
รายงานผลการด าเนินงานชุมชนที่น าแผนที่ขอบเขตที่ดินรายแปลงของเกษตรกรไปใช้ประโยชน์           
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง (บ้านแม่ระเมิง) 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินและที่ดินรายแปลงปี พ.ศ. 2556 
ประชากรบ้านแม่ระเมิงส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเป็นชาวไทยพื้นราบเป็นส่วนน้อย 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีระบบการปลูกพืชเพื่อการยังชีพ คือ ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด  พื้นที่ส่วน
ใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านแม่ระเมิง ร้อยละ 54.11 เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง เป็นป่า
ประเภท ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าแดง ไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นพวก ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง และไม้กระยาเลย 
สัตว์ป่าที่พบ เช่น เก้ง กวาง หมูป่า ลิง เลียงผา เป็นต้น  

พื้นที่ทางทิศตะวันตกของบ้านแม่ระเมิง ร้อยละ 45.89 อุทยานแห่งชาติแม่เมย ได้รับการประกาศ
จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ในท้องที่
ต าบลแม่สอง และต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทั้งนี้บ้านแม่ระเมิงมีการแบ่งการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ตารางที ่1 และภาพที่ 1) ดังนี้ 
 1) พื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ มีพื้นที่ประมาณ 3,586.25 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 83.06 ของพื้นที่
ป่าชุมชนทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ได้รับการยกเว้นห้ามมิให้มีการเข้าไปบุกรุกท าลายป่าในพื้นที่  
 2) พื้นที่ป่าชุมชนเพื่อใช้เป็นป่าต้นน้ า เป็นป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร และเป็นแหล่งหัวน้ าประปา
ภูเขาของหมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 731.66 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.94 ของพื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมด  

 
ตารางท่ี 1 การจ าแนกพืน้ที่ป่าชุมชน บ้านแม่ระเมิง 

ล าดับ ป่าชุมชน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 ป่าต้นน้ า 731.66 16.94 

2 ป่าอนุรักษ์ 3,586.25 83.06 

รวม 4,317.91 100.00 

 
  

 



ภาพที่ 1 แผนที่ก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชนท์ี่ดิน บ้านแม่ระเมิง 

 

 



 
 

 จากการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรายแปลงปี พ.ศ. 2556 พบว่าบ้านแม่ระเมิง มีพื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินรายแปลงทั้งหมด จ านวน 333 แปลง มีเกษตรกร จ านวน 222 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 
4,081.27 ไร่ เกษตรกรบ้านแม่ระเมิง มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน คือ มีการเพาะปลูกพืชมากกว่า 3 ชนิด 
ภายในพื้นที่ 1 แปลง พืชหลักที่ปลูก คือ ข้าวไร่ ข้าวโพด ส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวมากที่สุด จ านวน 166 แปลง 
มีพื้นที่เพาะปลูก 1,896.12 ไร่ รองลงมา คือ ปลูกข้าวโพด จ านวน 112 แปลง มีพื้นที่เพาะปลูก 1,431.98 ไร่ 
(ตารางที่ 2 และภาพที่ 2, 3, 4)  

 
ตารางท่ี 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรายแปลงบ้านแม่ระเมิง ปี พ.ศ. 2556  
 

พืชที่ปลูก จ านวนแปลง พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ข้าว 166 1,896.12 46.46 

ข้าวโพด 112 1,431.98 35.09 

ไผ่ 1 8.94 0.22 

พริก 1 17.6 0.43 

พืชผัก 1 14.2 0.35 

อ้อย 1 12.91 0.32 

ข้าว และข้าวโพด 21 280.66 6.88 

ข้าว ข้าวโพด และอ้อย 1 10.63 0.26 

ข้าวโพด และบุก, อ้อย, เสาวรส, เนียง 5 114.01 2.79 

ไม้ผลผสม 9 99.36 2.43 

ไม่ได้ท าประโยชน์ 15 194.86 4.77 

รวม 333 4,081.27 100.00 



 
 

ภาพที่ 2 แผนที่ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร บ้านแม่ระเมิง 



 
 

 
ภาพที่ 3 แผนที่แสดงพื้นที่แปลงปลูกข้าว บ้านแม่ระเมิง 



 
 

 
ภาพที่ 4 แผนที่แสดงพืน้ที่ปลูกข้าวโพด บ้านแม่ระเมิง 



 
 

การวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงตามร่างแผนการใช้ที่ดิน  
 

จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงบ้านแม่ระเมิง ตามร่างแผนการใช้ที่ดิน โดย
วิเคราะห์ร่วมกับชนิดพืชที่เพาะปลูก พบว่า บ้านแม่ระเมิง  มีพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดิน มี
พื้นที่ 3,559.79 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 87.22 ของที่ดินรายแปลงทั้งหมด และมีพื้นที่ที่เป็นไปตามร่างแผนการใช้
ที่ดิน จ านวน 521.28 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.77 ของที่ดินรายแปลงทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามร่าง
แผนการใช้ที่ดินควรมีแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องและเหมาะสมตามร่างแผนการใช้ที่ดิน และมี
การวางแนวทางในการส่งเสริมอาชีพ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  (ตารางที่ 3 และภาพที่ 5) 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 ไม้ไผ่ ไม้ผลยืนต้น ปลูกข้าวโพดไม่เผา ปลูกพืช
ตระกูลถั่ว พืชอาหารต่างๆ ปลูกพืชผักใน และนอกโรงเรือน ปรับปรุงธาตุอาหารพืช เป็นต้น ทั้งนี้ภาครัฐควร
สนับสนุนปัจจัยและเทคโนโลยีด้านการผลิต และมีมาตรการด้านการตลาดรองรับ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 
ตารางท่ี 3 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ร่างแผนการใช้ทีด่ินปี 2551 
 

ล าดับ แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง พ้ืนที่ (ไร)่ ร้อยละ 

1 เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดิน 521.28 12.77 

2 ไม่เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดิน 3,559.79 87.22 

รวม 4,018.07 100.00 



 
 

 

ภาพที่ 5 แนวทางการใชป้ระโยชน์ที่ดินรายแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ร่างแผนการใช้ทีด่ิน บ้านแม่ระเมิง 



 
 

1. รายงานการประชุมเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์แผนที่ขอบเขตที่ดินรายแปลงของชุมชน 
 

 จัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงแผนงานการน าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาท าการปรับพื้นที่เพื่อพัฒนา
รูปแบบการท าการเกษตรที่เหมาะสม ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง บ้านแม่ระเมิง     วันที่ 
14 มกราคม 57  ผู้เข้าร่วมจ านวน 27 คน 

จัดกิจกรรมการประชุมร่วมกับผู้จัดการพื้นที่ลุ่มน้ าสาละวิน นักวิชาการ สวพส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และชุมชน เพื่อวิเคราะห์แผนที่ขอบเขตรายแปลงของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่งเสริมอาชีพ โดยชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ในการน าข้อมูลรายแปลง
ของเกษตรกรที่ได้จัดท าขึ้น มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานขยายผลโครงการหลวง 1) การส่งเสริมอาชีพให้
เหมาะสมกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 3) สนับสนุนชุมชนให้ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วม 

ชุมชนบ้านแม่ระเมิง มีพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกพืชโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก มีพืชหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 
ข้าวโพด และข้าวไร่ มีการใช้สารเคมีสูง ซึ่งมักจะเจอปัญหาจากภัยธรรมชาติอยู่บ่อยๆ เช่น พื้นที่แห้งแล้ง ดิน
เสื่อมโทรม และดินชะล้างพังทลาย รวมทั้งผลผลิตและรายได้ตกต่ า ต้นทุนที่ใช้ในการเพาะปลูกเพิ่มสูงขึ้น ขาด
ทางเลือกในการท าเกษตร ท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น จึงต้องมีการปรับระบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อทดแทนการใช้ที่ดินจากการปลูกข้าวโพด ให้เกษตรกรมีทางเลือกในการท าเกษตร 
เพื่อเพิ่มรายได้หรือผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยใช้พื้นที่น้อยลง ให้มีลักษณะการเพาะปลูกแบบผสมผสานตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ ให้มีลักษณะการปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน ค่อยๆ ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดลง เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ท าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด โดยใช้
วิธีการ ได้แก่ การปลูกข้าวโพดไม่เผา ปลูกข้าวโพดเหลื่อมถ่ัว เพิ่มธาตุอาหารพืช จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ปลูกพืชทางเลือกทดแทนพืชเดิมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผลตอบแทนสูง โดยใช้พื้นที่
น้อยลง ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย ปลูกพืชระบบวนเกษตร ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า การปลูกป่าเป็นแนวกันชน 
และการสร้างฝายชะลอน้ า เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรน าร่องการน าแผนที่รายแปลงไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีการส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน ควบคู่
กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จากการประชุมเกษตรกรมีความสนใจการเพาะปลูกที่ให้รายได้สูง โดยใช้พื้นที่น้อย เพื่อทดแทนการ
ปลูกข้าวโพด ได้แก่ เสาวรส ผักในโรงเรือน การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ทุเรียน มะม่วง หมาก   
ไผ่รวก)  การปลูกพืชอาหาร การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการปลูกป่าตามแนวเขตพื้นที่กันชน 
ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าขยายพื้นที่ท ากิน 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การประชุมเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์แผนที่ขอบเขตที่ดินรายแปลงของชุมชน 

 

2. รายงานการจัดท าแผนการด าเนินงานปรับการใช้ที่ดินรายแปลงให้สอดคล้องกับการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จากการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ หน่วยงานบูรณาการ และชุมชน เพื่อวิเคราะห์
แผนที่ขอบเขตรายแปลงของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตของชุมชน จึงได้จัดท าแผนการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
ชุมชนในการปรับระบบการใช้ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 4) โดยใช้ฐานข้อมูลรายแปลงเป็นเครื่องมือ เพื่อให้การพัฒนามี
เป้าหมายที่ชัดเจน แม่นย า สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
ตรงตามคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ดังนี้  

1) การส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
2) ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3) สนับสนุนชุมชนด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การวางแผนการปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของชุมชน 

 
 
 



 
 

ตารางที่ 4 แผนการด าเนินงานปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง บ้านแม่ระเมิง 
 

 
 

๓. รายชื่อกลุม่เกษตรกรในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนด าเนินการและบริหารจัดการแผนงาน 

ชุมชนบ้านแม่ระเมิง มีการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อด าเนินกิจกรรมการปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินราย
แปลง และบริหารจัดการงานตามแผน มีสมาชิกจ านวน 33 ราย ดังนี ้

1. นายส่าเปือย  พรรณนาสกุล 18. นางมาล ี วนาสุขสมบูรณ์ 
2. นางคิวา  พนาไพจติร 19. นายธันวา  เวียงแป้นเมฆ 
3. นายพฤหัส  คีรีพิเชษฐ 20. นายสุกาศ  วนารตันกุล 
4. นางสุนิสา  ธนโสกิตพงค ์ 21. นายโทเย่  วนารัตนชัย 
5. นางสาวพรสวรรณค ์ คีรีพิไล 22. นายชิตพล  พนาไพสฐิ 
6. นายขุนเพชร  พนาลีสงบ 23. นายวิชามัย  ไพรนฤธรรม 
7. นายพะละดา  พนาไพโรจน ์ 24. นายก เผด็จ   
8. นายโอภาส  คีรีพิราม 25. นายสมชาย 
9. นายรทศักดิ ์ พิมวาสากลุ 26. นายสมภพ 
10. นายวีรวัฒน์  พนาลีสงบ 27. นายพาเด 
11. นายพะช่วย 28. นายวีรศักดิ ์ วนาไพรศาลสุข 
12. นายพะละดา  พนาไพโรจน ์ 29. นายอาดม  คีรีประณีต 
13. นายทวีศักดิ ์ พนาศาลกลุ 30. นายจอมทอง 
14. นายสุชาย 31. นายจันทร ์ ไพรสุทธ ิ
15. นายปรีชา 32. นายแอ้กู่  พนาขันธ์คีรี 
16. นายต่าต ุ 33. นายสมศักดิ ์ วนาสงบสุข 
17. นายประดิฐ   



 
 

4. รายงานสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนที่
ก าหนด 
 ๔.๑ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ปรับระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง สนับสนุนชุมชนบ้านแม่ระเมิง ในการปรับระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ให้ชุมชนมีทางเลือกในการท าเกษตร สามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ด าเนินการจัดท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตรของชุมชน และส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม
ในพื้นที่ ได้แก่ ไม้ผลยืนต้น ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เสาวรสหวาน พืชไร่ และพืชผักในและนอกโรงเรือน 
เป็นต้น แสดงได้ตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 การส่งเสริมงานอาชีพ สนับสนุนเกษตรกรเพื่อปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน บ้านห้วยเป้า 

กิจกรรม/ ชนิดพืชที่ส่งเสริม จ านวนเกษตรกร (ราย) จ านวนแปลง พื้นที่ (ไร่) 
1. จัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน้ า - - 500 
2. พัฒนาแหล่งน้ าใช้ของชุมชน 33 33 1 แห่ง 
3. ผักใน และนอกโรงเรอืน  12 28 28 โรงเรือน 
4. เสาวรสหวาน 7 7 7.75 
5. ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

เช่น มะม่วง ทุเรียน หมาก เนียง ไผ่รวก 
และพริกไท 

33 33 330 

 
1) การท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เข้ามาจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2557 โดยจัดท าคันคูรับน้ าขอบเขา ตามแนวระดับขวางความลาดชันเว้น
ช่วงเป็นระยะ ๆ ประมาณ 10 - 20 เมตร และมีความกว้างคูน้ าแบบผนังด้านนอกเอียงเข้า 2 เมตร ใช้ส าหรับ
ปลูกพืชไร่ได้ในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ หากใช้ปลูกไม้ผลใช้ได้ในสภาพพื้นที่ลาดชัน
สูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นการป้องกันน้ าไหลบ่าหน้าดิน โดยการสร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นที่และทิศ
ทางการไหลของน้ า ช่วยลดความเร็วของกระแสน้ า โดยหากมีการใช้ร่วมกับขั้นบันไดดิน หรือการปลูกหญ้า
แฝกเพิ่มเติม สามารถใช้ได้ในพื้นที่มีความลาดชันมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ โดยด าเนินการในพื้นที่ท ากินของ
เกษตรกรพื้นที่ 500 ไร่  

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
 
2) การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก และกระจายน้ าส าหรับกิจกรรมการเกษตร 

         เพื่อให้เกษตรกรมีปริมาณน้ าที่เพียงพอส าหรับหน้าแล้ง ท าให้เกษตรกรมีทางเลือกในการท าเกษตร
มากขึ้น มีการวางแผนจัดท าแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าร่วมกับชุมชน ส ารวจเส้นทางการวางท่อ โดยใช้
เครื่องมือ GPS  รวมระยะทางได้ ๗.๘๐ กม. ต้นน้ ามีความสูงจากระดับน้ าทะเล ๗๐๐-๘๐๐ เมตร พื้นที่ที่ได้
ประโยชน์จากการท าระบบกระจายน้ า มีความสูงจากระดับน้ าทะเล ๕๓๐- ๖๐๐ เมตร ซึ่งสถาบันได้สนับสนุน
การวางท่อน้ าจากแหล่งต้นน้ าตามธรรมชาติ และจัดท าแท็งค์เก็บน้ า โดยใช้บ่อวงจ านวน 150 บ่อ มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ จ านวน ๓๓ ราย พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๓๓๐ ไร่ ทั้งนี้ชุมชนมีการตั้งคณะกรรมการด้าน
สิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลรักษาให้มีการใช้น้ าได้อย่างคุ้มค่า มีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และมีทางเลือกในการ
ท าเกษตรมากขึ้น (ภาพที่ 6) 

 
  



 
 

 
 

ภาพที่ 6 แผนที่การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ า บ้านแม่ระเมิง 
 

 

 
 

 

 
 

การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ า 
 

 



 
 

3) การส่งเสริมปลูกผักใน และนอกโรงเรือน 
มีเป้าหมายในการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตพืชผักโรงเรือนปลูกผักแก่กลุ่ม

เกษตรกร ท าการปรับระบบการปลูกผักให้เป็นระบบที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร ทดแทนการปลูกข้าวโพด โดยใช้พื้นที่น้อยลง โดยมีการอบรมให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน า
เกษตรกรไปศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวง 
 โดยหลังจากเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี  เรื่อง การปลูกผักใน
ระบบโรงเรือน  และเรื่องการสร้างโรงเรือนปลูกผักแล้ว  มีเกษตรกรน าร่องในกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยในระบบโรงเรือนเพื่อจ าหน่ายโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง  และในชุมชน เกษตรกร 12 ครอบครัว จ านวน
28 โรงเรือน (โรงเรือนมาตรฐาน ขนาด 6 x 30 เมตร) นอกจากนี้ยังมีการผลิตนอกโรงเรือนด้วย (ตารางที่ 5) 
   ตารางที่ 5 รายชื่อเกษตรกรด าเนินการจัดท าโรงเรือนปลูกผักในโรงเรือน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล จ านวนโรงเรือน 
แผน ผล 

1 นายสมชาย  คีรีพิราม 4 4 
2 นายฐาปนพงษ์  วนารัยตนชัย 3 3 
3 นายโทเย่   วนารัตน์ชัย 4 4 
4 นายจอมทอง   วนานันท์กุล 3 3 
5 นายวีรวัฒน ์พนาลีสงบ 3 3 
6 นายชิตพล พนาไพรัฐ 3 3 
7 นายเกรียงศักดิ์ 1 1 
8 นายด ารงรักษ์  โสดา 1 1 
9 นายสุริยา  มาลาคีรีกุล 1 1 
10 นายวีรศักดิ์ 2 2 
11 นายธรรมชาติ  ทัศนันท์ 1 1 
12 นายขุนเพชร  พนาลีสงบ 2 2 

 รวม  28 
 

โดยในการด าเนินงานเกษตรกรจะต้องเตรียมพื้นที่และไม้ไผ่ส าหรับสร้างโรงเรือน และสมาชิกกลุ่มจะ
มาร่วมกันสร้างโรงเรือนกับสมาชิกทุกคนภายใต้การติดตาม แนะน าของเจ้าหน้าที่โครงการฯ  และทาง
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สองได้สนับสนุนวัสดุ – อุปกรณ์ ที่ใช้ส าหรับสร้างโรงเรือนแก่เกษตรกร 

จากการส ารวจความต้องการตลาดในพื้นที่ (ชุมชน, โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง) แล้วพบว่า มีความ
ต้องการผักประเภทใบ และผักผล ซึ่งโครงการก็ได้จัดท าแผนการผลิต และส่งมอบผักชนิดต่างๆ เช่น กวางตุ้ง 
ขาวปลี กะหล่ าปลี ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือยาว ฟักทอง บวบเหลี่ยม ฟักเขียว มะเขือเปราะ ซาโยเต้ เป็นต้น 
โดยในปีงบประมาณ 2557 สามารถผลิตผักรวมทั้งสิ้น 14,605 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 197,025 บาท ในการ
ด าเนินงานจะมีเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าแนะน า และติดตามอย่างใกล้ชิด 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การส่งเสริมผลติผักปลอดภัยในโรงเรือน 
 



 
 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การส่งเสริมผลติผักปลอดภัยใน/ นอกโรงเรือน 
 
4) การส่งเสริมปลูกเสาวรสหวาน  
   เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร โดยใช้พื้นที่ท าการเกษตรน้อยลง สามารถสร้างรายได้ใน

ระยะสั้นให้กับเกษตรกร ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด อ้อย ซึ่งใช้พื้นที่ปลูกจ านวนมาก ตลอดจนลด
ปัญหาการขยายพื้นที่ท ากินเพิ่มเติม โดยโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
กล้าพันธุ์ ปัจจัยการผลิต วางแผนการผลิต และวางแผนการตลาด รวมถึงติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด มี
เกษตรกรปลูกเสาวรสหวาน 7 ราย พื้นที่ปลูกรวม 7.5 ไร่ 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การส่งเสริมปลูกเสาวรสหวาน 
 

5) การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  
  ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้ผล (ไม้กินได้) และไม้เศรษฐกิจ ซึ่งชุมชนสามารถใช้

ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ตามชนิดไม้ที่กล่าวมา นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์อย่างที่ ๔ อันเป็นการอนุรักษ์ดิน
และน้ า ท าให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ลดการรบกวนพื้นที่ป่า เกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้สนับสนุนกล้าไม้ให้เกษตรกรปลูกในลักษณะแนวกันชน ปลูกตามคันคูรับน้ า ปลูกในแปลง
เป็นผืน ปลูกเป็นแนวรั้ว เป็นต้น กล้าไม้ที่ปลูกมีจ านวน ๕ ชนิด ดังนี้ มะม่วง ๑,๐๐๐ กล้า 



 
 

 ทุเรียน ๑,๐๐๐ กล้า หมากกินผล ๑,๐๐๐ กล้า พริกไทย ๑,๐๐๐ กล้า และ ไผ่รวก ๒,๐๐๐ กล้า 
รวม จ านวน ๖,๐๐๐ กล้า สนับสนุนเกษตรกร 33 ราย ปลูกในพื้นที่ 330 ไร่  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การส่งเสริมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
 

 

 



 
 

 

ภาพที่ 7 แผนที่แปลงส่งเสริมการปรับใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในการส่งเสริมอาชีพ บ้านแม่ระเมิง 



 
 

4.2 กิจกรรมและงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ชุมชนบ้านแม่ระเมิง ได้มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรมป่าไม้  กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้มีความยั่งยืน ดังนี้  

 
1) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ า ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูก

เป็นแนวกันชนพื้นที่ป่า/ที่ท ากิน โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งท าให้ พื้นที่ป่าไม้สีเขียวเพิ่มขึ้น เป็นการเ อื้อ
ประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งบนพื้นที่สูง และชุมชนที่อยู่พื้นล่าง ท าให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน เกิดความสมดุล
ของระบบนิเวศ รวมพื้นที่ 100 ไร่ จ านวน 10,000 กล้า ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่ เนียง แดง กฤษณา ค้อ 
มะขามป้อม หว้า พะยูง เป็นต้น นอกจากนี้ ชุมชนได้มีข้อตกลงกันในการไม่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า ร่วมกันดูแล
รักษาป่าที่ปลูก ป้องกันมิให้เกิดไฟป่า รวมทั้งปลูกฟื้นฟูเพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของชุมชน 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศตน้น้ า 
 

 



 
 

 2) การสร้างฝายผสมผสาน และฝายกึ่งถาวร กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก โดยได้ด าเนินงาน
ร่วมกับสถาบันในการจัดท าฝายผสมผสาน เพื่อชะลอน้ าและดักตะกอน จ านวน 70 ฝาย เพื่อรักษาความชุ่มชื้น 
และดักตะกอนที่ไหลมาตามน้ า รวมทั้งช่วยรักษาความชุ่มชื้น และสร้างความหลากของพืชพรรณตามริมห้วย 

 
 3) การปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน ช่วยดูดซับน้ าและรักษาความชุ่มชื้นของดิน 
และใช้ในการดักตะกอน โดยปลูกตามระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (คันคูรับน้ าขอบเขา) และปลูกในพื้นที่เสี่ยงต่อ
การพังทลายของดิน จ านวน 20,000 กล้า 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก 

        4) ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนับสนุน
กล้าไม้โตเร็ว และไม้ใช้สอยแก่เกษตรกรน าร่องร่วมกับกิจกรรมการท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง 
จ านวน  27 ราย รวมจ านวนกล้า 1,626 ต้น 
 
 5) การจัดท าแนวกันไฟมีการท าแนวกันไฟรอบแปลงที่ดินท ากินของเกษตรกร พื้นที่แนวกันชน และ
บริเวณหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า โดยท าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี เพื่อป้องกันการ
เกิดไฟไหม้ป่า  



 
 

 

ภาพที่ 8 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในการอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม บ้านแม่ระเมิง 



 
 

5. สรุปกิจกรรมตัวชี้วัด การน าแผนที่รายแปลงไปใช้ประโยชน์ 

 
จากการด าเนินงานพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง (บ้านแม่ระเมิง) ซึ่งมีปัญหาจากการ

ใช้ที่ดินเพาะปลูกข้าวโพด ก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ (ผลผลิตและรายได้ลดลง มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น) 
และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (น้ าท่วม ดินถล่ม ธาตุอาหารในดินลดลง) ซึ่งในการด าเนินงานได้น าข้อมูลราย
แปลงใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
ทางเลือกให้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชที่มีความหลากหลาย ด้วยระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้
ผลตอบแทนมากขึ้น โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการด าเนินงานที่
ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1) ชุมชนให้ความสนใจ และมีการปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงาน ท าให้เกิดการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อยา่งถูกต้องเหมาะสม ตรงตามศักยภาพของพื้นที่มากขึ้น ชุมชนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น โดยใช้
พื้นที่น้อยลง ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  

2) ชุมชนมีความต้องการให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด จัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าเพิ่มเติม สนับสนุนการปลูกผักในโรงเรือน สนับสนุนการปลูกเสาวรสหวาน สนับสนุนกล้าไม้
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มเติม รวมทั้งหาตลาดรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้น ใน
การส่งเสริมอาชีพ เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น และขยาย
ผลส าเร็จไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชนต่อไป 

3) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ในการขับเคลื่อนงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎระเบียบ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า
ขยายพื้นที่ท ากินเพิ่มเติม 

4) พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ในด้านการส่งเสริมอาชีพ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยน าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินราย
แปลงของเกษตรกรเป็นเครื่องมือ ในการด าเนินการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่าย   

5) เจ้าหน้าที่สามารถน าข้อมูลรายแปลง ข้อมูลจากการส่งเสริม และข้อมูลด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ด าเนินงาน เป็นฐานข้อมูลในการติดตามงาน วางแผนการด าเนินงาน วางแผนการผลิต 
และการตลาด ได้อย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

6) หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ในการสร้างการยอมรับ การวิเคราะห์ 
วางแผน ด าเนินงาน และติดตามงานร่วมกับชุมชน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร ซึ่งมีพื้นที่
ท ากินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้พื้นที่ สามารถ
ส่งเสริม และพัฒนาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 



 
 

 
ภาพที่ 9 แผนที่ภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในการส่งเสริมอาชีพ และอนุรักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม บ้านแม่ระเมิง 



 
 

ภาพตัวอย่างการปรับระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร บ้านแม่ระเมิง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพตัวอย่างการปรับระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร บ้านแม่ระเมิง 

 

 

 

 


