
 
 

รายงานผลการด าเนินการให้ชุมชนน าแผนท่ีขอบเขตที่ดินรายแปลงของเกษตรกรไปใช้ประโยชน์  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านแม่จันหลวง - แม่เต๋อ) 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินและที่ดินรายแปลงปี พ.ศ. 2556 

ประชากรบ้านแม่จันหลวง - แม่เต๋อ เป็นชาวเขาเผ่าอาข่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เดิมมี
ระบบการปลูกพืชเพื่อการยังชีพ แต่ในปัจจุบันมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้มีระบบการ
เพาะปลูกพืชที่เน้นเพื่อการค้าควบคู่กับการยังชีพ กล่าวคือ มีการปลูกข้าวและพืชผักต่าง ๆ ส าหรับการบริโภค
ภายในครัวเรือน และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิดที่ท ารายได้ให้แก่เกษตรกร คือ กาแฟ พลัม และชา 

บ้านแม่จันหลวง - แม่เต๋อ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ-ป่าน  าแม่ค า ป่าน  าสลอง ป่าน  าแม่วัน 
โดยมีการประกาศแนวเขต เมื่อปี พ.ศ. 2523 จากการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
อยู่ในเขตพื นที่ป่าอนุรักษ์โซน C และพื นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ครอบคลุมพื นที่ป่าธรรมชาติประเภทป่าดิบเขา 
พื นที่ส่วนใหญ่อยู่พื นที่ที่เป็นป่าต้นน  าล าธาร ในชั นคุณภาพลุ่มน  าที่ 1B จ านวน 1,931.52 ไร่ รองลงมาอยู่ใน 
ชั นคุณภาพลุ่มน  าที่ 1A มีเนื อที่ประมาณ 555.63 ไร่ ทั งนี บ้านแม่จันหลวง - แม่เต๋อ มีการแบ่งการใช้ประโยชน์
จากพื นที่ป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) ดังนี  
             1) พื นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ เป็นป่าที่เป็นแหล่งต้นน  าล าธาร และเป็นแหล่งหัวน  าประปาภูเขา
ของหมู่บ้าน มีพื นที่ประมาณ 171.88 ไร่ หรือร้อยละ 5.81 ของพื นที่ป่าชุมชนทั งหมด เป็นพื นที่ป่าที่ได้รับการ
ยกเว้นการเข้าไปบุกรุกในพื นที่  

2) พื นที่ป่าชุมชนเพื่อการใช้สอย เป็นป่าที่ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บหาของป่า 
เช่นเห็ด หน่อไม้ พืช สมุนไพรต่างๆ และน าทรัพยากรป่าไม้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัย และน ามาใช้
ประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้าน มีพื นที่ประมาณ 2,731.54 ไร่ หรือร้อยละ 92.41 ของพื นที่ป่าชุมชนทั งหมด มี
การกระจายตัวอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 

3) พื นที่ป่าปลูกปี 2537 เป็นพื นที่ป่ามีพื นที่ประมาณ 52.39 ไร่ หรือร้อยละ 1.77 ของพื นที่ป่า
ชุมชนทั งหมด 

 ตารางที่ 1 การจ าแนกพื นที่ป่าชุมชน บ้านแม่จนัหลวง - แม่เต๋อ 

ล าดับ ป่าชุมชน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 พื นที่อนุรักษ ์ 171.88 5.81 

2 พื นที่ใช้สอย 2,731.54 92.41 

3 พื นที่ป่าปลูกป ี2537 52.39 1.77 

รวม 2,955.81 100.00 

 



 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ป่าชุมชน บ้านแม่จันหลวง – บ้านแม่เต๋อ 



 
 

จากการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรายแปลงปี พ.ศ. 2556 พบว่า บ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ มี
พื นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ทั งหมดจ านวน 280 แปลง มีเกษตรกร จ านวน 345 ราย  มีพื นที่
เพาะปลูกทั งหมด 2,741.12 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินรายแปลงบ้านแม่จันหลวง จ านวน 127 แปลง มีพื นที่เพาะปลูก
ทั งหมด 1,108.38 ไร่ และเป็นที่ดินรายแปลง บ้านแม่เต๋อ จ านวน 153 แปลง มีพื นที่เพาะปลูกทั งหมด 
1,632.74 ไร่ ซึ่งพื นที่ที่เกษตรกรถือครองทั งหมดเป็นพื นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยพืชหลักที่ปลูก ได้แก่ กาแฟ 
พลัม ชา และข้าว รวมทั งมีการท าการเกษตรผสมผสาน มีพืชที่ปลูก ได้แก่ กระเทียม กะหล่ าปลี มะเขือเทศ 
หน่อไม้น  า และไม้ผลอื่น ๆ (กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะขามป้อม ส้ม เสาวรส อะโวคาโด และมะไฟ) 

เกษตรกรบ้านแม่จันหลวง – บ้านแม่เต๋อ ส่วนใหญ่ปลูกกาแฟ และพลัม มากที่สุด จ านวน 79 แปลง 
มีพื นที่เพาะปลูก 754.74 ไร่ รองลงมา คือ ปลูกพลัมเพียงอย่างเดียว จ านวน 38 แปลง มีพื นที่เพาะปลูก 
276.67 ไร่ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2, 3, 4 และ 5) 

ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรายแปลงบ้านแม่จันหลวง - แม่เต๋อ ปี พ.ศ. 2556  

พืชที่ปลูก จ านวนแปลง พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
1. ข้าว 52 471.66 17.21 
2. ข้าวโพด 9 108.98 3.98 
3. พลัม 38 276.67 10.09 
4. กาแฟ 4 28.17 1.03 
5. กาแฟ ข้าว 5 48.64 1.77 
6. กาแฟ พลัม 79 754.74 27.53 
7. พลัม ชา 6 88.05 3.21 
8. กาแฟ ข้าว พลัม 22 243.16 8.87 
9. กาแฟ ชา พลัม 13 175.41 6.40 
10. กาแฟ พลัม บ๊วย 4 121.37 4.43 
11. เกษตรผสมผสาน 29 243.39 8.88 
12. ไม้ผลอื่นๆ 19 180.88 6.60 

รวม 280 2741.12 100.00 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร บ้านแม่จันหลวง – บ้านแม่เต๋อ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แปลงที่ปลูกพลัม บ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4 แปลงที่ปลูกกาแฟ บ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ 



 
 

ภาพที่ 5 แปลงที่ปลูกข้าว บ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ 



 
 

ปฏิทินการปลูกพืช 
เกษตรกรบ้านแม่จันหลวง – บ้านแม่เต๋อ มีการปลูกพืชหลัก 7 ชนิด คือ  กาแฟ พลัม ชา ข้าว 

ข้าวโพด มะเขือเทศ และกะหล่ าปลี  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก 
ซึ่งมีช่วงการเพาะปลูก – เก็บเกี่ยวพืช ตั งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ดังตารางที่ 3 ซึ่งท า
ให้เกษตรกรบ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ มีการประกอบอาชีพรองน้อย เนื่องจากไม่มีช่วงเวลาว่างงานหลังการ
เก็บเกี่ยวพืช   

นอกจากนี เกษตรกรบ้านแม่จันหลวง – บ้านแม่เต๋อ มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงอาศัยอยู่กับป่า ท าให้มีการเก็บ
ของป่าตามฤดูกาล โดยในช่วงเดือนมกราคมมีการเก็บก๋งไปขายเดือนเมษายนมีการเก็บน  าผึ งป่า และเดือน
กรกฎาคม – เดือนกันยายนมีการเก็บหน่อไม้ รถด่วน และเห็ด  ทั งเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและการ
ขายให้กับชุมชนในท้องถิ่น    

ตารางที่ 3 ปฏิทินการเพาะปลูกพืช บ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ 
 

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. กาแฟ             

2. พลัม             

3. ชา             

4. ข้าว         

 

              

5. ข้าวโพด                         

6. มะเขือเทศ             

7. กะหล่ าปลี             

 
สัญลักษณ์ 

  เตรียมแปลง    ปลูก  เก็บเกี่ยว 
 

 



 
 

การวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงบ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ ตามร่างแผนการใช้ที่ดิน 
โดยวิเคราะห์ร่วมกับชนิดพืชที่เพาะปลูก  และการท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่เพาะปลูก พบว่า      
บ้านแม่จันหลวง - แม่เต๋อ มีพื นที่ส่วนใหญ่เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดิน มีพื นที่ 2,488.27 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 90.78 ของพื นที่ที่ดินรายแปลงทั งหมด และมีพื นที่ที่ไม่เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดิน จ านวน 252.79 
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.22 ของพื นที่ทั งหมด ซึ่งพื นที่ที่ไม่เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดินควรมีแนวทางในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องและเหมาะสมตามร่างแผนการใช้ที่ดิน (ตารางที่ 4, ภาพที่ 6 และ 7) ดังนี   
                1) ป้องกันการบุกรุกขยายพื นที่ท ากินเข้าไปในพื นที่ป่าไม้ โดยการก าหนดขอบเขตที่ท ากินให้
ชัดเจนตามศักยภาพของที่ดิน และข้อจ ากัดในการใช้พื นที่ของรัฐ 
                2) เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่เกษตรกรรมบริเวณที่มีความลาดชันสูง  
เพื่อแก้ไขและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
                3) เผยแพร่วิธีการ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าระบบการอนุรักษ์ดินและน  าที่
เกษตรกรสามารถท าได้เอง เช่น การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืชสลับแถว เป็นต้น 
                4) ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

 5) ส่งเสริมการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยใช้วิธีทางชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมี 
                6) ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ 
                7) ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินทั ง
ด้านการอนุรักษ์ดินและน  า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมและการ
ป้องกันรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

    8) เน่ืองจากพื นที่โครงการฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ และเป็นพื นที่ที่มีความลาดชันสูงท าให้พื นที่
ที่มีศักยภาพเหมาะสมส าหรับเกษตรกรรมในพื นที่โครงการฯ มีอย่างจ ากัด อีกทั งยังมีข้อจ ากัดด้านศักยภาพ
ของที่ดิน ดังนั นควรมีการส่งเสริมและขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวงแก่เกษตรกรในการผลิตพืชที่ให้
ผลตอบแทนสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เสาวรส องุ่น อะโวคาโด พลัม  บ๊วย แมคคาเดเมีย กาแฟ 
พืชผักในและนอกโรงเรือน เป็นต้น ทั งนี ภาครัฐควรสนับสนุนปัจจัยและเทคโนโลยีด้านการผลิต  และมี
มาตรการด้านการตลาดรองรับ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
ตารางที่ 4 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ร่างแผนการใช้ที่ดินปี 2555 
      

ล าดับ แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 เป็นไปตามร่างแผนการใช้ที่ดิน 2,488.27 90.78 

2 ไม่เป็นไปตามร่างแผนการใช้ทีด่ิน    252.79   9.22  

รวม  2,741.12  100.00  



 
 

 
ภาพที่ 6 แนวทางการใชป้ระโยชน์ที่ดินรายแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ร่างแผนการใช้ทีด่ิน บ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ 



 
 

 

 

ภาพที่ 7 มาตรการและข้อเสนอแนะตามร่างแผนการใชท้ี่ดิน บ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ 



 
 

1. รายงานการประชุมเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์แผนที่ขอบเขตที่ดินรายแปลงของชุมชน 
 

จัดเวทีชุมชนเพื่อชี แจงแผนงานการน าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาท าการปรับพื นที่เพื่อพัฒนา
รูปแบบการท าการเกษตรที่เหมาะสม วันที่ 18 มีนาคม 57 ณ บ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ จ านวนผู้เข้าร่วม 62 
ราย 

โดยมีหน่วยงานในพื นที่เข้าร่วมเพื่อวางแผน และเสนอแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
- กรมพัฒนาที่ดินมีแผนด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าครอบคลุมพื นที่ 400 ไร่ ทหาร

พรานในพื นที่มีแผนจัดสร้างฝายชะลอน  า อยู่ระหว่างการส ารวจพื นที่ ทางสถาบันมีแผนปลูกป่าฟื้นฟูพื นที่ต้น
น  าอ่างเก็บน  าแม่จันหลวง 10 ไร่ และสนับสนุนการด าเนินการต่อเนื่องโครงการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกที่ทาง 
IUCN และ FORRU ได้ด าเนินการไว้แต่หมดงบประมาณในการด าเนินการต่อ ซึ่งได้ประสานงานขอข้อมูลการ
วิจัยเบื องต้นมาสรุปและวางแผนการด าเนินกิจกรรม 

- แผนการปรับพื นที่ส่วนใหญ่พื นที่เป็นพื นที่ปลูกกาแฟ และชา ชุมชนเห็นผลการปลูกกาแฟใต้ร่มเงา 
ซึ่งเกษตรกรบางส่วนได้ด าเนินการมาแล้ว มีการเสนอขอกล้าไม้เพื่อน าไปปลูกร่วม ตามแนวทางการปลูกไม้ 3 
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ให้ได้ประโยชน์จากพื นที่มากที่สุด ซึ่งตามความคิดเห็นเกษตรกรต้องการได้รับการ
สนับสนุนแบบเต็มที่ ซึ่งทางสถาบันมีงบประมาณจ ากัด ทั งนี ในการประชุมได้สรุปเป็นการเสนอรายชื่อ
เกษตรกรที่สนใจด าเนินการอย่างจริงจังเท่านั น และทางสถาบันจะสนับสนุนแค่บางส่วน ส่วนที่เหลือเป็นการ
ลงทุนของเกษตรกรเอง 

จากการประชุมเพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกัน สรุปได้ว่า ชุมชนมีพืชเดิมที่ปลูกอยู่แล้วใน
ลักษณะเป็นไม้ยืนต้น เช่น กาแฟ พลัม และชา ซึ่งสามารถที่ช่วยอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่ได้ แต่ควรจะมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีรายได้เพิ่มมากขึ นในแปลงเดิม จะเน้นการปลูกไม้ 
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เสริมเข้าไปในพื นที่ เพื่อสร้างความหลากหลาย ช่วยเป็นร่มเงาให้กับกาแฟ และ
ได้รับประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกในพื นที่เพิ่มมากขึ น ทั งนี ยังมีพื นที่ที่มีความลาดชันสูง จ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าขึ น เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และพัฒนาการเพาะปลูกใน
ระบบโดยการมีส่วนร่วมของกรมพัฒนาที่ดิน ในส่วนเขตพื นที่ป่า ชุมชนจะด าเนินการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ 
สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นป่าพื นบ้านอาหารชุมชนต่อไป 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

การประชุมวิเคราะห์แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง 
 
 

   



 
 

2. รายงานการจัดท าแผนการด าเนินงานปรับการใช้ที่ดินรายแปลงให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงคู่มือขยายผล) 
 

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

1) การส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
2) ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ด้วยระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3) สนับสนุนชุมชนให้ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยการมี

ส่วนร่วม 
 

ตารางที่ 5 แผนการด าเนินงานปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง บ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ  
 

 
 

 

 

 

 



 
 

3. รายชื่อกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนด าเนินการ และบริหารจัดการแผนงาน 

ชุมชนบ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ มีการจัดตั งกลุ่ม เพื่อด าเนินกิจกรรมการปรับระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินรายแปลง และบริหารจัดการงานตามแผน มีสมาชิกจ านวน 26 ราย ดังนี  

1. นายอาเชอะ  เมอแล่ 
2. นายอาแย  หวุ่ยยือกู่ 
3. นายอานะ  หวุ่ยยือกู่ 
4. นายอาฉ่า  ศริิรกูลเมฆินทร์ 
5. นายอาโซ้  หวุ่ยยือกู่ 
6. นางอาพู่  เพม่ะ 
7. นายหลีเคอ  ยีบรา 
8. นางปูเจ  อาซ่า 
9. นายอาจือ  มอโป๊ะ 
10. นางบูสึ  มอโป๊ะ 
11. นายอาชา  มอโป๊ะ 
12. นางหมี่เยอะ  มอโป๊ะ 
13.นายหล่อเวย  วุยซือ 
14. นายอาหย่า  วุยซือ 
15. นายอาโซ  วุยซือ 
16. นายบูตือ  เม่อแล 
17. นายอาผ่า  อาปิกู ่
18. นายอาหน่ึง  มอโป๊ะ 
19. นายอาโซ  เบียวกูกู ่
20. นายอาพา  แลเฉอะ 
21. นายหล่อแม  มอโป๊ะ 
22. นายสุทธิชัย  แลเฉอะ 
23. นายอาก่อ  เชอหมือ 
24. นายอาเช่  มอโป๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. รายงานสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนที่
ก าหนด 
 

4.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ ปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง สนับสนุนชุมชนบ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ ในการปรับ

ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ชุมชนมีทางเลือกในการท าเกษตร สามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ น ทั งระยะสั น และ
ระยะยาว โดยใช้พื นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้
ด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า และพัฒนาส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในพื นที่ ได้แก่ ปลูก
ไม้ผลเมืองหนาว ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ 

1) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า โดยกรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ครอบคลุม
พื นที่ 400 ไร่ จ านวนเกษตรกร 36 ราย พื นที่ด าเนินการ เป็นพื นที่ท าการเกษตร พืชไร่ ข้าวโพดอาหารสัตว์ ใน
การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการสูญเสียหน้าดิน การเกิดดินถล่ม พร้อม
สนับสนุนกล้าชาส าหรับปลูกในระบบจ านวน 20,000 กล้า เพื่อปรับการใช้พื นที่การท าการเกษตร จากการ
ปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชที่ให้รายได้ต่ า เป็นการปลูกชาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกรในพื นที่  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

การจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า 
 

2) การสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มกาแฟอราบิก้า 
ชุมชนบ้านแม่จันหลวง – แม่เต๋อ เป็นพื นที่ผลิตกาแฟอันดับต้นของประเทศ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ให้ปริมาณการผลิตสูง และมีคุณภาพ เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการใช้พื นที่
ให้เหมาะสม ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นักวิชาการ เข้าพื นที่เพื่อส ารวจพื นที่แปลงปลูกกาแฟ ส ารวจโรคและแมลงในแปลงเกษตรกร 
พบว่า การปลูกกาแฟอราบิก้ามีการปลูกทั งในพื นที่โล่งแจ้ง และปลูกร่วมกับต้นไม้อื่นที่ให้ร่มเงา ซึ่งการปลูก
กาแฟภายใต้ร่มเงาไม้ ต้นกาแฟมีสภาพสมบูรณ์มากกว่ากาแฟที่ปลูกกลางแจ้ง เรื่องโรคและแมลงพบหนอน



 
 

เจาะล าต้น โดยมีการแนะน าเบื องต้นให้มีการตัดแต่งกิ่ง ตัดกิ่งที่มีหนอนออกและน าไปเผาเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว 

จากการส ารวจพื นที่ได้สนับสนุนเกษตรกรให้เกิดการจัดตั งกลุ่มผู้ผลิตกาแฟคุณภาพบ้านแม่
จันหลวง – แม่เต๋อ เพื่อควบคุมการผลิตตามแบบแผนค าแนะน าที่เหมาะสมจากนักวิชาการ และการควบคุม
ติดตามปริมาณผลผลิตในพื นที่โดยมีจ านวน ผู้เข้าร่วม 19 ราย พื นที่ จ านวนพื นที่ปลูก 380 ไร่ (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6 รายชื่อกลุ่มเกษตรกรผลิตกาแฟกะลา บ้านแม่จันหลวง - แม่เต๋อ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 นายอาโซ  แลเชอะ 11 นายหล่อโก๊ะ เมอแล่ 
2 นายสมศักดิ์ แล่เฉอะ 12 นายธนดล หวุ่ยยือกู่ 
3 นายอาเช ่ มอโป๊ะ 13 นายอาหย่า วุยซือ 
4 นายอาอยู่ เหมอแล 14 นายอาเคอะ มอโป๊ะ 
5 นายสุทธิชัย แลเฉอะ 15 นายวีรภัทร มอโป๊ะ 
6 นายอาโซ วุ่ยซือ 16 นายอาฉ่า ศิริกุลเมฆินทร์ 
7 นายอาชา แลเฉอะ 17 นายอาก่อ เชอหมื่อ 
8 นายอาชัย วุยยือ 18 นายอาเคอ เบียงกูกู่ 
9 นายอาซ่อง เหมอแล 19 นายยาปะ มือแล 
10 นายทวีชัย หวุ่ยยือกู่   

 
การทดสอบสารชีวภัณฑ์กับหนอนเจาะล าต้นกาแฟ เกษตรกร จ านวน 5 รายพื นที่ 25 ไร่ เพื่อ

เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณการใช้สารเคมีในพื นที่ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน  า เพิ่มคุณภาพการผลิตที่
ปลอดภัย 

การสนับสนุนกล้าไม้เพื่อน าไปปลูกเป็นร่มเงากาแฟ โดยสนับสนุนกล้าไม้ป่า กล้าไม้โตเร็ว 
และไม้ผลเมืองหนาวบางชนิดที่สามารถปลูกได้ในพื นที่ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้การผลิตจากการใช้พื นที่ โดยได้
ท าการสนับสนุนกล้าไม้ยืนต้น ได้แก่มะคาเดเมียจ านวน 4,000 กล้า กล้าพี ช 8,000 กล้า จันทร์ทองเทศ 1,000 
กล้า และเงาะ 600 กล้า ให้แก่ เกษตรกร 26 ราย ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 250 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การสนับสนุนกิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุม่กาแฟอราบิก้า 
  

3) ส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวาน เพื่อทานสด และเสาวรสเปรี ยวเพื่อส่งโรงงาน โดยมีเกษตรกร
ผู้ผลิต จ านวน 5 ราย พื นที่ประมาณ 30 ไร่ 

 
 
 



 
 

4.2 กิจกรรมและงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน  า จ านวน 20 ไร่ ด าเนินการพื นที่ป่าต้นน  าแม่จัน เหนืออ่างเก็บน  า

แม่จันหลวง พื นที่ 10 ไร่ และบริเวณพื นที่ป่าเสื่อมโทรม 10 ไร่ โดยกล้าไม้ที่น าไปปลูกได้แก่ กล้านางพญาเสือ
โคร่ง 2,000 กล้า ต้นหว้า 500 กล้า  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าตน้น  า 
 

2) การจัดท าแนวกันไฟ รอบแปลงที่ดินท ากินของเกษตรกร และรอบแปลงป่าชุมชน ระยะทาง 5 
กิโลเมตร เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และการลุกลามของไฟที่อาจเกิดจากความประมาทของเกษตรกร ไม่ให้เกิด
ความเสียหายของพื นที่ป่าชุมชน และป่าต้นน  า และเป็นการสร้างจิตส านึกชุมชนในการดูแลรักษาพื นที่ป่าของ
ชุมชนเอง 

3) ส่งเสริมการปลูกแฝกในแปลงกาแฟเพื่อลดการชะล้างของหน้าดินพื นที่ 1 ไร่ เกษตรกร 1 ราย 
เพื่อชะลอการสูญเสียหน้าดิน ด าเนินการในพื นที่ปลูกกาแฟที่มีความลาดชัน และไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา  

 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

กิจกรรมการจดัท าแนวกนัไฟ และปลูกหญ้าแฝก 
 
 
 

   
 

  



 
 

     

                     

สัญลักษณ์

_̂ เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตกาแฟ
แนวกันไฟ
พื นท่ีปลูกป่าฟื้นฟู ปี57
สนับสนุนการปลูกแฝก
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า
ส่งเสริมการปลูกไม้ยนืต้น ปี 57

สัญลักษณ์

_̂ เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตกาแฟ
แนวกันไฟ
พื นท่ีปลูกป่าฟื้นฟู ปี57
สนับสนุนการปลูกแฝก
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า
ส่งเสริมการปลูกไม้ยนืต้น ปี 57



 
 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมตัวชี วัด และข้อเสนอแนะ 
จากการด าเนินงานในการน าข้อมูลรายแปลงใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปผลได้ดังนี   

1) ชุมชนมีความต้องการให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั งในด้านการพัฒนาแหล่งน  า การส่งเสริม
อาชีพ การหาช่องทางด้านการตลาด การสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ น ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้ และขยายผลส าเร็จไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชน
ต่อไป  

2) พัฒนาให้เป็นพื นที่ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนบนพื นที่สูง ในด้านการส่งเสริมอาชีพ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื นที่สูง โดยน าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินราย
แปลงของเกษตรกรเป็นเครื่องมือ ในการด าเนินการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่าย   

3) เจ้าหน้าที่สามารถน าข้อมูลรายแปลง ข้อมูลจากการส่งเสริม และข้อมูลด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ด าเนินงาน เป็นฐานข้อมูลในการติดตามงาน วางแผนการด าเนินงาน วางแผนการผลิต 
และการตลาด ได้อย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ น 

4) หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ในการสร้างการยอมรับ การก าหนด
ขอบเขตพื นที่ การวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินงาน และติดตามงานร่วมกับชุมชน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินราย
แปลงของเกษตรกร ซึ่งมีพื นที่ท ากินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้งในการใช้พื นที่ สามารถส่งเสริม และพัฒนาพื นที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


