
ขอบเขตในการด าเนินงาน 
 

พ้ืนที่ด ำเนินงำนในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง ทั้งนี้สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำร
มหำชน) ได้มีกำรส ำรวจกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรำยแปลงในพื้นที่ขยำยผล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 
จ ำนวน 77 แห่ง 106 กลุ่มบ้ำน ดังนี้ (ดังตำรำงที่ 1 –2 ภำพที่ 1) 

1. โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง จ ำนวน 28 แห่ง จ ำนวน 72 กลุ่มบ้ำน  
2. โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน จ ำนวน 10 แห่ง 20 กลุ่มบ้ำน 
3. โครงกำร “รักษ์น้ ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” จ ำนวน 7 ลุ่มน้ ำ 14 กลุ่มบ้ำน 

ตารางท่ี 1 สรุปพ้ืนที่ขยำยผลที่มีกำรส ำรวจกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรำยแปลงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – 2558  
              (กันยำยน 2557) 
         

พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

การส ารวจที่ดินรายแปลง 

รวม ปี 55 -56 ปี 57 ปี 58 

กลุ่มบ้าน กลุ่มบ้าน กลุ่มบ้าน 

1. โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง 24 31 17 72 

2. โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแก้ปัญหำ 
   พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 

10 - 10 20 

3. โครงกำร “รักษ์น้ ำเพื่อพระแมข่องแผ่นดิน” 6 6 2 14 

รวม 40 37 29 106 

 
หมายเหตุ : พ้ืนทีก่ ำลังด ำเนินกำรส ำรวจที่ดินรำยแปลง ในปี 2557 ประกอบด้วย 

   - พ้ืนที่โครงกำรขยำยผลฯ จ ำนวน 6 กลุ่มบ้ำน ได้แก่ บ้ำนขุนสถำน บ้ำนน้ ำแขว่ง บ้ำนน้ ำอูน         
    บ้ำนดอยปุย บ้ำนป่ำกล้วย และตอปร้ำเด  
 - พ้ืนที่โครงกำรรักษ์น้ ำ จ ำนวน 6 กลุ่มบ้ำน ได้แก่ บ้ำนห้วยหมำก บ้ำนห้วยหยวกป่ำโซ             

 บ้ำนน้ ำต๊ะ บ้ำนน้ ำลี บ้ำนหมั่นแสวง และบ้ำนรักชำติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ภำพรวมที่ดินรำยแปลงที่ได้จำกกำรส ำรวจในพ้ืนที่ขยำยผล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – 2557 

 
 



ตารางท่ี 2 พ้ืนทีโ่ครงกำรที่มีกำรส ำรวจกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรำยแปลงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 
 

ล าดับที ่ ลุ่มน้ า ประเภทโครงการ พื้นที่โครงการ กลุ่มบ้าน ที่ตั้ง ปีที่ส ารวจ 

1 กก (1) ขยำยผล (1) วำว ี(5) ดอยล้ำน ต.วำว ีอ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 2556 

2    ปำงซำง ต.วำว ีอ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 2557 

3    ผำแดงลีซอ ต.วำว ีอ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 2557 

4    ดอยช้ำง ต.วำว ีอ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 2558 

5    แม่พริก ต.วำว ีอ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 2558 

6 โขง (1) ขยำยผล (1) แม่สลอง (8) แม่จันหลวง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2556 

7    แม่เต๋อ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2556 

8    สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2556 

9    เลำสิบ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2557 

10    อำแบ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2557 

11    ป่ำคำสำมัคคี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2557 

12    จงจำใส ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2558 

13    เฮโก ลอโย สำใหม ่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2558 

14  รักษ์น้ ำฯ (2) ลุ่มน้ ำแม่ค ำ ห้วยหยวกปำ่โซ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2557 

15    ห้วยหมำก ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2557 

16 น่ำน (13) ขยำยผล (11) ขุนสถำน (1) ขุนสถำน ต.สันทะ อ.นำน้อย จ.น่ำน 2557 

17   ถ้ ำเวียงแก (3) ถ้ ำเวียงแก ต.นำไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่ำน 2557 

18    ผำหม ี ต.นำไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่ำน 2557 

19    น้ ำพัน ต.นำไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่ำน 2558 

20   น้ ำแขว่ง (2) น้ ำแขว่ง ต.เมืองล ีอ.นำหมื่น จ.น่ำน 2557 

21    น้ ำอูน ต.เมืองลี อ.นำหมื่น จ.น่ำน 2557 

22   น้ ำเคิม (1) น้ ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นำหมื่น จ.น่ำน 2558 

23   น้ ำแป่ง (1) น้ ำแป่ง ต.ผำทอง อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน 2557 

24   บ่อเกลือ (2) น้ ำจูน ต.ดงพญำ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน 2556 

25    ห้วยโทน ต.ดงพญำ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน 2556 

26   โป่งค ำ (3) ศรีบุญเรือง ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่ำน 2555 

27    กิ่วม่วง ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่ำน 2557 

28    โป่งค ำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่ำน 2558 

29   วังไผ่ (2) วังไผ่ ต.นำไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่ำน 2556 

30    ใหม่ ต.นำไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่ำน 2556 

31   ปำงยำง (1) ปำงยำง ต.ภูคำ อ.ปัว จ.น่ำน 2558 

32   แม่จริม (3) นำหมัน ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่ำน 2557 

33    ตอง ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่ำน 2558 



ล าดับที ่ ลุ่มน้ า ประเภทโครงการ พื้นที่โครงการ กลุ่มบ้าน ที่ตั้ง ปีที่ส ารวจ 

34 น่ำน ขยำยผล  รำษฎ ์ ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่ำน 2558 

35   สะเนียน (2) ห้วยละเบำ้ยำ ต.เมืองน่ำน อ.สะเนียน จ.น่ำน 2556 

36    สมุนใหม่ ต.เมืองน่ำน อ.สะเนียน จ.น่ำน 2556 

37  รักษ์น้ ำ (3) ลุ่มน้ ำขุนน่ำน (2) สะจุก ต.ขุนน่ำน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่ำน 2555 

38    สะเกี้ยง ต.ขุนน่ำน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่ำน 2555 

39   ลุ่มน้ ำล ี(2) น้ ำต๊ะ ต.น้ ำหมัน อ.ท่ำปลำ จ.อุตรดิตถ์ 2557 

40    น้ ำลี ต.น้ ำหมัน อ.ท่ำปลำ จ.อุตรดิตถ์ 2557 

41   ลุ่มน้ ำภำค (2) หมั่นแสวง ต.บ่อภำค อ.ชำติตระกำร จ.พิษณุโลก 2557 

42    รักชำติ ต.บ่อภำค อ.ชำติตระกำร จ.พิษณุโลก 2557 

43 ปิง (16) ขยำยผล (10) ดอยปุย (1) ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2557 

44   ป่ำกล้วย (1) ป่ำกล้วย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่ 2557-
2558 

45   ป่ำแป๋ (1) ปำงมะกล้วย ต.ป่ำแป ๋อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่ 2556 

46   ปำงแดงใน (5) ปำงแดงใน ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม ่ 2555 

47    ท่ำขี้เหล็ก ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม ่ 2557 

48    แม่จอน ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม ่ 2557 

49    ห้วยปง ต.แม่นะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม ่ 2557 

50    ห้วยโก้ผำลำย ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม ่ 2558 

51   ปำงมะโอ (1) ปำงมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม ่ 2556 

52   ปำงหินฝน (2) ปำงหินฝน ต.ปำงหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 2556 

53    ดินขำว ต.ปำงหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 2556 

54    แม่ตูม ต.ปำงหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 2558 

55   แม่มะลอ (2) แม่มะลอ ต.แม่นำจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2556 

56    ใหม่พัฒนำสันติ ต.แม่นำจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2557 

57   ห้วยเปำ้ (2) ห้วยเปำ้ ต.ทุ่งข้ำวพวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่ 2556 

58    แม่กอน ต.ทุ่งข้ำวพวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่ 2556 

59   โหล่งขอด (2) แม่สำยนำเลำ ต.โหล่งขอด อ.พร้ำว จ.เชียงใหม ่ 2556 

60    ป่ำเมี่ยงแม่สำย ต.โหล่งขอด อ.พร้ำว จ.เชียงใหม ่ 2557 

61   ผำแตก (1) เอียก ต.สันป่ำยำง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่ 2557 

62  แก้ไขปัญหำฝิ่น (6) ห้วยโป่งพัฒนำ (2) ห้วยโป่งพัฒนำ ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ 2556 

63    ห้วยน้ ำดิบ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ 2558 

64   ผำแดง (2) ผำแดง ต.กื้ดช้ำง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 2556 

65    ห้วยกุ๊บกั๊บ ต.กื้ดช้ำง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่ 2558 

66   ฟ้ำสวย (2) ฟ้ำสวย ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 2556 

67    นำเลำใหม่ ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 2558 



ล าดับที ่ ลุ่มน้ า ประเภทโครงการ พื้นที่โครงการ กลุ่มบ้าน ที่ตั้ง ปีที่ส ารวจ 

68   ป่ำเกี๊ยะใหม ่(2) ป่ำเกี๊ยะใหม ่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 2556 

69    สำมหมื่น ต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 2558 

70   ขุนตื่นน้อย (2) ขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2556 

71    บรำโกร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2558 

72   แม่แฮหลวง (2) แม่แฮหลวง ต.ยำงเปียง อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ 2556 

73    ห้วยปูนอ้ย ต.แม่แฮ อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ 2558 

74  รักษ์น้ ำฯ (2) ลุ่มน้ ำแม่ปิงน้อย (1) เซโดซำ ต.ปำงหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2555 

75    แม่แฮใต ้ ต.ปำงหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2555 

76 แม่กลอง (1)  ห้วยเขย่ง (1) ไร่ป้ำ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผำภูม ิจ.กำญจนบุร ี 2556 

77 สำละวิน (4)  แม่สอง (5) แม่ระเมิง ต.ท่ำสองยำง อ.แม่สอง จ.ตำก 2556 

78    วะโดโกร ต.แม่สอง อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก 2557 

79    วะเบลอลู ่ ต.แม่สอง อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก 2557 

80    ตอปร้ำเด ต.แม่สอง อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก 2557 

81    มะโอโกร ต.แม่สอง อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก 2558 

82   สบเมย (5) กลอโค๊ะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2556 

83    แม่ลำมำหลวง ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2556 

84    สบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2557 

85    เลโค๊ะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2557 

86    ห้วยน้ ำใส ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2558 

87   แม่สำมแลบ (3) แม่ตอหละ ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2557 

88    ปู่ค ำ-ห้วยแห้ง ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2557 

89    สิวะเดอ ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2558 

90   สบโขง (6) แม่หลองหลวง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2557-
2558 

91    แม่หลองน้อย ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2557 

92    บูแมะ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2557 

93    พะเบี้ยว ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2558 

94    ก่อึอ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2558 

95  แก้ไขปัญหำฝิ่น (4) ผีปำนเหนือ (2) ผีปำนเหนือ ต.นำเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2556 

96    สงิน ต.นำเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2558 

97   ห้วยแห้ง (2) ห้วยแห้ง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2556 

98    ฉูแจะ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2558 

99   ห้วยฮะ (2) ห้วยฮะ ต.เมืองแปง อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 2556 

100    แกงหอมกะเหรี่ยง ต.เมืองแปง อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 2558 

101   เลอตอ (2) เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมำด จ.ตำก 2556 



ล าดับที ่ ลุ่มน้ า ประเภทโครงการ พื้นที่โครงการ กลุ่มบ้าน ที่ตั้ง ปีที่ส ารวจ 

102    ห้วยโป่ง ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมำด จ.ตำก 2558 

103  รักษ์น้ ำฯ (2) ลุ่มน้ ำแม่สะงำ (1) แม่สะงำ ต.หมอกจ ำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2555 

104    หมอกจ ำแป ๋ ต.หมอกจ ำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2555 

105 ป่ำสัก รักษ์น้ ำฯ (2) ลุ่มน้ ำหมัน (1) แก่งครก ต.กกสะทอน อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 2558 

106    ยังไม่ได้ระบุพื้นที่ ต.กกสะทอน อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 2558 

 
โดยในปีพ.ศ. 2557 นี้ ได้มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลที่ดินรำยแปลงในพ้ืนที่โครงกำร   

ขยำยผลโครงกำรหลวงของส ำนักยุทธศำสตร์และแผน จ ำนวน 21 แห่ง 40 กลุ่มบ้ำน โดยแบ่งตำมพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ 
จ ำนวน 6 ลุ่มน้ ำ ดังตำรำงที่ 3  

 
 

ตารางท่ี 3 พ้ืนที่ด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลที่ดินรำยแปลงในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง  
              ปี พ.ศ. 2555 – 2557  
 

ลุ่มน้ า พื้นที่โครงการ (แห่ง) พื้นที่โครงการขยายผล จ านวนกลุ่มบ้าน (แหง่) ชื่อกลุ่มบ้าน 

1. ปิง  8 1. ห้วยเปำ้ 2 ห้วยเปำ้ 

        แม่กอน 

    2. ปำงแดงใน 4 ปำงแดงใน 

        แม่จอน 

        ท่ำขี้เหล็ก 

        ห้วยปง 

    3. ปำงมะโอ 1 ปำงมะโอ 

    4. โหล่งขอด 1 แม่สำยนำเลำ 

    5. ป่ำแป ๋ 1 ปำงมะกล้วย 

    6. ปำงหินฝน 2 ปำงหินฝน 

        ดินขำว 

    7. แม่มะลอ 1 แม่มะลอ 

  8. ผำแตก 1 เอียก 

2. น่ำน 6 1. บ่อเกลือ 2 น้ ำจูน 

        ห้วยโทน 

    2. สะเนียน 2 ห้วยละเบำ้ยำ 

        สมุนใหม่ 

    3. วังไผ่ 2 วังไผ่ 



ลุ่มน้ า พื้นที่โครงการ (แห่ง) พื้นที่โครงการขยายผล จ านวนกลุ่มบ้าน (แหง่) ชื่อกลุ่มบ้าน 

        ใหม่ 

    4. ถ้ ำเวียงแก 2 ถ้ ำ 

        ผำหม ี

    5. แม่จริม 1 นำหมัน 

    6. โป่งค ำ 2 ศรีบุญเรือง 

        กิ่วม่วง 

3. กก 1 1. วำว ี 1 ดอยล้ำน 

4. โขง 1 1. แม่สลอง 3 แม่จันหลวง  

    แม่เต๋อ 

        สันติคีรี 

5. สำละวิน 4 1. แม่สอง 4 แม่ระเมิง 

        วะโดโกร 

        วะเบลอลู ่

        เลโค๊ะ 

    2. สบเมย 2 แม่ลำมำหลวง 

        กลอโค๊ะ 

    3. แม่สำมแลบ 2 แม่ตอละ 

        ปู่ค ำ - ห้วยแห้ง 

    4. สบโขง 3 แม่หลองหลวง 

        แม่หลองน้อย 

        บูแมะ 

6. แม่กลอง 1 1. ห้วยเขย่ง 1 ไร่ป้ำ 

รวม 21   40   

 
กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยที่ได้ท ำกำรเก็บแบบส ำรวจที่ดินรำยแปลง คือ เกษตรกรที่มีควำมสมัครใจให้มีกำร

ส ำรวจที่ดินรำยแปลงในพ้ืนที่ท ำกินของตนเอง และเป็นเกษตรกรที่สถำบันฯ ให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนใน
ด้ำนต่ำง ๆ เช่น เมล็ดพันธุ์และกล้ำไม้ โรงเรือน ปุ๋ยและยำต่ำง ๆ ปศุสัตว์ เป็นต้น ในแต่ละพ้ืนที่ขยำยผล 
 
 


