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ป�ญหาทรัพยากรดินที่พบในเขตความรับผิดชอบสามารถจัดแบ�ง

ตามลักษณะภูมิประเทศ ดังน้ี

1. บริเวณพื้นที่ลุ�ม

 1.1 ดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณ�ตามธรรมชาตติํา่ ส�วนมากเป�นดนิ

ทีเ่กิดจากวตัถตุ�นกําเนดิดนิทีเ่ป�นตะกอนลาํนํา้เก�าและตะกอนลาํนํา้

ค�อนข�างใหม� ซึ่งพบอยู�บนลานตะพักลํานํ้าเก�าและลานตะพักลํานํ้า 

ค�อนข�างใหม� มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 535,876 ไร� หรือประมาณ 21.79 % ของดินในพ้ืนที่ลุ�มหรือ 1.601 % ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ

(4 จังหวัด) ชุดดินที่สําคัญและพบเรียงตามลําดับมากน�อย ได�แก� ชุดดินสันทราย (Sai) ชุดดินเชียงราย (Cr) ชุดดินร�อยเอ็ด (Re) ชุดดิน

ลําปาง (Lp) ชุดดินพาน (Ph)

 1.2 ดินที่เป�นทรายจัด เป�นดินที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าเก�าพบอยู�บนลานตะพักลํานํ้าเก�าระดับตํ่า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 28,913 ไร�

หรือประมาณ 1.18 % ของดินในพ้ืนที่ลุ�ม หรือประมาณ 0.09 % ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ (4 จังหวัด) ชุดดินที่พบได�แก� ชุดดินอุบล (Ub) 

จังหวัดที่พบเนื้อที่มากคือจังหวัดลําพูน  และส�วนน�อยในจังหวัดเชียงใหม�

2. บริเวณพื้นที่ดอน

 2.1 ดินที่มีความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติตํ่า ส�วนใหญ�ของดินบนพ้ืนที่ดอนเป�นดินที่มีความอุดมสมบูรณ�อยู�ในเกณฑ�ตํ่า ดินที่พบ

อยู�เป�นพื้นท่ีมากเป�นดินที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าเก�าบนลานตะพักลํานํ้าเก�าระดับต�างๆ และเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 

3,766,485 ไร� หรือประมาณ 70.62 % ของดินบนพื้นที่ดอน หรือประมาณ 11.33 % ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ (4 จังหวัด)  ชุดดินที่พบได�แก� 

ชุดดินแม�ริม (Mr) ชุดดินห�างฉัตร (Hc) ชุดดินแม�แตง (Mt) ชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินสันป�าตอง (Sp) ชุดดินน้ําพอง (Ng) ชุดดินเรณู (Rn) 

นอกจากนี้ยังมีดิน อื่นที่มีป�ญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ�ของดินต่ําเป�นดินที่เกิดจากการ ผุพังสลายตัวของหินต�นกําเนิด

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
ÊÀÒ¾·ÕèμÑé§áÅÐÍÒ³Òà¢μ
 สาํนกังานพัฒนาทีด่นิเขต 6 รับผดิชอบพืน้ทีค่รอบคลมุ 

4 จังหวัด โดยมีจังหวัดเชียงใหม�อยู�ในแนวกลางจากเหนือ

ถงึใต� จงัหวดัแม�ฮ�องสอนอยู�ด�านตะวนัตก จงัหวดัลาํพนูอยู�

ด�านตะวนัออกเฉยีงใต� และจงัหวดัลาํปางอยู�ด�านตะวนัออก

ของทัง้จงัหวดัเชียงใหม�และลาํพนู  ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้หมด

ประมาณ 33,211,875 ไร� หรือ 53,139 ตารางกิโลเมตร

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
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พบทั้งหมดเป�นพื้นที่ประมาณ 480,453 ไร� หรือ 9.0 % ของดินบนที่ดอน หรือ 1.45 %

ของพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบ (4 จังหวัด) ดินที่พบที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินดินดาน, 

หินทราย ได�แก� ชุดดินท�ายาง (Ty) และชุดดินลาดหญ�า (Ly) ดินที่เกิดจากหินดินดาน ได�แก� 

ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดินงาว (No) ดินที่เกิดจาก หินแกรนิต ได�แก�ชุดดินภูสะนา (Ps)

ดินคล�ายชุดดินภูสะนาแต�มีน้ําแช�ขัง (Ps-hd) และยังพบดินพวกที่เกิดจากหินบาซอลอีก

เล็กน�อย ได�แก� ชุดดินโชคชัย (Ci)

 2.2 ดินที่เป�นทรายจัด ดินที่พบมีทั้งดินที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าเก�าและดินที่เกิดจากการ

ผุพังสลายตัวของหินต�นกําเนิด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 117,451 ไร� หรือประมาณ 2.24 % 

ของดินบนที่ดอน หรือประมาณ 0.35 % ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ (4 จังหวัด)  ดินน้ีเกิดจาก

ตะกอนลาํนํา้เก�า ชุดดนิทีพ่บได�แก� ชุดดนิน้ําพอง (Ng) พบเป�นพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 106,146 

ไร� ดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต ได�แก� ชุดดินจันทึก (Cu) ชุดดินจันทึกที่มี

ตะกอนมาทับถม (Cu-o) และดนิคล�ายชดุดนิจันทกึแต�มกีรวดปน (Cu-g) พบเป�นพ้ืนทีท่ัง้หมด

ประมาณ 11,305 ไร�

 2.3 ดินปนก�อนกรวด ก�อนหิน ก�อนกรวดลูกรังหรือดินที่มีช้ันหินพ�นอยู�ตื้น ดินที่พบเป�นดิน

ทีเ่กิดจากตะกอนลาํนํา้เก�า และจากการผพุงัสลายตวัของหินต�นกําเนิด มพีืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 

2,884,669 ไร� หรือประมาณ 54.09 % ของดินบนที่ดอนหรือประมาณ 8.68 % ของพื้นที่ในเขต

รับผิดชอบ 4 จังหวัด ดินพวกตะกอนลํานํ้าเก�า ชุดดินที่พบได�แก�ชุดดินแม�ริม (Mr) หน�วย

สัมพันธ�และหน�วยผสมของชุดดินแม�ริม พบเป�นพื้นที่ประมาณ 1,645,117 ไร� ชุดดินโพนพิสัย 

(Pp) พบอยู�ไม�มากเป�นพืน้ทีป่ระมาณ 13,608 ไร� ดนิทีเ่กิดจากการผพุงัสลายตวัของหินดนิดาน 

หินทราย และหินคว�อทไซต� ได�แก� ชุดดินท�ายาง (Ty) และหน�วยสัมพันธ�ของชุดดินท�ายาง

ชุดดนิลาดหญ�ามพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 768,184 ไร� ดนิท่ีเกิดจากหนิดนิดาน ได�แก� ชุดดนิลี ้(Li) 

ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดินงาว (No) ชุดดินเชียงคาน (Ch) และหน�วยสัมพันธ�ของชุดดินดัง

กล�าวมพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 428,129 ไร� และดนิทีเ่กิดจากหนิบะซ�อลท� ได�แก� ชุดดนิสบปราบ 

(So) และชุดดินสุรินทร� (Su) มีพื้นที่ประมาณ 26,556 ไร�

 2.4 ดินบนพื้นที่หินโผล�และพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะอย�างรุนแรงพบอยู�ทั่วไป เป�นพื้นที่ดินที่มีหิน

ชนิดต�าง ๆ  โผล�อยู�เป�นปริมาณมากน�อยแตกต�างกัน เช�น พื้นที่หินแกรนิตโผล� (Gr-R1) พื้นที่

หนิปนูโผล� (Ls-R1) พืน้ทีเ่หล�านีเ้ป�นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทางการเกษตรตํา่ มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 

312,718 ไร� หรือประมาณ 0.94 % ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด

3. พื้นที่สูงและบริเวณภูเขา

 3.1 ดินที่มีป�ญหาการชะล�างพังทลายของดิน ดินทั้งหมดที่พบเป�นดินที่เกิดอยู�บนสภาพพื้นที่ที่เป�นภูเขาและที่สูงชัน ซึ่งส�วนใหญ�มีความ

ลาดชันมากกว�า 35% ข้ึนไป จึงง�ายต�อการเกิดการชะล�างพังทลายของดิน หากมีการใช�ที่ดินอย�างไม�เหมาะสม พื้นที่จะกระจัดกระจายอยู�

ทั่วไป ชุดดินที่พบได�แก� ชุดดินดอยปุย (Dp) ชุดดินบ�านจ�อง (Bg) ชุดดินปากช�อง (Pc) และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช�น พื้นที่หินโผล� เป�นต�น 

ดนิบนพืน้ทีส่งูและบรเิวณภูเขาในหลายพืน้ที ่นอกจากป�ญหาเกีย่วกบัการชะล�างพงัทลายของดนิทีม่คีวามรนุแรงและขยายพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้แล�ว 

ยังมีป�ญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ�ของดินลดลงอีกด�วย
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»˜ÞËÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã´Ô¹áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œä¢
1. ดินท่ีมีป�ญหาการชะล�างพังทลายของดิน
 1.1 ใช�วัสดุคลุมดินเพ่ือลดแรงกระแทกของเม็ดฝน และลดความเร็วของน้ําไหลบ�า

 1.2 เตรียมดินให�น�อยครั้ง ตามความจําเป�น

 1.3 เตรียมดินและปลูกพืชตามแนวระดับ เพื่อกระจายนํ้าไหลสมํ่าเสมอทั่วแปลง

 1.4 สร�างสิ่งกีดขวางทางน้ําไหลบ�าเป�นช�วงๆ ลักษณะเป�นแนวอนุรักษ� เช�น การใช�คันซากพืชวางกอง ขวางความลาดเท

  การสร�างคันดิน การสร�างขั้นบันไดดิน การสร�างคูรับนํ้าขอบเขา การเหลือแถบหญ�าธรรมชาติเป�นช�วง การปลูกหญ�าเลี้ยงสัตว�

  หรือไม�พุ�มบํารุงดินเป�นแนวอนุรักษ� การสร�างคันเบนน้ําและ ทางระบายนํ้า

 1.5 ปลูกพืชเป�นแถวสลับและหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่ว

2. ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติตํ่า
 2.1 ใส�ปุ�ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ�ให�แก�ดิน โดยใส�ทั้งปุ�ยเคมี และปุ�ยอินทรีย� เช�น ปุ�ยหมัก ปุ�ยคอก ร�วมกันในอัตราที่เหมาะสม

 2.2 ปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดิน พืชปุ�ยสด เช�น ปอเทือง ถั่วพร�า ถั่วพุ�ม เป�นต�น

 2.3 ไถกลบเศษพืช เพื่อเป�นการเพ่ิมอินทรียวัตถุให�แก�ดิน

3. ดินต้ืนมีก�อนกรวด และเศษหินปนในช้ันดิน
 3.1 การจัดการพืช เลือกชนิดพืชให�เหมาะสมกับศักยภาพของดินมาใช�ปลูก เช�น เลือกพื้นที่ที่มีหน�าดินหนามากกว�า 25 เซนติเมตร

  มาปลูกพืช ส�วนพื้นที่ที่เป�นดินต้ืนมาก และมีเศษหินปนอยู�ผิวดินมาก ไม�เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรใช�ปลูกไม�

  ใช�สอยโตเร็วปลูกป�า หรือทําทุ�งหญ�าเลี้ยงสัตว�ธรรมชาติ

 3.2 การจัดการดิน 

  3.2.1 ควรมีการไถพรวนดินให�น�อยที่สุด เพื่อป�องกันการชะล�างพังทลายของดิน

  3.2.2 ปลูกไม�ผลหรือไม�ยืนต�น ควรมีการเตรียมหลุมปลูกและปรับปรุงดินด�วยหน�าดินและอินทรียวัตถุ

  3.2.3 ปลูกพืชไร� ควรปรับปรุงดินด�วยพืชปุ�ยสดร�วมกับการใช�น้ําหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร น้ํา

   และเพิ่มธาตุอาหารให�กับดิน

 3.3 การจัดการนํ้า ควรพัฒนาแหล�งน้ําไว�ใช�ในช�วงที่พืชขาดน้ํา เช�น ขุดบ�อเก็บนํ้าประจําไร�นา หรือทําฝายกั้นน้ํา โดยมีระบบการใช�น้ํา

  ตามชนิดพืชที่ปลูก เช�น ระบบนํ้าหยด ระบบฉีดฝอย หรือฝ�งกระบอกนํ้าโคนต�นพืช เป�นต�น

4.ดินกรด
 4.1 การใช�วัสดุปูนทางการเกษตรลดความรุนแรงของกรดในดิน เช�น ปูนโดโลไมท�ซึ่งมีทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมเป�นองค�ประกอบ 

  อัตราปูนที่ใช�ข้ึนกับความรุนแรงของกรดในดิน โดยทั่วไปใช�อัตรา 300-500 กิโลกรัมต�อไร�

 4.2 การใส�อินทรียวัตถุ ได�แก� ปุ�ยหมัก ปุ�ยคอก และปุ�ยพืชสด เพื่อเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารพืชในดิน

 4.3 เพิ่มธาตุอาหาร การใส�ปุ�ยหมัก ปุ�ยคอก ปุ�ยพืชสด ร�วมกับปุ�ยเคมี ตามชนิดและปริมาณที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก

 4.4 การคลุมดิน ใช�วัสดุคลุมดิน เศษพืช หรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เพื่อรักษาหน�าดินและความชื้นในดิน

 4.5 เลือกใช�ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม เลือกระบบการปลูกพืชที่มีระบบรากลึกสลับกับรากตื้นเพ่ือเป�นการนําเอาอาหารที่ถูกชะล�าง

  ลงในดินล�างมาใช� ปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต�างๆ สลับกับพืชตระกูลถั่ว และการปลูกหญ�าแฝกล�อมรอบไม�ผล เพื่อดักเก็บตะกอน

  และรักษาความชื้นในดินบริเวณรอบๆ ต�นไม�
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นางกัลยาณี ก�องสมุทร

หัวหน�าฝ�ายบริหารทั่วไป
โทร  : 0-5312-1176,
 0-53121167 ต�อ 14 
แฟกซ� : 0-5312-1000 
E-mail : r06_2@ldd.go.th

นางพัทธกานต� เนียมอยู�

ผอ.กลุ�มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

โทร : 0-53121167 ต�อ 18
แฟกซ� : 0-5312-1000 
E-mail : r06_3@ldd.go.th

นายสุทธิศักดิ์ ช่ืนพิชัย 

ผอ.กลุ�มวางแผนการใช�ที่ดิน
โทร : 0-5312-1175,
 0-53121167 ต�อ 23 
แฟกซ� : 0-5312-1000 
E-mail : r06_4@ldd.go.th

นายปราโมทย� ยาใจ  ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต6
โทร: 0-5312-1174  แฟกซ�: 0-5312-1174 , 0-5312-1000  E-mail: r06_1@ldd.go.th

นางสุพัตรา  บุตรพลวง

ผอ.ศนูย�ปฏบิตักิารพฒันาทีด่นิโครงการหลวง
โทร : 0-5389-0103  แฟกซ� : 0-5312-1173 

E-mail : cnr_1@ldd.go.th

นายชยุต ราชาตัน

ผอ.สถานพีฒันาทีด่นิเชียงใหม�
โทร : 0-5312-1170  แฟกซ� : 0-5312-1169 

E-mail : cmi01@ldd.go.th

นายสนั่น  เผือกไร�

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน
โทร : 0-5309-6046  แฟกซ� : 0-5300-6258

E-mail : lpn01@ldd.go.th

นายวุฒิไกร บุตรพลวง 

ผอ.สถานพีฒันาทีด่นิแม�ฮ�องสอน
โทร : 0-5361-1853  แฟกซ� : 0-5361-3014 

E-mail : msn01@ldd.go.th

นางวรางคณา  สงวนพงษ�

ผอ.กลุ�มวิเคราะห�ดิน
โทร : 0-5312-1218  แฟกซ� : 0-5312-1218 

E-mail : r06_6@ldd.go.th

นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน�

ผอ.สถานพีฒันาทีด่นิลาํปาง
โทร : 0-5426-9569  แฟกซ� : 0-5426-9570 

E-mail : lpg01@ldd.go.th

์ ่

ั

่

ิ โ ไ ั � ิไ

นายเฉลิมชัย  คํานา

ผอ.กลุ�มสํารวจเพื่อทําแผนที่
โทร : 0-5312-1167 ต�อ 22
แฟกซ� : 0-5312-1000,
E-mail : r06_5@ldd.go.th
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กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กลุมวางแผนการใชที่ดิน

ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

สถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงใหม

สถานีพัฒนาที่ดิน
ลําพูน

สถานีพัฒนาที่ดิน
ลําปาง

สถานีพัฒนาที่ดิน
แมฮองสอน

ฝายบริหารทั่วไป

กลุมวิเคราะหดิน

â¤Ã§ÊÃŒÒ§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹áÅÐÊ¶Ò¹·ÕèμÑé§

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6

ฝ�ายบริหารงานทั่วไป กลุ�มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

Add : 164  ถ.เชียงใหม� - ฝาง ต.ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�  50180

Tel : 0-5312-1176 (สายตรง),  0-5312-1167, ต�อ  14-17

Fax : 0-5312-1000  E-mail : r06_2@ldd.go.th

Add : 164  ถ.เชียงใหม� - ฝาง ต.ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� 50180

Tel : 0-5312-1167, ต�อ  18-20  

Fax : 0-5312-1000 E-mail : r06_3@ldd.go.th

กลุ�มวางแผนการใช�ที่ดิน กลุ�มสํารวจเพื่อทําแผนที่

Add : 164  ถ.เชียงใหม� - ฝาง  ต.ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� 50180

Tel : 0-5312-1175 (สายตรง),  0-5312-1167, 0-5312-1172, 0-5312-

1168  ต�อ  23-25  Fax : 0-5312-1000  E-mail : r06_4@ldd.go.th

Add : 164  ถ.เชียงใหม� - ฝาง  ต.ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� 50180

Tel : 0-5312-1167, 0-5312-1172, 0-5312-1168 ต�อ 21-22

Fax : 0-5312-1000 E-mail : r06_5@ldd.go.th

กลุ�มวิเคราะห�ดิน ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

Add : 164  ถ.เชียงใหม� - ฝาง  ต.ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� 50180

Tel : 0-5312-1218  Fax : 0-5312-1218 E-mail : lddr06@gmail.com

Add : 164  ถ.เชียงใหม� - ฝาง  ต.ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� 50180

Tel : 0-5312-1174  Fax : 0-5312-1173  E-mail : cnr@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน

Add : 164  ถ.เชียงใหม� - ฝาง  ต.ดอนแก�ว อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� 50180

Tel : 0-5312-1171  Fax : 0-5312-1169 E-mail : cmi01@ldd.go.th

Add : 79 บ�านจําขี้มด ม.2 ถ.เชียงใหม�-ลําปาง ต.ศรีบัวบาน

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

Tel : 0-5309-6046  Fax : 0-5300-6258  E-mail : lpn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง สถานพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน

Add : สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ถ.ซุปเปอร�ไฮเวย� 

ต.เวียงตาล อ.ห�างฉัตร จ.ลําปาง 20190

Tel :  0-542-9569  Fax : 0-5426-9570 E-mail : lpg01@ldd.go.th

Add : 104 ถ.แม�ฮ�องสอน-ปาย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน 58000

Tel : 0-5361-1853  Fax : 0-5361-3014 E-mail :  msn01@ldd.go.th
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ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢μ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹à¢μ 6 ÁÕÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè´Ñ§μ‹Íä»¹Õé
 • ÈÖ¡ÉÒ ÊíÒÃÇ¨ áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ´Ô¹áÅÐ·Õè´Ô¹ à¾×èÍ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃãªŒ·Õè´Ô¹ã¹ÃÐ´ÑºäÃ‹¹Ò
 • ÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔ Ñ̈Âà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹ μÅÍ´¨¹·´ÊÍº¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Âà¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÑºãªŒã¹¾×é¹·Õè
 • ÃÇºÃÇÁáÅÐ Ñ̈´·íÒ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹¾×é¹·Õè μÅÍ´¨¹ÇÔà¤ÃÒÐË � Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¼ÅÔμ
  áÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹á¡‹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
 • ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹ã¹äÃ‹¹Ò
 • ãËŒºÃÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐμÃÇ¨ÊÍº´Ô¹ ¹íéÒ ¾×ª »Ø‰Â áÅÐÍ×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
 • ¼ÅÔμ¾Ñ¹¸Ø�¾×ªª¹Ô´μ ‹Ò§æ à¾×èÍ¹íÒÁÒãªŒã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�´Ô¹áÅÐ¹íéÒáÅÐ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ºíÒÃØ§´Ô¹
 • ¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹á¡‹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§áÅÐà¡ÉμÃ¡Ã
 • Ê¹Ñ¹Ê¹Ø¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒμÒÁ¾ÃÐμÒÁ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
 • » Ô̄ºÑμ Ô§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº ËÃ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô§Ò¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ËÃ×Í·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ

Ë¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

1. ฝ�ายบริหารทั่วไป มีหน�าที่เก่ียวกับ
 - ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป

 - จดัทาํแผนงาน งบประมาณประจาํป� ควบคมุการเบิกจ�ายงบ

  ประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ�มต�างๆ ภายใน

  สํานักงานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย�

 - งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ�ของสํานักฯ

 - ตรวจสอบและกลั่นกรองเ ร่ืองต �างๆ ก �อนนําเสนอ

  ผู�อาํนวยการสาํนกั รวมทัง้ประสานงานระหว�างหน�วยงานภายใน

  และหน�วยงานที่เก่ียวข�อง

 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย

3. กลุ�มวางแผนการใช�ที่ดิน มีหน�าที่เก่ียวกับ
 - สํารวจจําแนกดินอย�างละเอียด

 - สํารวจสภาพการใช�ประโยชน�ที่ดิน

 - วิเคราะห�ข�อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

 - วางแผนการใช�ที่ดินในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

 - ร�วมจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับตําบล

 - จดัทาํฐานข�อมลูสารสนเทศของหน�วยงานในพ้ืนที ่ตลอดจน

  วิเคราะห� สนับสนุน ผลิตและให�บริการข�อมูลสารสนเทศ

  ด�านการพัฒนาที่ดิน

 - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย

4. กลุ�มสํารวจและทําแผนที่ มีหน�าที่เก่ียวกับ
 - สาํรวจและจัดทาํแผนทีร่ะดบัขอบเขตและการถือครองท่ีดนิ

  อย�างละเอียด เพื่อใช�ในการวางแผนการใช�ที่ดินระดับไร�นา

 - สํารวจ ออกแบบ และควบคุมการก�อสร�างของหน�วยงาน

 - ตรวจสอบข�อมูลแผนที่จําแนกประเภทที่ดิน

 - สํารวจและซ�อมแซมโครงข�ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

 - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย

5. กลุ�มวิเคราะห�ดิน มีหน�าที่เก่ียวกับ
 - ให�บริการวิเคราะห�ดิน น้ํา พืช ปุ�ยและสิ่งปรับปรุงดินอ่ืน ๆ 

  ที่เก่ียวข�องกับการพัฒนาที่ดิน

 - ศึกษา วิจัย ทดสอบและวิเคราะห�ดิน น้ํา พืช ปุ�ยและ

  การรับรองมาตรฐานป�จจัยการผลิตทางการเกษตร

 - ให�คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดินและการใช�ปุ�ย

 - ถ�ายทอดเทคโนโลยีแก�เกษตรกรและหน�วยงานที่เก่ียวข�อง

 - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย

2. กลุ�มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน�าที่เก่ียวกับ
 - ศึกษา วิจัย ทดสอบ การพัฒนาที่ดินเชิงบูรณาการ

 - ผลติ ทดสอบ และควบคมุคณุภาพพนัธุ�พชื เพือ่การปรบัปรงุ

  บํารุงดิน และอนุรักษ�ดินและนํ้า

 - การถ�ายทอดเทคโนโลยีด�านการพัฒนาที่ดิน

 - ให�คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ

 - จัดทําทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย

 - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย

ÁÕ¡ÒÃáº‹§§Ò¹ÀÒÂã¹ Ñ́§¹Õé
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7. ศูนย�ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ (เฉพาะสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6) มีหน�าที่เก่ียวกับ
 - ศึกษา วิจัย ทดสอบและสาธิตการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่โครงการหลวง

 - ศึกษาวิเคราะห�เพื่อวางโครงการพัฒนาพื้นที่ และปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในเขตพ้ืนที่โครงการหลวงภาคเหนือและโครงการอันเน่ือง

  มาจากพระราชดําริ

 - รวบรวมและจัดทําข�อมูลสารสนเทศของหน�วยงานในโครงการหลวง ตลอดจนวิเคราะห�สนับสนุน ผลิต และให�บริการข�อมูลสารสนเทศ 

  ดําเนินการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่โครงการหลวง

 - ผลิตพันธุ�พืชเพ่ือนํามาใช�ในการอนุรักษ�ดินและนํ้า

 - การฝ�กอบรมและถ�ายทอดเทคโนโลยีแก�เครือข�ายและเกษตรกรทั่วไป

 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย

6. สถานีพัฒนาที่ดิน มีหน�าที่เก่ียวกับ
 • ฝ�ายบริหารทั่วไป

 - ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป

 - จัดทําแผนงาน งบประมาณประจําป� ควบคุมการเบิกจ�าย

  งบประมาณ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของ

  สถานีพัฒนาที่ดิน

 - งานบริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ �ของ

  สถานีพัฒนาที่ดิน

 - ตรวจสอบและกลั่นกรองเร่ืองต�าง ๆ ก�อนนําเสนอผู�อํานวย

  การสถานพีฒันาทีด่นิ รวมทัง้ประสานงานระหว�างหน�วยงาน

  ภายในและหน�วยงานภายนอก

 - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย

 • ฝ�ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 - ศึกษา วิจัย และทดสอบการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่

 - ปฏิบัติการในด�านการพัฒนาที่ดิน การส�งเสริมการสาธิต 

  เก่ียวกับการพัฒนาที่ดิน

 - การฝ�กอบรมและถ�ายทอดเทคโนโลยีให�แก�หมอดินอาสา

  และเกษตรกรทั่วไป

 - ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนพัฒนา

  การเกษตร

 - ร�วมจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับพื้นที่

 - เป�นเลขานุการอนุกรรมการจําแนกประเภทท่ีดนิประจําจงัหวดั

 - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹à¢μ 6 ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ÅÙ¡ Œ̈Ò§»ÃÐ¨íÒ ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ ÃÇÁ

ฝ�ายบริหารทั่วไป 6 8 10 24

กลุ�มวางแผนการใช�ที่ดิน 5 3 3 11

กลุ�มสํารวจเพื่อทําแผนที่ 5 4 3 12

กลุ�มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 6 3 1 10

กลุ�มวิเคราะห�ดิน 4 3 1 8

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 17 29 11 57

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 15 14 19 48

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 11 8 4 23

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 11 30 8 49

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 12 10 5 27

ÃÇÁ 92 112 65 269

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
Land Development Department Region 610
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 การกําหนดขอบเขตที่ดินทํากิน และวางแผนการใช�ที่ดิน เพื่อกําหนดรูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาด�านต�างๆ ที่มุ�งเน�นการ

อนุรักษ�ดินและนํ้า และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลตามระบบนิเวศวิทยาตามยุทธศาสตร�การพัฒนา

ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1) ÊíÒÃÇ¨áÅÐ¨Ñ´·íÒá¼¹·ÕèÀÙÁÔ»ÃÐà·È áÅÐÊíÒÁÐâ¹·Õè´Ô¹ 1 : 4,000

2) ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃãªŒ·Õè´Ô¹ÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´ÃÐ´ÑºäÃ‹¹Ò 1 : 4,000

1.1 กําหนดเขตการใชท่ีดินเพื่อการเกษตร

 พื้นที่ดําเนินงาน  33,400 ไร�

 พื้นที่ดําเนินงาน  33,400 ไร�

ผลผลิตที่ 1 เขตการใชที่ดินเพื่อการเกษตรผลผลิตที่ 1 เขตการใชที่ดินเพ่ือการเกษตร

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
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ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � ¤×Í
1. เพื่อพัฒนาการดําเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให�สามารถแก�ไขป�ญหาทรัพยากรดินได�อย�างจริงจัง ตอบสนองต�อนโยบายและ

 ยุทธศาสตร�การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต�อสถานการณ�ของโลก ภูมิภาค และประเทศ

2. เพือ่ให�งานวจิยัด�านการพฒันาทีด่นิ สามารถถ�ายทอดสู�เกษตรกรในการแก�ไขป�ญหาดนิ ลดระดบัความยากจน และพึง่พาตนเองในสภาพ

 ที่ผลผลิตปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

1. การศึกษาปรับปรุงดินกรด (กลุ�มชุดดิน

ที่ 22) เพื่อลดการขาดธาตุแคลเซียมที่มีผล

ต�อโรคผลเน�าแห�งดํา (Blossom end rot)

ของมะเขือเทศ

(กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน)

3. การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย�สําหรับพืชปรับปรุงบํารุงดิน พด.11 ร�วมกับปุ�ยชีวภาพ พด.12 เพื่อเพิ่มผลผลิตอ�อยจังหวัดลําปาง 

(กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน)

1.2 วิจัยและพัฒนาท่ีดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต

โครงการวิจัยต�อเน่ือง  5 โครงการ

2. การจัดการดินที่ เหมาะสมร �วมกับปุ �ย

ชีวภาพ พด. 12 ต�อการเพิ่มผลผลิตแก�วมังกร 

ในกลุ�มชุดดินที่ 22 

(กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน)
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4. การศึกษารวบรวมพันธุ�หญ�าแฝกเพื่อการอนุรักษ�ดินและนํ้า การปรับปรุงดินและการรักษาสิ่งแวดล�อม ควบคู�กับการสร�างรายได�เสริมให�

แก�เกษตรกร (จํานวน 3 โครงการย�อย)

4.2 การศึกษาความสามารถในการดูดซับ

ตะกั่ว และทองแดงของหญ�าแฝกพันธุ�ต�างๆ 

เพื่อการรักษาสิ่งแวดล�อม

(กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน)

4.3 การผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลจากแฝกโดย

เทคโนลยีแก�สซิฟ�เคช่ัน

(กลุมวิเคราะหดิน)

5. ระยะปลูกที่เหมาะสมร�วมกับการใช�ปุ�ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ และปุ�ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังพันธุ�ระยอง ในกลุ�มชุดดินท่ี 29 

จังหวัดลําปาง (สถานีพัฒนาท่ีดินลําปาง)

4.1 รูปแบบของการใช�ประโยชน�จากหญ�าแฝก

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปลดปล�อยธาตอุาหาร

พืช และรักษาความชุ�มช้ืนในสวนลําไย

(กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน)
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การวิจัยพัฒนาท่ีดินและเทคโนโลยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตการวิจัยพัฒนาท่ีดินและเทคโนโลยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
โครงการวิจัยใหม� 5 โครงการ

1. ผลการใช�เทคโนโลยีชีวภาพบางชนิดต�ออตัราการอยู�รอดของกล�าหญ�าแฝกแบบรากเปลอืย 

(ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง)

2. การใช�ปุ�ยหมักร�วมกับโปรแกรมคําแนะนําการจัดการ

ดิน และปุ�ยรายแปลงในการผลิตข�าวในกลุ�มชุดดินที่ 5

(กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน)

3. ผลของปุ�ยเคมีและปุ�ยชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตของ

ข�าวโพดเลี้ยงสัตว�ร�วมกับการปลูกพืชเหลื่อมฤดู

(กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน)
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4. ผลของการใช�ปุ�ยชีวภาพร�วมกับปุ�ยเคมีที่มีผลต�อผลผลิตของกะหลํ่าปลี (กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน)

5. การศึกษาการใช�ปุ�ยเคมี และปุ�ยอินทรีย� ตามค�าวิเคราะห�ดินสําหรับข�าวโพด ใน ชุดโครงการ : การศึกษาการจัดการดิน น้ํา ปุ�ย สําหรับ

พืชไร�เศรษฐกิจ ที่เหมาะสมในระดับรายแปลง (กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน รวมกับ สสว.)

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
Land Development Department Region 616



 เพื่อให�บริการแก�เกษตรกรในการแก�ไขป�ญหาด�านการเกษตร ทั้งดิน น้ํา

และพชื ได�อย�างรวดเร็วและทนัเหตุการณ�โดยร�วมบรูณาการกับหน�วยงานต�างๆ 

ในด�านวิชาการ ด�านส�งเสริม และศนูย�บรกิารและถ�ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประจําตําบล เพื่อพัฒนาฟ��นฟูเกษตรกร ให�สามารถทําการเกษตรได�อย�าง

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร�วมกันแก�ป�ญหาในพื้นที่ด�วย

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

1) ºÃÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �´Ô¹
โดยการนาํตวัอย�างดนิทีม่ปี�ญหามาวเิคราะห�ดนิอย�างละเอยีดมากในห�องปฏบิตักิาร 

และการบริการวิเคราะห�ดินเคลื่อนที่ของหน�วยวิเคราะห�ดินของกลุ�มวิเคราะห�ดิน

และคลินิกดินเคล่ือนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน จะออกบริการตรวจสอบศักยภาพของ

ดินในพื้นที่เกษตรกร เพื่อให�เกษตรกรทราบถึงลักษณะของดินในพ้ืนที่ของตนเองมี

ลักษณะความเป�น กรด-ด�าง อย�างไร หรือปริมาณธาตุอาหารพืชมากน�อยเพียงใด 

ข�อมูลที่ได�รับการตรวจสอบและวิเคราะห�แล�ว จะสามารถนําไปแก�ไขป�ญหาได�อย�าง

ถูกต�อง พร�อมให�คําแนะนําในการเลือกปลูกพืช และใช�ปุ�ยให�เหมาะสมกับดินและ

พืช และการจัดการดินอย�างเหมาะสม

1.2 ÇÔà¤ÃÒÐË�´Ô¹à¤Å×èÍ¹·Õè í̈Ò¹Ç¹ 5,025 μ ÑÇÍÂ‹Ò§

2.1 คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี
1.1 ÇÔà¤ÃÒÐË�´Ô¹ã¹ËŒÍ§»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ
 í̈Ò¹Ç¹ 4,000  μ ÑÇÍÂ‹Ò§

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
 ดานการพัฒนาที่ดิน
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2) Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐ¡ÒÃãªŒÊÒÃÍÔ¹·ÃÕÂ�Å´¡ÒÃãªŒÊÒÃà¤ÁÕ·Ò§¡ÒÃà¡ÉμÃ
 ส�งเสริมและสนับสนุนการใช�สารอินทรีย�ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ดําเนินการส�งเสริมการผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อแจกจ�ายให�แก�

เกษตรกร

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 11,000 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 8,000 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 8,000 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 6,500 ราย

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 9,000 ราย

รวม 42,500 ราย

2.1 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐ¡ÒÃãªŒÊÒÃÍÔ¹·ÃÕÂ �
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2.2 ¼ÅÔμ¹íéÒËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾ 

2.3 Ê¹ÑºÊ¹Ø¹»˜¨ Ñ̈Â¡ÒÃ¼ÅÔμ¼ÅÔμÀÑ³±� ¾´.  ¨ŒÒ§¢ÂÒÂ¼ÅÔμÀÑ³±� Ø̈ÅÔ¹·ÃÕÂ � ¾´.

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 22,000 ลิตร

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 16,000 ลิตร

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 16,000 ลิตร

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 13,000 ลิตร

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 18,000 ลิตร

รวม 85,000 ลิตร

ซุปเปอร� พด.1 จํานวน 240,000 ซอง

ซุปเปอร� พด.2 จํานวน 191,000 ซอง

ซุปเปอร� พด.3 จํานวน 55,000 ซอง

พด.6 จํานวน 40,000 ซอง

ซุปเปอร� พด.7 จํานวน 42,000 ซอง

รวม จํานวน 568,000 ซอง
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2.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ ¨íÒ¹Ç¹ 39 â¤Ã§¡ÒÃ
 เพื่อสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได� โดยการสร�างป�จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ให�ชุมชนเกิดความพออยู�

พอกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให�ดีข้ึน

1) โครงการทดลองให�คนอยู�กบัป�าอย�าง
ยั่งยืนในลักษณะ "บ�านเล็กในป�าใหญ�
ดอยดํา" อ .เวียงแหง จ .เชียงใหม�
เป�าหมาย 1,320 ไร�

2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงดิน
บ�านห�วยจะค�าน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม� 
เป�าหมาย 1,370 ไร�

3) โครงการอนุรักษ�สภาพป�าไม�ในเป�าหมายอําเภออมก�อย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
บ�านอูตูมเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก�อย จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,420 ไร�
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4) โครงการอนุรักษ�ฟ��นฟูสภาพป�าไม�ใน
เขตป�าสงวนแห�งชาติป�าสะเมิง บ�านป�า
เก๋ียะใน หมู� 8 ต.บ�อแก�ว อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,420 ไร�

5) โครงการพัฒนาที่ดินอําเภอแม�แจ�ม 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,420 ไร�

6) โครงการบ�านเล็กในป�าใหญ�ดอยฟ�าห�มปก บ�านแม�แรง ม.13  ต.แม�สาว อ.แม�อาย จ.เชียงใหม�
เป�าหมาย 1,320 ไร�
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8) เกษตรวิชญา โครงการตามพระราช
ดําริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
บ�านกองแหะต .โป �งแยง อ .แม � ริม 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 970 ไร�

9) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงห�วยแม�เก๋ียง 
ตามพระราชดาํร ิบ�านเจยีจนัทร� ต.เมอืงนะ อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,320 ไร�

7) โครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงู
ดอยแบแล ตามพระราชดําริ อ.อมก�อย 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,320 ไร�

10) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม�อนล�าน 
ต.ป�าตุ�ม อ.พร�าว จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,403 ไร�
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12) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงห�วยเมืองงาม ตามพระราชดําริ บ�านอาซู  ต.ท�าตอน อ.แม�อาย 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,220 ไร�

13) โครงการหมู�บ�านป�าไม�แผนใหม�บ�านนาศิริอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,320 ไร�

14) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ�านกอง
ป�อเหนือ บ�านสงิน ม.13 ต.นาเกียน อ.อมก�อย 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,120 ไร�

11) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ�านเสาแดง ม.7
ต.แจ�มหลวง อ.แม�แจ�ม จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,220 ไร�
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16) โครงการฟาร�มตัวอย�าง
ตามแนวพระราชดาํร ิบ�านดงเยน็ 
ต .บ � านแปะ อ .จอมทอง 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 920 ไร�

17) โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูงลุ�มน้ําแม�ลอบ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต.นาเกียน อ.อมก�อย 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,210 ไร�

15) โครงการหมู�บ�านสหกรณ�
สันกําแพง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ต .สหกรณ �
อ .แม � ออน  จ . เ ชี ย ง ใหม �
เป�าหมาย 1,220 ไร�

18) โครงการพฒันาการเกษตรทีส่งูลุ�มน้ําแม�งอน 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต.แม�งอน อ.ฝาง 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,220 ไร�
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19) โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,220 ไร�

20) โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ �มน้ําสาขาแม�น้ําป�ง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
บ�านห�วยสะแพด ม.9 ต.แม�สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 1,120 ไร�

21 )  โครงการพัฒนาตามพระราชดํ า ริ 
อ.สันป�าตอง จ.เชียงใหม� เป�าหมาย 25 ไร�

22) โครงการธนาคารอาหารชมุชน บ�านแม�ปาง
ใหญ� ต.สันติคีรี อ.แม�ลาน�อย จ.แม�ฮ�องสอน
เป�าหมาย 1,100 ไร�
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24) โครงการพัฒนาที่ดินอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ บ �านห �วยมะเขือส �ม ม . 5
ต .หมอกจําแป � อ . เ มือง จ .แม �ฮ �องสอน
เป�าหมาย 1,000 ไร�

23) โครงการพัฒนาที่ดินอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ บ �านอูคอ ม .6 อ . ขุนยวม 
จ.แม�ฮ�องสอน เป�าหมาย 1,000 ไร�

25) โครงการจัดตั้งหมู�บ�าน
ยามชายแดนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ บ�านขุนเดื่อ -
บ�านแม�ส�วยอู ม.8 ต.ผาบ�อง 
อ . เ มือง จ .แม �ฮ �องสอน
เป�าหมาย 900 ไร�

26) โครงการจัดตั้งหมู�บ�าน
ยามชายแดนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําริบ�านดอยผักกูด 
ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย 
จ.แม�ฮ�องสอน เป�าหมาย
900 ไร�
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27) โครงการจดัตัง้หมู�บ�านยามชายแดนอนัเน่ือง
มาจากพระราชดําริ บ�านปางคอง ม .12
ต.นาปู �ป �อม อ.ปางมะผ�า จ.แม�ฮ �องสอน
เป�าหมาย 900 ไร�

28) โครงการจดัตัง้หมู�บ�านยามชายแดนอนัเน่ือง
มาจากพระราชดําริบ�านอาโจ� ม.3  ต.นาปู�ป�อม 
อ.ปางมะผ�า จ.แม�ฮ�องสอน เป�าหมาย 900 ไร�

29) โครงการส�งเสรมิและพฒันา
ความเป�นอยู�บ�านจอลือใต� ม.4 
ต.แม�สวด อ.สบเมย จ.แม�ฮ�องสอน 
เป�าหมาย 480 ไร�

30) โครงการศูนย�บริการและ
พัฒนาลุ �มน้ําตาม ตามพระ
ร าชดํ า ริ  (ศู นย � โ ป � ง แด ง )
ต.ผาบ�อง อ.เมอืง จ.แม�ฮ�องสอน
เป�าหมาย 43 ไร�
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31) โครงการศูนย�บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ ต.หมอกจําแป� อ.เมือง 
จ.แม�ฮ�องสอน เป�าหมาย 33 ไร�

32) โครงการพัฒนาเป �าหมายลุ �ม น้ําแม �อาว
บ�านห�วยไฟ หมู� 6 ต.นครเจดีย� อ.ป�าซาง จ.ลําพูน  
เป�าหมาย 1,800 ไร�

33 ) โครงการพัฒนาที่ ดินมูลนิ ธิ ชัยพัฒนา
บ�านดอยก�อม ต.บ�านโฮ�ง อ.บ�านโฮ�ง จ.ลําพูน
เป�าหมาย 1,750 ไร�
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34 â¤Ã§¡ÒÃ "ÃÑ¡É �¹íé Ò à¾×è Í¾ÃÐáÁ ‹¢Í§á¼ ‹¹´Ô¹ " ÅØ ‹ Á¹íé Ò» �§¹ ŒÍÂ μ .»Ò§ËÔ¹½¹ Í .áÁ ‹ á¨ ‹Á ¨ . àªÕ Â§ ãËÁ ‹
 à»‡ÒËÁÒÂ 1,330 äÃ‹

35 â¤Ã§¡ÒÃ "ÃÑ¡É �¹íéÒà¾×èÍ¾ÃÐáÁ‹¢Í§á¼‹¹´Ô¹" ÅØ‹Á¹íéÒáÁ‹ËÒ´ ºŒÒ¹ÊºËÒ´ Á.14 μ.áÁ‹μ ×è¹ Í.ÍÁ¡ŽÍÂ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹  
 à»‡ÒËÁÒÂ 830 äÃ‹

36 â¤Ã§¡ÒÃ "ÃÑ¡É �¹íé Ò à¾×è Í¾ÃÐáÁ ‹¢Í§á¼ ‹¹´Ô¹" ÅØ ‹ Á¹íé Ò¢Í§ μ .¹Ò»Ù † » ‡ ÍÁ Í .»Ò§ÁÐ¼ Œ Ò ¨ .áÁ ‹Î ‹ Í§ÊÍ¹
 à»‡ÒËÁÒÂ 600 äÃ‹
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38 â¤Ã§¡ÒÃ "ÃÑ ¡É �¹íé Ò à¾×è Í¾Ã ÐáÁ ‹ ¢Í§á¼ ‹¹´Ô¹ " ÅØ ‹ Á¹íé Ò Ê Ð §Ò μ . ËÁÍ¡ í̈ Ò á» †  Í . àÁ× Í § ¨ . áÁ ‹ Î ‹ Í §ÊÍ¹
 à»‡ÒËÁÒÂ 600 äÃ‹

39 â¤Ã§¡ÒÃ "ÃÑ ¡É �¹íé Ò à¾×è Í¾Ã Ð áÁ ‹ ¢ Í § á¼ ‹ ¹´Ô ¹ "  ÅØ ‹ Á¹íé Ò Ê ÐÁ Ò´-Ë Œ ÇÂËÁÒ¡ÅÒ§ º Œ Ò¹Ë Œ ÇÂËÁÒ¡ÅÒ§
 μ.ËŒÇÂâ»†§ Í.àÁ×Í§ ¨.áÁ‹Î‹Í§ÊÍ¹ à»‡ÒËÁÒÂ 500 äÃ‹

37 â ¤ Ã §¡ Ò Ã  " ÃÑ ¡ É �¹íé Ò à ¾×è Í ¾ Ã Ð á Á ‹ ¢ Í § á¼ ‹ ¹ ´Ô ¹ "  ÅØ ‹ Á ¹íé Ò » Ò Â  μ . ¼ Òº ‹ Í §  Í . à Á× Í §  ¨ . á Á ‹ Î ‹ Í § Ê Í¹
 à»‡ÒËÁÒÂ 500 äÃ‹
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สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 2,066 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 577 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 1,000 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 416 ราย

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 150 ราย

รวม 4,209 ราย

1) ¡ÒÃÍºÃÁËÁÍ´Ô¹
 หมอดนิอาสา คอื เกษตรกรในพ้ืนทีท่ีม่คีวามสนใจในการด�านการพฒันาทีด่นิ และอาสาเข�ามาช�วยกรมพฒันาทีด่นิปฏบิตังิาน ทาํหน�าที่

เสมือนเจ�าหน�าที่กรมพัฒนาที่ดินในการให�บริการ และเผยแพร�ความรู�ที่ได�รับให�แก�เกษตรกรท่ัวไปที่สนใจเข�ามาขอรับการแนะนํา 

ซึ่งการแต�งตั้งหมอดินอาสาเพื่อเป �นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในระดับพื้นที่ เพื่อช �วยถ �ายทอดความรู �ของกรมฯ ให �แก �

เกษตรกรรายอ่ืนๆ และผู�สนใจ มี 4 ประเภท คือ หมอดินอาสาประจําหมู�บ�าน หมอดินตําบล หมอดินอําเภอ และหมอดินจังหวัด

1.1 ¡ÒÃÍºÃÁËÁÍ´Ô¹ÍÒÊÒ»ÃÐ¨íÒËÁÙ‹ºŒÒ¹ ¨íÒ¹Ç¹ 4,209 ÃÒÂ

2.3 การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
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สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 198 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 51 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 96 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 45 ราย

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 85 ราย

รวม 475 ราย

1.2 ¡ÒÃÍºÃÁËÁÍ Ố¹ÍÒÊÒ»ÃÐ¨íÒμ íÒºÅ ¨íÒ¹Ç¹ 475 ÃÒÂ

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
Land Development Department Region 632



1.3 ¡ÒÃÍºÃÁËÁÍ Ố¹ÍÒÊÒ»ÃÐ¨íÒÍíÒàÀÍ
 í̈Ò¹Ç¹ 53 ÃÒÂ áÅÐËÁÍ´Ô¹ÍÒÊÒ
 »ÃÐ í̈Ò¨Ñ§ËÇÑ´ ¨íÒ¹Ç¹ 4 ¤¹
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2) ¡ÒÃÍºÃÁÂØÇËÁÍ´Ô¹ í̈Ò¹Ç¹ 288 ÃÒÂ
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � 
 1. เพื่อให�นักเรียนที่เข�าค�ายได�รับความรู�ด�านการเกษตร

การพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปเป�นพื้นฐาน

ในการประกอบอาชีพ  ดํารงชีวิตเป�นคนดีในสังคม

 2. เพื่อพัฒนาภาวะผู�นําและเตรียมความพร�อมให�กับ

นักเรียนทีจ่ะคดัเลอืกเป�นยวุหมอดนิสามารถปฏบิตังิานขบัเคลือ่น

งานเกษตรอนิทรยี�ของโรงเรียนให�เป�นไปตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียงสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการเกษตรอินทรีย�

ในโรงเรียนและยุวหมอดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
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สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 24 แห�ง

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 8 แห�ง

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 13 แห�ง

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 6 แห�ง

รวม 51 แห�ง

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �
1. เพื่อจัดตั้งศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป�นแหล�งเรียนรู� สาธิต/ศึกษา/ดูงาน ด�านการพัฒนาที่ดิน โดยนําเทคโนโลยีและ

 นวัตกรรมของกรมฯ ไปถ�ายทอดให�แก�เกษตรกรในพ้ืนที่ให�สามารถเข�าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด�านพัฒนาที่ดินได�โดยง�าย

2. เพื่อเป�นศูนย� เครือข�าย (Node) ให�แก�ศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ภายใต�การดําเนินงานของ

 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

1) ÈÙ¹Â�¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹ (ãËÁ‹)

2.4 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹
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สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 1 แห�ง

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 43 แห�ง

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 15 แห�ง

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 23 แห�ง

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 10 แห�ง

รวม 91 แห�ง

2) ÈÙ¹Â�¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹ (μ‹ÍÂÍ´) 

3) ÈÙ¹Â�àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹ã¹Ê¶Ò¹Õ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �
 1. เพื่อเป�นศูนย�เรียนรู�และแหล�งสาธิต ศึกษาดูงาน ด�านการ

พัฒนาที่ดิน ประจําจังหวัด

 2. เพื่อเป�นสถานที่ศึกษาดูงาน ถ�ายทอดความรู� และเทคโนโลยี

ด�านพัฒนาที่ดิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให�เกษตรกร

ที่เข�ามาเรียนรู�สามารถนําไปปฏิบัติและพึ่งตนเองได�

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
Land Development Department Region 636



 การดําเนินการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน โดยส�วน

ราชการในสังกัดกระทรวงฯ บูรณาร�วมกันดําเนินงาน

เพือ่ให�เกษตรกรรุ�นใหม�สามารถทาํการเกษตรได�อย�างยัง่ยนื

ภายใต�แนวความคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ในส�วน

ของกรมฯ ได�ดาํเนินการในเร่ืองการจัดรปูและพฒันาทีด่นิ

ทํากินรายแปลงของเกษตรกร อีกทั้ง ส.ป.ก. ได�จัดทํา

บนัทกึข�อตกลงความร�วมมอืกบักรมชลประทานในเร่ืองการ

พัฒนาแหล�งน้ําและระบบกระจายนํ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน 

เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2553 ทั้งน้ี เพื่อให�เกิดประโยชน�ใน

ทีด่นิอย�างสมบรูณ�โดยยดึหลกัการมสี�วนร�วมของประชาชน

2.5 การสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
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¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¾×é¹·Õè´Ô¹¡Ã´

 เพื่อส�งเสริมให�เกษตรกรปรับปรุงแก�ไข ดินกรด โดยการใช�วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนโดโลไมท�) ร�วมกับการใช�

พืชปุ�ยสด รวมทั้งการปรับโครงสร�างของพื้นที่ให�มีสภาพเหมาะสมสามารถทํานา ปลูกไม�ผล และไม�ยืนต�น

ให�ได�ผลผลิตสูงข้ึน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 1,600 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 1,200 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 1,040 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 800 ไร�

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 1,040 ไร�

รวม 5,680 ไร�

3.1 การปรับปรุงคุณภาพดิน
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรท่ีดินและนํ้าไดรับการพัฒนา
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1) ¡ÒÃ Ñ̈´·íÒ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ áÅÐºÃÔ¡ÒÃá¼¹·ÕèÍÍÃ �â¸ÊÕ ÁÒμÃÒÊ‹Ç¹ 1:4,000 

2) â¤Ã§¡ÒÃâ¤Ã§¢‹ÒÂËÁØ´ËÅÑ¡°Ò¹ÀÒ¤¾×é¹ Ố¹ 

3.2 การปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ

จํานวน   200 แผ�น

จํานวน   200 หมุด
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3.3 การฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน
1) ¡ÒÃÃ³Ã§¤ �áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÅÙ¡ËÞŒÒá½¡
 เป�นการรณรงค�ให�เกษตรกรได�รับทราบถงึคณุประโยชน�ของหญ�าแฝกในการอนรัุกษ�ดนิและนํา้ สามารถใช�ประโยชน�ทีด่นิเพือ่การเกษตร

ด�วยระบบอนุรักษ�ดินและนํ้า โดยการใช�หญ�าแฝก ซึ่งเป�นวิธีการง�าย ๆ สามารถปฏิบัติได�ด�วยตัวเอง รวมทั้งเป�นการสร�างความชุ�มชื้น

ให�กับดิน และช�วยในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ทําให�เกษตรกรมีรายได�และชีวิตความเป�นอยู�ที่ดีข้ึน และเพื่อให�มีการผลิตและการใช�

หญ�าแฝกในการป�องกันการชะล�างพังทลายของดินและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อให�มีการใช�ประโยชน�หญ�าแฝกอย�างแพร�หลาย

และยั่งยืน

1.1 ¡ÒÃ¼ÅÔμËÞŒÒá½¡à¾×èÍ»ÅÙ¡

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 900,000 กล�า

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 830,000 กล�า

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 900,000 กล�า

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 1,180,000 กล�า

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 3,400,000 กล�า

รวม 7,210,000 กล�า

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
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1.2 ¡ÒÃ¼ÅÔμËÞŒÒá½¡à¾×èÍá¨¡ ‹̈ÒÂ

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 4,500,000 กล�า

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 2,000,000 กล�า

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 3,500,000 กล�า

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 2,600,000 กล�า

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 3,600,000 กล�า

กลุ�มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 1,000,000 กล�า

รวม 17,200,000 กล�า
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2) Ñ̈´ÃÐººÍ¹ØÃÑ¡É �´Ô¹áÅÐ¹íéÒº¹¾×é¹·ÕèÅØ‹Á-´Í¹-ÊÙ§

2.1 Ñ̈´·íÒÃÐººÍ¹ØÃÑ¡É�´Ô¹áÅÐ¹íéÒº¹¾×é¹·ÕèÅØ‹Á-´Í¹

2.2 Ñ̈´·íÒÃÐººÍ¹ØÃÑ¡É�´Ô¹áÅÐ¹íéÒº¹¾×é¹·ÕèÊÙ§

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 300 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 300 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 300 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 300 ไร�

รวม 1,200 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 1,770 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 3,760 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 3,140 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 2,430 ไร�

รวม 11,100 ไร�

 เป�นการจดัทาํระบบอนรัุกษ�ดนิและนํา้ในเขตพฒันาทีด่นิ 

ดําเนินการเป�นลุ �มน้ําย�อย โดยการจัดทําคูรับนํ้าขอบเขา

การปลูกหญ�าแฝกเพื่อป�องกันการชะล�างพังทลายของดิน

การทําบ�อดักตะกอนดิน เพื่อดักตะกอนดินไม�ให�ไหลสู�พื้นท่ี

ตอนล�าง รวมทั้งการก�อสร�างทางลําเลียงในไร�นาเพื่อความ

สะดวกในการขนส�งผลผลิต

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �  เพื่อป�องกันการชะล�างพังทลายของดิน เพื่อให�มีการใช�ประโยชน�ที่ดินได�ถูกต�องเหมาะสมกับการปลูกพืช และมีการใช�

ประโยชน�ที่ดินอย�างยั่งยืน เพื่อป�องกันการบุกรุกทําลายป�า และลดป�ญหาการปลูกฝ��น วิธีการดําเนินงานจัดทําระบบอนุรักษ�ดินและน้ํา

โดยใช�แรงงานคนและเคร่ืองจกัรกลในพ้ืนทีล่าดชนั เพือ่ป�องกนัการชะล�างพงัทลายของดนิ พร�อมทัง้ปลกูไม�ผล เพือ่เพิม่รายได�ให�แก�เกษตรกร
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3) ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�́ Ô¹áÅÐ¹íéÒà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÍØ·¡ÀÑÂ áÅÐÊÙÞàÊÕÂË¹ŒÒ Ố¹ »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ 2 â¤Ã§¡ÒÃ

3.2 Í¹ØÃÑ¡É�´Ô¹áÅÐ¹íéÒã¹¾×é¹·Õèà¡ÉμÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÇÔ¡Äμμ ‹Í¡ÒÃ
 ÊÙÞàÊÕÂË¹ŒÒ´Ô¹
 เพือ่ให�เกษตรกรเปล่ียนวิธีการทาํการเกษตรกร ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมคีวาม

ลาดชันอย�างถูกวิธี ซึ่งจะช�วยลดการชะล�างพังทลายของดินในพ้ืนที่การเกษตร

และเพื่อการอนุรักษ�ทรัพยากรดินและนํ้าให�มีการใช�ที่ดินอย�างเหมาะสมและยั่งยืน

มีภูมิคุ�มกันความเสี่ยงต�อภัยธรรมชาติ

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 1,900 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 300 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 1,200 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 600 ไร�

รวม 4,000 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 400 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 200 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 200 ไร�

รวม 800 ไร�

3.1 Í¹ØÃÑ¡É�́ Ô¹áÅÐ¹íéÒã¹¾×é¹·ÕèàÊÕèÂ§μ‹Í´Ô¹¶Å‹Á 
 เพื่อป�องกันและฟ��นฟูพื้นที่ที่เสียงภัยต�อดินถล�ม และเพื่ออนุรักษ�ดินและป�าต�นน้ําลําธารให�ยั่งยืนและปรับสภาพพื้นที่

ป�าเสื่อมโทรม และพืน้ทีก่ารเกษตรให�เป�นป�าธรรมชาติ ในพ้ืนทีเ่สีย่งต�อการเกดิดนิถล�ม โดยการดาํเนินการอนุรักษ�ดนิและนํา้ ร�วมกบั

การปลูกหญ�าแฝก และทําร�องกักตะกอนดิน ซึ่งการจัดทํารูปแบบการอนุรักษ�ดินในลักษณะการจัดทําคูรับนํ้ารอบขอบเขา

ทําทางลําเลียงร�วมกับการปลูกหญ�าแฝก เพื่อชะลอความเร็วของน้ําที่ไหลลงมาจากด�านบน และสนับสนุนให�เกษตรกรมีการปลูกพืช

ไม�โตช�า หรือไม�โตเร็วป�า 3 อย�าง ประโยชน� 4 อย�าง รวมถึงกําหนดมาตรการในการใช�ที่ดินให�ถูกต�อง เพื่อรักษาและฟ��นฟูสภาพดิน

มิให�ถูกทําลาย ปลูกไม�โตเร็วและไม�เศรษฐกิจและเขตป�าให�มีการปลูกป�าไม�เพื่อเป�นแหล�งต�นน้ําลําธาร
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1) â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ́ ·íÒÃÐººÍ¹ØÃÑ¡É�́ Ô¹áÅÐ¹íéÒ¾ÃŒÍÁ»ÅÙ¡
äÁŒÂ×¹μŒ¹âμàÃçÇ
 เพื่ออนุรักษ�ดินและน้ําและปลูกไม�ยืนต�นรักษาสภาพแวดล�อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีการเกษตร

และเพือ่รณรงค�เสริมสร�างความรู�และพฒันา บคุลากร เกษตรกร บคุคล

ทีเ่ก่ียวข�องโดยความร�วมมอืทกุภาคส�วนให�สามารถเตรียมพร�อมในการ

รองรับกับภาวะโลกร�อนด�านการเกษตร

2) â¤Ã§¡ÒÃÃ³Ã§¤ �ä¶¡ÅºμÍ«Ñ§ à¾×èÍºÃÃà·ÒÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹
 เพื่อเผยแพร�และประชาสัมพันธ�ให�เกษตรกรได�รู�ถึงประโยชน�จากการไถกลบ

ตอซัง เป�นการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต�องและเหมาะสมให�แก�เกษตรกร

เพื่อให�เกษตรกรสามารถนําไปปรับใช�ในพื้นที่ของตนเองได� และลดป�ญหาหมอก

ควันและเกิดภาวะโลกร�อนที่เกิดจากการเผาตอซัง ซึ่งทําให�อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 200 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 100 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 150 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 150 ไร�

รวม 600 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 5 แปลง

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 2 แปลง

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 3 แปลง

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 3 แปลง

รวม 13 แปลง

3.4 การรับรองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอน
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3) â¤Ã§¡ÒÃÅ´¡ÒÃà¼Ò¾×é¹·ÕèâÅ‹§àμÕÂ¹à¾×èÍºÃÃà·ÒÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹
 เพือ่ลดการเผาพืน้ทีเ่กษตรกรบนพ้ืนทีโ่ล�งเตียน เป�นการช�วยบรรเทาภาวะโลกร�อน

และมลพษิทางอากาศได�ในระดับหนึง่ และเพือ่ให�เกษตรกรได�เรียนรู�การใช�ประโยชน�

ที่ดินอย�างยั่งยืน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 1,000 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 300 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 600 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 300 ไร�

รวม 2,200 ไร�
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3.5 การสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย

 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการผลิตสารอินทรีย�เพื่อลดการใช�สารเคมีทางการเกษตรให�กับกลุ�มเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ

ใช�สารอินทรีย�ลดใช�สารเคมีทางการเกษตร ป� 2550-2554 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได�ดําเนินการจัดตั้งไว�แล�ว โดยพิจารณากลุ�มที่มีความ

เข�มแข็งเพ่ือให�การสนับสนุนป�จจัยการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมเติมให�กับกลุ�มเกษตรกร

1) ¾Ñ²¹Òμ‹ÍÂÍ´¡ÅØ‹Áà ỐÁ·Õèà¢ŒÁá¢ç§
 เพื่อพัฒนาเตรียมความพร�อมเกษตรกรเป�นรายบุคคล

สู�การผลิตในระบบ GAP หรือระบบเกษตรอินทรีย� ตามความ

เหมาะสมของเกษตรกรแต�ละรายต�อไป

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 550 กลุ�ม

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 160 กลุ�ม

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 250 กลุ�ม

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 120 กลุ�ม

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 30 กลุ�ม

รวม 1,110 กลุ�ม
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3) ¢Ñºà¤Å×èÍ¹âÃ§»Ø ‰ÂÍÔ¹·ÃÕÂ � §º CEO
ãËŒ¼ÅÔμä Œ́ ÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§ áÅÐ¼‹Ò¹ÁÒμÃ°Ò¹
 เพื่อสนับสนุนช �วยเหลือโรงปุ �ยอินทรีย � งบ CEO

ให�สามารถผลิตได�อย�างต�อเน่ือง และผ�านเกณฑ�มาตรฐาน

ป�จจัยการผลิตทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน 

 การขับเคลือ่นโรงผลติน้ําหมกัชีวภาพกรมฯ จาํนวน 1 แห�ง 

(กลุ�มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน)

2) ÃÑºÃÍ§ÁÒμÃ°Ò¹»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔμ·Ò§¡ÒÃ
à¡ÉμÃ ̈ íÒ¹Ç¹ 60 μÑÇÍÂ‹Ò§ (¡ÅØ‹ÁÇÔà¤ÃÒÐË �´Ô¹)
 เพือ่ให�เกษตรกรหรือผู�ประกอบการด�านป�จจยัการผลติทางการ

เกษตร จํานวน 12 ประเภท (สารเร�งประเภทจุลินทรีย�สําหรับทํา

ปุ �ยหมัก สารเร�งประเภทจุลินทรีย�สําหรับทํานํ้าหมักชีวภาพ

สารเร�งประเภทจุลินทรีย�สําหรับผลิตเช้ือจุลินทรีย�ควบคุมเช้ือ

สาเหตุโรคพืช ปุ�ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ ปุ�ยอินทรีย�คุณภาพสูง 

ยิปซัม ปูนมาร�ล หินปูดบด โดโลไมท� ปูนขาว สารสกัดอินทรีย�) 

สามารถยืน่ขอการตรวจรบัรองมาตรฐานสนิค�าป�จจยัการผลติดงักล�าว 

โดยเมื่อผลผ�านการตรวจประเมินจะได�รับใบรับรองและสามารถ

ติดตราสัญลักษณ� Q ลงบนบรรจุภัณฑ�ที่จะขายได� ทําให�ผู�บริโภค

มั่นใจได�ว�าสินค�าที่ผ�านการตรวจรับรองมาตรฐานจากกรม

พัฒนาที่ดินเป�นสินค�าที่มีคุณภาพ
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4) Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃãªŒ¾×ª»Ø‰ÂÊ´»ÃÑº»ÃØ§ºíÒÃØ§ Ố¹
 เป�นการส�งเสริมให�เกษตรกรใช�พืชปุ�ยสดในการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ�พืชปุ�ยสด ได�แก� ปอเทือง ถั่วพร�า ถั่วพุ�ม 

เป�นต�น ให�แก�เกษตรกร ทําให�เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มข้ึน ลดต�นทุนการผลิต ลดรายจ�าย เพิ่มรายได� และทรัพยากรดินสามารถใช�ประโยชน�

ได�อย�างยั่งยืน

4.1 ¼ÅÔμ Ñ̈´ËÒàÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�¾×ª»Ø‰ÂÊ´μÒÁ¹âÂºÒÂ

4.2 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ª»Ø‰ÂÊ´»ÃÑº»ÃØ§ºíÒÃØ§´Ô¹

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 115 ตัน

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 60 ตัน

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 70 ตัน

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 50 ตัน

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 80 ตัน

รวม 375 ตัน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 19,000      ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 12,000      ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 12,000      ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 12,000      ไร�

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 10,000      ไร�

รวม 65,000      ไร�
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5) â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ ‹Áà¡ÉμÃÊÙ ‹¡ÒÃÃÑºÃÍ§
ÁÒμÃ°Ò¹à¡ÉμÃÍÔ¹·ÃÕÂ�
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �
 1. เพือ่ให�เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการได�รับองค�ความรู�เร่ืองระบบ

การผลิตเกษตรอินทรีย�ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย�ของประเทศไทย 

โดยสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย�กับกรมวิชาการเกษตร 

และมาตฐานข�าวอินทรีย�กับกรมการข�าว

 2. เพื่อพัฒนากลุ�มเกษตรกรให�เข�าสู�ระบบการรับรองมาตฐาน

เกษตรอนิทรยี�ได� และให�การสนบัสนนุป�จจยัการผลติทางการเกษตรที่

จําเป�นสําหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย�

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 2 กลุ�ม

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 2 กลุ�ม

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 2 กลุ�ม

รวม 6 กลุ�ม

ใหม� ต�อยอด

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 8 21 โรง

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 6 17 โรง

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 7 16 โรง

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 8 18 โรง

ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 7 7 โรง

รวม 36 79 โรง

6) Ê‹§àÊÃÔÁà¡ÉμÃÍÔ¹·ÃÕÂ�ã¹âÃ§àÃÕÂ¹
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �
 1. เพื่อจัดตั้งจุดเรียนรู�การพัฒนาที่ดินสู�เกษตรอินทรีย�ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และฝ�กอบรมนักเรียนให�มีความรู�ด�านการเกษตรโดย

เฉพาะด�านการทําเกษตรอินทรีย� เม่ือนกัเรียนจบการศกึษาไปแล�ว สามารถนําความรู�ไปช�วยผู�ปกครองในการลดต�นทนุการผลิตในการประกอบ

อาชีพการเกษตรได�

 2. เพื่อเป�นแหล�งอาหารกลางวัน

 3. เพือ่จดัตัง้ยวุหมอดนิให�มคีวามรู�พืน้ฐานทางด�านการพฒันาทีด่นิ และการทาํเกษตรอนิทรยี�สามารถขบัเคลือ่นงานเกษตรอนิทรยี�ของ

โรงเรียนได�อย�างต�อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
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 1) §Ò¹¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹íéÒ  เป�นส�วนหน่ึงที่สําคัญของระบบอนุรักษ�ดินและนํ้า ซึ่งจะช�วยอนุรักษ�และเก็บกักน้ํา

โดยการจัดการให�น้ําฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว�ให�ไหลซึมลงใต�ดินเป�นประโยชน�ในรูปของความช้ืนแก�พืชพรรณท่ีข้ึนอยู �

ไม�ให�ไหลบ�าไปกัดเซาะดินในพ้ืนที่ตอนล�างให�เกิดความเสียหาย รวมทั้งกักเก็บนํ้าไว�ใช�เพื่อการเกษตรกรรม ประกอบด�วย

  1.1 §Ò¹¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹íéÒ¢¹Ò´àÅç¡ เป�นการก�อสร�างแหล�งน้ําในพ้ืนที่สาธารณะ ได�แก� สระเก็บนํ้า 
   อ�างเก็บนํ้า การขุดลอกหนองนํ้า คลอง ลําห�วย และฝายต�นน้ํา เพื่อเป�นการอนุรักษ�น้ํา รักษาความชุ�มช่ืน

   ในดิน และกักเก็บนํ้าแก�ไขป�ญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร

  1.2 §Ò¹»ÃÑº»ÃØ§¾×é¹·ÕèáÅÐ Ñ̈´·íÒÃÐººÊ‹§¹íéÒã¹äÃ‹¹Ò จําแนกเป�นคลองส�งน้ําในไร�นา และระบบท�อส�งน้ํา
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช�ประโยชน�จากแหล�งน้ําและรักษาความชุ�มช้ืนในดิน

 

¾×é¹·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
1. สระเก็บนํ้า บ�านยางอ�อยใต� ม.11 ต.เวียงตาล อ.ห�างฉัตร จ.ลําปาง งบประมาณ 2,090,000 บาท

2. ระบบท�อส�งน้ํา บ�านกองแหะ ม.4 ต.โป�งแยง อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� งบประมาณ 1,978,800 บาท

3. ระบบท�อส�งน้ํา บ�านห�วยสิงห� ม.4 ต.แม�ยวม อ.แม�สะเรียง จ.แม�ฮ�องสอน งบประมาณ 7,165,000 บาท

3.6 การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
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2) §Ò¹»ÃÑº»ÃØ§áËÅ‹§¹íéÒ¸ÃÃÁªÒμÔà¾×èÍà»š¹áËÅ‹§¼ÅÔμ¢Í§ªØÁª¹
 เป�นการปรับสภาพพื้นที่ให�เหมาะสมสําหรับการทําการเกษตร ซึ่งเป�นการสร�างอาชีพและรายได� โดยการขุดลอกแหล�งน้ําตื้นเขิน

ให�มีปริมาตรเก็บกักน้ํามากขึ้น แล�วนําคันดินที่ขุดมาถมรอบบริเวณแหล�งน้ํา ปรับสภาพพื้นที่ให�เหมาะสมกับการเกษตร พัฒนาระบบนํ้า

จัดทําลานเอนกประสงค� เพื่อให�เกษตรกรมีการใช�ประโยชน� 

¾×é¹·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ระบบท�อส�งน้ํา บ�านสาแล ม.5 ต.ทุ�งงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง งบประมาณ 4,249,999 บาท

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � 
 เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการกักเก็บนํา้ไว�ใช�ในพ้ืนทีท่าํการเกษตร

นอกเขตชลประทาน และในพ้ืนที่ที่ ระบบส �ง น้ําไปไม �ถึง

บรรเทาป�ญหาภัยแล�ง โดยการขุดสระนํ้าในไร�นาเพื่อเพิ่มผลผลิต

และรายได�ให�แก�เกษตรกร

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 2,065 บ�อ

สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน 500 บ�อ

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 1,400 บ�อ

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 100 บ�อ

รวม 4,065 บ�อ

3) ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§áËÅ‹§¹íéÒã¹äÃ‹¹Ò¹Í¡à¢μªÅ»ÃÐ·Ò¹
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1.1 ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÃÐººÍ¹ØÃÑ¡É�´Ô¹áÅÐ¹íéÒ ¨íÒ¹Ç¹ 5,395 äÃ‹

1) Ñ̈´·íÒÃÐººÍ¹ØÃÑ¡É �´Ô¹áÅÐ¹íéÒ à¡ÉμÃ¾×é¹·ÕèÊÙ§
 เพื่ออนุรักษ�ดินและนํ้า และปรับปรุงบํารุงดิน ศูนย�พัฒนาโครงการหลวง เพื่อให�เกษตรกรสามารถใช�พื้นที่ทางการเกษตรได�อย�างยั่งยืน 

พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานสําหรับการเกษตร เช�น ระบบการส�งน้ํา และเส�นทางลําเลียง เพื่อให�เกษตรกรได�ใช�ประโยชน�ที่ดินได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ ป�องกันการบุกรุกทําลายป�า และลดป�ญหาการปลูกฝ��น โดยจดัทําระบบอนุรักษ�ดินและนํ้า โดยใช�แรงงานคนและเคร่ืองจักร

กลในพื้นที่ลาดชัน เพ่ือป�องกันการชะล�างพังทลายของดิน และจัดทําระบบอนุรักษ�ดินและนํ้ารูปแบบต�าง ๆ เช�น ระบบคันดิน นอกจากนี้

ยังดําเนินการทําทางลําเลียงและปลูกไม�ผลเพื่อเพิ่มรายได�ให�เกษตรกร

3.7 สนับสนุนการดําเนินงานโครงการหลวง3.7 สนับสนุนการดําเนินงานโครงการหลวงุุ

1.2 ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÃÐººÊ‹§¹íéÒªÅ»ÃÐ·Ò¹¨íÒ¹Ç¹ 15 ¡ÔâÅàÁμÃ
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1.6 ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒáÅÐ«‹ÍÁá«ÁÃÐººÍ¹ØÃÑ¡É�´Ô¹áÅÐ¹íéÒ
    ã¹¾×é¹·Õèà´ÔÁ í̈Ò¹Ç¹ 4,000 äÃ‹

1.3 ¡‹ÍÊÃŒÒ§àÊŒ¹·Ò§ÅíÒàÅÕÂ§ ¨íÒ¹Ç¹ 55 ¡ÔâÅàÁμÃ

1.4 «‹ÍÁá«ÁÃÐººÊ‹§¹íéÒªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¨íÒ¹Ç¹ 5 ¡ÔâÅàÁμÃ

1.5 «‹ÍÁá«ÁàÊŒ¹·Ò§ÅíÒàÅÕÂ§ ¨íÒ¹Ç¹ 20 ¡ÔâÅàÁμÃ

1.4 «‹ÍÁá«ÁÃÐººÊ‹§¹íéÒªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¨íÒ¹Ç¹ 5 ¡ÔâÅàÁμÃ
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2. â¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§
 ดาํเนินการเพ่ือมุ�งขยายผลความสาํเร็จของโครงการหลวงไปสู�ชุมชนบนพ้ืนทีส่งู 

ในพืน้ทีร่อบ ๆ  โครงการ โดยนาํต�นแบบการพฒันาทีย่ัง่ยนืจากโครงการหลวงไปปรบั

ใช�อย�างเหมาะสมกบัศกัยภาพของสงัคม ท�องถิน่ และสิง่แวดล�อม รวมทัง้การฟ��นฟู

และป�องกนัการชะล�างพงัทลายของดนิ โดยจดัทาํระบบอนรัุกษ�ดนิและนํา้บนพืน้ทีส่งู

อย�างเหมาะสม เพือ่ให�เกษตรกรทําการเกษตรมีผลผลติและรายได�เพิม่ข้ึน โดยจดัทาํ

ระบบอนรัุกษ�ดนิและนํา้ด�วยการดาํเนินการเอง โดยวธีิใช�แรงงานคนและเคร่ืองจกัรกล

ในพ้ืนทีล่าดชนั เพือ่ป�องกนัการชะล�างพงัทลายของดนิ

3. â¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§à¾×èÍá¡Œä¢»̃ÞËÒ
¡ÒÃ»ÅÙ¡½�›¹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
 ดําเนินการเพ่ือมุ�งขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปสู�ชุมชน

บนพื้นที่สูง ในพื้นที่รอบๆ โครงการหลวง เพื่อแก�ไขป�ญหาการปลูกฝ��น

อย�างยั่งยืน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 700 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 300 ไร�

รวม 1,000 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 1,600 ไร�

สถานีพัฒนาที่ดินแม�ฮ�องสอน 600 ไร�

รวม 2,200 ไร�

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
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¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹¡¨



 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม� เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานของศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� อันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ินายปราโมทย� ยาใจ ผู�อาํนวยการสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 และคณะข�าราชการ เฝ�ารบัเสดจ็ ฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันจันทร�ที่ 21 มกราคม 2556 
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 นายเกรียงศกัดิ ์หงษ�โต อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ ประธานในพิธีกล�าวเป�ดประชุมปฏิบัติการวิชาการ เร่ือง "การจดัการทีด่นิอย�างยัง่ยนื 

เพือ่เพิม่ผลผลติด�านอาหารของสมาชกิ เอเปค" ( Scientific Workshop on Sustainable Land Management to Enhance Food Production 

of APEC members ) เพื่อเป�นการส�งเสริมการจัดการที่ดินอย�างยั่งยืน ให�เกิดความมั่นคงทางด�านอาหาร ใน ๒๑ เขตเศรษฐกิจ APEC อัน

ได�แก� ชิลี จีน มาเลเซีย เม็กซิโก ปาป�วนิวกีนี ฟ�ลิปป�นส� เปรู รัสเซีย ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ฮ�องกง ญี่ปุ�น เกาหลี 

นิวซีแลนด� สิงคโปร� จีนไทเป และ สหรัฐอเมริกา ผู�ร�วมประชุมประกอบด�วยนักวิชาการในสาขาที่เก่ียวข�องจาก ๒๑ ประเทศ รวมทั้งส้ิน 

๑๒๐ คน โดย นายธานินทร� สุภาแสน ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� ได�ให�เกียรติกล�าวต�อนรับผู�เข�าร�วมประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม�ป�ง 

จังหวัดเชียงใหม� ระหว�างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 พระเจ�าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ�าโสมสวล ีพระวรราชาทนัิดดามาตุ 

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

โครงการหลวง ในงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดงาน โครงการหลวง 
80 พรรษา มหาราชินี ระหว�างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2555
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม� โดยมีนายปราโมทย� ยาใจ

ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นางสุพัตรา บุตรพลวง

ผู �อํานวยการศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร�อม

ข�าราชการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ถวายรายงาน
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 นายปลอดประสพ สรัุสวด ีรองนายกรฐัมนตร ีเป�นประธาน

เป�ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว

และนิทรรศการท่ัวไปด�านน้ํา ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมผู�นําด�าน

น้ําแห�งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก คร้ังที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific 

Water Summit 2013) ทีป่ระเทศไทยเป�นเจ�าภาพจดัขึน้ระหว�าง

วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย�ประชุมและแสดงสินค�า

นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

จังหวัดเชียงใหม� 

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
Land Development Department Region 658



สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได�ร �วมจัด

นิทรรศการในโครงการ บูรณาการด�าน

สิง่แวดล�อมของชุมชนต�นแบบตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตลุ �มน้ําหลักของ

ภาคเหนือ ภายใต�ช่ืองาน คํามั่นสัญญาใต�ฟ�า
เดียวกัน โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ� ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เป�นประธานในพิธีเป�ดงาน

ในวันที ่14 กมุภาพนัธ� 2556 ณ หอนทิรรศการ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

¾Ô¸Õà» �´ “ÁË¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉμÃ ãμŒÃ‹Á¾ÃÐºÒÃÁÕ”
 นายยุทธพงศ� จรัสเสถียร รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได�เป�นประธานในพิธีเป�ดงาน “มหกรรมการเกษตร

ใต�ร�มพระบารมี” ณ ลานราชพฤกษ� อุทยานหลวงราชพฤกษ� ตําบลแม�เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� เม่ือวันอาทิตย�ที่ 23 ธันวาคม 

2555 โดยมีสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร�วมจัดนิทรรศการ 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÀÒ¤ (ÀÒ¤àË¹×Í-μÍ¹º¹) 

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤�¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡
ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ ¤ÃÑé§·Õè 8 

»ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2556 
Ã‹ÇÁ¡Ñº ºÃÔÉÑ· »μ·.¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
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5Ê¡Ô¨¡ÃÃÁ

- ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹ Ñ́º 2 ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 5 Ê 
´Õà´‹¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 »ÃÐàÀ· ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹à¢μ 
(ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹ áÅÐÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒÏ)

- ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ ¡Ô¨¡ÃÃÁ 5 Ê Ṍà´‹¹ 
»ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 »ÃÐàÀ·Ê¶Ò¹Õ¾Ñ²¹Ò·Õè́ Ô¹ÈÙ¹Â� 
(Ê¶Ò¹Õ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹àªÕÂ§ãËÁ‹)
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Ê¹Ñ¹Ê¹Ø¹¡ÒÃ½ƒ¡»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ »‚ 2556

สาขา/คณะ สถานศึกษา จำนวน 
(ราย)

สาขาพืชศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล�านนาลําปาง 4

ภาควิชาธรณีศาสตร� คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 3

สาขาปฐพีศาสตร� คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 5

สาขาปฐพีศาสตร� คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม�โจ� 6

สาขาส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 3

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยแม�โจ� 1

สาขาพืชศาสตร� คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 1

สาขาภูมิสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 10

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 2

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 3

สาขาวิชาปฐพีศาสตร�และอนุรักษ�ศาสตร�

ภาควิชาพืชศาสตร�และทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 7

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 2

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1

สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสิ่งแวดล�อม มหาวทิยาลัยมหิดล 2

รวม 53
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ภาพกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ป 2556ภาพกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ป 2556ภาพกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ป 2556ภาพกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ป 2556



4. ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 2
 กิจกรรม 5 ส ดีเด�น ประจําป� 2556 ประเภท

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต

(รับรางวัล 23 พฤษภาคม 2557)

ÃÒ§ÇÑÅ¼Å§Ò¹ Ṍà´‹¹
1. ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ (สถานพีฒันาทีด่นิเชียงใหม�)
 โครงการประกวดเวบ็ไซต�ป� 2556 ระดบัสถานพีฒันาทีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ

2. ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 1 (สพข.6)
โครงการประกวดเวบ็ไซต�ป� 2556

ระดบัสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขตและศนูย�ศกึษา

3. ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ
 กิจกรรม 5 ส ดีเด�น ประจําป� 2556 ประเภทสถานี

พัฒนาที่ดิน/ศูนย� (สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม�)

(รับรางวัล 23 พฤษภาคม 2557)

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹à¢μ 6 ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃáÅÐÊË¡Ã³ �

5. ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈ
ภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ การประชุมวิชาการ

กึ่งศตวรรษ กรมพัฒนาที่ดิน 2556 นางสาวสุภาวดี บุญธรรม

ศูนย �ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สํานักงาน

พัฒนาที่ดินเขต 6

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
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3. รางวัลชมเชย ประเภทผลติภัณฑ�จากใบหญ�าแฝก ประชาชนท่ัวไป

นางสร�อย ญานะพันธ� จังหวัดเชียงใหม�

อู
นายปรียชาติ พลอยสุข จังหวัดเชียงใหม�

ธรรมชาติและครอบครัว
กลุ�มแฝกลุ�มน้ําป�าม จังหวัดเชียงใหม�

พานธูปเทียนแพ แดพอหลวงแมหลวงของแผนดิน

1. รางวัลดีเด�น ประเภทการปลูก และส�งเสริมการปลูก

ประเภทบุคคล นายสุธี ยอดดี จังหวัดแม�ฮ�องสอน

2. รางวัลดีเด�น ประเภทการปลูก และส�งเสริมการปลูก

ประเภทหน�วยงาน ศูนย�พัฒนาโครงการหลวงแม�แฮ จ.เชียงใหม�

6. ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈ
ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ ประเภทบุคคล สาขาปรบัปรงุ

บาํรงุดนิ การประชุมวชิาการก่ึงศตวรรษ กรมพัฒนาทีด่นิ 2556

นางสาวกัญญาภัทร พอสม สถานีพัฒนาที่ดินลํ าปาง

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

7.ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈ
ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ ประเภทบคุคลสาขาเทคโนโลยี

ชีวภาพ การประชุมวิชาการกึ่งศตวรรษ กรมพฒันาทีด่นิ 2556 

นางสาวทิวา ปาตีคํา กลุ �มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

8. ¼Å§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤�¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
¤ÃÑé§·Õè 8 »ÃÐ í̈Ò»‚ ¾.È.2556

รายงานประจําป 2556
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สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

164 ËÁÙ‹ 3 ¶. àªÕÂ§ãËÁ‹-½Ò§ μ.´Í¹á¡ŒÇ Í.áÁ‹ÃÔÁ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 50180
â·ÃÈÑ¾· � 0 5312 1167  â·ÃÊÒÃ 0 5312 1000

e-mail : r06_2@ldd.go.th  www.giswebr06.ldd.go.th


