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   ด้วย  ข้าราชการและลูกจ้าง  สถานีพัฒนาที่ดินแพร่  ได้ปฏิบัติงานสนองนโยบาย 
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ปฏิบัติงานฯ  นี้จะช่วยเจ้าหน้าที่  สถานีพัฒนาที่ดินแพร่  และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากสรุปผลการ
ปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบ  ต่อประชาชนต่อไป 
 
 
 
       (นายเรวัต  จิระสถาวร) 
                    ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 
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ประวัติสถานีพฒันาท่ีดนิแพร่ 
 

   สถานีพัฒนาที่ดินแพร่  เมื่อปี  พ.ศ.2525  ได้ก่อตั้งเป็นหน่วยปฏิบัติงานชื่อว่า  
“หน่วยพัฒนาที่ดิน”  อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาโดยตรงของ  ศูนย์พัฒนาที่ดินน่าน  โดยมี  

  นายไชยสิทธิ์  อเนกสัมพันธ์   เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ   
  นายวีระ  วัฒนากรณ์    เป็นผู้ประสานงานหน่วยฯ 
  นายประสิทธิ์  ตาน้อย  เป็นหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินแพร่ 

   ต่อมาในปี  2527  ได้มีพระราชกฤษฎีกา  แบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน  จึงได้มี
การก่อตั้ง  สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ขึ้น   หมู่ที่  5  ต าบลทุ่งศรี  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  โดยขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ปุาไม้ถาวรจากกรมปุาไม้  เนื้อที่ประมาณ  271  ไร่  ราคาประเมินตามกรมพัฒนาที่ดิน  
8,142,750.- บาท  (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
   สถานีพัฒนาที่ดินแพร่  ได้มีการก่อสร้างอาคารส านักงาน  เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2527
และยึดถือเป็นวันสถาปนาสถานีพัฒนาที่ดินแพร่  จนมาถึงประจุบัน 

อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ปุาไม้ถาวร 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ปุาไม้ถาวร 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ถนนยันตรกิจโกศล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนยันตรกิจโกศล 

รายนามหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 
1. นายประทีป   วันสนุก  พ.ศ. 2527 - 2534 
2. นายจารึก   แทนบุญ  พ.ศ. 2534 - 2541 
3. นายสงคราม   สุขขี  พ.ศ. 2541 - 2542 
4. นายอุดมชัย   ณ นคร  พ.ศ. 2542 - 2545 
5. นายศิริพงษ์   อินทรมงคล พ.ศ. 2545 - 2546 
6. นายเล็ก   กุณาวงศ์ พ.ศ. 2546 - 2548 
7. นายพลพัฒน์  เสาวภานันท์ พ.ศ. 2548 - 2549 
8. นายจารึก   แทนบุญ  พ.ศ. 2549 - 2553 
9. นายเรวัต      จิระสถาวร        พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 
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 แผนภูมิการบริหารงาน 
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่  ปี  2554 

งานธุรการ 
นายชณัฐนันท์  ปินตาค า 

เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 
นายพิจิตร  กองเพชร 

เจ้าพนักงานการเกษตร ช านาญงาน 
อ.เมือง , อ.หนองม่วงไข่ 

 

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 
นายโยธิน  เทพปิตุพงศ์ 

นักวิชาการเกษตร ช านาญการ 
อ.ลอง , อ.วังชิ้น 

นายปรียวัชย ์ สุฉายา 
เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน 

น.ส.สุดารัตน์  สุรินทร ์
นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ 

 

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 
นายอุทยั  ชยัประสงค์ 
นายช่างส ารวจ ช านาญงาน 

อ.สอง , อ.ร้องกวาง 

นายวิชยั  ใจอินต๊ะ 
พนักงานขับรถยนต์ 

นายกวินทร์  สถิต ิ
พนักงานขับรถยนต์ 

นายสุขประเสริฐ  ไชยคุณ 
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 

นายยงยุทธ  ผัสดี 
นักวิชาการเกษตร 

นางสาวนันทิดา  สุรีย ์
นักวิชาการเกษตร 

นางกรรณิกา  ทะเสรี 
พนักงานพิมพ์ 

นางศรีนวล  ขันค านันต๊ะ 
พนักงานพิมพ์ 

นายด ารง  จิตรกลาง 
ยาม 

 

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 
น.ส.วิไลลักษณ์  แกว้รินทร์ 

เจ้าพนักงานการเกษตร ช านาญงาน 
อ.สูงเม่น , อ.เด่นชัย 

 

นายพินิจ  ขันค านันต๊ะ 
พนักงานขับรถยนต์ 

นายสุบิน     สุรีย ์
นักวิชาการเกษตร 

ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 
นายเรวัต  จิระสถาวร 

 

นายนาราศกัดิ์  อนันท ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

นางสาววีรยา  มีสัตย์ 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

นางยุวดี  ไชยวุฒ ิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

นางสาวดวงสมร  หนองแกว้ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

นายสุรชัย  พันธ์พานิช 
พนักงานขับรถยนต์ 

นายจ าเนียร  ขันค านันต๊ะ 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

นายดวงเนตร  คะมะณ ี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 

 

นายจรัส  ค าวรรณะ 
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเรวัต จิระสถาวร ผู้อ านวยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 
2 นายโยธิน เทพปิตุพงศ์ นักวิชาการเกษตร ช านาญการ (อ.ลอง , อ.วังชิ้น) 
3 นายพิจิตร กองเพชร เจ้าพนักงานการเกษตร ช านาญงาน (อ.เมือง , อ.หนองม่วงไข่) 
4 น.ส.วิไลลักษณ ์ แก้วรินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร ช านาญงาน (อ.สูงเม่น , อ.เด่นชัย) 
5 นายอุทัย ชัยประสงค์ นายช่างส ารวจ ช านาญงาน (ยมืตัว สพข.7) (อ.ร้องกวาง , อ.สอง) 
6 นายชณัฐนันท์ ปินตาค า เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
7 น.ส.สุดารัตน ์ สุรินทร์ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ (อ.เมือง , อ.หนองม่วงไข่) 
8 นายปรียวัชย ์ สุฉายา เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน (อ.ร้องกวาง , อ.สอง) 
9 นายสุรศักดิ์ ค านันท์ เจ้าพนักงานการเกษตร ช านาญงาน (สพข.7 ยืมตัว) 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นางกรรณิกา ทะเสรี พนักงานพิมพ์ 
2 นางศรีนวล ขันค านันต๊ะ พนักงานพิมพ์ 
3 นายสุรชัย พันธ์พานิช พนักงานขับรถยนต์ 
4 นายจ าเนียร ขันค านันต๊ะ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
5 นายดวงเนตร คะมะณี พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 
6 นายจรัส ค าวรรณะ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 
7 นายสุขประเสริฐ ไชยคุณ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 
8 นายกวินทร์ สถิติ พนักงานขับรถยนต์ 
9 นายวิชัย ใจอินต๊ะ พนักงานขับรถยนต์ 

10 นายพินิจ ขันค านันต๊ะ พนักงานขับรถยนต์ 
11 นายด ารง จิตรกลาง ยาม 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 น.ส.นันทิดา สุรีย์ นักวิชาการเกษตร 
2 นายยงยุทธ ผัสดี นักวิชาการเกษตร  
3 นายสุบิน สุรีย์ นักวิชาการเกษตร 
4 นางยุวดี   ไชยวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สพข 7 ยืมตัว) 
5 น.ส.วีรยา มีสัตย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
6 นายนาราศักดิ์ อนันท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
7 น.ส.ดวงสมร หนองแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 

  



๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผนงาน ผลงาน % 

1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ราย 7,500 7,500 100 

1.1 ส่งเสริมการผลติและการใช้สารอินทรีย ์ ราย 7,500 7,500 100 

1.2 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ า ขวด 15,000 15,000 100 

2 การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน ราย 779 779 100 

2.1 อบรมหมอดินประจ าหมู่บ้าน ราย 701 701 100 

2.2 อบรมหมอดินประจ าต าบล     

 - อบรมครั้งท่ี 1 ราย 78 78 100 

 - อบรมครั้งท่ี 2 ราย 78 78 100 

2.3 
ค่าวิเคราะห์ดินส าหรับหมอดินประจ าต าบล ประจ าศูนย์
พัฒนาท่ีดิน 

 300 300 100 

3 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แห่ง 18 18 100 

3.1 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
(ศูนย์ใหม)่ 

แห่ง 8 8 100 

3.2 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(ต่อยอด) 

แห่ง 10 10 100 

4 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่ ราย    

4.1 สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู ้ แห่ง 1 1 100 

4.1.1 
ปรับปรุงดูแลรักษาพ้ืนท่ีและโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนท่ี
อาชีวศึกษา (ต่อยอดแห่งเดิม) 

แห่ง 1 1 100 

5 ปรับปรุงคณุภาพของดิน ไร ่ 1,700 1,700 100 

5.1 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ไร ่ 1,700 1,700 100 

5.1.1 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ครั้งท่ี 1 ไร ่ 1,700 1,700 100 

6 ฟื้นฟูและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน ไร ่ 8,637.5 8,637.5 100 

6.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก กล้า 3,375,000 3,375,000 100 

6.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก กล้า 1,060,000 1,060,000 100 

 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก (เพิ่มเติม) กล้า 400,000 400,000 100 

สรุปแผน – ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 



๖ 

 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผนงาน ผลงาน % 

6.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย กล้า 2,315,000 2,315,000 100 

 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิม่เติม) กล้า 300,000 300,000 100 

6.2 จัดระบบอนรุักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน-สูง ไร ่ 200 200 100 

6.2.1 จัดท าระบบอนรุักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูง ไร ่ 200 200 100 

7 
ส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/
เกษตรอินทรีย ์

ไร ่ 53,800 53,800 100 

7.1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน โรงเรียน 9 9 100 

7.1.1 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรยีน (โรงเรียนใหม่) โรงเรียน 3 3 100 

7.1.2 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรยีน (โรงเรียนเดิม) โรงเรียน 6 6 100 

7.2 
ส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/
เกษตรอินทรีย ์

ไร ่ 50,000 50,000 100 

7.2.1 
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรียท์ดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร 

กลุ่ม 50 50 100 

7.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ไร ่ 3,800 3,800 100 

7.3 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน ตัน 66 66 100 

7.3.1 จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร (ปอเทือง) ตัน 50 50 100 

7.3.2 จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดโดยเอกชน (ถั่วพุ่ม) ตัน 16 16 100 

7.4 ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ไร ่ 12,000 12,000 100 

8 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน บ่อ 45 45 100 

9 ก าหนดเขตการใช้ที่ดิน     

9.1 การเก็บตัวอย่างดิน ตัวอย่าง 500 500 100 

10 
เกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านการพัฒนา
ที่ดิน 

    

10.1 โครงการความร่วมมือระหวา่งกรมพัฒนาท่ีดินกับ ธกส. แห่ง 1 1 100 

10.2 
โครงการศูนย์เรยีนรู้การพัฒนาท่ีดนิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(กรมพัฒนาท่ีดินร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน) 

แห่ง 2 2 100 

10.3 
โครงการแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาท่ีดินประจ าต าบล 
(จุดฯ ต่อยอด) 

แห่ง 20 20 100 

11 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่     

11.1 การจัดรูปและพัฒนาแปลงที่ดินท ากินรายแปลงของเกษตรกร ราย 150 150 100 
  



๗ 

 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผนงาน ผลงาน % 

12 ฟื้นฟูและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน     

12.1 จัดท าระบบอนรุักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่ดอน ไร ่ 4,000 4,000 100 

13 แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศและลดโลกร้อน     

13.1 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ไร ่ 200 200 100 

13.2 โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ไร ่ 250 250 100 

13.3 
โครงการจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโต
เร็ว 

ไร ่ 300 300 100 

14 
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/
เกษตรอินทรีย ์

    

15.1 โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ไร ่ 200 200 100 

15.2 
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร (กลุ่มเดิมปี 50-53) 

กลุ่ม 120 120 100 

15.3 
อบรมประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

กลุ่ม 50 50 100 

15.4 การฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน แห่ง 7 7 100 

15.5 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ราย 160 160 100 

16 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ไร ่ 4,740 4,740 100 

 



๘ 

 

  

สนับสนุนถังหมักน้ าหมักชีวภาพและปัจจัยการผลิตให้กลุ่มที่เขม้แข็ง 
ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอลอง และอ าเภอวังชิ้น 

สนับสนุนถังหมักน้ าหมักชีวภาพและปัจจัยการผลิตให้กลุ่มที่เขม้แข็ง 
ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอหนองม่วงไข่ 

สนับสนุนถังหมักน้ าหมักชีวภาพและปัจจัยการผลิตให้กลุ่มที่เขม้แข็ง 
ในเขตอ าเภอสูงเม่น และอ าเภอเด่นชัย 



๙ 

 

 
 
 
  

รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช  ณ บ.กอเปา ม.4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 

รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช  ณ บ.กาศเหนือ ม.1 ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
วันที่ 29 เมษายน 2554 



๑๐ 

 

 
  

รณรงค์ไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน   
ณ บริเวณทุ่งนา ม.3 บ.ร่องถ่าน ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่  วันที่ 26 มกราคม 2554 

รณรงค์ไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน   
ณ ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่  วันที่ 31 มีนาคม 2554 



๑๑ 

 

  
อบรมประธานกลุม่เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร   

ณ โรงแรมน้ าทอง อ.เมือง จ.แพร ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 

ร.ต.สมสวย  ปัญญาสิทธิ์  
เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ 
 

ลงทะเบียน 
นายโยธิน  เทพปิตุพงศ์   

กล่าวรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธาน/ตัวแทนกลุ่มเสวนา
เกี่ยวกับการอบรมในครั้งน้ี 



๑๒ 

 

  อบรมหมอดินอาสาประจ าต าบล   
ณ สถานีพัฒนาท่ีดินตาก  วันที่ 20 - 22 มกราคม 2554 

ดูงานสวนองุ่นวนัชยั 

ดูงานโรงงานผลิตเอทานอล  
บริษทัแม่สอดพลงังานสะอาด 

ดูงานศูนยเ์รียนรู้การพฒันาท่ีดิน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงทะเบียน 



๑๓ 

 

  

เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (โรงเรยีนใหม่ 3 โรง) 
1. โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ม.2 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 
2. โรงเรียนเทพสุนทรินทร์ ม.6 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร ่
3. โรงเรียนวดัศรดีอก ม.3 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร ่

เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (ต่อยอดโรงเรียนเดิม 6 โรง) 
1. โรงเรียนนาคูหา ม.5 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 
2. โรงเรียนหนองม่วงไข่วิทยาคาร ม.5 ต.หนองม่วงไข ่อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร ่
3. โรงเรียนท่าวะ ม.8 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 
4. โรงเรียนห้วยโรงนอก ม.3 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ม.4 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
6. โรงเรียนเหล่ารัฐราษฎร์ ม.2 ต.เวยีงต้า อ.ลอง จ.แพร ่

 
 



๑๔ 

 

 
  

อบรมหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน (หน่วย 1) 
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมอดินเฉลิม กวาวสิบสาม อ.หนองม่วงไข่  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 

อบรมหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน (หน่วย 1) 
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมอดินประยูร  ดอกหอม อ.เมือง  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 

สาธิตการท า 
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า (พด.2) 



๑๕ 

 

  

อบรมหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน (หน่วย 2) 
ณ ศาลาประชาคม อบต.หัวทุ่ง วันที่ 27 มกราคม 2554 

ลงทะเบียน 



๑๖ 

 

  จัดระบบอนรุักษ์ดินและน้ า บ.แสนทอง ม.10 ต.เวยีงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 
เปูาหมาย 1,500 ไร่ (ด าเนินการเอง) 

 



๑๗ 

 

  

จัดระบบอนุรกัษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
บ.เหล่าศรีภูมิ ม.8 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่  พ้ืนที่ 300 ไร่ (ด าเนินการเอง) 

 



๑๘ 

 
  

จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน (20 จุด) 
 

1. นางสมนึก  มลิซ้อน ม.3 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 
2. นายสัมฤทธิ์  นวลหงษ์ ม.7 ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ 
3. นายทวน  ทาม้าดี ม.3 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 
4. นายโอภาส  พรวนหาญ ม.2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 
5. นางชลธิชา  ค าวังจันทร์ ม.4 ต.น้ าช า อ.เมือง จ.แพร่ 
6. นายปรีชา  รัตนวิมลชัย ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
7. นายพงศกร  ชายปุา ม.14 ต.น้ าช า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
8. นายเสงี่ยม  เกลี้ยงดี ม.5 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
9. นายประศาสน์  เมฆกิจ ม.5 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
10. นายเอกนรินทร์  สาใจ ม.5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
11. นายรัตน์  รัตนกันทา ม.4 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 
12. นายประหยัด  สิงห์บุตร ม.8 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 
13. นายประเสริฐ  สันปุาแก้ว ม.4 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ 
14. นายประสาท  หล่ายสาม ม.5 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ 
15. นายกัมปนาท  ธนพรศิริ ม.2 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 
16. นายซ้อน  สินธุวงค์ ม.2 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
17. นายแก้ว  ขึมจันทร์ ม.7 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
18. นางลัดดาพร  เลิศจันทรางกูล ม.9 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
19. นายวิเศษ  วังคะออม ม.4 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
20. นายประจวบ  พันธุ์เวช ม.2 ต.น้ ารัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

หมอดินปรีชา  รัตนวมิลชัย 
 



๑๙ 

 

 
 
 
 
 
  



๒๐ 

 

  

ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ใหม่ 8 ศูนย)์ 
 

1. นายประยูร  ดอกหอม ม.2 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ 
2. นายวีระชัย  พันธุ์เลิศ ม.7 ต.ต าหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
3. นายผาบ  กันทะเขียว ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 
4. นายสงบ  ธรรมณี ม.5 ต.แม่ปูาก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 
5. นายสง่า  คชปัญญา ม.1 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 
6. นายสุวิทย์  นวลหงษ์ ม.8 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
7. นายทวี  ขยายเสียง ม.2 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
8. นายประพันธุ์  มณีกาศ ม.6 ต.ปงปุาหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

ศูนย์หมอดินผาบ  กันทะเขียว 



๒๑ 

 

  

หมอดินประยูร  ดอกหอม 



๒๒ 

 

 
  

หมอดินวีระชัย  พันธุ์เลิศ 



๒๓ 

 

ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาที่ดิน (ศูนยต์่อยอด 10 ศูนย์) 
 

1. นายนิคม  ประสมสวย ม.4 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 
2. นายสว่าง  จิตรบุญ ม.2 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 
3. นายเฉลิม  กวาวสิบสาม ม.3 ต.แม่ค ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
4. นายพร  กางจันทร์ ม.5 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร ่
5. นายบุญธรรม  สืบทอง ม.5 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 
6. นายบุญยงค์  ท่วมแก้ว ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 
7. นายประสงค์  นาต๊ะ ม.3 ต.สะเอียบ อ.ลอง จ.แพร่ 
8. นายชานันท์  วงค์ษา ม.9 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
9. นายวัฒน์  สมบัติ ม.7 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
10. นายรุ่งฤทธิ์  ใจงาม ม.6 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

หมอดินบุญยงค์  ท่วมแก้ว 



๒๔ 

 

  

หมอดินนิคม  ประสมสวย 



๒๕ 

 

  



๒๖ 

 

 
 
 
  

หมอดินพร  กางจันทร์ 



๒๗ 

 

  

ศูนยห์มอดินประสงค์  นาต๊ะ 



๒๘ 

 

  

หมอดินชานันท์  วงค์ษา 



๒๙ 

 

 

ปูนโดโลไมท์ 
 ตัน     ไร่ 

 อ.ลอง  872  1,744 
 อ.วังช้ิน  715.5  1,431 
 อ.เด่นชัย  365  730 
 อ.สูงเม่น  812.5  1,625 
 อ.หนองม่วงไข ่ 375  750 
 อ.เมือง  732.5  1,465 
 อ.สอง  588.75  1,177.5 
 อ.ร้องกวาง 658.75  1,317.5 

รวม  5,120  10,240 
 



๓๐ 

 

  
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

 ถั่วพุ่ม  16 ตัน 
 ปอเทือง  50 ตัน 

 

ปอเทือง 



๓๑ 

 

 
 
 
 
 

เก็บตัวอย่างดิน 500 ตัวอย่าง 
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