
 
 

รายงานผลการด าเนินงานชุมชนที่น าแผนที่ขอบเขตที่ดินรายแปลงของเกษตรกรไปใช้ประโยชน์           
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

ในพื้นทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ าปงิตอนบนบ้านปางแดงใน (บ้านปางแดงใน) 
 

 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและที่ดินรายแปลงปี พ.ศ. 2556 - 2557 

บ้านปางแดงใน หมู่ 9 ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นท่ีโครงการ  ขยายผล
โครงการหลวงลุ่มน้ าปิงตอนบนบ้านปางแดงใน ประชากรบ้านปางแดงในเป็นชาวเขาเผ่าปะหล่อง ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก แต่เดิมมีระบบการปลูกพืชเพื่อการยังชีพ คือ ปลูกข้าวไร่ เผือก ถั่วปลี และงาขาว  แต่ใน
ปัจจุบันมีการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถ่ัวเป็นหลัก โดยเฉพาะปลูกถั่วนิ้วนางแดงควบคู่กับการปลูกข้าวโพด 

บ้านปางแดงในมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ทั้งนี้บ้านปางแดงในมีการแบ่งการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) ดังนี้ 

1) พื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ เป็นป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร และเป็นแหล่งหัวน้ าประปา
ภูเขาของหมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 1,136.06 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 98.29 ของพื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมด ซึ่งเป็น
พื้นที่ป่าที่ได้รับการยกเว้นห้ามมิให้มีการเข้าไปบุกรุกท าลายป่าในพื้นที่  

2) พื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการใช้สอย เป็นป่าที่ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บหาของป่า 
เช่น เห็ด หน่อไม้ พืช สมุนไพรต่างๆ และน าทรัพยากรป่าไม้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัย และน ามาใช้
ประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้าน เช่น สร้างอาคารเอนกประสงค์ มีพื้นที่ประมาณ 19.75 ไร่ หรือร้อยละ 1.71 
ของพื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมด โดยมีพื้นที่ป่าอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 

ตารางท่ี 1 การจ าแนกพืน้ที่ป่าชุมชน บ้านปางแดงใน 

ล าดับ ป่าชุมชน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 พื้นที่อนุรักษ ์ 1,136.06 98.29 

2 พื้นที่ใช้สอย 19.75 1.71 

รวม 1,155.81 100.00 
 



 
 

 

ภาพที่ 1 แผนที่ป่าชุมชน บ้านปางแดงใน 



 
 

 

จากการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรายแปลงปี พ.ศ. 2556 - 2557 ของชุมชนบ้าน
ปางแดงใน พบว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 164 แปลง มีเกษตรกร จ านวน 79 ราย มีพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งหมด 907.80 ไร่ โดยเกษตรกรมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน คือ มีการเพาะปลูกพืชมากกว่า 3 ชนิด ภายใน
พื้นที่ 1 แปลง พืชหลักที่ปลูก คือ ข้าวโพดเหลื่อมถ่ัว มะม่วง และล าไย หากจ าแนกการเพาะปลูกเป็นรายชนิด
ส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่ว และมะม่วง มากที่สุด จ านวน 41 แปลง มีพื้นที่เพาะปลูก 224.84 ไร่ 
รองลงมา คือ ปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่ว จ านวน 24 แปลง มีพื้นที่เพาะปลูก 153.8 ไร่ ปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่ว 
มะม่วง และล าไย จ านวน 22 แปลง มีพื้นที่เพาะปลูก 132.48 ไร่ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2)  
 

 ตารางท่ี 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร บ้านปางแดงใน ปี พ.ศ. 2556 - 2557  

ล าดับ พืชที่ปลูก จ านวนแปลง  พื้นที่(ไร)่  ร้อยละ 

1 ข้าว และข้าวโพดเหลื่อมถั่ว 3 27.04 2.98 

2 ข้าว ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว เงาะ มะม่วง ล าไย และเสาวรส 1 11.95 1.32 

3 ข้าว ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว และมะม่วง 7 44.35 4.89 

4 ข้าว ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง และล าไย 3 12.95 1.43 

5 ข้าว ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง เสาวรส หวาย และวนเกษตร 1 7.95 0.88 

6 ข้าว ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว และล าไย 1 5.17 0.57 

7 ข้าว ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว หวาย และวนเกษตร 1 10.84 1.19 

8 ข้าว มะม่วง หวาย และวนเกษตร 1 8.53 0.94 

9 ข้าว ล าไย และเสาวรส 1 8.28 0.91 

10 ข้าว และเสาวรส 1 9.26 1.02 

11 ข้าว และองุ่น 1 6.20 0.68 

12 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว 24 153.80 16.94 

13 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง ล าไย และเสาวรส 1 5.09 0.56 

14 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว เงาะ มะม่วง ล าไย และเสาวรส 1 5.60 0.62 

15 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว เงาะ มะม่วง ล าไย เสาวรส และหวาย 1 3.60 0.40 

16 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว และมะม่วง 41 224.84 24.77 

17 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง และหญ้าแฝก 1 7.29 0.80 

18 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง และล าไย 22 132.48 14.59 

19 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง ล าไย หญ้าแฝก และอื่นๆ 1 6.97 0.77 

20 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง ล าไย และอื่นๆ 3 20.32 2.24 



 
 

 

ล าดับ พืชที่ปลูก จ านวนแปลง  พื้นที่(ไร)่  ร้อยละ 

21 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง ล าไย และเสาวรส 5 40.55 4.47 

22 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง ล าไย เสาวรส หญ้าแฝก และอื่นๆ 1 4.80 0.53 

23 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง ล าไย หวาย แฝก และอื่นๆ 1 14.75 1.62 

24 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง และอื่นๆ 2 9.32 1.03 

25 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง และเสาวรส 5 13.62 1.50 

26 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง เสาวรส และหญ้าแฝก 1 5.34 0.59 

27 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว และล าไย 7 28.16 3.10 

28 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว ล าไย และหญ้าแฝก 1 1.11 0.12 

29 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว ล าไย แฝก และอื่นๆ 1 3.57 0.39 

30 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว ล าไย และอื่นๆ 1 0.81 0.09 

31 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว ล าไย หวาย และวนเกษตร 1 3.68 0.41 

32 ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว,เสาวรส 2 3.32 0.37 

33 มะม่วง 1 6.82 0.75 

34 มะม่วง และหญ้าแฝก 1 9.01 0.99 

35 มะม่วง และล าไย 1 12.97 1.43 

36 มะม่วง ล าไย และเสาวรส 2 7.28 0.80 

37 มะม่วง และเสาวรส 1 0.38 0.04 

38 มะม่วง และอื่นๆ 1 2.90 0.32 

39 ล าไย 4 7.96 0.88 

40 ล าไย และเสาวรส 1 5.00 0.55 

41 เสาวรส 4 4.02 0.44 

42 เสาวรส หวาย และวนเกษตร 1 5.77 0.64 

43 หวาย และวนเกษตร 3 4.20 0.46 

 รวม 164 907.80 100.00 



 
 

 

 

ภาพที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร บ้านปางแดงใน 



 
 

 

ปฏิทินการปลูกพืช 
เกษตรกรบ้านปางแดงใน มีการปลูกพืชหลัก คือ ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว (โดยถั่วที่นิยมปลูก

เหลื่อมกับข้าวโพด ได้แก่ ถั่วนิ้วนางแดง ถั่วด า และถั่วลิสง ) มะม่วง ล าไย เสาวรส ข้าวไร่  และพืชรอง ได้แก่
หวาย สับปะรด มะนาว น้อยหน่า องุ่น เงาะ และเต่าร้าง เป็นต้น  โดยการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วมาจากการ
ส่งเสริมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อลดการเผาและการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้หลักให้แก่เกษตรกรบ้านปางแดงใน นอกจากนี้เกษตรกรมีการปลูกข้าวไร่เพื่อ
การบริโภคภายในครัวเรือนอีกด้วย แต่ข้าวไร่ที่ปลูกส่วนใหญ่ไม่พอเพียงกับการบริโภค การเพาะปลูกโดยส่วน
ใหญ่อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ท าให้มีการเพาะปลูกพืชได้เพียง 1 ครั้งต่อปีเท่านั้น 

 เกษตรกรบ้านปางแดงในส่วนใหญ่มีช่วงการเพาะปลูก – เก็บเกี่ยวพืชตั้งแต่เดือนมกราคมไป
จนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ดังตารางที่ 3 
นอกจากนี้เกษตรกรบ้านปางแดงใน มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงอาศัยอยู่กับป่า ท าให้มีการเก็บของป่าตามฤดูกาล โ ดย
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน มีการเก็บเห็ดถอบ น้ าผึ้งป่า และเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายนมี
การเก็บหน่อไม้ และเห็ด  ทั้งเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและการขายให้กับชุมชนในท้องถิ่นและคนข้าง
นอกหมู่บ้าน    
 
ตารางที่ 3 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชบ้านปางแดงใน 
 

ชนิดพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ข้าว                          

2. ข้าวโพด                         

3. ถั่วนิ้วนางแดง                         

4. ถั่วด า                         

5. ถั่งลิสง                         

6. มะม่วง                         

7. ล าไย                         

8. เสาวรส                         

9. สับปะรด                          

10. ฟักทอง                         
 
สัญลักษณ์ 

  เตรียมแปลง    ปลูก  เก็บเกี่ยว 
 



 
 

 

การวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ตามร่างแผนการใช้ท่ีดิน  
 

จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงบ้านปางแดงใน ตามร่างแผนการใช้ที่ดิน โดย
วิเคราะห์ร่วมกับชนิดพืชที่เพาะปลูก และการท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เพาะปลูก พบว่า บ้านปางแดง
ใน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดิน มีพื้นที่ 437.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.20 ของที่ดินราย
แปลงทั้งหมด และมีพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดิน จ านวน 87.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของที่ดิน
รายแปลงทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดินควรมีแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้อง
และเหมาะสมตามร่างแผนการใช้ที่ดิน (ตารางที่ 4, ภาพที่ 3, 4) ดังนี้  
                1) ป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่ท ากินเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ โดยการก าหนดขอบเขตที่ท ากินให้
ชัดเจนตามศักยภาพของที่ดิน และข้อจ ากัดในการใช้พื้นที่ของรัฐ 
                2) เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณที่มีความลาดชันสูง  
เพื่อแก้ไขและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
                3) เผยแพร่วิธีการ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าระบบการอนุรักษ์ดินและน้ าที่
เกษตรกรสามารถท าได้เอง เช่น การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืชสลับแถว เป็นต้น 
                4) ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

     5) ส่งเสริมการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยใช้วิธีทางชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมี 
                6) ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ 
                7) ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินทั้ง
ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมและการ
ป้องกันรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
                8) เน่ืองจากพื้นที่โครงการฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ และเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงท าให้พื้นที่
ที่มีศักยภาพเหมาะสมส าหรับเกษตรกรรมในพื้นที่โครงการฯ มีอย่างจ ากัด อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดด้านศักยภาพ
ของที่ดิน ดังนั้นควรมีการส่งเสริมและขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวงแก่เกษตรกรในการผลิตพืชที่ให้
ผลตอบแทนสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เสาวรส องุ่น ล าใย มะม่วง ไม้ไผ่ พืชตระกูลถั่ว พืชผักในและ
นอกโรงเรือน เป็นต้น ทั้งนี้ภาครัฐควรสนับสนุนปัจจัยและเทคโนโลยีด้านการผลิต และมีมาตรการด้าน
การตลาดรองรับ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 
ตารางที่ 4 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ร่างแผนการใช้ทีด่ินปี 2551 
            

ล าดับ แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง พ้ืนที่ (ไร)่ ร้อยละ 

1 เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดิน 437.54 48.20 

2 ไม่เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดิน 87.60 9.64 

3 นอกร่างแผนการใช้ท่ีดิน 382.65 42.15 

รวม 907.8 100.00 
 

 



 
 

 

 

ภาพที่ 3 แนวทางการใชป้ระโยชน์ที่ดินรายแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ร่างแผนการใช้ทีด่ิน บ้านปางแดงใน 



 
 

 

แปลงที่ : 12
ชื่อ : นายอามุง  ลุงเมือง
บ้านเลขที่ : 36/ช หมู่ 9 ต.เชียงดาว อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่
การใช้ประโยชน์ที่ดนิปี 5  : แฝก มะม่วง มะนาว ล าไย
ส าบัน ส่งเสริมปี 5 -5  : : แฝก มะม่วง 
จ านวนพืน้ที่ : 6 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา
เขตการใช้ที่ดนิ : เขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย
ร่างแผนการใช้ทีด่นิ : - เขตคุ้มครองสภาพป่า
                           - เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องเร่งรัดด าเนินการจัดท า       ร                           
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เขตป่าสงวนโซน E

- เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ควรส่งเสริมมาตรการในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า เขตป่าสงวนโซน E
ความเหมาะสมของพื้นที่ : พื้นที่เหมาะสมกับร่างแผนการใช้ที่ดิน
แนวทางการพั นา/ทางเลือก :  - พัฒนาแหล่งน้ า

                 - ปลูกป่าชาวบ้าน
                                         - เพิ่มธาตุอาหาร

 

ที่ดินรายแปลง ้อนทบักบัร่างแผนการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2551

ที่ดินรายแปลง ้อนทบักบัภาพ ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2545

ลักษ ะพื้นทีจ่ริงของที่ดินรายแปลง

  

  

เขตคุ้มครองสภาพป่า

เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ควรส่งเสริมมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ า 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ โซน E

เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องเร่งรัดด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
เขตป่าสงวนแห่งชาติ โซน E

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลรายแปลง

 

แปลงที่ : 11
ชื่อ : นายอิน  ลุงจาม
บ้านเลขที่ : N/A หมู่ 9 ต.เชียงดาว อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่
การใช้ประโยชน์ที่ดนิปี 5  : ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง
ส าบัน ส่งเสริมปี 5 -5  : ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว มะม่วง
จ านวนพืน้ที่ : 3 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา
เขตการใช้ที่ดนิ : พื้นที่เขตป่าไม้
ร่างแผนการใช้ทีด่นิ : - เขตคุ้มครองสภาพป่า
                           - เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องเร่งรัดด าเนินการจัดท า       ร                           
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เขตป่าสงวนโซน E

- เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ควรส่งเสริมมาตรการในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า เขตป่าสงวนโซน E
ความเหมาะสมของพื้นที่ : ควรมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับร่างแผนการใช้ที่ดิน
แนวทางการพั นา/ทางเลือก :  - จัดท าระบบอนุรักษ์ดิน และพัฒนาแหล่งน้ า
                                         - เกษตรแผนใหม่  วนเกษตร
                                         - ปลูกป่าชาวบ้านเป็นแนวเขต
                                         - เพิ่มธาตุอาหาร

 

ที่ดินรายแปลง ้อนทบักบัร่างแผนการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2552

ที่ดินรายแปลง ้อนทบักบัภาพ ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2545

ลักษ ะพื้นทีจ่ริงของที่ดินรายแปลง

เขตคุ้มครองสภาพป่า

เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ควรส่งเสริมมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ า 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ โซน E

เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องเร่งรัดด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
เขตป่าสงวนแห่งชาติ โซน E

  

  

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลรายแปลง

(ภรรยานายอิน  ลุงจาม)

 

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร ตามร่างแผนฯ ปี พ.ศ. 2551 



 
 

 

1. รายงานการประชุมเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์แผนที่ขอบเขตที่ดินรายแปลงของชุมชน 
 

จัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงแผนงานการน าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาท าการปรับพื้นที่เพื่อพัฒนา
รูปแบบการท าการเกษตรที่เหมาะสม วันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน 
บ้านปางแดงใน จ านวนผู้เข้าร่วม 61 ราย โดยร่วมกับผู้จัดการพื้นที่ลุ่มน้ าปิง นักวิชาการ สวพส. หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง และชุมชน เพื่อวิ เคราะห์แผนที่ขอบเขตรายแปลงของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพ โดยชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การน าข้อมูลรายแปลงของเกษตรกรที่ได้จัดท าขึ้น มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานขยายผลโครงการหลวง 1) 
การส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) สนับสนุนชุมชนให้ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม  

โดยชุมชนให้ความสนใจกับแนวทางการด าเนินงาน และมีความคิดเห็นว่าควรมีการก าหนดขอบเขต
พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจน ต่อยอดด้วยการพัฒนาในพื้นที่การเกษตรเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
โดยใช้พื้นที่น้อยลง แต่ปัจจุบันยังติดปัญหาเรื่องแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรที่ยังไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ต้องอาศัย
น้ าฝน หากมีแหล่งน้ าก็จะสามารถท ากิจกรรมทางเลือกในการท าการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น 

ข้อตกลงร่วมกับชุมชน 

1) กลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ ต้องมีการคัดเลือกเกษตรกรน าร่อง จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และร่วมกันด าเนินกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมอาชีพ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกราย ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการจัดท าแผนที่รายแปลงแล้วเสร็จ กรณีแปลง
ไหนที่ยังไม่ได้เดินแผนที่รายแปลง แต่มีความสนใจด้านการส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ให้
ส ารวจพื้นที่ใหม่แล้วแต่กรณีไป 

3) การด าเนินการตามการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทุกหน่วยงานต้องให้ความรว่มมือกัน และให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ 

4) ต้องมีการตรวจติดตาม การพัฒนาตามแผนการวิเคราะห์พื้นที่ เป็นรายแปลงเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนต่อไป  

5) ด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งชุมชน ต่อยอดให้เป็นพื้นที่น าร่องในการน าแผนที่รายแปลงไปใช้
ประโยชน์ และเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นต่อไป 

โดยสรุปแล้ว บ้านปางแดงในมีพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกพืชโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก และเป็นพื้นที่ติดกับเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จะต้องมีการปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า 
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ปลูกพืชทางเลือกที่ใช้น้ าน้อย สร้างรายได้สูงทั้งระยะสั้น และระยะยาว การ
ปลูกไม้ยืนต้น การปลูกป่าเป็นแนวกันชน ปลูกหญ้าแฝก และการสร้างฝายชะลอน้ า โดยด าเนินการอย่างมีส่วน
ร่วม มีกลุ่มเกษตรกรน าร่องการน าแผนที่รายแปลงไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและมี
การส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ



 
 

 

สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เป้าหมายในอนาคตจะเป็นพื้นที่น าร่องในการน าแผนที่
รายแปลงไปใช้ประโยชน์ และเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นต่อไป 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การประชุมเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์แผนที่ขอบเขตที่ดินรายแปลงของชุมชน 
 

 
 

 

 
 

การวางแผนด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างเจา้หน้าที่และชุมชน 
 



 
 

 

2. รายงานการจัดท าแผนการด าเนินงานปรับการใช้ที่ดินรายแปลงให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงคู่มือขยายผล) 
 

จากการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ หน่วยงานบูรณาการ และชุมชน เพื่อวิเคราะห์
แผนที่ขอบเขตรายแปลงของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตของชุมชน จึงได้จัดท าแผนการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
ชุมชนในการปรับระบบการใช้ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 5) โดยใช้ฐานข้อมูลรายแปลงเป็นเครื่องมือ เพื่อให้การพัฒนามี
เป้าหมายที่ชัดเจน แม่นย า สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
ตรงตามคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ดังนี้  

1) การส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
2) ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3) สนับสนุนชุมชนด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม 

 

ตารางที่ 5 แผนการด าเนินงานปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง บ้านปางแดงใน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. รายชื่อกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนด าเนินการ และบริหารจัดการแผนงาน 
 

ชุมชนบ้านปางแดงใน มีการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อเป็นแกนน าหลักในการด าเนินกิจกรรมการปรับระบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง และบริหารจัดการงานตามแผน มีสมาชิกจ านวน 13 ราย ดังนี้ 
 

๑. นายสุรพล  ลุงเมือง   ประธาน 
๒. นายณรงค์  ลุงค า                          รองประธาน 
๓. นายชัย  เหง                   เหรัญญิก               
๔. นายเงิน  ลุงโซย   เลขานุการ 
๕. นายซอน นาเหง   กรรมการ 
๖. นายอุ่ง  ลุงเงิน                             กรรมการ 
๗. นายคอง ลุงจาม    กรรมการ           
๘. นายพรหมา  นายน้อย                     กรรมการ 
๙. นายอาหน่อ  ลุงชว่ย                      กรรมการ 
๑๐. นายซิง  ลุงกู ่   กรรมการ 
๑๑. นายทอน ปูดตา้ว   กรรมการ 
๑๒. นายรอด  ยอดแสง   กรรมการ 
๑๓. นายทูน  เหง                     กรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. รายงานผลการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4.1 กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ เพื่อปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน สนับสนุนชุมชนบ้านปางแดงใน ในการปรับระบบ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ชุมชนมีทางเลือกในการท าเกษตร สามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งระยะสั้น         
และระยะยาว โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้
ด าเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ ได้แก่ ข้าวโพดเหลื่อมถั่ว ข้าวโพดไม่เผา เพิ่มผลผลิต
ข้าวโพด ไม้ผลยืนตน้ และเสาวรสหวาน แสดงได้ตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 การส่งเสริมงานอาชีพ สนับสนุนเกษตรกรเพื่อปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน บ้านปางแดงใน 
 

กิจกรรม  ชนิดพืชที่ส่งเสริม จ านวนเกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่) 
1. จัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน้ า - 50 ไร ่
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจดัการ
กลุ่มไม้ผล (ไม้ผลยืนตน้ องุ่น เสาวรสหวาน)  

84 ราย  89.5 ไร ่

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจดัการ
กลุ่มพืชไร ่(ข้าวโพดเหลื่อมถ่ัว ข้าวโพดไม่เผา        
เพิ่มผลผลิตข้าวโพด) 

64 ราย 560 ไร่ 

 

1) การท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เข้ามาจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การท าคูรับน้ าตามแนวระดับขวางความลาดชันเว้นช่วงเป็นระยะ ๆ ประมาณ 10 - 20 
เมตร และมีความกว้างคูน้ าแบบผนังด้านนอกเอียงเข้า 2 เมตร ใช้ส าหรับปลูกพืชไร่ได้ในสภาพพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ หากใช้ไม้ผลใช้ได้ในสภาพพื้นที่ลาดชันสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นการป้องกันน้ า
ไหลบ่าหน้าดิน โดยการสร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ า ช่วยลดความเร็วของ
กระแสน้ า โดยหากมีการใช้ร่วมกับขั้นบันไดดิน หรือการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม สามารถใช้ได้ในพื้ นที่มีความ
ลาดชันมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ โดยจัดท าในปี พ.ศ. 2555 – 2556 พื้นที่จ านวน  50 ไร่ 

 
 

 

 
 

 

 
 

การจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  



 
 

 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจดัการกลุ่มไม้ผล การส่งเสรมิปลูกไม้ผล เพื่อเป็นอาชีพ
ทางเลือกให้กับเกษตรกร และเพิ่มรายไดใ้นสั้น และระยะยาว มรีายได้ทั้งรายเดือน และรายปี ตลอดจนเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ปลูกจ านวน 84 ราย 89. 5 ไร่      

   2.1) การส่งเสริมปลูกองุ่น เป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยใช้พื้นที่น้อย ซึ่งสามารถที่
จะทดแทนการปลูกข้าวโพดได้ แต่จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ได้สนับสนุนเกษตรกร   2 
ราย พื้นที่ปลูก 0.5 ไร่ จ านวน 36 ต้น  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
การส่งเสริมปลูกองุ่น 

 
   2.2) การส่งเสริมปลูกเสาวรส เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร โดยใช้พื้นที่ท าการเกษตร

น้อยลง โดยโครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงในได้ส่งเสริมและสนับสนุนกล้าพันธุ์ ปัจจัยการผลิตต่างๆ 
และองค์ความรู้ในการจัดการ รวมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิต มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรบริหารจัดการ การ
รวบรวมผลผลิตและขายสู่ท้องตลาด สามารถต่อรองราคากับตลาดได้ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรปลูก 32 ราย 
พื้นที่ปลูกรวม 32 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการเพาะกล้า
พันธุ์เพื่อจ าหน่ายให้กับชุมชนอื่นๆ อีกด้วย (ภาพท่ี 5) 

   2.3) การส่งเสริมปลูกไม้ผลยืนต้น เป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจาก
การปลูกพชืไร่เป็นหลัก ให้มาปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างรายได้ระยะยาว ลดปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน และลดการใช้สารเคมี ท าการส่งเสริมกล้าไม้ ได้แก่ มะม่วง เงาะ ล าไย และน้อยหน่า พร้อม
ทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ และให้ความรู้ในการจดัการไม้ผลดังกลา่ว เกษตรกร 50 ราย พืน้ที่ทั้งหมด 57 
ไร่ จ านวน 2,700 ต้นซึ่งบางแปลงมีการปลูกไม้ผลผสมผสานกันหลายชนดิ (ภาพท่ี 6 และ 7) 



 
 

 

 
 

                    ภาพที่ 5 แผนที่การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ผล (เสาวรสหวาน) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การส่งเสริมปลูกเสาวรสหวาน 



 
 

 

 

 
 

                    ภาพที่   แผนที่การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ผลยืนต้น (มะม่วง) 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

การส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้น (มะม่วง) 

 
 

                      ภาพที่   แผนที่การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ผลยืนต้น (ล าใย) 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

การส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้น (ล าใย) 
  2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มพืชไร่ โดยการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืช
ร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่ว 

สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และสามารถเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่ รวมถึงสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดินจากเศษซากพืชที่ไม่มีการเผา นอกจากนี้วิธีดังกล่าวยังสามารถลดปริมาณวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพดได้
ท าให้การเผาก าจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดในปีต่อไปลดลง และช่วยลดปัญหาภาวะหมอกวันได้อีก
วิธีหนึ่ง ซึ่งในพื้นที่หมู่บ้านปางแดงในเกษตรกรในหมู่บ้านไม่มีการเผาเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลย และยังมี
รายได้เพิ่มซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่ดีส าหรับการขยายองค์ความรู้ และเป็นศูนย์เรียนรู้ส าหรับหน่วยงาน
และชุมชนอื่น มีเกษตรกรปลูกพืชเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว จ านวน 64 ราย พื้นที 560 ไร่  (ภาพที่ 8) 

 

 
 
                  ภาพที่ 8 แผนที่การปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืชร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่ว 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การส่งเสริมปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืชรว่มกับการปลูกพชืตระกูลถั่ว 
 
 
 
 



 
 

 

     
4.2 กิจกรรมและงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
ชุมชนบ้านปางแดงใน ได้มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรมป่าไม้  กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมในบ้านปางแดงในให้มีความยั่งยืน  

1) การสร้างฝายผสมผสาน ชุมชนมีส่วนร่วมในการท าฝายผสมผสานเพื่อชะลอน้ าและดัก
ตะกอน จ านวน 107 ฝาย เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง และดักตะกอนที่ไหลมาตามน้ า โดย
สร้างเป็นแนวยาวตามล าห้วยผีหลอก  ห้วยโป้งก้าง และห้วยซ่าน  
 

 

 
 

 

 
 

การสร้างฝายผสมผสาน เพื่อชะลอน้ าและดักตะกอน 
       

2) การท าแนวกันไฟ มีการท าแนวกันไฟรอบแปลงที่ดินท ากินของเกษตรกร พื้นที่แนวกันชน 
และบริเวณหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า โดยท าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี เพื่อป้องกัน
การเกิดไฟไหม้ป่า ระยะทาง 12 กิโลเมตร  

 
 

 
 

 

 



 
 

 

การท าแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า 

3) การปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศน์โดยการมีส่วนร่วมของ สวพส. กรมป่าไม้ กรมอุทยาน และ
ชุมชนบ้านห้วยเป้า ท าการปลูกป่าบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าใช้สอย และพื้นที่แนวกันชน นอกจากนี้ 
ชุมชนได้มีข้อตกลงกันในการไม่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า ร่วมกันดูแลรักษาป่าที่ปลูก ป้องกันมิให้เกิดไฟป่า รวมทั้ง
ปลูกฟื้นฟูเพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของชุมชน พื้นที่ป่าปลูกที่ชุมชนดูแลรักษา (ทั้งในพื้นที่ป่า 
พื้นที่แนวกันชน และพื้นที่ท ากิน) จ านวน 600 ไร่  

 

 

 
 

 

 
 

การมีสว่นร่วมปลูกป่าฟืน้ฟูระบบนิเวศ 
 

4) การปลูกป่าชาวบ้าน ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกไม้โตเร็ว ในพื้นที่ท ากินของ
เกษตรกร เพื่อน าไม้ส าหรับใช้สอยในครัวเรือน ปลูกเป็นแนวกันชน และเป็นแนวเขต ระหว่างพื้นที่ของ
เกษตรกรแต่ละราย รวมทั้งลดปัญหาในการน าไม้ในป่ามาใช้ประโยชน์ กล้าไม้ที่สนับสนุน ได้แก่ ไผ่รวก       
ไผ่เป๊าะ พืชอาหาร และพืชสมุนไพร เป็นต้น เกษตรกร 30 ราย พื้นที่ 30 ไร่  

 

 
 

 

 
 

การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้าน 

 



 
 

 

5) การปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยดูดซับน้ ารักษาความชุ่มชื้นของ
ดิน ช่วยดักแร่ธาตุ และตะกอนดิน โดยปลูกตามระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (คันคูรับน้ าขอบเขา) ปลูกในพื้นที่
เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน ปลูกรอบต้นไม้ผล และปลูกเป็นแปลงเพาะขยายพันธุ์ โดยปลูกในปี 2556 
จ านวน 120,000 กล้า และปี 2557 จ านวน 90,000 กล้า รวมปลูกทั้งหมด จ านวน 210,000 กล้า 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

การส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก 
 



 
 

 

5) การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้ท าการรณรงค์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสาธิต เรื่องการ
ฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดินแก่เกษตรกร จ านวน 150 คน ได้สนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมักอย่างง่ายจากเศษวัสดุที่
เหลือใช้จากการเกษตรมาท าเป็นปุ๋ยหมัก เช่น เศษซังข้าวโพด กากถั่ว แกลบ เศษใบไม้ และวัชพืช เป็นต้น มา
หมักกับมูลสัตว์ (มูลวัว มูลสุกร มูลไก่ มูลกระต่าย ฯลฯ) เพื่อลดการท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การเผา ลดหมอก
ควัน ลดโลกร้อน ตลอดจนเป็นการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตพืช เช่น ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนการผลิตพืช
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยท าการผลิตปุ๋ยหมักได้ 42 ตัน นอกจากนี้ยังมีการน าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายแปลงของเกษตรกรมาใชป้ระเมินศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมัก ดังแสดงในภาพที่ 9 
   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก 
 

จากการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นับได้ว่าเป็นการสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ  โดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ในการด าเนินงาน ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย และจ าต้องมีการร่วมด าเนินกันต่อไปอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
ชุมชนอยู่ดีมีสุข และทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน (ภาพที่ 10 ) 
 



 
 

 

 
 

                       ภาพที่ 9 แผนที่ประเมินศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง 
 

 
 

    ภาพที่ 10 แผนที่กิจกรรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม 



 
 

 

5. สรุปกิจกรรมตัวชี้วัด การน าแผนที่รายแปลงไปใช้ประโยชน์ 

  
จากการด าเนินงานในการน าข้อมูลรายแปลงใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน าร่องเกษตรกรบ้านปางแดงใน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถสรุปผลร่วมกับชุมชนได้ดังนี้  
 1) เน้นการใช้ประโยชนท์ี่ดินในขอบเขตที่ได้ส ารวจรว่มกัน มีการจดัตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อม และตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านดา้นสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2) จากอดีตชุมชนมีการปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพหลัก ปัจจุบันปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีการปลูก
ข้าวโพดเหลื่อมด้วยถั่ว และปลูกไม้ผลแซม ซึ่ง ทุกกิจกรรมที่ด าเนินงานอยู่ในขอบเขตพื้นที่รายแปลง โดยเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพภายใต้องค์ความรู้โครงการหลวงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3) สร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎระเบียบ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ไม่มีการขยาย
พื้นที่ท ากินเพิ่มเติม  

4) ต้องมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ า การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนงาน
ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้ และ
ขยายผลส าเร็จไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชนต่อไป 

5) ด าเนินการให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้หมู่บ้าน
เครือข่ายสามารถน าไปปรับใช้ได้ในหมู่บ้านของตนเอง ตลอดจนสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงได้ในอนาคต 

 
 

 
 

 

 
 

การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
       



 
 

 

ภาพรวมการน าข้อมูลขอบเขตที่ดินรายแปลงของเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ ปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน     
ตามแนวทางการอนุรักษฟ์ื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน 
     
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

         ภาพที่ 11 ตัวอย่างการปรับระบบการใชป้ระโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลอ่แหลมต่อการถูกบุกรุกพื้นที่ป่า 



 
 

 

 

        ภาพที่ 12 แผนที่ภาพรวมกิจกรรมการน าแผนที่ขอบเขตรายแปลงของเกษตรกร ใช้ปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการอนุรกัษ์ฟื้นฟู   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


