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• พ.ศ.2542-2548 สํารวจและจัดทําแผนที่ภูมิประเทศแสดงขอบเขต
และระดับความสูงของภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 10,000 

• ศูนยฯ หนองเขียว แมแฮ ปางดะ หวยน้ําริน อางขาง หนองหอย ปงคา 
พระบาทหวยตม  หวยลึก แมปูนหลวง  หวยโปง ปาเมี่ยง ตีนตก

• ขีดขอบเขตพื้นที่ศูนยฯ 

    - แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1: 50,000

 - การสํารวจและนําชี้แนวขอบเขต โดยเจาหนาที่ศูนยฯ 

    - เอกสาร/แผนที่/แผนผัง  



ขอเท็จจริง/ปญหา
ความไมชัดเจนของขอบเขตพื้นที่ศูนยฯ

 ไมมีเอกสาร/หลักฐาน ที่สามารถใชยืนยันและ/หรืออางอิงขอบเขต

      พื้นที่ศูนยฯ ไดอยางแนนอน/ชัดเจน

ขอบเขตพื้นที่แตละศูนยฯตามแผนที่ แผนผัง เอกสาร และการนําชี้แนวเขต

     ของเจาหนาที่ศูนยฯ  มีหลักเกณฑกําหนดขอบเขตที่แตกตางกัน

แหลงที่มา/ขอบเขตพื้นที่แตละศูนยฯ  มีมากกวา 1 

คําถาม การสํารวจและจัดทําแผนที่ฐาน(Base map) แผนที่สภาพการใชที่ดิน 

            และแผนที่ดินและขอมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ ของแตละศูนยฯ  

จะใชขอบเขตของหนวยงาน/ขอบเขต/เนื้อที่เทาใด 

 



1 ก.พ.48  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

     ใหดําเนินการตรวจสอบ    และปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

16 ก.พ.48  ประกาศมูลนิธิฯ ที่ 03/2548 แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแนวเขตพื้นที่โครงการหลวง 
โดยมี ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี เปนประธาน  และนายอภิชาต วรรธนะประธีป เปนเลขาฯ 

17 พ.ค.49 ประกาศมูลนิธิฯ ที่ 18/2549 แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแนวเขตพื้นที่โครงการหลวง 
โดยมี ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี เปนประธาน และ นายประกรรจ  วัฒนภิญโญ เปนเลขาฯ 

        - ตรวจสอบและสํารวจรังวัดจัดทําแนวขอบเขต ในแผนที่มาตราสวน 1: 50,000

- ตรวจสอบขอบเขต(พื้นที่ปฏิบัติงาน) กับพื้นที่ไดรับอนุญาตจาก กรมปาไม

        - จัดทําแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ปฏิบัติงานใหตรงกับความเปนจริง

          1. ครอบคลุมพื้นที่หมูบานที่ใหศูนยฯเขาปฏิบัติงาน

          2. ขอบเขตพื้นที่ใหอยูในลักษณะลุมน้ํา โดยพิจารณาจาก 

            -  เสนชั้นความสูง จากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 



ขอบเขตพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง

แผนที่ แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ.2527)
        แตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามโครงการสถานีเกษตรหลวงอางขาง 
        เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507



ขอบเขตพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง
จัดทําโดยคณะทํางานปรับปรุงแนวเขตพื้นที่โครงการหลวง (พ.ศ.2550)

12.6 กม2



ขอบเขตพื้นที่ ที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 
พ.ศ.2527 (16,808 ไร)

คณะปรับปรุงแนวเขตพื้นที่  พ.ศ.2550(7,856 ไร) 

พื้นที่ดําเนินงานของศูนยฯ พ.ศ.2550(1,989 ไร) 

ขอบเขตพื้นที่ สถานีเกษตรหลวงอางขาง



ขอสรุปเกี่ยวกับการการจัดทําแผนที่และชั้นขอมูลขอบเขตพื้นที่ศูนยฯ 
มอบหมายใหสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ โดยสวนพิสูจนสิทธิที่ดิน  
(คุณแสงชม  พจนสมพงสและคณะทํางาน) 

ใชแผนที่และขอมูลแผนที่ โครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพยสินของกระทรวงเกษตรฯ มาตราสวน 1 : 4,000 เปนแผนที่ฐาน

ใหขีดขอบเขตพื้นที่ศูนยฯในลักษณะ “ลุมน้ํา”โดยพิจารณาจากเสนชั้นความสูง

อยูในขอบเขตของพื้นที่ที่กรมปาไม/อุทยานแหงชาติอนุญาตใหใชพื้นที่ (ถามี)

ครอบคลุมพื้นที่ดําเนินงานของศูนยฯ

สอดคลองและ/หรือเปนไปตามขอบเขตที่ปรากฏในแผนที่ เอกสาร หลักฐาน ของ
คณะทํางานปรับปรุงแนวเขตพื้นที่โครงการหลวงฯ (พ.ศ.2548)



ขอบเขตพื้นที่ สถานีเกษตรหลวงอางขางขอบเขตพื้นที่ สถานีเกษตรหลวงอางขาง

ขอบเขตพื้นที่ ที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม(พ.ศ.2527)

ขอบเขต คณะปรับปรุงฯ(พ.ศ.2550)

พื้นที่ดําเนินงานของศูนยฯ

พื้นที่ลุมน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2552-2555)



ภาพถายออรโธสี มาตราสวน 1: 4,000ภาพถายออรโธสี มาตราสวน 1: 4,000



แผนที่เสนชั้นความสูง มาตราสวน 1: 4,000แผนที่เสนชั้นความสูง มาตราสวน 1: 4,000





13.2 กม2



ขอบเขตพื้นที่ ที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 
พ.ศ.2527(16,808 ไร)
คณะทํางานปรับปรุงแนวเขตพื้นที่โครงการหลวง  
พ.ศ.2550 (7,856 ไร) 

พื้นที่ดําเนินงานของศูนยฯ (สงเสริมและพัฒนา)
พ.ศ.2550(1,989 ไร) 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2552 (8,261 ไร)



การสํารวจและจัดทําขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตมการสํารวจและจัดทําขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม

พ.ศ.2527

พ.ศ.2550

พ.ศ.2553



ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯพระบาทหวยตม

แผนที่ แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ.2527)
        แตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามโครงการหลวงพระบาทหวยตม
        เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507



ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯพระบาทหวยตม
จัดทําโดยคณะทํางานปรับปรุงแนวเขตพื้นที่โครงการหลวง (พ.ศ.2550)

34.6 กม2



ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯพระบาทหวยตม
จัดทําโดยกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2553)

35.2 กม2



ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม

ภาพถายออรโธสี มาตราสวน 1: 4,000



แผนที่เสนชั้นความสูง มาตราสวน 1: 4,000

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม



การขีดเสนแสดงขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตมการขีดเสนแสดงขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม



การขีดเสนแสดงขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตมการขีดเสนแสดงขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม



แผนที่  ขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตมแผนที่  ขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม



ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯแมสาใหม 

แผนที่แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ.2534)
แตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามโครงการหลวงแมสาใหมฯเปนพนักงาน
เจาหนาที่ตาม พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507

คณะทํางานปรับปรุงแนวเขตฯ (พ.ศ.2550)

11.4 กม2



11.05 กม2

กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2553)

ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯแมสาใหม 



ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯแมสาใหม 



ขอบเขตพื้นที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท

แผนที่แนบทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่มูลนิธิฯเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม พรบ.อุทยานฯ (พ.ศ.2549)



ขอบเขตพื้นที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท
คณะทํางานปรับปรุงแนวเขตฯ (พ.ศ.2550) กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2553)



ขอบเขตพื้นที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท

กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2553)



การปรับปรุงขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ที่มีบริเวณพื้นที่ติดตอกัน
(พ.ศ.2556)

การปรับปรุงขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ที่มีบริเวณพื้นที่ติดตอกัน
(พ.ศ.2556)



ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง

ตําบล อําเภอ จังหวัด
เนื้อที่

ตาราง กม. ไร

แกนอย เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม       30.828    19,268 

ขุนวาง แมวิน,แมนาจร แมวาง,แมแจม เชียงใหม        97.962    61,226 

ทุงหลวง แมวิน แมวาง เชียงใหม        26.283    16,427 

ปางดะ สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม        11.297      7,061 
แมสะปอก1,2 แมวิน แมวาง เชียงใหม 34.180 21,365
แมแฮ แมนาจร,บอแกว แมแจม,สะเมิง เชียงใหม        44.178    27,611 

หนองเขียว เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม        33.032    20,645 

อางขาง แมงอน,มอนปน ฝาง เชียงใหม       13.217      8,261 

รวม 290.977 181,864

ผลการดําเนินงาน ป 2552



ผลการดําเนินงาน ป 2553

ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง

ตําบล อําเภอ จังหวัด
เนื้อที่

ตาราง กม. ไร

ทุงเรา1,2 สะเมิงใต,โปงแยง สะเมิง,แมริม เชียงใหม 13.180 8,237

ทุงเริง บานปง หางดง เชียงใหม           9.671      6,044 

พระบาทหวยตม ลี้,นาทราย ลี้ ลําพูน         35.197    21,998 
แมแพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม         14.552      9,095 
แมสาใหม โปงแยง แมริม เชียงใหม         11.050      6,906 
แมหลอด สบเปง แมแตง เชียงใหม          8.239      5,149 
หนองหอย แมแรม,โปงแยง แมริม เชียงใหม         23.393    14,621 
หมอกจาม ทาตอน ,แมนาวาง แมอาย เชียงใหม         19.243    12,027 
หวยเสี้ยว บานปง,น้ําแพร หางดง เชียงใหม           8.731      5,457 
อินทนนท บานหลวง จอมทอง เชียงใหม         55.251    34,532 

รวม 198.507 124,066

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางแสดงเฉพาะเนื้อที่ในหนวยของ“ไร”การคํานวณผลรวมนํา หนวยของ “งาน และตารางวา”มาคํานวณดวย



ผลการดําเนินงาน ป 2554
ศูนยพัฒนา

โครงการหลวง
ตําบล อําเภอ จังหวัด

เนื้อที่
ตาราง กม. ไร

ขุนแปะ บานแปะ จอมทอง เชียงใหม          22.328    13,955 
ตีนตก หวยแกว แมออน เชียงใหม          27.921    17,450 
ปาเมี่ยง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม          36.397    22,748 
มอนเงาะ1,2 เมืองกาย,สบเปง แมแตง เชียงใหม 27.980 17,488
แมทาเหนือ ทาเหนือ แมออน เชียงใหม            8.832      5,520 

วัดจันทร 1,2 บานจันทร แมแจม เชียงใหม 44.384 27,740

หวยน้ําริน แมเจยดีใหม เวียงปาเปา เชียงราย          20.524    12,828 

หวยโปง แมเจยดีใหม เวียงปาเปา เชียงใหม          16.394    10,247 

หวยลึก ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม          11.814      7,384 

หวยสมปอย ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม          26.401    16,501 

รวม 242.975 151,860

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางแสดงเฉพาะเนื้อที่ในหนวยของ“ไร”การคํานวณผลรวมนํา หนวยของ “งาน และตารางวา”มาคํานวณดวย



ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง

ตําบล อําเภอ จังหวัด
เนื้อที่

ตาราง กม. ไร

ปงคา ผาชางนอย ปง พะเยา          41.830    26,144 

ปางอุง 1,2 แมศึก แมแจม เชียงใหม 27     16,922 

ผาตั้ง ทาขาม เวียงแกน เชียงราย          10.391      6,494 

แมโถ 1,2 บานทับ แมแจม เชียงใหม 50.344 31,465

แมปูนหลวง 1,2 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย 18.716 11,697

แมลานอย 1,2 ทาผาปุม แมลานอย แมฮองสอน 35.321 22,076
แมสะเรียง 1,2 ปาแป แมสะเรียง แมฮองสอน 34.965    21,853 
สะโงะ เวียง เชียงแสน เชียงราย          13.568      8,480 
หวยน้ําขุน 1,2 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย 51.750    32,343 

หวยแลง 1,2,3 ปอ เวียงแกน เชียงราย 54.281   33,926
รวม 338.17 211,401

ผลการดําเนินงาน ป 2555

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางแสดงเฉพาะเนื้อที่ในหนวยของ“ไร”การคํานวณผลรวมนํา หนวยของ “งาน และตารางวา”มาคํานวณดวย



ปีที ดําเนินการ จํานวนศูนย์ เนื อที (ไร่)

พ.ศ.2552 8 181,864

พ.ศ.2553 10 124,066

พ.ศ.2554 10 151,860

พ.ศ.2555 10 211,401

38 669,191

สรุปผลการดําเนินงานการจัดทําขอบเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
(พ.ศ.2552-255)

หมายเหตุ : มีการแกไข ปรับปรุงขอบเขตพื้นที่ศูนยฯ (2555-2556)  2 ครั้ง
              - ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯ ที่ดําเนินการในป พ.ศ.2552
              - ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯที่มีบริเวณพื้นที่ติดตอกัน

หมายเหตุ : มีการแกไข ปรับปรุงขอบเขตพื้นที่ศูนยฯ (2555-2556)  2 ครั้ง
              - ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯ ที่ดําเนินการในป พ.ศ.2552
              - ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯที่มีบริเวณพื้นที่ติดตอกัน



ผลการดําเนินงาน ป 2552-2555



การสนับสนุนแผนที่และขอมูลแผนที่ 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่   กรมพัฒนาที่ดินสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่   กรมพัฒนาที่ดิน



จัดทําโดย : ราชวัลย   กันภัย และ ปวีณา    เปรมเจริญ 
                กลุมบริการแผนที่และภาพถายออรโธส ี สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
                โทร. 025797590 ,025790986   http://www.lddservices.org


