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สวนที่ 1 
ความเปนมาของโครงการปลกูปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 

1.1  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
รูปที่ 1-1  ปายชื่อโครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระราชดําริที่จะ
พระราชทานปาไมใหกับปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรง
ครองราชยได 50 ป เพ่ือเปนการฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ จึงมีพระราชดําริ เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ให ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวง และนายสุเมธ ตันติเวช
กุล เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยใหมูลนิธิ
ชัยพัฒนาและมูลนิธิแมฟาหลวง รวมกันดําเนินการปลูกปาเพ่ือพระราชทานใหแกประชาชนชาวไทย โดย
ใหมีหนวยงานตางๆ อาทิ กรมปาไม กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน เขามารวมดําเนินการ สวน
การดําเนินงานโครงการฯ นั้น ระมัดระวังอยาใหมีผลกระทบกับปญหาที่ดินทํากินของชาวบาน และใน
พ้ืนที่โครงการปลูกปา ใหปลูกแฝกเสริมไปดวย 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินที่ศูนยศึกษาหวยทราย เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม พ.ศ.2535 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชดําริ ใน
การนําพ้ืนที่ดังกลาวมาใชในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหญาแฝก ไดทรงมีพระราชดําริ ใหกรม
ปาไม กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน รวมกันดําเนินการและไดมีพระราชดําริ เมื่อป พ.ศ. 2535 ใน
เรื่องการสรางอางเก็บน้ําหวยไมตาย ซึ่งอยูในพื้นที่โครงการฯ นี้โดยใหพิจารณาพ้ืนที่ตอนบนดวยวา อาจ
สรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กๆ ได ตอมามูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแมฟาหลวง ไดพิจารณาเลือกพื้นที่
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โครงการจัดพัฒนาท่ีดินฯ สวนดังกลาวเปนพ้ืนที่ปลูกปาพระราชทาน โดยใหชื่อวา “โครงการปลูกปาชัย
พัฒนา-แมฟาหลวง” 

 

 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงปลูกตนพญาสัตบรรณ หนาอาคารสํานักงาน                

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 
 

 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงปลูกปาลมนํ้ามัน พันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 2                

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2548 
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สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จเขาชมโครงการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทน    

จากพืชและไบโอดีเซลจากการปฏิบัติการจริง  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 
 
 

 
เสด็จเขาชมการกลั่นนํ้ามันพืชเพื่อพัฒนาเปนพลังงานทดแทน 
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ทรงศึกษาเรื่องดนิในพื้นที่ โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 

 
 
 

 
ทรงนําคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล เขาเยี่ยมชม                        

โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง  เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 
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อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายชัยวัฒน สิทธิบุศย กราบบังคมทูลรายงาน การใชสารเรง พ.ด. 

 
 
 

 
ทรงนําคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล เขาเยี่ยมชม                        

โครงการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืช และไบโอดีเซลจากการปฏิบัติการจริง 
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ทรงพระดําเนินไปยังพลับพลาที่ประทับใน โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 

 

ประวัติเดิมของการใชที่ดิน 
บริษัทโดลไทยแลนด จํากัด ไดเชาที่ดิน โครงการจัดพัฒนาที่ดินหนองพลับ-กลัดหลวงตามพระราช

ประสงค ระยะเวลาเชา 20 ป มีพ้ืนที่ประมาณ 4,794 ไร ทําการปลูกสับปะรด ซึ่งจะครบกําหนดในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2536 ทางโครงการจัดพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ไดพิจารณาวาพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งทํา
การปลูกสับปะรดติดตอกันมานานถึง 20 ป หากจะจัดพื้นที่ใหราษฎรทํากินก็มีปญหาดินเสื่อมโทรม ดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ หนาดินถูกชะลางและพัดพาไปจนหมดหรือเกือบหมด เกิดการกัดเซาะเปนรองน้ํา
ลึกจํานวนมาก ทําใหดินเสื่อมโทรมอยางรุนแรง ประกอบกับการใชสารเคมีติดตอกัน มายาวนานอาจมี
ผลตกคางเปนอันตรายตอพืชและสัตวเลี้ยง ดังนั้นการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตรจึงคอนขางลําบาก 
ตองลงทุนสูง ไมคุมคากับการลงทุน หากจัดเปนที่ทํากินใหแกเกษตรกรก็จะเปนการสรางปญหาแก
เกษตรกร และประเทศชาติไมมีที่สิ้นสุด จึงเห็นวานาจะนํามาใชประโยชนเปนพ้ืนที่ศึกษาและพัฒนาฟนฟู
คุณภาพดิน น้ํา และปาไมเปนการขยายผลการศึกษาจาก โครงการพระราชดําริหวยทราย โครงการฯ 
เขาชะงุม และโครงการฯ หวยฮองไคร นํามาขยายผลในพื้นที่โครงการฯ นี้ 
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รูปที่ 1-2  สภาพพื้นที่กอนดําเนินการ                                           

ดินมีความเส่ือมโทรมมากเกิดจากการปลูกสับปะรดติดตอกันเปนเวลายาวนานกวา 20 ป 

  
รูปที่ 1-3  หินและลูกรังโผลเหนือผิวดินในพื้นที่ รูปที่ 1-4  การชะลางพังทลายแบบรองลึก (Gully erosion) 

1.2  วัตถุประสงค 
1) เพ่ือการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ทั้งในดานปาไม แหลงน้ํา ดิน 

รวมทั้งสภาวะแวดลอมอื่นๆ ใหบังเกิดความสมบูรณแกแผนดิน โดยการปลูกปา และจัดทําสวน
พฤกษศาสตรควบคูกับการอนุรักษดินและน้ํา ฟนฟูคุณภาพดินโดยใชหญาแฝก และการจดัหาแหลงน้ํา 

2) เพ่ือเสริมสรางทัศนคติและความสํานึกรับผิดชอบที่ดีงามตอประเทศชาติ ใหกับประชาชนใน
ทองถิ่น และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาตามโครงการใหมากที่สุด 

3) เพ่ือจัดทําฐานขอมูล ดานทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ปาไม และสภาพการใชประโยชนที่ดิน 
การวางแผนการใชที่ดิน แผนการดําเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมดําเนินการในแตละปงบประมาณ สําหรับ
ใชประโยชนในการวางแผนการจัดการพื้นที่โครงการฯ 

4) เ พ่ือนําผลงานการศึกษาทดลอง จากศูนยการศึกษาพัฒนาและโครงการตางๆ ตาม
พระราชดําริมาขยายผล 

5) เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับหญาแฝกตามพระราชดําริ 
6) เพ่ือเปนแหลงเรียนรู ศึกษาคนควา แกเกษตรกร และประชาชนที่สนใจทั่วไป 
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1.3  เปาหมาย 
1) เปาหมายดานการจัดการทรัพยากรน้ํา 

ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา อางเก็บน้ําหวยไมตายที่มีอยูเดิม ใหมีปริมาตรความจุประมาณ 
3.7 ลานลูกบาศกเมตร โดยจะมีพ้ืนที่อางเก็บน้ําประมาณ 1,000 ไร 

2) เปาหมายดานการจัดการทรัพยากรปาไม 
ระยะที่ 1 ดําเนินการปลูกปารวมกับการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ 3,500 ไร โดยแยกออกเปน

พ้ืนที่ปาจํานวน 3,200 ไร และพื้นที่จะจัดสรางเปนสวนพฤกษศาสตรจํานวน 300 ไร ในจํานวนพ้ืนที่
เหลานี้จะใชเปนพ้ืนที่ที่ศึกษาเกี่ยวกับหญาแฝกจํานวน 310 ไร 

ระยะที่ 2 ดําเนินการปลูกปาในบริเวณพื้นที่เขาติดตอกับพ้ืนที่ระยะที่ 1 ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่อยูใน
เขตตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 
1.4  ระยะเวลาดําเนินการ 

การดําเนินงานแบงออกเปน 2 ระยะ คือ 
- ระยะที่ 1 ระหวางป พ.ศ. 2537-2539 จะเปนการพัฒนาพ้ืนที่ประมาณ 4,794 ไร 
- ระยะที่ 2 ตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนไป เปนการขยายพื้นที่ทําการปลูกปาในบริเวณภูเขาที่

ติดตอกับพ้ืนที่โครงการฯ ระยะที่ 1 
1.5  พ้ืนที่ดําเนินงาน 

พ้ืนที่ดําเนินงาน โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 10,300 ไร  
1.6  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานระยะที่ 1 (ป พ.ศ. 2537-2539) 
พ้ืนที่ดําเนินงานประมาณ 4,794 ไร สามารถแบงพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ตาม

วัตถุประสงคดังนี้ 
(1.1) พ้ืนที่อางเก็บน้ําหวยไมตาย มีเนื้อที่ 1,000 ไร 
- ป พ.ศ. 2532 ไดรับพระราชดําริ ใหสรางอางเก็บน้ําหวยไมตาย ซึ่งมีความจุของน้ําไดไม

มากเนื่องจากสภาพอางคอนขางตื้น จึงสรางระบบเก็บกักน้ํา และสามารถนําน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไทร
งามมาเพ่ิมเปนตนทุนในอางเก็บน้ําหวยไมตาย อางเก็บน้ําหวยไมตายมีความจุประมาณ 3.7 ลาน
ลูกบาศกเมตร จะสงน้ําใหพ้ืนที่ชลประทานได ประมาณ 4,000 ไร 

(1.2) พ้ืนที่ปาและพื้นที่สวนพฤกษศาสตรผสมผสานกับการปลูกหญาแฝก มีเนื้อที่ 3,500 ไร 
ซึ่งจะแยกเปนพ้ืนที่ ไดดังนี ้

- ทําการปลูกปา 3,200 ไร     - สวนพฤกษศาสตร 300 ไร 
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รูปที่ 1-5  อางเก็บนํ้าหวยไมตาย 

 

 

รูปที่ 1-6  ปาไมในพื้นที่โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 
 

 
รูปที่ 1-7  สวนพฤกษศาสตร 
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จากสภาพของปญหาในเรื่องของคุณภาพดิน สภาพเน้ือดินเปนดินทราย และดินตื้น งายตอการ
กัดกรอนและมีความสามารถในการอุมน้ําไวไดนอย บางพ้ืนที่พบวาดินเกิดการแนนทึบ และมีหินโผล และ
บางพ้ืนที่เกิดการกัดเซาะเปนรองลึกตามบริเวณรองน้ําธรรมชาติและทางระบายน้ํา 

ดังนั้นกิจกรรมในการพัฒนานี้จะเก่ียวของกับการฟนฟูสภาพดิน จึงไดดําเนินการใชระบบหญา
แฝกรวมกับระบบการอนุรักษดินและน้ํา รวมกับการปลูกปา โดยทําการปลูกหญาแฝกตามแนวระดับขวาง
ความลาดชันของพื้นที่ 

สําหรับในพื้นที่ความลาดชันนอยปลูกหญาแฝกเปนแถวมีระยะหางตามแนวดิ่ง (vertical 
interval) 1 เมตร สวนพ้ืนที่ลาดชันปานกลางใชระยะตามแนวดิ่ง 1.5 เมตร 

พ้ืนที่ภูเขาใชระยะตามแนวดิ่ง 4 เมตร และบริเวณที่เปนรองน้ําหรือรองหวย ไดดําเนินการสราง
บอดักตะกอน (check dam) เพ่ือเปนแหลงรับน้ําและตะกอนดินที่ถูกชะลางไมใหถูกพัดพาไปสะสมใน
แหลงน้ําตอนลาง 

นอกจากนี้ในบางพื้นที่ จะใชในการศึกษารูปแบบการจัดการกระบวนเกษตร โดยการนํารูปแบบ 
และเทคโนโลยีในกระบวนการเกษตรมาประยุกตใช เพ่ือฟนฟู และใชประโยชนที่ดิน โดยการปลูกพืชยืนตน
ซึ่งเปนไมโตเร็วอเนกประสงค ที่มีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจน เชน กระถินณรงค และสะเดา รวมกับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทไมผล และพืชเศรษฐกิจประเภทลมลุก เชน ถั่วตางๆ พืชคลุมดินและพืช
บํารุงดิน 

 

 
รูปที่ 1-8  พื้นที่ทําการปลูกปาและสวนพฤกษศาสตร 

 

(1.3) พ้ืนที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญาแฝก มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 310 ไร 
เปนพ้ืนที่ใชในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญาแฝก และการขยายพันธุหญาแฝก รวมท้ังกิจกรรม

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน ศูนยรวมพันธุไมสมุนไพร ไมหายาก และอื่นๆ 
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รูปที่ 1-9  การขยายพันธุหญาแฝก รูปที่ 1-10  สวนสมุนไพร 

 

2) ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะที่ 2 
เริ่มดําเนินการตั้งแต ป พ.ศ. 2540 เปนพ้ืนที่บริเวณภูเขาที่ติดตอกับพ้ืนที่ระยะที่ 1 ซึ่งอยูใน

เขตพ้ืนที่ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีเนื้อที่ 1,919 ไร และในเขตพื้นที่ตําบล
ไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 3,515 ไร ปจจุบันพ้ืนที่โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แม
ฟาหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 10,300 ไร 

จากการดําเนินการในชวง ป พ.ศ. 2537 ถึงปจจุบัน พบวารากหญาแฝกไดทําหนาที่รักษา
หนาดินและความชุมชื้น ทําใหพ้ืนที่มีการพัฒนาดานระบบนิเวศนดีขึ้น มีพืชพรรณธรรมชาติขึ้นปกคลุม
ดิน เกื้อกูลใหปาไมที่ปลูกรวมมีการเจริญเติบโตที่ดี เมื่อตนไมเจริญเติบโตแผกิ่งกานจนเบียดชิดกัน ปาไม
มีความสมบูรณขึ้น หนาที่ในการอนุรักษดินและน้ําของระบบหญาแฝกเริ่มลดนอยลง ดังจะเห็นไดวาแนว
รั้วหญาแฝกดานในบริเวณที่ไดรับแสงแดดนอยจะตายไปบาง สวนแนวรั้วหญาแฝกดานนอกที่ยังไดรับ
แสงสวางตามปกติจะยังทําหนาที่ดักตะกอน และอินทรียวัตถุกักเก็บความชุมชื้น ใหคงอยูในพื้นที่ปาตอไป 

 

 
รูปที่ 1-11  ปลูกหญาแฝกเพื่อชวยรักษาหนาดินและความชุมชื้นปา 

 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน             ปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 1-12 

 

 
รูปที่ 1-12  พื้นที่ดําเนินการ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 
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1.7  หนวยงานรับผิดชอบ 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมชลประทาน 
- กรมปาไม 

1.8  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1) จะไดมีพ้ืนที่ปลูกปาที่เปนรูปธรรมเพิ่มขึ้น และจะทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษปา 

และธรรมชาติมากขึ้น และเปนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศชาติดวย 
2) ประชาชนที่บุกรุกทําลายปาจะไดเห็นความสําคัญของปาไม และมีทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม 
3) จะไดรูปแบบการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรม โดยการปลูกปาผสมผสานกับการปลูกหญาแฝก เพ่ือ

การอนุรักษดินและน้ํา และสามารถนําไปขยายผลในพื้นที่อ่ืนๆ ที่มีสภาพคลายกันทั่วประเทศ 
4) เปนการฟนฟูทรัพยากรที่ดินใหเกิดประโยชนอยางถูกตองและเหมาะสม ทําใหสภาพแวดลอม 

และระบบนิเวศนดีขึ้น 
5) เปนแหลงศึกษาดานพฤกษศาสตร ระบบนิเวศนวิทยา การอนุรักษดินและน้ํา ใหแกเจาหนาที่

ของรัฐและประชาชนทั่วไป 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฏีการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

2.1  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
“.. .ปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง . . .”

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เดิมเรียกวา
โครงการตามพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทาน
แนวทางแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นําไปพิจารณา
ความเหมาะสมและความเปนไปได ในการรวมกัน
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชน หรือบรรเทาปญหาตางๆ ตาม
สภาพสังคมและภูมิประเทศ เชน ปญหาความแหง
แลง ขาดแคลนที่ทํากินฯลฯ 

โครงการแหงแรกเกิดขึ้นที่หมูบานเขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อป พ.ศ. 
2506 ไดแก อางเก็บน้ําเขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ หนวยงานที่ทําหนาที่
ประสานงานไดแก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรคือพลเมืองสวนใหญของประเทศ การพัฒนาการ
เกษตรยอมหมายถึงการชวยใหประชาชนสวนใหญนั้นอยูดีกินดี มีรายไดพอเพียงจากการจําหนาย
ผลผลิต เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเปนความเจริญของประเทศ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มีพระราชดํารัสถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมไววา “…เมืองไทยนี้ตองพึ่งเกษตรกร
เปนสําคัญ เพราะวาเกษตรกรเปนประชาชนสวนใหญของประเทศและตองยึดอาชีพนี้มา และไมใช
เพราะเหตุนั้นเทานั้นเอง แตวาประเทศหนึ่งประเทศใดจะอยูไดเพราะวามีการกสิกรรม การประกอบ
อาชีพในดานผลิตผลที่ไดจากธรรมชาติ ทั้งในดานที่จะเปนการปลูกขาว ปลูกพืชไร ปลูกผลไม หรือทํา
มาหากินในดานปศุสัตวหรือประมง…” ฉะนั้นในการพัฒนาอาชีพสาขาตางๆ เพ่ือความมีชีวิตที่ดีขึ้นของ
เกษตรกรตามแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสนองพระราชดําริทางดานอาชีพ ซึ่งใหการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งหมด 
นอกจากนั้นยังมีมูลนิธิอ่ืนๆ ของพระองคทานที่ใหการสนับสนุนสงเสริมอาชีพดานตางๆ อันไดแก 
มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิพระดาบส และศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 
เปนตน 
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ลักษณะพิเศษของแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
1) เกิดจากอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถในการที่ไดทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง และ

แกไขใหการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนงานที่ดําเนินการไปไดโดยงาย ไมยุงยาก
ซับซอน และสอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศโดยสวนรวมของธรรมชาติ ตลอดจน
สภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ หลายตอหลายงานและโครงการ เมื่อทรงคิดพิจารณาและศึกษาจนมี
พระราชวินิจฉัยออกมาในทายที่สุดแลว นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆ ก็มักจะพบวาเปน
เรื่องงายและธรรมดา จนไมเคยมีผูใดคาดคิดมากอน ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูนักพัฒนาและ
นักวิชาการวา พระองคทรงโปรดที่จะทําสิ่งที่ยากใหกลายเปนงาย อันเปนการแกไขปญหาดวยการใช
ภววิสัยแหงธรรมชาตินั่นเองเปนแนวทาง การทําสิ่งที่ยากใหกลายเปนงายนั้นเปนของยาก 
เชนเดียวกับการทําสิ่งที่งายใหเปนเรื่องยากนั้นเปนของงาย มีพระกระแสรับสั่งอยูเนืองๆ คําวา “ทําให
งาย” ซึ่งนาจะตรงกับภาษาอังกฤษวา “ซิมพลิซิต้ี” (Simplicity) ซึ่งเปนหลักคิดสําคัญในทุกเรื่อง
และการพัฒนาเกือบทุกโครงการของพระองค 

2) ลักษณะพิเศษที่นาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ การมุงเนนใหผลของการดําเนินงานนั้นตกถึง
มือประชาชนโดยตรงเปนเบ้ืองแรก เพ่ือบรรเทาปญหาเฉพาะหนาคือ “การพออยู พอกิน” 
ขณะเดียวกันกับที่ปูพ้ืนฐานไวสําหรับความ “อยูดี กินดี” ตอไปในอนาคตดวย ดังนั้นจึงมีลักษณะของ
การมองผลสําเร็จที่เปนการ “คุมคา” มากกวาการ “คุมทุน” ดังที่เคยมีพระราชกระแสวา “ขาดทุนคือ
กําไร” (our loss is our gain) กําไรนั้นคือความอยูดีมีสุขของประชาชนที่จําเปนตองลงทุน แตก็
เปนการลงทุนที่ “คุมคา” แมจะไมกลับมาเปนตัวเงิน คือ “กําไร” นอกจากนี้ แนวความคิดและทฤษฎี
ดังกลาว ยังมีลักษณะของการ “ไมติดตํารา” คือเปนการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพแหง
ธรรมชาติ และสภาพของสังคมจิตวิทยาแหงชุมชน และตองไมผูกมัดติดอยูกับวิชาการและเทคโนโลยีที่
แข็งตัว และไมเหมาะกับสภาพที่แทจริงของคนไทย อันจะทําใหการดําเนินงานในโครงการไมสามารถ
บรรลุผลสําเร็จไดอยางสมบูรณเต็มที่ 

3) สรางความรูรักสามัคคี และการรวมมือรวมแรงรวมใจกันทํา โดยปรับลดอัตวิสัยของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ที่มักจะตางคนตางทําและยึดติดการเปนเจาของเปนสําคัญ ใหเปนการรวมกัน
โดยไมมีเจาของ และสามารถอํานวยประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนและเกษตรกร ดังเชนในกรณีของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่เปนรูปแบบใหมของการบริหารท่ีเปนการ “บริการ
รวมจุดเดียว” และ “การบริการเบ็ดเสร็จ” หรือ “one stop service for the farmers” ที่เกิดขึ้น
เปนครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยอยางแทจริง 
2.2  ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้ เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงวาง
แผนพัฒนา เสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริ โดยพระองคเสด็จฯ รวมทรงงานกับ
หนวยงานของรัฐบาล พระองคทรงศึกษาขอมูลตางๆ เปนขั้นเปนตอนอยางละเอียดกอนทุกครั้ง 



 

 
 สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                ปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 2-3 

 
ในการจัดวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่งกอนจะมีพระราชดํารินั้น มีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) การศึกษาขอมูล กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใดๆ นั้นจะทรงศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตางๆ ที่มีอยู เพ่ือใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้นๆ อยางละเอียดกอนเสมอ 

2) การหาขอมูลในพื้นท่ี เมื่อเสด็จฯ ถึงพ้ืนที่นั้นๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติมอีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด อาทิเชน 

(2.1) ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ ดินฟาอากาศ 
ทางน้ํา ฯลฯ 

(2.2) ทรงสํารวจพ้ืนที่ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการพัฒนาได 
(2.3) ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจากพื้นที่

จริงแลว ก็ทรงปรึกษากับเจาหนาที่ฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้ง
ทรงคํานวณวิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร และคุมคากับการลงทุน
หรือไมเพียงใด อยางไรแลว จึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปพิจารณาใน
รายละเอียดตามขั้นตอนตอไป 

3) การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการ เมื่อเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับพระราชทาน
พระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตางๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประกอบการจัดทําโครงการให
เปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 

อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของ
พระองค เปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรอง
ตามหลักวิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดและมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา ก็เปนเรื่องที่ตอง
พิจารณาตัดสินใจเอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได 
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4) การดําเนินงานตามโครงการ เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและผานการพิจารณาจาก
หนวยเหนือตามลําดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแลว หนวยงานที่เกี่ยวของจะ
ก็จะดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและประสานแผน
ตางๆ ใหแตละหนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนสอดคลองกัน และ/หรืออาจจัดตั้งองคกรกลางที่
ประกอบดวยแตละฝายที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ 

5) การติดตามผลงาน ในการติดตามผลงานนั้น แตละหนวยงานรวมทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะไดมีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะๆ แตที่สําคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเสด็จฯ กลับไปยังโครงการ
นั้นๆ ดวยทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนาและติดตามผลงานตางๆ ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ในกรณีที่เกิดมีปญหาอุปสรรคตางๆ ก็จะทรงช้ีแนะแนวทางแกไขปญหานั้นๆ ใหสําเร็จ
ลุลวงไป 

ผลแหงการพัฒนาที่ผานมาดวยพระวิสัยทัศนที่กวางไกลและเปยมดวยพระเมตตา ไมเพียงแต
จารึกอยูในดวงใจของเกษตรกร หากแตประทับใจอยูในดวงจิตของประชาชนทุกคน ทรงเปนนักพัฒนา
ที่เชี่ยวชาญในสรรพศาสตรหลายแขนงวิชา ไมวาจะเปน การพัฒนาทรัพยากรดิน การพัฒนาแหลงน้ํา 
การพัฒนาดานเกษตรกรรม การพัฒนาในพ้ืนที่ชนบท การพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว การพัฒนาดาน
การประมง การพัฒนาปาไม ตลอดจนการพัฒนาชาวเขา รวมไปถึงการพัฒนาในพื้นที่พิเศษอันตราย 
ทรงใชพระอัจฉริยภาพที่ลุมลึก นําการพัฒนาเขาสูทุกพื้นที่ เพ่ือลดความทุกขยาก ลําบาก แรนแคน ให
กลับเปน 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสดจ็พระราชดําเนินทอดพระเนตร โครงการระบบทอผนันํ้า 

อางเก็บนํ้าทุงขาม-อางเก็บนํ้าหวยตะแปด เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 

พ้ืนที่อุดมสมบูรณชุมชื้น หรือแมในยามที่บานเมืองบังเกิดภาวะวิกฤต ประชาชนเดือดรอนไมวาจะดวย
สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยบานเมือง หรือภัยพิบัติอ่ืนใด ทรงมีพระเมตตาธิคุณ คิดแกไขและ
พระราชทานความชวยเหลือดวยพระองคเองเสมอ ทรงเปนที่พ่ึงของประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความ
สงบสุขอยางถวนหนา 
2.3  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 
2517 ขณะนั้นเปนชวงเวลาที่เศรษฐกิจไทยอยูในภาวะถดถอย หลังจากนั้น รัฐบาลพยายามฟนฟู
เศรษฐกิจประเทศไทยใหมีรายไดจากการสงออก การลงทุน และการทองเที่ยว 

ขณะเดียวกันก็เกิดการใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติขนานใหญ สงผลถึงชวง พ.ศ. 2535-
2539 โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากเศรษฐกิจการเกษตรสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีการ
ประกาศความเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC-Newly Industrialized Country) สังคมชนบท
เปลี่ยนสูสังคมเมือง วิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิมเปลี่ยนสูรูปแบบสมัยใหม ที่ตองพึ่งพิงเครื่องจักรกล สงผล
กระทบตอวัฒนธรรมความเปนอยู คนไทยจํานวนมากใชจายเกินตัว ในขณะที่สภาพแวดลอมเส่ือม
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โทรมลง ปาไมถูกทําลาย แมน้ําลําคลองเนาเสีย ปญหาสังคมทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะ
อาชญากรรม ในที่สุดสภาวะเศรษฐกิจที่พองโตขึ้นแบบฟองสบูก็แตกเมื่อ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยอยูใน
สภาวะลูกหนี้ของสถาบันการเงินระหวางประเทศหลายแหง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือทรงเตือนสติและทรงชี้แนะแนวทางในการดํารงชีวิตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ 
ตอมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทาง
เศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ รวมกันประเมินและกลั่นกรองพระราชดํารัสดังกลาว เพ่ือเตรียมทําแผน
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และจัดทําหนังสือ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงแกไข และมีพระ
บรมราชานุญาตใหเผยแพร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 มีใจอยูความวา 

“…เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินทางไปใน 
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง 
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ
ความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้ง
ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี...” 
2.4  หญาแฝก 

หญาแฝกเปนพืชที่ชวยชะลอการชะลางหนาดินและชวยอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว อีกทั้งเปน
พืชพ้ืนบานของไทย วิธีการปลูกก็ใชเทคโนโลยีแบบงายๆ เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไม
ตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัดคาใชจายกวาวิธีอ่ืนๆ เชน การปลูกหญาแฝก
บริเวณขอบบอเลี้ยงปลาที่ลาดเอียง บริเวณขอบแปลงพืช และบริเวณที่ลาดชันในภูมิประเทศทั่วไป 
โดยพระราชทานพระราชดําริเปนครั้งแรก เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ แก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2534 และไดทรง
แนะนําและสนับสนุนใหนําหญาแฝกมาใชประโยชนในการอนุรักษดินและน้ํา ทั้งในพื้นที่เพาะปลูกและ
พ้ืนที่ปา เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงกําหนดให พ.ศ. 2535 เปนปของหญาแฝก ซึ่งมีหนวยราชการตางๆ ดําเนินการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับการใชประโยชนของหญาแฝกอยางจริงจัง ในสวนของเกษตรกรทั่วไป ก็ไดทดลองใชหญาแฝก
ปองกันการชะลางหนาดิน และพบวาเปนวิธีอนุรักษดินและน้ําที่ใชตนทุนต่ํา และสามารถดําเนินการเอง
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ได ปจจุบันจึงมีการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ําตามแนวบอดักตะกอนทางระบายน้ํา ขอบ
ทางเดินในไรนา ตามคูรับน้ํารอบภูเขา ทําเปนแนวชะลอความเร็วของน้ําและดักตะกอนขวางความลาด
เอียงของพื้นที่ ปลูกระหวางแถวไมผล และใชเปนแนวเขตถือครองที่ดิน พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเรื่องหญาแฝกนี้ นอกจากจะพัฒนาใหเกษตรกรสํานึกและมั่นใจใน
ระบบอนุรักษดินและน้ําแลว ยังชวยกอบกูทรัพยากรดินที่เสื่อมลงใกลถึงจุดวิกฤตใหไดกลับคืนสูสภาพที่
ดีอีกครั้งหนึ่ง ตัวอยางของพื้นที่ที่นําระบบหญาแฝกมาใชในการอนุรักษดินและน้ํา ไดแก พ้ืนที่โครงการ
ปลูกปามูลนิธิชัยพัฒนา-แมฟาหลวง พ้ืนที่สวนสมเด็จ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พ้ืนที่ศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ศูนยศึกษาคุงกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี พ้ืนที่เกษตรกร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เกษตรกรภาคเหนือตอนลาง พ้ืนที่สูงภาคเหนือ 

“หญาแฝก” จัดเปนหญาเขตรอนที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติ กระจัดกระจายทั่วไปในสภาพแวดลอม
ตางๆ ซึ่งในประเทศไทยจะพบหญาแฝกขึ้นอยูตามธรรมชาติในพื้นที่ทั่วไปจากที่ลุมจนถึงที่ดอน 
สามารถขึ้นไดในดินเกือบทุกชนิด มีชื่อวิทยาศาสตรวา (Vetiveria zizanioides) เปนพืชตระกูล
หญาขึ้นเปนกอหนาแนน เจริญเติบโตโดยการแตกกออยางรวดเร็ว ไมเปนอุปสรรคตอพืชที่ปลูก
ขางเคียงจัดเปนมาตรการอนุรักษดินและน้ําวิธีหนึ่งที่สามารถชวยใหดินมีความชื้นและรักษาหนาดิน 
เพ่ือใชสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ําดังกลาวเปนวิธีการที่งาย
นอยมาก ซึ่งจะเปนการนําไปสูการพัฒนาระบบเกษตรกรรมในเขตพื้นที่การเกษตรน้ําฝนใหมีความ
มั่นคงและยั่งยืนสามารถนําวิธีการนี้ ไปใชในพื้นที่ อ่ืนๆ เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมและอนุรักษ
สภาพแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน พ้ืนที่สองขางของทางคลองชลประทาน อางเก็บ
น้ํา บอน้ํา ปาไม ปองกันขอบตลิ่งคอสะพาน ไหลถนน เปนตน 

 

 
รูปที่ 2-1  ทดสอบการเจริญเติบโตระบบหญาแฝกสายพันธุตางๆ 
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ลักษณะภายนอกของ หญาแฝก ดูไดจากตารางที่ 1 แบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
1) หญาแฝกหอม หรือ หญาแฝกลุม หรือหญาแฝกบาน (Vetiveria zizanioides Nash) 

พบขึ้นอยูทั่วไปในสภาพแวดลอมตางๆ สามารถปรับตัวเขากับพ้ืนที่นั้นๆ ไดดี และเปนไปไดอยาง
รวดเร็ว 

2) หญาแฝก หรือ หญาแฝกดอน หรือ หญาแฝกปา (Vetiveria nemoralis A. Camus) 
พบทั่วไปในที่คอนขางแลง หรือ ที่ดินที่มีการระบายน้ําไดดีในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในปา
เต็งรัง แตจะมีนอยในภาคใตสามารถขึ้นไดดีทั้งในที่แสงแดดจัดและแสงแดดปานกลาง 

ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบลักษณะที่แตกตางของหญาแฝกหอม และหญาแฝกดอน 
 หญาแฝกหอมหรือแฝกลุม หหญาแฝกดอน 

 

ลักษณะกอ 
- เปนพุม ใบยาวตั้งตรงขึ้นสูง 
- สูงประมาณ 150-200 ซม. 
- มีการแตกตะเกียงและแตกแขนงลําตนได 

ลักษณะกอ 
- เปนพุม ใบยาว ปลายแผโคงลงคลายกอ

ตะไครไมตั้งมากเหมือนหญาแฝกหอม 
- สูงประมาณ 100-150 ซม 
- ปกติไมมีการแตกตะเกียงและแขนงลําตน 

 

ใบ 
- ยาว 45-100 ซม. กวาง 0.6-1.2 ซม. 
- ใบสีเขียวเขม หลังใบโคง ทองใบออกสี

ขาว มีรอยกั้นขวางในเนื้อใบ สองกับแดดเห็น
ชัดเจน 

- เนื้อใบคอนขางเนียน มีไขเคลือบมากทํา
ใหดูนุมมัน 

ใบ 
- ยาว 35-80 ซม. 
- กวาง 0.4-0.8 ซม. 
- ใบสีเขียวซีด หลังใบพับเปนสัน

สามเหลี่ยม ทองใบสีเดียวกับดานหลังใบแต ซีด
กวา แผนใบเมื่อสองกับแดดไมเห็น รอยกั้นใน
เนื้อใบ 

- เนื้อใบหยาบ สากคาย มีไขเคลือบนอย
ทําใหดูกราน ไมเหลือบมัน 

 
ชอดอกและดอก 

- สูง 150-250 ซม. 
- สวนใหญมีสีมวง 

ชอดอกและดอก 
- สูง 100-150 ซม. 
- มีไดหลายสี ตั้งแตสีขาว ครีม ถึงมวง 

 

ราก 
- มีความหอม เนื่องจากมีน้ํามันหอม

ระเหยซึ่งเปนสารพวก Alkaloids 
- สามารถหย่ังลึกได ประมาณ ตั้งแต 

100- 300 ซม. 

ราก 
- ไมมีความหอม 
- มี รากสั้ นกว า  โดยทั่ ว ไปจะหยั่ งลึ ก

ประมาณ 80-100 ซม. 

ที่มา : คณะทํางานติดตามและประเมินผลการพัฒนา และรณรงคการใชหญาแฝก (กรมพัฒนาที่ดิน) 
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ตารางที่ 2.2 สายพันธุหญาแฝกมี 28 สายพันธุ ในประเทศไทย (ตามทะเบียนของกรมพัฒนาที่ดิน) 
 หญาแฝกหอมหรือแฝกลุม หญาแฝกดอน  

 1. กําแพงเพชร 2 1. อุดรธานี 1  
 2. เชียงราย 2. อุดรธานี 2  
 3. สงขลา 1 3. นครพนม 1  
 4. สงขลา 2 4. นครพนม 2  
 5. สงขลา 3 5. รอยเอ็ด  
 6. สุราษฏรธานี 6. ชัยภูมิ  
 7. ตรัง 1 7. เลย  
 8. ตรัง 2 8. สระบุรี 1  
 9. ศรีลังกา 9. สระบุรี 2  
 10. เชียงใหม 10. หวยขาแขง  
 11. แมฮองสอน 11. กาญจนบุรี  
   12. นครสวรรค  
   13. ประจวบคีรีขันธ  
   14. ราชบุรี  
   15. จันทบุรี  
   16. พิษณุโลก  
   17. กําแพงเพชร 1  

ที่มา : กองฝกอบรม กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2536 

การปลูกหญาแฝกมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือใชในการอนุรักษดินและน้ําโดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่
ลาดชัน ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตการปลูกเพื่อ อนุรักษดินและน้ําหรือ
การปลูกในพ้ืนที่เกษตรในลักษณะตางๆ นั้นเปนการใชประโยชนในแงของการอนุรักษซึ่งมีคุณคาที่ไม
สามารถประเมินราคาเปนตัวเงินใหเกษตรกรเห็นได จึงเปนสาเหตุใหเกษตรกรบางสวนยังไมยอมรับ
หญาแฝก แตแทจริงแลวใบและรากหญาแฝกสามารถใชประโยชนอ่ืนๆ ไดอีก โดยเฉพาะสวนของใบซึ่ง
ตองตัดออกอยูเปนประจําในการดูแลแถวแฝก หญาแฝกสามารถนํามาใชมุงหลังคา ใชในงาน
ศิลปหัตถกรรมตางๆ เพ่ือเปนอาชีพเสริมทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
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การใชประโยชนจากหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
พระองคทานทรงมีพระราชดําริ ใหประยุกตใชหญาแฝกสําหรับการปองกันและควบคุมการชะ

ลางพังทลายของดิน และรวมทั้งการรักษาสภาพแวดลอม ดังแสดงดวย รูปที่ 2-2 ถึง 2-8 
 

 
รูปที่ 2-2  การปลูกหญาแฝกเปนรูปวีควํ่าขวางทางไหลของน้ํา 

ลักษณะเหมือนกางปลา เพื่อชะลอความเร็วของนํ้า ลดการกัดเซาะของดิน 
 

 
รูปที่ 2-3  การปลูกหญาแฝกบริเวณไหลถนน 

ลดการกัดเซาะของน้ําฝน ชวยยึดหนาดินไมใหเกิดการพังทลาย 
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รูปที่ 2-4  การปลูกแฝกตามแนวระดับของความลาดเทของพื้นที ่                               
ปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินและเก็บความชื้นของดิน 

 
รูปที่ 2-5  การปลูกหญาแฝกแบบครึ่งวงกลมรอบตนไม                                     

เพื่อรักษาความชื้น และเพิ่มอินทรยีวัตถุ 

 
รูปที่ 2-6  การปลูกหญาแฝกตามทางลําเรียง 
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รูปที่ 2-7  การปลูกหญาแฝกรอบแหลงนํ้าชวยเก็บกักตะกอนดิน                                

ปองกันการตื้นเขินของแหลงนํ้า 

 
รูปที่ 2-8  การใชหญาแฝกปลูกทําเปนแพชวยบําบัดนํ้าเสีย 

การใชประโยชนใบหญาแฝกสําหรับงานศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมเครื่องจักสาน 
ชนิดของหญาแฝกที่มีใบเหมาะสม จะนํามาทํางานหัตถกรรม เปนกลุมหญาแฝกหอม 

(Vetiveria zizanioides Nash) ไดแก สายพันธุศรีลังกา กําแพงเพชร 2 สุราษฎรธานี และสงขลา 3 
เปนตน ลักษณะใบของหญาแฝกหอมนี้จะมีใบมันและยาวเมื่อโดนน้ําใบจะนิ่ม จึงเหมาะจะนํามาทํางาน
หัตถกรรมไดงานหัตถกรรมที่สามารถใชใบหญาแฝกมาประดิษฐ ไดแกงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจัก
สาน เครื่องจักสานเปนงานหัตถกรรมที่เปนที่นิยมและใชไดทุกสถานที่ทุกโอกาสสามารถนํามาเปนของ
ใชไดหลากหลาย เชน 

1) ใชสวนตนและใบหญาแฝกเปนวัสดุมุงหลังคา มีอายุใชงานไดทนนาน 
2) ทําเปนตะกราและภาชนะ ไดแก ตะกรา กระจาด กระดง และภาชนะรองตางๆ 
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3) ทําเปนเครื่องตกแตงบาน ไดแก นาฬิกาแขวน กรอบรูป โปะไฟ ของตั้งโชว ดอกไม 
4) ทําเปนเครื่องประดับแตงกาย ไดแก กระเปา หมวก เข็มขัด เข็มกลัดติดเสื้อ 
5) ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดแก แฟมเอกสาร ปกไดอารี่ 
สําหรับรากหญาแฝกที่มีกลิ่นหอม นํามาประดิษฐเปนพัดไมแขวนเสื้อ หรือใชผสมรวมกับใบและ

ดอกไมอบแหงเปนบุหงา 

  

รูปที่ 2-9  ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกหอม 

  
รูปที่ 2-10  ใบแฝกดอนใชเปนวัสดุมุงหลังคาและสานเปนผลิตภัณฑตางๆ 

แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝก เพ่ืออนุรักษดินและน้ํา เริ่มขึ้นในชวง พ.ศ. 2534-
2536 มีการทดลอง คนควา วิจัย เพ่ือนําหญาแฝกมาปลูกตามสภาพพื้นที่ ดวยวิธีการปลูกที่เหมาะสม 
เชน ปลูกขวางแนวลาดภูเขากันดินทลาย ปลูกรอบแหลงน้ําเพ่ือกรองมลภาวะในน้ํา หรือปลูกเปนแนว
กันไฟปา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงงานเก่ียวกับหญาแฝกอยางจริงจังตอเนื่องนับสิบป มีพระ
บรมราชานุญาต ใหมูลนิธิชัยพัฒนากอตั้งรางวัล (The King of Thailand Vetiver Award) เปน
รางวัลระดับสากล เพ่ือสนับสนุนการทํางาน และวิจัยเกี่ยวหญาแฝก 
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ในป พ.ศ. 2536 องคกร International Erosion Control Association (IECA) ไดมีมติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International Erosion Control Association’s International 
Merit Award ใหแก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภในการอนุรักษดิน 
และสงเสริมสภาพแวดลอมโดยการใชหญาแฝก ในปเดียวกันนี้ ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ ถวาย “ราก
หญาแฝกชุบสําริด” เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษดินและน้ํา 

 
2.5  ปลูกปาโดยไมตองปลูก 

การปลูกปาโดยไมตองปลูก เปนแนวพระราชดําริอีกแนวหนึ่งเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม โดย
การสรางสมดุลธรรมชาติดวยวิธีปลอยใหตนไมเติบโตแบบอิสระไมเขาไปรบกวน 
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รูปที่ 2-11  ปาปลูกในบริเวณ โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยในปญหาปริมาณไมลดลงเปนอยางมาก จึงพยายาม
คนหาวิธีที่จะเพ่ิมปริมาณของปาไมในประเทศ ใหเพ่ิมอยางมั่นคงและถาวร ทรงใชวิธีการตางๆ ดังนี้ 

- ถาเลือกไดที่ที่เหมาะสมแลวก็ทิ้งปาไวตรงนั้นไมตองไปทําอะไรเลย ปาจะเจริญเติบโต
ขึ้นมาเปนปาสมบูรณ ไมไปรังแกปาหรือตอแยตนไม เพียงแตคุมครองใหขึ้นเองไดเทานั้น สวนสภาพปา
เต็งรัง ปาเสื่อมโทรม ไมตองทําอะไร เพราะตอไมก็จะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแมตนไมสวยแตก็เปนตน
ใหญได 

- สวนอีกวิธีหนึ่งคือการปลูกปาในที่สูง ใหใชไมจําพวกเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง 
เมื่อโตแลวออกฝกออกเมล็ดก็จะแตกลอยตกลงมาแลวงอกเปนตนใหม เปนการขยายพันธุโดย
ธรรมชาติ 

พ้ืนที่ตัวอยางการปลูกปาโดยไมตองปลูกไดแก ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีที่ ดินสวนหนึ่งเสื่อมโทรม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริใหพัฒนาที่ดินดังกลาว 3 ขั้นตอนคือ ฟนฟูสภาพปา 
พัฒนา และปลอยทิ้งไวจนปาคอยๆ ฟนตัวตามลําดับ ระหวางป พ.ศ. 2529-2535 

ทฤษฎีการพัฒนาฟนฟูปาไมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ปาไมของประเทศไทยถูกทําลายลงอยางรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากร ที่เพ่ิมขึ้น

ผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุงคาขาย โดยใชปาเปนตัวสําคัญเชิงพาณิชย
การเชนนี้กอใหเกิดภาวะแหงแลงเนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เมื่อยาม
น้ําหลากก็เกิดน้ําทวมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอยางรุนแรง จนเปนปญหาตอการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร กลายเปนทุกขรอนของแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง
ปญหาดังกลาวยิ่งนัก โดยเฉพาะเรื่องปาไมเปนสิ่งที่พระองคทรงหวงใยเปนอยางมาก ตั้งแตเริ่มเสด็จ
เถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเปนตนมา 
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2.6  ปลูกปาทดแทน 
การปลูกปาทดแทน เปนแนวพระราชดําริเพ่ือฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมอยางเรงดวน โดยเนน

ปลูกไมโตเร็วและใหประโยชนหลายทาง คลุมแนวรองน้ําเพ่ือยึดผิวดินและเก็บความชุมชื้นแผขยาย
ออกไปดานขางของรองน้ํา พรอมกับการสรางฝายชะลดความชุมชื้น โดยคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิสังคม หรือลักษณะดั้งเดิมของปาและชุมชนเปนแนวทางสําคัญ 
2.7  ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

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

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปาหลายประการ เชน ปลูกตนไม
ลงในใจคน ปลูกปาทดแทน ปาเปยก สวนการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ การปลูกไมใช
สอย ไมผลกินได และไมเศรษฐกิจ สามารถยังประโยชนประการที่ 4 คือ อนุรักษดินและน้ํา พระราช
ดํารัสเรื่องดังกลาวเกิดขึ้นที่หนวยพัฒนาตนน้ําทุงจอ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 
2519 

การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เปนแนวพระราชดําริผสมผสานระหวางการอนุรักษและ
การฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปา ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน 
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จากสภาพภูเขาที่เคยถูกบุก
รุกจนแหงแลง กลับฟนคืนความอุดมสมบูรณตลอดป โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยฮองไคร อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มีการปลูกไมใชสอยและไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมแดง ไผ 
หวาย ไมฟนเชื้อเพลิง เชน ไมกระถินยักษ ไมกินได เชน สะเดา แค มะขามปอม ทําใหปาอุดมสมบูรณ 
ชุมชนไดอาศัยกินใช และสามารถอนุรักษดินและน้ําในขณะเดียวกัน 
2.8  ปาเปยก 

ปาเปยก เปนคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเรียกปาที่ประกอบดวยไมโตเร็วและไมชุมน้ํา 
เชน กลวย ซึ่งปลูกตามแนวคลองสงน้ํา โดยมีฝายชะลอความชุมชื้นชวยเก็บซับน้ําเปนระยะๆ ใหน้ํา
ไหลซึมลงตามแนวเขาตลอดเวลา ปาเปยกเปนทั้งแนวกันไฟปาและสรางความชุมชื้นใหตนไมเติบโตไป
พรอม 

วิธีการสราง ปาเปยก 
วิธีที่ 1 ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ําและแนวพืชชนิดตางๆ ปลูกตาม

แนวคลองนี้ 
วิธีที่ 2 สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัยน้ําชลประทาน

และน้ําฝน 
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วิธีที่ 3 โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ํา เพ่ือใหความชุมชื้นคอยๆ ทวีขึ้นและแผ
ขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา ซึ่งจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปาเพราะไฟปาจะเกิดขึ้น
งายหากปาขาดความชุมชื้น 

วิธีที่ 4 โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้นหรือที่เรียกวา Check Dam ขึ้น เพ่ือปดกั้นรอง
น้ําหรือลําธารขนาดเล็กเปนระยะๆ เพ่ือใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ําที่เก็บไวจะซึมเขา
ไปสะสมในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยายเขาไปทั้งสองดานกลายเปน ปาเปยก 

วิธีที่ 5 โดยการสูบน้ําเขาไปในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทําไดแลวปลอยน้ําลงมาทีละนอยให
คอยๆ ไหลซึมลงดิน เพ่ือชวยเสริมการปลูกปาบนพ้ืนที่สูงในรูป ภูเขาปา ใหกลายเปน ปาเปยก ซึ่ง
สามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย 

วิธีที่ 6 ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของปา ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟ
ไหมปาก็จะปะทะตนกลวยซึ่งอุมน้ําไวไดมากกวาพืชอ่ืนทําใหลดการสูญเสียน้ําลงไปไดมาก 

2.9  ฝายชะลอความชุมช้ืน 
หมายถึงสิ่งกอสรางขวางทางเดินน้ํา เชน ลําหวยขนาดเล็กในบริเวณตนน้ํา หรือพื้นที่ที่มีความ

ลาดชันสูง เพ่ือชะลอน้ําหรือความชุมชื้นใหหมุนเวียนภายในบริเวณนั้นๆ ทําใหดินชุมฉ่ํา ปาไมเขียวขจี 
และกระจายความชุมชื้นไปยังบริเวณโดยรอบ ทั้งยังเปนแนวปองกันไฟปา ชะลอน้ําที่เชี่ยวกรากในฤดู
น้ําหลาก กักเก็บตะกอนหรือหนาดินไมใหไหลลงลุมน้ําตอนลาง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการสรางฝายชะลอความ
ชุมชื้นหรือเช็คแดม (Check Dam) เพ่ือสรางระบบวงจรน้ําแกปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุด หลายครั้ง
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณพื้นที่ตนน้ําดวยพระองคเอง 

ฝายชะลอความชุมชื้น อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี 2 ประเภท คือ ฝายรักษาความชุมชื้น  
และ ฝายดักตะกอน แบงออกเปน 3 แบบคือ ฝายทองถิ่น ฝายเรียงดวยหิน และ ฝายคอนกรีต 

 
รูปที่ 2-12  การทําฝายชะลอน้ํา 
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ในชวงเวลาที่ปาไมเมืองไทยถูกทําลายอยางหนัก เกิดไฟปาหลายครั้งและมีแนวโนมจะควบคุมได
ยากขึ้นทุกป นอกจากไฟปาจะลามถึงพ้ืนที่ทํากินแลว คนและสัตวปาก็ไมมีที่อยูอาศัย พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงหาหนทางแกไข มีพระราชดําริเรื่องปาเปยกวาควรใชไมโตเร็วปลูกคลุมแนวรองน้ํา 
โดยใชน้ําจากคลองชลประทานและน้ําฝนเปนหลัก เพ่ือใหความชุมชื้นแผขยายเปนวงกวาง สามารถ
สรางแนวกันไฟปา เปนการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกัน 

การปลูกปาเปยกอีกวิธีหนึ่งคือ สรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือฝายกั้นน้ําขวางรองน้ําเปน
ระยะ น้ําที่กักไวจะคอยๆ ซึมลงใตผิวดิน ความชุมชื้นจะแผขยายออก จากนั้นจึงสูบน้ําไปยังพ้ืนที่ที่อยู
ระดับสูง แลวปลอยใหน้ําไหลซึมลงดินทีละนอย ขั้นตอนสุดทายคือปลูกตนกลวยเปนแนว แตละตนทิ้ง
ระยะหางกันประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม ตนกลวยซึ่งเปนพืชอุมน้ําจะชวยชะลอไฟ 

แนวพระราชดําริปาเปยกเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นชวยใหปาเขียวขจี
อยูตลอดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟปา ตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จคือ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีผันน้ําจากอางเก็บน้ําสูผืนปา
โดยสงไปตามทอเจาะรูใหน้ําหยดเปนระยะ 

 
รูปที่ 2-13  แบบจําลองฝายชะลอความชุมชื้น 

2.10  แนวพระราชดําริในการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 
ปญหาเรื่องการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาที่จะตองมีการจัดการที่

เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 
การแกไขปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่ไมงายเพราะตองใชปจจัยหลายประการ ในการแกไขปญหา 

ปจจัยดังกลาวไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความรวมมือของ
เกษตรกร แตทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอธิบายเรื่องดินใหกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล                        
ณ บริเวณอางเก็บนํ้าเขาเตา ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ปญหาของการใชทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานที่ไดทรงงานหนัก
อยางตอเนื่องและทรงมีพระราชดําริมากมายหลายประการในเรื่องของการแกไขปญหาและปองกัน
เสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิต
พืชเพ่ือใชบริโภคและจําหนาย สรางรายไดแบบยั่งยืนและแบบเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรผูยากไร 

ในการจัดการและพัฒนาที่ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญกับ
ดิน ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่มโครงการจัดการและพัฒนา
ที่ดินเมื่อป พ.ศ. 2511 เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืชพันธุ
ธัญญาหารได ทรงแนะ ใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญเปน
วิธีการตามธรรมชาติที่เปนหนทางสรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่
เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเรื่องดิน จึงเปนปญหาเฉพาะที่สอดคลองกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรู
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผลชัดเจน 

พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการ
ทางปฐพีศาสตรโดยแท ถึงแมจะมิไดทรงเปนนักปฐพี (soil scientist หรือ pedologist) ยกตัวอยาง
เชน พระราชทานคําจํากัดความที่อานแลวเขาใจงายวาดินที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรมมี
คุณสมบัติตางๆ คือ 

แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 
1. N (nitrate) ในรูป nitrate (ไนเตรท) 
2. P (phosphorus) ในรูป phosphate (ฟอสเฟต) 
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สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี                                       

ทรงศึกษาหนาตักของดิน บริเวณ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลบบุรี 

3. K (potassium) หรือ โพแตสเซียม 
และแรธาตุอ่ืนๆ O H Mg Fe ไดแก O (oxygen) , H 
(hydrogen) , Mg (magnesium) , Fe (iron) 
มีระดับ เปรี้ยว ดาง ใกลเปนดาง (pH 7) 
มีความเค็ม (ต่ํา) 
มีความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) 
มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง) 

ที่มา : โทรสารพระราชทานเรื่องดิน
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สวนที่ 3 
ขอมูลพืน้ฐานของพื้นที ่

โครงการปลูกปาชัยพฒันา-แมฟาหลวง 
3.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 

พ้ืนที่โครงการ “ปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง ตามพระราชดําริ” ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองพลับ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี คาพิกัด 
X = 580000-584000  Y = 1393000-1399000 ในระบบ WGS 84 บนแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด 
L7018 ระวาง 4934 II , III มีเนื้อที่ประมาณ 10,300 ไร โดยมีรายละเอียด อาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

-  ทิศเหนือ         ติดตอกับ   เขานอยทุงขาม และอางเก็บน้ําทุงขาม 
-  ทิศใต            ติดตอกับ   เขาทุงโก 
-  ทิศตะวันออก    ติดตอกับ   หมูบานสหกรณที่ 1,2 และ 3 
-  ทิศตะวันตก      ติดตอกับ   เขาสับพัง 

 
รูปที่ 3-1  แผนที่แสดงที่ตั้งและสภาพพื้นที่ของพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 3-2  แผนที่แสดงขอบเขตที่ตัง้ จากภาพถายดาวเทียม Quickbird 
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รูปที่ 3-3  แผนที่แสดงดัชนีและภาพถายออรโธสี                                         
(ฐานขอมูล : Ortho4k47_ปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง) 
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3.2  การคมนาคม 
จากอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เดินทางตามเสนทางหมายเลข 3218 มุงหนาไปทาง

เสนทางเลี่ยงเมือง ถึงสี่แยกหวยมงคล ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ตรงไปตามเสนทางหมายเลข 
3219 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงทางแยก บริษัท โดลไทยแลนด จํากัด เลี้ยวขวา ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงพ้ืนที่โครงการฯ ซึ่งอยูทางดานซายมือ 
3.3  ลักษณะสภาพพื้นที่ 

สภาพพ้ืนที่โครงการฯ มีลักษณะคอนขางเปนที่ลุมระหวางหุบเขา โดยมีลักษณะสภาพภูมิประเทศ
เปนแบบลูกคลื่นลอนลาดในพื้นที่ตอนกลาง และจะลาดลงสูแนวเขาทางทิศใต ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ทางทิศใตติดตอกับเทือกเขาทุงโก ซึ่งวางตัวอยูในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับเขาสับพัง ทิศเหนือมีอางเก็บน้ําทุงขามเปนแนวเขต พ้ืนที่ดานทิศ
ตะวันตกติดตอกับหมูบานทุงโก สภาพพ้ืนที่มีความสูงประมาณ 90-120 เมตร ความตางระดับของสภาพ
พ้ืนที่ทั่วไปประมาณ 20 เมตร ทางดานตะวันออก และประมาณ 5 เมตร ทางทิศใต จากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง ในบริเวณพื้นที่ตอนใตจะมีความลาดเทไปทางทิศตะวันออกตามลําหวยไมตาย สวนพ้ืนที่ตอนบนจะ
มีความลาดเทไปทางทิศตะวันออกลงสูอางเก็บน้ําทุงขาม รอบพื้นที่โครงการฯ ทางทิศใต ทิศตะวันตก ทิศ
เหนือ และทิศตะวันออกตอนใตและตอนกลาง มีแนวถนนลูกรังที่ บริษัท โดลไทยแลนด จํากัด ทําไวเปน
แนวขอบเขตของพื้นที่ สวนทางดานตะวันออกตอนบนมีสันเขื่อนอางเก็บน้ําทุงขามเปนแนวเขต 

 

 
รูปที่ 3-4  พื้นที่โครงปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 
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3.4  ภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ พ้ืนที่โครงการฯ มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน (Tropical monsoon climate) 

มี 3 ฤดู คือ 
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยไดรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่ง

พัดผานทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ใหมีอากาศชุมชื้นและฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคม จะเปน
เดือนที่ฝนตกมากที่สุดในรอบป 

ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพาเอาความหนาวเย็นและความแหงแลงมา เดือนมกราคมเปนเดือนที่มี
อากาศหนาวเย็นมากที่สุด 

ฤดูรอน จะเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีอากาศรอนอบอาวโดยเฉพาะเดือน
เมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนที่สุดในรอบป 

จากสถิติขอมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถ
สรุปได ดังนี้ (ตารางที่ 1) 

3.4.1 ปริมาณน้ําฝนรวมทั้งปประมาณ 965.70 มิลลิเมตร เดือนตุลาคม มีปริมาณน้ําฝนมาก
ที่สุดเฉลี่ย 230.80 มิลลิเมตรและเดือนมกราคมจะมีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุดเฉลี่ย 9.5 มิลลิเมตร ฝนตกชุก
ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนของป สวนนอกนั้นจะเปนชวงของฤดูรอนและฤดูหนาวที่มีปริมาณ
ฝนตกนอย 

3.4.2 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 27.63 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 29.9 
องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 25.4 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

3.4.3 ความชื้นสัมพัทธ ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปเทากับ 74.25 % มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 
80% ในเดือนพฤศจิกายน และเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนธันวาคมเทากับ 69 % 

3.4.4 การวิเคราะหชวงฤดูการเพาะปลูก ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาชวงระยะเวลาที่
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชจะตองใชขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายเดือน และคาศักยการคายระเหยน้ําของพืช 
(Evapotranspiration : ETo) แลวนํามาสรางความสัมพันธโดยพิจารณาจากชวงที่เสนน้ําฝนอยูเหนือ
เสน 0.5xETo เปนหลัก (รูปที่ 3-5) เพ่ือหาชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช สามารถสรุปไดดังนี้ 

- ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช ซึ่งเปนชวงที่ดินมีความชื้นและน้ําฝนเพียงพอ
ของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธจะอยูในชวงตั้งแตปลายเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 

- ชวงระยะเวลาที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืช ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต
ของพืชของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จะอยูในชวงตนเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนเมษายน 
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลภูมิอากาศของ สถานีหนองพลับ (พ.ศ. 2522-2551) 

อุณหภูมิเฉล่ีย ความชื้นสัมพัทธ  
 สูงสุด ต่ําสุด เฉล่ีย เฉล่ีย (%) 

การคาย 
ระเหยน้ํา 

0.5 ของคาการ 
คายระเหยน้ํา 

ปริมาณ 
น้ําฝน มม. 

มกราคม 37.4 9.9 24.8 71 133.5 66.75 10.1 
กุมภาพันธ 39.3 11.3 26.4 70 154.2 77.1 7.9 
มีนาคม 40 12.3 28.0 69 180 90 52.7 
เมษายน 41.2 17.2 29.2 70 177.5 88.75 57 
พฤษภาคม 39.6 20.5 28.6 74 147.5 73.75 136.8 
มิถุนายน 38.7 19.6 28.0 75 130.7 65.35 92.5 
กรกฎาคม 37.6 19.5 27.7 76 129.4 64.7 106.9 
สิงหาคม 37.8 19.4 27.6 77 123.4 61.7 96.9 
กันยายน 36.2 19.2 27.4 77 111.4 55.7 159.4 
ตุลาคม 35.4 15 26.5 80 100.2 50.1 232.7 
พฤศจิกายน 35.3 10.5 25.3 77 105.1 52.55 91.7 
ธันวาคม 35.1 6.4 24.0 72 121.9 60.95 6.1 
รวม - - - - 1614.8 807.4 1050.7 
เฉล่ีย 36.8 16.9 27.9 74 - - - 

ที่มา : สถานีหนองพลับ เฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2522-2551) 
 

 
รูปที่ 3-5  กราฟแสดงสมดลุของนํ้าเพื่อการเกษตร สถานีหนองพลับ เฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2522-2551) 
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รูปที่ 3-6  แผนที่แสดงระดับชั้นความสูง 
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3.5  ธรณีวิทยา 
จากการสํารวจทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ป พ.ศ.2532 ประกอบกับการตรวจสอบของ

นักสํารวจดินในสนามพบวา พ้ืนที่โครงการฯ ชั้นหินสวนใหญเปน หินตะกอนและหินแปร 

 
รูปที่ 3-7  แผนที่ธรณีวิทยา 

หินตะกอน 
และหินแปร คําอธิบาย 

Ckc 
หินออรโทควอรตไซตสีขาว และสีนํ้าตาล หินดินดานปนหินฝุนภูเขาไฟสีเทาออนถึงสี

เทาอมน้ําเงินหินทรายสีนํ้าตาล หินดินดานปนแรเฟลดสปาร และปนปูนสีนํ้าตาลออนใน
สวนลางๆ ของชุดดินในบางบริเวณ 

Ckp 

หินมวลเม็ดพวก หินมัดสโตน หินดินดาน หินทรายเม็ด หินสวนใหญประกอบดวย
เม็ดแรควอรตซแร เฟลดสปาร หินควอรตไซต เม็ดหินท่ีพบจํานวนนอยเปนพวกเม็ด
หินแกรนิต หินชนวน หินทรายและเม็ดหินปูนสวนมากเนื้อสมานแนนสีเทาถึงเทาแก มี
รอยแตกหินดินดานและหินปูน หินดินดานประสานปูนซึ่งซากบรรพชีวิน จําพวกแบรคคิ
โอปอดตางๆ และปะการังไบรโอชัวส หินเกรเวคสีนํ้าตาลออนอมเหลือง หินทรายอาร
โคสหินกรวดมนสีนํ้าตาล อมแดง ถึงสีนํ้าตาลอมเขียวประกอบดวยเม็ดแรควอรตซ หิน
เชิรต หินทรายลักณะกลมถึงคอนขางกลม 

P 
หินปูนสีเทาถึงสี่เทาอมน้ําเงิน สีอมเหลืองและขาว เน้ือสมานแนน  และเปนชั้นซึ่ง

พบซากบรรพชีวินแทรกสลับกับหินทรายปนแรเฟลดสปาร และปนปูนสีนํ้าตาลออนใน
สวนลางๆ ของชุดดินในบางบริเวณ 

Qt ตะกอนตะพักน้ําลํานํ้า กรวด ทราย ทราบแปง ดินเหนียว และศิลาแลง  
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3.6  ทรัพยากรดิน 
“ดิน” (soils) หมายถึง เทหวัตถุทางธรรมชาติ (natural body) ที่เกิดจากการสลายตัวของหิน

และแรธาตุตางๆ ผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุซึ่งปกคลุมผิวโลกอยูเปนชั้นบางๆ เปนวัตถุที่คํ้าจุนการ
เจริญเติบโตและการทรงตัวของพืช มีการแบงชั้น (horizon) ที่สามารถสังเกตเห็นไดจากตอนบนลงไปถึง
ตอนลาง มีอาณาเขตและลักษณะประจําตัวของมันเอง ซึ่งสามารถจําแนกดินออกเปนชนิดตางๆ ได 

ดินประกอบดวยแรธาตุที่เปนของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ํา และอากาศที่มีสัดสวนแตกตางกันออกไป 
การเกิดขึ้นของดินเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทํารวมกันของปจจัยตางๆ เชน สภาพภูมิอากาศ พืช 
และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ตอวัตถุตนกําเนิดของดิน ในสภาพพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ตลอดชวงระยะเวลาหน่ึง ดังนั้น 
“ดิน” ในที่แหงหนึ่งจึงอาจเหมือนหรือตางไปจากดินในที่อีกแหงหนึ่งได ขึ้นอยูกับอิทธิพลของปจจัยเหลานี้ 
ซึ่งมีความมากนอยแตกตางกันไปในแตละบริเวณสงผลใหดินมีลักษณะเดนเฉพาะตัว และเมื่อปจจัย
เปลี่ยนไป ดินจะมีลักษณะหรือสมบัติตางๆ เปลี่ยนแปลงไปดวย 

3.6.1 ลักษณะทั่วไปของดินที่พบในพื้นที่โครงการฯ 
ดินที่สํารวจพบในบริเวณพื้นที่โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง ตามพระราชดําริ  สามารถ

จําแนกออกไดเปน 7 หนวยแผนที่ ซึ่งแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 2  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2  แสดงเนื้อที่ชุดดิน 
เนื้อท่ี หนวยแผนที่ สัญลักษณ คําอธิบายชุดดิน ไร % 

1 Ly ชุดดินลาดหญา 1,797.89 17.46
2 Ly/Ty หนวยดินสัมพันธของชุดดินลาดหญา 3,253.17 31.58
  และชุดดินทายาง  
3 Pr ชุดดินปราณบุรี 6.97 0.07
4 Pr&Pr-col หนวยดินศักยเสมอของชุดดินปราณบุรี 82.34 0.80
  และดินปราณบุรีที่เปนดินรวนหยาบ  
5 Ty ชุดดินทายาง 289.56 2.81

หนวยเบ็ดเตล็ด 
6 SC ที่ลาดชันเชิงซอน หรือพื้นที่ภูเขา 2,976.10 28.89
7 W พ้ืนที่น้ํา 1,893.96 18.39
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รายละเอียดลักษณะชุดดินที่พบในพื้นที่โครงการ 
จากผลการสํารวจดินของสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน ไดจําแนกดินที่

พบในพื้นที่โครงการฯ ออกเปนชุดดินดังตอไปนี้ 
1.ชุดดินปราณบุรี  (Pran Buri Series: Pr) 

 

กลุมชุดดินท่ี 36 
การจําแนกดิน Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Ultic Haplustalfs. 
การกําเนิด  เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา (old alluvium) 
สภาพพื้นท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ถึงราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความ
ลาดชัน 0-5 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน  พืชไรผสม ไมผลผสม 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงเขม จะพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมและกอน
หินปูนสะสม ในระดับความลึกที่ต่ํากวา 120 ซม. จากผิวดิน จะพบชั้นหินทรายที่มีปูนปน ในระดับความ
ลึก 1.5-2.5 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดถึง
เปนดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินลาง 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอ่ิม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่ 
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง  

ขอจํากัดในการใชประโยชนท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติปานกลาง และมีแนวโนมอยู
ในระดับต่ํา เนื่องจากการใชที่ดินเปนเวลานานๆ และตอเนื่อง ควรปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดิน และเนนการ
ใชปุยอินทรีย เพ่ือปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดิน โดยใสควบคูไปกับปุยเคมี 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนท่ีดิน : ดินมีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน
อยางไรก็ตามเกษตรกรจะเลือกกิจกรรมดําเนินการในพื้นที่ของตนเองจะตองคํานึงถึง การเอื้อประโยชน 
ซึ่งกันและกัน ระหวางกิจกรรมตางๆ เชน การปลูกพืช และการเลี้ยงสัตวควบคูกันไป มูลสัตวจะไดใชเปน
ปุยบํารุงดิน 
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2. ชุดดินลาดหญา  (Lat Ya Series: Ly) 

 

กลุมชุดดินท่ี 56 
การจําแนกดิน Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic 
Haplustults. 
การกําเนิด  เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปน
ระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทราย และหินควอรตไซต โดยมี
หิน ดินดาน และหินฟลไลตเปนหินพ้ืน 
สภาพพื้นท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันหรือเปนเขา มีความลาดชัน  
2-20% 
การระบายน้ําด ี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน  ปาเบญจพรรณ ปลูกพืชไร 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลปน
เทาหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินบนตอนลาง 
เปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดงและเปนดินรวนเหนียวปน
ทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 5.0) ดินลางตอนลางเปนดินรวนปนดินเหนียว สีแดงปน
เหลืองในชวงความลึก 50-125 ซม. จากผิวดิน กอนกรวดเปนพวกเศษหินควอรตไซต หินทราย หินฟล
ไลต และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังกระจายอยูทั่วไปในชั้นดินปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอ่ิม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ขอจํากัดในการใชประโยชนท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา และการกัดกรอนของ
ดิน ถาไมมีการจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนท่ีดิน : ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา เชน 
ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด เพ่ือชวยให
ดินอุมน้ํา และยึดธาตุอาหารพืชไดดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใชได 
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3.ชุดดินทายาง  (Ta Yang Series: Ty) 

 

กลุมชุดดินท่ี 48 
การจําแนกดิน Loamy-skeletal, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic 
Haplustults.  
การกําเนิด  เกิดจาการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปน
ระยะทาง ใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทราย และหินควอรตไซต โดยมี
หินดินดาน และหินฟลไลตแทรกอยู 
สภาพพื้นท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 %  
การระบายน้ํา  ดี 
การไหลบาของน้ําบนผวิดิน  ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางถึงเร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน  ปาเต็งรัง 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวด ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน มีกรวดและเศษหิน
กอนหินปนอยูตอนบนประมาณ 15-34 % โดยปริมาตร สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนปนดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายปนกรวดและเศษหินมีปริมาณมากกวา 35 % โดยปริมาตร เพ่ิมขึ้นตามความลึก 
จะพบชั้นดินปนกรวดปนเศษหินนี้ตื้นกวา 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอยถึง
กรดปานกลาง (pH 5.5-6.0 ) ดินลางตอนลางเปนชั้นเศษหินกรวดของหินทราย 

ความลึก
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอ่ิม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่ 
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

0-25 สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง  

ขอจํากัดในการใชประโยชนท่ีดิน: เปนดินตื้นมีเศษหินมาก มีความลาดชันสูง ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนท่ีดิน: ไมเหมาะท่ีจะนํามาใชในการเกษตร ควรปลอยไวเปนปาธรรมชาติ
เพ่ือเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
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4. ท่ีลาดชันเชิงซอน  (Slope Complex : SC) 

 

ลักษณะดิน เปนพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา สวนใหญมีความลาดชันมากกวา รอยละ 
35 % 
ลักษณะและสมบัติของดิน  ที่พบไมแนนอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น มีความอุดม
สมบูรณแตกตางกันไป แลวแตชนิดของวัตถุตนกําเนิด มักมีเศษหินหรือกอนหินโผล
กระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมตางๆ 
ขอจํากัดในการใชประโยชนท่ีดิน:  ไมควรใชประโยชนทางการเกษตร เนื่องจาก
เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินสูงมากอันกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศน 
ควรสงวนไวเปนปาธรรมชาติเพ่ืออนุรักษไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
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รูปที่ 3-8  แสดงแผนที่ดินของโครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 
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3.7  สภาพการใชที่ดิน 
3.7.1 สภาพการใชที่ดิน ป 2550 
จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1,2 สํานักสํารวจดินและวาง

แผนการใชที่ดิน สรุปเขตการใชที่ดินประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
1) พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 994.26 ไร หรือรอยละ 9.65 ของพื้นที่ทั้งหมด แบงแยก

ออกเปนพ้ืนที่ปลูกพืชไร เชน ขาวโพด 11.38 ไร ออย 17.43 ไร สับปะรด 332.59 ไร และไรราง 0.03 ไร 
2) พ้ืนที่ปาไม (F) มีเนื้อที่ 5,732.96 ไร หรือรอยละ 56.23 ของพื้นที่ทั้งหมด 
3) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 844.74 ไร หรือรอยละ 8.20 ของพื้นที่ทั้งหมด 
4) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อที่ 722.96 ไร หรือรอยละ 7.02 ของพื้นที่ทั้งหมด 
5) พ้ืนที่แหลงน้ํา (W) มีเนื้อที่ 1,907.09 ไร หรือรอยละ 18.51 ของพื้นที่ทั้งหมด 
6) พ้ืนที่ที่มีการใชประโยชนหลายชนิด มีเนื้อที่ 42.55 ไร หรือรอยละ 0.41 ของพื้นที่ทั้งหมด 

 

 
รูปที่ 3-9  สภาพการใชที่ดินโครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 
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ตารางที่ 3  สภาพการใชที่ดิน สํารวจป พ.ศ. 2550 
เนื้อที่ สัญลักษณ ประเภทการใชที่ดิน ไร รอยละ 

1. พื้นที่เกษตรกรรม (A) 
1.1 พืชไร (A2) 

A200 ไรราง 0.03 0.00
A202 ขาวโพด 11.38 0.11
A203 ออย 17.43 0.17
A205 สับปะรด 332.59 3.23

1.2 ไมยืนตน (A3) 
A303 ปาลมนํ้ามัน 445.40 4.23
A304 ยูคาลิปตัส 167.67 1.63
A307 สนประดิพัทธ 10.46 0.10
A308 กระถิน 1.46 0.01

1.3 ไมผสม (A4) 
A407 มะมวง 3.87 0.04

2. พื้นที่ปาไม (F) 
2.1 ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟ ู(F2) 

F200 ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟ ู 968.30 9.40
F201 ปาผลัดใบสมบูรณ 4,382.83 42.55

2.2 ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F3) 
F301 ปาเลนสมบูรณ 441.23 4.28

3. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) 
M1 ทุงหญาและไมละเมาะ 827.60 8.03

M102 ไมพุม หรือทุงหญาสลับไมพุม 17.14 0.17
4. พื้นที่ชมุชนและส่ิงปลูกสราง (U) 

U3 สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ 722.96 7.02
5. พื้นที่แหลงนํ้า (W) 

W102 ทะเลสาบ บึง 87.97 0.85
W201 อางเก็บนํ้า 1,819.12 17.66

6. พื้นที่ทีม่ีการใชประโยชนหลายชนิด 
A201/M102 พืชไรผสม/ไมพุม หรือทุงหญาสลับไมพุม 3.97 0.04
U201/A401 หมูบาน/ไมผลผสม 38.58 0.37

รวม 10,300.00 100.00 
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รูปที่ 3-10 แผนที่สภาพการใชที่ดิน ป 2550 
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3.8  ทรัพยากรน้ํา 
3.8.1 แหลงน้ําผิวดิน 
น้ําบนผิวดิน คือ น้ําที่ขังอยูตามแมน้ํา หนอง บึง หรือกุด ลําหวยสายตางๆ แหลงน้ําผิวดินในพื้นที่

โครงการปลูกปาฯ มี 3 แหง คือ หวยทุงขาม หวยน้ําดิน หวยไมตาย แตสภาพทางธรณีวิทยาที่มีภูมิ
ประเทศเปนลูกคลื่น ผิวดินบางและเปนดินทรายที่ไมอุมน้ํานั้น เมื่อฝนตกน้ําก็จะไหลลงสูแมน้ําอยาง
รวดเร็ว ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมในที่ต่ํา และในฤดูแลงน้ําจะมีการระเหยออกจากผิวดินไดงาย จึงมักเกิด
ความแหงแลงขึ้น โดยทั่วไป การพัฒนาแหลงน้ําบนผิวดินสามารถกระทําไดโดยการสรางเข่ือน และอาง
เก็บน้ํา ขุดลอกกุดและขุดบอเก็บน้ํา โดยรองกนบอดวยแผนพลาสติกหรือ วัสดุอ่ืนที่กันการไหลซึมของน้ํา 
เพ่ือใหสามารถเก็บกักน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.8.2 การพัฒนาแหลงน้ํา 
ในพื้นที่โครงการปลูกปาฯ มีการพฒันาแหลงน้ําโดยกรมชลประทาน ดังนี้ 

1) ที่ตั้งอางเก็บน้ําหวยไมตาย ม.1 ต.ไรใหมพัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี พิกัด 47 PNP 835-943 
ระวาง 4934 II มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,000 ไร ความจุอางเก็บน้ําประมาณ 3.70 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณ
น้ําทารายป ประมาณ 1.50 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่รับน้ําฝน 6.00 ตารางกิโลเมตร.สงน้ําใหพ้ืนที่
ชลประทานได ประมาณ 4,000 ไร กอสรางป 2536 เชื่อมโยงไปยังอางเก็บน้ําทุงขาม โดยระบบทอลอด 

การใชประโยชน อางเก็บน้ําหวยไมตาย มีสองสวน คือ 
- สวนที่หนึ่ง คือเปนแหลงน้ําตนทุนใชประโยชนในพื้นที่ทางการเกษตร ผลิตเปนน้ําประปาเพ่ือ

บริโภคและใชภายในสถานีเพาะเล้ียงมา รวมถึงใหมากิน สวนนี้จะมีการใชน้ําจริงๆ ประมาณไมเกิน 200 
ลูกบาศกเมตรตอวัน  

- สวนที่สอง คือการนําน้ํามาใชรดตนหญาในแปลงตางๆ ผานระบบสปริงเกอร ที่มีการวาง
แนวทอสงน้ํากระจายทั่วไปตามแปลง แปลงขนาด 20 ไร มีการติดหัวสปริงเกอร กระจาย 3-5 หัว ทั่วทั้ง
แปลง ซึ่งในการรดน้ําแตละครั้งจะกําหนดเวลาไวประมาณ 1-2 ชั่วโมง ดวยการใชปมมอเตอรขนาด 100 
แรงมาเปนตัวสงน้ํา ทําใหฤดูรอนที่ไมมีฝนตก ทางสถานียังมีน้ํารดแปลงหญาได โดยแตเดิมปญหาเรื่อง
จํานวนน้ําในอางเก็บน้ําหวยไมตาย ที่มีการระเหยจากอากาศที่รอนอยางมากในหนารอน จนบางครั้งน้ําใน
หวยจะไมเพียงพอตอการสูบขึ้นมาใชงาน แตปจจุบันอางเก็บน้ําแหงนี้ไดรับการผันน้ํามาจากอางเก็บน้ํา
หวยไทรงาม ที่มีความจุน้ําถึง 9.50 ลานลูกบาศกเมตร ตามโครงการเครือขายอางเก็บน้ํา อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทําใหชวงหนารอนมีน้ําในอางที่เพียงพอตอการใช ในชวงฤดูรอน 
จะมีชาวบานที่เดือดรอนจากการขาดแคลนน้ํามาขอใชน้ําในอางเก็บน้ําดวย 
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รูปที่ 3-11  อางเก็บนํ้าหวยไมตาย 

2) ที่ตั้งอางเก็บน้ําบานทุงขาม ม.1 ต.ไรใหมพัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี พิกัด 47 PNP 836-
968 ระวาง 4934 II มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,900 ไร ความจุประมาณ 8.00 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําทา
รายป ประมาณ 6.40 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่รับน้ําฝน 50.00 ตารางกิโลเมตร สงน้ําใหพ้ืนที่ชลประทาน
ได 8,000 ไร กอสรางป 2524 เชื่อมโยงไปยังอางเก็บน้ําหวยตะแปด และอางเก็บน้ําหวยทรายหุบกะพง 
โดยระบบทอผันน้ํา ความจุ 8.00 ลานลูกบาศกเมตร 

การใชประโยชน คือ 
- เพ่ือชวยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภค ของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีระบบทอผัน

น้ําวางผาน เพ่ือใหไดมีน้ําใชในกิจการตางๆ ตลอดป 

 
รูปที่ 3-12  อางเก็บนํ้าบานทุงขาม 
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3) สระเก็บน้ําสถานีเพาะเล้ียงมาสภากาชาดไทย ที่มีการขุดรอกขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2542 เพ่ือ
สํารองไวใชงาน อางนี้มีความจุน้ําประมาณ 320,000 ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูติดกับสถานีทางฝงทิศ
ตะวันออกของพื้นที่ 

การใชประโยชน คือ 
ใชในการผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไมตาย มากักเก็บน้ําสํารองไวใชในชวงฤดูรอน จะไดมีน้ําใช

ที่เพียงพอตอการใชประโยชนภายในสถานีเพาะเล้ียงมาฯ และชาวบาน 

 
รูปที่ 3-13  สระเก็บนํ้าสถานีเพาะเลี้ยงมาสภากาชาดไทย 

3.8.3 แหลงน้ําใตดิน มีการขุดบอดักตะกอน ขนาดบรรจุ 3,000-5,000 ลูกบาศกเมตร ตอแหง 
เพ่ือประโยชนในการเก็บกักตะกอนที่เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน ไมใหไปเกิดความเสียหายในพื้นที่
ที่ต่ําลงไป และเก็บกักน้ําเปนการรักษาความชุมชื้นใหกระจายทั้งพ้ืนที่ โดยจะดําเนินการในพื้นที่ปลูกแฝก 
ในแตละป คือป พ.ศ. 2537 จํานวน 23 แหง ในพื้นที่ 2,300 ไร และป 2538 จํานวนประมาณ 12 แหง 
ในพื้นที่ 1200 ไร รวม 2 ป จํานวน 35 แหง  

  
รูปที่ 3-14 บอดกัตะกอนในโครงการฯ 
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รูปที่ 3-15  แผนที่แสดงแหลงนํ้า 
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3.9 ทรัพยากรปา 
เดิมพ้ืนที่ดังกลาวมีสภาพเปนปาไมเบญจพรรณ ไดมีการบุกรุกถูกถางเพ่ือนํามาใชในการปลูกสับ

ประรดติดตอมา ประมาณ 20 ป โดย บริษัท โดลไทยแลนด จํากัด เปนผูใชประโยชนที่ดินขณะนี้ในพื้นที่
โครงการพอมีสภาพปาที่หลงเหลือใหสังเกตได เฉพาะสวนที่เปนภูเขา ชนิดไมที่พบไมมีคาทางเศรษฐกิจ 
ไดแก งิ้ว ออยชาง โมก เพกา เปลาตะโก ขอย ไผรวก ไผนวล และไมหนามตางๆ 

ปจจุบันไดมีการฟนฟูปาไม ไดทําการคัดเลือกตนไมที่เหมาะสมกับดินและสภาพแวดลอม และ
สอดคลองกับนโยบายของโครงการฯ โดยการปลูกพืชยืนตน ซึ่งเปนไมโตเร็วเอนกประสงค ที่มีคุณสมบัติ
ในการตรึงไนโตรเจน รวมกับปลูกพืชเศรษฐกิจยืนตนประเภทไมผล และพืชเศรษฐกิจลมลุก จัดระบบ
อนุรักษดินและน้ํา ควบคูกับการปลูกหญาแฝกและปลูกปาไปพรอมๆ กัน 

 
รูปที่ 3-16  ปาไมในโครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 

3.10  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา ไดแก  

- การคาขายอุตสาหกรรม 
- ปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว สับปะรด ออย ขาวโพด มะนาว กลวย มะมวง และ พืชผัก

ผลไมตางๆ มีการประยุกตการปลูกสับปะรดจากตอเดี่ยวมาเปนการปลูกแบบตอคูเพ่ือเพิ่มผลผลิต มีการ
วางแผน กําหนดราคาผลผลิตและทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ตลอดจนเปดพื้นที่ไรของตัวเองเปนแปลง
สาธิต เปนแหลงเรียนรูใหแกผูที่สนใจ การเลี้ยงสัตว สวนใหญเปนวัว กระบือ เปด ไก สุกร โรงงาน
อุตสาหกรรมที่สําคัญ เชนโรงสีขาว โรงงานน้ําตาลทราย โรงงานสับปะรด และโรงงานปูนซีเมนต 
นอกจากนี้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการทําเหมืองแร ไดแก ดีบุก ฟลูออไรด ลิกไนท หินปูนเพ่ือทํา
ซีเมนต และดินดาน 
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สวนที่ 4 
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

4.1  แผนผงัการใชที่ดินรวม 
พ้ืนที่ โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง มีการจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งสามารถ

จําแนกเปนเขตการใชที่ดินตางๆ ไดดังนี้ 

1. พ้ืนที่สวนราชการ 
2. พ้ืนที่ปลูกสบูดํา 
3. พ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามัน 

4. พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร ปลูกปา และ หญาแฝก 
5. พ้ืนที่ปลูกปา ระยะที่ 2 
6. พ้ืนที่สถานีเพาะเล้ียงมา 

1. พื้นท่ีสวนราชการ เปนที่ตั้งของอาคารสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและประสานงาน 
รอบๆอาคารสํานักงานมีศาลากลางน้ํา สวนดานหลังอาคารเปนศาลาอเนกประสงค มีการจัด
นิทรรศการแสดงเครื่องบีบอัด และเครื่องกรองน้ํามันสบูดํา ดานหนาเปนสวนสมุนไพร มีพืชสมุนไพร
หลากหลายชนิด มีโรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ปมน้ํามันไบโอดีเซลในโครงการฯ ที่
ทําการหนวยปฏิบัติการตํารวจพลรม สํานักงานปาไมชั่วคราว เปนตน 

2. พื้นท่ีปลูกสบูดํา เปนพ้ืนที่ที่ทําการทดลองปลูกสบูดํา ซึ่งเปนพืชพลังงานทดแทน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกสบูดํา เมื่อ 6 สิงหาคม 2548 สบูดําโดยทั่วไปใน
พ้ืนที่จะมี 2 สายพันธุ คือ สายพันธุปรับปรุง โดยกรมวิชาการเกษตร และ สายพันธุอินเดีย 

3. พื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามัน เปนพ้ืนที่ที่ทําการทดลองปลูกปาลมน้ํามัน เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 
2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกตนปาลมน้ํามัน สายพันธุลูกผสมสุ
ราษฎรธานี 2 อายุตนกลา 9 เดือน พันธุที่นํามาปลูกในพื้นที่มี 2 สายพันธุ ไดแก ปาลมน้ํามัน สาย
พันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 2 และปาลมน้ํามันสายพันธุคอมแพคไนจีเรีย  

4. พื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร ปลูกปา และ หญาแฝก พ้ืนที่สวนเกี่ยวของกับการปรับปรุงฟนฟู
สภาพดินโดยการปลูกปา และสวนพฤกษศาสตรโดยมีระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมรวมกับการ
ปลูกหญาแฝก 

5. พื้นท่ีปลูกปา ระยะที่ 2 เปนพ้ืนที่ที่ทําการขยายพื้นที่ปลูกปารวมกับการจัดระบบอนุรักษดิน
และน้ํา ไปยังบริเวณพื้นที่ภูเขา 

6. พื้นท่ีสถานีเพาะเล้ียงมา สถานีเพาะเลี้ยงมาและสัตวทดลองสภากาชาดไทย เฉลิมพระ
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เกียรติ ไดเปดเปนทางการโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผูอํานวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2543 
 

รูปที่ 4-1 แผนที่เขตการใชที่ดิน 
 

4.1.1  พ้ืนที่สวนราชการ 
บริเวณพื้นที่สวนราชการ เปนพ้ืนที่ที่ตั้งของหนวยงานราชการ และพื้นที่ดําเนินงานตาม

กิจกรรมที่หนวยงานนั้นๆ รับผิดชอบ สามารถจําแนกไดเปน 8 จุด ดังนี้ 
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หมายเลข 1 ปายหนาโครงการปลูกปาฯ หมายเลข 1 ถนนหนาทางเขาโครงการปลูกปาฯ 

  
หมายเลข 2 สํานักงานโครงการปลูกปาฯ หมายเลข 2 ศาลากลางนํ้า 
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เครื่องบีบอัดและเครื่องกรองน้ํามันสบูดํา อยูดานหลังอาคารสํานักงาน 

  
เมล็ดสบูดํา นํ้ามันสบูดํา 

  
หมายเลข 3 สวนสมุนไพร วานมหากาฬ 
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ชะพล ู วานหางชาง 

  
หมายเลข 4 แปลงขยายพันธุและเพาะชําหญาแฝก หมายเลข 4 แปลงรวบรวมสายพันธุหญาแฝก         

ตามทะเบียนของ กรมพัฒนาที่ดิน 

  
หมายเลข 5 หนวยปฏิบัติการ ฉก.ตํารวจพลรม หมายเลข 6 ฐานเรียนรูการผลิตปุยหมัก 
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หมายเลข 6 แปลงสาธิตการทําปุยหมัก 

  
สาธิตการทําปุยหมัก และสงเสริมการใชปุยหมัก 

  
หมายเลข 7 โรงงานสกัดนํ้ามันพืช  

และไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา 
หมายเลข 7 ปมนํ้ามันไบโอดีเซลในโครงการปลูกปาฯ 
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หมายเลข 7 อาคารศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาพลังงาน

ทดแทนจากพืช และไบโอดีเซล จากการปฏิบัติการจริง 
เครื่องสกัดนํ้ามันปาลมดิบ 

  
เครื่องแยกผลปาลมนํ้ามัน หมายเลข 8 สํานักงานปาไมเขตเพชรบุรี กรมปาไม 

 

4.1.2  พ้ืนที่ปลูกสบูดํา 

สบูดําโดยทั่วไปในพื้นที่จะมี 2 สายพันธุ คือ 
สบูดําสายพันธุปรับปรุง โดยกรมวิชาการเกษตร ปลูกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 โดยการ

หยอดเมล็ด พ้ืนที่ปลูกประมาณ 90 ไร 
สบูดําสายพันธุอินเดีย ปลูกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548 โดยการหยอดเมล็ด พ้ืนที่ปลูก

ประมาณ 5 ไร 
วันที่ 6 สิงหาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกสบูดํา โดย

การหยอดเมล็ด จํานวน 10 หลุม แตละหลุมจะแยกเอาตนที่แข็งแรงกวาไว 1 ตน และทรงปลูกดวยกิ่ง
พันธุ จํานวน 3 กิ่ง บํารุง ดูแล รักษาอยางดี โดยการรดน้ํา พรวนดินและใสปุย ทุกตน ไมมีโรคและ
แมลงรบกวน เพ่ือเก็บเปนเมล็ดพันธุไวขยายพันธุตอไป 
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หมายเลข 1 แปลงที่ 1 ปลูกสบูดํา 6 สิงหาคม 2548 หมายเลข 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกสบูดํา 

  
แปลงปลูกสบูดําปรับปรุงสายพันธุ และปลูกหญาแฝกชวยอนุรักษดินและนํ้า 
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แปลงปลูกสบูดําสายพันธุอินเดีย 

4.1.3  พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามัน 
ในพื้นที่จะดําเนินการปลูกปาลมน้ํามัน 2 สายพันธุ โดยจะแบงออกเปน 2 แปลง คือ 

แปลงที่ 1 ซึ่งจะอยูใกลกับอางเก็บน้ําหวยไมตาย สามารถที่จะสงน้ําใหแก แปลงปลูกปาลม
น้ํามันได 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก
ปาลมน้ํามัน สายพันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 2 อายุตนกลา 9 เดือน ในแปลงที่ 1 

เปนตนกลาที่เหมาะสมในการปลูก และคัดเลือกตนแข็งแรงมาปลูก จํานวน 3 ตน และ
ตอมาทางโครงการไดปลูกจนครบพื้นที่ 200 ไร 

แปลงที่ 2 ซึ่งไมมีระบบการใหน้ํา อาศัยเฉพาะน้ําฝน โดยจะปลูกเฉพาะปาลมน้ํามัน สาย
พันธุคอมแพคไนจีเรียอยางเดียว นอมเกลาฯ ถวายโดย บริษัท R&D เกษตรพัฒนาจํากัด เริ่มปลูกเมื่อ
ตุลาคม 2549 พ้ืนที่ปลูกประมาณ 50 ไร 
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หมายเลข 1 สภาพพื้นที่ แปลงที่ 2 กอนดําเนินการ หมายเลข 1 แปลงที่ 2 เริ่มปลูกปาลม ตุลาคม 2549 

  
แปลงปลูกปาลมนํ้ามัน สายพันธุคอมแพคไนจีเรีย 

  
แปลงปลูกปาลมนํ้ามัน สายพันธุคอมแพคไนจีเรีย 
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หมายเลข 2 สภาพพื้นที่ แปลงที่ 1 กอนดําเนินการ หมายเลข 2 แปลงที่ 1 เริ่มปลูกปาลม 6 สิงหาคม 2548 

  
แปลงปลูกปาลมนํ้ามัน สายพันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 2 

  
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ทรงปลูกตนปาลมนํ้ามัน ปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ในแปลงปาลม 
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4.1.4  พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร ปาปลูก และ หญาแฝก 
เนื่องจากดินอยูในสภาพเสื่อมโทรมทั้งทางดานกายภาพ และความอุดมสมบูรณ จากการใชที่ดิน

มาเปนเวลานาน โดยไมไดมีการปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม ดังนั้นกิจกรรม
ในการพัฒนาของพื้นที่สวนนี้ จึงเกี่ยวของกับการปรับปรุงฟนฟูสภาพดิน โดยการปลูกปา และสวน
พฤกษศาสตร พรอมกับสรางระบบอนุรักษดินและน้ํารวมกับการปลูกหญาแฝก และไดดําเนินการสราง
บอดักตะกอน (Check Dam) เพ่ือเปนแหลงรับน้ําและตะกอนดินที่ถูกชะลางไมใหถูกพัดพาไปสะสมใน
แหลงน้ําตอนลาง นอกจากนี้ในพื้นที่บางสวนจะใชในการศึกษารูปแบบการจัดการระบบวนเกษตร โดย
การนํารูปแบบและเทคโนโลยีในระบบวนเกษตรมาประยุกตใชเพ่ือฟนฟู และใชประโยชนที่ดินอยางมี
ประสิทธิภาพ และยังดําเนินงานจัดทําโครงการทดลองผลิตสะเดาบด เพ่ือใชเปนสารไลแมลง ตาม
พระราชดําริ 

 

 
 

  
หมายเลข 1 โครงการทดลองผลิตสะเดาบด เพื่อใชเปนสารไลแมลง ตามพระราชดําร ิ
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หมายเลข 2 สวนพฤกษศาสตร 

 
หมายเลข 2 สวนพฤกษศาสตร ผสมผสานกับการปลูกปาและปลูกหญาแฝกคูกันไป 

 
หมายเลข 2 ขุดบอดักตะกอนพรอมกับการปลูกหญาแฝก 
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หมายเลข 3 สวนปาไมเศรษฐกิจ เชน ตะแบก สําโรง มะคา 

 

4.1.5  พ้ืนที่ปลูกปา ระยะที่ 2 
บริเวณพื้นที่การพัฒนาปลูกปา ระยะที่ 2 เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนไป เปนการ

ขยายพื้นที่ปลูกปารวมกับการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ในรูปแบบที่ทําในระยะที่ 1 ไปยังบริเวณพื้นที่
ภูเขาที่ติดตอกัน 
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ปลูกปารวมกับการจัดระบบอนุรักษดินและนํ้า บริเวณพื้นที่ภูเขาที่ติดตอกันกับ ระยะที่ 1 

 

พ้ืนที่พัฒนาฟนฟูปลูกปาแบบผสมผสานกับการปลูกหญาแฝก ในแตละปจนถึงปจจบุัน 
 

  
1.บริเวณสภาพพื้นที่กอนทําการปลูกปา ระยะที่ 1 ป 2537 1.บริเวณพ้ืนที่เริ่มทําการปลูกปา ป 2537 
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1.บริเวณพ้ืนที่ปลูกปา ป 2538 1.บริเวณพ้ืนที่ปลูกปา ป 2539 

  
2.บริเวณพ้ืนที่ปลูกปาตอจาก ระยะที่ 2 ป 2540 2.บริเวณพ้ืนที่ปลูกปา ป 2541 

  
2.บริเวณพ้ืนที่ปลูกปา ป 2542-2543 2.บริเวณพ้ืนที่ปลูกปา ป 2546 
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การปลูกปาผสมผสานกับการปลูกหญาแฝกในปจจุบัน 
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4.1.6 พ้ืนที่สถานีเพาะเล้ียงมาและสัตวทดลองสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ  
สถานีเพาะเล้ียงมาและฯ ไดเริ่มกอสรางขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2539 ภายในพื้นที่ของสถานี 

646 ไร มีพ้ืนที่สวนหนึ่งประมาณ 75 ไร เปนพ้ืนที่สีเขียวที่อยูบนเขา ไมไดนํามาใชประโยชนใดๆ มาก
นัก พ้ืนที่สวนใหญจํานวนกวา 500 ไรไดแบงเปนแปลงปลูกหญาเพ่ือเปนแปลงปลอยมาและแปลงปลูก
หญาสดใหมากิน ที่เหลือประมาณ 43 ไร ถูกนํามาใชเปนที่กอสรางบานพักและอาคารปฏิบัติงานตางๆ
ประกอบไปดวยบานพัก 60 หลัง อาคารสํานักงาน 1 หลัง อาคารปฏิบัติงานเซรุม 1 หลัง อาคาร
สัตวทดลอง โรงรถและโรงเก็บของตางๆ มีการใชน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไมตาย ซึ่งอยูหางจากสถานี
ประมาณ 3 กิโลเมตร เปนแหลงน้ําที่นําน้ํามาใชทั้งการผลิตเปนน้ําประปาและรดน้ําแปลงหญา 

สถานีเพาะเล้ียงมาและสัตวทดลองสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ ไดเปดเปนทางการโดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2543  
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หมายเลข 1 สถานีเพาะเลี้ยงมา                 

และสัตวทดลองสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรต ิ
ทางเขาสถานีเพาะเลี้ยงมา 

  
หมายเลข 1 คอกมา หมายเลข 1 อาคารปฏิบัติการเซรุม 

  
การเจาะเก็บเลือดมาที่ยืนอยูในซองมา โดยเลือดทีเ่จาะจะไหลเขาขวดเก็บเลือดที่อยูภายในหองสะอาด 
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สัตวทดลองเหลาน้ีใชในการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเซรุมสวนหน่ึง และอีกสวนหน่ึงผลิตเพ่ือสงตอให

นักวิทยาศาสตรนําไปใชในงานวิจัยแขนงตางๆ สัตวทดลองที่อยูในการผลิตของสถานีมีหลายชนิด ไดแก กระตาย, หนูถีบ
จักร ,หนูตะเภา และหนูแฮมสเตอร 

  
หมายเลข 2 อางเก็บนํ้าสถานีเพาะเลี้ยงมาสภากาชาติไทย สถานีเพาะเลี้ยงมาฯ ใชนํ้าจากอางเก็บนํ้าหวยไมตาย 

  

หมายเลข 3 พื้นที่ปลูกหญาเลี้ยงมา การรดน้ําแปลงหญาดวยสปริงเกอร 
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หมายเลข 4 การเลี้ยงมาแบบปลอยแปลง 
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สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ แตทั้งนี้ตอง
พิจารณาใหสอดคลองตามความตองการที่แทจริง เปนไปตามนโยบาย แผน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตางๆ ไดรับความสะดวกสบายใหความปลอดภัยพรอมทั้งเปนการแกไข
ปญหาตางๆ ในการยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่โครงการ 

หนวยงานราชการที่มีสวนรวมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และมีกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ใน
พ้ืนที่ ซึ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานราชการใน โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง มี
ดังตอไปนี้ 
5.1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

- การเตรียมพันธุหญาแฝก การปลูกหญาแฝกในแปลง การขยายพันธุหญาแฝก การศึกษา
หญาแฝก มีเนื้อที่ทั้งหมด 294 ไร 
 

 
ทดสอบการเจรญิเติบโตหญาแฝก 

  
แปลงรวบรวมสายพันธุหญาแฝก หญาแฝกจะนําไปขยายพันธุ 
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แปลงขยายพันธุหญาแฝก แปลงรวบรวมสายพันธุหญาแฝก 

  
โรงเรือนเพาะชํากลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย 

  
หญาแฝกที่ปลูกในพื้นที่โครงการฯ หญาแฝกที่ปลูกขางทางลําเลียง 

  
การแจกจายพันธุกลาหญาแฝก 
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- การปรับปรุงบํารุงดินดวยพืชสด ทําปุยหมัก 

  
แปลงสาธิตการใชปุยพืชสด ปรับปรุงบํารุงดิน 

  
แปลงสาธิตการใชเปนปุยพืชสด 

  
ฐานเรียนรูการผลิตปุยหมัก สาธิตการทําปุยหมัก และสงเสริมการใชปุยหมัก 

  
สาธิตการทําปุยนํ้า ปุยนํ้า 
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- แปลงสาธิตการทดลองใชสารสะเดาบดไลแมลงกับพืชผัก 

 
ปายโครงการทดลองผลิตสะเดาบด 

  
ตนสะเดาที่ปลูกขางทาง ตนสะเดาที่ปลูกรอบๆ โครงการฯ 

  
แปลงปลูกผักทดลอง 

  
การใชสารสะเดาบดฉีดพนขับไลแมลงในแปลงผักทดลอง เก็บเก่ียวผลผลิตในแปลงผักทดลอง 



 

  สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                  ปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง 5-5 

- จัดทําสวนสมุนไพร 

  
สวนสมุนไพร รางจืด 

  
พญาปลองทอง ชองระอา 

  
วานสี่ทิศรางทอง ธรณีสาร 

  
เพชรสังฆาต ทองพันชั่ง 
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- กอสรางและซอมแซมทางลําเลียง (จํานวน 15 กม.) และ (จํานวน 2 กม.) 

  
กอสรางถนนและปรับปรุงถนน 

  
ปรับพื้นถนนใหเรียบ 

  
ปรับปรุงซอมแซมทางลําเลียง 

  
ปรับพื้นถนนใหเรียบ ทางลําเลียงที่ปรบัปรุงแลว 
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- การกอสรางบอดักตะกอน และขุดลอกบอดักตะกอนในโครงการฯ 

  
กอสรางบอดักตะกอน 

  
บอดักตะกอน 

  
ขุดลอกบอดักตะกอน 

  
บอดักตะกอน 
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- กอสรางศาลาหกเหลี่ยม (จํานวน 2 หลัง) 

  
ศาลาหกเหลี่ยม ศาลาหกเหลี่ยม 

- กอสรางปายทางเดินศึกษาธรรมชาติพรอมทางเดิน (จํานวน 1 ปาย ทางเดินระยะ 2 กม.) 
- กอสรางปายภาพแหลงทองเที่ยว (จํานวน 5 ปาย) 

  
ทางเดินศึกษาธรรมชาต ิ ปายอธิบายแหลงทองเที่ยว 

- กอสรางหองน้ํา (จํานวน 1 หลัง) 
- จัดซื้อจักรยาน (จํานวน 10 คัน) 

  
หองนํ้า จักรยานใชทองเที่ยวดานการเกษตร 
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5.2  กรมปาไม และกรมพัฒนาท่ีดิน รวมกันปฏิบัติงาน 
ดําเนินงานฟนฟูสภาพปาไม และปลูกหญาแฝกในบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ จํานวน 3,200 ไร 

และจัดทําสวนพฤกษศาสตร 300 ไร 
- ปลูกปา คัดเลือกตนไมที่เหมาะสมกับดินและสภาพแวดลอม ใหสอดคลองกับนโยบายของ

โครงการ ปลูกปาไมเศรษฐกิจ เชน สะเดา และไมมีคาอ่ืนๆ สวนปาไมโตเร็ว เชน กระถินณรงค นนทรี 
ขี้เหล็กบาน กระถินยักษ และไมโตเร็วอ่ืนๆ ยกเวนยูคาลิปตัส โดยจะทําการปลูกตนไม และปลูกหญา
แฝก จากวงรอบของเขตดานนอกเขาหาวงในเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ 

  
กระถินยักษ ตนสะเดา 

  
ปลูกปาพรอมกับหญาแฝกควบคูกันไป ปาเศรษฐกิจ 

 
ปลูกหญาแฝกเปนแนวกันการบุกรุกปา 
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- สวนพฤษศาสตร ทําการปลูกพันธุไม และติดปายบอกชื่อพันธุไม โดยมีพันธุไม 5 วงศ 20 
สกุล เชน วงศไมประดู (Leguminosae) วงศไมตะแบก เสลา และอินทนิล (Lythraceae) วงศไมยาง 
(Dipterocarpaceae) วงศไมกันเกรา (Loganiaceae) วงศไมแค (Bignoniaceae) รวมทั้งหมด
ประมาณ 60 ชนิด ไดแก แดง สีเสียดแกน ถอน ฝาง อะราง มะคาโมง มะคาแต แสมสาร ประดู 
ชิงชัน ยางนา กันเกรา ปบ ตะแบก เสลา อินทนิล เปนตน 

  
ปายสวนพฤกษศาสตร ตนแสมสาร 

  
ตนมะฮอกกานี ตนเลี่ยน 

  
ตนพยุง ตนประดู 
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ตนยางนา 

5.3  กรมชลประทาน 
- ดําเนินงานสรางอางเก็บน้ําหวยไมตาย มีพ้ืนที่ 1,000 ไร ความยาว 820 เมตร หลังทํานบ

กวาง 5 เมตร ทํานบดินสูง 11 เมตร เก็บน้ําได ประมาณ 3.7 ลานลูกบาศกเมตร 
- ดําเนินงานสรางอางเก็บน้ําทุงขาม มีพ้ืนที่ 1,900 ไร 
- สระเก็บน้ําสถานีเพาะเล้ียงมาสภากาชาดไทย ความจุประมาณ 320,000 ลูกบาศกเมตร 

  
ปายโครงการอางเก็บนํ้าหวยไมตาย อางเก็บนํ้าหวยไมตาย 

  
ปานโครงการอางเก็บนํ้าทุงขาม อางเก็บนํ้าทุงขาม 
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ปายสระเก็บนํ้าสถานีเพาะเลี้ยงมาสภากาชาดไทย สระเก็บนํ้าสถานีเพาะเลี้ยงมาสภากาชาดไทย 
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สวนที่ 6 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

6.1  วัตถุประสงคของการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและขอสนเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งประกอบดวย แผนที่ดิน แผนที่ขอมูลพ้ืนฐาน และขอสนเทศอื่นๆ 
ของโครงการพัฒนาท่ีดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดทําแผนที่ รายงานรูปเลม พรอมทั้งแผนซีดี
ฐานขอมูลของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในที่เดียวกันโดยใชระบบภูมิสารสนเทศ 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เหลานี้ไดงายและสะดวกตอการคนหา และไดมีการจัดเก็บระบบ
ฐานขอมูลดังกลาวนี้ พรอมทั้งพจนานุกรมขอมูลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและโครงสราง
ของขอมูล บันทึกลงในแผนซีดีเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไวใชในการดําเนินงานตอไป 

6.2  รายการขอมูลในระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
โครงสรางการจัดเก็บขอมูลแบบระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information System) มี

ลักษณะเฉพาะคือเปนการจัดเก็บขอมูลแผนที่ไวในระบบคอมพิวเตอร ที่มีขอมูลทางดานกราฟฟก ขอมูล
ทางดานภูมิประเทศ ภาพถายทางอากาศ ตําแหนง ทิศทาง ระยะทางบนพื้นโลก และขอมูลเชิงบรรยายเขา
มาเกี่ยวของ ประกอบดวย ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ที่
สามารถเชื่อมโยงกันและนํามาประมวลผลรวมกันได และรวมถึงขอมูลเชิงภาพ (Photo) ที่มีความสัมพันธ
กับขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือขอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือใหคําอธิบายอยางสังเขปสําหรับการคนควาอางอิง 
มีทั้งขอมูลแบบ Shape files ซึ่งมีลักษณะเปนเสน (Line) จุด (Point) พ้ืนที่วงรอบปด (Polygon) และ
ขอมูลแบบจุด หรือ Raster (Geo Tiff) 
เปนขอมูลแบบ Dbase files (.dbf) และ Excel files (.xls) 
เปนขอมูลแบบ JPEG (.jpg) ถายในพื้นที่จริง 

ประกอบดวย ชั้นขอมูล ที่สําคัญไดแก ขอบเขตการปกครอง ถึงระดับตําบล หมูบาน ถนน ทางนํ้า 
ดัชนีแผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018 ดัชนีภาพถายออรโธสี 1:4,000 ดัชนีไฟลแบบจําลองความสูง 
(DEM) แผนที่ดิน แผนท่ีสภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 แผนที่การชลประทาน แผนที่ธรณีวิทยา
และขอมูลอุตุนิยมวิทยา เปนตน ขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนการใชที่ดิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเปนอยางดี ประกอบดวย 
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Folder name : BASEDATA 2552 
ความหมาย    : ไฟลขอมูลพ้ืนฐาน ป 2552 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 bnd_ปลูกปา ขอบเขตโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ 

polygon สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

ที่ตั้งโครงการอันเนื่อง 2 loc_ปลูกปา 
มาจากพระราชดําริ 

point จากการแปรภาพออรโธสี 
เชิงเลข 

3 province_ปลูกปา ขอบเขตจังหวัด สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 
  ของโครงการ 

polygon 
และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

amphoe_ปลูกปา ขอบเขตอําเภอ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 4 
 ของโครงการ 

polygon 
และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

tambon_ปลูกปา ขอบเขตตําบลของ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 5 
 โครงการ 

polygon 
และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

6 village_ปลูกปา หมูบานและสถานที่สําคัญ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 
  ของจังหวัดเพชรบุรีและ และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

point 

  
7 road_ปลูกปา ถนนของจังหวัด สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 
   เพชรบุรีและจังหวัด และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
   ประจวบคีรีขันธ 

line 

  
stream_ปลูกปา ทางน้ําของจังหวัด และสํานักเทคโนโลยีกาสํารวจ 
 เพชรบุรีและจังหวัด ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 

  ประจวบคีรีขันธ 

line 

  
province_ปลูกปา ขอบเขตการปกครอง สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 
 ของจังหวัดเพชรบุรีและ และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

9 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

polygon 
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Folder name : L7018 
ความหมาย    : แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 
  

L7018_ปลูกปา 
 

ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐาน
กรมแผนที่ทหาร  
ชุด L7018 

polygon 
และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 4934-2 raster 
(.tif) 

กรมแผนที่ทหาร นํามาสแกน 

  4934-3   และใสคาพิกัดโดยสวนพัฒนา 
      เทคโนโลยีและบริการ สสว.  
    

ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 
ที่ยกมาเปนตัวอยาง  
  

  กรมพัฒนาที่ดิน ป 2552 

Folder name : ORTHO 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายทางอากาศ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 1 ortho4k47_ปลูกปา 
 

ดัชนีชื่อไฟลภาพ 
ออรโธสี 1:4,000  

polygon 
และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 493437898 raster 
(.tif) 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

    

ไฟลภาพออรโธสี1:4,000 
ที่ยกมาเปน 
ตัวอยาง    

3 boundary_ ortho สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 
   

ขอบเขตตัวอยาง 
ภาพออรโธสี 1:4,000  

polygon 
และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 4 ortho25k47_ปลูกปา ดัชนีชื่อไฟลภาพ 

ออรโธสี 1:25,000  
polygon 

และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

Folder name : DEM 
ความหมาย    : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 dem_ปลูกปา ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM) 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 
และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
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Folder name : WEATHER 
ความหมาย    : ขอมูลภูมิอากาศ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา 
2 month สถิติภูมิอากาศเฉลี่ย 

รายเดือน 
DBF กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 

Folder name : SOIL 
ความหมาย    : แผนที่ดิน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 soil_ปลูกปา แผนที่ดินโครงการ polygon สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
 

Folder name : GEOLOGY 
ความหมาย    : แผนที่ธรณีวิทยา 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 geo250k_ปลูกปา แผนที่ธรณีวิทยา 
มาตราสวน 1: 250,000 

polygon กรมทรัพยากรธรณี 

 
 

Folder name : LANDUSE 
ความหมาย     : แผนที่สภาพการใชที่ดิน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 lu_ปลูกปา แผนที่สภาพการใชที่ดินป 
พ.ศ. 2550 

polygon สํานักสํารวจดินและวางแผน 
การใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : IRRIGATION 
ความหมาย    : แผนที่โครงการชลประทาน 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 irr_project_l 
โครงการชลประทาน 
ขนาดใหญ point กรมชลประทาน 

2 irr_project_m 
โครงการชลประทาน 
ขนาดกลาง point กรมชลประทาน 

3 irr_project_s 
โครงการชลประทาน 
ขนาดเล็ก point กรมชลประทาน 

4 irr_area พ้ืนที่ชลประทาน polygon กรมชลประทาน 
5 rid_office สํานักชลประทาน polygon กรมชลประทาน 

6 Reservoir_ปลูกปา 
แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา  
บอเก็บน้ํา polygon 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจ 
และทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 Reservoir_ปลูกปา 
แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา  
บอเก็บน้ํา xls 

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ 
บริการ สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

Folder name : RDPZone 
ความหมาย    : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 building_ปลูกปา 
อาคารสํานักงานใน
โครงการ point 

จากการแปรภาพออรโธสี
เชิงเลข 

2 
 

building 
  

อาคารสํานักงานใน
โครงการ 

xls 
  

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ 
บริการ สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 

3 farmwater 
ระบบกระจายน้ําใน 
แปลงปลูกพืช xls 

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ 
บริการ สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : PICTURE 
ความหมาย    : ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ 

ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ
ขอมูล ท่ีมาของขอมูล 

1 building 
2 farmwater 
3 soilcoins 

ไฟลภาพในพื้นที่จริง 
 

ดิจิตอล 
 

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและ 
บริการ สสว. กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 
 
 

6.3  โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 

มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด
ที่ ชื่อโครงการ รหัสโครงการ จังหวัด
1 โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ พร.52.01นย.01_ขุนดาน นครนายก
2 ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ สมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พร.52.01อท.01_สีบัวทอง อางทอง
3 โครงการเกษตรวิชญา พร.52.06ชม.01_เกษตรวิชญา เชียงใหม
4 โครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ พร.52.06ชม.02_แมลอบ เชียงใหม
5 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนอยู บานจอลอืใต พร.52.06มฮ.01_จอลือใต แมฮองสอน
6 ศูนยบริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.02_ปางตอง แมฮองสอน
7 ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.03_โปงแดง แมฮองสอน
8 ศูนยภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ พร.52.07นน.01_ภูฟา นาน
9 ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร พร.52.08พจ.01_เกษตรสิรินธร พิจิตร
10 โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง พร.52.10ปข.01_ปลูกปา ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี

โครงการจัดทําฐานขอมลูภูมสิารสนเทศโครงการพัฒนาทีดิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2552
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เอกสารอางอิง 
1.  กรมพัฒนาที่ดิน ป 2541 ความรูเรื่องหญาแฝก กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2.  กรมพัฒนาที่ดิน ป 2550 ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป 
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3.  กรมพัฒนาที่ดิน 2534 คูมือการใชแผนที่กลุมดิน เพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2538    52 ป 
           แหงการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      
5. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2540   
           แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
6. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2544   
           ใตรมบารมี 20 ป ที่ กปร. 
4.  สํานักงานปาไมเขตเพชรบุรี2536 โครงการปลูกปาพระราชทานเนือ่งในวโรกาสที่  
           พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงครองราชยได 50 ป กรมปาไม กระทรวงเกษตรและ 
           สหกรณ  
6. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต10 โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง กรมพัฒนาที่ดิน      
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
7. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต10 รายงานความกาวหนาการทดลองปลูกปาลมน้ํามันและสบูดํา   
            กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
8.  ภูมิอากาศของสถานีหนองพลับ  
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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 

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

   


