาตรา
สวน 1:250,000 

polygon กรมทรัพยากรธรณี 

 
Folder name : LANDUSE 
ความหมาย    : แผนที่สภาพการใชที่ดิน 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 lu2550_โปงแดง แผนที่สภาพการใชที่ดินป 
พ.ศ. 2550 

polygon สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1
และ 2 สํานักสํารวจดินและวาง

 
 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                                   ลุมนํ้าปาย  6-6  

Folder name : LANPLAN 
ความหมาย    : แผนที่แผนการใชที่ดิน 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 landplan_โปง
แดง 

แผนที่แผนการใชที่ดิน polygon สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช

Folder name : IRRIGATION 
ความหมาย    : แผนที่โครงการชลประทาน 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 irr_project_l โครงการชลประทาน
ขนาดใหญ 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 irr_project_m โครงการชลประทาน
ขนาดกลาง 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 irr_project_s โครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

4 
  

irr_area พ้ืนที่ชลประทาน polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

5 rid_office สํานักชลประทาน polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

6 reservoir_โปง
แดง 

แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา บอ
เก็บน้ํา 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : RDPZone 
ความหมาย    : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 building_โปงแดง อาคารสํานักงานใน
โครงการ 

point จากการแปรภาพออรโธสีเชิงเลข 

2 building_โปงแดง ภาพในพื้นที่ศูนยบริการ
และพัฒนาลุมน้ําปาย 

XLS ถายจากสถานที่จริง 

3 learncenter_โปง
แดง 

ภาพจุดเรียนรู ในพื้นที่
ศูนยบริการและพัฒนาล
ลุมน้ําปาย 

XLS ถายจากสถานที่จริง 

 
Folder name : PICTURE 
ความหมาย    : ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ 
ที่ ชื่อไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ที่มาของขอมูล 

1 building 
2 irrigation 
3 learncenter 
4 soilcoins 

ไฟลภาพถายพื้นที่จริง jpg สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน   
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6.3 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
 โครงการจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศโครงการพัฒนาที่ ดิน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ปงบประมาณ 2552 
 มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ที่ ชื่อโครงการ รหัสโครงการ จังหวัด 
1. โครงการเขื่อนขนุดานปราการชล อันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิ
พร.52.01นย.01_ขุนดาน นครนายก 

2. ฟารมตัวอยางตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พร.52.01อท.01_สีบัวทอง อางทอง 
3. โครงการเกษตรวิชญา พร.52.06ชม.01_เกษตรวิชญา เชียงใหม 
4. โครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ พร.52.06ชม.02_แมลอบ เชียงใหม 
5. โครงการสงเสรมิและพัฒนาความเปนอยู บานจอลือใต พร.52.06มฮ.01_จอลือใต แมฮองสอน 
6. ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ พร.52.06มฮ.02_ปางตอง แมฮองสอน 
7. ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําร ิ พร.52.06มฮ.03_โปงแดง แมฮองสอน 
8. ศูนยภูฟาพฒันา ตามพระราชดําริ พร.52.07นน.01_ภูฟา นาน 
9. ศูนยชยัพัฒนาการเกษตร สิรินธร พร.52.08พจ.01_เกษตรสิริน

ธร 
พิจิตร 

10. โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง พร.52.10ปข.01_ปลูกปา ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุร ี

11. โครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนอง
พลับ-กลัดหลวง 

พร.52.10ปข.02_หนองพลับ ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุร ี

12. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ

พร.52.11นศ.01_ปากพนัง นครศรธีรรมราช 
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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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในรอบ 60 

ป แหงการครองราชย 
5. กระทรวงศึกษาธิการ 2542 ทฤษฎีใหมในหลวง ชีวิตที่พอเพียง 
6. จันทบูรณ สุทธิ 2524  ไรเลื่อนลอยชาวเขา  กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย 
7. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534 ภูมิลักษณประเทศไทย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา 
8. มูลนิธิพระดาบส 2551 คําสอนพอ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง 
9. สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 2550 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนอยูบานจอลือใต 

จังหวัดแมฮองสอน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
10. สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย 2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการมูลนิธิในประเทศ

ไทย 
11. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2538  52 ป 

แหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
12. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2540  

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
13. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2544  ใตรม

บารมี  20 ป ที่ กปร. 
14. สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณแหงชาติ 2539  ประพาสตนบนดอย เนื่องในมหามงคล สมัยฉลอง

สิริราชสมบัติครบ 50 ป 
15. อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 60 ป ครองราชย ประโยชนสุข ประชาราษฎร ISBN 974-9771-94-X 
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รายนามผูจดัทํา 
 

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

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


