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ค ำน ำ 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้ให้

การสนับสนุนงานและปฏิบัติงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

การฟื้นฟูทรัพยากรดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน งานขยายผลโครงการหลวง 

การส ารวจและออกแบบเพื่อจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ในพื้นที่ลุ่ม 

พื้นที่ดอน และพื้นที่สูง งานวิจัยและพัฒนาด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าที่

ครอบคลุมมติด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาที่ดินให้มีความอุดม

สมบูรณ์ ตลอดจนการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการ

ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานด้านการพัฒนาที่ดิน การจัดการดินที่มีปัญหาทางการเกษตร การ

ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีพื้นที่ด าเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ในภาคเหนือ

ตอนบน คือ จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย ในปีงบประมาณ 2557 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 

7 ได้ด าเนินงานส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของ

ภาคเหนือตอนบน และปฏิบัติงานตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานประจ าปี 2557 ของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการ

ปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 และ ที่อยู่ในความรับผดิชอบ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

งานด้านการพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกร หน่วยงานส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ตลอดจนผู้ที่มีความที่สนใจในงานด้านการพัฒนาที่ดินได้ใช้

ประโยชน์ตอ่ไป 
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วิสัยทัศน์กรมพัฒนาที่ดนิ 

พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทศิทางการใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน 

บนพื้นฐานการมีสว่นร่วม 
 

ภารกิจหลัก 

(1) ส ารวจดิน วิเคราะห์และวิจัยดิน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน  เพื่อให้ค าแนะน า แก่เกษตรกร 

สนับสนุนงานวิชาการส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกชน ที่มีความประสงค์ ขอความร่วมมือ จ าแนก

ประเภทที่ดิน จัดท าส ามะโนที่ดินและเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อวางแผน การใช้ที่ดินและก าหนดเขตที่ดิน 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน อย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ส่วน

ราชการ ที่ เกี่ ยวข้องตลอดจนบุคคลที่ สนใจทั้ ง เพื่ อการแข่ งขันและเพื่ อการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

(2) ติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน  เพื่อประเมินศักยภาพ การผลิตพืชและเพื่อให้มีการใช้

ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม กับสมรรถนะของดิน รวมทั้งเพื่อความชัดเจนของสังคม ในการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในเขตป่าไม้ถาวร แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนราชการและ

บุคคลที่สนใจ 
 

(3) ท าการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน 

การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการท าการเกษตร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ให้กับเกษตรกร 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจ เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไป

อย่างยั่งยืน 
 

(4) ให้บริการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน พันธุ์พืชเพื่อ

การอนุรักษ์ดินและน้ า และการปรับปรุงบ ารุงดิน รวมทั้งปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน  และการ

อนุรักษ์น้ าให้แก่เกษตรกร เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน จัดท าและให้การ

บริการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดนิแก่เกษตรกร ส่วนราชการและบุคคลที่สนใจ 
 

(5) ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการและ

ประชาชนทั่วไป 
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ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน THAI LDD 

เชื่อมั่น สุขสันต ์ส าเร็จ บูรณาการ เรียนรู ้พัฒนา ปิติยินดี 
 

ระดับบุคคล (Individual) 

Trust คนในองค์กรเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกระดับ 

Happiness    คนในองค์กรท างานอย่างมคีวามสุข 

 Accomplishment  คนในองค์กรท างานได้ประสบผลส าเร็จ 

 Integration   คนในองค์กรมกีารบูรณาการงานรว่มกัน 

 

ระดับองค์กร  (Organization) 

 Learning  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ย่างไม่มทีี่สิ้นสุด 

 Developing  เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาตลอดเวลา 

 Delighting  เป็นองค์กรแห่งความปิติยินด ีเข้ามาในกรมแล้วมคีวามสุข  
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วิสัยทัศน์ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

 

"พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน น าไปสู่การใช้ที่ดินอย่างย่ังยนื" 
 

พันธกจิ  

 ศึกษา ส ารวจ และวเิคราะห์ขอ้มูลดินและท่ีดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดนิในระดับไร่นา 

 ศึกษาและวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้พื้นที่ 

 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีดินในไร่นา 

 ให้บรกิารวเิคราะห์และตรวจสอบดนิ น้ า พชื ปุ๋ย และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผลิตพันธ์ุพชืชนิดต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการอนุรักษด์นิและน้ าและการปรับปรุงบ ารุงดิน 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดนิแก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวช้องหรือท่ีไดร้ับ

มอบหมาย 

 

  สถานที่ต้ัง 
 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ตั้งอยู่ เลขที่ 95 หมู่ที่ 11 ถนนพญาวัด-เขาน้อย บ้านเขาน้อย 

ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เน้ือที่ประมาณ 21 ไร่ 2 งาน 

 

  ตดิต่อ 

โทรศัพท ์: 054-771588  

โทรสาร : 054-771664 

E- MAIL:R07_1@ldd.go.th , R07_2@ldd.go.th 

Web Site:http://r07.ldd.go.th/ 
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กว่าจะเป็นส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2506 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และในปีพุทธศักราช 2509 ได้มีการกระจายอ านาจสู่ส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ดินและ

น้ า ภาคเหนอืที่จังหวัดน่าน โดยมีนายสมพงษ์  ถีระวงศ์ เป็นหัวหนา้ศูนย์อนุรักษด์นิและน้ า ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2509 -2517 หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นศูนย์พัฒนาที่ดินน่าน ในปี พ.ศ. 2518-2527 โดยมี

นายไชยสิทธิ์ อเนกสัมพันธ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาที่ดินน่าน หลังจากนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่ง

สว่นราชการของกรมพัฒนาที่ดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดต้ังส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต7 

ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2527 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งนายไชยสิทธิ์ อเนก

สัมพันธ์ เป็นผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีการก่อสร้างส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

เลขที่ 95 หมู่ที่ 11 ถนนพญาวัด-เขาน้อย บ้านเขาน้อย ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน บน

พื้นที่ 34 ไร่ 32 ตารางวา และได้ท าพิธีเปิดอาคารส านักงาน โดยมี ฯพณฯ ณรงค์ วงศ์วรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี โดยมีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมงานพัฒนาที่ดินใน 4 จังหวัด คือ น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย รวมพื้นที่ประมาณ 

36,240,737 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 22,650,461 ไร่ 

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ทศิเหนือของพื้นที่รับผิดชอบติดต่อสาธารณรัฐสังคมนยิม แห่ง

สหภาพพม่า และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางทิศ ใต้ของพื้นที่รับผิดชอบติดต่อ

กับ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางทิศตะวันออกของพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทางทิศตะวันตกของพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับ 

จังหวัดล าปาง และจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับผิดชอบ ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 36,240.74 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 22,650,461 ไร ่
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พื้นที่รับผิดชอบส านกังานพัฒนาที่ดินเขต 7 

จังหวัด หน่วยงาน ท่ีต้ัง 
พื้นที ่

ไร ่ ตร.กม 

น่าน 
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ต.อ่ายนาไลย 

อ.เวียงสา 

7,170,045 11,472.07 

แพร่ 
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ต. ทุ่งศรี 

อ.ร้องกวาง 

4,086,625 6,538.60 

พะเยา 
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ต. ท่าวังทอง 

อ.เมือง 

3,959,412 6,335.06 

เชียงราย 
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ต. นางแล 

อ.เมือง 

7,298,981 11,678.37 

รวม 22,515,063 36,024.10 
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รายนามผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 7 ตั้งแต่ อดีต จนถึง ปัจจุบัน 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ  -   นามสกุล ปี พ.ศ. ด ารงต าแหน่ง 

1. นายไชยสิทธิ์ อเนกสัมพันธ ์ ปี 2527 - 2538 

2. นายพษิณุ อัตถวิโรจน์ ปี 2538 – 2539 

3. นายวิชาญ คุณาพัฒน ์ ปี 2539 – 2540 

4. นายชุมพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ปี 2540 – 2542 

5. นายวิสุทธิ์ ตันเรืองชาติ ปี 2542 – 2546 

6. นายศุภพล พลางกูร ปี 2546 – 2549 

7. นายชูชาต ิ หงษ์รัตน์ ปี 2549 – 2551 

8. นายอิสรา อนุรักษ์พงศธร ปี 2551 – 2554 

9. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ปี 2554 – ปัจจุบัน 
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ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

ผู้อ านวยการ  

ฝ่ายบริหารทั่วไป  

กลุ่มวชิาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน  

กลุ่มวเิคราะห์ดิน  

สถานีพัฒนาที่ดนิน่าน  

สถานีพัฒนาที่ดนิแพร ่ 

สถานีพัฒนาที่ดนิพะเยา    

โครงสร้างองค์กร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส ารวจเพ่ือท าแผนที่  

สถานีพัฒนาที่ดนิเชียงราย   

ผู้เชี่ยวชาญดา้นการวางระบบ 

การพัฒนาที่ดิน 
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        ผู้บริหาร สพข.7  

 
นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

 

 
นางนุชพร  กฤษฎาธาร 

ต าแหน่ง  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพฒันาทีด่ิน 

 

 

นางนราณ ี ไหสุภา 

ต าแหน่ง  หัวหน้าฝา่ยบริหารท่ัวไป 

 

นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยกลุ่มวชิาการเพื่อการ

พัฒนาที่ดิน 

 

 

นางสาวเกษร     จ าปา 

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกลุ่ม 

วางแผนการใชท่ี้ดนิ 
 

นายธนา  สมบัติทัฬท 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุม่วเิคราะห์ดิน 

 

 

พลฯเบญจพล  มั่นเหมาะ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจเพ่ือท าแผนท่ี 
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ผู้อ านวยการสถานพีฒันาที่ดนิ 

 

นายสมควร  ณ ล าปาง 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานพีฒันาที่ดินนา่น 

 

  

 

นายสนิท  อินทะชัย 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 

  

 

นายนิพนธ์  อุดปวง 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 

  

 

นายศรศัีกดิ์  ธานี 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชยีงราย 
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บุคลากร 

ประเภท สพข.7 
สพด. 

น่าน 

สพด. 

แพร่ 

สพด. 

พะเยา 

สพด. 

เชียงราย 
รวม 

ข้าราชการ 25 11 8 10 11 65 

ลูกจ้างประจ า 13 6 9 4 10 42 

พนักงานราชการ 16 8 7 5 16 52 

รวม 54 25 24 19 37 159 

 

ข้าราชการ 

ระดับ อัตรา 

อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร)สูง 1 

เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน 1 

อาวุโส 3 

ช านาญการพเิศษ 14 

ช านาญการ 8 

ปฏิบัติการ 13 

ปฏิบัติงาน 8 

ช านาญงาน 16 

รวม 65 
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บุคลากร(ต่อ) 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ต าแหน่ง อัตรา ต าแหน่ง อัตรา 

พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป 4 นิติกร 1 

พนักงานธุรการ 7 เศรษฐกร 1 

พนักงานพิมพ์ 3 วิศวกร 1 

ช่างเขียนแผนที่ 1 นักส ารวจดนิ 1 

พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 นักวิทยาศาสตร์ 1 

พนักงานขับรถยนต์ 16 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 3 นักวิชาการเกษตร 15 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 3 เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 

ช่างไม้ 1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 

รวม 42 เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 7 

 

เจ้าพนักงานการเกษตร 1 

นักวิชาการเผยแพร่ 1 

รวม 52 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

 

นางนราณ ี ไหสุภา 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

ข้าราชการ  

  

 

 

นางอรพรรณ  วัฒนากรณ ์

เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

นางปิยะดา  สทุธหลวง 

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัตงิาน 
 

 

ลูกจ้างประจ า  

    
นางจุฑามาศ  พันชน 

พนักงานพิมพ ์

นางเพชราภรณ์  ดีปนิตา 

พนักงานธุรการ 

นางภารดี  ไชยโนฤทธิ ์

พนักงานพิมพ ์

นางบาลเย็น  พลังฤทธิ ์

พนักงานธุรการ 

    
นายสนั่น  พลังฤทธิ ์

พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 

นายสัมฤทธิ์  ภาใจธรรม 

ชา่งไม ้

นายประสงค์  พรมจันทร ์

พนักงานขับรถ 

นายสงัเวียน ทานะ 

พนักงานขับรถยนต์ 

   

 

นายพนมบุณย์  พัฒนสุรังค ์

พนักงานขับรถยนต์ 

นายประสาท  อดุหนุน 

พนักงานขับรถ 

นายสามารถ  ค ามาตร 

พนักงานขับรถ 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานราชการ 

   
นางเชอรรี่  เถาวัลย ์

เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

น.ส.จีรวรรณ  เป็งมา 

เจ้าหนา้ที่วเิคราะห์นโยบายและแผน 

นางกฤษฎิ์ณิชา  บุญช่วง 

เจ้าหนา้ที่วเิคราะห์นโยบายและแผน 

  

 

น.ส.สุมติรา  สฤุทธิ ์

นติกิร 

นางณัฐฌน์ันท์  ประสมทรพัย์ 

นักวชิาการเงินและบัญช ี
 

จ้างเหมา 

   
นายศตพร  ไทยศลิป ์

คนงาน 

นายจ ารสั  เถาวลัย ์

คนงาน 

นายนนิ  ยวนแห่ว 

คนงาน 

   
นายจตุรวิช ไชยชนะ 

พนักงานขับรถ 

นายประภาส มูลวงค ์

พนักงานขับรถ 

นายวาทจันทร์  ลังกา 

ยาม 

   
นางศรีค า  เปาปา่ 

แมบ้่าน 

นางอมรรัตน์  ศรีธ ิ

แมบ้่าน 

นางวนัใหม่  แก้วสาร 

แมบ้่าน 
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  กลุ่มวชิาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

 

 
 

นายศรัญณุพงศ์  ชัยวัฒนกุล 

   ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

ข้าราชการ  

    
นายสุกร ี อยู่ป้อม 

นักวชิาการเกษตรช านาญการ

พเิศษ 

นางสุนีย์รัตน์  โลหะโชต ิ

นักวชิาการเกษตรช านาญการ

พเิศษ 

นางสาววันรัก  ฤทธิเกษร 

นักวชิาการเกษตรปฏบัิตกิาร 

นางมลัลิกา  แก้วปิยะทรพัย์ 

นักวชิาการเกษตรปฏบัิตกิาร 

 

  

 

นายสมบูรณ์  บุตรแก้ว 

เจ้าพนักงานเกษตรช านาญ

งาน 

  

 

                           พนักงานราชการ                                          จ้างเหมา 

    

น.ส.สุภาพร  ปาแกว้ 

นักวชิาการเกษตร 

น.ส.บุษกล  มหาวงค ์

เจ้าหนา้ที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 

น.ส.ปณิสรา หลวงส ุ

เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

น.ส.ธัญลักษณ์  ดีปนิตา 

นักวชิาการเกษตร 
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 กลุ่มวางแผนการใชท้ี่ดนิ 

 

 

 

นางสาวเกษร  จ าปา 

ผู้อ านวยการกลุ่มวางแผนเพื่อการใช้ท่ีดิน 

ข้าราชการ  

    
นายปรญิญานนท์ ทองค า 

นักวชิาการเกษตรช านาญการ 

นายประกจิ ดวงแกว้ 

เศรษฐกรช านาญการ 

นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น 

นักส ารวจดินช านาญการ 

นางสาวสุภาพร สินศิริวัฒนา 

นักส ารวจดินปฏบัิตกิาร 

พนักงานราชการ  

    

นางอัมพร  ไชยนาม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี

นางสาวเกียรตกัิญญา จันทรก าธร 

เจ้าหนา้ที่วเิคราะห์นโยบายและแผน 

นายจักรพันธุ์ บุญช่วง 

เศรษฐกร 

ว่าที่ร้อยตรียศ อินทะวิชัย 

นักส ารวจดิน 

 

  

 

นางสาวรจนา เอกรัตน ์

นักวชิาการเกษตร 
  

 

จ้างเหมา 

   
นายเชวง ดีปานา 

นักวชิาการเกษตร 

นายวัชรนิทร์ ปณฤทธิ ์

นักวชิาการเกษตร 

นายทศพล อธิกรม 

นักวชิาการเกษตร 
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กลุ่มส ารวจเพื่อท าแผนที ่

 

 

 

พลฯ เบญจพล  มั่นเหมาะ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจเพื่อท าแผนที่ 
 

ข้าราชการ 

   
นายสุรนิทร์  ชา้งค า 

นายช่างส ารวจช านาญงาน 

นายธรีนนัท์  ศลิาน้อย 

นายช่างโยธาช านาญงาน 

ว่าที่ ร.ต.พงษ์อนันต์  นามวงค์ 

นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน 

  

 

นายชัยกมล  ยะแสง 

นายช่างส ารวจปฏิบัตงิาน 

นายกรพรหม  พรหมศร 

นายช่างส ารวจปฏิบัตงิาน 
 

ลูกจ้างประจ า                                   พนักงานราชการ                                                   

  

 

นายวนิ  ไทยศลิป ์

ชา่งเขยีนแผนที่ 
นางสาวมลวิกา  ภู่แสงทอง 

เจ้าหนา้ที่แผนที่ภาพถ่าย 
 

จ้างเหมา 

  

 

นายจักรกฤษณ์  ไชยวงค ์

วศิวกร 

นางสมหมาย  รนิอินทร ์

เจ้าหนา้ที่ธุรการ 
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กลุ่มวเิคราะห์ดิน 

 
นายธนา สมบัติทัฬห 

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ดนิ 

ข้าราชการ 

   
นางสาวจารุวรรณี  เตรยีมวิจารณ์กลุ 

นักวทิยาศาสตร์ช านาญการพเิศษ 

นางสาวมยุรี  ปละอุด 

นักวทิยาศาสตร์ช านาญการ 

นายธัญพสิิษฐ์  ค าปา 

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบัิตงิาน 

ลูกจ้างประจ า                            พนักงานราชการ 

   
นายศุภชัย  ขัติยะ 

พนักงานห้องปฏบัิตกิาร ส 2 
นางยุวดี  ไชยวฒุ ิ

เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

นางสาวจุฬาธาร  ยะถิ่น 

นักวทิยาศาสตร์ 

                                       จ้างเหมา 

 

 

 

นายบุญเรือง  ตะ๊มา 

เจ้าหนา้ที่ห้องปฏบัิตกิาร 

นายปณต  โชติรัตนา 

พนักงานขับรถ 
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แผน/ผล การปฏิบัติงานประจ าป ี2557 

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย 

นับ 
แผนงาน

รวม 

ผลการ

ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

รวม 

สพข.7 สพด.น่าน สพด.เชยีงราย สพด.แพร่ สพด.พะเยา 

แผนงาน 

แผน

งบประมา

ณ 

แผนงาน 
แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมา

ณ 

แผนงาน 

แผน

งบประมา

ณ 

แผนงาน 

แผน

งบประมา

ณ 

  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่โครงการ

หลวง 

                           

1 ส ารวจออกแบบลว่งหนา้โครงการขยายผล

โครงการหลวง 

ไร่ 1,850 1,850 370,000 * 1,850 370,000 - - - - - - - - 

2 

  

  

ก่อสร้างงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า

โครงการขยายผลโครงการหลวง 

ไร่ 2,100 2,100 1,1402,936 * - - 1,200 6,515,936 900 4,887,000 - - - - 

ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รับ

การปรับปรุงและพัฒนา 

               

กิจกรรมหลักที่ 5 ปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากร

ดิน 

               

3 ส ารวจและจัดท าแผนที่ภูมิประเทศและส ามโน

ที่ดิน 1: 4,000 

ไร่ 29,200 29,200 321,200 29,200 321,200 - - - - - - - - 

4 

  

วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่นา 

1:4,000 

ไร่ 29,200 29,200 467,200 29,200 467,200 - - - - - - - - 

กิจกรรมหลักที่ 6 วิจัยพัฒนาที่ดินและ

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิมผลผลติ 

               

5 โครงการวิจัยตอ่เนื่อง โครงการ 3 3 327,000 3 327,000         

6 โครงการวิจัยใหม่ โครงการ 1 1 450,000 1 450,000         

7 ส ารวจวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ - - 10,000 - 10,000 - - - - - - - - 

8 จัดพมิพ์คู่มือและเอกสารดา้นวิชาการ ร้อยละ - - 80,000 - 80,000 - - - - - - - - 

9 

  

สนับสนุนการปฎิบัตงิานผู้เช่ียวชาญประจ า

สพข. 

  - - 50,000 - 50,000 - - - - - - - - 

กิจกรรมหลักที่ 7 สนับสนนุโครงการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

               

10 ส ารวจออกแบบลว่งหนา้โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ไร่ 3,700 3,700 460,000 * 3,700 460,000 - - - - - - - - 

11 โครงการศูยนภ์ูฟ้าพัฒนา ไร่ 560  1,238,470   560 1,238,470       
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 แผน/ผล การปฏบิัติงานประจ าปี 2557(ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย 

นับ 
แผนงาน

รวม 

ผลการ

ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

รวม 

สพข.7 สพด.น่าน สพด.เชยีงราย สพด.แพร่ สพด.พะเยา 

แผนงาน 
แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผนงบ 

ประมาณ 

  

  
 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 300 300 899,970 * - - 300 899,970 - - - - - - 

 - สง่เสริมสาธิต ไร่ 260 260 338,500   260 338,500       

12 

  

  

โครงการสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงภูพยัคฆ ์ ไร ่ 590 590 1,253,996   590 1,253,996       

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 300 300 899,996 * - - 300 899,996 - - - - - - 

 - สง่เสริมสาธิต ไร่ 290 290 354,000   290 354,000       

13 

  

  

โครงการสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงบ้านสบ

ขุ่น 

ไร ่ 540 540 1,213,998   540 1,213,998       

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 300 300 899,998 * - - 300 899,998 - - - - - - 

 - สง่เสริมสาธิต ไร่ 240 240 314,000   240 314,000       

14 

  

โครงการสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงบ้าน

กอก-บ้านจูน 

ไร ่ 290 290 354,000 -  290 354,000       

 - สง่เสริมสาธิต ไร่ 290 290 354,000 - - 290 354,000 - - - - - - 

15 

  

  

โครงการบ้านเล็กในปา่ใหญ่บ้านห้วยหญ้า

ไซ 

ไร ่ 600 600 1,130,000     600 1,130,000     

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 300 300 900,000 * - - - - 300 900,000 - - - - 

 - สง่เสริมสาธิต ไร่ 300 300 230,000     300 230,000     

16 

  

  

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงบ้าน

ธารทอง 

ไร ่ 600 600 1,130,000     600 1,130,000     

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 300 300 900,000 * - - - - 300 900,000 - - - - 

 - สง่เสริมสาธิต ไร่ 300 300 230,000     300 230,000 - - - - 

17 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอย

บ่อ 

ไร ่ 600 600 1,130,000     600 1,130,000     

  

  

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 300 300 900,000 * - - - - 300 900,000 - - - - 

 - สง่เสริมสาธิต ไร่ 300 300 230,000 - - - - 300 230,000 - - - - 

18 

  

  

โครงการบ้านเล็กในปา่ใหญ่บ้านปางขอน ไร ่ 600 600 1,130,000     600 1,130,000     

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 300 300 900,000 * - - - - 300 900,000 - - - - 

  - สง่เสริมสาธิต ไร่ 300 300 230,000     300 230,000     
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 แผน/ผล การปฏิบัติงานประจ าป ี2557(ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย 

นับ 

แผนงาน

รวม 

ผลการ

ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

รวม 

สพข.7 สพด.น่าน สพด.เชยีงราย สพด.แพร่ สพด.พะเยา 

แผนงาน 
แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 

19 

  

  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารดิอย

ยาว ดอยผาจิ ดอยผาหม่น 

ไร ่ 600 600 1,130,000 - - - - 600 1,130,000     

               

20 

 

 

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 300 300 900,000 * - - - - 300 900,000 - - - - 

 - สง่เสริมสาธิต ไร่ 300 300 230,000 - - - - 300 230,000     

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอย

ผาช้าง สันติสขุ-ขุนก าลัง 

ไร ่ 500 500 723,745 - - - -     500 723,745 

21 

 

 

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 200 200 498,745 * - - - - - - - - 200 498,745 

 - สง่เสริมสาธิต ไร่ 300 300 225,000 - - - - - - - - 300 225,000 

โครงการบ้านเล็กในปา่ใหญ่บ้านหนองห้า ไร ่ 500 500 867,500         500 867,500 

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 200 200 500,000 * - - - - - - - - 200 500,000 

 - สง่เสริมสาธิต ไร่ 300 300 367,500 - - - - - - - - 300 367,500 

22 

  

โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่าง

เก็บน้ าห้วยไฟ 

ไร ่ 300 300 230,000         300 230,000 

  - สง่เสริมสาธิต ไร่ 300 300 230,000 - - - - - - - - 300 230,000 

23 ศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยี (ตอ่ยอด) แห่ง 74 74 296,000 - - 24 96,000 20 80,000 13 52,000 17 68,000 

24 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน แห่ง 1 1 65,000 1 65,000 - - - -     

25 วิเคราะห์ดินเคลื่อนที ่ ต.ย. 5,070 5,070 760,500 5,070 760,500 - - - -     

26 จ้างขยายเชื อผลิตภัณฑ์จุลนิทรีย์พด. ซอง 139,000 139,000 2,003,000 139,000 2,003,000 - - - -     

27 สง่เสริมการปรับปรุงพ ืนที่ดินกรด ไร่ 3,723 3,723 300,000 - - 1,700 25,500 123 246000 900 13,500 1,000 15,000 

28 อบรมหมอดนิอาสาประจ าต าบล ราย 368 368 736,000 - - 99 198,000 123 246,000 78 156,000 68 136,000 

29 อบรมหมอดนิอาสาประจ าหมู่บ้าน ราย 75 75 150,000 - - 20 40,000 25 50,000 15 30,000 15 30,000 
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แผน/ผล การปฏบิัติงานประจ าปี 2557(ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย 

นับ 

แผนงาน

รวม 

ผลการ

ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

รวม 

สพข.7 สพด.น่าน สพด.เชยีงราย สพด.แพร่ สพด.พะเยา 

แผนงาน 
แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 

30 (ที่มีศักยภาพเขม้แข็งและปฎิบัตงิานร่วมกับ

สพด. มาตลอด) 

              

31 สง่เสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ ราย 36,500 36,500 282,500 - - 9,000 45,000 10,000 150,000 8,500 42,500 9,000 45,000 

32 

  

ผลิตน  าหมักชีวภาพ ขวด 253,000 253,000 365,000 - - 18,000 90,000 200,000 100,000 17,000 85,000 18,000 90,000 

กิจกรรมหลักที่ 9 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ               

33 การบริการแผนที่ออร์โธส ี - - - 66,200 - 66,200 - - - - - - - - 

34 ซ่อมแซมโครงขา่ยหมุดหลักฐานภาคพ ืนดนิ หมุด 187 187 70,000 187 70,000 - - - - - - - - 

35 

  

สนับสนุนการขับเคลื่อนงานรับรองมาตรฐาน Q โครงการ - - 50,000 - 50,000 - - - - - - - - 

กิจกรรมหลักที่ 10 ฟื้นฟูและป้องกันการชะ

ล้างพงัทลายของดิน 

              

36 ผลิตหญา้แฝกเพื่อแจกจ่าย กล้า 11,000,00

0 

11,000,000 8,030,000 * 800,000 584,000 3,000,000 2,190,000 3,000,000 2,190,000 2,200,000 1,606,000 2,000,000 1,460,000 

37 ผลิตหญา้แฝกเพื่อปลูก กล้า 6,300,000 6,300,000 7,560,000 * - - 1,800,000 2,160,000 1,800,000 2,160,000 1,300,000 1,560,000 1,400,000 1,680,000 

38 จัดระบบอนรุักษ์ดินและน  าบนพื นที่ลุ่ม-ดอน ไร่ 7,725 7,725 7655425 * - - 1,500 2,110,220 2,900 2,145,301 1,500 2,099,904 1,825 1,300,000 

39 ส ารวจออกแบบลว่งหนา้อนุรักษ์ดินและน  าบน

พ ืนที่ลุ่ม-ดอน 

ไร่ 19,000 19,000 266,000 * 19,000 266,000 - - - - - - - - 

40 จัดระบบอนรุักษ์ดินและน  าชุมชนบนพื นที่สูง ไร่ 2,100 2,100 9,773,923 * - - 600 3,257,923 600 3,258,000 600 1,629,000 300 1,629,000 

41 ส ารวจออกแบบลว่งหนา้อนุรักษ์ดินและน  าบน

พ ืนที่สูง 

ไร่ 3,230 3,230 759,050 * 3,230 759,050 - - - - - - - - 

42 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการและ

พัฒนาศักยภาพชุมชนพ ืนที่สูง 

ไร่ 200 200 160,000 - - 100 80,000 100 80,000     

43 จัดระบบอนรุักษ์ดินและน  าในพื นที่เสี่ยงตอ่ดนิ

ถล่ม 

ไร่ 3,500 3,500 17,219,930 * - - 1,000 4,919,930 1,000 4,920,000 800 3,936,000 700 3,444,000 
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 แผน/ผล การปฏบิัติงานประจ าปี 2557(ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย 

นับ 

แผนงาน

รวม 

ผลการ

ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

รวม 

สพข.7 สพด.น่าน สพด.เชยีงราย สพด.แพร่ สพด.พะเยา 

แผนงาน 
แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 

44 ส ารวจออกแบบลว่งหนา้ในพ ืนที่เสี่ยงตอ่ดนิ

ถล่ม 

ไร่ 3,700 3,700 1,190,000 * 3,700 1,190,000 - - - - - - - - 

45 จัดระบบอนรุักษ์ดินและน  าในพื นที่วกิฤตฯ ไร่ 700 700 2,631,980 * - - 200 751,980 150 564,000 200 752,000 150 564,000 

46 

  

ส ารวจออกแบบลว่งหน้าในพื นที่วกิฤตฯ ไร่ 1,800 1,800 98,000 * 1,800 98,000 - - - - - - - - 

กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้

สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง

การเกษตร / เกษตรอนิทรีย์ 

              

47 อ านวยการ  - - 1,100,000 - 500,000  150,000  150,000  150,000  150,000 

48 ค่าจ้างเหมาบุคคลากร  - - 99,600 - 99,600 - - - -     

49 

  

  

จัดหาเมล็ดพันธุพ์ชืปุ๋ยสดโดยเอกชน ตัน              

 - ปอเทือง ตัน 187.50 187.50 5,537,500.00 25 825,000 25 725,000 50 1,450,000 47.50 1,377,500 40 1,160,000 

 - ถั่วพุ่ม ตัน 12 12 288,000 - - - - - - - - 12 288,000 

50 สง่เสริมการปลูกพชืปุ๋ยสดปรบัปรุงบ ารุงดนิ ไร่ 39,000 39,000 585,000 - - 10,000 150,000 10,000 150,000 9,500 142,500 9,500 142,500 

51 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ต.ย. 55 55 165,000 55 165,000 - - - - - - - - 

52 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานรับรองมาตรฐาน Q โครงการ - - 50,000 - 50,000 - - - - - - - - 

53 สง่เสริมการปรับปรุงพ ืนที่ดินกรด ไร่ 100 100 1,500 - - - - - - 100 1,500 - - 

 กิจกรรมหลักที่ 13 สร้างนคิมการเกษตร               

54 สง่เสริมการปลูกพชืปุ๋ยสดปรบัปรุงบ ารุงดนิ ไร่ 500 500 7,500 - - - - - - 500 7,500 - - 

55 สง่เสริมการปรับปรุงพ ืนที่ดินกรด ไร่ 100 100 1,500 - - - - - - 100 1,500 - - 
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 แผน/ผล การปฏิบัติงานประจ าป ี2557(ต่อ) 

 
กิจกรรม 

หน่วย 

นับ 

แผนงาน

รวม 

ผลการ

ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

รวม 

สพข.7 สพด.น่าน สพด.เชยีงราย สพด.แพร่ สพด.พะเยา 

แผนงาน 
แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 
แผนงาน 

แผน

งบประมาณ 

 

กิจกรรมหลักที่ 14 การรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
              

56 
โครงการลดการเผาพื นทีโ่ล่งเตยีนเพื่อบรรเทา

ภาวะโลกร้อน 
ไร่ 2,800 2,800 13,552,000 - - 800 3,872,000 1,000 4,840,000 500 2,420,000 500 2,420,000 

57 
ส ารวจออกแบบลว่งหนา้โครงการลดการเผา

พ ืนที่โลง่เตยีนฯ 
ไร่ 1,800 1,800 728,000 1,800 728,000 - - - - - - - - 

58 โครงการจัดท าระบบอนรุักษ์ดินและน  าพร้อม

ปลุกไม้ยืนตน้ 

ไร่ 770 770 1,309,000 -  200 340,000 270 459,000 200 340,000 100 170,000 

  ส่งเสริมบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ               

59 ก่อสร้างแหลง่น  าในไร่นานอกเขตชลประทาน แห่ง 1,550 1,550 24,309,950 - - 300 4,453,000 600 10,405,200 350 4,151,750 300 5,300,000 

60 พัฒนาแหลง่น  าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน  า แห่ง 10 10 40,887,340 - - 4 14,728,340 4 19,114,000 1 4,081,000 1 2,964,000 

61 แหลง่น  าชุมชน แห่ง 1 1 6,430,000 - - - - 1 6,430,000 - - - - 

รวม  187,779,941  14,890,250  52,934,041  70,241,251  24,735,654  24,978,745 
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งบประมาณ 

หน่วยงาน งบที่ได้รับทั้งหมด 
หมวดรายจ่าย 

ด าเนินงาน ลงทุน บุคคลากร 

สพข.7 24,576,103 16,301,368 4,586,050 3,688,685 

สพด.น่าน 59,656,740 7,782,900 50,013,480 1,860,360 

สพด.แพร่ 38,939,411 5,927,875 31,347,616 1,663,920 

สพด.พะเยา 50,054,114 6,042,950 42,890,844 1,120,320 

สพด.เชียงราย 66,620,755 6,268,175 56,676,500 3,676,080 

รวม 239,847,123 42,323,268 185,514,490 12,009,365 
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โครงการท่ีส าคัญ 
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1. โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วน

ต่างๆของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทที่ห่างไกลทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โครงการ

เหล่านี้ส่วนใหญ่ เป็นโครงการมุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ  การบริหารทรัพยากร และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่

ที่ดีแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย กรมพัฒนาที่ดิน มีบทบาทส าคัญในการ

ด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โครงการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ตามกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ า และ

การฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร และหมอดินอาสาที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 

รวมทั้งประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือเรียนรู้การพัฒนาจากโครงก าร ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริโดยส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
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โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จังหวดั กจิกรรม/โครงการ ที่ต้ัง 
เป้าหมาย 

(ไร)่ 

พื้นที่ด าเนนิงาน 

 

นา่น 

โครงการภูฟ้าพัฒนา ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ 300 บ้านหว้ยลอยต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ 

โครงการสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงภูพยัคฆ์ ต.ขุนน่าน 

อ.เฉลิมพระเกยีรติ 

300 บ้านหว้ยกานต์ต.ขุนน่าน 

อ.เฉลิมพระเกยีรติ 

โครงการสถานีทดลองเกษตรท่ีสูง 

บ้านสบขุ่น 

ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา 300 บ้านสบขุ่นต.ป่าคา อ.ท่าวังผา 

โครงการรักษน์้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดนิ 

ลุ่มน้ าขุนนา่น 

ต.ขุนน่าน 

อ.เฉลิมพระเกยีรติ 

500 บ้านหว้ยฟองต.ขุนน่าน อ.เฉลิม

พระเกยีรติ 

พะเยา 

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูง 

ดอยผาชา้ง 

ต.ขุนควร อ.ปง 200 บ้านบ้านสันตสิุข-ขุนก าลังต.ขุน

ควรอ.ปง 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ ่ ต.ร่มเย็น อ.เชยีง

ค า 

200 บ้านหนองหา้ต.ร่มเย็น อ.เชยีงค า 

เชยีงราย 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่หว้ยหญา้ไซ ต.ป่าแดด 

อ.แมส่รวย 

2,000 บ้านหว้ยหญ้าไซ ต.ป่าแดด  

อ.แมส่รวย 

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงธารทอง ต.แมเ่งิน 

อ.เชยีงแสน 

300 ต.แมเ่งิน อ.เชยีงแสน 

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงดอยบ่อ ต.แมย่าว อ.เมอืง 300 บ้านลอบือต.แมย่าว อ.เมอืง 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ ่ ต.ห้วยชมพู อ.

เมอืง 

300 บ้านร่มเย็นต.ห้วยชมพู อ.เมอืง 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารดิอย

ยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจ ิ

ต.ตับเตา่ อ.เทิง, 

อ.เวยีงแกน่ 

อ.ขุนตาล 

300 บ้านราษฎร์ภักดี ต.ตับเตา่ อ.เทิง, 

อ.เวยีงแกน่ 

โครงการรักษน์้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดนิ 

พื้นท่ีลุม่น้ าค า 

ต.แมส่ลองใน  

อ.แมฟ่า้หลวง 

500 บ้านเล่าลิ่วต.แมส่ลองใน อ.แมฟ่า้

หลวง 
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โครงการภูฟ้าพัฒนา 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรง

เยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ บ้านบ่อหลวง อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงพบเห็น

สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาส ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีพระราชด าริ ให้

ส านักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ด าเนินการช่วยเหลือการพัฒนาในพื้นที่อ าเภอบ่อเกลือ โดยเริ่ม

พัฒนาที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงขยายไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 

“แม่ฟ้าหลวง” ด้านการพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่อ าเภอบ่อเกลือ เช่นการจัดสานตะกล้า การอนุรักษ์

พันธุ์ต๋าว การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการจัดท ากองทุ่นข้าว เป็นต้น ด้วยกระบวนการ

ประสานความรว่มมอื ทั้งหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

 ส าหรับการจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการที่

เหมาะสม เพื่อการพัฒนาที่มุ่งหวังผลลัพธ์ของความยั่งยืน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะสมดุลตาม

ธรรมชาติ และราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต น าไปสู่ผลการพัฒนาของประเทศในภาพรวม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้น เมื่อ

คราวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร พื้นที่ต าบลบ่อเกลือ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เพื่อใช้เป็นต้นแบบ

การพัฒนา และการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่พืน้ที่ และราษฎรในเป้าหมายท้องที่อ าเภอบ่อเกลือ 

และอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิตามพระราชปณิธานของพระองค์ 

         ช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดน่านมีหน่วยงานราชการในจังหวัดน่านเข้าเฝ้าและถวายรายงานของ

โครงการต่างๆ และกรมพัฒนาที่ดินโดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ถวายรายงานการใช้โยชน์ประที่ดินใน

พื้นที่บ้านห้วยลอย หมู่ที่ 6 ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน

เหมาะสมจึงมีแผนงานที่จะพัฒนาโดยจัดท าแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสม อีกทั้งพื้นที่

ดังกล่าวยังเป็นหมู่บ้านขยายผลของโครงการภูฟ้าพัฒนาเพื่อใช้เป็นจุดเรียนของเกษตรกรในพื้นที่

ข้างเคียงตอ่ไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน้ าบนพืน้ที่สูงที่เหมาะสม 

2. เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลติในพื้นที่บนพื้นที่สูง 
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โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด ารภิูพยัคฆ์ 

โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ภูพยัคฆ์เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการดูแลรักษาป่าไม้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่

เป็นแหล่งต้นน้ า และพัฒนาส่งเสริมการเกษตรที่สูงทั้งด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ให้การผลิต การ

แปรรูป การตลาดและทรงให้มีการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ในพื้นที่แหล่ งต้นน้ าน่าน 

ในเขตต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเพื่อเป็นแหล่งจุดเรียนรู้ และขยายผลงานไปยัง

เกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขามีอาชีพเกษตรตามหลักวิชาแผนใหม่ ทดแทนการท าไร่

เลื่อนลอยมีการสร้างรายได้ให้กับคน และอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนราษฎรสามารถด ารงชีวติอยู่ร่วมกับป่าไม้

ได้โดยไม่มีการตัดไม้ท าลายป่าและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารและมีการพัฒนาที่

ท าการเกษตรกรรมในลักษณะการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ได้ด าเนินงานสนับสนุน

ตามพระราชด าริตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาท าการส ารวจท าแผนที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดินและ

ด าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ในพื้นที่ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ เนื้อที่ 300 ไร่

และได้ด าเนินงานขยายพื้นที่ข้างเคียงโดยส ารวจจัดท าแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน 

จ านวน 3,000 ไร่ในพื้นที่ขยายผลของโครงการครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 2 หมู่บ้านคือ บ้าน

น้ ารีพัฒนา ม. 12 บ้านน้ าช้างพัฒนา ม.11 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน มีเกษตรกรที่ร่วม

โครงการแล้ว ประมาณ 280 ราย โดยกรมพัฒนาที่ดินจะด าเนินงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ท า

การขุดนาขั้นบันได ขั้นบันไดดิน ร่วมด าเนินงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เข้ามาด าเนินงาน เพื่อให้

เกษตรกรสามารถท าการเกษตรมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงด้วยพืชปุ๋ยสด การ

ปรับปรุงดินที่มีปัญหาดินกรด ให้เหมาะสมกับชนิดพืช ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพในพื้นที่โครงการ และพืน้ที่ของเกษตรกรร่วมด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การใช้ที่ดิน การผลิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ และยั่งยืนตอ่ไป  

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่ออนุรักษ์ดนิและน้ าบนพืน้ที่สูงที่เป็นพืน้ที่ต้นน้ าแม่น้ าน่าน 

          2. เพื่อใหม้ีการใช้ประโยชนท์ี่ดนิบนพืน้ที่สูงอย่างยั่งยืน 
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โครงการสถานีทดลองเกษตรที่สูง  บ้านสบขุ่น   

เมื่อวันที่ 16 มกราคม  2547  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชด าเนิน

ทอดพระเนตร พื้นที่แหล่งก าเนิดต้นน้ าล าน้ าคาง บ้านสบขุ่นต าบลป่าคาอ าเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน ซึ่ง

เป็นลุ่มน้ าย่อยของ แม่น้ ายมตอนบน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าน้ ายาว-น้ าสวด” จุดที่เสด็จฯ 

ทอดพระเนตรมีความสูง 860 เมตร พื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ได้ถูกบุกรุก

แผ้วถางจากการท าไร่เลื่อนลอยของราษฎร ท าให้พื้นที่ต้นน้ าล าน้ าคาง ได้รับความเสียหายจ านวนมาก 

ราษฎรเริ่มตระหนักถึงความเสียหาย ที่เกิดจากการบุกรุกท าลายป่าท าไร่เลื่อนลอย เกรงว่าจะเกิด

แผ่นดินเลื่อนไหลลงมาถล่มหมู่บ้าน ดังที่ ได้ทราบข่าวมา แล้วจากพื้นที่อื่น จึงได้ เข้าชื่อกันขอ

พระราชทานความช่วยเหลือ ขอให้มีการจัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรขึ้น เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่มาช่วย

แนะน าให้ ราษฎร ได้ ใ ช้พื้ นที่ ท าการเกษตรอย่างเหมาะสม   และเลิกบุ กรุกท าลายป่ าอี ก

ต่อไป  นอกจากนั้น ราษฎรยังได้ขอพระราชทาน อาชีพเสริม  โดยมีราษฎรบ้านสบขุ่นจ านวน 25 คน

สมัครเป็น สมาชิกทอผา้  จ านวน 7 คน และสมัครเป็นสมาชิกปักผ้า จ านวน  18 คน 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญแม่ทัพ  

ภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนกรมป่าไม้ 

ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมปศุสัตว์

ผู้แทนกรมพัฒนาชุมชน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  13 และส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาโดยขอใช้พื้นที่ป่าที่ถูกแผ้วถางแล้วบริเวณล าน้ า

คาง บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7 ต าบล ป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ จัดตั้งสถานี

ทดลองเกษตรบนพื้นที่สูง โดยใหร้าษฎร 
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โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ าขุนน่าน 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้สนองพระราชด าริ

ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในด้านการรณรงค์ให้ความรู้การลดใช้สารเคมี และส่งเสริม

การผลิตปัจจัยการผลิตชีวภาพจากวัสดุในท้องถิ่น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า และป่าไม้ 

โดยการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมในพื้นที่เกษตรกร การด าเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและเกษตรกรเพื่อพัฒนาที่ดินท ากินให้มีการใช้ประโยชน์ที่อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง การสาธิตการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะให้พัฒนาการเกษตร และ

สนับสนุนวิถีชีวิตตามขนบธรรมเนียมในพื้นที่ และด าเนินงานในยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมดนิ น้ า ป่าไม้ เพื่อความสมดุลและยั่งยนืดังนี้ 

ผลการด าเนินงานปี 2557 

1.แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ าและพื้นที่อนุรักษ์ ด าเนินการส ารวจจัดท า

แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ 1:4,000 เพื่อศึกษาลักษณะของดิน ชนิดดิน การแพร่กระจาย จ าแนกความ

เหมาะสมของดินในการน าเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนใช้ที่ดินและพื้นที่ ได้ จ านวน 500 ไร่และ

สร้างฝายชะลอน้ าเพื่อป้องตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ า เก็บรักษาน้ าในพื้นที่ครอบคลุมบ้านห้วยฟอง   

ม.6 ต.ขุนนา่น อ.เฉลิมพระเกียรติ 

 2. พัฒนาฟื้นฟูสภาพดินเพื่อลดการชะล้างพังทลาย และสนับสนุนการผลิตการเกษตร 

ด าเนินการขุดคูรับน้ ารอบเขา (hillside-ditch) ในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เพื่อเป็นการแบ่ง

ความยาวของความลาดชันออกเป็นช่วง ๆ ป้องกันการชะล้างหน้าดิน ลดอัตราการไหลของน้ าฝน และ

เบนน้ าออกสู่ทางระบายน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ คูรับน้ ารอบเขาสามารถปลูกพืชบนคัน เช่น ไม้ผล 

กาแฟ หม่อนฯลฯ และระหว่างคันคูรับน้ าฯ เกษตรกรใช้ปลูกข้าวไร่เป็นส่วนใหญ่ด าเนินงานครอบคลุม 

300 ไร่ ในพื้นที่แปลงเกษตรกรบ้านห้วยฟอง ม.6 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ มเีกษตรกร จ านวน 35 

ราย 
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โครงการศูนย์เรยีนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ าห้วยไฟ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ าห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็น

โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรเชิงบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง มีพื้นที่ เป้าหมายที่ ชัดเจน การด าเนินงานพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวให้บรรลุ

วัตถุประสงค์โครงการ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจสภาพพื้นที่ ระบบการผลิต ประเด็นปัญหา ศักยภาพ 

โอกาส และข้อจ ากัดของระบบเกษตรกรรม และสภาพแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย วิธีการที่จะท าความ

เข้าใจสถานการณ์ การผลิตที่เป็นอยู่ของเกษตรกร ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรซึ่งเป็นวิธีการ

ที่ยอมรับ และนิยมใช้ในกระบวนการท างานเชิงระบบ โดยจัดเป็นขั้นตอนแรกๆ ของการด าเนินงาน

โครงการต่างๆ เพื่อให้คณะท างานทุกส่วนมีโอกาสศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากความเป็นจริงในพื้นที่ 

นอกจากนั้นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้วิเคราะห์ตนเองก าหนดวิสัยทัศน์ และตั้งตัวชี้วัดที่จะน าไปสู่

เป้าหมายการพัฒนา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล จะน าไปสู่การวางแผนการพัฒนางานใน

ภารกิจของตนเองที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับความต้องการของเกษตรกรต่อไป ซึ่งจะส่ง

ผลสัมฤทธิ์ตอ่ความส าเร็จของการด าเนนิโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหเ้กษตรกรปรับรูปแบบการท าการเกษตรที่เหมาะสม และลดการเผาพื้นที่ซึ่งจะช่วยลด 

ผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 

2. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นปัญหา โอกาสในการ

พัฒนาการเกษตรของพื้นที่โครงการ 

 3. เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และมีรายได้

เพิ่มขึน้ 
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สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าร ิบ้านสันติสุข-บ้านขุนก าลัง   

 สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรพืน้ที่ป่าดอยผาช้าง

ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยาในปี 2548 ซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 

เป็นแหล่งก าเนิดของแมน่้ ายมสภาพป่าต้นน้ าถูกบุกรุกแผว้ถางขยายเป็นวงกว้างขึน้เรื่อยๆถ้าปล่อยทิง้ไว้

จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศป่าต้นน้ าและจะเกิดผลกระทบตามมาอีกหลายประการเช่น

อุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม ฯลฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เชิญแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด

พะเยาผูแ้ทนจากกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้นณ บริเวณป่าดอยผาช้าง สมเด็จพระนางเจ้าฯ มีพระราชด าริให้ตั้ง “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 

ตามพระราชด าริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนก าลัง” ณบ้านสันติสุข อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ให้ฟื้นฟูระบบ

นิเวศ ป่าต้นน้ าให้สมบูรณ์และตั้งธนาคารข้าวให้เหมอืนธนาคารการเงินมเีป้าหมายให้เป็นสถานที่เรียนรู้

และรับจ้างเป็นแรงงานของชุมชนฝึกท าการเกษตรแผนใหม่ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ าเนื่องจาก

ราษฎรขาดทักษะและขาดความรูท้างด้านการเกษตรส่งเสริมให้ราษฎรมีความเข้าใจว่าป่ามีความส าคัญ

กับน้ าอย่างมากถ้าถางป่าหมดก็จะเกิดความแห้งแล้ง แนวทางดังกล่าวนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของราษฎรส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ทางการเกษตรอย่างถูกวิธี ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และ

สัตว์ป่าได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเข้มแข็งปัญหายาเสพติดจะหมดไป เกิด

ความมั่นคงตอ่ชาติบ้านเมืองชุมชนสามารถอยู่รว่มกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน 

วัตถุประสงค ์

          1.เพื่ออนุรักษ์ดนิและน้ าบนพืน้ที่สูงที่เป็นพืน้ที่ต้นน้ า 

          2.เพื่อให้มกีารใชป้ระโยชน์ที่ดินบนพืน้ที่สูงอย่างยั่งยืน 
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โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงได้พบ

เห็น สภาพป่าไม้พื้นที่ต่างๆ ซึ่งเคย อุดมสมบูรณ์มาก่อนถูกบุกรุกและท าลายไป อย่างมากมาย ท าให้

เกิดสภาวะความแห้งแล้งการขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูก รวมทั้งการอุปโภค , บริโภค ผลที่ตามมาก็

คือความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร จึงได้ทรงมีพระราชด าริ จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้าน

น้อมเกล้าขึ้น เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ "คน"กับ "ป่า" อยู่ร่วมกันกลมกลืนในลักษณะ "บ้านเล็ก

ในป่าใหญ่"โดยให้ราษฎรร่วมมือกัน ปลูกป่าและดูแลรักษาป่ารวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อใหเ้กิดความรักถิ่นฐานที่อยู่และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นโครงการที่เข้าจัดระเบียบ

ให้ประชาชนอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งสง่เสริมอาชีพเสริมใหก้ับประชาชนให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงครอบครัวซึ่งจะท าให้ประชาชนหยุดการบุกรุกท าลาย

ป่าไม้และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ให้มสีภาพสมบูรณ์ดังเดิม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพลอากาศเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดนประเทศไทย - ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณดอยยอดห้วยน้ าลาว บ้านเย้าหนองห้า ต าบลร่มเย็น 

อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ในปี 2545 ทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วถางป่า เป็น

พื้นที่กว้างขวาง บางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืชเสพติด ประกอบกับมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนว

ชายแดน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชด าริให้แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพะเยาผู้อ านวยการส านักงานทหารพัฒนาภาค 3 กรมป่าไม้กรมชลประทาน ร่วมประชุม

ปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาประกอบกับมีราษฎรไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้เคยถวายฎีการ้องทุกข์ขอ

พระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ท ากินเป็นจ านวนมาก จึงมีพระราชด าริที่จะใหร้าษฎรเหล่านั้นเข้ามา

ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านเย้าหนองห้า เพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ าล าธาร โดยจะด าเนินการขอใช้พื้นที่

ของกรมป่าไม้จัดท าเป็น “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะให้การสนับสนุนการฝึก – อบรมศิลปาชีพ และปลูกฝังความรู้เรื่อง

การเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรที่จะเข้ามาอยู่ในพืน้ที่ดังกล่าว ใหค้นอยู่ร่วมกับ

ป่าได้อย่างผสมกลมกลืน โดยคนเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่า – ป่าให้ความร่มเย็นและเป็นแหล่งผลิตอาหาร

ของคน 

วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อสนองพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ 

2.  เพื่อศกึษารูปแบบและวิธีการให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” 

3.  เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
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โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด ารบิ้านห้วยหญ้าไซ 

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนิน

เยี่ยมราษฎรบ้านห้วยหญ้าไซ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้พระราชทานพระราชด าริแก่ 

นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้ด าเนินการส ารวจและจัดหา

พื้นที่จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงท าให้เกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชน ผู้ยากไร่ที่อาศัยอยู่ในป่าได้อย่างสงบสุขและยั่งยืน สมดังพระราชด ารัสที่ว่า “คนอยู่

ร่วมกับป่า รักษาป่า อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาและยั่งยนื” 

 ปัจจุบันพืน้ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่(ตามพระราชด าริ) บ้านหว้ยหญ้าไซ แหง่นี้  เป็นพืน้ที่ที่

ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ตามล าดับ ทั้งในเรื่องการพัฒนาอาชีพการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ 

การศึกษาควบคู่กันไปอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างมีความสุข ไม่ท าลาย

แหล่งต้นน้ าล าธารทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ ที่ส าคัญปลูกจิตส านึกให้คนที่นี้รักและหวงแหน

ธรรมชาติ ให้คนอยู่คู่กับชุมชน ผลที่ตามมาคือ ชุมชนและประเทศชาติได้ประโยชน์จากการรักษาต้นน้ า 

รักษาป่า ปัญหาอีกประการหนึ่งพื้นที่จุดนี้เป็นพื้นที่ล่อแหลมเกี่ยวกับยาเสพติด จึงถือได้ว่าโครงการ

บ้านเล็กในป่าใหญ่นอกจากจะสร้างป่าสร้างคนแล้ว ยังเป็นการสร้างแนวร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าให้มคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

2. เพื่อให้ราษฎรมคีวามรูส้ึกรัก และหวงแหนป่าไม้ที่มอียู่และที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ 

3. เพื่อให้ราษฎรเกิดความรูส้ึกมีความมั่นคงในครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ 
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โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

วันที่ 16 มีนาคม 2546 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงเสด็จพระราช

ด าเนินไปทอดพระเนตรพืน้ที่ป่าสบกกฝั่งขวา เป็นแหล่งคุณภาพลุ่มน้ าชัน้ 1A , 1B สูงจากระดับน้ าทะเล

ปานกลางเฉลี่ย 1,015 เมตร ซึ่งเดิมชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ได้ตั้งบ้านเรือนและท ากินมาก่อน ต่อมาได้เกิด

ความขัดแย้งระหว่างราษฎรในพื้นราบกับทางราชการ จึงได้อพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งไปอยู่ที่

บ้านธารทองซึ่งห่างจากบ้านขุนน้ าค าประมาณ 5 กิโลเมตร ปัญหาความขัดแย้งจึงได้ยุติลง หลังจากที่

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ได้อพยพมาอยู่ที่บ้านธารทองก็ยังคงมีปัญหาต่างๆ เช่น พื้นที่ไม่พอเพียง จึงท าให้

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ยังกลับขึ้นไปบุกรุกและเผาป่าท าไร่ ท าให้ป่าต้นน้ าล าธารถูกท าลาย นอกจากนั้นใน

ชุมชนบ้านธารทองยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับที่น่าเป็นห่วง  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการจัดตั้งสถานีพัฒนาการ

เกษตรพื้นที่สูงตามพระราชด าริบ้านธารทองโดยมีวัตถุประสงค์หลักทั้งการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าล าธาร 

และในขณะเดียวกันราษฎรจะต้องมีวิถีชีวิตที่ดี  การด าเนินการของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชด าริบ้านธารทองจึงมีทั้งการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศน์ และจ้างแรงงานในพื้นที่ ให้มี

รายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้จากสถานีเพื่อที่จะไปด าเนินการในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ที่

ยั่งยืน ไม่บุกรุกท าลายป่า มีที่อยู่และที่ท ากินเป็นหลักแหล่ง ซึ่งสถานีได้เน้นปลูกไม้ผล ไม้ดอก และ

พืชผักปลอดสารพิษรวมถึงการหาตลาดเพื่อจ าหน่ายให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการกับทางสถานี

ด้วย และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปยังสถานีฯ

เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการด าเนินงานที่จะมุ่งมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง

เกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

วัตถุประสงค ์

 1. ท าการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง เพื่อน าพื้นที่ที่ถูกแผ้วถางแล้วมาท าประโยชน์ให้

เกิดผลผลติสูงสุด เป็นวิทยาลัยของชาวบ้าน และเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 2. ท าการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้กลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม 

 3. ท าการอนุรักษ์สภาพป่าที่สมบูรณ์ บริเวณพื้นที่ป่าสบกก ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า ล าน้ ายาย ล า

น้ าห้วยเม็ง และห้วยน้ าส้ม รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังมีเหลืออยู่ โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน

ลักษณะของการฝึกราษฎรอาสาสมัครพทิักษ์ป่า 

 4. ท าการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และสกัดกั้นการขนย้ายยาเสพติดจากนอกประเทศ เข้าสู่

ประเทศไทย 
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โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย(ต่อ) 

วัตถุประสงค์โครงการด้านการพัฒนาที่ดิน 

 1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในโครงการพระราชด าริ เพื่อให้เป็นจุดสาธิตและเป็นจุดเรียนรู้ของ

เกษตรกรในพืน้ที่ด้านการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และรักษาให้เป็นแหล่งต้นน้ าและใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ให้มผีลกระทบต่อระบบนิเวศนน์้อยที่สุด 

 2. เพื่อรักษาทรัพยากรที่ดนิในพื้นที่ให้เป็นที่ผลิตทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินใหเ้กษตรกรในพืน้ที่มีความเข้าใจในด้านการักษาระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ าที่ด าเนินการไว้ และด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป 

โดยมีการถ่ายทอดความรูด้้านการพัฒนาที่ดนิสู่เกษตรกรในพืน้ที่ 
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โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านดอยบ่อ  

ดอยบ่อเป็นแหล่งประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของต าบลแม่ยาว  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  สูง

จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,345  เมตร ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของต าบล  ยอดเขามีบ่อน้ าแต่    ใน

ปัจจุบันไม่มนี้ าขัง  อันเนื่องมาจากสภาพป่าถูกท าลายลงไปมากพ.ศ. 2480  ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  

บริเวณดอยบ่อซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด  สภาพป่าเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์  บ่อน้ ามีน้ าขังไว้ส าหรับ

บริโภคได้  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงราย    ในสมัยนั้นได้ใหท้หาร  ต ารวจ  และราษฎร  ขึ้นมาประจ าบน

ดอยบ่อเพื่อเฝ้าระวังเครื่องบินที่จะมาทิ้งระเบิดจังหวัดเชียงราย  โดยกลางคืนใช้สัญญาณไฟ  และ

กลางวันใช้สัญญาณกระจกเงา  เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัย ให้ประชาชนลงหลุมหลบภัยได้ทัน      พ.ศ. 

2488  สงครามโลกครั้งที่ 2  ได้ผ่านไปแล้ว  ชาวเขาเผ่าเย้ากลุ่มหนึ่ งประมาณ  30  หลังคาเรือน  ได้

พากันอพยพขึ้นมาอยู่บนดอยบ่อบริเวณขุนห้วยแม่ซ้าย  และชาวเขาเผ่าอาข่าอีกกลุ่มหนึ่ง ได้พากัน

อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณขุนห้วยโป่งผ า  และชาวเขาเผ่ามูเซออีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพ    มาอยู่

บริเวณขุนห้วยแม่สักกอง  ชาวเขาทั้ง  3  กลุ่มได้พากันแผ้วถางป่าเพื่อเอาพื้นที่มาปลูกฝิ่น  และท าไร่

ข้าว  ป่าไม้ได้ถูกท าลายลงเป็นจ านวนมากจนดินขาดความอุดมสมบูรณ์  ชาวเขาเผ่าเย้าและอาข่า จึง

พากันอพยพไปอยู่ที่อื่นคงเหลือแต่เผ่ามูเซอที่ยังอยู่ที่เดิมจนถึงปัจจุบัน  จึงท าให้สภาพป่าบริเวณขุน

ห้วยแม่สักกองถูกท าลายมากที่สุด  และบริเวณห้วยอื่นๆ ก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เนื่องจากถูกชาวเขา

บริเวณข้างเคียงได้พากันเข้ามาท าไร่เลื่อนลอย  เช่น  ไร่ขิง  ไร่ข้าว  และไร่ข้าวโพด  และยังได้ล่าสัตว์

ป่าจนหมดไปหลายชนิด  แต่เดิมก่อนปี พ.ศ. 2488  บริเวณดอยบ่ออุดมสมบูรณ์   ไปด้วยสัตว์ป่าขนาด

ใหญ่นานาชนิด  เช่น  ช้าง  กระทิง  เสือ  เก้ง  กวาง  ฯลฯ  แต่ปัจจุบันไม่มีเหลือแล้ว  มีแต่สัตว์ป่า

ขนาดเล็กเท่านั้น  เช่น  เก้ง  หมูป่า  เห็น  ลงิ  ไก่ป่า  ฯลฯ 

14  ธันวาคม  พ.ศ. 2546  ส านักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์  15  ได้เชิญ  คุณสหัสบุญญา

วิวัฒน์  ผู้ช่วยราชเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  มาดูพื้นที่ดอยบ่อเพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็น

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ  ข้าราชการและองค์กรท้องถิ่น  เช่น  หัวหน้าหน่วย

จัดการต้นน้ าแม่ซ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยาว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยาว  

ก านันต าบลแม่ยาว  และหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรต าบลแม่ยาว  ได้พากันขึ้นมาต้อนรับและได้เล่าถึง

ปัญหาต่างๆ  ที่มีอยู่ในบริเวณนี้  เช่น  ปัญหาการแผ้วถางป่า  ปัญหายาเสพติด  และปัญหาความ

ยากจนของประชาชน  จนคุณสหัส บุญญาวิวัฒน์  รับปากที่จะน าขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้า

ฯ  พระบรมราชินนีาถ 

31  มกราคม  พ.ศ. 2547  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จทอดพระเนตร  

พืน้ที่ดอยบ่อ พลเอกณพล  บุญทับ  รองสมุหราชองครักษ์  กล่าวถวายรายงานจัดตั้งสถานีพัฒนาการ

เกษตรที่สูงดอยบ่ออันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีแม่ทัพกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานคณะท างาน             

ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 15  เป็นผู้อ านวยการโครงการ  โครงการมีพื้นที่  

15,000  ไร่  พืน้ที่ท าการเกษตรบริเวณป่าเสื่อมโทรม  543.73  ไร่  
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 หมู่บ้านที่อยู่ในโครงการ  3 หมู่บ้านได้แก่  บ้านจะต๋อ บ้านจะฟู หมู่ที่ 2 และบ้านลอบือ  หมู่ที่ 

13  ต าบลแมย่าว อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
 

วัตถุประสงค ์

1. จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อให้ความรู้แก่ราษฎรในการท าการเกษตรอย่างถูก

หลักวิชาการ  โดยใช้พื้นที่อย่างจ ากัด  แต่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  พอเลี้ยงตนเองได้  และหยุดยั้งการบุก

รุกแผว้ถางป่าขยายพื้นที่ท ากินของราษฎร 

2. ท าการอนุรักษ์สภาพป่าบริเวณเทือกเขาดอยบ่อซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าห้วยแม่สักกอล า

ห้วยโป่งผ า  ล าห้วยต้นเมี่ยง  ล าห้วยแม่ยาว  (ห้วยแม่ซ้าย)  และล าห้วยต่าง   ให้กลับคืนสภาพป่าที่

สมบูรณ์ดังเดิม 

3. สร้างงานให้ราษฎร  ให้มีอาชีพมีรายได้เป็นการช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาการ

ว่างงานของราษฎรและช่วยพัฒนาคุณภาพชวีิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

4. สร้างชุมชนทั้ง  3  หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดและสกัด  เส้นทาง

ล าเลียงยาเสพติดผ่านไปยังจังหวัดเชียงราย 
 

วัตถุประสงค์โครงการด้านการพัฒนาที่ดิน 

 จากวัตถุประส่งของโครงการฯ ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ซึ่งวัตถุประสงค์จะเน้นไปยังตัวเกษตรกรและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงที่ดินท ากินของเกษตรกร ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์ด้านการ

พัฒนาที่ดนิที่เน้นไปยังการใชท้รัพยากร 

 1.  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในโครงการพระราชด าริ เพื่อให้เป็นจุดสาธิตและเป็นจุดเรียนรู้ของ

เกษตรกรในพื้นที่การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและรักษาให้เป็นแหล่งต้นน้ าและการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดนิให้มผีลกระทบต่อระบบนิเวศนน์้อยที่สุด 

 2. เพื่อรักษาทรัพยากรที่ดนิในพื้นที่ให้เป็นที่ผลิตทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดนิให้เกษตรกรในพืน้ที่ มีความเข้าใจในด้านการดูแลรักษา

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่ด าเนินการไว้ และด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อให้มีความอุดมสมบู รณ์

ตลอดไป โดยมีการถ่ายทอดความรูด้้านการพัฒนาที่ดนิสู่เกษตรกรในพืน้ที่ 
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โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน  

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้พบ

เห็น สภาพป่าไม้พื้นที่ต่างๆ ซึ่งเคย อุดมสมบูรณ์มาก่อน ถูกบุกรุกและท าลายไป อย่างมากมาย ท าให้

เกิดสภาวะความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูก รวมทั้งการอุปโภค, บริโภค ผลที่ตามมาก็

คือ ความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร จึงได้ทรงมีพระราชด าริ จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้าน

น้อมเกล้าขึน้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ "คน" กับ "ป่า" อยู่ร่วมกันกลมกลืนในลักษณะ "บ้านเล็ก

ในป่าใหญ่" โดยให้ราษฎรร่วมมือกัน ปลูกป่าและดูแลรักษาป่ารวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ

เป็นอยู่ที่ดขีึ้น เพื่อให้เกิดความรักถิ่นฐาน ที่อยู่และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นโครงการที่เข้าจัดระเบียบ 

ให้ประชาชนอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเสริม ให้กับประชาชนให้

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว ซึ่งจะท าให้ประชาชนหยุดการบุกรุก

ท าลายป่าไม้และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ ให้มสีภาพสมบูรณ์ดังเดิม 

          ปี 2545  สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ 

ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าห้วยป่าชม ห้วยผาลั้ง ห้วยหินขาว ห้วยยาดี และต้นน้ าล าน้ าแม่กรณ์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,400-1,600 เมตรเป็น

แหล่งต้นน้ าที่ ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างจ านวนนับพันไร่ บางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืช

เสพติด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเส้นทาง

ล าเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศ เข้ามายังตัวเมืองเชียงราย ผ่านหมู่บ้านผาลั้ง บ้านปางขอน และ

บ้านแม่มอญ ราษฎรทั้ง 3 กลุ่มบ้าน ได้ท าการบุกรุกแผ้วถางป่าท าไร่เลื่อนลอย ท าให้แหล่งต้นน้ าล า

ธารถูกท าลายลงและเกิดแผ่นดินเลื่อนไหล ล าน้ าต่างๆ เกิดการตื้นเขิน ส่งผลให้ปริมาณน้ าที่ไหลลงล า

น้ าสาว ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลัก ของจังหวัดเชียงราย มีปริมาณน้ าลดลง และนอกจากนั้น น้ าตกแม่กรณ์ 

ซึ่งเป็นน้ าตกธรรมชาติที่มีความสวยงาม ก าลังจะเกิดสภาวะปริมาณน้ าลดลง ซึ่งท าให้แหล่งท่องเที่ยว

ตามธรรมชาติที่สวยงามถูกท าลายลงไปด้วย ในการแก้ปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเห็นว่า 

ล าพังเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎรได้ จึงสมควรให้

ราษฎรเข้ามามีสว่นรว่มในการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร โดยจัดท าเป็น “โครงการบ้านเล็กใน

ป่าใหญ่” ขึ้นที่บริเวณดอยเกี๊ยะ ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จะให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพ 

และปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตรแบบอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพืน้ที่ดังกล่าว ให้คนกับป่าอยู่

ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืนโดยคนเป็นผูพ้ิทักษ์รักษาป่า ป่าใหค้วามร่มเย็น และเป็นแหล่งผลติอาหาร

ของคน นอกจากนั้น ยังจะช่วยอนุรักษ์ แหล่งน้ าตกธรรมชาติให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ยั่งยืน

ต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค ์

          1. เพื่อสนองพระราชด าริ ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ที่ดี 

          2. ให้ประชาชนในพื้นที่ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

          3. เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่โครงการฯ 

          4. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงในพืน้ที่โครงการฯ 

          5. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ 

          6. เพื่อพัฒนาพืน้ที่โครงการฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญตามแนวพระราชด าริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 รายงานประจ าปี 2557 | ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการอนุรักษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินในบริเวณพื้นที่สูง  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่า

ต่างๆ ซึ่งมกีารใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน  และมักมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นอยู่เสมอ โดย

การบุกรุกท าลายป่าเพื่อน าพื้นที่มาใช้ในการปลูกพืชไร่หรือพืชเสพติด จนกระทั่งดินเสื่อมความอุดม

สมบูรณ์ ก็จะบุกเบิกเผาป่าถัดไปเพื่อหาพื้นที่ใหม่ต่อไปเรื่อยๆ การกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา

ต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย  เช่น พืน้ที่ป่าต้นน้ าล าธารถูกท าลาย การสูญเสียดินจากการกัดกร่อนของ

หน้าดิน  ซึ่งท าให้คุณภาพของดินเสื่อมลง เกิดการตื้นเขินของแม่น้ า ล าคลอง ในเขตพื้นที่ตอนล่าง

เนื่องจากการสะสมของตะกอน การเกิดอุทกภัยในฤดูฝน และการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง เป็นต้น 

ปัญ หาต่ างๆ เหล่ านี้ ถ้ าไม่ มี ก ารป้ อ งกั นและแก้ ไขจ ะก่อ ให้ เกิ ดความ เสี ยหายทั้ งทางด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎร บ.ร่มฟ้าทอง  ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.

เชยีงราย  และทรงทราบถึงปัญหาต่างๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พืน้ที่ดอยยาว ดอยผา

หมน่ ดอยผาจิ จ.เชยีงราย และ จ.พะเยา ที่สิ้นสุดห้วงระยะเวลาการด าเนินการไปแล้ว อาทิ ปัญหาการ

ประกอบอาชีพด้านการเกษตร การพัฒนา และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ าล าธาร การก าหนดขอบเขตของพื้นที

ท ากิน และแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และ อื่นๆ นั้นทรงพระกรุณารับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่

ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา (เดิม) ไว้เป็นโครงการ อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ และทรงมอบให้กองทัพภาคที่ 3 ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานของโครงการฯ

ดังกล่าว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปตามหนังสือ

ส านักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/2134 ลง 22 พ.ค.43  เรื่องทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นพื้นที่ 

ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ(เดิม) เป็นโครงการพระราชด าริพื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ อ าเภอ

เทิง อ าเภอขุนตาลอ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงค า และอ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

ส าหรับพื้นที่จังหวัดเชียงราย  คณะท างานระดับจังหวัดได้คัดเลือกพื้นที่ บ้านแผ่นดินทอง ต าบลตับเต่า  

อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  เป็นพื้นที่ที่จะด าเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริดอย

ยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ และท าการส ารวจข้อมูลทางด้านกายภาพต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน

การผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ทางดา้นการพัฒนาที่ดนิลงในพืน้ที่ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 การวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้ง

ทางด้านกายภาพ  เช่น  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิประเทศ  ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรน้ า  

ทรัพยากรป่าไม้  การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น  เพื่อก าหนดขอบเขตของการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพของที่ดินสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนาที่ดิน เข้าไปด าเนินการวางแผนการใช้ที่ดิน  วางแผนจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  และการ
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ปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม   เกิดประโยชน์

สูงสุดและยั่งยืน 

กรมพัฒนาที่ดิน   โดยส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้ด าเนินงานสนับสนุนตามพระราชด าริ

ตั้งแตป่ี 2550 เป็นต้นมา ท าการวางแผนการใชท้ี่ดนิ เป็นกิจกรรมที่ 

ด าเนินการโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ  เช่น  ลักษณะภูมิอากาศ  

ลักษณะภูมิประเทศ  ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรน้ า  ทรัพยากรป่าไม้  การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น  เพื่อ

ก าหนดขอบเขตของการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดินสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูล

พืน้ฐานให้กับเจา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน เข้าไปด าเนินการวางแผนการใช้ที่ดิน  วางแผน

จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  และการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จาก

ที่ดนิอย่างถูกต้องเหมาะสม ในปีงบประมาณ 2555 จะด าเนนิงานจัดระบบอนุรักษ์ดนิและน้ า 400 ไร่ 
 

วัตถุประสงค ์

          1.เพื่ออนุรักษ์ดนิและน้ าบนพืน้ที่สูงที่เป็นพืน้ที่ต้นน้ า 

          2.เพื่อให้มกีารใชป้ระโยชน์ที่ดินบนพืน้ที่สูงอย่างยั่งยืน 
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2.โครงการขยายผลโครงการหลวง  

 
 

โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ าแขว่ง 

โครงการขยายผลโครงการหลวงมียุทธศาสตร์ขยายผลส าเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบน

พื้นที่สูงเพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยน าองค์ความรู้และต้นแบบการพัฒนาที่ยังยืน

จากโครงการหลวงไปปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มี

ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติความ

อุดมสมบูรณ์ของดินการป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดินบนพื้นที่สูงตลอดจนการเสริมสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชุนและการพัฒนาองค์กรของชุมชุนให้เข้มแข็งให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

อย่างยั่งยืนและในปี 2556 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ าแขว่ง สถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วม

ด าเนินงานพัฒนาในพื้นที่บ้านน้ าแขว่ง หมู่ที่ 6 ต าบล เมืองลี อ าเภอ นาหมื่น จังหวัดน่านโดยกรม

พัฒนาที่ดนิได้จัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน้ าจ านวน 400 ไร่ 

 

 

 

จังหวดั กจิกรรม/โครงการ ที่ต้ัง 
เป้าหมาย 

(ไร)่ 

จ านวน

พื้นที่ (ไร)่ 
พื้นที่ด าเนนิการ 

น่าน 

 

โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ าแขว่ง 
ต.เมอืงลี   

อ.นาหมื่น 
500 400 

บ้านน้ าแขว่ง 

ต.เมอืงลี   อ.นาหมื่น 

โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ าแปง่ 
ต.ผาทอง 

อ.ท่าวังผา 
500 400 

บ้านน้ าแป่ง 

ต.ผาทอง   อ.ทา่วังผา 

โครงการขยายผลโครงการหลวงโปง่ค า 
ต.พงษ์ 

อ.สันติสุข 
500 400 

บ้านศรีบุญเรือง 

ต.พงษ์      อ.สันติสุข 

เชียงราย 

โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 
ต.วาวี  

อ.แมส่รวย 
400 400 

บ้านดอยลา้น  

ต.วาวี  อ.แมส่รวย 

โครงการขยายผลโครงการหลวงปางซาง 
ต.วาวี       

อ.แมส่รวย 
300 - 

บ้านหว้ยธาตุ 

ต.วาวี  อ.แมส่รวย 

โครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง 
ต.แมส่ลอง  

อ.แมฟ่้าหลวงนอก 
400 500 

บ้านแม่เต๋อต.แมส่ลอง 

อ.แมฟ่้าหลวงนอก 

โครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง 
ต.ป่าตงึ     

อ.แมจ่ัน 
400 - 

บ้านแสนใหม่ 

ต.ป่าตงึ    อ.แมจ่ัน 
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โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ าแป่ง 

คณะกรรมการหมู่บ้านน้ าแป่ง หมู่ที่ 7 ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้มีหนังสือที่ 

พิเศษ/2551 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขอเข้าร่วมเป็นพื้นที่

โครงการขยายผลโครงการหลวง เนื่องจากมีปัญหาประชาชนหันมาปลูกพืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นเพราะราคาเป็นเหตุจูงใจ ขายได้ราคาดีว่าพืชอื่นซึ่งเกษตรกรไม่มีอาชีพอื่นที่มี

รายได้แน่นอนและยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่ในการท าการเกษตรท าให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อมด้วยการ

เผาไร่ ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี กันอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันและแก้ ไข

ปัญหาดังกล่าวจึงขอรับเข้าร่วมโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อเป็นส่งเสริมให้เกษตรกรรมมี

อาชีพมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 

โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 

 ในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งมูลนิธิโครงการ

หลวงทรงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาลดการปลูกพืชเสพติดและฟื้นฟูสภาพ

ป่าต้นน้ าล าธารและโครงการได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องน าไปถ่ายทอดพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง  35 

แห่งใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ชาวเขาในพื้นที่มีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรก็ตาม

การพัฒนามิได้ถูกจ ากัดให้มีแค่พื้นที่โครงการหลวงเท่านั้นจ าเป็นต้องขยายขอบเขตการพัฒนาไปสู่พืน้ที่

อื่นๆ ซึ่งเรียกว่าโครงการขยายผลโครงการหลวง 

 โครงการขยายผลโครงการหลวงมียุทธศาสตร์ขยายผลส าเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบน

พื้นที่สูงเพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยน าองค์ความรู้และต้นแบบการพัฒนาที่ยังยืน

จากโครงการหลวงไปปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มี

ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติความ

อุดมสมบูรณ์ของดินการป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดินบนพื้นที่สูงตลอดจนการเสริมสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชุนและการพัฒนาองค์กรของชุมชุนให้เข้มแข็งให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

อย่างยั่งยืนและในปี 2556 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า สถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วม

ด าเนินงานพัฒนาในพื้นที่บ้านศรีบุญเรืองหมู่ที่ 2 ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยกรม

พัฒนาที่ดนิได้จัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน้ าจ านวน 400 ไร่ 
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โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งมูลนิธิโครงการหลวงทรงมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาลดการปลูกพืชเสพติดและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าล า

ธารและโครงการได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องน าไปถ่ายทอดพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง  35 แห่งใน 5 

จังหวัดภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ชาวเขาในพื้นที่มีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการพัฒนา

มิได้ถูกจ ากัดให้มีแค่พื้นที่โครงการหลวงเท่านั้นจ าเป็นต้องขยายขอบเขตการพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นๆซึ่ง

เรียกว่า โครงการขยายผลโครงการหลวงมียุทธศาสตร์ขยายผลส าเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบน

พืน้ที่สูงเพื่อแก้ปัญหาในระดับพืน้ที่โดยน าองค์ความรู้และต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงการหลวง

ไปปรับใช้ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินการป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดินบนพื้นที่สูงตลอดจนการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชุน และการพัฒนาองค์กรของชุมชุนให้เข้มแข็งให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนหน่วยงาน

หลักรับผดิชอบประกอบด้วย ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม  และสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง 

(องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานสนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง ได้รับมอบหมายจากประธานมูลนิธิโครงการหลวงให้รับผดิชอบ

ด าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อน าความรู้และประสบการณ์จาก

โครงการหลวงไปขยายผลในพื้นที่รวม 17 แห่ง ในพืน้ที่ 6 จังหวัด  ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีความยากจน 

ผลผลิตการเกษตรต่ ามีการใช้สารเคมีเกษตรมาก ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์และขาดแคลนน้ ารวมทั้ง

มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเกษตร ดังนั้นการจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการขยายผลโครงการหลวง

จงึมุง่แก้ปัญหาความยากจนของประชากรบนพืน้ที่สูงควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย

ฐานความรู้จากโครงการหลวงผสมผสานกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการขับเคลื่อน

การพัฒนาพื้นที่สูงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆกรมพัฒนาที่ดินได้

สนับสนุนโดยจัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน้ า 

 

วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงซึ่งเป็น

พืน้ที่มีความลาดชัน 
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โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งมูลนิธิโครงการหลวง  ทรงมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพติดและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าล า

ธาร และโครงการได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องน าไปถ่ายทอดพัฒนาพืน้ที่โครงการหลวง 35 แหล่ง ใน 5 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้ชาวเขาในพื้นที่มีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึน้ อย่างไรก็ตามการพัฒนา

มิได้ถูกจ ากัดให้มีแค่พื้นที่โครงการหลวงเท่านั้น จ าเป็นต้องขยายของเขตการพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นๆ ซึ่ง

เรียกว่า โครงการขยายผลโครงการหลวงมียุทธศาสตร์ขยายผลส าเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบน

พื้นที่สูงเพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่โดยน าความรู้และต้นแบบพัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงหารหลวงไปปรับ

ใช้ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

การป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดินบนพื้นที่สูง ตลอดจนการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน และการพัฒนาองค์กรของชุมชนให้เข็มแข็งให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน หน่วยงานหลัก

รับผิดชอบประกอบด้วย ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์กรมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานสนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง ได้รับมอบหมายจากประธานมูลนิธิโครงการหลวงให้รับผดิชอบ

ด าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์จาก

โครงการหลวงไปขยายผลในพื้นที่รวม 17 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีความยากจน 

ผลผลิตการเกษตรต่ า มีการใช้สารเคมีเกษตรมาก ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์และขาดแคลนน้ า 

รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเกษตร ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการขยายผล

โครงการหลวงจึงมุ่งแก้ปัญหาความยากจนของประชากรบนพื้นที่สูงควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพ

สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยฐานความรู้จากโครงการหลวงผสมผสานกับองค์ความรู้และภูมิภาคปัญญา

ท้องถิ่นและเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนละหน่วยงาน

ต่างๆ กรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนโดยจัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน้ า 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่ง

เป็นพืน้ที่ความลาดชัน 
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1.โครงการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินมสีาเหตุพืน้ฐานจากการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งสว่นใหญ่เกิด

จากการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ มีปริมาณการสูญเสียในระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก รวมเป็นเนื้อ

ที่ถึง 33.35 เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อที่ทั้งหมด ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากร และอาจจะมีผลกระทบต่อ

การผลิตทางเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่การสูญเสียหน้าดินที่มีธาตุอาหารและ

อินทรียวัตถุ ตลอดจนโครงสร้างของดินจนมีผลให้ความอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการใช้

ผลผลิตของดินลดลง ถึงระดับที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาที่ดิน เป็น

หน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีมีภารกิจ ที่จะอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่งโครงการอนุรักษ์

ดินและน้ า ในเขตพัฒนาที่ดิน เป็นโครงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานจังหวัด องค์กรเอกชนและท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการ

ฟื้นฟูดินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการฟื้นฟูดินอย่างจริงจังมีความรู้เรื่องการ

ฟื้นฟูทรัพยากรดินของตนเอง และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดินของประเทศอย่างเหมาะสม กว้างขวาง 

มีการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนตามศักยภาพของทรัพยากรดิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาดินจาก

ข้อจ ากัดของวัตถุต้นก าเนิดทางธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการแก้ไขการท าลายหน้าดินจากการเกษตรกรรม

ที่ไม่ระมัดระวัง ท าให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ซึ่งแต่ละปัญหาต้องมีวิธีการจัดการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ

แก้ไขและฟื้นฟูอย่างถูกวิธี  เพื่อให้มีทรัพยากรที่ดนิเหลือไว้ใชป้ระโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดิน ให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมี

รูปแบบการใชท้ี่ดนิที่เหมาะสมตามศักยภาพของที่ดนิ มีมาตรการอนุรักษ์ดนิและน้ าทั้งวิธีกลและวิธีพืช 

 2. เพื่อก าหนดแนวทางการใช้ประโยชนท์ี่ดนิโดยค านงึถึงการอนุรักษ์ดนิและน้ าที่เหมาะสม 

 3. เพื่อรณรงค์สร้างเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและชุมชน ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติใน

การใชพ้ืน้ที่อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน 

จังหวัด เป้าหมาย (ไร่) พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน 1,500 บ้านลอมกลาง ต.ยม อ.ท่าวังผา 

บ้านหัวดอย ต.ศลิาแลง อ.ปัว 

บ้านเฮี้ย ต.ศิลาแลง อ.ปัว 

บ้านเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว 

บ้านไร่รวงทอง ต.ปัวอ.ปัว 

บ้านป่ากลาง ต.ปัวอ.ปัว 

แพร ่ 1,500 บ้านหว้ยขึม ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง 

พะเยา 1,825 บ้านหว้ยข้าวก า ต.หว้ยข้าวก า อ.จุน 

เชยีงราย 2,900 บ้านหว้ยน่าน ต.แม่ลอย 
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2.โครงการพัฒนาที่ดินบนชุมชนพื้นที่สูง 

โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง (โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชด าริ) 

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งมีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแบบไร่

หมุนเวียน และมักมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่เสมอ โดยการบุกรุกท าลายป่าเพื่อน าพื้นที่มาใช้ใน

การปลูกพืชไร่ หรือพืชเสพติด จนกระทั่งดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ ก็จะบุกเบิกเผาป่าถัดไปเพื่อหา

พืน้ที่ใหม่ต่อตอ่ไปเรื่อยๆ การกระท าดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย เชน่ พื้นที่ป่า

ต้นน้ าล าธารถูกท าลายการสูญเสียดินจากการกัดกร่อนของหน้าดิน ซึ่งท าให้คุณภาพดินเสื่อมลง เกิด

การตื้นเขินของแม่น้ า ล าคลอง ในเขตพื้นที่ตอนล่าง เนื่องจากการสะสมของตะกอน การเกิดอุทกภัยใน

ฤดูฝน และการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ าถ้าไม่มีการป้องกันและแก้ไขจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งทางด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเป็นอยู่ของคน

ในพืน้ที่ราบ 

การวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้ง

ทางด้านกายภาพ เช่น ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากร

ป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น เพื่อก าหนดขอบเขตของการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของ

ที่ดิน สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเจา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน เข้า

ไปด าเนินการวางแผนการใช้ที่ดิน วางแผนจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการปรับปรุงบ ารุงดิน 

เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชนจ์ากที่ดนิอย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยนื 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อด าเนนิการอนุรักษ์ดนิและฟื้นฟูทรัพยากรที่ดนิในบริเวณพืน้ที่สูง 

จังหวัด เป้าหมาย (ไร่) พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน 600 บ้านใหม่มงคล ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย(200 ไร่) 

บ้านอภัยคิร ีต.ป่าแลวหลวง อ.สันตสิุข 

บ้านดอนอภัย ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข 

บ้านน้ าสระ ต.น้ าตก อ.นาน้อย (200 ไร่) 

แพร่ 600 บ้านหว้ยเอียด ต.ไผโ่ทน อ.ร้องกวาง(300 ไร่) 

บ้านนาตุ้ม ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง (300 ไร่) 

พะเยา 300 บ้านนาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง 

เชยีงราย 600 บ้านพญาพิภักดิ์ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล(300 ไร่) 

บ้านหว้ยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น (300 ไร่) 
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2. โครงการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสีย

หน้าดิน 

ตามนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งให้มีการฟื้นฟู

ทรัพยากรดินและการใชป้ระโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรฟื้นฟูป้องกันการชะ

ล้างพังทลายของดิน โดยการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริควบคู่

ไปพร้อมกัน ตลอดจนการปลูกพืชไร่นา เป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจให้แก่

เกษตรกรตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ที่ กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการอนุรักษ์ดิน

และน้ า ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้ท าโครงการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เกษตรกรที่มีความ

วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดนิเพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดิน เพื่อ

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินอันก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตร ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชันอย่างถูก

วิธีซึ่งจะช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินในพืน้ที่การเกษตร 

2. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ าให้มีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน

ความเสี่ยงตอ่ภัยธรรมชาติ 

 

โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินวกิฤตฯ 

จังหวัด เป้าหมาย (ไร่) พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน 200 บ้านป่าตา้ง ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง 

แพร่ 200 บ้านผาราง ต.ทุ่งศร ีอ.ร้องกวาง 

พะเยา 150 บ้านหว้ยก้างปลา ต.สระ อ.เชยีงม่วน 

เชยีงราย 150 บ้านอาแบ ต.แม่สลองนอก อ.แมฟ่้าหลวง 
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4.โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรซึ่งมีการเผาเพื่อเตรียมท าเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนและ

มลพิษทางอากาศ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหา

ดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการลดการเผาในพื้นที่เกษตรโล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยเน้น

ด าเนินงานใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา 

ล าปาง ล าพูน และแพร่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ซึ่งมีการปลูกพืชไร่ ซึ่งท า

การแผ้วถางและเผาอยู่เป็นประจ า โดยด าเนินการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับพื้นที่

ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วย

ลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี และท าให้ลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนภาพกิจกรรมแบบการท าการเกษตรที่เหมาะสมและลดการเผา

พืน้ที่ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 

 2. เพื่อจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เกษตรกรรม และสร้างมาตรการการใช้ที่ดินให้มี

ความเหมาะสมและยั่งยืน 

โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 

จังหวัด เป้าหมาย (ไร่) พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน 400 บ้านแหน 2 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา 

แพร่ 500 บ้านแมส่ลอง ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง 

พะเยา 500 บ้านหว้ยก้างปลา ต.สระ อ.เชยีงม่วน(300 ไร่) 

บ้านสีพรม ต.ควร อ.ปง (200 ไร่) 

เชยีงราย 1,000 บ้านปางปอ ต.ปอ อ.เวียงแก่น 
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5. โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 

เหตุการณ์ดินถล่มและน้ าท่วมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในช่วงเดือนสิงหาคม สาเหตุหลัก

นอกจากคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มสี่วนช่วยให้เกิดปัญหาดินถล่ม และน้ า

ท่วม คือ การตัดไม้ท าลายป่า โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กันอาทิ เพื่อน าไม้ไปขาย เพื่อท าเป็นพืน้ที่ท ากิน

ของชาวเขาและชาวบ้านเพื่อเป็นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน อัน

เกิดจาการปลูกพืชไม่ถูกวิธี ท าให้พื้นที่ดังกล่าวเสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก 

เนื่องจากไม่มีพืชปกคลุมพื้นที่  และใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม พื้นที่มีความลาดเทสูง อันเป็นปัญหา

ซ้ าซ้อนที่ท าให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่ชีวิตทรัพย์สินและแก่พื้นที่ความเสียหายที่เกิดแก่พื้นที่เกี่ยวกับ

การสูญเสียหน้าดิน ที่เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารของพืชปัจจุบันมีประชาชนจ านวมมากตั้งถิ่นฐานและ

ท ากินอยู่บนที่สูง และที่ลาดเทที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและการเสื่อมโทรมของดินจะมีมากขึ้น จะเกิด

ปัญหาตามมาในภายหลังอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการผลิตพืชของประชากร ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

เหล่านั้น 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสี่ยงภัยต่อดนิถล่ม 

 2. เพื่ออนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ าล าธารให้ยั่งยืนและปรับสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่

การเกษตรให้เป็นป่าธรรมชาติ 
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โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 

จังหวัด เป้าหมาย (ไร่) พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน 1,000 บ้านป่าหุง ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา (300 ไร่) 

บ้านโปร่งศร ีต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง (400 ไร่) 

บ้านโป่งค า บ้านน้ าโซ้ง ต.ดูพงษ์ อ.สันติสุข (300 ไร่) 

แพร่ 800 บ้านใหม่ปากจอก ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง(300 ไร่) 

บ้านใหม่บุญแจ่ม ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง (300 ไร่) 

บ้านหว้ยเอียด ต.ไผโ่ทน อ.ร้องกวาง (200 ไร่) 

พะเยา 700 บ้านปางถ้ า ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า(300 ไร่) 

บ้านน้ าลาว ต.แมล่าว อ.เชียงค า(400 ไร่) 

เชยีงราย 1,000 บ้านสันติพัฒนา ต.บ่อ อ.เวียงแก่น(500 ไร่) 

บ้านหว้ยมุ ต.แมส่ลองนอก อ.แมฟ่้าหลวง (300 ไร่) 
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6. โครงการจัดอนุรักษ์ดินและน้้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรซึ่งมีการเผาเพื่อเตรียมท าการเกษตรกรรมอย่าง

กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคเหนือตอนบน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน

และมลพิษทางอากาศ กรมพัฒนาที่ดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหา

ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว โดยเน้นการ

ด าเนินใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ล าปาง 

ล าพูน และแพร่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง  ซึ่งมีการปลูกพืชไร่  ซึ่งท าการ

แผ้วถางและเผาเป็นประจ า  โดยด าเนินการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับพื้นที่ร่วมกั บ

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อให้เกษตรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยังยืน ซึ่งจะช่วยลดปัญหา

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  และท าใหล้ดลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตรที่เหมาะสมและลดการเผาพื้นที่ซึ่งจะ

ช่วยลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 

2. เพื่อจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เกษตรกรรม และสร้างมาตรการการใช้ที่ดินให้มี

ความเหมาะสมและยั่งยืน 

โครงการจัดอนุรักษ์ดินและน้้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 

จังหวัด เป้าหมาย (ไร่) พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน 200 บ้านเก็ต ต.วรนคร อ.แมจ่ริม 

บ้านไร่รวงทอง ต.ปัว อ.ปัว 

บ้านป่ากลาง ต.ป่ากลาง อ.ปัว 

แพร่ 200 บ้านทุ่งศรี ต.ทุ่งสี อ.ร้องกวาง 

พะเยา 100 บ้านหว้ยก้างปลา ต.สระ อ.เชยีงม่วน 

เชยีงราย 270 บ้านหว้ยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 
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7. รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 

ความเสื่อมโทรมของดินเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติ การใช้ที่ดินที่ ไม่ถูกต้องขาดการ

บ ารุงรักษา และขาดการอนุรักษ์ดินและเป็นผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ผลผลิตพืชจึงตกต่ า 

สาเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของความเสื่อมโทรมของดิน คือ การชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งพบ

กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย 108.87 ล้านไร่ (กรมพัฒนาที่ดนิ ,2546) ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย

ดินในปี พ.ศ.2543 พื้นที่ที่มีการสูญเสียดินในระดับตั้งแต่ 2 ถึงมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี ในพื้นที่ราบ 

(ความชันไม่เกินร้อยละ 35) มี่จ านวนถึง 55.7 ล้านไร่ ส าหรับพื้นที่สูง (ภูเขาที่ลาดหุบเขามีความขันเกิน

กว่าร้อย 35) มจี านวน 53.2 ล้านไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน ,2545) จากปัญหาดังกล่าวท าให้ประเทศไทยเริ่ม

ตื่นตัวกับการอนุรักษ์ดินและน้ ามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันงานอนุรักษ์ดินและน้ ามุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด าเนินการทั้งแรงกายทางกายและแรงใจ โดยใช้มาตรการป้องกันการ

ชะล้างพังทลายของดินผสมผสาน มุ่งที่พืช โดยเฉพาะหญ้าแฝกเป็นแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ า และ

ให้ความส าคัญในการป้องกันการเสื่อมโทรมของดินโดยรวม การป้องกันการสูญเสียเนื้อดินและเพิ่ม

อินทรียวัตถุควบคู่กันไป 

 นับตั้งแต่วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด าริเกี่ยวกับหญ้าแฝกที่

พระราชทานแก้ ดร.สะเมธ  ตันติเวชกุล ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 

หญ้าแฝกก็ได้กลายมาเป็นพืชที่หลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สวนพฤกษศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ อีกไม่ต่ าว่า 30 

หน่วยงาน ต่างก็เร่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องหญ้าแฝก แม้ว่าในระยะหลายปีมานี้ จะได้มีการทดลองปลูก

หญ้าแฝกและพืชหลายชนิดเพื่อใช้เป็นพืชป้องกันดินพังทลาย แต่หญ้าแฝกเป็นพืชชนิดเดียวที่ได้ผ่าน

การทดสอบ 

 กรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการอนุรักษ์ดินและน้ า การักษาทรัพยากรดินและที่ดิน 

ไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรม การใช้ประโยชน์ที่ดินใหถู้กต้องและเหมาะสมกับที่ดนิ ดังนั้นการส่งเสริมการใช้

หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินโดยท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ทั้งทางด้านเคมี กายภาพ รวมถึง

ชีวภาพ จึงเป็นงานหลักที่ส าคัญของกรมฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้ท าการรณรงค์และส่งเสริม

การใช้หญ้าแฝกอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ในพืน้ที่เกษตรกรรม 

พื้นที่รอบแหล่งน้ า พื้นที่สองข้างทางหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เช่น ริมฝั่ง

แม่น้ า ซึ่งในปี 2548 มีการก าหนดแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า มี

เป้าหมายในการส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกและการใชป้ระโยชน์หญ้าแฝกอย่างตอ่เนื่อง โดยมี

เป้าหมายของการรณรงค์ทั้งในพืน้ที่ท าการเกษตร และพืน้ที่เพื่อรักษาทรัพยากรดิน 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการปลูกหญ้าแฝก และน าหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ใน

พืน้ที่การเกษตรอย่างแพร่หลาย 

 2. เพื่อให้เกษตรกรเห็นการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต ผลตอบแทน และปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี

ของเกษตรกร หลังจากน้ าหญ้าแฝกไปปลูกในพืน้ที่การเกษตร 

 3. เพื่อการอนุรักษ์ดนิและน้ า รักษาความช่ืนของดิน ปรับปรุงพืน้ที่เสื่อมโทรม ช่วยใหส้ภาพของ

ดินสามารถปลูกพืชได้ 
 

รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 

จังหวัด เป้าหมาย 

แฝกแจกจ่าย แฝกเพื่อปลูก 

สพข.7 800,000 - 

น่าน 3,000,000 1,800,000 

แพร่ 2,200,000 1,300,000 

พะเยา 2,000,000 1,400,000 

เชยีงราย 3,000,000 1,800,000 
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8. โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรมา

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2554 โดยมุ่งเน้นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยค านึงถึงศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชน

มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตการเพิ่มมูลค่าการตลาด

และการบริหารจัดการโดยได้มอบหมายคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้าน

การเกษตรระดับจังหวัดที่มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  เป็นประธานอนุกรรมการด าเนินการจัดท า

แผนการพัฒนาการเกษตรโดยการคัดเลือกพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการ

น้ าเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานระดับจังหวัดๆละ  1 พื้นที่เพื่อก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายการด าเนินงานผลจาก

การด าเนินงานในปีงบประมาณ  2554 และ  2555  ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง และใน

ปีงบประมาณ  2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงก าหนดให้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า

เพื่อการเกษตรเป็นโครงการส าคัญที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องสนับสนุนการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพโดยการขยายจุดพืน้ที่ด าเนินงานในระดับจังหวัดเพิ่มเติมอีกจังหวัดละไม่น้อยกว่า  1 แห่ง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการน้ าเพื่อการเกษตร ได้ด าเนินการมาแล้ว 3 ปี ผลจากการด าเนินงานที่ผ่านมาประสบความส าเร็จ

ระดับหนึ่ง เกิดการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร เป็นโครงการน าร่องของการ Zoning ที่มีการก าหนด

ขอบเขตพื้นที่รับประโยชน์ชัดเจน มีการจัดท าแผนที่ มีการจัดท าฐานข้อมูลรายครัวเรือน และเพื่อให้การ

ด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความร่วมมือจากทุภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรมี

การจัดท าแผนแม่บทเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยจัดท าเป็น

รูปแบบการพัฒนาการเกษตรครบวงจร และก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานโครงการในแต่ละปีไว้อย่าง

ชัดเจน 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชนและศักยภาพของพื้นที่ในลักษณะบูรณาการ โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา

แหล่งน้ าเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การตลาด 

และการบริหารจัดการ 

 2. พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้

เจริญก้าวหน้า 

 



60 
 

 รายงานประจ าปี 2557 | ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ 

จังหวัด เป้าหมาย พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน 1 บ้านหลา่ยทุ่ง บ้านใหม่  บ้านปอน บ้านป่าเปือย อ.ทุ่งช้าง 

แพร่ 1 ต.ตอปูน อ.สอง 

พะเยา 1 บ้านผาช้างมูบ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา  

เชยีงราย 1 บ้านดงชัย อ.เวียงเชยีงรุ้ง 
 

9. โครงการเกษตรอินทรยี์ในโรงเรยีน 

  โรงเรียนถือเป็นแหล่งเรียนรูเ้บือ้งต้นของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่อยู่ในถิ่น

ทุรกันดาร ส่วนใหญ่นักเรียนก็เป็นลูกหลานของเกษตรกร ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

การเกษตรโดยเฉพาะด้านเกษตรอินทรีย์ จะเป็นการปลูกจิตส านึกการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนให้มีความรู้

พื้นฐานด้านการเกษตรได้อย่างถูกต้อง และขยายผล ไปสู่ผู้ปกครองนักเรียน และเกษตรกรทั่วไป ที่

ส าคัญจะได้มผีลผลิตที่ไร้สารพิษ เป็นการสนับสนุนโครงการผลิตเพื่ออาหารกลางวันใหก้ับเด็กนักเรียน 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดตั้งจุดเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และฝึกอบรมนักเรียนให้มีความรู้ด้านการเกษตร 

โดยเฉพาะด้านการท าเกษตรอินทรีย์ 

 2. เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในถิ่นทุรกันดาร หรอืในท้องถิ่นหมูบ่้านยากจน 

 3. เพื่อขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง เกษตรกรทั่วไปและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคต 

โครงการเกษตรอินทรยี์ในโรงเรยีน 

จังหวัด เป้าหมาย (แห่ง) 

น่าน 25 

แพร่ 23 

พะเยา 2 

เชยีงราย 27 

 



61 
 

 รายงานประจ าปี 2557 | ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

10. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยให้บริการวิเคราะห์ดินแนะน าการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงบ ารุง

ดิน แนะน าผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น พด.ชนิดต่าง ๆ พืชปุ๋ยสด วัสดุปรับปรุงดิน หญ้าแฝก 

สาธิตการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บริการน้ าหมักชีวภาพ สารเร่ง พด. และการวิเคราะห์ดิน 

เพื่อวิเคราะหค์วามตอ้งการธาตุอาหารพืช 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรูเ้กี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน การเก็บตัวอย่างดนิอย่างถูกต้อง 

 2. เพื่อใหเ้กษตรกรได้รูถ้ึงการวเิคราะหด์ินในพื้นที่ และสามารถน าผลวเิคราะหด์ินไป

ประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกับพืน้ที่ของตนเอง 

 3. เกษตรกรได้รับความรูด้้านวิชาการ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการใชผ้ลิตภัณฑ์

ของกรมพัฒนาที่ดนิ 

 

11. โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโรคร้อน 

 เนื่องจากการเผาตอซังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อมลภาวะ ท าลายอินทรียวัตถุ ท าให้

โครงสร้างของดินจับตัวแน่น แข็งกระด้าง จุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืชถูกท าลาย สูญเสียธาตุ

อาหารพืชและน้ าในดิน นอกจากนี้ การเผาตอซังยังปล่อยก๊าซพิษสู่ช้ันบรรยากาศของโลกซึ่งก่อให้ เกิด

ภาวะเรือนกระจกหรือโลกร้อนได้ เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการรณรงค์ให้เกษตรกร

ปรับเปลี่ยนจากการเผาตอซังมาเป็นการไถกลบตอซัง เช่น ในพื้นที่ปลูกข้าว ข้าวโพด นอกจากเพื่อลด

ผลกระทบจากการเผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยวในพืน้ที่เกษตรกรรม ซึ่งมผีลตอ่ภาวะโลกร้อนแล้ว ยังเป็น

การปรับปรุงบ ารุงดินให้สมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ ท าให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อม

ทั้งมีการปลุกจิตเกษตรกรให้รู้จักการใช้ประโยชน์จากตอซังพืช เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกทาง

หนึ่งดว้ย 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซังเป็นการ

สาธิตวธิีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรสามารถน าไปปรับใช้ในพืน้ที่ของตนเอง

ได้ลดปัญหาหมอกควันและการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซัง ซึ่งท าให้อุณหภูมิของโลก

สูงขึ้น 
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โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 

จังหวัด เป้าหมาย (ไร่) พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน 500 บ้านหนองม่วง ต.ป่าคา บ้านปอน ต.ปอน บ้านนายางต.บ่อ

แก้ว บ้านทุ่งมงคล ต.ศรีษะเกษ บ้านหนองห้า ต.บัวใหญ่ 

บ้านฝาง ต.ไชยสถาน 

แพร่ - - 

พะเยา 60 บ้านเหยี่ยน ต.บ้านใหม่ อ.เมือง, บ้านน้ าแวน ต.น้ าแวน  

อ.เชยีงค า ,บ้านกองแล บ้านหนุน ต.ปง อ.ปง 

เชยีงราย - - 
 

12. โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง 

เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้มีการรณรงค์

ส่งเสริม เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพ ทดแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีและ

สารเคมีมากขึ้น 

กิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญ คือ “รณรงค์งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” โดย

ส่งเสริมให้เกษตรกรงดเผาตอซัง และหันมาไถกลบตอซังร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ า เพื่อให้มีการย่อย

สลายได้ง่ายขึ้น กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดิน การเผาตอซัง ทั้งในนาข้าวและพืชไร่ ท าให้เกิดความ

เสียหายต่อทรัพยากรดินมากมาย อาทิ 

 1. โครงการสรา้งของดินจะแนน่ทึก ท าให้รากพืชแคระแกรน 

 2. สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารแทบทุกตัวในดิน 

 3. เป็นการท าลายจุลินทรีย์ และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน 

 4. สูญเสียน้ าในดิน 

 5. ท าให้เกิดฝุ่นละออง เถ้าเขม่า และก๊าชหลายชนดิ ที่เป็นมลพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

วัตถุประสงค์   

  1. ช่วยปรับปรุงโครงการสรา้งของดินให้มีความรว่นซุย งา่ยต่อการเจรญิเติบโตของพชื 

  2. เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารพืชในดิน เพราะในส่วนต่าง ๆ ของตอซังจะมีธาตุอาหาร

ครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จ าเป็นส าหรับพืช 

  3. เพิ่มจุลนิทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน 
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โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง 

จังหวัด เป้าหมาย (แปลง) พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน  จังหวัดน่าน 

แพร่ - - 

พะเยา 5 จังหวัดพะเยา 

เชยีงราย 20 จังหวัดเชยีงราย 

 

13.พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer 

การพัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือกและสนับสนุนภารกิจ

ประสานเชื่อมโยงระหว่างสถานีพัฒนาที่ดินกับเกษตรกรในระดับต่างๆเป็นผู้รับและแจง้ข่าวสารด้านการ

พัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตรับผิดชอบให้ค าแนะน า เผยแพร่ความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดิน แนะน า

ผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมด าเนินกิจกรรมการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย เช่น การ

ท าศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้ รวบรวมปัญหา และความต้องการในพื้นที่ และเป็นผู้ช่วยในการบริการวัสดุ

ปัจจัยการผลิตตา่ง ๆ  

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจในปัญหา และมีส านึกในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินของท้องถิ่นเป็น

ผูท้ าการเกษตรถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาที่ดนิ เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรข้างเคียง 

 2. สามารถใหค้ าแนะน าเผยแพร่ความรูด้้านการพัฒนาที่ดนิ ให้แก่เพื่อนบ้านในหมู่บ้าน ต าบล 

 

ระดับหมอดิน เป้าหมาย (ราย) 

ประจ าต าบล 368 

ประจ าหมู่บ้าน 75 

ประจ าอ าเภอ 50 

ประจ าจังหวัด 4 
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14.โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า 

 งานพัฒนาที่แหล่งน้ าขนาดเล็กเป็นการก่อสร้างแหล่งน้ าในพื้นที่สาธารณะได้แก่สระเก็บน้ า 

อ่างเก็บน้ าการขุดลอกหนองน้ าคลองล าห้วยและฝายต้นน้ า เพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ ารักษาความชุ่มชื้นใน

ดินและกักเก็บน้ าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร งานปรับปรุงพื้นที่และจัดท าระบบส่งน้ า

ในไร่นาจ าแนกเป็นคลองส่งน้ าในไร่นาและระบบท่อส่งน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก

แหล่งน้ าและรักษาความชุ่มชื้นในดินงานปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งผลิตของชุมชนเป็น

การปรับสภาพพืน้ที่ให้เหมาะสมส าหรับการท าเกษตรซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ โดยการขุดลอก

แหล่งน้ าตื้นเขินให้มีปริมาตรเก็บกักน้ ามากขึ้นแล้วน าคันดินที่ขุดมาถมรอบบริเวณแหล่งน้ าปรับสภาพ

พื้นที่ให้เหมาะสมกับการเกษตรพัฒนาระบบน้ าจัดท าลานเอนกประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้

ประโยชน์ 
 

วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อการอนุรักษ์ดนิและน้ า โดยการจัดการให้น้ าฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน 

เป็นประโยชน์ในรูปของความชื้นแก่พืชพรรณ ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความ

เสียหาย 

 2.กักเก็บน้ าไว้ใชเ้พื่อการเกษตรกรรม 

 

โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า 

จังหวัด โครงการ เป้าหมาย พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน 

ระบบท่อสง่น้ า 1 แห่ง บ้านน้ าอ้อ ต.เปือ อ.เชยีงกลาง 

คลองส่งน้ า 3 แหง่ บ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมอืง 

บ้านฝาง ต.ไชยสถาน อ.เมือง 

บ้านสร้อยพร้าว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง 

แพร่ ระบบท่อสง่น้ า 1 แห่ง บ้านเหล่าศรีภูมิ ต.เวียง 

พะเยา ระบบท่อสง่น้ า 1 แห่ง บ้านไชยสถาน ต.เชียงมว่น อ.เชยีงม่วน 

เชยีงราย 

ระบบท่อสง่น้ า 3 แหง่ บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย 

บ้านพนาสวรรค์ ต.แมส่ลองนอก อ.แมฟ่้าหลวง 

บ้านสันป่าเหยีง ต.ห้วยสัก อ.เมือง 

อ่างเก็บน้ า 1 แห่ง บ้านทุ่งค า ต.หล่าวงาว อ.เวียงแก่น 
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15. โครงการแหล่งน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพื้นที่ท าการเกษตรนอกเขตชลประทาน และใน

พืน้ที่ระบบส่งน้ าไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดสระน้ าในไร่นา 

2. เพื่อเพิ่มผลผลติและรายงานได้ให้แก่เกษตรกร  

วิธีด้าเนินงาน  

ขุดสระน้ าขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่เกษตรกรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขุดสระน้ า 2,500 บาท/บ่อด าเนินการโดย 

 1. การเตรยีมความพร้อมของเกษตรกร 

  1.1 ส ารวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มคีวามตอ้งการสระน้ า 

  1.2 การคัดเลือกพื้นที่ขุดสระน้ าคัดเลือกพื้นที่ขุดสระน้ าตามเงื่อนไขของโครงการเป็น

ล าดับแรกคือเป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ าโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดินหลีกเลี่ยง

พื้นที่ที่เป็นดินทรายจัดและพื้นที่เกลือขึ้นเป็นดินเค็มหากขุดไปจะท าให้ไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้นาน

และคุณภาพน้ าไม่ดีสถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่คัดเลือกและสอบถาม

เกษตรกร 

  1.3 การคัดเลือกเกษตรกรคัดเลือกเกษตรกรจากแผนความต้องการสระน้ าที่เกษตรกร

ได้มายื่นความจ านงไว้แลว้ 

 2.  การขุดสระน้้า 

  ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินนักวิชาการส านักงานพัฒนาที่ดิน

และเกษตรกรตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ขุดสระน้ าซึ่งจะต้องเป็นจุดที่อยู่ในพื้นที่ราบต่ ามีความ

ลาดชัน       ไม่เกิน 2 % มีดินเหนียวปนอยู่ไม่น้อยกว่า 20% และไม่ใช่ดินที่เป็นทรายล้วนตลอดความ

ลึกและไมเ่ป็นพืน้ที่ที่มกีารแพรก่ระจายของดินเค็มความลกึของสระน้ าไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร 

3. รูปแบบของสระน้้า 

  รูปแบบสระเก็บน้ าขนาด 1,260 ลบ.ม. มีใหเ้ลือก 2 รูปแบบคือรูปตัว I และรูปตัว L        

สามารถเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้โดยได้รับค้าแนะน้าจากหมอดินอาสาและช่างควบคุมงานที่

เกี่ยวข้อง 
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ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใชใ้นพืน้ที่ท าการเกษตร 

2. เพื่อเพิ่มผลผลติและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

3. มีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเช่น เลี้ยงปลา 

 

โครงการแหล่งน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

จังหวัด เป้าหมาย (บ่อ) พื้นที่ด้าเนินการ 

น่าน 300 อ.เวียงสาอ.เชียงกลางอ.เมืองอ.ทุ่งช้าง อ.ปัว 

 อ.ภูเพียง อ.สันติสุข และ อ.นาน้อย 

แพร่ 350 อ.เมือง อ.เวียงชัยอ.พานอ.ป่าแดดอ.แม่ลาว  

อ.เวียงป่าเป้าอ.แม่สรวยอ.พญาเม็งรายอ.เทิง 

อ.ขุนตาล อ.เชียงแสน 

พะเยา 300 อ.วังช้ินอ.เด่นชัยอ.ลองอ.ร้องกวางอ.สูงเมน่ อ.เมือง 

อ.รอ้งกวาง อ.สอง อ.หนองม่วงไข่ 

เชยีงราย 600 อ.เมือง อ.ภูกามยาว อ.ดอกค าใต้อ.ปง อ.เชียงมว่น 

อ.เชยีงค า อ.ภูซาง 
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โครงการวิจัยต่อเน่ือง ประกอบไปด้วย (ชุดโครงการ) มี 3 โครงการย่อย ดังน้ี 

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้ด าเนินโครงการวิจัยด้านการ

อนุรักษ์ดนิและน้ า ซึ่งประกอบด้วยชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยย่อยดังนี้ 

ชุดโครงการวิจัย ชื่อโครงการย่อย พื้นที่ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการวิจัยการศึกษา

มาตรการอนุรักษ์ดินและ

น้ า ที ่เห ม า ะส ม ใน เข ต

พ ัฒ น าที ่ด ิน ลุ่ ม น้ า จั น

ตอนบน ต าบลแม่สลอง

นอก  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชยีงราย 

เรื่องที่ 1 ผลของมาตรการ

อนุรักษ์ดินและน้ าที่มีต่อการ

เจริญ เติบโตและผลผลิต

ของข้าวโพดบนพื้นที่สูงใน

เขตพัฒนาที่ดินฯ 

ต าบลแม่สลองนอก  

อ าเภอแม่ฟ้ าหลวง 

จังหวัดเชยีงราย 

นางสุ นี ย์ รัตน์  โลห ะโชต ิ 

นักวชิาการเกษตร 

ช านาญการพเิศษ 

สพข.7 

เรื่องที่ 2 การศกึษา

มาตรการอนุรักษ์ดนิและน้ า 

ในแปลงปลูกไม้ผลที่มตี่อ

การสูญเสียดินและความชืน้

ของดนิบนพืน้ที่สูงในเขต

พัฒนาที่ดนิฯ 

ต าบลแม่สลองนอก  

อ าเภอแม่ฟ้ าหลวง 

จังหวัดเชยีงราย 

นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล 

ผอ.กลุ่มวิชาการฯ 

สพข.7 

เรื่องที่ 3มาตรการอนุรักษ์

ดินและน้ าที่เหมาะสมในการ

ปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงในเขต

พัฒนาที่ดนิ 

ต าบลแม่สลองนอก  

อ าเภอแม่ฟ้ าหลวง 

จังหวัดเชยีงราย 

นางสาวบุษบา อนุจร

พันธ์ นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติการ 

สพด.เชียงราย 

 

 

 การศึกษาวิจัยนี้จะด าเนินงานในกลุ่มของพื้นที่ต้นน้ า เกี่ยวกับการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและ

น้ าที่สามารถลดปัญหาดินถล่ม การปรับปรุงและแก้ไขมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่และระบบปลูกพืชของเกษตรกร การใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวไม่

เพียงพอต่อการบริโภคซึ่งเป็นสาเหตุของการบุกรุกเปิดป่าใหม่เพื่อปลูกข้าวไร่ การใช้ไม้ผลไม้ยืนต้นที่

เหมาะสมในพื้นที่ที่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เกี่ยวข้องกับการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การศึกษา

การเปลี่ยนแปลงความชืน้ของดนิเมื่อมีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน   
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วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 

1. ศึกษาการปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสมกับพื้นที่และระบบเกษตรของ

เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ าที่มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ต้นน้ า 

2. ศึกษาผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าในเขตลุ่มน้ าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นและ

สมบัติทางกายภาพของดินเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดินถล่ม 

3. ศึกษาการใช้ไม้ผลไม้ยืนร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าในเขตลุ่มน้ าที่สนับสนุนการ

แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ระยะเวลา ตุลาคม 2556 – กันยายน 2560 
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 ภาคผนวก 
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1.โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการภูฟ้าพัฒนา 
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โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริภูพยัคฆ์ 
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       โครงการสถานีทดลองเกษตรที่สูง บ้านสบขุ่น 
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      โครงการรกัษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน  าขุ่นน่าน 
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        โครงการศูนย์เรยีนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน  าห้วยไฟ 

        อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
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      สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าร ิบ้านสันติสุข-บ้านขุนก าลัง   
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     โครงการบา้นเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า 
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โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด ารบิ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
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โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
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      โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูงบ้านดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

 

 

          โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 
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       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ พื นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ 
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โครงการ “รกัษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน  าค า จังหวัดเชียงราย 
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2.โครงการขยายผลโครงการหลวง 

          โครงการขยายผลโครงการหลวงน  าแขว่ง 
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         โครงการขยายผลโครงการหลวงน  าแป่ง 
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        โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 
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            โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 
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      โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 
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     3.โครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน  าบนพื นที่ลุ่ม-ดอน 
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     4.โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื นทีสู่ง 
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5.โครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน  าในพื นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อ

การสูญเสียหน้าดิน 
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    6.โครงการลดการเผาพื นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
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   7.โครงการจัดท าระบอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่เสีย่งต่อดินถล่ม 
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  8.โครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน  าพร้อมปลูกไม้ยนืต้นโตเร็ว 
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  9.รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
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10.โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื นที่มีศักยภาพ(แหล่งน  า) 
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  11.โครงการเกษตรอินทรียใ์นโรงเรียน 
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    12.คลินิกเกษตรเคลื่อนที ่
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   13.โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
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  14.โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง 
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   15.พัฒนาเกษตรกรและหมอดนิอาสาสู่ Smart Farmer 
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    16.งานพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน  า 
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   17.โครงการแหล่งน  าในไรน่านอกเขตชลประทาน 1,260 ลบม. 
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    18.งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ดนิและน  า 

 


