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คำนำ 
 

กรมพัฒนาที่ดินมีการพัฒนางานด้านวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรดินและที่ดิน ปัจจุบันได้ดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินครอบคลุมทั้งประเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมด้ านการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ         
ในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะและสภาพปัญหาของพ้ืนที่ ทั้งมาตรการทางวิธีพืชและวิธีกล ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวจะช่วยปรับโครงสร้างพ้ืนฐานของดินในพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช เป็นการป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติทางการเกษตร การบรรเทาภาวะโลกร้อน รวมถึงช่วยรักษาระบบนิเวศทางดินให้เกิดการใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใน
ผลผลิตที่ 3:ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา กิจกรรมหลักที่ 8 : ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินประกอบด้วย 2 โครงการ คือ (1) โครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อ        
การสูญเสียหน้าดิน (2) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ครอบคลุมทั้งประเทศเพ่ือเป็น
การป้องกัน ปรับปรุง ฟ้ืนฟูสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่การเกษตร นอกจากนี้ ยังเป็น
การเตรียมการให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย ให้ลดความเสียหายและเพ่ิมรายได้ในช่วงที่เกิดวิกฤติจากภัยทางธรรมชาติ     
และภัยพิบัติทางการเกษตร 

ดังนั้น เพ่ือให้ทราบผลสำเร็จจากการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จึงได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยรวบรวมผลการดำเนินงาน 
ระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์    
และสรุปผลเป็นภาพรวมระดับกรม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน และส่วนที่ 3 
ภาพกิจกรรม กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) กองแผนงาน  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 จะสามารถนำไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผู้บริหาร การจัดทำแผนงาน/งบประมาณ และการดำเนินงานในระดับ พ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
         

      กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD)  
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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยตอ่ดินถล่ม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมจังหวัดภาคเหนือตอนบนในช่วงเดือนสิงหาคม 2549 สาเหตุหลั ก
นอกจากคุณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่แล้วยังมีปัจจัยอ่ืนที่มีส่วนช่วยให้เกิดปัญหาดินถล่มและน้ำท่วม    
คือ การตัดไม้ทำลายป่า โดยมีวัตถุประสงค์ต่างกัน อาทิ เพ่ือนำไม้ไปขาย เพ่ือทำเป็นพ้ืนที่ทำกินของชาวเขา 
และชาวบ้านเพ่ือเป็นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาชะล้างพังทลายของหน้าดินอันเกิดจากการปลูกพืช  
ไม่ถูกวิธี ทำให้พ้ืนที่ดังกล่าวเสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากไม่มีพืชปกพ้ืนที่และ ใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม พ้ืนที่ที่มีความลาดเทสูง อันเป็นปัญหาซ้ำซ้อนที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่ชีวิต 
ทรัพย์สินและแก่พ้ืนที่เอง 
 ความเสียหายที่เกิดแก่พ้ืนที่จะเกี่ยวกับการสูญเสียหน้าดินที่เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารของพืช 
ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากตั้งถิ่นฐานและทำกินอยู่บนที่สูงและที่ลาดเทที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม      
และ การสูญเสียหน้าดิน หากไม่สามารถหยุดยั้งหรือชะลอการเกิดดินถล่มและการสูญเสียหน้าดิน         
อย่างรุนแรง ความเสื่อมโทรมของดินจะมีมากขึ้น จะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังอย่างมาก โดยเฉพาะ      
ในดา้นการผลิตพืชของประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เหล่านั้น 
 เพ่ือเป็นการป้องกันภัยพิบัติดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ โดยให้
สำรวจและออกแบบระบบเพ่ือประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งในการดำเนินการสำรวจการอนุรักษ์ดิน  
และน้ำนั้น ทำเพ่ือให้สามารถประเมินถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาทรัพยากรดินที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 
ดังนั้นจึงจำเป็น ต้องมีการดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่  พร้อมทั้งศึกษาความรู้ความเข้าใจ     
การตระหนักถึงภัยพิบัติ และความคิดเห็นของชุมชนเพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการชะล้างพังทลาย
ของดิน และพ้ืนที่เสี่ยงภัย ดินถล่มให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน 
 

2. วัตถปุระสงค์ 
 2.1 เพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม 
 2.2 เพ่ืออนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ำลำธารให้ยั่งยืนและปรับสภาพพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และพ้ืนที่
การเกษตรให้เป็นป่าธรรมชาติ 
 

3. เป้าหมาย 
 - ปีงบประมาณ 2564   เป้าหมาย 8,700 ไร ่  งบประมาณ 49,242,000 บาท  
 - ปีงบประมาณ 2565 – 2567 เป้าหมาย 39,000 ไร่  งบประมาณ 214,500,000 บาท  
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4. วิธีการและขัน้ตอนการดำเนินงาน  
4.1 การคัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินการ โดยกำหนดเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับ   

ปานกลางถึงสูง มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 30 และอยู่นอกเขตป่าสงวนเป็นลำดับแรก หากอยู่ในเขตป่า
สงวนให้ทำความตกลงกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน และสำหรับพ้ืนที่ของเกษตรกร เกษตรกรจะต้องยินยอม 
เข้าร่วมโครงการ 
 4.2 ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มตามแบบที่ได้สำรวจไว้ 
เพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพป่าให้คงสภาพนิเวศน์ป่าให้สมบูรณ์ ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก และทำบ่อดัก
ตะกอนดิน ซึ่งการจัดทำรูปแบบของการอนุรักษ์ดินในลักษณะการจัดทำคูรับน้ำรอบขอบเขา ทำทางลำเลียง
รว่มกับการปลูกแฝก เพ่ือชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลลงมาจากด้านบน 
 4.3 สนับสนุนให้เกษตรกรมีการปลูกพืชไม้ยืนต้น ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมถึ งกำหนด
มาตรการในการใช้ที่ดินให้ถกูต้อง เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูสภาพดินไม่ให้ถูกทำลาย ปลูกไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ 
 4.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
  

5. สถานทีด่ำเนินการ 
 ดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัด 17 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่  
เชียงราย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย อุทัยธานี กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช 
 

6. ระยะเวลา  
 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
 
7. แผนงานและงบประมาณ (จำแนกรายปี)  

                                                                                                         หน่วยนบั (บาท) 
 

กิจกรรม งบประมาณปี 2564 หมายเหตุ 
หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 

1. การอนรุักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อ
ดนิถล่ม 

ไร ่
8,700 47.850 

 

2. ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบ
อนุรักษ์ดินและนำ้ในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 

ไร ่
8,700 0.6960 

 

3. ค่าควบคุมงานระบบอนรุักษ์ดินและน้ำ
ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม 

 
8,700 0.6960 
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8. ผลผลิต (output) 
 พ้ืนทีเ่กษตรกรรมที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อภัย
ดินถล่ม  
 

9. ผลลัพธ์ (outcome) 
 ลดความเสียหายจากภัยดินถล่ม และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้ 
 

10. ผลกระทบ (Impact) 
 เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มสามารถใชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างยั่งยืน  
 

11. ตัวชี้วดัความสำเร็จ  
 11.1 เชิงปริมาณ  : จำนวนพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 8,700 ไร่  
 11.2 เชิงคุณภาพ : พ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มที่ได้รับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสามารถใช้ประโยชน์ทีด่ิน
ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

12. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 พ้ืนที่เสี่ยงต่อดินถล่มได้รับการป้องกันและฟ้ืนฟู สามารถชะลอน้ำไหลบ่อหน้าดิน ลดความเสี่ยง 
จากปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มได้ และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

13. ผลการดำเนินงานตั้งแต่เร่ิมต้น – ปี 2564 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 

ปี ผลการดำเนินงาน 
ปี 2551 – 2562  ดำเนินการได้ 101,095 ไร่  
ปี 2563 ดำเนินการได้ 11,700 ไร ่
ปี 2564 ดำเนินการได้ 8,700 ไร ่
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14. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปัญหาที่คาดวา่จะเกิดขึ้น แผนบริหารความเสี่ยง 
1. การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ ความคลาดเคลื่อนในการคัดเลือกพื้นที่

ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ 
- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ใหข้้อมูลแผนท่ีความเสี่ยง 
ต่อการเกิดดินถลม่ในระดบัพ้ืนท่ี 

2. การดำเนินการอนุรักษ์ดินและน้ำ  - การสำรวจออกแบบล่วงหน้า 
ไม่สอดคล้องตามพื้นท่ีเป้าหมาย 
 
- ขาดการประเมินผลตามตัวช้ีวัด เช่น 
การลดความเร็วน้ำ การลดตะกอนดิน 

- ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของแบบล่วงหน้าท่ีจัดส่งมาให้
สอดคล้องกับพ้ืนท่ีเป้าหมายและ
งบประมาณ  
- มีการติดตาม 
ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของ
โครงการอนุรักษด์ินและน้ำในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยต่อดินถล่มอย่างต่อเนื่องทกุป ี

3. สนับสนุนให้เกษตรกรมีการปลกูพืชไม้ยืน
ต้น ป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อย่าง 

ไม้ยืนต้น ไมส่อดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกร 

หน่วยงานระดับพื้นท่ีสำรวจความ
ต้องการของเกษตรกร และแหล่งผลิต
และจำหน่วยไมย้ืนต้นโตเร็ว 

 

15. การติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ  
 15.1 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต (output) จากรายงานผลการดำเนินงานตาม
แบบฟอร์ม สงป. 301 (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) และแบบฟอร์มการประเมินผล (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 
 15.2 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) จากระบบบริหารงานตรวจราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) และเชิงผลสัมฤทธิ์ ตามแบบประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-5 
 

ส่วนที่ 2   
 

ผลการดำเนินงาน  
 

2.1 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564  
ในภาพรวมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 7 8 9 10 และ11 (พ้ืนที่ดำเนินการ 17 จังหวัด) 
จากการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม เพ่ือฟ้ืนฟูและป้องกันการ

ชะล้างพังทลายของดิน ดำเนินการในพ้ืนที่ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา 
แพร่ เชียงราย พิษณุ โลก อุตรดิตถ์  เพชรบูรณ์  เลย อุทัยธานี  กาญจนบุรี  สุราษฎร์ธานี  พั งงา และ
นครศรีธรรมราช มีแผนการดำเนินงาน 8,700 ไร่  ดำเนินการได้ จำนวน 8,700 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100         
โดยสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้     
ทำให้พ้ืนที่เสี่ยงต่อดินถล่มได้รับการป้องกันและฟ้ืนฟู สามารถชะลอน้ำไหลบ่า ลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วม
ฉับพลันและดินถล่มได้ และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดำเนินงานใน
ภาพรวม ดังตารางและรายละเอียดตาม QR Code ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 
(พ้ืนที่ดำเนนิการ 17 จังหวัด) ดังนี้ 
 

 
สพข. แผนการดำเนนิงาน (ไร่) 

ผลการดำเนินงาน 
 (ไร่) ร้อยละ 

 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

2,950 
2,150 
2,000 
500 
300 
800 

2,950 
2,150 
2,000 
500 
300 
800 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

รวม 8,700 8,700 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

    รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
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2.2 ปัญหาและอุปสรรค  
 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม 
ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 7 8 9 10 และเขต11 (พ้ืนที่ดำเนินการ 17 จังหวัด) สรุปได้ดงันี้ 

1. สภาพพ้ืนที่ดำเนินการเป็นพ้ืนที่ป่ามีความลาดชันสูง และมีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน    
อย่างรุนแรง การปลูกผัก หรือพืชล้มลุก พืชฤดูเดียวเป็นการเร่งการชะล้างของหน้าดินให้เร็วยิ่งขึ้น 

2. ประชากรยังบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือทำการเกษตรทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง น้ำมีน้อยลง 
 3.เกษตรกรในพื้นที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บางกลุ่มยังไม่ยอมรับการ
ปรับปรุงและปอ้งกันการชะล้างพังทลายของดิน 

4. เนื่องจากในพ้ืนที่โครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่สูง    
และทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน ทำให้เกิดปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และเสี่ยงต่อการถูก      
ไฟป่าเผาทำลายไม้ยืนต้นทำให้กระทบถงึอัตราการรอดตายของต้นไม้ที่ลดลง 

5. ปัญหาการเกิดดินถล่ม พื้นที่หลักๆส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรรมที่อยู่ในพ้ืนที่ที่สูงชัน และไม่มี
เอกสารสิทธิ์ และอยู่ในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องทำการขออนุญาตก่อนเข้าดำเนินการ และใช้
ระยะเวลาในการขออนุญาตและรอผลการอนุญาตเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการ  
ในพ้ืนที่ได้ทันท่วงท ี

6. เส้นทางในการคมนาคมขนส่งไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ดำเนินการโครงการได้ จำเป็นต้องใช้รถขน
วัสดุการเกษตรของเกษตรกรในการลำเลียงวัสดุก่อสร้างเข้าพ้ืนที่ดำเนินการ 
 

2.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม       

ของสำนักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 7 8 9 10 และ11  (พ้ืนที่ดำเนินการ 17 จังหวัด) สรุปได้ดังนี้ 
 1. ในบริเวณที่มีความลาดชันน้อย ดินค่อนข้างลึกถึงดินตื้น มีน้ำเพียงพอ ควรใช้ทำนาโดยควร
แนะนำให้เกษตรชาวเขารู้จักการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด และปลูกพืช
ตระกูลถั่วเป็นพืชหลังนา 
 2. พ้ืนที่ของโครงการฯ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเมื่อมีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว
ควรพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบน้ำให้มีใช้ในพ้ืนที่ด้วย เพราะในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงยาวนานจะทำให้
พืชที่ปลูกเสียหาย 
 3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เช่น พืชปุ๋ยสด    
โดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก ฯลฯ ร่วมกับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในการคำนวนโครงการ 

4. ควรมีการทำการตกลงระหว่างหน่วยงานที่จะเข้าไปดำเนินการโครงการ และหน่ วยงาน
ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ตามกฎหมายต่างๆ เพ่ือกำหนดกิจกรรมที่สามารถเข้าไปดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่หรือฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม ซึ่งพ้ืนที่ใดที่จำเป็นต้องอนุรักษ์หรือป้องกันก็จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆ แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เป็นที่ทำกิน จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบพ้ืนที่  ก็สามารถดำเนินการได้เลย
ภายใต้เฉพาะกิจกรรมที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานนั้น 
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 5. เกษตรกรในพ้ืนที่มีความต้องการให้สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำในรูปแบบต่างๆ ในพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการดินโคลนถล่ม เนื่องจากพ้ืนที่มีความลาดชันสูง มีปริมาณ
น้ำฝนตกสะสมเป็นจำนวนมาก 

6. ให้คำแนะนำกับเกษตรกรในการดูแลรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้คงทนถาวรโดยการปรับปรุง
บำรุงดิน ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พร้อมทั้งทำการคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ่มชื้น  รวมไปถึงการปลูกหญ้าแฝก     
ซึ่งจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลลงมาจากด้านบน 
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ส่วนที่ 3 
 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1 
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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

โครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตมรสุม ในช่วงฤดูฝนจะมีการไหลบ่าของน้ำจากที่สูง  

ลาดชันลงสู่ที่ต่ำ ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียหน้าดินโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ตันต่อไร่ต่อปี นอกจากนั้นเกษตรกรยัง
ม ีการใช ้ประโยชน์จากท ี ่ด ินในการประกอบกิจการต ่างๆ ในป ีหน ึ ่ งๆ ท ี ่ก ่อให ้ เก ิดความส ูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับเกษตรกรยังมีการไถพรวนดิน  
ตามแนวลาดชัน เป็นผลทำให้เกิดการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุและอินทรียวัตถุ ตลอดจน   
ทำให้โครงสร้างของดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนไม่สามารถทำการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ตะกอนของดินที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จะถูกพัดพาไป  
ทับถมในแม่น้ำลำธารต่างๆ จนเกิดการตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตามความต้องการ ความเสียหายที่เกิด
จากการชะล้างพังทลายของดินดังกล่าว  จะมีผลต่อเนื่องไปถึงเศรษฐกิจของประเทศ และความเสี่ยงต่อการเกิด
ภัยพิบัติด้านน้ำป่าไหลหลากจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างรีบด่วน 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งหวัง    
ให้มีการฟื้นฟูทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงมีการส่งเสริมให้เกษตรฟื้นฟูป้องกัน  
การชะล้างพังทลายของดิน โดยการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
ควบคู่ไปพร้อมกัน ตลอดจนปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไร่มาเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ให้แก่เกษตรกรตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤต  
ต่อการสูญเสียหน้าดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดินอันจะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนทีมี่ความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ

ให้มีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 
2.2 เพื่อให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชันอย่างถูกวิธี  

และเป็นการลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่การเกษตร 
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3. เป้าหมาย 
- ปีงบประมาณ 2564  เป้าหมาย 5,000 ไร่  งบประมาณ 20,640,000 บาท  
- ปีงบประมาณ 2565 – 2567  เป้าหมาย 18,600 ไร่  งบประมาณ 74,400,000 บาท  

4. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 4.1 เตรียมความพร้อมของเกษตรกร โดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่แจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุน 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ตามความเหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการ  
ในพื้นที่โดยการจัดทำแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลรายชื่อเกษตร ความลาดชันของพื้นที่ และพืชที่ปลูก เป็นต้น 
ต่อจากนั ้นจะทำการคัดกรองแยกประเภทกลุ ่มเป้าหมายเกษตรกรที ่อยู ่ในพื ้นที ่แต่ระดับความวิกฤต         
เพ่ือกำหนด การใช้ที่ดินภาคการเกษตรให้เหมาะสม 
 4.2 พัฒนาความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน โดยแทรกความรู้มาตรการ   
การอนุรักษ์ดินและน้ำ การไถพรวนดินอย่างถูกวิธีในหลักสูตรการอบรม รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์  
ที่อย่างถูกต้อง 
 4.3 การดำเนินงานด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 กำหนดการใช้ที่ดินภาคการเกษตรให้เหมาะสม โดยดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ท่ีผสมผสาน ทั้งวิธีกล 
และวิธีพืช ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความเหมาะสมของดิน โดยยึดหลักความลาดชันของพื้นที่ ซึ่งมีระดับ
ความรุนแรงในการสูญเสียหน้าดินในระดับต่างๆ กัน เป็นหลัก 
  4.3.1 พ้ืนที่ลาดชันปานกลางหรือมีระดับความรุนแรงในการสูญเสียหน้าดินปานกลาง 
                          - ดำเนินการไถพรวนดินตามแนวระดับและปลูกหญ้าแฝกควบคู่พร้อมกัน 
       - ควบคุมแนวการปลูกพืชและปรับพื้นที่เป็นคันดินตามแนวระดับที่แน่นอนและปรับ
พ้ืนที่ลาดชันให้สม่ำเสมอและมีแนวการเบนน้ำไปจากพ้ืนที่ 
       - ปลูกพืชสลับตามแนวระดับ เป็นการปลูกพืชสลับเป็นแนว โดยมีความกว้าง  
ของแต่ละแถวเท่าๆ กัน 
       - ทำขั้นบันไดดิน ทางลำเลียง บ่อดักตะกอน เพื่อใช้ในการรองรับปริมาณน้ำที่เกิน    
จากความต้องการและกักเก็บไว้ใช้ในกรณีน้ำน้อย 
  4.3.2 พื้นที่ลาดชันมากหรือมีระดับความรุนแรงในการสูญเสียหน้าดินมาก 
       - ดำเนินการไถพรวนดินตามแนวระดับและปลูกหญ้าแฝกควบคู่พร้อมกันในพ้ืนที่ 
        - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบคูรับน้ำรอบเขา ทำทางลำเลียง บ่อดักตะกอน 
       - ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไร่ มาเป็นไม้ยืนต้น และไม้ใช้สอย ไม้กินได้ สลับกับการปลูก
หญ้าแฝก 
 4.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัด 15 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงราย 
แพร่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย กำแพงเพชร สุโขทัย อุทัยธานี  
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6. ระยะเวลา 
 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
 
7. แผนงานและงบประมาณ (จำแนกรายป)ี 

          หนว่ยนับ (ล้านบาท) 
 

กิจกรรม งบประมาณปี 2564 
หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 การอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่เกษตร 
ที่มีความวิกฤตต่อการสญูเสยีหน้าดิน 

ไร ่ 5,000 20.000 

2. ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและในพ้ืนท่ีเกษตร 
ที่มีความวิกฤตต่อการสญูเสยีหน้าดิน 

ไร ่ 5,000 0.320 

3. ค่าควบคุมงานระบบอนรุักษ์ดินและน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรทีม่ีความ
วิกฤตต่อการสญูเสียหน้าดิน 

ไร ่ 5,000 0.320 

 

8. ผลผลิต (output) 
 พ้ืนที่เกษตรที่มีระดับการสูญเสียหน้าดินปานกลางถึงรุนแรงได้รับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน 
 

9. ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกรในพื้นที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
การผลิตได้ 
 

10. ผลกระทบ (Impact) 
 ทรัพยากรดินได้รับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร
ได้อย่างยั่งยืน 
 

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 11.1 เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดินได้รับการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 5,000 ไร ่ 
 11.2 เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดินที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

12. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 12.1 พ้ืนที่ดำเนินการมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรดินที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร การชะล้าง
พังทลายของดินน้อยลง เกษตรกรมีความสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
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 12.2 เกษตรกรเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 12.3 ทรัพยากรดินได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
เพ่ือการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
 

13. ผลการดำเนินงานตั้งแต่เร่ิมต้น – ปี 2564 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
ปี ผลการดำเนินงาน 

  ปี 2551 – 2562     ดำเนินการได้ 47,895 ไร่  
  ปี 2563    ดำเนินการได้ 5,000 ไร่ 
  ปี 2564    ดำเนินการได้ 5,000 ไร่ 

 

14. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
กิจกรรม/ขั้นตอน ปัญหาที่คาดวา่จะเกิดขึ้น แผนบริหารความเสี่ยง 

1. การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงาน - ความคลาดเคลื่อนในการคัดเลือกพ้ืนท่ี
ดำเนินการไมส่อดคล้องกับหลักการทาง
วิชาการ 

- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ให้ข้อมูลแผนท่ีความวิกฤตต่อ
การสญูเสยีหน้าดินในระดับพื้นท่ี 

2. การสร้างความรับรู้ใหเ้กษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

- เกษตรกรขาดความตระหนักในดา้น
การป้องกันการสญูเสยีหน้าดิน 

- ประชุมชี้แจงความเข้าใจให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

3. การดำเนินงานด้านระบบอนรุักษ์ดินและน้ำ  - การออกแบบล่วงหน้า 
ไม่สอดคล้องตามพื้นท่ีเป้าหมาย 
- ขาดการประเมินผลตามตัวช้ีวัด เช่น 
การลดความเร็วน้ำ การลดตะกอนดิน  

- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
ล่วงหน้าท่ีจัดส่งมาให้สอดคล้องกับ
พื้นที่เป้าหมายและงบประมาณ 
- มีการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของโครงการอนุรักษ์
ดินและน้ำในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยต่อดิน
ถล่มอย่างต่อเนื่องทุกปี  

 

15. การติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ  
 15.1 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต (output) จากรายงานผลการดำเนินงานตาม
แบบฟอร์ม สงป. 301 (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) และแบบฟอร์มการประเมินผล (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 
 15.2 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) จากระบบบริหารงานตรวจราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ( IPA) และเชิงผลสัมฤทธิ์ ตามแบบประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
โครงการ 
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ส่วนที่ 2   
 

ผลการดำเนินงาน  
 

2.1 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564  
ในภาพรวมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, 7, 8 และ 9 (พ้ืนที่ดำเนินการ 15 จังหวัด)  
จากการดำเนินงานโครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้า

ดิน เพื่อฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัด 15 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 
ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย กำแพงเพชร 
สุโขทัย อุทัยธานี จำนวน 5,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทำให้มีพื้นที่ดำเนินการสภาพแวดล้อมและทรัพยากร
ดินที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร ลดการชะล้างพังทลายของดิน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้
อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมดังตารางและรายละเอียดตาม QR Code ของสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6, 7, 8 และ 9 (พ้ืนที่ดำเนินการ 15 จังหวัด) ดังนี้ 
  

สพข. 
แผนการดำเนนิงาน (ไร่) 

ผลการดำเนินงาน 
 (ไร่) ร้อยละ 

6 
7 
8 
9 

1,400 
1,400 
1,200 
1,000 

1,400 
1,400 
1,200 
1,000 

100 
100 
100 
100 

รวม 5,000 5,000 100 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
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2.2 ปัญหาและอุปสรรค  
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีความ

วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 7 8 และเขต 9 (พื้นที่ดำเนินการ 15 จังหวัด)  
สรุปได้ดังนี้ 

1. สภาพพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำมีความลาดชันสูง และมีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
อย่างรุนแรงการปลูกผัก หรือพืชล้มลุก พืชฤดูเดียวเป็นการเร่งการชะล้างของหน้าดินให้เร็วยิ่งขึ้น 
 2. ประชากรยังบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือทำการเกษตร ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงน้ำมีน้อยลง 
 3. เกษตรกรในพื้นที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บางกลุ่มยังไม่ยอมรับ
การปรับปรุงและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรบางรายยังไม่ยอมรับในการเข้า
ร่วมโครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน 
 5. พ้ืนที่มีความลาดชันค่อนข้างสูงถึงสูงมาก ซึ่งไม่เหมาะสมกับการทำการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
 6. มีการชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมาก – ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 

7. เกษตรมีความต้องการ พันธุ์ไม้ผล ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการการ
อนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน 

8. ช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที ่เกษตรกรไม่พร้อมเพรียงกัน ทำให้บางกิจกรรม
ดำเนินการได้ไม่ต่อเนื่อง 

 

2.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อ

การสูญเสียหน้าดิน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, 7, 8 และ 9 (พ้ืนที่ดำเนินการ 15 จังหวัด) สรุปได้ดังนี้ 
 1. ให้ความรู้แก่เกษตรการที่เป็นชาวเขาให้รู้จักการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ 
ปุ๋ยพืชสด และปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชหลังนา 
 2. ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35% และดินค่อนข้างลึกถึงลึก ควรใช้ปลูกไม้ยืนต้น      
เช่น ชา กาแฟ หรือไม้โตเร็วที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง การจัดการที่ควรมีคือการจัดทำคูรับน้ำขอบเขา คันดินแบบ
ขั้นบันไดและปลูกพืชคลุมดินในพ้ืนที่ว่างระหว่างแถวต้นไม้ 
 3. พ้ืนที่ของโครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน 
มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เมื่อมีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วควรพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบ
น้ำให้มีใช้ในพื้นที่ด้วย เพราะในฤดูแล้งหรือระยะฝนทิ้งช่วงยาวนานจะทำให้พืชที่ปลูกเสียหาย 

4. การดำเนินโครงการการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน
ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตราการรอดของไม้ยืนต้นที่ปลูกด้วย เช่น การจัดทำระบบกระจายน้ำในพื้นที่
โครงการฯ ร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน       
ลดพื้นที่การปลูกพืชไร่หมุนเวียน และเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรได้อย่างสูงสุด 
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5. พื้นที่มีความลาดชันนั้น การปลูกหญ้าแฝกมีความสำคัญมาก จะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน ดักตะกอนดิน และเพ่ิมความชุ่มชื้น เกษตรกรควรดูแลหญ้าแฝกที่ปลูกใน ช่วงแรกให้เจริญเติบโต
เต็มที่เพ่ือให้สามารถป้องกันสภาพพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน   

6. ให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ กับพื้นที่ของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 
 

ภาพกิจกรรม 

 
 

       
 

   
  

     
 
 


