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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรประมำณ 130 ล้ำนไร่ ดินและที่ดิน
จึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่ส ำคัญทำงกำรเกษตร ซึ่งดินในแต่ละพ้ืนที่มีคุณสมบัติแตกต่ำงกันตำมวัตถุต้นก ำเนิด 
ตำมสภำพพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินท ำให้พบดินปัญหำหลำยชนิด เช่น 
ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม ดินอินทรีย์ ดินทรำย ดินตื้น ดินลูกรัง และดินบนพ้ืนที่สูงเกิดกำรชะล้ำง
พังทลำย ส่งผลให้กำรเจริญเติบโตของพืชไม่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตน้อย จึงจ ำเป็นต้องหำแนวทำงป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ 
 กรมพัฒนำที่ดินจึงมีนโยบำยให้ด ำเนินกำรจัดท ำเขตพัฒนำที่ดินในกรอบของพ้ืนที่ลุ่มน้ ำตั้งแต่
ปี 2550 ซึ่งปัจจุบันได้ประกำศเป็นท ำเนียบวงรอบเขตพัฒนำที่ดินลุ่มน้ ำในพ้ืนที่ 77 จังหวัด รวมทั้งหมด 
526 แห่ง (ท ำเนียบวงรอบเขตพัฒนำที่ดินลุ่มน้ ำปี 2556) โดยกำรส ำรวจและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน 
ด ำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรดิน กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน บูรณำกำรกิจกรรมต่ำง ๆ 
ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินลงในพ้ืนที่เขตพัฒนำที่ดินลุ่มน้ ำนั้น ๆ ตลอดจนกำรพัฒนำฐำนข้อมูลดินและ
เทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำที่ดินมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำที่ดินอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นภำพรวมของ
กำรพัฒนำที่ดินในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนำพ้ืนที่ดินปัญหำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินได้มำกขึ้น
ตำมล ำดับ อีกทั้งมีควำมสอดคล้องกับแนวทำงตำมพระรำชบัญญัติพัฒนำที่ดิน พุทธศักรำช  2551  
ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ให้อ ำนำจกรมพัฒนำที่ดินเข้ำไปด ำเนินกำรพัฒนำที่ดินในพ้ืนที่ต่ำง ๆ เป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรที่ดิน กำรเสื่อมโทรมและพังทลำยของดินให้เกิดผลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 เขตพัฒนำที่ดินลุ่มน้ ำแม่น้ ำอิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทรำย) จังหวัดพะเยำ มีลักษณะพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นทีร่ำบเรียบถึงพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลำด ถือเป็นพ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับท ำกำรเกษตร ท ำให้
กำรใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้มีทั้งพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ชุมชนอยู่  ส่วนบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ลำดชัน ที่มีกำร
ท ำกำรเกษตร ลักษณะดินง่ำยต่อกำรถูกชะล้ำงพังทลำย เสี่ยงต่อกำรเกิดดินถล่ม น้ ำป่ำไหลหลำกเมื่อ 
ฝนตกหนัก นอกจำกนี้ดินทั้งในพ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่ดอนยังมีปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ จึงมีควำม
จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรจัดกำรดิน และเลือกชนิดพืชที่จะปลูกให้เหมำะสม 
 จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว ส ำนักงำนพัฒนำที่ดิน เขต7 และสถำนีพัฒนำที่ดินพะเยำ จึงได้
คัดเลือก พ้ืนที่บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 

 



1-2 
 

ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ มีเนื้อที่ 33,745 ไร่ เป็นพ้ืนที่ด ำเนินกำร ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ปัญหำ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำทรัพยำกรที่ดินในเขตพ้ืนที่โครงกำร เนื่องจำกทรัพยำกรดินบริเวณ
นี้มีสภำพเสื่อมโทรม กำรชะล้ำงพังทลำยของดินรุนแรง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำและมีกำรใช้ที่ดิน 
ไม่เหมำะสมตำมศักยภำพ กำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่รอบด้ำน 
ทั้งในด้ำนทรัพยำกรที่ดิน ทรัพยำกรน้ ำ สภำพภูมิอำกำศ สภำพภูมิประเทศ ธรณีสัณฐำน รวมถึง  
ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและสังคม โดยด ำเนินกำรส ำรวจและวำงแผนกำรใช้ที่ดินอย่ำงละเอียด และก ำหนด
มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำไปพร้อมกับกำรปรับปรุงคุณภำพดิน กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ ส่งเสริม 
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร และชุมชน ให้มีกำรใช้พ้ืนที่อย่ำงถูกต้อง
และเกิดประโยชน์สูงสุด ส ำหรับเป็นพ้ืนที่ต้นแบบให้กับเกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพ้ืนที่ อีกทั้งให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรพัฒนำที่ดิน กำรอนุรักษ์ดินและ
น้ ำ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรดินให้เกษตรกรมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเหมำะสมตำมศักยภำพ
ของที่ดินและมีควำมยั่งยืน 

  2. เพ่ือส่งเสริมและสำธิตกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ และกำรปรับปรุงบ ำรุงดินที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ 
  3. เพ่ือรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร หมอดิน และชุมชนในกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติในกำร
ใช้ที่ดินอย่ำงถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1.3 ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมด ำเนินกำร 

  1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7 
  2. กลุ่มวำงแผนกำรใช้ที่ดิน 
  3. กลุ่มวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ดิน 
  4. กลุ่มส ำรวจเพื่อท ำแผนที่ 
  5. กลุ่มวิเครำะห์ดิน 
  6. สถำนีพัฒนำที่ดินพะเยำ 

 ผู้รับผิดชอบพื้นท่ี     นำยเสถียร ธรรมยืน  เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรอำวุโส (081-3866946) 

1.4 ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 

  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562 



 

 

บทท่ี 2 

พื้นที่ด ำเนินกำร 

2.1 ที่ตั้งและอำณำเขต 

 พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง
ปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ ตั้งอยู่อยู่โซน 47Q ระหว่ำง พิกัด UTM 
2129772N ถึงพิกัด UTM 2137592N และระหว่ำง พิกัด UTM 574631E ถึงพิกัด UTM 587660E 
ตำมแผนที่ภูมิประเทศ มำตรำส่วน 1:50,000 ล ำดับชุดที่ L 7018 ระวำงที่ 4947I (อ ำเภอแม่ใจ) และ 
4947IV (อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ) มีเนื้อที่ 33,745 ไร่ (กรมแผนที่ทหำร, 2542) มีเนื้อที่ 33,745 ไร่ (ภำพที่ 
2-1) มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อ บ้ำนแม่สุกเหนือ ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ 
  ทิศใต ้ ติดต่อ บ้ำนตุ้มดง ต ำบลท่ำจ ำปี อ ำเภอเมืองพะเยำ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้ำนแม่ปืม ต ำบลแม่ปืม อ ำเภอแม่ใจ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อ ดอยแม่ตุ้ม ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ 

2.2 สภำพภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง 
หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ อยู่สูงจำกระดับทะเลปำนกลำงประมำณ 394-1,052 เมตร 
สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบถึงเป็นพ้ืนที่สูงชันมำกที่สุด โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนทีร่ำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ มีควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ รองลงมำเป็นพ้ืนที่ที่มีควำมลำดชัน 
5-12, 2-5, 20-35, 12-20, 50-75, 35-50 และมำกกว่ำ 75 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ (ดังตำรำงที่ 2.1) สภำพพ้ืนที่
ทำงทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูงชันมำกที่สุด ลำดเอียงไปยังทิศตะวันออก โดยจุดสูงสุดบนดอยหลวง มีแหล่ง
น้ ำธรรมชำติ ได้แก่ ห้วยแม่จว้ำ ห้วยแม่เหยี่ยน ห้วยโป่งค่ำง และร่องแช่ฟำด และอ่ำงเก็บน้ ำที่ส ำคัญ 
ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำแม่จว้ำ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยแม่เหยี่ยน และอ่ำงเก็บน้ ำแม่ตุ้ม แต่ส ำหรับกำรท ำกำรเกตตรใน
พ้ืนที่ยังต้องอำศัยน้ ำฝนเป็นหลัก 
 บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7  
ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดพะเยำไปทำงทิศเหนือ ประมำณ 28 
กิโลเมตร กำรคมนำคมจำกจังหวัดพะเยำ ใช้ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
1127 และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1193 
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ตำรำงท่ี 2-1  ควำมลำดชัน พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ 
และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 

ควำมลำดชัน 
ลักษณะสภำพพ้ืนที ่

เนื้อที ่

(เปอร์เซ็นต์) ไร่ ร้อยละ 

0 - 2 รำบเรยีบถึงค่อนข้ำงรำบเรยีบ (A) 14,324 42.46 

2 - 5 ลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย (B) 5,866 17.38 

5 - 12 ลูกคลื่นลอนลำด (C) 6,445 19.10 

12 - 20 ลูกคลื่นลอนชัน (D) 2,264 6.71 

20 - 35 เนินเขำ (E) 2,350 6.96 

35 - 50 สูงชัน (F) 1,138 3.37 

50 - 75 สูงชันมำก (G) 1,192 3.53 

> 75 สูงชันมำกท่ีสุด (H) 166 0.49 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 33,745 100.00 
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  ภำพที่ 2-1 ที่ตั้ง พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และ 
     บ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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  ภำพที่ 2-2 สภำพภูมิประเทศและเส้นชั้นควำมสูง พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่  8 
     ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก  
     อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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 ภำพที ่2-3 ควำมลำดชัน พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ  
   และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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2.3 สภำพภูมิอำกำศ 
  จำกสถิติภูมิอำกำศ ณ สถำนีตรวจวัดอำกำศ จังหวัดพะเยำ เฉลี่ย 14 ปี (พ.ศ. 2546-2559) 
พ้ืนที่จังหวัดพะเยำ จัดอยู่ในเขตภูมิอำกำศแบบทุ่งหญ้ำสะวันนำ (Tropical savannah : Aw) ตำม
ระบบกำรจ ำแนกภูมิอำกำศของ Köppen โดยมีปริมำณน้ ำฝนรวมทั้งปี 1,161.4 มิลลิเมตร ควำมชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 76.5 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
32.47 องศำเซลเซียส และอุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 20.12 องศำเซลเซียส (ตำรำงที่ 2-2) สำมำรถแบ่ง
ลักตณะภูมิอำกำศออกเป็น 3 ฤดูกำล ได้แก่ 
 1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤตภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ระยะนี้เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจำก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เดือนที่มีฝนตกหนักมำกที่สุด คือ เดือนกันยำยน ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 219.4 
มิลลิเมตร เนื่องจำกได้รับอิทธิพลจำกพำยุดีเปรสชั่นที่พัดเข้ำมำในช่วงดังกล่ำว 
 2) ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์ ระยะนี้เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจำก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนำวและแห้งแล้ง เดือนมกรำคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ ำสุด 
13.5 องศำเซลเซียส 
 3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงเดือนเมตำยน ระยะนี้จะได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปจะสูงขึ้นท ำให้มีสภำพอำกำศร้อนกว่ำปกติ และจะร้อนมำกที่สุด
ในเดือนเมตำยน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 36.3 องศำเซลเซียส ทั้งนี้ อำจจะมีพำยุโซนร้อนเกิดขึ้น เนื่องจำก
อำกำศเย็นจำกประเทศจีนเคลื่อนตัวลงมำเป็นครั้งครำว ท ำให้เกิดปะทะกับอำกำศร้อนเขตท้องถิ่น เกิดเป็น
แนวปะทะอำกำศเย็น ท ำให้มีพำยุฝนฟ้ำคะนองเกิดข้ึนแต่มีฝนตกไม่นำน 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  .ค.

สมด ลน้ ำเพื่อกำรเกษตร  ังหวัดพะเยำ

ช่วงกำรเพำะปลูกพืช
ช่วงขำดน้ ำ ช่วงขำดน้ ำ

ช่วงน้ ำมำกเกินพอ

 
 ภำพที่ 2-4 สมดุลน้ ำเพื่อกำรเกตตร จังหวัดพะเยำ
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ตำรำงท่ี 2-2 สถิติภูมิอำกำศ ณ สถำนีตรวจวัดอำกำศ จังหวัดพะเยำ เฉลี่ย 14 ปี (พ.ศ. 2546-2559) 

เดือน 
ปริมำณ
น้ ำฝน
(มม) 

น้ ำฝนที่ใช้
ประโยชน์ 
(มม.) * 

  ำนวน
วัน 

ฝนตก 

อ ณหภูมิ (องศำเซลเซยีส) ควำมชื้น
สัมพัท ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

ศักย์กำรคำย
ระเหยน้ ำ  
(มม.) * 

0.5 ศักย์กำร
คำยระเหยน้ ำ 

(มม.) * สูงส ด ต่ ำส ด เฉลี่ย 

มกรำคม 20.3 19.6 2 29.9 13.5 20.5 75.9 81.2 40.6 

กุมภำพันธ ์ 4.0 4.0 1 32.8 15.3 23.3 68.0 94.6 47.3 

มีนำคม 32.4 30.7 4 35.0 18.7 26.3 62.5 124.6 62.3 

เมตำยน 80.3 70.0 7 36.3 22.4 28.6 64.7 145.8 72.9 
พฤตภำคม 168.3 123.0 14 34.5 23.4 28.1 74.8 138.3 69.1 
มิถุนำยน 112.4 92.2 14 33.3 23.9 27.9 78.2 120.9 60.5 
กรกฎำคม 148.5 113.2 16 32.5 23.6 27.2 81.0 114.4 57.2 
สิงหำคม 197.1 134.9 17 32.0 23.4 26.8 83.2 108.8 54.4 
กันยำยน 219.4 142.4 17 32.1 23.1 26.6 84.2 103.5 51.8 
ตุลำคม 128.0 101.8 9 31.6 21.5 25.6 83.9 98.3 49.1 
พฤศจิกำยน 42.8 39.9 5 30.7 18.0 23.6 81.6 84.3 42.2 
ธันวำคม 7.9 7.8 2 28.9 14.6 20.6 80.0 74.7 37.4 

รวม 1,161.4 879.5 108 - - - - 1,289.4 644.7 
เฉลี่ย - 

 
- - - 25.4 76.5 - - 

ที่มำ:กรมอุตุนิยมวิทยำ (2559) 
หมำยเหต :* ค ำนวณจำกโปรแกรม CropWat4 Windows Ver 4.3 
 จำกตัวเลขสถิติข้อมูลสภำพภูมิอำกำศ เฉลี่ยในรอบ 14 ปี (พ.ศ. 2546-2559) ของจังหวัดพะเยำ 
(ตำรำงที่ 2-2) เมื่อน ำค่ำปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย ค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำและ 0.5 ของค่ำศักย์กำรคำย
ระเหยน้ ำ มำวิเครำะห์สภำพสมดุลของน้ ำเพ่ือกำรเกตตร (ภำพท่ี 2-4) สรุปได้ดังนี้ 
 1) ช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืช อยู่ในช่วงต้นเดือนเมตำยนถึงต้นเดือน
พฤศจิกำยน เป็นช่วงที่มีค่ำปริมำณน้ ำฝนสูงกว่ำ 0.5 ของค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ ดินมีควำมชื้นพอ 
เหมำะต่อกำรเพำะปลูก ดินอุ้มน้ ำได้เต็มที่ ซึ่งแม้จะมีฝนตกน้อยแต่ในดินยังมีควำมชื้นสะสมอยู่มำกพอที่
พืชจะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงคำดคะเนได้ว่ำในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืชโดยอำศัย
น้ ำฝน 
 2) ช่วงระยะเวลำที่มีน้ ำมำกเกินพอ อยู่ในช่วงตั้งแต่ปลำยเดือนเมตำยนถึงกลำงเดือน
ตุลำคม เป็นช่วงที่มีค่ำปริมำณน้ ำฝนสูงกว่ำค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ 
 3) ช่วงระยะเวลำที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกำยนถึงต้นเดือน
เมตำยน เป็นช่วงขำดน้ ำ เนื่องจำกปริมำณน้ ำฝนและกำรกระจำยของฝนน้อย มีค่ำปริมำณน้ ำฝนต่ ำกว่ำ 
0.5 ของค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ ปริมำณน้ ำฝนไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของพืช กำรเพำะปลูกพืช
ควรระมัดระวัง และจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องหำแหล่งน้ ำส ำรองไว้ใช้ เช่น บ่อน้ ำในไร่นำ เป็นต้น
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2.4 ทรัพยำกร รรมชำติ 

 2.4.1 ทรัพยำกรน้ ำ 
  ทรัพยำกรน้ ำในพ้ืนที่โครงกำร ประกอบด้วย แหล่งน้ ำธรรมชำติ ได้แก่ ห้วยแม่จว้ำ  
ห้วยแม่เหยี่ยน ห้วยโป่งค่ำง และร่องแช่ฟำด มีน้ ำไหลเฉพำะในช่วงฤดูฝน และแหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น ได้แก่ 
อ่ำงเก็บน้ ำแม่จว้ำ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยแม่เหยี่ยน และอ่ำงเก็บน้ ำแม่ตุ้ม แต่ส ำหรับกำรท ำกำรเกตตรในพ้ืนที่
ยังต้องอำศัยน้ ำฝนเป็นหลัก (ภำพท่ี 2-5) 

 2.4.2 ทรัพยำกรดิน 
  1) ลักษณะและสมบัติของดิน 
   จำกกำรส ำรวจพ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมือง
พะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิงปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ ได้จ ำแนกดิน
ออกเป็น 3 ชุดดิน 6 ดินคล้ำย ได้แก่ ดินตะกอนน้ ำพำเชิงซ้อนที่มีกำรระบำยน้ ำค่อนข้ำงเลว และดินร่วน
ละเอียด (AC-spd,fl) ดินตะกอนน้ ำพำเชิงซ้อนที่มีกำรระบำยน้ ำดีปำนกลำง และดินร่วนละเอียด  
(AC-mw,fl) ดินสันทรำยที่ร่วนละเอียด (Sai-fl) ดินสันป่ำตองที่ร่วนละเอียด (Sp-fl) ดินสันป่ำตองที่มี 
จุดประสีเทำ ดินร่วนละเอียด (Sp-gm, fl) ดินสันป่ำตองที่มีกำรระบำยน้ ำดีปำนกลำง ร่วนละเอียด  
(Sp-mw, fl) ชุดดินแม่แตง (Mt) ชุดดินพะเยำ (Pao) ชุดดินโพนงำม (Png) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
(ตำรำงท่ี 2-3 และภำพท่ี 2-6) 

   ดินตะกอนน้ ำพำเชิงซ้อนที่มีกำรระบำยน้ ำค่อนข้ำงเลว และดินร่วนละเอียด (AC-spd,fl) 
 เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนล ำน้ ำร่วมกับวัสดุที่สลำยตัวผุพังจำกหินที่เป็นวัตถุ 

ต้นก ำเนิดดิน แล้วถูกเคลื่อนย้ำยตำมแรงโน้มถ่วงของโลกจำกบริเวณที่สูงกว่ำลงไปทับถมบริเวณทำงน้ ำ
ในหุบเขำพบบริเวณส่วนต่ ำของพ้ืนที่ที่เป็นร่องเขำ หุบเขำ สภำพพ้ืนที่รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ 
สมบัติดินไม่แน่นอนเนื่องจำกตะกอนที่น้ ำพำมำทับถมในแต่ละปี กำรระบำยน้ ำค่อนข้ำงเลว เป็นดินลึกมำก
ดินบนหนำประมำณ 15-30 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปนทรำย สีน้ ำตำล 
และสีเทำปนน้ ำตำล พบจุดประสีน้ ำตำลเข้ม ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำงถึงเป็นกลำง (pH 6.0-7.0) 
ส่วนดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนดินเหนียว ดินร่วนปนทรำย ดินร่วน ที่สลับชั้นเนื้อดินไม่แน่นอนแล้วแต่
ตะกอนที่น้ ำพำมำทับถมในแต่ละปี มีสีเทำและสีน้ ำตำลปนเทำเข้ม มีจุดประสีเทำและสีน้ ำตำลเข้ม
เล็กน้อย ปฏิกิริยำดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลำง (pH 6.5-7.0) 
   ดินตะกอนน้ ำพำเชิงซ้อนที่มีกำรระบำยน้ ำดีปำนกลำง และดินร่วนละเอียด (AC-mw,fl) 
    เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนล ำน้ ำร่วมกับวัสดุที่สลำยตัวผุพังจำกหินที่เป็นวัตถุ 
ต้นก ำเนิดดิน แล้วถูกเคลื่อนย้ำยตำมแรงโน้มถ่วงของโลกจำกบริเวณที่สูงกว่ำลงไปทับถมบริเวณทำงน้ ำ
ในหุบเขำพบบริเวณส่วนต่ ำของพ้ืนที่ที่เป็นร่องเขำ หุบเขำสภำพพ้ืนที่รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบกำร
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ระบำยน้ ำดีปำนกลำง เป็นดินลึกมำก ดินบนหนำประมำณ 15-30 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยถึง
ดินร่วนเหนียวปนทรำย สีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลปนเหลืองเข้ม พบจุดประสีน้ ำตำล สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยำดิน
เป็นกรดปำนกลำงถึงเป็นกลำง (pH 6.0-7.0) ส่วนดินล่ำงเป็นดินร่วนปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปนทรำย 
ดินร่วนที่สลับชั้นเนื้อดินไม่แน่นอน แล้วแต่ตะกอนที่น้ ำพำมำทับถมในแต่ละปี มีสีน้ ำตำล มีจุดประสี
น้ ำตำลเข้มเล็กน้อย ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปำนกลำง (pH 5.5-6.0) 

   ดินสันทรำยที่ร่วนละเอียด (Sai-fl) 
 เกิดจำกตะกอนน้ ำพำบริเวณตะพักล ำน้ ำและท่ีรำบระหว่ำงเขำสภำพพ้ืนที่รำบเรียบ

ถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ กำรระบำยน้ ำเลวถึงค่อนข้ำงเลว เป็นดินลึกมำก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย หรือ
ดินร่วนเหนียวปนทรำย สีน้ ำตำลปนเทำหรือสีน้ ำตำลปนเทำเข้ม มีจุดประสีน้ ำตำลปนเหลืองหรือสีน้ ำตำล
แก่ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกลำง (pH 5.0-7.0) ดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย ถึงดินร่วน
เหนียวสีเทำ สีเทำอ่อนหรือสีเทำปนชมพู มีจุดประสีน้ ำตำลปนเหลืองหรือสีน้ ำตำลแก่ ปฏิกิริยำดินเป็นกรด
ปำนกลำงถึงเป็นด่ำงปำนกลำง (pH 6.0-8.0) อำจพบศิลำแลงอ่อนสีแดงบ้ำงเล็กน้อย 
   ดินสันป่ำตองท่ีดินร่วนละเอียด (Sp-fl) 

 เกิดจำกตะกอนน้ ำพำบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะพักล ำน้ ำสภำพพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนลำดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลำด กำรระบำยน้ ำดี เป็นดินลึกมำก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย 
สีน้ ำตำลเข้ม สีน้ ำตำล หรือสีน้ ำตำลปนแดง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  
ดินล่ำงเป็นดินร่วนปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปนทรำย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัด
มำกถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

   ดินสันป่ำตองท่ีมีจุดประสีเทำ ดินร่วนละเอียด (Sp-gm, fl) 
 เกิดจำกตะกอนน้ ำพำบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะพักล ำน้ ำสภำพพ้ืนที่ค่อนข้ำง

รำบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย กำรระบำยน้ ำค่อนข้ำงเลว เป็นดินลึกมำก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย 
ดินร่วนเหนียวปนทรำย สีน้ ำตำลเข้ม สีน้ ำตำลปนเหลือง มีจุดประสีเทำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่ำงเป็นดินร่วนปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปนทรำย สีน้ ำตำลถึงน้ ำตำล
เข้ม ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) บำงบริเวณพบคันนำ 

ดินสันป่ำตองที่มีกำรระบำยน้ ำดีปำนกลำง ดินร่วนละเอียด (Sp-mw, fl) 
 เกิดจำกตะกอนน้ ำพำบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะพักล ำน้ ำสภำพพ้ืนที่

ค่อนข้ำงรำบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย กำรระบำยน้ ำดีปำนกลำง เป็นดินลึกมำก ดินบนเป็นดิน
ร่วนปนทรำย สีน้ ำตำลเข้ม สีน้ ำตำลปนเหลือง มีจุดประสีเหลืองปนแดงถึงสีแดง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัด
ถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่ำงเป็นดินร่วนปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปนทรำย สีน้ ำตำลถึง
น้ ำตำลเข้ม ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) บำงบริเวณพบคันนำ 
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   ชุดดินแม่แตง (Mt) 
    เกิดจำกตะกอนน้ ำพำบริเวณตะพักล ำน้ ำหรือเนินตะกอนรูปพัด สภำพพ้ืนที่ลูกคลื่น

ลอนลำดเล็กน้อยถึงเนินเขำ กำรระบำยน้ ำดี  เป็นดินลึกมำก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย สีน้ ำตำลปนแดง
เข้ม ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่ำงเป็นดินเหนียว สีแดงเข้มถึงสีแดง 
ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

   ชุดดินพะเยำ (Pao) 
 เกิดจำกตะกอนน้ ำพำ และ/หรือโดยแรงโน้มถ่วงมำทับถมอยู่บนหินตะกอนพวก

หินดินดำน หินทรำยแป้ง หินทรำย และหินกรวดมน บริเวณเนินตะกอนรูปพัดและเชิงเขำสภำพพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนลำดเล็กน้อยถึงเนินเขำ กำรระบำยน้ ำดีตอนบนและค่อนข้ำงเลวในตอนล่ำง เป็นดินตื้นถึงลึกปำนกลำง
ถึงชั้นลูกรังหนำแน่นตั้งแต่ประมำณ 30-60 เซนติเมตรจำกผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย สีน้ ำตำล 
ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่ำงตอนบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย สี
แดงปนเหลือง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ใต้ชั้นนี้จะเป็นชั้นดินร่วนเหนียว
ปนทรำยหรือดินร่วนปนดินเหนียว และมีลูกรังหรือเศตหินที่ถูกเคลือบด้วยสำรประกอบออกไซด์ของ
เหล็กที่เรียกว่ำลูกรังเทียม (pseudo-laterite) หนำแน่นมำกปะปนในดินหนำ ประมำณ 50-100 
เซนติเมตร ใต้ชั้นลูกรังเป็นชั้นดินเหนียวสีเทำที่มีจุดประสีแดง สีน้ ำตำลและเหลือง ปฏิกิริยำดินเป็นกรด
จัดมำกถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

   ชุดดินโพนงำม (Png) 
 เกิดจำกกำรผุพังสลำยตัวของหินทรำยและควอร์ตไซท์บริเวณภูเขำ รวมถึงที่เกิด

จำกวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ำยมำเป็นระยะทำงใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขำ สภำพพ้ืนที่ 
ลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อยถึงเนินเขำ กำรระบำยน้ ำดี เป็นดินลึกถึงลึกปำนกลำงถึงชั้นหินพ้ืนภำยใน 100-
150 เซนติเมตร จำกผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย สีน้ ำตำลเข้ม สีน้ ำตำลปนแดงเข้มหรือสีน้ ำตำล
ปนแดง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำงถึงเป็นกลำง (pH 6.0-7.0) ดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย  
สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
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ตำรำงที่ 2-3 ทรัพยำกรดิน พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และ 
 บ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 

หน่วยแผนทีด่ิน ค ำอ ิบำย 
เน้ือที่ 

ไร่ ร้อยละ 
1.AC-spd,fl-sclA/d5,E0 ดินตะกอนน้ ำพำเชิงซ้อนที่มกีำรระบำยน้ ำค่อนขำ้งเลวและรว่นละเอยีด มีเนือ้ดินบน

เป็นดินร่วนเหนยีวปนทรำย ควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลกึมำก ไม่มกีำรกร่อน 
390 1.16 

2.AC-mw,fl-sclA/d5,E0 ดินตะกอนน้ ำพำเชิงซ้อนที่มกีำรระบำยน้ ำดีปำนกลำงและดินร่วนละเอยีด มีเนื้อดนิ
บนเป็นดนิร่วนเหนยีวปนทรำย ควำมลำดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลกึมำก ไม่มีกำรกร่อน 

214 0.63 

3.Sai-fl-sclA/ d5,E0 ดินสันทรำยที่รว่นละเอียด มีเนือ้ดินบนเปน็ดินร่วนเหนยีวปนทรำย ควำมลำดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์ลึกมำก ไม่มีกำรกร่อน 

11,170 33.09 

4.Sp-gm,fl-sclA/ d5,E0,b ดินสันป่ำตองที่มีจดุประสีเทำ ดินรว่นละเอยีด มีเนื้อดนิบนเป็นดินรว่นเหนยีวปน
ทรำย ควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลกึมำก ไม่มกีำรกร่อน พบคันนำ 

667 1.98 

5. Sp-gm,fl-slA /d5,E0 ดินสันป่ำตองที่มีจดุประสีเทำ ดินรว่นละเอยีด มีเนื้อดนิบนเป็นดินรว่นปนทรำย  
ควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลกึมำก ไม่มกีำรกรอ่น 

1,117 3.31 

6.Sp-gm,fl-slB/d5,E1 ดินสันป่ำตองที่มีจดุประสีเทำ ดินรว่นละเอยีด มีเนื้อดนิบนเป็นดินรว่นปนทรำย  
ควำมลำดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลกึมำก กรอ่นเล็กนอ้ย 

427 1.27 

7.Sp-mw,fl-slB/d5,E1 ดินสันป่ำตองที่มกีำรระบำยน้ ำดปีำนกลำง ดินร่วนละเอยีด มีเนือ้ดินบนเป็นดนิร่วน
ปนทรำย ควำมลำดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลกึมำก กรอ่นเลก็น้อย 

1,338 3.97 

8.Sp-fl-slB/ d5,E1 ดินสันป่ำตองที่ดนิรว่นละเอียด มีเนือ้ดินบนเป็นดินรว่นปนทรำย ควำมลำดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์ลึกมำก กรอ่นเลก็นอ้ย 

1,545 4.58 

9.Sp-fl-slC/ d5,E1 ดินสันป่ำตองที่ดินรว่นละเอียด มีเนือ้ดินบนเป็นดินรว่นปนทรำย ควำมลำดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์ลึกมำก กรอ่นเลก็นอ้ย 

2,470 7.31 

10. Sp-fl-slD/ d5,E2 ดินสันป่ำตองที่ดินรว่นละเอียด มีเนือ้ดินบนเป็นดินรว่นปนทรำย ควำมลำดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต ์ลึกมำก กรอ่นปำนกลำง 

260 0.77 

11.Mt-fl-slB/ d5,E1 ชุดดินแมแ่ตงที่ดินรว่นละเอยีด มีเนือ้ดินบนเป็นดินรว่นปนทรำย ควำมลำดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์ลึกมำก กรอ่นเลก็นอ้ย 

1,759 5.21 

12. Mt-fl-slC/ d5,E1 ชุดดินแมแ่ตงที่ดินรว่นละเอยีด มีเนือ้ดินบนเป็นดินรว่นปนทรำย ควำมลำดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์ลึกมำก กรอ่นเลก็นอ้ย 

828 2.45 

13.Pao-slB/d3,E1 ชุดดินพะเยำ มีเนือ้ดินบนเป็นดนิร่วนปนทรำย ควำมลำดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
ลึกปำนกลำง กรอ่นเลก็น้อย 

137 0.41 

14.Pao-slC/d3,E1 ชุดดินพะเยำ มีเนือ้ดินบนเป็นดนิร่วนปนทรำย ควำมลำดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
ลึกปำนกลำง กรอ่นเลก็น้อย 

1,167 3.46 

15.Pao-slD/d3,E2 ชุดดินพะเยำ มีเนือ้ดินบนเป็นดนิร่วนปนทรำย ควำมลำดชัน  
12-20 เปอร์เซ็นต ์ลึกปำนกลำง กร่อนปำนกลำง 

951 2.82 

16.Pao-slE/d3,E2 ชุดดินพะเยำ มีเนือ้ดินบนเป็นดนิร่วนปนทรำย ควำมลำดชัน  
20-35 เปอร์เซ็นต ์ลึกปำนกลำง กร่อนปำนกลำง 

508 1.51 

17.Png-slB/d3,E1 ชุดดินโพนงำม มีเนื้อดนิบนเป็นดินรว่นปนทรำย ควำมลำดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
ลึกปำนกลำง กรอ่นเลก็น้อย 

131 0.39 

18.Png-slC/d3,E1 ชุดดินโพนงำม มีเนื้อดนิบนเป็นดินรว่นปนทรำย ควำมลำดชัน  
5-12 เปอร์เซ็นต์ ลกึปำนกลำง กร่อนเล็กนอ้ย 

391 1.16 
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ตำรำงท่ี 2-3 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ดิน ค ำอ ิบำย 
เนื้อที ่
ไร่ ร้อยละ 

19.Png-slD/ d3,E2 ชุดดินโพนงำม มีเนื้อดนิบนเป็นดินรว่นปนทรำย ควำมลำดชัน  
12-20 เปอร์เซ็นต ์ลึกปำนกลำง กร่อนปำนกลำง 

386 1.14 

20.Png-slE/ d3,E2 ชุดดินโพนงำม มีเนื้อดนิบนเป็นดินรว่นปนทรำย ควำมลำดชัน  
20-35 เปอร์เซ็นต ์ลึกปำนกลำง กร่อนปำนกลำง 

1,167 3.46 

21.F พื้นที่ป่ำไม้ 4,272 12.65 

22.U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 1,986 5.89 

23.W พื้นที่น้ ำ 464 1.38 

                 รวมเน้ือที่ทั้งหมด                                                                  33,745      100.00 
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 ภำพที่ 2-5 ทรัพยำกรน้ ำ พื้นที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ  
      และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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 ภำพที่ 2-6 ทรัพยำกรดิน พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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  2) ควำมเหมำะสมของดินส ำหรับปลูกพืชเศรษฐกิ  

 เป็นกำรจัดหมวดหมู่โดยอำศัยข้อมูลดินที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทำงกำยภำพ ทำงเคมีดิน 
และสภำพแวดล้อมบำงประกำรที่ได้จำกส ำรวจดิน จ ำแนกดินและตรวจสอบดินในสนำมและใน
ห้องปฏิบัติกำร ทั้งนี้กำรจ ำแนกควำมเหมำะสมของดินส ำหรับพืชเศรตฐกิจ ขึ้นอยู่กับข้อจ ำกัดหรือควำม
รุนแรงที่มีผลมำกสุดต่อพืชที่เกี่ยวข้องกับลักตณะและสมบัติดิน ตลอดจนสภำพแวดล้อมบำงประกำร 
เป็นตัวก ำหนดระดับชั้นควำมเหมำะสมของดินนั้น ๆ ว่ำจะอยู่ในชั้นควำมเหมำะสมใด (กองส ำรวจดิน, 
2543) 

2.1) ชั้นกำรจ ำแนกควำมเหมำะสมของดินส ำหรับพืชเศรตฐกิจ แบ่งชั้นควำมเหมำะสม
เป็น 5 ชั้น (class) ดังนี้ 

 ชั้นควำมเหมำะสมที่ 1 เป็นชั้นที่มีควำมเหมำะสมดีมำก (very well suited) 
 ชั้นควำมเหมำะสมที่ 2 เป็นชั้นที่มีควำมเหมำะสมดี (well suited) 
 ชั้นควำมเหมำะสมที่ 3 เป็นชั้นที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (moderately suited) 
 ชั้นควำมเหมำะสมที่ 4 เป็นชั้นที่ไม่ค่อยเหมำะสม (poorly suited) 
 ชั้นควำมเหมำะสมที่ 5 เป็นชั้นที่ไม่เหมำะสม (unsuited) 

ข้อควรค ำนึงในกำรจ ำแนกควำมเหมำะสมของดินส ำหรับพืชเศรตฐกิจ คือ กำรจ ำแนก
ควำมเหมำะสมไม่ได้เป็นกำรระบุถึงอัตรำกำรให้ผลผลิต พิจำรณำพืชที่ปลูกในฤดูฝนเป็นหลัก โดยชั้ น
ควำมเหมำะสมของดินแต่ละชั้น (class) มิได้หมำยควำมว่ำมีกำรจัดกำรหรือมีกำรดูแลรักตำที่เหมือนกัน
เสมอไป ชั้นควำมเหมำะสมของดินแต่ละชั้นจะมีข้อจ ำกัดปลีกย่อยลงไปอีกหรือที่เรียกว่ำ ชั้นควำม
เหมำะสมของดินย่อย (subclass) และชั้นควำมเหมำะสมของดินสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ำมีกำร
ปรับปรุงแก้ไขข้อจ ำกัดของพืช 

2.2) ลักตณะและสมบัติของดินที่ใช้จ ำแนกควำมเหมำะสมของดินส ำหรับพืชเศรตฐกิจ 
(1) สภำพภูมิประเทศ (topography: t) 
(2) เนื้อดิน (texture: s) 
(2) ควำมลึกที่พบชั้นดำนแข็งหรือก้อนกรวดมำก (soil depth to consolidated 

layer or gravel: c หรือ g) 
(3) กำรระบำยน้ ำของดิน (drainage: d) 
(4) อันตรำยจำกกำรถูกน้ ำท่วม (flooding: f) 
(5) อันตรำยจำกน้ ำแช่ขัง (water logging: w) 
(6) ควำมเสี่ยงต่อกำรขำดน้ ำ (risk of moisture shortage: m) 
(7) ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status: n) 
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ชั้นควำมเหมำะสมของดินแต่ละชั้น ยกเว้นชั้นควำมเหมำะสมที่ 1 จะระบุลักตณะและ
คุณสมบัติของดินที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชที่ปลูก ลักตณะของดินที่
ระบุไว้ในชั้นควำมเหมำะสมของดินส ำหรับปลูกพืชแต่ละชั้น เรียกว่ำ ข้อจ ำกัด (limitation) ซึ่งเมื่อทรำบ
ว่ำชุดดินนั้นมีลักตณะใดที่เป็นข้อจ ำกัดที่รุนแรงที่สุดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรเจริญเติบโตหรือมี
ผลกระทบต่อผลผลิตของพืช ก็จะตกอยู่ในชั้นควำมเหมำะสมนั้น และเมื่อทรำบชั้นควำมเหมำะสมของ
ดินส ำหรับกำรปลูกพืชแล้ว ท ำกำรจ ำแนกชั้นควำมเหมำะสมย่อยลงไปอีกหรือที่เรำเรียกว่ำ  ชั้นควำม
เหมำะสมของดินย่อย (subclass) โดยระบุชนิดของข้อจ ำกัดตัวที่รุนแรงที่สุดไว้ท้ำยชั้นควำมเหมำะสม
ของชั้นดินหลัก (class) ชนิดของข้อจ ำกัดหรือลักตณะของดินที่เป็นอันตรำย หรือท ำควำมเสียหำยกับพืช 
 ผลกำรจ ำแนกควำมเหมำะสมของดินส ำหรับพืชเศรตฐกิจในพ้ืนที่ด ำ เนินกำร  
พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก 
อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ จำกคู่มือกำรจ ำแนกควำมเหมำะสมของดินส ำหรับพืชเศรตฐกิจของประเทศ
ไทย (กองส ำรวจและจ ำแนกดิน, 2543) โดยจ ำแนกออกเป็น 5 ระดับ สำมำรถสรุปศักยภำพของดินได้ 
ดังนี้ (ตำรำงที่ 2-4 และภำพที่ 2-7) 

 (1) เหมำะสมดีส ำหรับปลูกข้ำว มีข้อจ ำกัดเล็กน้อยเรื่องเนื้อดิน เสี่ยงต่อกำรขำด
แคลนน้ ำ และควำมอุดมสมบูณ์ต่ ำ และไม่เหมำะสมส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง 
สับปะรด ยำงพำรำ เงำะ ลิ้นจี่ มะม่วงมะขำม และล ำไย มีข้อจ ำกัดรุนแรงมำกเรื่องน้ ำแช่ขัง ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ดิน Sai-fl-sclA/d5,E0 และ Sp-gm,fl-sclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 11,837 ไร่ หรือร้อยละ 35.07 
ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (2) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง สับปะรด 
ยำงพำรำ เงำะ ลิ้นจี่ มะม่วงมะขำม และล ำไย มีข้อจ ำกัดปำนกลำงเรื่องอันตรำยจำกกำรถูกน้ ำท่วม ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ดิน AC-spd,fl-sclA/d5,E0 และ AC-mw,fl-sclA/d5,E0 มีเนื้อที่ 604 ไร่ หรือร้อยละ 1.79 
ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (3) เหมำะสมดีส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง สับปะรด ยำงพำรำ 
เงำะ ลิ้นจี่ มะม่วง มะขำม และล ำไย มีข้อจ ำกัดเล็กน้อยเรื่องควำมอุดมสมบูรณ์ดินต่ ำ ไม่ค่อยเหมำะสม
และไม่เหมำะสมส ำหรับกำรข้ำว มีข้อจ ำกัดรุนแรงถึงรุนแรงมำกเรื่องสภำพพ้ืนที่และกำรระบำยน้ ำของดิน 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-mw,fl-slB/d5,E1 Sp-fl-slB/d5,E1 Mt-fl-slB/d5,E1 และ Pao-slB/d3,E1  
มีเนื้อที่ 4,779 ไร่ หรือร้อยละ 14.17 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (4) เหมำะสมดีส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง สับปะรด มะม่วง  
และมะขำม มีข้อจ ำกดัเล็กน้อยเรื่องควำมอุดมสมบูรณ์ดินต่ ำ เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับยำงพำรำ เงำะ 
ลิ้นจี่ และล ำไย มีข้อจ ำกัดปำนกลำงเรื่องพบชั้นหินพ้ืนหรือก้อนกรวดมำก และ ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรข้ำว 
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มีข้อจ ำกัดรุนแรงมำกเรื่องกำรระบำยน้ ำของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Png-slB/d3,E1 มีเนื้อที่ 131 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.39 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (5) เหมำะสมดีส ำหรับปลูกยำงพำรำ เงำะ ลิ้นจี่ มะม่วง มะขำม และล ำไย  
มีข้อจ ำกัดเล็กน้อยเรื่องควำมอุดมสมบูรณ์ดินต่ ำ เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  
มันส ำปะหลัง และสับปะรด มีข้อจ ำกัดปำนกลำงเรื่องสภำพพ้ืนที่ และ ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรข้ำว  
มีข้อจ ำกัดรุนแรงมำกเรื่องสภำพพ้ืนที่และกำรระบำยน้ ำของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-fl-slC/d5,E1 
Mt-fl-slC/d5,E1 และ Pao-slC/d3,E1 มีเนื้อที่ 4,465 ไร่ หรือร้อยละ 13.22 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (6) เหมำะสมดีส ำหรับปลูกยำงพำรำ ลิ้นจี่ และ มะขำม มีข้อจ ำกัดเล็กน้อยเรื่อง
ควำมอุดมสมบูรณ์ดินต่ ำ เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกเงำะ มะม่วง และล ำไย มีข้อจ ำกัดปำนกลำง
เรื่องสภำพพ้ืนที่ ไม่ค่อยเหมำะสมส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง และสับปะรด มีข้อจ ำกัด
รุนแรงเรื่องสภำพพ้ืนที่และ ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรข้ำว มีข้อจ ำกัดรุนแรงมำกเรื่องสภำพพ้ืนที่และ 
กำรระบำยน้ ำของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-fl-slD/d5,E2 และ Pao-slD/d3,E2 มีเนื้อที่ 1,211 ไร่ หรือ
ร้อยละ 3.59 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (7) เหมำะสมดีส ำหรับปลูกมะม่วง และมะขำม มีข้อจ ำกัดเล็กน้อยเรื่องควำม 
อุดมสมบูรณ์ดินต่ ำ เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง และสับปะรด 
 มีข้อจ ำกัดปำนกลำงเรื่องสภำพพ้ืนที่ เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูก ยำงพำรำ เงำะ ลิ้นจี่ และล ำไย 
 มีข้อจ ำกัดปำนกลำงเรื่องพบชั้นหินพ้ืนหรือก้อนกรวดมำก และไม่เหมำะสมส ำหรับกำรข้ำว มีข้อจ ำกัด
รุนแรงมำกเรื่องสภำพพ้ืนที่และกำรระบำยน้ ำของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Png-slC/d3,E1 มีเนื้อที่ 391 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.16 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (8) เหมำะสมดีส ำหรับปลูกมะขำม มีข้อจ ำกดัเล็กน้อยเรื่องควำมอุดมสมบูรณ์ดินต่ ำ 
เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกยำงพำรำและลิ้นจี่ มีข้อจ ำกัดปำนกลำงเรื่องพบชั้นหินพ้ืนหรือก้อนกรวด
มำก เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกมะม่วง มีข้อจ ำกัดปำนกลำงเรื่องสภำพพ้ืนที่ เหมำะสมปำนกลำง
ส ำหรับปลูกเงำะ และ ล ำไย ข้อจ ำกัดปำนกลำงเรื่องสภำพพ้ืนที่ และพบชั้นหินพ้ืนหรือก้อนกรวดมำก 
 ไม่ค่อยเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลังและสับปะรด มีข้อจ ำกัดรุนแรงเรื่อง
สภำพพ้ืนที่ และ ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรข้ำว มีข้อจ ำกดัรุนแรงมำกเรื่องสภำพพ้ืนที่และกำรระบำยน้ ำของดิน
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Png-slD/d3,E2 มีเนื้อที่ 386 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (9) เหมำะสมดีส ำหรับปลูกมะขำม มีข้อจ ำกดัเล็กน้อยเรื่องควำมอุดมสมบูรณ์ดินต่ ำ 
เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำว มีข้อจ ำกัดปำนกลำงเรื่องของกำรเสี่ยงต่อกำรขำดแคลนน้ ำ 
เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ยำงพำรำ เงำะ มะม่วง และล ำไย มีข้อจ ำกัดปำนกลำง
เรื่องกำรระบำยน้ ำของดิน และไม่ค่อยเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกมันส ำปะหลัง สับปะรด ลิ้นจี่ มีข้อจ ำกัด
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รุนแรงเรื่องกำรระบำยน้ ำของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-slA/d5,E0 มีเนื้อที่ 1,117 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 3.31 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (10) เหมำะสมดีส ำหรับปลูกมะขำมมีข้อจ ำกัดเล็กน้อยเรื่องควำมอุดมสมบูรณ์ดินต่ ำ 
เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  ยำงพำรำ เงำะ มะม่วง และล ำไย มีข้อจ ำกัด 
ปำนกลำงเรื่องกำรระบำยน้ ำของดิน ไม่ค่อยเหมำะสมส ำหรับปลูกข้ำว มีข้อจ ำกัดรุนแรงเรื่องของสภำพพ้ืนที่ 
และไม่ค่อยเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกมันส ำปะหลัง สับปะรด ลิ้นจี่ มีข้อจ ำกัดรุนแรงเรื่องกำรระบำยน้ ำของ
ดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-slB/d5,E1 มีเนื้อที่ 427 ไร่ หรือร้อยละ 1.27 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (11) เหมำะสมดีส ำหรับปลูกลิ้นจี่ มีข้อจ ำกัดเล็กน้อยเรื่องเรื่องควำมอุดมสมบูรณ์
ดินต่ ำ ไม่ค่อยเหมำะสมส ำหรับปลูก สับปะรด ยำงพำรำ เงำะ ลิ้นจี่ มะม่วง มะขำม และล ำไย มีข้อจ ำกัด
รุนแรงเรื่องสภำพพ้ืนที ่ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส ำปะหลัง มีข้อจ ำกัดรุนแรง
มำกเรื่องสภำพพ้ืนที่ และ ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรข้ำว มีข้อจ ำกัดรุนแรงมำกเรื่องสภำพพ้ืนที่และกำรระบำย
น้ ำของดินได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Pao-slE/d3,E2 มีเนื้อที่ 508 ไร่ หรือร้อยละ 1.51 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (12) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกลิ้นจี่ มีข้อจ ำกัดปำนกลำงเรื่องพบชั้นหินพ้ืน
หรือก้อนกรวดมำก ไม่ค่อยเหมำะสมส ำหรับปลูก สับปะรด ยำงพำรำ เงำะ ลิ้นจี่ มะม่วง มะขำม และ
ล ำไย มีข้อจ ำกัดรุนแรงเรื่องสภำพพ้ืนที่ ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส ำปะหลัง  
มีข้อจ ำกดัรุนแรงมำกเรื่องสภำพพ้ืนที่ และ ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรข้ำว มีข้อจ ำกดัรุนแรงมำกเรื่องสภำพพ้ืนที่
และกำรระบำยน้ ำของดินได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Png-slE/d3,E2 มีเนื้อที่ 1,167 ไร่ หรือร้อยละ 3.46 
 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

     (13) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก ่หน่วยแผนที ่F  U และ W มีเนื้อที่รวม 6,722 ไร่ หรือ
ร้อยละ 19.92 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร
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ตำรำงที่ 2-4 ควำมเหมำะสมของที่ดินส ำหรับพืชเศรตฐกิจ พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง  
  หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 

หน่วยแผนที่ดิน 
ควำมเหมำะสมของท่ีดินส ำหรับปลูกพืชเศรษฐกิ  เนื้อที ่

ข้ำว 
ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

มัน
ส ำปะหลัง 

สับปะรด ยำงพำรำ เงำะ ลิ้น ี ่ มะม่วง มะขำม ล ำไย ไร่ ร้อยละ 

1.AC-spd,fl-sclA/d5,E0 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 390  1.16 
2.AC-mw,fl-sclA/d5,E0 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 214  0.63 
3.Sai-fl-sclA/d5,E0 2smn 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 11,170  33.09 
4.Sp-gm,fl-sclA/d5,E0,b 2smn 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 667  1.98 
5.Sp-gm,fl-slA/d5,E0 3m 3d 4d 4d 3d 3d 4d 3d 2n 3d 1,117  3.31 
6.Sp-gm,fl-slB/d5,E1 4t 3d 4d 4d 3d 3d 4d 3d 2n 3d 427  1.27 
7.Sp-mw,fl-slB/d5,E1 4td 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 1,338  3.97 
8.Sp-fl-slB/d5,E1 5d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 1,545  4.58 
9.Sp-fl-slC/d5,E1 5td 3t 3t 3t 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2,470  7.31 
10.Sp-fl-slD/d5,E2 5td 4t 4t 4t 2n 3t 2n 3t 2n 3t 260  0.77 
11.Mt-fl-slB/d5,E1 5d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 1,759  5.21 
12.Mt-fl-slC/d5,E1 5td 3t 3t 3t 2n 2n 2n 2n 2n 2n 828  2.45 
13.Pao-slB/d3,E1 5d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 137  0.41 
14.Pao-slC/d3,E1 5td 3t 3t 3t 2n 2n 2n 2n 2n 2n 1,167  3.46 
15.Pao-slD/d3,E2 5td 4t 4t 4t 2n 3t 2n 3t 2n 3t 951  2.82 
16.Pao-slE/d3,E2 5td 5t 5t 4t 4t 4t 2n 4t 4t 4t 508  1.51 
17.Png-slB/d3,E1 5d 2n 2n 2n 3c 3c 3c 2n 2n 3c 131  0.39 
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ตำรำงที่ 2-4 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ดิน 
ควำมเหมำะสมของท่ีดินส ำหรับปลูกพืชเศรษฐกิ  เนื้อที ่

ข้ำว 
ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

มัน
ส ำปะหลัง 

สับปะรด ยำงพำรำ เงำะ ลิ้น ี ่ มะม่วง มะขำม ล ำไย ไร่ ร้อยละ 

18.Png-slC/d3,E1 5td 3t 3t 3t 3c 3c 3c 2n 2n 3c 391  1.16 
19.Png-slD/d3,E2 5td 4t 4t 4t 3c 3tc 3c 3t 2n 3tc 386  1.14 
20.Png-slE/d3,E2 5td 5t 5t 4t 4t 4t 3c 4t 4t 4t 1,167  3.46 
21.F - - - - - - - - - - 4,272  12.65 
22.U - - - - - - - - - - 1,986  5.89 
23.W - - - - - - - - - - 464  1.38 

รวมเนื้อที่ท้ังหมด 33,745  100.00 

 

 



 2-21 
 

 

 
 ภำพที่ 2-7 ศักยภำพดิน พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที ่8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมูท่ี่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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 3) กำรประเมินค ณภำพที่ดินส ำหรับพืชเศรษฐกิ  
 กำรจัดท ำเขตเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืชเศรตฐกิจใช้หลักกำรประเมินควำม
เหมำะสมที่ดิน (qualitative land evaluation) ตำมหลักกำรของ FAO Framework โดยกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมที่ดิน เป็นกำรพิจำรณำศักยภำพของหน่วยทรัพยำกรที่ดินต่อกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรที่แตกต่ำงกัน 

 3.1) หลักเกณฑ์กำรประเมินควำมเหมำะสมของที่ดิน 
 วิธีกำรประเมินใช้วิธีกำรจับคู่ (matching) ระหว่ำงคุณภำพที่ดิน (land quality) 
และปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (crop requirement) ทั้งนี้ สำมำรถจัดล ำดับควำม
เหมำะสมของพืชออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
 S1 : ชั้นที่มีควำมเหมำะสมสูง (highly suitable) 
 S2 : ชั้นที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (moderately suitable) 
 S3 : ชั้นที่มีควำมเหมำะสมเล็กน้อย (marginally suitable) 
  N : ชั้นที่ไม่มีควำมเหมำะสม (not suitable) 

 3.2) คุณลักตณะดินที่เป็นตัวแทนของคุณภำพท่ีดิน 
 คุณภำพท่ีดินเป็นคุณภำพของที่ดินที่มีอิทธิพลต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของ
พืช โดยคุณภำพที่ดินประกอบด้วยคุณลักตณะของดิน (soil characteristic) ตัวเดียวหรือหลำยตัว 
คุณภำพที่ดินในระบบของ FAO ก ำหนดในระบบไว้ 25 ชนิด ส ำหรับประเทศไทยใช้คุณลักตณะดินเพ่ือ
ใช้เป็นตัวแทนคุณภำพที่ดินในกำรประเมินควำมเหมำะสมที่ดิน 13 ชนิด แต่ภำยใต้เงื่อนไขกำรคัดเลือก
คุณภำพที่ดินต้องประกอบด้วยเงื่อนไขครบ 3 ประกำร ได้แก่ 1) สมบัติดินต้องมีผลต่อพืชนั้น ๆ 2) ต้อง
มีค่ำวิกฤตที่พบในพ้ืนที่ที่ปลูกพืช 3) เป็นข้อมูลที่สำมำรถรวบรวมได้ ซึ่งจำกเงื่อนไขกำรคัดเลือกคุณภำพ
ที่ดินดังกล่ำว สำมำรถคัดเลือกคุณภำพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อกำรเจริญ เติบโตของพืชได้ดังนี้ 
 (1) ควำมชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (m) 
 (2) ควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช (oxygen availability : o) 
 (3) ควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำร (nutrient availability : s) 
 (4) ควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร (nutrient retention : n) 
 (5) สภำวะกำรหยั่งลึกของรำกพืช (rooting conditions : r) 
 (6) ควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วม (f) 
 (7) ควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อน (erosion hazard : e) 
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 กำรประเมินคุณภำพที่ดินส ำหรับพืชเศรตฐกิจ ใน พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 
ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ  
(ตำรำงที่ 2-5) 
 (1) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำว มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมจุในกำรดูดยึดธำตุ
อำหำรและควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำร และเหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  
มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-spd,fl-
sclA/d5,E0 มีเนื้อที่ 390 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  (2) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำว และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  มีข้อจ ำกัดเรื่อง
ควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช ควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และควำมเป็นประโยชน์
ของธำตุอำหำร ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-mw,fl-sclA/d5,E0 และ Sp-gm-fl-sclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 
881 ไร่ หรือร้อยละ 2.61 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  (3) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำว มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมจุในกำรดูดยึดธำตุ
อำหำร และควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำร และเหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  
มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน ได้แก่ หน่วย  
แผนที่ดิน Sai-fl-sclA/d5,E0 มีเนื้อที่ 11,170 ไร่ หรือร้อยละ 33.09 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  (4) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำวและข้ำวโพดอำหำรสัตว์ มีข้อจ ำกัดเรื่อง
ควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช ควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และควำมเป็นประโยชน์
ของธำตุอำหำร เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกมันส ำปะหลัง มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเป็นประโยชน์ของ
ออกซิเจนต่อรำกพืช เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกยำงพำรำ มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเป็นประโยชน์ของ
ออกซิเจนต่อรำกพืช และ ควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และเหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกล ำไย  
มีข้อจ ำกัดเรื่อง ควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-slA/d5,E0 Sp-gm,fl-
slB/d5,E1 และSp-mw,fl-slB/d5,E1  มีเนื้อที่ 2,882 ไร่ หรือร้อยละ 8.55 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  (5) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกมันส ำปะหลัง และล ำไย มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมจุ
ในกำรดูดยึดธำตุอำหำร เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูกข้ำวโพดอำหำรสัตว์ มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมจุ 
ในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำร  เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับปลูก
ยำงพำรำ มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และควำมชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  และ
เหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับกำรปลูกข้ำว มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-fl-slB/d5,E1 และMt-fl-slB/d5,E1  มีเนื้อที่ 3,304 ไร่ หรือร้อยละ 9.79  
ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
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  (6) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับข้ำวโพดอำหำรสัตว์ มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำย
จำกกำรกัดกร่อน ควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำร เหมำะสม 
ปำนกลำงส ำหรับมันส ำปะหลัง มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อน และควำมเป็นประโยชน์
ของธำตุอำหำร เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับยำงพำรำ มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร 
และควำมชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับล ำไย ข้อจ ำกัดเรื่องควำมจุในกำร 
ดูดยึดธำตุอำหำร และเหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับกำรปลูกข้ำว มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำยจำกกำร 
กัดกร่อน และควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-fl-slC/d5,E1 และ
Mt-fl-slC/d5,E1  มีเนื้อที่ 3,298 ไร่ หรือร้อยละ 9.76 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 
  (7) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับยำงพำรำ มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำยจำกกำร 
กัดกร่อน ควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และควำมชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เหมำะสมปำนกลำง
ส ำหรับล ำไย ข้อจ ำกัดเรื่องควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และเหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับข้ำวโพดอำหำร
สัตว์และมันส ำปะหลัง มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อน มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำยจำก
กำรกัดกร่อน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-fl-slD/d5,E2 มีเนื้อที่ 260 ไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของพ้ืนที่
ด ำเนินกำร 
  (8) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับข้ำวโพดอำหำรสัตว์ มีข้อจ ำกัดเรื่องสภำวะกำร 
หยั่งลึกของรำกพืช  ควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำร เหมำะสม
ปำนกลำงส ำหรับมันส ำปะหลัง มีข้อจ ำกัดเรื่องสภำวะกำรหยั่งลึกของรำกพืช และ ควำมจุในกำรดูดยึด
ธำตุอำหำร เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับยำงพำรำ มีข้อจ ำกัดเรื่องสภำวะกำรหยั่งลึกของรำกพืช  ควำมจุ
ในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และควำมชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับกำรปลูกล ำไย 
มีข้อจ ำกัดเรื่องสภำวะกำรหยั่งลึกของรำกพืช และเหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับกำรปลูกข้ำว มีข้อจ ำกัด
เรื่องควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Pao-slB/d3,E1 และ Png-
slB/d3,E1 มีเนื้อที่ 268 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  (9) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับข้ำวโพดอำหำรสัตว์ และมันส ำปะหลัง มีข้อจ ำกัด
เรื่องควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อน สภำวะกำรหยั่งลึกของรำกพืช ควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร 
เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับยำงพำรำ มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร และควำมชุ่มชื้นที่
เป็นประโยชน์ต่อพืช เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับกำรปลูกล ำไย มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมจุในกำรดูดยึด 
ธำตุอำหำร และเหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับกำรปลูกข้ำว มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อน 
และควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Pao-slC/d3,E1 และ Png-
slC/d3,E1 มีเนื้อที่ 1,558 ไร่ หรือร้อยละ 4.62 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
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  (10) เหมำะสมปำนกลำงส ำหรับกำรปลูกยำงพำรำ มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำย
จำกกำรกัดกร่อน สภำวะกำรหยั่งลึกของรำกพืช  และควำมจุในกำรดูดยึดธำตุอำหำร เหมำะสมเล็กน้อย
ส ำหรับข้ำวโพดอำหำรสัตว์และมันส ำปะหลัง มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อน และ
เหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับล ำไย  มีข้อจ ำกัดเรื่องสภำวะกำรหยั่งลึกของรำกพืช  ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
Pao-slD/d3,E2 และ Png-slD/d3,E2 มีเนื้อที่ 1,337 ไร่ หรือร้อยละ 3.96 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  (11) เหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับกำรปลูกยำงพำรำ มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำยจำก
กำรกัดกร่อน และเหมำะสมเล็กน้อยส ำหรับล ำไย  มีข้อจ ำกัดเรื่องควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อนสภำวะ
กำรหยั่งลึกของรำกพืช  ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Pao-slE/d3,E2 และ Png-slE/d3,E2 มีเนื้อที่ 1,675 ไร่ 
หรือร้อยละ 4.97 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  (12) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ F U และ W มีเนื้อที่ 6,722 ไร่ หรือร้อยละ 
19.92 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
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ตำรำงท่ี 2-5 กำรประเมินคุณภำพที่ดินส ำหรับพืชเศรตฐกิจ พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8  
ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยำ 

หน่วยแผนที่ดิน 

ชั้นควำมเหมำะสมของที่ดิน เนื้อที่ 

ข้ำ
ว 

ข้ำ
วโ

พด
เล

ี้ยง
สัต

ว์ 

มัน
ส ำ

ปะ
หล

งั 

ยำ
งพ

ำร
ำ 

ล ำ
ไย

 

ไร่ ร้อยละ 

AC-spd,fl-sclA/d5,E0 S2ns S3o N N N 390  1.16 
AC-mw,fl-sclA/d5,E0 S2ons S2ons N N N 214  0.63 
Sai-fl-sclA/d5,E0 S2ns S3o N N N 11,170  33.09 
Sp-gm,fl-sclA/d5,E0,b S2ons S2ons N N N 667  1.98 
Sp-gm,fl-slA/d5,E0 S2ons S2ons S2ons S2on S2n 1,117  3.31 
Sp-gm,fl-slB/d5,E1 S2ons S2ons S2ons S2on S2n 427  1.27 
Sp-mw,fl-slB/d5,E1 S2ons S2ons S2ons S2on S2n 1,338  3.97 
Sp-fl-slB/d5,E1 S3o S2ns S2ns S2nm S2n 1,545  4.58 
Sp-fl-slC/d5,E1 S3eo S2ens S2ens S2nm S2n 2,470  7.31 
Sp-fl-slD/d5,E2 N S3e S3e S2enm S2n 260  0.77 
Mt-fl-slB/d5,E1 S3o S2ns S2ns S2nm S2n 1,759  5.21 
Mt-fl-slC/d5,E1 S3eo S2ens S2ens S2nm S2n 828  2.45 
Pao-slB/d3,E1 S3o S2rns S2rns S2rnm S3r 137  0.41 
Pao-slC/d3,E1 S3eo S2ern S2ern S2rnm S3r 1,167  3.46 
Pao-slD/d3,E2 N S3e S3e S2ern S3r 951  2.82 
Pao-slE/d3,E2 N N N S3e S3er 508  1.51 
Png-slB/d3,E1 S3o S2rns S2rns S2rnm S3r 131  0.39 
Png-slC/d3,E1 S3eo S2ern S2rns S2rnm S3r 391  1.16 
Png-slD/d3,E2 N S3e S3e S2ern S3r 386  1.14 
Png-slE/d3,E2 N N N S3e S3er 1,167  3.46 

F - - - - - 4,272  12.65 
U - - - - - 1,986  5.89 
W - - - - - 464  1.38 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 33,745 100.00 
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   4) สถำนภำพทรัพยำกรดิน 

  จำกกำรศึกตำและวิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรดินบริเวณพ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร 
หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยำ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ (ตำรำงที่ 2-6 และภำพที่ 2-8) 
 (1) ปัญหำอันตรำยจำกกำรถูกน้ ำท่วม เป็นดินที่อยู่ในทำงน้ ำระหว่ำงหุบเขำ ซึ่งเป็น
ทำงผ่ำนของน้ ำ ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-spd,fl-lA/d5,E0 และ AC-mw,fl-lB/d5,E0 มีเนื้อที่ 604 ไร่  
หรือร้อยละ 1.79 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 แนวทำงแก้ไข 
 อันตรำยจำกกำรถูกน้ ำท่วม ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ ำที่ไหลมำจำกที่สูงกว่ำ โดยเฉพำะ
ในช่วงฤดูฝน ควรมีมำตรกำรในกำรอนุรักต์ดินและน้ ำเพ่ือรักตำน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเพ่ิมควำมชุ่มชื้น
ให้แก่ดิน โดยผสมผสำนวิธีกลและวิธีกำรทำงพืช เช่น ปลูกหญ้ำแฝกเป็นรูปตัววีร่วมกับท ำคันชะลอ
ควำมเร็วของน้ ำ เพ่ือดักตะกอนและชะลอควำมเร็วในกำรไหลของน้ ำ 
 (2) ปัญหำกำรใช้ที่ดินไม่ตรงตำมศักยภำพของดิน (ที่ดอนท ำนำ) เป็นกำรดัดแปลง
พ้ืนที่ดอน เพ่ือท ำกำรปลูกโดยกำรท ำคันนำ ได้แก่ Sp-gm,fl-sclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 667 ไร่ หรือร้อยละ 
1.98 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 แนวทำงแก้ไข 
 เลือกพืชให้เหมำะสมกับฤดูกำล เช่นปลูกข้ำวในฤดูฝน กำรปรับเปลี่ยน พ้ืนที่นี้
ไปปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ยืน และไม้ผล ควรล้มคันนำ และปรับปรุงบ ำรุงดินโดยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภท
ต่ำง ๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสดควบคู่ไปกับกำรใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนในระบบกำรปลูกพืช
หมุนเวียน ควรมีพืชบ ำรุงดิน คือ พืชตระกูลถั่วอยู่ในระบบกำรปลูกพืชหมุนเวียนกับพืชหลัก เช่น พืชไร่
หรือพืชผัก นอกจำกนี้ยังอำจใช้วิธีกำรปลูกพืชแซม กล่ำวคือ ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหว่ำงแถวไม้ผล
หรือไม้ยืนต้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และก่อให้เกิดรำยได้เสริมด้วย 
  (3) ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ เนื่องจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินมีแร่ธำตุอำหำร
ตำมธรรมชำติน้อย ประกอบกับเกตตรกรมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลำนำน  
โดยขำดกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ท ำให้ดินเสื่อมโทรม ธำตุอำหำรพืชลดลง ท ำให้พืชเจริญเติบโตช้ำ ผลผลิต
ลดลง มีเนื้อที่รวม 22,740 ไร่ หรือร้อยละ 67.38 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร แบ่งออกเป็น 
  (3.1) ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ในลุ่ม ได้แก่  หน่วยแผนที่  Sai-fl-
sclA/d5,E0 มีเนื้อท่ี 11,170 ไร่ หรือร้อยละ 33.09 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  (3.2) ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำในดอน มีเนื้อที่ 11,570 ไร่ หรือร้อยละ 
34.29 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
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 3.2.1 ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ลึกมำก ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
Sp-gm,flslA/d5,E0 Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-mw,fl-slB/d5,E1 Sp-fl-slB/d5,E1 Sp-fl-slC/d5,E1 
Sp-fl-slD/d5,E2 Mt-fl-slB/d5,E1 และ Mt-fl-slC/d5,E1 มีเนื้อที่ 9,744 ไร่ หรือร้อยละ 28.87 ของพ้ืนที่
ด ำเนินกำร  
 3.2.2 ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ลึกปำนกลำง  ได้แก่ หน่วยแผนที่                          
Pao-slB/d3,E1 Pao-slC/d3,E1  Png-slB/d3,E1 และPng-slC/d3,E1 มีเนื้อที่ 1,826 ไร่ หรือร้อยละ 
5.42 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 แนวทำงแก้ไข 
 ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำในที่ดอน ควรเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงบ ำรุงดินโดยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย
พืชสดควบคู่ไปกับกำรใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจำกเมื่อปุ๋ยอินทรีย์เหล่ำนี้สลำยตัว จะปลดปล่อยธำตุอำหำรหลัก 
ธำตุอำหำรรองและจุลธำตุให้แก่พืชอย่ำงช้ำ ๆ นอกจำกนี้ยังช่วยปรับปรุงสมบัติทำงกำยภำพ เคมี และ
ชีวภำพ ของดินให้ดีขึ้น ท ำให้ดินโปร่งร่วนซุย กำรระบำยน้ ำของดินดีขึ้น ดินดูดยึดน้ ำได้ดี ช่วยรักตำ
ควำมชุ่มชื้นในดินได้ยำวนำนขึ้น ทั้งยังเป็นแหล่งของธำตุอำหำรพืชและจุลินทรีย์ดิน กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จึง
เป็นผลดีต่อดินในระยะยำว ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในดินทุกครั้งก่อนท ำกำรเพำะปลูกพืช ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
ควรใส่ในอัตรำประมำณ 2 ตัน/ไร่ ส่วนในระบบกำรปลูกพืชหมุนเวียน ควรมีพืชบ ำรุงดิน คือ พืชตระกูล
ถั่วอยู่ในระบบกำรปลูกพืชหมุนเวียนกับพืชหลัก เช่น พืชไร่หรือพืชผัก นอกจำกนี้ยังอำจใช้วิธีกำรปลูกพืช
แซม กล่ำวคือ ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหว่ำงแถวไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงควำมอุดม
สมบูรณ์ของดิน และก่อให้เกิดรำยได้เสริมด้วย 
 4) ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำและเสี่ยงต่อกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน เนื่องจำกวัตถุ
ต้นก ำนิดดิน มีแร่ธำตุอำหำรตำมธรรมชำติน้อย ประกอบกับเกตตรกรมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำง
ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลำนำน โดยขำดกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ท ำให้ดินเสื่อมโทรม ธำตุอำหำรพืชลดลง 
ท ำให้พืชเจริญเติบโตช้ำ ผลผลิตลดลง กำรระบำยน้ ำของดินดี และควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ ำของดิน
ค่อนข้ำงต่ ำอำจท ำให้ขำดแคลนน้ ำในช่วงเพำะปลูก พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขำ เสี่ยงต่อกำรชะ

ล้ำงพังทลำยของดิน ได้แก่ หน่วยแผนท่ี Pao-slD/d3,E2 Pao-slE/d3,E2 Png-slD/d3,E2 และ Png-
slE/d3,E2 มีเนื้อที่ 3,012 ไร่ หรือร้อยละ 8.93 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 แนวทำงแก้ไข 
 ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำและเสี่ยงต่อกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ควรเลือก
ชนิดพืชที่ใช้ปลูกให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และฤดูกำล  ปรับปรุงดินภำยหลังปรับพ้ืนที่ก่อนปลูกพืช 
โดยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับกำรใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้น 
และจ ำเป็นต้องใช้มำตรกำรกำรอนุรักต์ดินแบบเข้มงวดโดยใช้มำตรกำรวิธีกลร่วมกับมำตรกำรวิธีพืช 
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เช่น คูรับน้ ำขอบเขำร่วมกับขั้นบันไดดิน และปลูกพืชตำมแนวระดับ ท ำแนวคันดินร่วมกับหญ้ำแฝก หรือ
ปลูกพืชคลุมดินโดยใช้พืชตระกูลถั่ว เพ่ือช่วยควบคุมกำรชะล้ำงพังทลำยของดินและปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(กลุ่มอนุรักต์ดินและน้ ำ, 2544) 
 5) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  
 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ พ้ืนที่ป่ำ (F) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (U) และ พ้ืนที่น้ ำ 
(W) มีเนื้อที่รวม 6,722 ไร่ หรือร้อยละ 19.92 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร  

ตำรำงท่ี 2-6 สถำนภำพทรัพยำกรดิน พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่  8 ต ำบลบ้ำนใหม่  
  อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัด 
  พะเยำ 

สถำนภำพทรัพยำกรดิน หน่วยแผนที่ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1.ปัญหำอันตรำย ำกกำรถูกน้ ำท่วม AC-spd,fl-sclA/d5,E0 และ  

AC-mw,fl-sclA/d5,E0 
 

604 1.79 

2.ปัญหำกำรใช้ที่ดินไม่ตรงตำมศักยภำพ
ของดิน (ที่ดอนท ำนำ) 

Sp-gm,fl-sclA/d5,E0,b 
 
 

667 1.98 

3. ปัญหำดินมีควำมอ ดมสมบูรณ์ต่ ำ  22,740 67.38 
 3.1 ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำในที่ลุ่ม Sai-fl-sclA/d5,E0 11,170 33.09 
 3.2 ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำในที่ดอน 
      3.2.1 ดินมีควำมอดุมสมบูรณ์ต่ ำ 
              ลึกมำก 
 
 
       3.2.2 ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ 
               ลึกปำนกลำง 

 
Sp-gm,fl-slA/d5,E0 Sp-gm,fl-slB/d5,E1  
Sp-mw,fl-slB/d5,E1 Sp-fl-slB/d5,E1  
Sp-fl-slC/d5,E1 Sp-fl-slD/d5,E2  
Mt-fl-slB/d5,E1 และ Mt-fl-slC/d5,E1 
Pao-slB/d3,E1 Pao-slC/d3,E1  
Png-slB/d3,E1 และPng-slC/d3,E1 
 

11,570 
9,744 

 
 
 

1,826 

34.29 
28.87 

 
 
 

5.42 

4. ปัญหำดินมีควำมอ ดมสมบูรณ์ต่ ำและ
เสี่ยงต่อกำรชะล้ำงพังทะลำยของดิน 

Pao-slD/d3,E2 Pao-slE/d3,E2  
Png-slD/d3,E2 และPng-slE/d3,E2 
 

3,012 8.93 

5. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด F  U และ W 6,722 19.92 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 33,745 100.00 
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 ภำพที่ 2-8 สถำนภำพทรัพยำกรดิน พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่  
      อ ำเภอเมืองพะเยำ และ บ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่  7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ  
      จังหวัดพะเยำ 
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 2.4.3 ทรัพยำกรป่ำไม้และเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

   พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง 
หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ ทรัพยำกรป่ำไม้ในพ้ืนที่ด ำเนินกำร ประกอบด้วย (ตำรำงที่ 
2-7 และภำพที่ 2-9) 
 1) เขตอุทยำนแห่งชำติดอยหลวง เนื้อที่ 4,499 ไร่ หรือร้อยละ 13.33 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 2) พ้ืนที่นอกเขตป่ำ มีเนื้อที่ 29,246 ไร่ หรือร้อยละ 86.67 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร แบ่งเป็น 
 (1) เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกตตรกรรม มีเนื้อที่ 10,856 ไร่ หรือร้อยละ 32.17 ของพ้ืนที่
ด ำเนินกำร 
 (2) พ้ืนที่นอกเขตป่ำตำมกฎหมำย มีเนื้อที่ 18,390 ไร่ หรือร้อยละ 54.50 ของพ้ืนที่
ด ำเนินกำร 
ตำรำงที่ 2-7 ทรัพยำกรป่ำไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกตตรกรรม พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร  
  หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก  
  อ ำเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยำ 

พื้นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
เขตอุทยำนแห่งชำติดอยหลวง 4,499 13.33 
พ้ืนที่นอกเขตป่ำ 29,246 86.67 
   - เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกตตรกรรม 10,856 32.17 
   - พ้ืนที่นอกเขตป่ำตำมกฎหมำย 18,390 54.50 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 33,745 100.00 
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 ภำพที่ 2-9  ทรัพยำกรป่ำไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกตตรกรรม พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 

ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอ 
แม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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2.5 ชั้นค ณภำพล ่มน้ ำ 

 ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำในโครงกำรจัดระบบอนุรักต์ดินและน้ ำในพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนำที่ดินลุ่มน้ ำน้ ำ
แม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทรำย) พ้ืนที่ด ำเนินกำรบ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ 
และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำพบว่ำ เป็นพ้ืนที่ชั้นคุณภำพน้ ำชั้นที่ 
1A มีเนื้อที่ 1,935 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.73 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร พ้ืนที่ชั้นคุณภำพน้ ำชั้นที่ 2 มีเนื้อที่ 511 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร พ้ืนที่ชั้นคุณภำพน้ ำชั้นที่ 3 มีเนื้อที่ 5 ,653 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
16.75 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร พ้ืนที่ชั้นคุณภำพน้ ำชั้นที่ 4 มีเนื้อที่ 10 ,661 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.59 ของ
พ้ืนที่ด ำเนินกำร และพ้ืนที่ชั้นคุณภำพน้ ำชั้นที่ 5 มีเนื้อที่ 14,985 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.42 (ตำรำงที่ 2-8 
และภำพท่ี 2-10) 

ตำรำงที่ 2-8 ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และ 
   บ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 

ชั้นค ณภำพ 
ล ่มน้ ำ 

รำยละเอียด เง่ือนไข 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

1A ควำมลำดชันสูง เป็นป่ำ
สมบูรณ์ก่อนปี 2525 

ป่ำต้นน้ ำล ำธำร ห้ำมมีกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงอื่น 

1,935 5.73 

2 ควำมลำดชันค่อนข้ำงสูง ท ำเหมืองแร่ สวนยำงพำรำ หรือพืชที่มี
ควำมมั่นคงต่อเศรตฐกิจ 

511 1.51 

3 ควำมลำดชันปำนกลำง ท ำไม้ เหมืองแร ่ถ้ำดินตื้นควรปลกูป่ำ 
และทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ ถ้ำดินลึกปลกูไม้ผล 

5,653 16.75 

4 ควำมลำดชันค่อนข้ำงต่ ำ 
ป่ำถูกบุกรุก 

ท ำไม้ เหมืองแร่ ถ้ำดินลึกและลำดชัน 
ปลูกไม้ผล ลำดชันน้อยปลูกพืชไร่ 

10,661 31.59 

5 ควำมลำดชันต่ ำ ท ำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ 
พืชไร่ และข้ำว 

14,985 44.42 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 33,745 100.00 
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 ภำพที่ 2-10  ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมือง 

พะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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2.6 ขอบเขตตำมกฎหมำยและนโยบำย 

 พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่
ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ มีเนื้อที่ทั้งหมด 33,745 ไร่ อยู่ในพ้ืนทีเ่ขตปฏิรูปที่ดิน 
 จำกกำรวิเครำะห์แปลงที่อยู่อำศัย และที่ท ำกินในพ้ืนที่ด ำเนินกำร เป็นขอบเขตที่ได้จำกกำร
ส ำรวจ และ/หรือรังวัดพ้ืนที่อยู่อำศัยที่ท ำกินของเกตตรกรที่ เข้ำใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ด ำเนินกำรโดย
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกตตรกรรม (ส.ป.ก.) พบว่ำ  

 - แปลงที่อยู่อำศัยและที่ท ำกิน ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกตตรกรรม มีเนื้อที่ 
7,770 ไร่ หรือร้อยละ 23.02 ของพ้ืนที่เขตพัฒนำที่ดิน (ภำพท่ี 2-11)  

2.7 สภำพกำรใช้ที่ดิน 

 จำกข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมือง
พะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำมำตรำส่วน 1 : 4,000 
สำมำรถจ ำแนกประเภทสภำพกำรใช้ที่ดิน ได้เป็น 5 ประเภท มีรำยละเอียดดังนี้ (ตำรำงที่ 2 -9 และ 
ภำพที่ 2-12) 
 1. พ้ืนที่เกตตรกรรม มีเนื้อที่ 22 ,131 ไร่ หรือร้อยละ 65.58 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
ประกอบด้วย นำข้ำว ไร่ร้ำง ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง สับปะรด ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน ยูคำลิปตัส 
สัก กระถินบ้ำน ไผ่ จำมจุรี กฤตณำ ตะกู ไม้ผลผสม เงำะ ลิ้นจี่ มะม่วง กล้วย มะขำม ล ำไย กระท้อน 
มะนำว แก้วมังกร ส้มโอ และสถำนที่เพำะเลี้ยงปลำ  
 2. พ้ืนที่ป่ำไม้ มีเนื้อที่ 8,230 ไร่ หรือร้อยละ 24.39 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร ประกอบด้วย ป่ำ
ผลัดใบสมบูรณ์ 
 3. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 926 ไร่ หรือร้อยละ 2.74 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร ได้แก่ ทุ่งหญ้ำไม้
ละเมำะ บ่อดิน และพ้ืนที่ลุ่ม  
 4. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีเนื้อที่ 1,986 ไร่ หรือร้อยละ 5.89 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
ได้แก่ หมู่บ้ำน ถนน และสุสำน, ป่ำช้ำ  
 5. พ้ืนที่แหล่งน้ ำ มีเนื้อที่ 464 ไร่ หรือร้อยละ 1.38 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร ได้แก่ แหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ และแหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น  
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ตำรำงที่  2 -9  สภำพกำรใช้ที่ ดิ น พ้ืนที่ ด ำ เนินกำรบ้ ำน ใหม่นคร  หมู่ ที่  8  ต ำบลบ้ ำน ใหม่  
   อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่  7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ  
   จังหวัดพะเยำ 

สัญลักษณ ์ สภำพกำรใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural Land)  22,131  65.58 

A101 นำข้ำว   13,108  38.84 

A200 ไร่รำ้ง       192  0.57 

A202 ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์       722  2.14 

A204 มันส ำปะหลัง       568  1.68 

A205 สับปะรด       173  0.51 

A302 ยำงพำรำ     2,708  8.02 

A302/A204 ยำงพำรำ/มันส ำปะหลัง         50  0.15 

A302/A205 ยำงพำรำ/สับปะรด         15  0.04 

พ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural Land) 
  A302/A407 ยำงพำรำ/มะม่วง          2  0.01 

A303 ปำล์มน้ ำมัน         63  0.19 

A304 ยูคำลิปตัส         43  0.13 

A305 สัก       564  1.67 

A305/A204 สัก/มันส ำปะหลัง         10  0.03 

A308 กระถินบ้ำน          3  0.01 

A315 ไผ ่       243  0.72 

A318 จำมจุร ี          4  0.01 

A322 กฤตณำ         30  0.09 

A323 ตะก ู         12  0.04 

A401 ไม้ผลผสม         63  0.19 

A404 เงำะ          3  0.01 

A406 ลิ้นจี ่     2,865  8.49 

A406/A204 ลิ้นจี่/มันส ำปะหลัง         29  0.09 

A406/A305 ลิ้นจี่/สัก         15  0.04 
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ตำรำงที่ 2-9 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์ สภำพกำรใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

A406/A413 ลิ้นจี่/ล ำไย       132  0.39 

A407 มะม่วง         56  0.17 

A407/A204 มะม่วง/มันส ำปะหลัง          6  0.02 

A407/A406 มะม่วง/ลิ้นจี ่         32  0.09 

A407/A412 มะม่วง/มะขำม          4  0.01 

A411 กล้วย         26  0.08 

A412 มะขำม         16  0.05 

A413 ล ำไย       342  1.01 

A417 กระท้อน          8  0.02 

A422 มะนำว         10  0.03 

A426 แก้วมังกร          4  0.01 

A427 ส้มโอ         10  0.03 

พ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural Land) 
  A902 สถำนท่ีเพำะเลี้ยงปลำ          1  0.00 

พ้ืนที่ป่ำไม้ (Forest Land)   8,230  24.39 

F201 ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์     8,230  24.39 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Land)      926  2.74 

M1 ทุ่งหญ้ำและไมล้ะเมำะ       805  2.38 

M2 พื้นที่ลุ่ม         35  0.10 

M3 บ่อดิน         86  0.26 

พ้ืนที่ช มชนและสิ่งปลูกสร้ำง (Urban and Built-up land)   1,986  5.89 

U201 หมู่บ้ำน     1,672  4.96 

U405 ถนน       310  0.92 

U603 สุสำน,ป่ำช้ำ          4  0.01 

พ้ืนที่แหล่งน้ ำ (Water body)      464  1.38 

W1 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ         80  0.24 

W2 แหล่งน้ ำท่ีสรำ้งขึ้น       384  1.14 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 33,745 100.00 



2-38 
 

 

 
  ภำพที่ 2-11 ขอบเขตตำมกฎหมำยและนโยบำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่  8  
      ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก  
      อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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  ภำพที่ 2-12  สภำพกำรใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิงปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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2.8 เขตบริหำร ัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

  พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง 
หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลอนลำดถึงพ้ืนที่เนินเขำ  
จึงไม่ค่อยเหมำะส ำหรับท ำกำรเกตตร แต่ด้ำนทิศตะวันออกของพ้ืนที่ด ำเนินกำร เป็นพ้ืนที่รำบเรียบ 
ที่เหมำะส ำหรับกำรท ำกำรเกตตร เช่น นำข้ำว ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกตตรอ ำเภอเมืองพะเยำ และอ ำเภอแม่ใจ ที่เกตตรกรสำมำรถมำเรียนรู้ได้  
  ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกปัจจุบันจ ำแนกตำมควำมเหมำะสมของดิน สำมำรถน ำมำ เพ่ือใช้ประกอบ 
ในกำรจัดแผนส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรเกตตร โดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตในพ้ืนที่ที่เหมำะสมหรือ
พิจำรณำปรับเปลี่ยนประเภทสินค้ำในพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสม ส ำหรับข้อมูลเขตควำมเหมำะสมจำก  
Agri Map ในพื้นที่เขตพัฒนำที่ดินลุ่มน้ ำน้ ำแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทรำย) นั้น สำมำรถก ำหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ได้ ดังนี้ (ตำรำงท่ี 2-10) 
    1. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตในพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับข้ำว เนื้อที่ 12,186 ไร่ 
ประกอบด้วย 
     - กิจกรรมกำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
     - ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกตตร 
     - พัฒนำแหล่งน้ ำทั้งแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอนุรักต์ดินและน้ ำ และแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต
ชลประทำน 
    2. ปรับเปลี่ยนประเภทสินค้ำในพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสมส ำหรับข้ำว เนื้อท่ี 750 ไร่  
   - ปัจจุบันจังหวัดพะเยำ ได้มีแผนกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม
ของข้ำว เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกตตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปี 2561-2562  
เป็นพืชทำงเลือกประกอบด้วย ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ หม่อนไหม อ้อยโรงงำน เกตตรผสมผสำน หรือเลี้ยง
ปลำ ซึ่งเป็นโอกำสที่ดีส ำหรับเกตตรกรที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม  
มำเป็นพืชทำงเลือกดังกล่ำว 

ตำรำงท่ี 2-10 พ้ืนที่ปลูกปัจจุบันจ ำแนกตำมควำมเหมำะสมของดิน (Zoning) 

ชนิดพืช 
พื้นที่ปลูกปัจจุบันจ ำแนกตำมควำมเหมำะสมของดิน (ไร่) 

S1 S2 S3 N 
รวม 

S1+S2 S3+N 
ข้ำว 1,948 10,238 173 577 12,186 750 

ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ - 2,193 226 156 2,193 382 
ยำงพำรำ - 577 556 83 577 639 

ล ำไย - 684 - 2 684 2 
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2.9 ภำวะเศรษฐกิ และสังคม 

 สภำพสังคมและกำรรวมกลุ่มเกตตรกร ได้จำกกำรศึกตำข้อมูลทุติยภูมิ เอกสำรและรำยงำนที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ด ำเนินกำร ประกอบด้วย บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ 
และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ มีเกตตรกรเข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน 219 รำย จำกกำรส ำรวจเกตตรกรตัวอย่ำงในด้ำนต่ำงๆ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 2.9.1 ด้ำนลักตณะทั่วไปของครัวเรือนเกตตรกร 
  พบว่ำ อำยุของเกตตรกรตัวอย่ำง เฉลี่ย 56 ปี 3 เดือน โดยเกตตรกรตัวอย่ำงทั้งหมด 
นับถือศำสนำพุทธ ในส่วนของระดับกำรศึกตำของเกตตรกรตัวอย่ำง จบกำรศึกตำระดับ ประถมศึกตำ 
ร้อยละ 75.00 ของเกตตรกรตัวอย่ำง และ มัธยมศึกตำ ร้อยละ 25.00 ตำมล ำดับ 
 2.9.2 ด้ำนลักตณะกำรถือครองที่ดินของครัวเรือนเกตตรกร 
  เกตตรกรตัวอย่ำงมีกำรถือครองที่ดินในพ้ืนที่ด ำเนินกำร เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 แปลง โดยมี
พ้ืนที่เฉลี่ยครัวเรือนละ 6.92 ไร่ โดยลักตณะของเอกสำรสิทธิ์ และกำรถือครอง คือ พ้ืนที่ด ำเนินกำรเป็น
พ้ืนที่ โฉนด 87.66 ของพ้ืนที่ถือครอง รองลงมำ สปก.4-01 ร้อยละ 7.22 และ ใบจับจอง ร้อยละ 5.12 
ตำมล ำดับ 
 2.9.3 ลักตณะกำรใช้ที่ดิน 
  พ้ืนที่ปลูกข้ำวนำ ร้อยละ 61.78 ของพ้ืนที่ถือครอง เฉลี่ยครัวเรือนละ 4.28 ไร่ รองลงมำ 
พ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ ร้อยละ 14.15 ของพ้ืนที่ถือครอง เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.98 ไร่ พ้ืนที่ปลูกสัก ร้อยละ 
7.53 ของพ้ืนที่ถือครอง เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.52 ไร่ พ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ ร้อยละ 7.23 ของพ้ืนที่ถือครอง เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 0.50 ไร่ พ้ืนที่ปลูกไผ่รวก ร้อยละ 3.01 ของพ้ืนที่ถือครอง เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.21 ไร่ พ้ืนที่
ปลูกข้ำวโพด ร้อยละ 2.70 ของพ้ืนที่ถือครอง เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.19 ไร่ พ้ืนที่ปลูกล ำไย ร้อยละ 2.41 
ของพ้ืนที่ถือครอง เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.17 ไร่ และ พ้ืนที่ปลูกมะม่วง ร้อยละ 1.20 ของเกตตรกร
ตัวอย่ำง เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.08 ไร่ (เกตตรกรตัวอย่ำงสำมำรถมีลักตณะกำรใช้ที่ดินมำกกว่ำ 1 
ประเภท) 
 2.9.4 ภำวกำรณ์ผลิตพืชในรอบปี 
  กำรเพำะปลูกพืชที่เกตตรกรตัวอย่ำงเพำะปลูกในพ้ืนที่กำรเกตตร ได้แก่ 
    1) ข้ำว ได้ผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 3,211.50 กิโลกรัมต่อปี รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
9.92 บำท มีมูลค่ำผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 31,847.38 บำทต่อปี โดยได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 513.95 
กิโลกรัม มีมูลค่ำต่อไร่ 5,096.66 บำท 
    2) ข้ำวโพด เกตตรกรผลิตเป็นปีแรก ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งในพ้ืนที่รับซื้อ
ผลผลิตข้ำวโพดสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.30 บำท 
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    3) ยำงพำรำ ได้ผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 2,160 กิโลกรัมต่อปี รำคำเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 22 บำท มีมูลค่ำผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 47,520 บำทต่อปี โดยได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 360 กิโลกรัม 
มีมูลค่ำต่อไร่ 7,920 บำท 
    4) สัก ได้ผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 600 ต้น แต่เนื่องจำกสักที่เกตตรกรปลูก ยังมี
อำยุไม่ถึงช่วงอำยุที่จะตัด เกตตรกรบำงรำยที่ปลูกใช้ เอง เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำตัด สักที่เกตตรกร
ปลูกจึงได้ผลผลิตดังนี้ ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 500 ต้น รำคำเฉลี่ยต้นละ 200 บำท มีมูลค่ำผลผลิตเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 100,000 บำท โดยได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 250 ต้น มีมูลค่ำต่อไร่ 50,000 บำท  
    5) ไผ่รวก ได้ผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,271 ล ำต่อปี รำคำเฉลี่ยล ำละ 15.5 บำท 
มีมูลค่ำผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 19,700.50 บำทต่อปี โดยได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,019.5 ล ำ มีมูลค่ำต่อ
ไร่ 15,802.25 บำท     
    6) ลิ้นจี่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,567.50 กิโลกรัมต่อปี รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
10.00 บำท มีมูลค่ำผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 15,675 บำทต่อปี โดยได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 514.38 
กิโลกรมั มีมูลค่ำต่อไร่ 5,143.80 บำท 
    7) ล ำไย ไม่ได้ผลผลิตเนื่องจำกขำดแคลนน้ ำ และไม่ได้ดูแล 
    8) มะม่วง ได้ผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 980 กิโลกรัมต่อปี รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
15 บำท มีมูลค่ำผลผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 14,700 บำทต่อปี โดยได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 980 กิโลกรัม  
มีมูลค่ำต่อไร่ 14,700 บำท 
 2.9.5 ภำวะเศรตฐกิจกำรครองชีพ 
  เกตตรกรตัวอย่ำงมีรำยได้นอกภำคกำรเกตตร เฉลี่ย 63,206.25 บำทต่อครัวเรือนต่อปี 
รำยระเอียดดังนี้ (ตำรำงท่ี 2-11) 
ตำรำงที่ 2-11 รำยได้นอกภำคกำรเกตตร 

ประเภทรำยได้นอกฟำร์ม เงินสดเฉลี่ยต่อครัวเรือน(บำท/ปี) ร้อยละ 
 ค้ำขำย  25,420.00          40.22  
 ค่ำเช่ำที่ดิน  1,656.25           2.62  
 เงินเดือน  18,380.00          29.08  
 เงินได้จำกบุตรหลำน  333.33           0.53  
 ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ  416.67           0.66  
 รับจ้ำงนอกกำรเกตตร  10,750.00          17.01  
 รับจ้ำงในกำรเกตตร  1,666.67           2.64  
 เลี้ยงสัตว ์ 4,583.33           7.25  

 เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือน 63,206.25        100.00  
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 2.9.6 สภำพปัญหำในกำรประกอบอำชีพกำรเกตตร 
  จำกกำรส ำรวจพบว่ำ เกตตรกรตัวอย่ำงประสบปัญหำทรัพยำกรน้ ำขำดแคลน ปัญหำดิน
เสื่อมโทรม ปัญหำคุณภำพน้ ำเลว ต้นทุนกำรผลิตสูง ปริมำณผลผลิตตกต่ ำ ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ 
และปัญหำภัยแล้ง  
 2.9.7 ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน 
  1) จัดสร้ำงแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกตตร รวมทั้งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค 
  2) ปรับปรุงคุณภำพกำรผลิตทำงกำรเกตตร และหำช่องทำงกำรตลำดรองรับ ลดต้นทุน
กำรผลิต และเพ่ิมผลต่อหน่วยพื้นที่  
  3) ส่งเสริมและแนะน ำเก่ียวกับกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  
  4) ส่งเสริมและแนะน ำเก่ียวกับระบบอนุรักต์ดินและน้ ำ  
 2.9.8 สำเหตุที่เกตตรกรเข้ำร่วมโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน 
  1) ต้องกำรปรับปรุงบ ำรุงดินในพ้ืนที่กำรเกตตร 
  2) ต้องกำรปัจจัยกำรผลิต และรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน 
  3) เกตตรกรมีปัญหำด้ำนกำรท ำกำรเกตตร และดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ 

 2.9.9 กิจกรรมท่ีได้ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของเกตตรกร 
  1) ระบบอนุรักต์ดินและน้ ำ ประกอบด้วย กำรปรับรูปแปลงนำ คันดิน ส่งเสริมกำรปลูกไม้
ยืนต้นแทนกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และกำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดิน 
  2) กำรปรับปรุงคุณภำพดิน เกตตรกรได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด และโดโลไมท ์
  3) กำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกตตร เกตตรกรได้รับกำรสนับสนุน  
สำรเร่ง พด. สนับสนุนกำรผลิต และกำรใช้สำรอินทรีย์น้ ำหมักชีวภำพ และสนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้
ปุ๋ยหมัก 
  4) ได้รับกำรบริกำรวิเครำะห์ดินและน้ ำ 
  5) บริกำรอ่ืน ๆ เช่น ส่งเสริมวัสดุท ำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 
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2.10 กำรประเมินศักยภำพและวิเครำะห์สภำพปัญหำของพื้นที่ 

 2.10.1 กำรประเมินปริมำณน้ ำไหลบ่ำ 

 ปริมำณน้ ำไหลบ่ำและอัตรำกำรไหลบ่ำของน้ ำในพ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 
ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยำ สำมำรถประเมินได้ ดังนี้ 
  ปริมำณน้ ำไหลบ่ำ (Q) 
   สูตร Q  = CIA 
     Q  = ปริมำณน้ ำไหลบ่ำ มีหน่วยเป็นลูกบำศก์เมตร 
     C  = สัมประสิทธิ์ของน้ ำไหลบ่ำ 
     I  = ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยทั้งปี มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อปี 
     A  = พ้ืนที่ของบริเวณรับน้ ำ มีหน่วยเป็นเฮกตำร์ (1 เฮกตำร์ = 6.25 ไร่) 
   อัตรำกำรไหลบ่ำของน้ ำ (q) 
    สูตร q  = CiA 
         360 
      q  = อัตรำกำรไหลบ่ำสูงสุด มีหน่วยเป็นลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 
      C  = สัมประสิทธิ์ของน้ ำไหลบ่ำ 
      i  = ควำมรุนแรงของน้ ำฝน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
      A  = พ้ืนที่ของบริเวณรับน้ ำ มีหน่วยเป็นเฮกตำร์ (1 เฮกตำร์ = 6.25 ไร่) 
 พ้ืนที่ด ำเนินกำร มีเนื้อที่ 33,745 ไร่ ลักตณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีควำมรำบเรียบถึงค่อนข้ำง
รำบเรียบมีควำมลำดเท มีปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,161.4 มิลลิเมตรต่อปี ควำมรุนแรงของน้ ำฝนเฉลี่ย 
70มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  
 กำรประเมินน้ ำไหลบ่ำ และอัตรำกำรไหลบ่ำของน้ ำ ตำมพ้ืนที่รับน้ ำ (พ้ืนที่ A และ B) สำมำรถ
ประเมินได้ ดังนี้ (ภำพท่ี 2-13) 

 1) ปริมำณน้ ำไหลบ่ำ (Q) 
  จำกสูตร  Q = CIA  C (สัมประสิทธิ์ของน้ ำไหลบ่ำ) 
 ควำมรุนแรงของน้ ำฝน 70 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง   คะแนนเท่ำกับ 0.20 
 ลักตณะพ้ืนที่รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบมีควำมลำดเท  คะแนนเท่ำกับ 0.00 
 พ้ืนที่มีลักตณะไม่มีกำรจัดระบบอนุรักต์ดินและน้ ำแต่มีแอ่งน้ ำเล็กๆ คะแนนเท่ำกับ 0.05 
 น้ ำไหลบ่ำปำนกลำง  (เป็นดินร่วนที่มีโครงสร้ำงของดินเหนียวปนด้วย) คะแนนเท่ำกับ 0.10 
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 ประมำณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่มีกำรไถพรวนและปลูกพืช อีกครึ่งหนึ่ง คะแนนเท่ำกับ 0.15 
 ไว้ให้หญ้ำขึ้นตำมธรรมชำติ 
  ดังนั้น   C = 0.02+0.00+0.05+0.10+0.15 
   = 0.32 
 พ้ืนที่ A มีเนื้อที่ 14,247 ไร่ 
  I = 1,161.4 มิลลิลิตรต่อปี 
  A = 14,247 = 14,247/6.25 = 2,279.52 เฮกตำร์ 
  แทนค่ำ   Q  = 0.32 x 1,161.4 x 2,279.52 = 847,179.05 ลูกบำศก์เมตร 
 พ้ืนที่ B มีเนื้อที่ 19,498 ไร่ 
  I = 1,161.4 มิลลิลิตรต่อปี 
  A = 19,498 = 19,498/6.25 = 3,119.68 เฮกตำร์ 
  แทนค่ำ   Q  = 0.32 x 1,161.4 x 3,119.68 = 1,159,422.83 ลูกบำศก์เมตร 
  
 2) อัตรำกำรไหลบ่ำของน้ ำ (q) 
     จำกสูตร      q = CiA  C = 0.32 
              360 
 พ้ืนที่ A มีเนื้อที่ 14,247 ไร่ 
  i= 70 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง 
  A = 2,279.52 เฮกตำร์ 
  แทนค่ำ 
   q = 0.32 x 70 x 2,279.52  = 141.83 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 
    360 
 พ้ืนที่ B มีเนื้อที่ 19,498 ไร่ 
  i= 70 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง   
  A = 3,119.68 เฮกตำร์ 
  แทนค่ำ 
   q = 0.32 x 70 x 3,119.68  = 194.11 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 
    360 
 จำกกำรประเมินน้ ำไหลบ่ำตำมพ้ืนที่รับน้ ำ พบว่ำ พ้ืนที่รับน้ ำ A และ B มีปริมำณน้ ำไหลบ่ำรวม 
เท่ำกับ 2,006,601.88 ลูกบำศก์เมตร และอัตรำกำรไหลบ่ำของน้ ำเฉลี่ย เท่ำกับ 167.97 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวินำที ซึ่งน้ ำที่เหลือจำกกำรกักเก็บจะไหลลงสู่แม่น้ ำอิง 
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 ภำพที่ 2-13  พ้ืนที่รับน้ ำ พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ  
      และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 
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 2.10.2 กำรประเมินกำรสูญเสียดิน 

 กำรประเมินกำรสูญเสียดิน ใช้สมกำรสูญเสียดินสำกล (A = RKLSCP) ดังนี้  
A  = RKLSCP 

    A  = ปริมำณกำรสูญเสียดินต่อหน่วยของพ้ืนที่ ซึ่งได้จำกกำรค ำนวณค่ำปัจจัยทั้ง  
6 ปัจจัย มีหน่วยเป็น ตัน/เฮกตำร์/ปี 

  R  = ปัจจัยของน้ ำฝนและกำรไหลบ่ำ (rain and run off factor) 
  K  = ปัจจัยควำมคงทนต่อกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 
  L  = ปัจจัยควำมยำวของควำมลำดชัน (slope-length factor) 
  S  = ปัจจัยควำมลำดชันของพ้ืนที่ (slope steepness factor) 
  C  = ปัจจัยกำรจัดกำรพืช (cropping management factor) 

  P  = ปัจจัยกำรปฏิบัติกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำย (erosion control practice) 
 จำกกำรประเมินกำรสูญเสียดินในพ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ 
อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำก่อนจัดระบบ
ระบบอนุรักต์ดินและน้ ำ พบว่ำ ระดับกำรสูญเสียดินน้อยมำก มีเนื้อที่ 2,235 ไร่ หรือร้อยละ 14.06 ของ
พ้ืนที่ด ำเนินกำร ระดับกำรสูญเสียดินน้อย มีเนื้อที่ 5,502 ไร่ หรือร้อยละ 34.61 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
ระดับกำรสูญเสียดินปำนกลำง มีเนื้อที่ 499 ไร่ หรือร้อยละ 3.14 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร ระดับกำรสูญเสียดิน
รุนแรง มีเนื้อที่ 381 ไร่ หรือร้อยละ 2.40 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร และระดับกำรสูญเสียดินรุนแรงมำก มีเนื้อ
ที ่7,279 ไร่ หรือร้อยละ 45.79 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร (ตำรำงท่ี 2-9 และภำพท่ี 2-13) 
 จำกกำรวิเครำะห์สภำพพ้ืนที่ด ำเนินกำร พบว่ำ พื้นที่ที่ใช้ท ำกำรเกตตรส่วนใหญ่มีควำมลำด
ชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 11,602 ไร่ ดินเป็นดินลึกมำก เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว  
ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ กำรเกตตรในพ้ืนที่ลำดชัน ขำดมำตรกำร
อนุรักต์ดินและน้ ำที่เหมำะสม จึงเกิดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินและเสี่ยงต่อกำรเกิดดินสไลด์
หรือดินถล่ม จึงควรปรับเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้น ไม้โตเร็ว หรือไม้ผลเมืองหนำว ชำ หรือกำแฟ 
 เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยสำมำรถประเมินโครงสร้ำงทำงด้ำนอนุรักต์ดินและ
น้ ำได้ดังนี้ 1. คันดินแบบที่ 6 : คันคูรับน้ ำขอบเขำ  2. แถบหญ้ำแฝก  3. ถ้ำปลูกไม้ผลเมืองหนำว ชำ 
หรือ กำแฟ ควรมีกำรปรับปรุงบ ำรุงดินเฉพำะหลุม  4. มีแหล่งกักเก็บน้ ำส ำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง  5. บ่อ
ดักตะกอนดิน  6. ทำงล ำเลียงในไร่นำ ดังนั้น สถำนีพัฒนำที่ดินเชียงรำย ได้ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำที่ดิน
เขต 7 ได้จัดท ำระบบอนุรักต์ดินและน้ ำ ส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้นและปลูกหญ้ำแฝก ซึ่งหลังจำกด ำเนินกำร 
ได้ประเมินกำรสูญเสียดิน จำกสมกำรสูญเสียดินสำกล (A = RKLSCP) ค่ำที่เปลี่ยนไปคือค่ำ C (ปัจจัย
กำรจัดกำรพืช) และค่ำ P (ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัติกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำย) พบว่ำ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
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มีระดับกำรสูญเสียดินน้อยมำก มีเนื้อที่ 3,143 ไร่ หรือร้อยละ 19.77 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร ระดับกำร
สูญเสียดินน้อย มีเนื้อที่ 5,919 ไร่ หรือร้อยละ 37.24 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร ระดับกำรสูญเสียดินปำนกลำง 
มีเนื้อที่ 2,971 ไร่ หรือร้อยละ 18.69 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร ระดับกำรสูญเสียดินรุนแรง มีเนื้อที่ 851 ไร่ 
หรือร้อยละ 5.35 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร และระดับกำรสูญเสียดินรุนแรงมำก มีเนื้อที่ 3,012 ไร่ หรือร้อยละ 
18.95 ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร (ตำรำงที่ 2-12 และภำพท่ี 2-14) 
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ตำรำงที่ 2-12  ระดับกำรสูญเสียดิน พื้นที่ด ำเนินกำร บ้ำนใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก  
    อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
1. AC-mw,fl-sclA/d5,E0 นำข้ำว 539.64 0.22 0.226 0.28 0.10 0.75 0.12 น้อยมำก 
  ไร่รำ้ง 539.64 0.22 0.226 0.50 1.00 0.54 0.09 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.22 0.226 0.50 1.00 13.42 2.15 น้อย 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.22 0.226 0.60 1.00 16.10 2.58 น้อย 
  สับปะรด 539.64 0.22 0.226 0.36 1.00 9.66 1.55 น้อยมำก 
  ยำงพำรำ 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ปำล์มน้ ำมัน 539.64 0.22 0.226 0.30 1.00 8.05 1.29 น้อยมำก 
  สัก 539.64 0.22 0.226 0.08 1.00 2.15 0.34 น้อยมำก 
  ไผ ่ 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  กฤตณำ 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ล ำไย 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.22 0.226 0.02 1.00 0.54 0.09 น้อยมำก 
  ทุง่หญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.22 0.226 0.05 1.00 1.34 0.21 น้อยมำก 
  พื้นที่ลุ่ม 539.64 0.22 0.226 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
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ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
2. AC-spd,fl-sclA/d5,E0 นำข้ำว 539.64 0.22 0.226 0.28 0.10 0.75 0.12 น้อยมำก 
  ไร่รำ้ง 539.64 0.22 0.226 0.02 1.00 0.54 0.09 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.22 0.226 0.50 1.00 13.42 2.15 น้อย 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.22 0.226 0.60 1.00 16.10 2.58 น้อย 
  สับปะรด 539.64 0.22 0.226 0.36 1.00 9.66 1.55 น้อยมำก 
  ยำงพำรำ 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ยำงพำรำ/มันส ำปะหลัง 539.64 0.22 0.226 0.37 1.00 9.93 1.59 น้อยมำก 
  ปำล์มน้ ำมัน 539.64 0.22 0.226 0.30 1.00 8.05 1.29 น้อยมำก 
  สกั 539.64 0.22 0.226 0.08 1.00 2.15 0.34 น้อยมำก 
  ไผ ่ 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ไม้ผลผสม 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ลิ้นจี่/ล ำไย 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  กล้วย 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ล ำไย 539.64 0.22 0.226 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.22 0.226 0.02 1.00 0.54 0.09 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.22 0.226 0.05 1.00 1.34 0.21 น้อยมำก 
 พื้นที่ลุ่ม 539.64 0.22 0.226 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
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ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
3. Sai-fl-sclA/d5,E0 นำข้ำว 539.64 0.22 0.23 0.28 0.10 0.75 0.12 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.22 0.23 0.50 1.00 13.42 2.15 น้อย 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.22 0.23 0.60 1.00 16.10 2.58 น้อย 
  ยำงพำรำ 539.64 0.22 0.23 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ปำล์มน้ ำมัน 539.64 0.22 0.23 0.30 1.00 8.05 1.29 น้อยมำก 
  สัก 539.64 0.22 0.23 0.08 1.00 2.15 0.34 น้อยมำก 
  กระถินบ้ำน 539.64 0.22 0.23 0.08 1.00 2.15 0.34 น้อยมำก 
  ไผ ่ 539.64 0.22 0.23 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ไม้ผลผสม 539.64 0.22 0.23 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.22 0.23 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  มะม่วง 539.64 0.22 0.23 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  กล้วย 539.64 0.22 0.23 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ล ำไย 539.64 0.22 0.23 0.15 1.00 4.02 0.64 น้อยมำก 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.22 0.23 0.02 1.00 0.54 0.09 น้อยมำก 
 ทุง่หญ้ำธรรมชำต ิ 539.64 0.22 0.23 0.10 1.00 2.68 0.43 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.22 0.23 0.05 1.00 1.34 0.21 น้อยมำก 
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ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
4. Sp-gm-sclA/d5,E0,b นำข้ำว 539.64 0.21 0.23 0.28 0.10 0.72 0.11 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.21 0.23 0.50 1.00 12.81 2.05 น้อย 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.21 0.23 0.60 1.00 15.37 2.46 น้อย 
  ยำงพำรำ 539.64 0.21 0.23 0.15 1.00 3.84 0.61 น้อยมำก 
  ยูคำลิปตัส 539.64 0.21 0.23 0.15 1.00 3.84 0.61 น้อยมำก 
  สัก 539.64 0.21 0.23 0.08 1.00 2.05 0.33 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.21 0.23 0.15 1.00 3.84 0.61 น้อยมำก 
  ลิ้นจี่/ล ำไย 539.64 0.21 0.23 0.15 1.00 3.84 0.61 น้อยมำก 
  ล ำไย 539.64 0.21 0.23 0.15 1.00 3.84 0.61 น้อยมำก 
  ส้มโอ 539.64 0.21 0.23 0.30 1.00 7.68 1.23 น้อยมำก 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.21 0.23 0.02 1.00 0.51 0.08 น้อยมำก 
  ทุ่งหญ้ำธรรมชำต ิ 539.64 0.21 0.23 0.10 1.00 2.56 0.41 น้อยมำก 
  ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.21 0.23 0.05 1.00 1.28 0.20 น้อยมำก 
5. Sp-gm,fl-slA/d5,E0 นำข้ำว 539.64 0.27 0.23 0.28 0.10 0.92 0.15 น้อยมำก 
  ไร่รำ้ง 539.64 0.27 0.23 0.02 1.00 0.66 0.11 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 0.23 0.50 1.00 16.46 2.63 น้อย 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.23 0.60 1.00 19.76 3.16 น้อย 
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ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
5. Sp-gm,fl-slA/d5,E0 ยำงพำรำ 539.64 0.27 0.23 0.15 1.00 4.94 0.79 น้อยมำก 
  สัก 539.64 0.27 0.23 0.08 1.00 2.63 0.42 น้อยมำก 
  ไผ ่ 539.64 0.27 0.23 0.15 1.00 4.94 0.79 น้อยมำก 
  จำมจุร ี 539.64 0.27 0.23 0.15 1.00 4.94 0.79 น้อยมำก 
  ไม้ผลผสม 539.64 0.27 0.23 0.15 1.00 4.94 0.79 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 0.23 0.15 1.00 4.94 0.79 น้อยมำก 
  ลิ้นจี่/ล ำไย 539.64 0.27 0.23 0.15 1.00 4.94 0.79 น้อยมำก 
  ล ำไย 539.64 0.27 0.23 0.15 1.00 4.94 0.79 น้อยมำก 
  ส้มโอ 539.64 0.27 0.23 0.30 1.00 9.88 1.58 น้อยมำก 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.23 0.02 1.00 0.66 0.11 น้อยมำก 
  ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 0.23 0.05 1.00 1.65 0.26 น้อยมำก 
  พื้นที่ลุ่ม 539.64 0.27 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
6. Sp-gm,fl-slB/d5,E1 นำข้ำว 539.64 0.27 0.32 0.28 0.10 1.32 0.21 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 0.32 0.50 1.00 23.53 3.76 น้อย 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.32 0.60 1.00 28.24 4.52 น้อย 
 ยำงพำรำ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 สัก 539.64 0.27 0.32 0.08 1.00 3.76 0.60 น้อยมำก 
 จำมจุร ี 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
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ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
6. Sp-gm,fl-slB/d5,E1 ไม้ผลผสม 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 ล ำไย 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำธรรมชำต ิ 539.64 0.27 0.32 0.10 1.00 4.71 0.75 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 0.32 0.05 1.00 2.35 0.38 น้อยมำก 
7. Sp-mw,fl-slB/d5,E1 นำข้ำว 539.64 0.27 0.32 0.28 0.10 1.32 0.21 น้อยมำก 
  ไร่รำ้ง 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 0.32 0.50 1.00 23.53 3.76 น้อย 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.32 0.60 1.00 28.24 4.52 น้อย 
  ยำงพำรำ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ปำล์มน้ ำมัน 539.64 0.27 0.32 0.30 1.00 14.12 2.26 น้อย 
  สัก 539.64 0.27 0.32 0.08 1.00 3.76 0.60 น้อยมำก 
  ไผ ่ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 ตะก ู 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 ไม้ผลผสม 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 ลิ้นจี่/ล ำไย 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
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ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
7. Sp-mw,fl-slB/d5,E1 ล ำไย 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 มะนำว 539.64 0.27 0.32 0.30 1.00 14.12 2.26 น้อย 
 ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำธรรมชำต ิ 539.64 0.27 0.32 0.10 1.00 4.71 0.75 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 0.32 0.05 1.00 2.35 0.38 น้อยมำก 
8. Sp-fl-slB/d5,E1 นำข้ำว 539.64 0.27 0.32 0.28 0.10 1.32 0.21 น้อยมำก 
  ไร่รำ้ง 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 0.32 0.50 1.00 23.53 3.76 น้อย 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.32 0.60 1.00 28.24 4.52 น้อย 
  สับปะรด 539.64 0.27 0.32 0.36 1.00 16.94 2.71 น้อย 
  ยำงพำรำ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ยำงพำรำ/มะม่วง 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ปำล์มน้ ำมัน 539.64 0.27 0.32 0.30 1.00 14.12 2.26 น้อย 
  สัก 539.64 0.27 0.32 0.08 1.00 3.76 0.60 น้อยมำก 
  ไผ ่ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  กฤตณำ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ไม้ผลผสม 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
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ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
8. Sp-fl-slB/d5,E1 มะม่วง 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 ล ำไย 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 กระท้อน 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
 ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำธรรมชำต ิ 539.64 0.27 0.32 0.10 1.00 4.71 0.75 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 0.32 0.05 1.00 2.35 0.38 น้อยมำก 
 พื้นที่ลุ่ม 539.64 0.27 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
 เหมืองเก่ำ บ่อขุดเก่ำ 539.64 0.27 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
 เหมืองแร ่ 539.64 0.27 0.32 0.80 1.00 37.65 6.02 ปำนกลำง 
9. Sp-fl-slC/d5,E1 นำข้ำว 539.64 0.27 0.57 0.28 0.10 2.31 0.37 น้อยมำก 
  ไร่รำ้ง 539.64 0.27 0.57 0.02 1.00 1.65 0.26 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 0.57 0.50 1.00 41.31 6.61 ปำนกลำง 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.57 0.60 1.00 49.57 7.93 ปำนกลำง 
  สับปะรด 539.64 0.27 0.57 0.36 1.00 29.74 4.76 น้อย 
  ปำล์มน้ ำมัน 539.64 0.27 0.57 0.30 1.00 24.78 3.97 น้อย 
  สัก 539.64 0.27 0.57 0.08 1.00 6.61 1.06 น้อยมำก 
  ไผ ่ 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  กฤตณำ 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 



  

 

2-57 

ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
 9. Sp-fl-slC/d5,E1 เงำะ 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  ลิ้นจี่/ล ำไย 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  มะม่วง 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  ล ำไย 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.57 0.02 1.00 1.65 0.26 น้อยมำก 
  ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 0.57 0.05 1.00 4.13 0.66 น้อยมำก 
  พื้นที่ลุ่ม 539.64 0.27 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
  เหมืองแร ่ 539.64 0.27 0.57 0.80 1.00 66.09 10.57 ปำนกลำง 
  บ่อลูกรัง 539.64 0.27 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
  บ่อดิน 539.64 0.27 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
10. Sp-fl-slD/d5,E2 นำข้ำว 539.64 0.27 1.93 0.28 0.10 7.86 1.26 น้อยมำก 
  ไร่รำ้ง 539.64 0.27 1.93 0.02 1.00 5.62 0.90 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 1.93 0.50 1.00 140.38 22.46 รุนแรงมำก 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 1.93 0.60 1.00 168.46 26.95 รุนแรงมำก 
  ยำงพำรำ 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 
  สัก 539.64 0.27 1.93 0.08 1.00 22.46 3.59 น้อย 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 



  

 

2-58 

ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ทีดิ่น R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
10. Sp-fl-slD/d5,E2 ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 1.93 0.02 1.00 5.62 0.90 น้อยมำก 
 พื้นที่ลุ่ม 539.64 0.27 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
11. Mt-fl-slB/d5,E1 นำขำ้ว 539.64 0.27 0.32 0.28 0.10 1.32 0.21 น้อยมำก 

  ไร่รำ้ง 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 0.32 0.50 1.00 23.53 3.76 น้อย 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.32 0.60 1.00 28.24 4.52 น้อย 
  ยำงพำรำ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ยำงพำรำ/มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.32 0.37 1.00 17.41 2.79 น้อย 
  ยำงพำรำ/ล ำไย 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ปำล์มน้ ำมัน 539.64 0.27 0.32 0.30 1.00 14.12 2.26 น้อย 
  ยูคำลิปตัส 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  สัก 539.64 0.27 0.32 0.08 1.00 3.76 0.60 น้อยมำก 
  กระถินบ้ำน 539.64 0.27 0.32 0.08 1.00 3.76 0.60 น้อยมำก 
  ไผ ่ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ไม้ผลผสม 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ลิ้นจี่/ล ำไย 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 

 มะม่วง 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 



  

 

2-59 

ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 

11. Mt-fl-slB/d5,E1  มะม่วง/มะขำม 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  กล้วย 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  มะขำม 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ล ำไย 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  แก้วมังกร 539.64 0.27 0.32 0.30 1.00 14.12 2.26 น้อย 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 
  ทุ่งหญ้ำธรรมชำต ิ 539.64 0.27 0.32 0.10 1.00 4.71 0.75 น้อยมำก 
  ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 0.32 0.05 1.00 2.35 0.38 น้อยมำก 
  บ่อลูกรัง 539.64 0.27 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
  บ่อดิน 539.64 0.27 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 

12. Mt-fl-slC/d5,E1 นำข้ำว 539.64 0.27 0.57 0.28 0.10 2.31 0.37 น้อยมำก 
  ไร่รำ้ง 539.64 0.27 0.57 0.02 1.00 1.65 0.26 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 0.57 0.50 1.00 41.31 6.61 ปำนกลำง 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.57 0.60 1.00 49.57 7.93 ปำนกลำง 
  ยำงพำรำ 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  ยำงพำรำ/มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.57 0.37 1.00 30.57 4.89 น้อย 
  ปำล์มน้ ำมัน 539.64 0.27 0.57 0.30 1.00 24.78 3.97 น้อย 
  ยูคำลิปตัส 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 



  

 

2-60 

ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
12. Mt-fl-slC/d5,E1 สัก 539.64 0.27 0.57 0.08 1.00 6.61 1.06 น้อยมำก 
 ไผ ่ 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
 ไม้ผลผสม 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
 ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
 มะม่วง 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
 กล้วย 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
 ล ำไย 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
 ส้มโอ 539.64 0.27 0.57 0.30 1.00 24.78 3.97 น้อย 
 ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.57 0.02 1.00 1.65 0.26 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 0.57 0.05 1.00 4.13 0.66 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำธรรมชำต ิ 539.64 0.27 0.57 0.10 1.00 8.26 1.32 น้อยมำก 
13. Pao-slB/d3,E1 ไร่รำ้ง 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.32 0.60 1.00 28.24 4.52 น้อย 
  สบัปะรด 539.64 0.27 0.32 0.36 1.00 16.94 2.71 น้อย 
  ยำงพำรำ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  สัก 539.64 0.27 0.32 0.08 1.00 3.76 0.60 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ลิ้นจี่/มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.32 0.37 1.00 17.41 2.79 น้อย 



  

 

2-61 

ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
 13. Pao-slB/d3,E1 มะม่วง/ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  กระท้อน 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 
14. Pao-slC/d3,E1 นำข้ำว 539.64 0.27 0.57 0.28 0.10 2.31 0.37 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 0.57 0.50 1.00 41.31 6.61 ปำนกลำง 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.57 0.60 1.00 49.57 7.93 ปำนกลำง 
  สับปะรด 539.64 0.27 0.57 0.36 1.00 29.74 4.76 น้อย 
  ยำงพำรำ 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  ยำงพำรำ/มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.57 0.37 1.00 30.57 4.89 น้อย 
  ยำงพำรำ/สับปะรด 539.64 0.27 0.57 0.25 1.00 20.65 3.30 น้อย 
  ปำล์มน้ ำมัน 539.64 0.27 0.57 0.30 1.00 24.78 3.97 น้อย 
  ยูคำลิปตัส 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  สัก 539.64 0.27 0.57 0.08 1.00 6.61 1.06 น้อยมำก 
  สัก/มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 0.57 0.34 1.00 28.09 4.49 น้อย 
  ไผ ่ 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
 ไม้ผลผสม 539.64 0.27 0.57 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  กระท้อน 539.64 0.27 0.32 0.15 1.00 7.06 1.13 น้อยมำก 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 



  

 

2-62 

ตำรำงท่ี 2-12 (ตอ่) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
14. Pao-slC/d3,E1 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 0.57 0.05 1.00 4.13 0.66 น้อยมำก 
15. Pao-slD/d3,E2 นำข้ำว 539.64 0.27 1.93 0.28 0.10 7.86 1.26 น้อยมำก 
  ไร่รำ้ง 539.64 0.27 1.93 0.02 1.00 5.62 0.90 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 1.93 0.50 1.00 140.38 22.46 รุนแรงมำก 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 1.93 0.60 1.00 168.46 26.95 รุนแรงมำก 
  สับปะรด 539.64 0.27 1.93 0.36 1.00 101.08 16.17 รุนแรง 
  ยำงพำรำ 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 
  ยำงพำรำ/มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 1.93 0.37 1.00 103.88 16.62 รุนแรง 
  ยำงพำรำ/สับปะรด 539.64 0.27 1.93 0.25 1.00 70.19 11.23 ปำนกลำง 
  ยูคำลิปตัส 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 
  สัก 539.64 0.27 1.93 0.08 1.00 22.46 3.59 น้อย 
  สัก/มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 1.93 0.34 1.00 95.46 15.27 รุนแรง 
  ไผ ่ 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 
  ไม้ผลผสม 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 
  ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 0.57 0.05 1.00 4.13 0.66 น้อยมำก 
 ลิ้นจี่/สัก 539.64 0.27 1.93 0.12 1.00 33.69 5.39 ปำนกลำง 
 มะม่วง/ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 



  

 

2-63 

ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
15. Pao-slD/d3,E2 ล ำไย 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 
 ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 1.93 0.02 1.00 5.62 0.90 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 1.93 0.05 1.00 14.04 2.25 น้อย 
 พื้นที่ลุ่ม 539.64 0.27 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
16. Pao-slE/d3,E2 นำข้ำว 539.64 0.27 2.75 0.28 0.10 11.23 1.80 น้อยมำก 

  ไร่รำ้ง 539.64 0.27 2.75 0.02 1.00 8.02 1.28 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 2.75 0.50 1.00 200.56 32.09 รุนแรงมำก 
  สับปะรด 539.64 0.27 2.753 0.36 1.00 144.40 23.10 รุนแรงมำก 
  ยำงพำรำ 539.64 0.27 2.753 0.15 1.00 60.17 9.63 ปำนกลำง 
  ยำงพำรำ/สับปะรด 539.64 0.27 2.753 0.25 1.00 100.28 16.04 รุนแรง 
  สัก 539.64 0.27 2.753 0.08 1.00 32.09 5.13 ปำนกลำง 
  ไม้ผลผสม 539.64 0.27 2.753 0.15 1.00 60.17 9.63 ปำนกลำง 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 2.753 0.15 1.00 60.17 9.63 ปำนกลำง 
  มะม่วง 539.64 0.27 2.753 0.15 1.00 60.17 9.63 ปำนกลำง 
  มะม่วง/ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 2.753 0.15 1.00 60.17 9.63 ปำนกลำง 
 ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 2.753 0.02 1.00 8.02 1.28 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 2.753 0.05 1.00 20.06 3.21 น้อย 



  

 

2-64 

ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 
17. Png-slB/d3,E1 ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.32 0.02 1.00 0.94 0.15 น้อยมำก 
18. Png-slC/d3,E1 นำข้ำว 539.64 0.27 0.57 0.28 0.10 2.31 0.37 น้อยมำก 
  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 0.567 0.50 1.00 41.31 6.61 ปำนกลำง 
  สัก 539.64 0.27 0.567 0.08 1.00 6.61 1.06 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 0.567 0.15 1.00 12.39 1.98 น้อยมำก 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 0.567 0.02 1.00 1.65 0.26 น้อยมำก 
19. Png-slD/d3,E2 นำข้ำว 539.64 0.27 1.93 0.28 0.10 7.86 1.26 น้อยมำก 

  ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 539.64 0.27 1.93 0.50 1.00 140.38 22.46 รุนแรงมำก 
  มันส ำปะหลัง 539.64 0.27 1.93 0.60 1.00 168.46 26.95 รุนแรงมำก 
  ยำงพำรำ 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 1.93 0.15 1.00 42.12 6.74 ปำนกลำง 
  มะนำว 539.64 0.27 1.93 0.30 1.00 84.23 13.48 ปำนกลำง 
  ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 1.93 0.02 1.00 5.62 0.90 น้อยมำก 

20. Png-slE/d3,E2 นำข้ำว 539.64 0.27 2.75 0.28 0.10 11.23 1.80 น้อยมำก 
  ลิ้นจี ่ 539.64 0.27 2.75 0.15 1.00 60.17 9.63 ปำนกลำง 
 ป่ำผลดัใบสมบรูณ ์ 539.64 0.27 2.75 0.02 1.00 8.02 1.28 น้อยมำก 
 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม 539.64 0.27 2.75 0.05 1.00 20.06 3.21 น้อย 
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ตำรำงท่ี 2-12 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภำพกำรใช้ที่ดิน R K LS C P 
อัตรำกำรสูญเสียดิน ระดับกำร 

ตัน/เฮกตำร์/ปี ตัน/ไร่/ปี สูญเสียดิน 

21. F นำข้ำว 539.64 0.27 4.57 0.28 0.10 18.65 2.98 น้อย 
  ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 539.64 0.27 4.57 0.50 1.00 333.00 53.28 รุนแรงมำก 
  ลิ้นจี่ 539.64 0.27 4.57 0.15 1.00 99.90 15.98 รุนแรง 
  มะนำว 539.64 0.27 4.57 0.30 1.00 199.80 31.97 รุนแรงมำก 
  ป่ำผลัดใบสมบูรณ์ 539.64 0.27 4.57 0.02 1.00 13.32 2.13 น้อย 
  ทุ่งหญ้ำธรรมชำติ 539.64 0.27 4.57 0.10 1.00 66.60 10.66 ปำนกลำง 
22. U พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 539.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
23. W พ้ืนที่น้ ำ 539.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 น้อยมำก 
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 ภำพที่ 2-14 กำรสูญเสียดิน  พ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำนในนคร หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมือง 
   พะ เ ย ำ  แ ล ะบ้ ำ น แ ม่ จ ว้ ำ ปั น เ จิ ง  ห มู่ ที่  7 ต ำ บ ล แ ม่ สุ ก  อ ำ เ ภ อ แ ม่ ใ จ  
   จังหวัดพะเยำ 

2-42 
2-43 
2-46 
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2.11 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ และกำรวำงแผนกลย ท ์ 
 2.11.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ (SWOT) พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เขตพัฒนำที่ดินลุ่มน้ ำน้ ำแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทรำย) ในพ้ืนที่ด ำเนินกำร บ้ำน
ใหม่นคร หมู่ 8 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมืองพะเยำ และบ้ำนแม่จว้ำปันเจิงปันเจิง หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่สุก 
อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ มีทรัพยำกรค่อนข้ำงพร้อมทั้งด้ำนแหล่งน้ ำ ป่ำไม้ ทรัพยำกรดิน สภำพภูมิ
ประเทศทีเ่อ้ืออ ำนวย ส ำหรับท ำกำรเกตตรกรรม เป็นที่รำบลุ่มทำงตะวันออกของเขตพัฒนำที่ดิน ที่ทอด
จำกทิศเหนือของเขตพัฒนำที่ดิน ถึงทิศใต้สุดของเขตพัฒนำที่ดิน ซึ่งเหมำะสมส ำหรับกำรผลิต ข้ำว และ
พืชหลังนำ ทั้งพ้ืนที่สูง ทีอ่ยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติดอยหลวง อยู่ทำงทิศตะวันตก ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร ที่
เหมำะสมส ำหรับกำรอนุรักต์ ให้เป็นที่ป่ำ เพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ ำ ต่อไป ส่วนพ้ืนที่ดอนเชิงเขำ ตั้งอยู่
ตอนกลำงของพ้ืนที่ด ำเนินกำรทอดตัวจำกทิศเหนือ ถึง ทิศใต้ของพ้ืนที่ด ำเนินกำร ซึ่งทิศด้ำนลำดจำกทิศ
ตะวันตกลำดไปทิศตะวันออก ของเขตพัฒนำที่ดิน เหมำะส ำหรับกำรปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น มีกำร
คมนำคมที่สะดวก จำกศักยภำพของพ้ืนที่ ท ำให้พ้ืนที่ด ำเนินกำรมีโอกำสในด้ำนกำรผลิต ด้ำนแหล่งน้ ำ 
ในพ้ืนที่ด ำเนินกำรมีกำรกระจำยตัวของแหล่งน้ ำ ทั้งที่มนุตย์สร้ำงขึ้น และยังมีแหล่งน้ ำธรรมชำติ และมี
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ส่วนในด้ำนจุดอ่อนซึ่งอำจเป็นอุปสรรคได้ คือ กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงของลุ่มน้ ำข้ำงเคียง และในพื้นที ่ลักตณะทำงกำยภำพของพ้ืนที่บำงแห่ง
ไม่เหมำะสมกับกำรท ำกำรเกตตร และระบบส่งน้ ำไม่ทั่วถึงในพ้ืนที่ท ำกำรเกตตร ท ำให้ในฤดูแล้งขำด
แคลนน้ ำเพื่อกำรเกตตร (ตำรำงที่ 2-13 และตำรำงท่ี 2-14) 

ตำรำงท่ี 2-13 กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน (SWOT) 

  ดแข็ง (Strength)   ดอ่อน (Weakness) 
1. พื้นที่ต้นน้ ำอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ  
อยู่ในเขตพื้นท่ีที่มีทรัพยำกรดิน น้ ำ และป่ำไม้ที่ 
อุดมสมบูรณ์ 

2. มีอุทยำนแห่งชำติดอยหลวง อยู่ทำงทิศตะวันตกของ
เขตพัฒนำที่ดิน ของเขตพัฒนำที่ดินซึ่ งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 

3. เกตตรกรมี มีพื้นที่รำบที่เหมำะสมส ำหรับกำรผลิต
ข้ำว ในบริเวณที่รำบลุ่มทำงด้ำนทิศตะวันออก ที่ทอด
ยำวจำกทิศเหนือ ถึงทิศใต้ของพื้นที่ด ำเนินกำร เป็น
แหล่งผลิตข้ำวที่ส ำคัญของ จังหวัดพะเยำ ซึ่งเกตตรกร
ในพื้นที่มีแนวโน้ม ที่จะท ำกำรเกตตรอินทรีย์มำกขึ้น 
ควรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

1. พื้นที่ต้นน้ ำถูกบุกรุกเพื่อท ำกำรเกตตร ส่งผลต่อระบบ
นิเวศน์ในพ้ืนท่ีด้ำนล่ำง 

2. ทรัพยำกรดิน บำงส่วนเป็นดินบนพื้นที่ลำดชัน
เชิงซ้อน เป็นดินตื้น มีหินกรวดปะปน เป็นดินที่มีควำม 
อุดมสมบูรณ์ต่ ำ เสี่ยงต่อกำรเกิดดินถล่ม และกำรสูญเสีย
หน้ำดิน ท ำให้ไม่เหมำะสมต่อกำรท ำกำรเกตตร ควร
อนุรักต์ไว้เป็นท่ีป่ำ 

3. ท่ีดินท ำกำรเกตตรที่ส่วนใหญ่เหมำะสม กับกำรท ำนำ 
หรือเป็นที่นำ ไม่เหมำะสมกับพัฒนำให้ผลิตพืชอื่น       
ที่ต้องกำรกำรระบำยน้ ำดี ในช่วงฤดูฝน ส่วนใหญ่อยู่ใน
บริเวณที่รำบลุ่ม ทำงด้ำนทิศตะวันออกที่ทอดยำวจำก
ทิศเหนือ ถึงทิศใต้ของพื้นที่ด ำเนินกำร  
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ตำรำงท่ี 2-13 (ต่อ) 

  ดแข็ง (Strength)   ดอ่อน (Weakness) 
4.แหล่งน้ ำในพื้นที่ ที่สร้ำงขึ้น ที่กระจำยตัวตำมบริเวณ
เนินเชิงเขำ ของอุทยำนแห่งชำติดอยหลวงที่อยู่ทำงทิศ
ตะวันตก ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเหยี่ยน อ่ำงเก็บน้ ำ     
แม่จว้ำ (อ่ำงใหญ่) และอ่ำงเก็บน้ ำแม่จว้ำ (อ่ำงเล็ก) เป็น
แหล่งน้ ำที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรเกตตร อุปโภค และบริโภค 
ของประชำกรในพื้นพื้นที่ด ำเนินกำร และยังมีแหล่งน้ ำ
ขนำดเล็กท่ีสร้ำงขึ้น ในพื้นที่ด ำเนินกำร  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีควำม
เข้มแข็ง ร่วมกันแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติกำรบุกรุก
ท ำลำยป่ำ และควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรดิน 

6. มีกำรรวมกลุ่มของเกตตรกรในพ้ืนท่ี เช่น กลุ่มผลิตปุย๋
อินทรีชีวภำพใช้เอง ในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นกำรลด
ต้นทุนกำรผลิต และกลุ่มผลิตพืช ที่มีควำมเข็มแข็ง ที่
สำมำรถต่อรองกับพ่อค้ำคนกลำงได้ 

4 .  แห ล่ งน้ ำ ธ ร ร มช ำ ติ  ใ นพื้ น ที่ ตื้ น เ ขิ น  ท ำ ใ ห้
ประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำลดลง  

5. ระบบส่งน้ ำ เพื่อใช้ในกำรเกตตรยังไม่ เพียงพอที่จะ
กระจำยน้ ำ ไปยังพื้นท ำกำรเกตตร ท ำให้เกตตรกรผู้ใช้
น้ ำไม่สำมำรถน ำน้ ำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งท่ีขำดแคลนน้ ำได้ 

 

ตำรำงท่ี 2-14 กำรวิเครำะห์ โอกำส-อุปสรรค (SWOT) 

โอกำส (Opportunity) อ ปสรรค (Threat) 
1. กรมพัฒนำที่ดินมีนโนบำยสนับสนุนให้จัดกิจกรรม
ต่ำงๆ ลงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำที่ดิน 

2. นโยบำยของกระทรวงเกตตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้
มีกำรร่วมมือ และบูรณำกำรงำนระหว่ำงหน่วยงำนของ
กระทรวงเกตตรฯ 

3. นโยบำยของประเทศในกำรจัดกำรพื้นที่เกตตรกรรม
ตำม zoning และปรับโครงสร้ำงภำคกำรเกตตร
สนับสนุนกำรท ำเกตตรอินทรีย์ ซึ่งในพื้นที่มีโครงกำร  
1 ไร่ อินทรีย์ ซึ่งสำมำรถขยำยผล และไปยังโครงกำร
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภำพเกตตร 882 ตำมนโยบำย
ของรัฐบำลซึ่งเช่ือมโยงไปยังหน่วยงำน และพื้นที่ขยำย
ผลโครงกำรในในพ้ืนท่ีด ำเนินกำรได้ 

1. นโยบำยจัดกำรพื้นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำยไม่อนุญำตให้
ด ำเนินกำรกิจกรรมอื่น ดังนั้นพื้นที่เกตตรกรรมที่อยู่ใน
เขตป่ำตำมกฎหมำย จึงไม่สำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำร
อนุรักต์และพื้นฟูพ้ืนทรัพยำกรในพ้ืนท่ีดังกล่ำวได้ 

2. กำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศ ภัยธรรมชำติ เช่น 
ภัยแล้ง น้ ำท่วม 

3. ปัจจัยกำรผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี สำรเคมีก ำจัดวัชพืช  
มีคุณภำพไม่ดี รำคำสูง และรำคำน้ ำมัน ท ำให้ต้นทุนกำร
ผลิตสูง 
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ตำรำงท่ี 2-14 (ต่อ) 

โอกำส (Opportunity) อ ปสรรค (Threat) 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ควำมสนใจและ
ร่วมมือกับประชำชนในกำรบูรณำกำรงำนร่วมกันเพื่อ
อนุรักต์ และฟื้นฟูทรัพยำกรดินและกำรใช้ที่ดินอย่ำง
ยั่งยืน 

5. นโยบำยกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำต้นน้ ำตำมวำระจังหวัด
พะเยำ เป็นโอกำสให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องบริหำรจัดกำร
พื้นที่ป่ำ และจัดเขตที่ดินท ำกินเพื่อให้เกตตรไม่บุกรุกป่ำ
เพิ่มขึ้น 

4. นโยบำยของรัฐในแก้ปัญหำกำรท ำกำรเกตตรในพื้นที่
ป่ำ ยังไม่สำมำรถขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมได้ จึงเป็น
ข้อจ ำกัดของหน่วยงำนรำชกำรที่จะเข้ำไปส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกำรใช้ที่ดินอย่ำงยั่งยืน 

 2.11.2 กำรก ำหนด กลย ท ์ strategy โดยวิ ีกำร TOWS Matrix  ำก SWOT 
 จำกกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจุดแข็งกับโอกำส จุดแข็งกับข้อจ ำกัด จุดอ่อนกับ
โอกำส และจุดอ่อนกับข้อจ ำกัด (TOWS matrix) ของพ้ืนที่เขตพัฒนำที่ดินลุ่มน้ ำน้ ำแม่จันเขตที่ 1 และเขต
พัฒนำที่ดินลุ่มน้ ำน้ ำแม่จันเขตที่ 2 ซึ่งก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนใน
พ้ืนทีไ่ว้แล้วนั้น เมื่อวิเครำะห์ละเอียดในระดับพ้ืนที่ด ำเนินกำร จึงก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพ้ืนที่
โดยให้สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำระดับท้องถิ่น ดังนี้ 
 1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
 2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)  
 4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)  
    1. กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรอนุรักต์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
     1.1 กำรอนุรักต์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ ป่ำไม้ พืช ดิน 
และน้ ำ 
     1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม 
     1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน 
     2. กลยุทธ์ที่ 2 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงควำมมั่นคงภำค
กำรเกตตร 
      2.1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพ้ืนที่ตำมเขตควำมเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืช
เศรตฐกิจ 
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 2.2 อนุรักต์ ฟ้ืนฟู และปรับปรุงคุณภำพดิน 
 2.3 ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคม ี
 2.4 กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐและท้องถิ่น ในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนในกำรผลิตทำงกำรเกตตร 
 2.5 พัฒนำแหล่งน้ ำชุมชน และแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอนุรักต์ดินและน้ ำ 
 2.6 ให้ควำมรู้และรณรงค์ให้งดเผำในพื้นทีเ่กตตรกรรม 
 3. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำองค์ควำมรู้ และสร้ำงภำคีเครือข่ำย 
 3.1 สร้ำงกลุ่มอำชีพให้เข้มแข็งและพัฒนำอำชีพตำมหลักเศรตฐกิจพอเพียง 
 3.2 ถ่ำยทอดด้ำนเทคโนโลยีและให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน 
 3.3 ให้ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตสินค้ำเกตตร กำรเพ่ิมคุณภำพ และมูลค่ำให้กับ
สินค้ำเกตตร 
 4. กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 4.1 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักต์ และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกตตร 
 4.2 จัดตั้งศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำเกตตรและสินค้ำแปรรูปให้กับนักท่องเที่ยว 
โดยเน้นสินค้ำปลอดภัยและสินค้ำอินทรีย์ 
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บทท่ี 3 

การอนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่ด้าเนินการ 

3.1 กิจกรรมการจัดระบบการอนุรักษ์ดินและน้้า 

 กิจกรรมการจัดระบบการอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ด้าเนินการ บ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต้าบล
บ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา และบ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
โดยได้จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ คันคูรับน ้ารอบขอบเขา (คันดิน
แบบที่ 5) บ่อดักตะกอนดิน ทางล้าเลียงในไร่นา ท่อลอด ปรับรูปแปลงนา นาขั นบันได ซ่ึงมีกิจกรรม 
ดังตารางที่ 3-1 และภาพที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1 กิจกรรมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า พื นที่ด้าเนินการ บ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต้าบล 
บ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา และบ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา 

ล้าดับที่ กิจกรรม ปริมาณงาน 

1 คันคูรับน ้าขอบเขา (คันดินแบบที่ 5) 0.72 กม. 
2 ปลูกไม้ยืนต้น 2,500 ต้น 
3 บ่อดักตะกอนดิน 6 จุด 
4 ทางล้าเลียงในไร่นา 10.86 กม. 
5 ท่อลอด 481 จุด 
6 ปรับรูปแปลงนา 547.92 ไร่ 
7 นาขั นบันได 27 ไร่ 
8 ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการนุรักษ์ 1,000 ไร่ 
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 ภาพที่ 3-1 กิจกรรมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า พื นที่ด้าเนินการ บ้านใหม่นคร หมู่ที ่8 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา และบ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
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3.2 กิจกรรมการจัดการดิน 

 กิจกรรมด้านการจัดการที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของที่ดินในพื นที่ด้าเนินการ บ้านใหม่
นคร หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา และบ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอ 
แม่ใจ จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 
 1. กิจกรรมการฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
  1) จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าแบบคันคู   0.72 กิโลเมตร
  2) จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าแบบขั นบันได  27 ไร่ 
 2. กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า  1,000 ไร่ 
  1) ปลูกหญ้าแฝกแปลงเกษตรกร     

2) ปลูกหญ้าแฝกท่ีสาธารณะ     
 3. กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพดิน 
  1) ปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด    2,500 ไร่ 
 4. กิจกรรมส่งเสริมการใชส้ารอินทรีย์ลดการทางการเกษตรใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
  1) จัดตั งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ   13 กลุ่ม 
 5. แหล่งน ้าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า 
  1) ระบบส่งน ้าในไร่นา : ท่อ PE    1 แห่ง 
 6. ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
  1) ศูนย์เรียนรู้หมอดินอาสา    3 แห่ง 
  2) ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน     - แห่ง 
 7. การพัฒนาหมอดินอาสา/ยุวหมอดิน/กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ 
  1) อบรมหมอดินอาสา     107 ราย 
  2) อบรมกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ   325 ราย 
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3.3 สรุปผลการด้าเนินงานกิจกรรมในพื้นที่ด้าเนินการ 

  การด้าเนินงานกิจกรรมในพื นที่ด้าเนินการ บ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอ 
เมืองพะเยา และบ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ส้านักงาน 
พัฒนาที่ดินเขต 7 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ได้ด้าเนินกิจกรรมการพัฒนาที่ดินตามนโยบายของกรมพัฒนา
ที่ดิน ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การปรับปรุง
คุณภาพดิน การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์ การก่อสร้าง
แหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และ
การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน ซึ่งผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา ตั งแต่ พ.ศ. 2559-2560 สามารถ
สรุปแยกตามปีงบประมาณ ไดดั้งนี  (ตารางท่ี 3-2 และ 3-3 ภาพที่ 3-2 และ 3-3) 
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ตารางที่ 3-2 ผลการด้าเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าน ้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) 
  จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2559 

ผลการด้าเนินงานกิจกรรมในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้า ปีงบประมาณ 2559 
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าน ้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 วงรอบที่ พย.2 (2556)  

ลุ่มน ้าสาขา แม่น ้าอิงตอนบน (0204) ลุ่มน ้าหลัก แม่น ้าโขง (02) พื นที่รวม 234,590 ไร่ 
พื นที่ด้าเนินการ 3,000 ไร่  

บ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต้าบลบา้นใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา และบา้นแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก  
อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 

ล้าดับ กิจกรรมหลัก รายละเอียดของกิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ฟื้นฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดิน 1. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ไร่ 2,500 2,197,490.49 

  1.1 ปลูกไม้ยืนต้น ไร่ 1,000 - 
  1.2 ปรับรูปแปลงนา ไร่ 352.67   
  1.3 บ่อดักตะกอน จุด 1 - 
  1.4 ทางล้าเลียง กม. 4.86 - 

  1.5 ท่อลอด ท่อน 223 - 
  1.6 คันคูรับน ้าขอบเขา กม. 0.72 - 
  2.ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกแฝก ไร่ 1,000 - 
2 ปรับปรุงคุณภาพดิน 1. ปรับปรุงดินกรด ไร่ 180 2,700 

  2. ปรับปรุงดินด้วยพืชปุย๋สด ไร่ 2,500 37,500 
3 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 

ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย ์
1. จัดตั งกลุ่มเกษตรกรใช้
สารอินทรีย์ฯ 

กลุ่ม 13 64,350 

  2. จัดตั งกลุ่มผลิตพืชอินทรีย ์ ไร่ - - 
4 แหล่งน ้าเพื่อการอนุรักษ์และน ้า 1. อ่างเก็บน ้า/ฝาย/สระเก็บน ้า แห่ง 1 3,300,000 

  2. ระบบส่งน ้าในไร่นา กม. 1 4,126,000 
5 แหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 1. แปลงเกษตรกร บ่อ 25 438,700 
6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 1. ศูนย์เรียนรู้หมอดินอาสา แห่ง 3 20,750 
  2. ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน แห่ง - - 

7 การพัฒนาหมอดินอาสา/ยวุหมอดิน 1. อบรมหมอดินอาสา ราย 107 32,100 
  2. อบรมยุวหมอดิน ราย - - 
  3. อบรมกลุ่มเกษตรกรใช้

สารอินทรีย์ฯ 
ราย 325 - 

รวมงบประมาณ 
  

10,996,600 
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 ภาพที่ 3-2 แบบงานการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า โครงการอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ลุ่ม-ดอน บ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านใหม ่อ้าเภอเมืองพะเยา  
      และบ้านแม่จว้าปนัเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา ปีงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 3-3 ผลการด้าเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าน ้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) 
  จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560 

ผลการด้าเนินงานกิจกรรมในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้า ปีงบประมาณ 2560 
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าน ้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 วงรอบที่ พย.2 (2556)  

ลุ่มน ้าสาขา แม่น ้าอิงตอนบน (0204) ลุ่มน ้าหลัก แม่น ้าโขง (02) พื นที่รวม 234,590 ไร่ 
พื นที่ด้าเนินการ 2,5000 ไร่  

บ้านแม่จว้า หมู่ที่ 8 ตา้บลแม่สกุ อ้าเภอแม่ใจ จงัหวัดพะเยา  
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 

ล้าดับ กิจกรรมหลัก รายละเอียดของกิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ฟื้นฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดิน 1. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ไร่ 2,500 2,197,490.49 

  1.1 นาขั นบันได ไร่ 27 - 
  1.2 ปรับรูปแปลงนา แบบที ่1 ไร่ 195.25   
  1.3 บ่อดักตะกอน จุด 5 - 
  1.4 ทางล้าเลียง กม. 6 - 

  1.5 ท่อลอด 40 ซม. จุด 37 - 
  1.6 ท่อลอด 60 ซม. จุด 3 - 
  1.7 ท่อลอด 80 ซม. จุด 1 - 
  1.8 ท่อลอด 100 ซม. จุด 1 - 

2 ปรับปรุงคุณภาพดิน 1. ปรับปรุงดินกรด ไร่ 180 3,180 
  2. ปรับปรุงดินด้วยพืชปุย๋สด ไร่ 1,000 15,000 
3 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 

ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย ์
1. จัดตั งกลุ่มเกษตรกรใช้
สารอินทรีย์ฯ 

กลุ่ม 50 112,500 

  2. จัดตั งกลุ่มผลิตพืชอินทรีย ์ ไร่ - - 

4 แหล่งน ้าเพื่อการอนุรักษ์และน ้า 1. อ่างเก็บน ้า/ฝาย/สระเก็บน ้า แห่ง 1 - 
  2. ระบบส่งน ้าในไร่นา กม. - - 
5 แหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 1. แปลงเกษตรกร บ่อ 2 - 
6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 1. ศูนย์เรียนรู้หมอดินอาสา แห่ง 2 - 

  2. ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน แห่ง - - 
7 การพัฒนาหมอดินอาสา/ยวุหมอดิน 1. อบรมหมอดินอาสา ราย 250 75,000 

  2. อบรมยุวหมอดิน ราย - - 
  3. อบรมกลุ่มเกษตรกรใช้

สารอินทรีย์ฯ 
ราย 320 - 

รวมงบประมาณ 
  

2,432,856.4 
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 ภาพที่ 3-3  แบบงานการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า โครงการอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ลุ่ม-ดอน บ้านแม่จว้า หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ปีงบประมาณ 2560 
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  1.แผนผังพื้นที่ด าเนินการ 

 



 

2. เส้นทางการเดินทางเข้าพื้นที่ด าเนินการ 

 เดินทางจากสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินชนบทหมายเลข 1019 
ประมาณ 3.2 กิโลเมตร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 6.3 กิโลเมตร ขับตรงไป เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ 
ทางหลวงชนบทหมายเลข 1127 ขับตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1193 ประมาณ 7.8 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยบ้านใหม่นคร 100 เมตร และ 
เลี้ยวขวา ขับตรงไปประมาณ 3.4 กิโลเมตร โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 35 นาที ระยะทาง
ประมาณ 25.1 กิโลเมตร 

 

พื้นที่ด าเนินการ 

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 



 

3. กิจกรรมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าภายในพื้นที่ด าเนินการ  



 

4. ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมด าเนินงานในพื้นที่ 
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