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“แนวทางการจัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อ” ฉบับนี้ได้ยึดหลักการของ UNEP and FAO  
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Land-use option 
หลักการดังกล่าวได้น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศไทย ร่วมกับวิธีการต่างๆ 

ที่จ าเป็นอีกหลายด้าน เช่น Participatory Rural Appraisal (PRA) การประเมินคุณภาพที่ดิน ฯลฯ ซึ่ง
ได้ปรากฏอยู่ในแนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล ฉบับนี้  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72(1) ได้มีการบัญญัติให้มีการ        
วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ต่อมาได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ 6 
เมษายน 2561 มีแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้มีการจัดท า
แผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินต าบลจ านวน 7,225 ต าบล ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2565 ตลอดจนน าแผนการใช้ที่ดินต าบลไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศแผนปฏิรูปประเทศ
ดังกล่าวข้างต้น สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จึงได้จัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงรายขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้ที่ดินระดับต าบล เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

1.2.2 ให้มีการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของที่ดิน และความต้องการ
ของชุมชนในต าบลและจังหวัด 

 
1.3 ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินงำน 

1.3.1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 1.3.2 สถานที่ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
 
1.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.4.1 ทบทวนเอกสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิที่จะน ามาวิเคราะห์และใช้
ในการก าหนดเขตการใช้ที่ดิน ดังนี้ 

(1) ด้านกายภาพ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ภูมิอากาศ     
สภาพการใช้ที่ดิน ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) ด้านเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ การถือครองที่ดิน การใช้ที่ดิน พืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจ 
ที่ส าคัญ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการก าหนดเขตการใช้ที่ดิน ตลาดสินค้าเกษตร รายได้ 
รายจ่าย ประชากร โครงสร้างประชากร การศึกษา ฯลฯ 

(3) นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา 
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จังหวัด แผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลต าบลหรือแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล (ที่เกี่ยวข้อง 
กับพ้ืนที่ด าเนินการ) 

1.4.2 จัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisal : PRA) เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรใน
ต าบล 

1.4.3 ประเมินคุณภาพท่ีดิน 
1.4.4 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดท า PRA ร่วมกับสภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน ผลจากการ 

ประเมินคุณภาพที่ดิน และกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน (ตามอ านาจหน้าที่ของกรมฯ) 
1.4.5 ส ารวจข้อมูลทั้งกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ต าบลที่ด าเนินการเพ่ิมเติมตาม 

ประเด็นปัญหาและความต้องการจาก PRA ให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายบุคคล 
1.4.6 ก าหนด (ร่าง) แผนการใช้ที่ดินต าบล 
1.4.7 รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนการใช้ที่ดิน 
1.4.8 ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดิน 
1.4.9 น าแผนการใช้ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ เป้าหมายที่ส าคัญ คือ 

(1) การที่สภาต าบล หรือ สภาเทศบาลน าแผนการใช้ที่ดินที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนา
ที่ดิน เข้าไปบรรจุในแผน 3 ปี โดยสภาเทศบาล หรือสภาต าบลมีมติรับรอง ซึ่งอาจมีการตั้งงบของ
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ เช่น งบซื้อเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน ซึ่งปลูกโดย
เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลนั้น เป็นต้น 

(2) กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย (มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) มีการปฏิบัติในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดในแผนการใช้ที่ดินเขต
ต่างๆ โดยมีงบประมาณด าเนินการในแต่ละป ี

 
1.5 นิยำมศัพท ์
  1.5.1 ที่ดิน (Land) 
  “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง 
บึง บางล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด้วย (มาตรา 4 ประมวลกฎหมายที่ดิน) 
  “ที่ดิน” ในทางวิชาการด้านทรัพยากรที่ดิน หมายถึง “ชีวมณฑลบนพ้ืนที่ผิวโลก 
ประกอบด้วย ชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพ้ืนที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช 
สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน (FAO, 1993) 
  “ที่ดิน” หมายถึง พ้ืนที่หนึ่งๆ ที่อยู่บนผิวของโลก ประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ คือ 
สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและชีวภาพซึ่งมีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้นที่ดินจึงไม่ได้
หมายถึงดินเพียงอย่างเดียวแต่จะหมายรวมถึงลักษณะภูมิสัณฐาน (landforms) ภูมิอากาศ (climate) 
อุทกวิทยา (hydrology) พืชพรรณ (vegetation) และสัตว์ (fauna) ซึ่งการปรับปรุงที่ดิน (land 
improvement) ได้แก่ การท าขั้นบันไดและการระบายน้ า เป็นต้น (FAO, 1993) 
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  1.5.2 ดิน (Soil) 
  “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ น้ า และอินทรียวัตถุต่างๆ ที่เจือปน
กับเนื้อดินด้วย (มาตรา 4 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) 
     “ดิน” ในทางวิชาการด้านทรัพยากรที่ดิน หมายถึงเทหวัตถุธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นบน
พ้ืนผิวโลกเป็นวัตถุที่ค้ าจุนการเจริญเติบโต และการทรงตัวของต้นไม้ ประกอบด้วยแร่ธาตุ และ
อินทรียวัตถุต่างๆ มีลักษณะชั้นแตกต่างกัน แต่ละชั้นที่อยู่ต่อเนื่องกันจะมีแนวสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตาม
ขบวนการก าเนิดดิน ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการะกระท าร่วมกันของภูมิอากาศ พืชพรรณ วัตถุต้น
ก าเนิดดิน ระยะเวลา และความต่างระดับของพ้ืนที่ในบริเวณนั้น (FAO 1974: 39-40) 
    “ดิน” อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไม่จับตัวแข็งเป็นหินซึ่งปกคลุมพื้นผิวโลก ซึ่ง
เป็นผลมาจากปัจจัยด้านการก าเนิดและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) สภาพ
ภูมิประเทศ วัตถุต้นก าเนิด และระยะเวลา ความเหมาะสมต่อการผลิตพืชของดินแตกต่างกัน
เนื่องมาจากลักษณะและสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสัณฐาน (คณะกรรมการจัดท าปทานุกรม
ปฐพีวิทยา, 2551) 
  1.5.3 การใช้ที่ดิน 
    “กำรใช้ที่ดิน” หมายถึง การจัดการที่ดินตามที่มนุษย์ต้องการ ซึ่งรวมทั้งการใช้ที่ดินใน
ชนบท เขตชานเมือง และเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น (FAO, 1993) 
    “กำรใช้ที่ดิน” หมายถึง ผลของความพยายามของมนุษย์ ในการด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่ของทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง (Vink, 1975) 
  1.5.4 การวางแผนการใช้ที่ดิน 
    “การวางนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน” หมายความว่า การวางนโยบายและแผนการใช้
ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคล้องกับประเภทของที่ดินที่ได้จ าแนกไว้ 
    ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้ให้ความหมายของการวางแผนการใช้ที่ดินว่า
เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เป็นการ
ก าหนดทิศทางของการลงทุน แนวทางของการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ด าเนินการอยู่ในภาพรวมเดียวกัน และเป็นการเพ่ิมศักยภาพทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (NRC, 1975 และ ADB, 2012) 
  1.5.5 “เศรษฐกิจที่ดิน” หมายความว่า ภาวะความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับที่ดินทางด้าน
เศรษฐกิจ 
  1.5.6 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และ
กิจกรรมอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  1.5.7 “การชะล้างพังทลายของดิน” หมายความว่า ปรากฏการณ์ซึ่งที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะ
พังทลายด้วยพลังงานที่เกิดจากน้ า ลม หรือโดยเหตุอ่ืนใดให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเนื้อดิน หรือ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  1.5.8 “การอนุรักษ์ดินและน้ า” หมายความว่า การกระท าใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการระวังป้องกัน
รักษาดินและที่ดิน ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ของ
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ดินและการรักษาน้ าในดินหรือบนผิวดินให้คงอยู่เพ่ือรักษาดุลธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ที่ดินในการเกษตรกรรม 
 
1.6 ค ำส ำคัญ 
   เมล็ดข้าวชุมชนพันธุ์ดี 
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บทที ่2  
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
  ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย ตั้งอยู่ตอนกลำงค่อนไปทำงทิศเหนือของ
จังหวัดเชียงรำย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 103.336 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 64,585 ไร่มีอำณำเขตติดต่อดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลดงมหำวัน อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 
 ทิศใต ้ ติดต่อกับ ต ำบลเวียงเหนือ ต ำบลเมืองชุม ต ำบลผำงำม ต ำบลเวียงชัย 
                                        และต ำบลแม่เปำ อ ำเภอพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลริมกก อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 
 
2.2 การแบ่งส่วนการปกครอง 
  ต ำบลทุ่งก่อ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้ำน ดังนี้  
 หมู่ที่ 1 บ้ำนโป่ง  หมู่ที่ 9 บ้ำนร่องบัวทอง 
 หมู่ที่ 2 บ้ำนดงชัย  หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยเคียนใต้ 
 หมู่ที่ 3 บ้ำนป่ำห้ำ หมู่ที่ 11 บ้ำนเหล่ำเจริญรำษฎร์ 
 หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งก่อ หมู่ที่ 12 บ้ำนเหล่ำเจริญเมือง 
 หมู่ที่ 5 บ้ำนห้วยเคียน หมู่ที่ 13 บ้ำนโป่งชัย 
 หมู่ที่ 6 บ้ำนเหล่ำ หมู่ที่ 14 บ้ำนเด่นสันทรำย 
 หมู่ที่ 7 บ้ำนน้ ำตกพัฒนำ หมู่ที่ 15 บ้ำนโป่งพัฒนำ 
 หมู่ที่ 8 บ้ำนดงป่ำสัก 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย, 2561) 
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2.3 ประวัติความเป็นมา 
  ต ำบลทุ่งก่อ เป็นต ำบลที่มีทรัพยำกรดิน น้ ำ ป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2507 มีรำษฎรอพยพ
มำจำกภำคอีสำนเข้ำมำอยู่รวมกัน ปี พ.ศ.2517 ต ำบลทุ่งก่อได้แยกจำกอ ำเภอเมืองมำอยู่อ ำเภอเวียงชัย 
และมีนำยน้อย สิทธิขันแก้ว เป็นก ำนันคนแรก ปัจจุบันแยกจำกอ ำเภอเวียงชัยเป็นกิ่งอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง 
  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เทศกำลประจ ำปี ประชำชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีดังนี้ 
  ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  - ประเพณีสงกรำนต์ ก ำหนดให้วันที่ 13 เมษำยน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อน ปี๋ใหม่
เมืองของชำวล้ำนนำยังคงสืบทอดกันมำ ดังนี้ วันที่ 13 เมษำยน เป็นวันสังขำรล่อง จะมีกำรยิงปืนจุด
ประทัดช่วงเช้ำเพ่ือเป็นกำรขับไล่ เสนียดจัญไร ปัญหำอุปสรรค เครำะห์กรรมต่ำง วันที่ 14 เมษำยน 
เป็นวันเน่ำ หรือวันเนำว์ คือเป็นวันตระเตรียมอำหำร ขนมเพ่ือน ำไปถวำย วัด โดยช่วงบ่ำยจะมีกำรขน
ทรำยเข้ำวัด เพ่ือก่อเจดีย์ทรำย วันนี้ไม่ควรประกอบกำรมงคลใดๆ และไม่ ควรพูดหยำบหรือโกหก วันที่
15 เมษำยน เป็นวันพญำวัน ช่วงเช้ำจะมีกำรท ำบุญตักบำตร ตำนขันข้ำว สรงน้ ำ พระพุทธรูป ด ำหัว
พระสงฆ์แล้วจึงไปด ำหัวญำติผู้ใหญ่ วันที่ 16 เมษำยน เป็นวันปำกปี คือวันเริ่มต้นปีใหม่จะมีกำร
ประกอบพิธีสะเดำะเครำะห์ ส่งเครำะห์ส่งสะตวง สืบชะตำ บำงแห่งมีกำรสู่ขวัญเพื่อควำมเป็นสิริมงคล 
  - ประเพณีสืบชะตำ ได้แก่ กำรสืบชะตำบุคคล กระท ำได้ทุกโอกำส (วันเกิด หรือ เจ็บป่วย 
ได้รับอุบัติเหตุ) กำรสืบชะตำบ้ำน ท ำได้ปีละครั้ง คือตอนสงกรำนต์ หรือเมื่อมีเภทภัยที่เกิดขึ้น กำรสืบ
ชะตำเมือง จะท ำเมื่อถึงโอกำสครบรอบสร้ำงเมือง  
  - ประเพณีตำนก๋วยสลำก (สลำกภัตต์) จะเริ่มในรำววันเพ็ญเดือน 12 เหนือและสิ้นสุดในเดือน
เกี๋ยงดับ ( เดือนตุลำคม) จะมีกำรเตรียมอำหำร ข้ำวของเครื่องใช้บรรจุใส่พำชนะ แล้วน ำ “ ยอด” คือ 
ธนบัตรผูกติดไม้เรียวเสียบไว้ เช้ำวันรุ่งขึ้นจะน ำ “ ก๋วยสลำก” ไปวัดที่จัดงำน เพ่ือถวำยพระภิกษุ
สำมเณร มีกำรเขียนค ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญำติคนที่เสียชีวิตไปแล้วและเทวดำทั้งหลำย  
  - ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของทุกปี คือวันลอยกระทง ชำว
ล้ำนนำมีพิธีส ำคัญนอกเหนือจำกกำรลอยกระทง คือพิธีกรรมต้ังธรรมหลวงหรือฟังเทศน์มหำชำติ  
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประชำชนในเขตต ำบลทุ่งก่อได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่ วิธีกำรท ำ
แปรรูปหวำย และวิธีกำรทอผ้ำไหม 
  ภำษำถ่ิน ส่วนมำกร้อยละ 98 % พูดภำษำเหนือ    
  สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ประชำชนในเขตต ำบลทุ่งก่อได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ใน
ครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำหน่วยบ้ำง ได้แก่ กำรผลิตกรอบรูปจำกต้นก๋ง กำรทอผ้ำไหม กำรทอผ้ำกี
กระตุกเทศบำล กำรแกะสลักไม้ และกำรท ำลูกประคบสมุนไพร  
 
2.4 สภาพภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลทุ่งก่อ ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนล ำน้ ำกก 
สภำพภูมิประเทศที่ส ำคัญ ได้แก่ สันดินริมน้ ำ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุมชนและปลูกไม้ยืนต้นและที่รำบลุ่ม
น้ ำท่วมถึง ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ท ำนำ  
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2.5 สภาพภูมิอากาศ 
 ต ำบลทุ่งก่อ มีสภำพภูมิอำกำศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกำล คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน 
มีนำคม ถึงเดือนมิถุนำยน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ถึงเดือนตุลำคม ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 
 จำกสถิติภูมิอำกำศของสถำนีตรวจวัดอำกำศ จังหวัดเชียงรำย (ปี พ.ศ. 2531-2561) ได้น ำมำใช้
พิจำรณำเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอำกำศในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งก่อ สรุปได้ดังนี้ (ตำรำง สถิติภูมิอำกำศ ณ 
สถำนีตรวจวัดอำกำศ จังหวัดเชียงรำย (ปี พ.ศ. 2531-2561) และภำพ สมดุลของน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
จังหวัดเชียงรำย) 
  - อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 24.7 องศำเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน
เมษำยน เฉลี่ย 36.7 องศำเซลเซียส และต่ ำสุดในเดือนมกรำคม เฉลี่ย 14.5 องศำเซลเซียส 
  - ปริมำณน้ ำฝน มีปริมำณน้ ำฝนรวมตลอดปี 1,753.60 มิลลิเมตร โดยมีปริมำณน้ ำฝน
สูงสุดในเดือน สิงหำคม คือ 353.50 มิลลิเมตร ต่ ำสุดในเดือนกุมภำพันธ์ คือ 15.00 มิลลิเมตร ปริมำณ
น้ ำฝนที่กล่ำวถึงข้ำงต้นมีเส้นชั้นน้ ำฝนอยู่ระหว่ำง 1,650 ถึง 1,700 มิลลิเมตร 
  - ควำมชื้นสัมพัทธ์ มีควำมชื้นสัมพัทธ์ตลอดปี 77 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดในเดือนสิงหำคม เฉลี่ย 
84 เปอร์เซ็นต์ และต่ ำสุดในเดือนมีนำคม เฉลี่ย 65 เปอร์เซ็นต์ 
  - กำรวิเครำะห์ช่วงฤดูเพำะปลูกพืช ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำช่วงเวลำที่เหมำะสมใน
กำรปลูกพืช โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณน้ ำฝนรำยเดือนเฉลี่ย และค่ำศักยภำพกำรคำยระเหยน้ ำของ
พืชรำยเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ETo) ซึ่งค ำนวณโดยใช้โปรแกรม CropWat for Windows 
Version 4.3 โดยพิจำรณำจำกระยะเวลำช่วงที่เส้นน้ ำฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ETo เป็นหลัก เพ่ือหำช่วง
ระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรปลูกพืชของต ำบลทุ่งก่อ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
  1) ช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรเพำะปลูก อยู่ในช่วงตั้งแต่กลำงเดือนเมษำยนถึง
ต้นเดือนพฤศจิกำยน และในช่วงกลำงเดือนพฤศจิกำยน ประมำณ 7-10 วัน หลังจำกหมดฤดูฝนแล้วเป็น
ช่วงที่มีควำมชื้นหลงเหลืออยู่ในดินเพียงพอส ำหรับปลูกพืชไร่ และพืชผักอำยุสั้นชนิดต่ำง ๆ อำจใช้น้ ำ
ชลประทำนเสริมในกำรเพำะปลูก แต่ทั้งนี้ควรวำงแผนกำรจัดระบบกำรปลูกพืชให้เหมำะสมในแต่ละ
พ้ืนที ่
  2) ช่วงระยะเวลำที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก ซึ่งมีปริมำณน้ ำฝนและกำร
กระจำยตัวน้อยหรือไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของพืช จะอยู่ในช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยน ถึง
กลำงเดือนเมษำยนของทุกปีในช่วงเดือนสิงหำคมเกษตรกรที่ท ำกำรเพำะปลูกในพ้ืนที่ลุ่มต่ ำน้ ำท่วมถึง 
ควรหำแนวทำงป้องกันพืชผลเนื่องจำกอำจจะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย 
  3) ช่วงระยะเวลำที่มีน้ ำมำกเกินพอ อยู่ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภำคมถึงปลำย
เดือนตุลำคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีค่ำปริมำณน้ ำฝนสูงกว่ำค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ 
  



2-6 
 

 
รูปที่ 2-3  เส้นชั้นน้ ำฝนของจังหวัดเชียงรำย 
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ตารางท่ี 2-1  สถิติภูมิอำกำศ ณ สถำนีตรวจวัดอำกำศ จังหวัดเชียงรำย (ปี พ.ศ. 2531-2561) 

เดือน 
ปริมาณ
น้้าฝน 

(มิลลิเมตร) 

อุณหภูมิ  (เซลเซียส) ความชื้น
สัมพัทธ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

ศักยภาพการคาย
ระเหยน้้า 

(มิลลิเมตร)* 

ศักยภาพการคาย
ระเหยน้้า 

(มิลลิเมตร)* สูงสุด ต่้าสุด เฉลี่ย 

มกรำคม 15.40 31.0 14.5 20.0 75.0 87.73 43.9 
กุมภำพันธ์ 15.00 34.0 16.4 21.8 67.0 98.84 49.4 
มีนำคม 37.00 35.8 19.1 24.7 65.0 128.34 64.2 
เมษำยน 91.40 36.7 20.7 27.2 67.0 144.90 72.5 
พฤษภำคม 235.70 34.9 23.4 27.3 75.0 139.50 69.8 
มิถุนำยน 192.40 33.6 23.7 27.4 79.0 120.00 60.0 
กรกฎำคม 328.20 32.9 23.5 26.8 83.0 109.43 54.7 
สิงหำคม 353.50 32.3 23.3 26.6 84.0 108.50 54.3 
กันยำยน 285.20 32.9 23.3 26.4 83.0 108.90 54.5 
ตุลำคม 134.40 32.8 22.2 25.3 81.0 107.26 53.6 
พฤศจิกำยน 44.70 32.1 18.6 22.7 79.0 92.40 46.2 
ธันวำคม 20.70 30.4 15.1 20.1 77.0 81.53 40.8 

รวม 1,753.60 - - - - 1,327.3 663.7 
เฉลี่ย - 33.3 20.3 24.7 76.3 - - 

ที่มำ: ฝ่ำยแผนที่และข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคเหนือ, 2561 
หมำยเหตุ: * ค ำนวณจำกโปรแกรม CropWat 
 

 
รูปที่ 2-4  สมดุลของน้ ำเพ่ือกำรเกษตร จังหวัดเชียงรำย  

ช่วงน้ ำมำกเกินพอ 

ช่วงเพำะปลูกพืช 

ช่วงขำดน้ ำ ช่วงขำดน้ ำ 
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2.6 สภาพการใช้ท่ีดินในปัจจุบัน 
 จำกข้อมูลสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย มำตรำ
ส่วน 1:25,000 (กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน, 2561) สำมำรถจ ำแนกประเภท
กำรใช้ที่ดินได้เป็น 5 ประเภท มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีเนื้อที่ 3,634 ไร่ หรือร้อยละ 5.63 ของพ้ืนที่ต ำบล 
 2) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 40,968 ไร่ หรือร้อยละ 63.44 ของพ้ืนที่ต ำบล 
 (1) ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 9,313 ไร่ หรือร้อยละ 14.41 ของพ้ืนที่ต ำบล 
 (2) พืชไร่ มีเนื้อที่ 5,382 ไร่ หรือร้อยละ 8.34 ของพ้ืนที่ต ำบล 
 (3) นำข้ำว มีเนื้อที่ 22,739 ไร่ หรือร้อยละ 35.21 ของพ้ืนที่ต ำบล 
 (4) ไม้ผล มีเนื้อที่ 3,190 ไร่ หรือร้อยละ 4.94 ของพ้ืนที่ต ำบล 
 (5) เกษตรผสมผสำน/ไร่นำสวนผสม มีเนื้อที่ 71 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพ้ืนที่ต ำบล 
 (6) ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 175 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของพ้ืนที่
ต ำบล 
 (7) ไร่หมุนเวียน มีเนื้อที่ 11 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ต ำบล 
 (8) พืชสวน มีเนื้อที่ 9 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่ต ำบล 
  (9) สถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ มีเนื้อที่ 78 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพ้ืนที่ต ำบล  
 3) พ้ืนที่ป่ำไม้ มีเนื้อที่ 18,123 ไร่ หรือร้อยละ 28.06 ของพ้ืนที่ต ำบล 

 4) พ้ืนที่แหล่งน้ ำ มีเนื้อที่ 1,249 ไร่ หรือร้อยละ 1.93 ของพ้ืนที่ต ำบล 
 5) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน  ๆมีเนื้อที่ 611 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของพ้ืนที่ต ำบล 
 
ตารางที ่2-2  สภำพกำรใช้ที่ดิน ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 
สัญลักษณ์ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

A001 เกษตรผสมผสำน/ไร่นำสวนผสม 71 0.11 
A101 นำข้ำว 22,699 35.15 

A101+A502 นำข้ำว+พืชผัก 40 0.06 
A200 ไร่ร้ำง 223 0.35 
A202 ข้ำวโพด 3,696 5.72 
A204 มันส ำปะหลัง 1,387 2.15 
A205 สับปะรด 76 0.12 
A302 ยำงพำรำ 7,558 11.70 
A303 ปำล์มน้ ำมัน 588 0.91 
A304 ยูคำลิปตัส 357 0.55 
A305 สัก 624 0.97 
A314 หม่อน 33 0.05 
A321 ยมหอม มะฮอกกำนี 7 0.01 
A322 กฤษณำ 2 0.00 
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ตารางท่ี 2-2  สภำพกำรใช้ที่ดิน ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย (ต่อ) 
สัญลักษณ์ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

A302/A412 ยำงพำรำ/มะขำม 6 0.01 
A302/A413 ยำงพำรำ/ล ำไย 89 0.14 
A302/A423 ยำงพำรำ/ไม้ผลเมืองหนำว 7 0.01 
A303/A413 ปำล์มน้ ำมัน/ล ำไย 15 0.02 
A305/A406 สัก/ลิ้นจี่ 6 0.01 
A305/A411 สัก/กล้วย 21 0.03 

A401 ไม้ผลผสม 4 0.01 
A402 ส้ม 8 0.01 
A404 เงำะ 18 0.03 

A404/A411 เงำะ/กล้วย 5 0.01 
A406 ลิ้นจี่ 48 0.07 

A406/A413 ลิ้นจี่/ล ำไย 21 0.03 
A406/A417 ลิ้นจี่/กระท้อน 38 0.06 

A407 มะม่วง 20 0.03 
A407/A413 มะม่วง/ล ำไย 30 0.05 
A407/A426 มะม่วง/แก้วมังกร 24 0.04 

A411 กล้วย 72 0.11 
A411/A413 กล้วย/ล ำไย 201 0.31 
A411/A426 กล้วย/แก้วมังกร 6 0.01 

A412 มะขำม 49 0.08 
A412/A413 มะขำม/ล ำไย 13 0.02 

A413 ล ำไย 2,479 3.84 
A413/A426 ล ำไย/แก้วมังกร 18 0.03 

A415 มะละกอ 6 0.01 
A422 มะนำว 9 0.01 
A423 ไม้ผลเมืองหนำว 2 0.00 
A426 แก้วมังกร 119 0.18 
A502 พืชผัก 7 0.01 
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ 2 0.00 
A600 ไร่หมุนเวียนร้ำง 11 0.02 
A701 ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ 153 0.24 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้ำ 4 0.01 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 4 0.01 

A703/A902 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก/สถำนที่เพำะเลี้ยงปลำ 6 0.01 
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ตารางท่ี 2-2  สภำพกำรใช้ที่ดิน ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย (ต่อ) 
สัญลักษณ์ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 8 0.01 
A902 สถำนที่เพำะเลี้ยงปลำ 78 0.12 
F200 ป่ำผลัดใบรอสภำพฟ้ืนฟู 73 0.11 
F201 ป่ำผลัดใบสมบูรณ์ 18,050 27.95 
M101 ทุ่งหญ้ำธรรมชำติ 164 0.25 
M102 ทุ่งหญ้ำสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมำะ 174 0.27 
M201 พ้ืนที่ลุ่ม 85 0.13 
M304 บ่อดิน 69 0.11 
M405 พ้ืนที่ถม 105 0.16 
M701 ที่ทิ้งขยะ 14 0.02 
U201 หมู่บ้ำนบนพ้ืนรำบ 2,891 4.48 
U301 สถำนที่รำชกำรและสถำบันต่ำง ๆ 597 0.92 
U502 โรงงำนอุตสำหกรรม 64 0.10 
U503 ลำนตำกและแหล่งรับซื้อทำงกำรเกษตร 39 0.06 
U601 สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 26 0.04 
U603 สุสำน ป่ำช้ำ 17 0.03 
W101 แม่น้ ำ ล ำห้วย ล ำคลอง 521 0.81 
W102 หนอง บึง ทะเลสำบ 48 0.07 
W201 อ่ำงเก็บน้ ำ 325 0.50 
W202 บ่อน้ ำในไร่นำ 355 0.55 

รวม 64,585 100.00 
ที่มา : ส่วนวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน, 2561 
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รูปที่ 2-5  แผนที่สภำพกำรใช้ที่ดิน ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 

2-11 
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2.7 ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 
ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ ในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย เมื่อแบ่งตำมชั้น

คุณภำพลุ่มน้ ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำชั้นที่ 5 มีเนื้อที่ 31,617 ไร่ หรือร้อยละ 48.96 ของ
พ้ืนที่ต ำบล รองลงมำเป็นชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำชั้นที่ 4 มีเนื้อที่ 10 ,289 ไร่ หรือร้อยละ 15.93 ของ
พ้ืนที่ต ำบล ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำชั้นที่ 3  มีเนื้อที่ 8,563 ไร่ หรือร้อยละ 13.26 ของพ้ืนที่ต ำบล ชั้นคุณภำพ
ลุ่มน้ ำชั้นที่ 1A  มีเนื้อที่ 7,945 ไร่ หรือร้อยละ 12.30 ของพ้ืนที่ต ำบล และชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำชั้นที่ 2      
มีเนื้อที่ 6,171 ไร่ หรือร้อยละ 9.55 ของพ้ืนที่ต ำบล 

 
2.8 การชะล้างพังทลายของดิน 

ในพ้ืนที่ต ำบลต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ มีระดับกำรชะล้ำง
พังทลำยของดิน 4 ระดับ ดังนี้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีระดับกำรชะล้ำงพังทลำยของดินน้อยมำก (อัตรำกำร
สูญเสียดิน 0-2 ตัน/ไร่/ปี) มีเนื้อที่ 46,659 ไร่ หรือร้อยละ 72.25 ของพ้ืนที่ต ำบล ระดับกำรชะล้ำง
พังทลำยของดินน้อย (อัตรำกำรสูญเสียดิน 2-5 ตัน/ไร่/ปี) มีเนื้อที่ 8,885 ไร่ หรือร้อยละ 13.76 ของ
พ้ืนที่ต ำบล  ระดับกำรชะล้ำงพังทลำยของดินปำนกลำง (อัตรำกำรสูญเสียดิน 5 -15 ตัน/ไร่/ปี) มีเนื้อที่ 
5,040 ไร่ หรือร้อยละ 7.80 ของพ้ืนที่ต ำบล  และระดับกำรชะล้ำงพังทลำยของดินรุนแรงมำก (อัตรำ
กำรสูญเสียดินมำกกว่ำ 20 ตัน/ไร่/ปี) มีเนื้อที่ 4,001 ไร่ หรือร้อยละ 6.19 ของพ้ืนที่ต ำบล 

 
2.9 ลักษณะทางธรณีวิทยา 

จำกข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยำจังหวัดเชียงรำย มำตรำส่วน 1:250,000 (กรมทรัพยำกรธรณี, 2527) 
พบว่ำ ลักษณะธรณีวิทยำในพ้ืนทีต่ ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย แบ่งออกได้ดังนี้  
 2.9.1 หินตะกอนและหินชั้น (Sedimentary and metamorphic rock) 

  (1) ยุคจูแรสซิก (Jurassic period) สัญลักษณ์แผนที่ J อำยุประมำณ 220-140 ล้ำนปี
ผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย หินกรวดมน สีแดง หินทรำย สีน้ ำตำลแดง แทรกสลับด้วย หินดินดำนและหิน
โคลน 

  (2) ยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก (Permian-Triassic period) สัญลักษณ์แผนที่ PTr 
อำยุประมำณ 260-240 ล้ำนปีผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย หินทรำย หินทรำยเนื้อภูเขำไฟ หินปูนเนื้อดิน 
หินไรโอลิติกทัฟฟ์กึ่งแปรสภำพ หินดินดำน หินปูนเป็นเลนส์ หินเชิร์ตและหินปูนเนื้อไข่ปลำ 
  (3) ยุคควอเทอร์นำรี (Quaternary period) สัญลักษณ์แผนที่ Qa อำยุประมำณ 1.8-0.01 ล้ำน
ปีผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย ตะกอนตะพักล ำน้ ำ กรวด ทรำย ทรำยแป้ง ดินเหนียว และศิลำแลง และ
สัญลักษณ์แผนที ่Qff อำยุประมำณ 0.01 ล้ำนปีผ่ำนมำแล้วถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย ตะกอนที่รำบน้ ำท่วมถึง 
ดินเหนียวสะสมตัวตอนน้ ำหลำก สีเทำถึงเทำจำง บำงส่วนสลับชั้นด้วยเลนส์ของทรำยปนกรวด 
 2.9.2 หินอัคน ี(Igneous rock) 

  (1) ยุคจูแรสซิก (Jurassic period) สัญลักษณ์แผนที่ Jv อำยุประมำณ 200-140 ล้ำน
ปีผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย หินไรโอไลต์ หินไรโอลิติกทัฟฟ์ และหินแอนดิซิติกทัฟฟ์ 
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  (2) ยุคไทรแอสซิก (Triassic period) สัญลักษณ์แผนที่ Trgr อำยุประมำณ 250-200 
ล้ำนปีผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย หินไบโอไทต์แกรนิต ทัวมำรีนแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ไบโอไทต์มัสโค
ไวต์แกรนิต มัสโคไวต์ทัวมำรีนแกรนิต ไบโอไทต์ทัวมำรีนแกรนิต 

  
2.10 ความลาดชันของพ้ืนที ่

พ้ืนที่ในพ้ืนทีต่ ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่
รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบจนถึงพ้ืนที่สูงชัน โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบเรียบถึงค่อนข้ำง
รำบเรียบ มีเนื้อที่ 26,829 ไร่ หรือร้อยละ 41.54 ของพ้ืนที่ต ำบล รองลงมำเป็นเนินเขำ มีเนื้อที่ 11,067 
ไร่ หรือร้อยละ 17.14 ของพ้ืนที่ต ำบล ลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 9,439 ไร่ หรือร้อยละ 14.61 
ของพ้ืนที่ต ำบล ลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 8,852 ไร่ หรือร้อยละ 13.71 ของพ้ืนที่ต ำบล ลูกคลื่นลอนลำด มี
เนื้อที ่8,098 ไร่ หรือร้อยละ 12.54 ของพ้ืนที่ต ำบล และพ้ืนที่สูงชัน มีเนื้อที่ 300 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของ
พ้ืนที่ต ำบล 
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รูปที่ 2-6  แผนที่ชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย

2-14 
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รูปที่ 2-7  แผนที่ระดับกำรชะล้ำงพังทลำยของดินต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย

2-15 
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รูปที่ 2-8  แผนที่ธรณีวิทยำ ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย

2-16 
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รูปที่ 2-9  แผนที่ควำมลำดชัน ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย

2-17 
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2.11 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  2.11.1 สภำพสังคมโดยทั่วไป 
   (1) ประชำกร จำกหลักฐำนทะเบียนรำษฎร์ของกรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย ปี 2561 (ข้อมูล ณ ธันวำคม 2561) พบว่ำ ประชำกรที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งก่อ 
อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย มีประชำกรรวม 10,764 คน จ ำนวนครัวเรือน 4,341 ครัวเรือน 
 
ตารางท่ี 2-3  จ ำนวนประชำกรต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 

ที ่ หมู่บ้ำน จ ำนวน
ครัวเรือน 

ประชำกรชำย ประชำกรหญิง ประชำกรรวม 

1 บ้ำนโป่ง 254 220 233 453 
2 บ้ำนดงชัย 154 223 231 454 
3 บ้ำนป่ำห้ำ 203 242 290 532 
4 บ้ำนทุ่งก่อ 356 428 440 868 
5 บ้ำนห้วยเคียน 277 457 468 925 
6 บ้ำนเหล่ำ 444 566 541 1,107 
7 บ้ำนน้ ำตกพัฒนำ 365 458 432 890 
8 บ้ำนดงป่ำสัก 216 310 358 668 
9 บ้ำนร่องบัวทอง 131 195 200 395 
10 บ้ำนห้วยเคียนใต้ 190 329 344 673 
11 บ้ำนเหล่ำเจริญรำษฎร์ 691 698 733 1,431 
12 บ้ำนเหล่ำเจริญเมือง 461 514 533 1,047 
13 บ้ำนโป่งชัย 165 203 220 423 
14 บ้ำนเด่นสันทรำย 180 214 231 445 
15 บ้ำนโป่งพัฒนำ 254 220 233 453 

รวม 4,341 5,277 5,487 10,764 
ที่มา : กรมกำรปกครอง (2561) 
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  (2) แหล่งน้ ำใช้ในครัวเรือน มีแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ ได้แก่ ล ำน้ ำ ล ำห้วย บึง 
และหนอง จ ำนวน 9 แห่ง แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ ้น ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำ จ ำนวน 7 แห่ง และแหล่งน้ ำ
สำธำรณะ จ ำนวน 23 แห่ง ในส่วนของน้ ำดื่มน้ ำใช้ มีกำรใช้น้ ำประปำ จ ำนวน 17 แห่ง แยกเป็นประปำ
หมู่บ้ำน 14 แห่ง ประปำภูเขำ 3 แห่ง และมีส้วมรำดน้ ำใช้ทุกหมู่บ้ำน 
  (3) โครงสร้ำงพื้นฐำน/บริกำรสำธำรณะ 
    (3.1) สำธำรณูปโภค ได้แก่ 

   (3.1.1) ไฟฟ้ำ มีไฟฟ้ำใช้ 15 หมู่บ้ำน 
   (3.1.2) ประปำ มีระบบประปำหมู่บ้ำน 17 แห่ง 
   (3.1.3) กำรโทรคมนำคม มีโทรศัพท์สำธำรณะ 5 แห่ง และสถำนีทวน

สัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 แห่ง 
   (3.1.4) กำรคมนำคม/ขนส่ง ใช้เส้นทำงหลวงแผ่นดิน และถนนสำธำรณะที่

อยู่ในเขตพ้ืนที่ต ำบล ควำมยำว 72 กิโลเมตร 
 (3.2) สถำนบริกำรสำธำรณะ ได้แก่ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1  แห่ง 
โรงเรียนประถมศึกษำ 4 แห่ง โรงเรียนขยำยโอกำส 1 แห่ง โรงเรียนอำชีวศึกษำ 1 แห่ง ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 2 แห่ง สถำนีอำนำมัยประจ ำต ำบล/หมู่บ้ำน 2 แห่ง โรงพยำบำลของรัฐขนำด 30 เตียง 1 
แห่ง ป้อมยำมต ำรวจ 1 แห่ง ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 11 แห่ง และวัด 8 แห่ง 
 (3.3) หน่วยธุรกิจ ได้แก่ ปั๊มหลอด 12 แห่ง ฟำร์มสุกร 6 แห่ง ตลำดเอกชน 3 
แห่งร้ำนขำยของช ำ 41 แห่ง ร้ำนซ่อมรถจักรยำยนต์/รถยนต์ 8 แห่ง ร้ำนปะยำง 1 แห่ง ร้ำนไดนำโม 1 
แห่งร้ำนตัดผม/เสริมสวย 3 แห่ง ร้ำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ 1 แห่ง ร้ำนอำหำร 3 แห่ง ร้ำนก๋วยเตี๋ยว 7 แห่ง
หอพัก/บ้ำนเช่ำ 4 แห่ง โรงสีข้ำว 11 แห่ง โรงกลั่นสุรำ 1 แห่ง และโรงน้ ำดื่ม 2 แห่ง 
  (4) กำรศึกษำ ในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งก่อมีสถำนที่ศึกษำ แยกเป็นดังนี ้ 

 (4.1) โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน 3 แห่ง  
(4.1.1) โรงเรียนบ้ำนโป่ง  
(4.1.2) โรงเรียนบ้ำนทุ่งก่อ (ใจประชำนุเครำะห์)  
(4.1.3) โรงเรียนบ้ำนน้ ำตกพัฒนำ (นพค.อุปถัมภ์)  

 (4.2) โรงเรียนมัธยมศึกษำ (ขยำยโอกำส) จ ำนวน 1 แห่ง  
 (4.2.1) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำ  

 (4.3) โรงเรียนอำชีวศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง  
 (4.3.1) วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 (4.4) โรงเรียนเอกชน (เตรียมอนุบำล-อนุบำล) จ ำนวน 3 แห่ง  
(4.4.1) โรงเรียนอนุบำลหทัยชนก  
(4.4.2) โรงเรียนกัญญำรัตน์  
(4.4.3) โรงเรียนเพลินจิต  

(4.5) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลทุ่งก่อ จ ำนวน 1 แห่ง  
 (4.5.1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลทุ่งก่อ  



2-20 
 

(5) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรรวมกลุ่มของประชำชน/กลุ่มอำชีพ ได้แก่ ผลิต
กรอบรูปจำกต้นก๋ง จ ำนวน 1 กลุ่ม ทอผ้ำไหม จ ำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มเมืองศิลป์เวียงเชียงรุ้ง จ ำนวน 1 
กลุ่ม แกะสลักไม้ จ ำนวน 1 กลุ่ม ท ำลูกประคบสมุนไพร จ ำนวน 1 กลุ่ม 

(6) หมอดินอำสำในเขตต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 
15 รำย คือ 

 
ตารางท่ี 2-4  หมอดินอำสำในเขตต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 

หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร 
1 นำยสวย  สุขเกษม หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนโป่ง 087-3007095 
2 นำยสริน  ทำแกง หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนดงชัย 082-7643426 
3 นำยแก้วมูล  ค ำเรือง หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนป่ำห้ำ 087-6560267 
4 นำยอินจันทร์ มณีจันทร์สุข หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนทุ่งก่อ 087-1914142 
5 นำยทวี  กองเงินนอก หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนห้วยเคียน 086-9146994 
6 นำงเครือวัลย์  มณีจันสุข หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนเหล่ำ 081-3871620 
7 นำยประเสริฐ  หมื่นธรรมสอน หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนน้ ำตกพัฒนำ 091-7083477 
8 นำยเมืองใจ๋  สิทธิขันแก้ว  หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนดงป่ำสัก 089-9529383 
9 นำยสนอง  สองมำ หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนร่องบัวทอง 081-1692645 
10 นำงกำบแก้ว  ทัพธำนี หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนห้วยเคียนใต้ 089-2668171 
11 นำยโชคชัย  ใจสะอำด หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนเหล่ำเจริญรำษฎร์ 088-4044251 
12 นำยชม  สมแก้ว หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนเหล่ำเจริญเมือง 084-1734502 
13 นำยเวไนย  สิทธิขันแก้ว หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนโป่งชัย 080-0645965 
14 นำยค ำปัน  สุขเกษม หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนเด่นสันทรำย 086-1740833 
15 นำยอิ่นแก้ว  วันดี หมอดินอำสำประจ ำต ำบลทุ่งก่อ 089-4309775 
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  2.11.2 สภำพเศรษฐกิจ 
   (1) กำรเกษตร ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม เช่น ท ำนำ ท ำสวน     
ท ำไร่ ปลูกพืชหมุนเวียนตำมฤดูกำล และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว กระบือ หมู เป็ด ไก่ ฯลฯ 

 
ตารางท่ี 2-5  กำรเกษตรในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 

ล้าดับที่ รายการ จ้านวนเกษตรกร 
(ราย) 

1 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 127 
2 มันส ำปะหลัง 379 
3 ข้ำวเหนียวนำปี 561 

4 ข้ำวจ้ำวนำปี 790 
รวม 1,857 

 
 (2) กำรประมง ปลำที่มีบ่อขนำด 1 งำน ถึง 1 ไร่ เกษตรกรพ้ืนที่ต ำบลทุ่งก่อ 

ด ำเนินงำนขุดสระน้ ำ เป้ำหมำยเพ่ือกำรกักเก็บน้ ำใช้ในกำรเกษตรกรรม ร่วมกับกำรปล่อยปลำกินพืชใน
แหล่งน้ ำ เช่น ปลำนิล ตะเพียน ปลำดุก ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมีรำยได้เฉลี่ยต่อปี 4,000 บำทต่อปี 

 
ตารางท่ี 2-6  กำรท ำประมงในพื้นที่ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน 
1 เกษตรกรเลี้ยงปลำเพ่ือกำรยังชีพ  688 รำย 
2 แหล่งน้ ำสำธำรณะ  23 แห่ง 

 
(3) กำรปศุสัตว์ ประชำกรในเขตพ้ืนที่ต ำบลทุ่งก่อ ด ำเนินกำรเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ือกำร

บริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมำจำกบรรพบุรุษ และในพ้ืนที่จะประกอบกิจกำร ฟำร์มเลี้ยง
หมู โค กระบือ ฯลฯ โดยกำรส่งเสริมร่วมกับส ำนักงำนปศุสัตว์ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง รำยได้เฉลี่ยต่อปีภำค
ปศสุัตว์ 5,000 บำท 

 
ตารางท่ี 2-7  กำรปศุสัตว์ในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 

ล้าดับที่ รายการ จ้านวนปศุสัตว์ (ตัว) 
1 เป็ด  5,222  
2 สุกร  3,301  
3 โค  691  
4 กระบือ  293  
5 สุนัข  2,293  
6 แมว  1,248  



2-22 
 

 (4) กำรบริกำร ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ร้ำนเกมส์ ร้ำนซ่อมรถ ร้ำนเสริมสวย ปั้มน้ำมัน 
ร้ำนมินิมำร์ท เป็นต้น 
 (5) กำรท่องเที่ยว  

- วนอุทยำนดอยพระบำท หมู่ที ่14 บ้ำนเด่นสันทรำย ต ำบลทุ่งก่อ  
- วนอุทยำนดอยพระบำทใต้ หมู่ที่ 8 บ้ำนดงป่ำสัก ต ำบลทุ่งก่อ 
- อุทยำนโบรำณสถำนวัดเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที ่10 บ้ำนห้วยเคียน ต ำบลทุ่งก่อ 
- วนอุทยำนน้ ำตกห้วยแม่สัก หมู่ที่ 7 บ้ำนน้ำตกพัฒนำ ต ำบลทุ่งก่อ 
- สนำมกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดวัลเลย์ หมู่ที่ 15 บ้ำนโป่งพัฒนำ ต ำบลทุ่งก่อ 
- อ่ำงเก็บน้ำห้วยดินด ำ หมู่ที่ 3 บ้ำนป่ำห้ำ ต ำบลทุ่งก่อ 

 (6) กำรอุตสำหกรรม มีกำรท ำผลิตภัณฑ์เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนของไทย เช่น กำร
ทอผ้ำไหม เย็บผ้ำ กำรท ำผลิตภัณฑ์จักสำน งำนไม้เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งยังเป็นอุตสำหกรรมในครอบครัวอยู่ 
 (7) กำรพำณิชย์/กลุ่ม ส่วนมำกตำมหมู่บ้ำนจะมีร้ำนขำยของชำ ปั้มนำมัน มีร้ำนมินิ
มำร์ท ร้ำนเกมส์ ร้ำนตัดผม -เสริมสวย ร้ำนอำหำรตำมสั่ง โรงสีข้ำวประจ ำหมู่บ้ำน ตลำดรับซื้อ- ขำย 
ผลผลิตทำงกำรเกษตร 

 (8) แรงงำน ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่กำรใช้แรงงำนจำกแรงงำนภำยในหมู่บ้ำน นอก
หมู่บ้ำน แรงงำนต่ำงด้ำว 
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บทที ่3 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย คือ 
1) ทรัพยากรป่าไม้ 2) ทรัพยากรน้ า และ 3) ทรัพยากรที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

พ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ในต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พบว่า มี
พ้ืนที่ป่าทั้งหมด 18,123 ไร่ สามารถจ าแนกได้เป็น ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 18,050 ไร่ หรือร้อยละ 27.95 ของ
พ้ืนทีต่ าบล และป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 73 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทาง
ตอนกลางและทิศตะวันออกของพ้ืนที่ต าบล 

 
3.2 ทรัพยากรน ้า 
  3.2.1 แหล่งน้ าตามธรรมชาติและที่มีการพัฒนา 
   1) แม่น้ ากก เริ่มจากบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 8 ไหลจากด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทิศเหนือของ
ต าบลทุง่ก่อเข้าสู่บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ทางด้านทิศเหนือ 
   2) แม่น้ าเผื่อ เริ่มจากบ้านบ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ไหลจากด้านทิศเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของต าบลทุ่งก่อเข้าสู่บ้านดงชัย หมู่ที่ 2 ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต ้
   3) อ่างเก็บน้ าห้วยดินด า อ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง อ่างเก็บน้ าท่าช้าง อ่างเก็บน้ าห้วยร่องขุ่น อ่างเก็บ
น้ าห้วยฮ้อม อ่างเก็บน้ าห้วยลึก อ่างเก็บน้ าห้วยกั้ง หนองบวกมะแง่ง หนองห้วยปู่เปี้ย หนองแปลงเพาะ 
หนองแซะ หนองห้วยเคียน หนองเต่า และหนองต้นกอก อยู่ในบริเวณต าบลทุ่งก่อ เป็นแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
    ต าบลทุ่งก่อยังมีแหล่งน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นสระน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก่อสร้างมาแล้วจ านวน 108 บ่อ 
 
3.3 ทรัพยากรดิน 
 ทรัพยากรดินในพ้ืนทีต่ าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย  
  3.3.1 ดินคล้ายชุดดินล าปางที่มีศิลาแลงอ่อน (Lp-pic) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Lp-pic-silA : ดินคล้ายชุดดินล าปางที่มีศิลาแลงอ่อน ที่มีเนื้อดินบนเป็น
ดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 4,050 ไร่ หรือร้อยละ 6.27 ของพ้ืนที่ต าบล  
  3.3.2 ชุดดินล าปาง (Lp) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าค่อนข้าง
เลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Lp-silA : ดินคล้ายชุดดินล าปางที่มีศิลาแลงอ่อน ที่มีเนื้อดินบนเป็นดิน
ร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,358 ไร่ หรือร้อยละ 2.10 ของพ้ืนที่ต าบล  
  3.3.3 ชุดดินเชียงราย (Cr) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบ มีการระบายน้ าเลว คือ 
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    - หน่วยแผนที่ดิน Cr-siclA : ชุดดินเชียงราย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 3,084 ไร่ หรือร้อยละ 4.78 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.4 ชุดดินหางดง (Hd) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบ มีการระบายน้ าเลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Hd-siclA: ชุดดินหางดง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 4,616 ไร่ หรือร้อยละ 7.15 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.5 ชุดดินพาน  (Ph) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบ มีการระบายน้ าเลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Ph-siclA : ชุดดินพาน  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 7,110 ไร่ หรือร้อยละ 11.01 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.6 ชุดดินสุโขทัย (Skt) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าค่อนข้าง
เลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Skt-siclA : ชุดดินสุโขทัย  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 188 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.7 ชุดดินเวียงชัย (Wch) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบ มีการระบายน้ าเลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Wch-siclA : ชุดดินเวียงชัย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  มีเนื้อที่ 2,914 ไร่ หรือร้อยละ 4.51 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.8 ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่มีจุดประสีเทา (Cg-gm) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Cg-gm-clA/b : ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่มีจุดประสีเทา  มีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คันนา มีเนื้อที่ 40 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของ
พ้ืนที่ต าบล 
  3.3.9 ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน้ าตาล (Bg-br) สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็ก มีการ
ระบายน้ าด ีคือ  
    - หน่วยแผนที่ดิน Bg-br-clB : ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน้ าตาล มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์มีเนื้อที่ 1,196 ไร่ หรือร้อยละ 1.85 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.10 ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน้ าตาล (Cg-br) สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูก
คลื่นลอนลาด มีการระบายน้ าดี มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 4,492 ไร่ หรือร้อยละ 6.95 ของพ้ืนที่ต าบล 
ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ คือ 
    1) หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB : ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน้ าตาล  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์มีเนื้อที่ 4,130 ไร่ หรือร้อยละ 6.39 ของพ้ืนที่ต าบล 
    2) หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clC : ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน้ าตาล  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์มีเนื้อที่ 362 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.11 ชุดดินเชียง (Cg) สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีการ
ระบายน้ าดี มีเนื้อท่ีรวมทั้งหมด 1,521 ไร่ หรือร้อยละ 2.35 ของพ้ืนที่ต าบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผน
ที่ คือ 
    1) หน่วยแผนที่ดิน Cg-clB : ชุดดินเชียงของ  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว     
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,138 ไร่ หรือร้อยละ 1.76 ของพ้ืนที่ต าบล 
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    2) หน่วยแผนที่ดิน Cg-clC : ชุดดินเชียงของ  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว     
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 383 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.12 ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าดี
ปานกลาง คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Cm-lsA : ชุดดินเชียงใหม่ มีเนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน       
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 363 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของพ้ืนที่ต าบล  
  3.3.13 ชุดดินท่าลี่ (Tl) สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีการระบายน้ าดี มีเนื้อที่รวม
ทั้งหมด 7,638 ไร่ หรือร้อยละ 11.83 ของพ้ืนที่ต าบล ประกอบด้วย 3 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
    1) หน่วยแผนที่ดิน Tl-gclC : ชุดดินท่าลี่ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 2,830 ไร่ หรือร้อยละ 4.38 ของพ้ืนที่ต าบล 
    2) หน่วยแผนที่ดิน Tl-gclD : ชุดดินท่าลี่ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 3,887 ไร่ หรือร้อยละ 6.02 ของพ้ืนที่ต าบล 
    3) หน่วยแผนที่ดิน Tl-gclE : ชุดดินท่าลี่ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ มีเนือ้ที่ 921ไร่ หรือร้อยละ 1.43 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.14 ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่ลึกมาก (Ws-vd) สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีการระบาย
น้ าดี คือ  
    - หน่วยแผนที่ดิน Ws-vd-clC : ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่ลึกมาก  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์มีเนื้อที่ 145 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.15 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ สภาพพ้ืนที่เป็นสูงชัน
ถึงสูงชันมากที่สุด มีเนื้อที่ 20,987 ไร่ หรือร้อยละ 32.51 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.16 พ้ืนทีเ่บ็ดเตล็ด (Miscellaneous areas) มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 4,883 ไร่ หรือร้อยละ 7.56 
ของพ้ืนที่ต าบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือไร่ ห 
    1) หน่วยแผนที่ดิน U : พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 3,634 รือร้อยละ 5.63 ของ
พ้ืนที่ต าบล 
    2) หน่วยแผนที่ดิน W : พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 1,249 ไร่ หรือร้อยละ 1.93 ของพ้ืนที่ต าบล 

 



 

ตารางที่ 3-1  แสดงค าอธิบายหน่วยแผนที่ดินของต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ล้าดับที่ หน่วยแผนที่ดิน ค้าอธิบาย เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 Lp-pic-silA ดินคล้ายชุดดินล าปางที่มีศิลาแลงอ่อน  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 4,050 6.27 

2 Lp-silA ชุดดินล าปาง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,358 2.10 

3 Cr-siclA ชุดดินเชียงราย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3,084 4.78 

4 Hd-siclA ชุดดินหางดง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอรเ์ซ็นต์ 4,616 7.15 

5 Ph-siclA ชุดดินพาน  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 7,110 11.01 

6 Skt-siclA ชุดดินสุโขทัย  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 188 0.29 

7 Wch-siclA ชุดดินเวียงชัย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 2,914 4.51 

8 Cg-gm-clA/b ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่มีจุดประสีเทา  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คันนา 40 0.06 

9 Bg-br-clB ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน้ าตาล มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,196 1.85 

10 Cg-br-clB ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน้ าตาล  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 4,130 6.39 

11 Cg-br-clC ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน้ าตาล  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 362 0.56 

12 Cg-clB ชุดดินเชียงของ  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,138 1.76 

13 Cg-clC ชุดดินเชียงของ  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 383 0.59 
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ตารางที่ 3-1  แสดงค าอธิบายหน่วยแผนที่ดินของต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล้าดับที่ หน่วยแผนที่ดิน ค้าอธิบาย เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ 

14 Cm-lsA ชุดดินเชียงใหม่  มีเนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 363 0.56 

15 Tl-gclC ชุดดินท่าลี่  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 2,830 4.38 

16 Tl-gclD ชุดดินท่าลี่  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 3,887 6.02 

17 Tl-gclE ชุดดินท่าลี่  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 921 1.43 

18 Ws-vd-clC ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่ลึกมาก  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 145 0.22 

19 SC พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ) 20,987 32.51 

20 U พ้ืนที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้าง 3,634 5.63 

21 W พ้ืนที่แหล่งน้ า 1,249 1.93 

รวมเนื อที่ทั งหมด 64,585 100.00 

ที่มา: กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2561)  
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ตารางที่ 3-2  แสดงค าอธิบายหน่วยแผนที่ดินของต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรุ้ง 

หน่วยแผนที่ ความลาดชัน (%) 
ความลึก 

การระบายน ้า 
เนื อดิน pH 

BS 
ความอุดม เนื อที ่

(cm) บน ล่าง บน ล่าง สมบูรณ์ ไร ่ ร้อยละ 

Lp-pic-silA 0-2 ค่อนข้างเลว < 10 35-75 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 4,050 6.27 

Lp-silA 0-2 ค่อนข้างเลว < 10 35-75 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 1,358 2.10 

Cr-siclA 0-2 เลว < 10 < 35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 3,084 4.78 

Hd-siclA 0-2 เลว 10-20 35-75 >150 ต่ า ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 4,616 7.15 

Ph-siclA 0-2 เลว < 10 35-75 >150 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 7,110 11.01 

Skt-siclA 0-2 ค่อนข้าวเลว < 10 35-75 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 188 0.29 

Wch-siclA 0-2 เลว 10-20 35-75 >150 ต่ า ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 2,914 4.51 

Cg-gm-clA/b 0-2 ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว < 10 <35 >150 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 40 0.06 

Bg-br-clB 2-5 ดี < 10 < 35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 1,196 1.85 

Cg-br-clB 2-5 ดี < 10 <35 >150 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 4,130 6.39 

Cg-br-clC 5-12 ดี < 10 <35 >150 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 362 0.56 

Cg-clB 2-5 ดี < 10 <35 >150 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 1,138 1.76 

Cg-clC 5-12 ดี < 10 <35 >150 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 383 0.59 
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ตารางที่ 3-2  แสดงค าอธิบายหน่วยแผนที่ดินของต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรุ้ง (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ความลาดชัน (%) 
ความลึก 

การระบายน ้า 
เนื อดิน pH 

BS 
ความอุดม เนื อที ่

(cm) บน ล่าง บน ล่าง สมบูรณ์ ไร ่ ร้อยละ 

Cm-lsA 0-2 ดีปานกลาง < 10 35-75 >150 ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 363 0.56 

Tl-gclC 5-12 ดี 10-20 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 2,830 4.38 

Tl-gclD 12-20 ดี 10-20 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 3,887 6.02 

Tl-gclE 20-35 ดี 10-20 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 921 1.43 

Ws-vd-clC 5-12 ดี 10-20 35-75 >150 ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 145 0.22 

SC >35 - - - - - - - - 20,987 32.51 

U - - - - - - - - - 3,634 5.63 

W - - - - - - - - - 1,249 1.93 

รวมเนื อที่ทั งหมด 64,585 100.00 

ที่มา : ปรับปรุงข้อมูลโดยกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ : อักษรย่อ s = ดินทราย ls = ดินทรายปนร่วน sl = ดินร่วนปนทราย scl = ดินร่วนเหนียวปนทราย cl = ดินร่วนปนดินเหนียว l = ดินร่วน  
 c = ดินเหนียว sil = ดินร่วนปนทรายแป้งsi = ดินทรายแป้ง sic = ดินเหนียวปนทรายแป้ง sicl = ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
 A/B = กลุ่มชุดดินเชิงซ้อน โดย A มีเนื้อที่ร้อยละ 50 และ B มีเนื้อที่ร้อยละ 50 
 vpd = เลวมาก  pd = เลว  spd = ค่อนข้างเลว  mw = ดีปานกลาง  wd = ดี 
 ewd = ดีมาก 
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รูปที ่3-1  แผนที่ชุดดิน ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
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รูปที่ 3-2  ภูมิประเทศและชุดดิน ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
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บทที่ 4 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
4.1 หลักการ 

กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ 
(1) พ้ืนที่ (Area) 
(2) หน้าที่ขององค์กร หรือภารกิจ (Function) 
(3) ความร่วมมือ (Participation) 

  การจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีสาระส าคัญจ าเป็นในการจัดท าโครงการ เช่น 
(1) สภาพปัญหาของชุมชนหรือเกษตรกร 
(2) ความต้องการของชุมชน 
(3) โครงการที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
(4) พ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการ 

 ทั้งนี้ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้าร่วมกระบวนการคือ เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และก านัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ในกรณีของแผนการใช้ที่ดินต าบลนั้น การจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะมีสาระส าคัญ
ของชุมชนในภาพรวม และเกษตรกรแต่ละราย เช่น 

(1) ปัญหาทรัพยากรดิน 
(2) ปัญหาการประกอบอาชีพ 
(3) ความต้องการของชุมชนหรือเกษตรกรแต่ละราย 
(4) แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอยู่ 

จากสาระใน 4 ประการ ดังกล่าว แผนการใช้ที่ดินต าบลจะต้องจัดท าข้ึนโดยมี กิจกรรมตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน หรือเกษตรกรแต่ละราย รวมทั้งตอบสนองต่อแผนงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตรงตามอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และโดยความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆ 
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ตารางท่ี 4-1  แนวทางการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชยีงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ปัญหา ความต้องการ เง่ือนไข เขตการใช้ที่ดิน ข้อเสนอแนะ กิจกรรม หน่วยงาน 
การใช้ที่ดินใน

ปัจจุบัน 
Soil Suitability/ดิน 

1.ปัญหาขาดแคลน
น้ าทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ขุดลอกแหล่งน้ า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ท าคลอง
ชลประทานผันน้ า
เหนือคลอง
ชลประทาน  
 
 
 
 
 
 
 

- ข้าวนาป-ีนาปรัง 
- ข้าวนาปี-ข้าวโพด

เล้ียงสัตว์หลังนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ข้าวนาป-ีนาปรัง 
- ข้าวนาปี-ข้าวโพด

เล้ียงสัตว์หลังนา 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้าว S1/ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดิน
เวียงชัย (Wch) ดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา S1/ชุด
ดินวังสะพุง (Ws) ดินร่วนปนดิน
เหนียว 

 
 
 
 
 
 
 
- ข้าว S1/ชุดดินหางดง (Hd) ดิน

ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา S2/ชุด

ดินเชียงของ (Cg) ดินร่วนปนดิน
เหนียว 

 
 
 
 

 

นาข้าวในเขต
ชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาข้าวในเขต
ชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อยู่ในเขตชลประทานใช้น้ าจากฝาย
เชียงราย น้ าแม่กก และน้ าแม่เผื่อ 
สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี แต่มี
ปัญหาตะกอนดินทับถม ท าให้พื้นที่
กักเก็บน้ าลดลง จึงควรมีการขุดลอก
แหล่ งน้ า  ซ่ึ งสามารถขอรั บกา ร
สนั บสนุ น งบ ประม าณจา กก รม
ชลประทานหรือกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้
ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าใน
พื้ นที่ ต้นน้ าควบ คู่ ไปด้ วย เพื่ อลด
ตะกอนดินที่จะไหลมาทับถมในแหล่ง
น้ า 
 
- อยู่ในเขตชลประทานใช้น้ าจากฝาย
เชียงราย และน้ าแม่กก แต่มีปัญหาน้ า
ไม่ทั่วถึงพื้นที่การเกษตร จึงควรมีการ
ท าคลองชลประทานผันน้ าเหนือคลอง
ชลประทาน ประมาณ 30 กม. (ผันน้ า
กกไปทางหนองหลวง) สนับสนุน
งบประมาณจากกรมชลประทานหรือ
กรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ควรมีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ต้นน้ าควบคู่
ไปด้วยเพื่อลดตะกอนดินที่จะไหลมา
ทับถมในแหล่งน้ า 

งานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 
 
 
 
 
 

พด.,ชป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พด.,ชป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ตารางท่ี 4-1  แนวทางการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชยีงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ปัญหา ความต้องการ เง่ือนไข เขตการใช้ที่ดิน ข้อเสนอแนะ กิจกรรม หน่วยงาน 
การใช้ที่ดินใน

ปัจจุบัน 
Soil Suitability/ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 จัดหาแหล่งน้ า
เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้าวนาป-ีนาปรัง 
- ข้าวนาป-ีข้าวโพด

เล้ียงสัตว์หลังนา 
- ข้าวนาป ี
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ฤดูฝน 
- มันส าปะหลัง 
- สับปะรด 
-  ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฃ้าว S2/ชุดดินล าปาง (Lp) ดินร่วน
ปนทรายแป้ง ชุดดินพาน (Ph) ชุด
ดินเชียงราย (Cr) ชุดดินสุโขทัย 
(Skt) ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 

- ข้าว N/ชุดดินท่าลี่ (Tl) ชุดดินเชียง
ของ (Cg) ดินร่วนปนดินเหนียว 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S2/ชุดดินเชียง
ของ (Cg) ชุดดินท่าลี่ (Tl) ดินร่วน
ปนดินเหนียว 

- มันส าปะหลัง S2/ชุดดินเชียงของ 
(Cg)  ดินร่วนปนดินเหนียว ชุดดิน
เชียงใหม่ (Cm) ดินทรายปนดิน
ร่วน 

- สับปะรด S2/ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) 
ชุดดินเชียงของ (Cg) ดินร่วนปนดิน
เหนียว 

- ไม้ผล/ไม้ยืนต้น (ล าไย  ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน โกโก้ ทุเรียน) S2/ชุด
ดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ 
(Cg) ดินร่วนปนดินเหนียว  

- ไม้ผล/ไม้ยืนต้น (ล าไย  ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน โกโก้ ทุเรียน) N/ชุด
ดินท่าลี่ (Tl) ดินร่วนปนดินเหนียว 

 

นาข้าวนอกเขต
ชลประทาน/พืชไร่/ไม้
ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน
อาศัยน้ าฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีพื้นที่ เพียงพอและเหมาะสม
สามารถเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นชุดดินล าปาง (Lp) 
ที่มีลักษณะดินร่วนปนทรายแป้ง ชุด
ดินเชียงใหม่(Cm) ที่มีลักษณะดินเป็น
ดินทรายปนดินร่วน ซ่ึงเป็นดินที่ไม่
สามารถกักเก็บน้ าได้ในพื้นที่นอกเขต
ป่า หากชุมชนมีความต้องการและมี
ความพร้อมในการก่อสร้างแหล่งน้ า
ขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
หรือมีแหล่งน้ าต้นทุนต้องการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้าง
ระบบท่อส่งน้ าสามารถเสนอขอรับ
งบประมาณโดย อบต. ผ่านมายัง
สถานีพัฒนาที่ดินหรือชลประทานได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่
นานอกเขตชลประทาน งาน
พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พด.,ชป 
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ตารางท่ี 4-1  แนวทางการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชยีงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ปัญหา ความต้องการ เง่ือนไข เขตการใช้ที่ดิน ข้อเสนอแนะ กิจกรรม หน่วยงาน 
การใช้ที่ดินใน

ปัจจุบัน 
Soil Suitability/ดิน 

2. ปัญหาดินเสื่อม
โทรม ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงบ ารุงดิน 
ลดการใช้สารเคมีใน
พื้นที่เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้าวนาป-ีนาปรัง 
- ข้าวนาปี-ข้าวโพด

เล้ียงสัตว์หลังนา 
- ข้าวนาป ี
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ฤดูฝน 
- มันส าปะหลัง 
- สับปะรด 
- ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
 

- ข้าว S1/ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดิน
เวียงชัย (Wch) ดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง 

- ข้าว S2/ชุดดินล าปาง (Lp) ดินร่วน
ปนทรายแป้ง ชุดดินพาน (Ph) ชุด
ดินเชียงราย (Cr) ชุดดินสุโขทัย 
(Skt) ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S2/ชุดดินบ้าน
จ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ดิน
ร่วนปนดินเหนียว 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S3/ชุดดินท่าลี่ 
(Tl) ดินร่วนปนดินเหนียว 

- มันส าปะหลัง S2/ชุดดินบ้านจ้อง 
(Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ดินร่วน
ปนดินเหนียว ชุดดินเชียงใหม่ 
(Cm) ชุดดินวังสะพุง (Ws) ดิน
ทรายปนดินร่วน  

- มันส าปะหลัง S3/ชุดดินท่าลี่ (Tl) 
ดินร่วนปนดินเหนียว 

- สับปะรด S2/ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) 
ชุดดินเชียงของ (Cg) ดินร่วนปนดิน
เหนียว ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุด
ดินวังสะพุง (Ws) ดินทรายปนดิน
ร่วน 

พืชไร่ในที่ลุ่ม 
พืชไร่ที่ดอน 
ไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 
 

- ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ใ ห้
ค าแนะน าเรื่องการปรับปรุงบ ารุง
ดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุ
อาหารในดิน 

- ใช้ นวั ตกรรมทางเลือกในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อยกระดับ
ผลผลิต ท าน้อยได้มาก 

- ใช้นวัตกรรมทางเลือกทดแทนการ
ใช้สารเคมี 

 

- ตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อ
ตรวจสอบความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

- สนับสนุนการจัดท าปุย๋หมกั 
น้ าหมักชวีภาพ และสารไล่
แมลงจากสมุนไพรโดยใช้
วัสดุทีส่ามารถหาได้ใน
ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด
เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 

- ส่งเสริมการไถกลบตอซังพืช 
- ส่งเสริมการปลูกพืช

หมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรค
และแมลง และปรับปรุง
บ ารุงดิน 

- หากดินเป็นกรดใช้ปูนโดโล
ไมท์เพื่อแก้ไขปัญหาดินกรด 

พด.,อบต. 
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ตารางท่ี 4-1  แนวทางการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชยีงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ปัญหา ความต้องการ เง่ือนไข เขตการใช้ที่ดิน ข้อเสนอแนะ กิจกรรม หน่วยงาน 
การใช้ที่ดินใน

ปัจจุบัน 
Soil Suitability/ดิน 

   - สับปะรด S3/ชุดดินท่าลี่ (Tl) ดินร่วน
ปนดินเหนียว 
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น (ล าไย ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน โกโก้ ทุเรียน) S2/ชุดดินบ้าน
จ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ดินร่วน
ปนดินเหนียว ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) 
ดินทรายปนดินร่วน 

    

        
3. ปัญหาการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน 
 
 
 
 
 
 
 

- ลดการชะลา้ง
พังทลายของหน้าดิน
บริเวณพื้นที่ต้นน้ า 
 
 
 
 
 
 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
- มันส าปะหลัง 
- สับปะรด 
 
 
 
 
 
 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S3/ชุดดินท่าลี่ 
(Tl) ดินร่วนปนดินเหนียว 

- มันส าปะหลัง S3/ชุดดินท่าลี่ (Tl) 
ดินร่วนปนดินเหนียว 

- สับปะรด S3/ชุดดินท่าลี่ (Tl) ดิน
ร่วนปนดินเหนียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืชไร่ในพื้นที่เกษตรที่มี
ความลาดชัน 
 
 
 
 
 
 
 

- ในพื้นที่ป่าควรฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อ
เป็นแหล่งต้นน้ า 

ในพื้นที่เกษตรนอกเขตป่าที่มีความ
ลาดชันควรมีก ารท าการเกษตร
ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า
เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้า
ดิน 
 
 

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าวิธี
กลและวธิีพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 

พด. 
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ตารางท่ี 4-1  แนวทางการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชยีงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ปัญหา ความต้องการ เง่ือนไข เขตการใช้ที่ดิน ข้อเสนอแนะ กิจกรรม หน่วยงาน 
การใช้ที่ดินใน

ปัจจุบัน 
Soil Suitability/ดิน 

4. ปัญหาการถือ
ครองที่ดิน 

- ต้องการเอกสาร
สิทธิ์ในพื้นท ากิน 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์S3/ชุดดินท่าลี่ 
(Tl) ดินร่วนปนดินเหนียว 

- ไม้ผล/ไม้ยืนต้น (ล าไย  ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน โกโก้ ทุเรียน) S2/ชุด
ดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ 
(Cg) ดินร่วนปนดินเหนียว 

 

ที่ดอนอาศัยน้ าฝน 
 

พื้นที่เกษตรในบริเวณนี้จะมีความลาด
ชันและเป็นพื้นที่ต้นน้ า ควรถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการท าเกษตรควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์ดินและน้ าแบบวิธีพืช
ในระยะแรกและส่ ง เสริมการใช้
สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร และเมื่อมีการประกาศ
พื้นที่ คทช.ควรมีการท าเกษตรควบคู่
ไปกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้ง
วิธีพืชและวิธีกลเพื่อรักษาและฟื้นฟู
พื้นที่ต้นน้ า ลดการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน ในส่วนพื้นที่ป่าสมบูรณ์
ควรอนุรักษ์ไว้เป็นป่าต้นน้ า ในพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรมควรฟื้นฟูสภาพป่าโดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพในรูปแบบ
เศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม 
 

คณะอนุกรร
มการ คทช.
ที่ 3 
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4.2 การวิเคราะห์ 
มีการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีสาระส าคัญสรุปได้

ดังนี้ 
(1) ปัญหาหลักของต าบลทุ่งก่อ คือ  

- ปัญหาการขาดแคลนน้ าทางการเกษตร  
- ปัญหาดินเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
- ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ า 
- ปัญหาการถือครองที่ดิน 

(2) ความต้องการของชุมชน เกษตรกร และเทศบาลต าบลทุ่งก่อ 
- ขุดลอกแหล่งน้ า 
- จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม 
- ปรับปรุงบ ารุงดิน 
- ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่เกษตร 
- ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ า 
- ตลาดรองรับสินค้าการเกษตรในปัจจุบัน 

(3) พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง และยางพารา 
(4) ปศุสัตว์ มีการเลี้ยงปลา ไก่พ้ืนเมือง 

จากผลการจัดท า PRA ในต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่ระบุถึงปัญหา 
และความต้องการของเกษตรกร/ชุมชน/เทศบาล ไว้ข้างต้นนั้น การวิเคราะห์ที่จะเริ่มต้นด้วยการน าระบบ 
DPSIR มาใช้เพ่ือระบุปัญหาในภาพรวม หลังจากนั้นจะเป็นการจัดท าตารางที่ระบุปัญหา ความต้องการ การ
ใช้ที่ดินในปัจจุบัน ความเหมาะสมของดิน การก าหนดเขตการใช้ที่ดินในอนาคตพร้อมข้อเสนอแนะ และ
กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนด 

ปัญหาการขาดแคลนน้ าทางการเกษตร ต าบลทุ่งก่อมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,753.60 มิลลิเมตร 
ต่อปี มีช่วงที่ขาดแคลนน้ า คือ ช่วงปลายเดือนธันวาคม – ปลายเดือนมีนาคม เป็นระยะเวลาประมาณ 3 
เดือน  
 
4.3  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 

1) แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  
2) แหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า  
3) การขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ  
ทั้งนี้ แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน มิได้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี แต่จะ

เป็นการกักเก็บน้ าเพ่ือเสริมในช่วงขาดแคลนเท่านั้น จากการตรวจสอบแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ถึง ปีพ.ศ. 2562 มีแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานจ านวน 108 บ่อ กิจกรรมของ
กรมพัฒนาที่ดินที่จะลงในเขตการใช้ที่ดินซึ่งจะมีทั้งพ้ืนที่นาข้าวและพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ อาจจะเป็นแหล่งน้ าใน
ไร่นานอกเขตชลประทานเพิ่มเติม หรือขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นท่ี  
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ตารางที่ 4-2  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระเก็บน้ าในไร่นา ขนาด 1 ,260 ลบ.ม. ปีงบประมาณ 
2558 – 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ที่อยู่ พ้ืนที่ขุดสระ ปีที่

ด าเนินการ ต าบล อ าเภอ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นายเฉลมิพล  วันด ี ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

2 นายทองพูล  ค าแก้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

3 นางเสง่ียม  รักษาเสรมิ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

4 นางละอองศร ีจันเดยีว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

5 นายล าภ ู ยุบุลศร ี ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

6 นายบุญม ี โยคะสิงห ์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

7 นายส ารอง  สารเสวก ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

8 นายฉว ี รักษาเสริม ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

9 นางสุทัศน์ ล่ามแขก ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

10 นางน้อย  สายแสน ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

11 น.ส.ส าเนียง  ค าแดงใส ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

12 นางเสริม  แก้วกาหลง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

13 น.ส.นิริชรา สมแค้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

14 น.ส. ปราณี กาหลง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

15 นายสมาน  ศักดาค า ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

16 นางล าเพ็ญ  สมแค้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

17 นางทม  ค าพะวา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

18 นางทุเรียน  กาหลง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

19 นายบุญส่ง  ต๊ะวิไล ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 
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ตารางที่ 4-2  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระเก็บน้ าในไร่นา ขนาด 1 ,260 ลบ.ม. ปีงบประมาณ 
2558 – 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ที่อยู่ พ้ืนที่ขุดสระ ปีที่

ด าเนินการ ต าบล อ าเภอ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

20 นางบัวออน  ยอดปัญญา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

21 นางนงเยาว ์ สีฟุยเดช ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

22 นางยุภาวรรณ ์ กาหลง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

23 นางวรรณ ี สีฟุยเดช ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

24 นางขวัญตา  ค าแดงใส ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

25 นายทองจันทร์ จันเดียว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

26 นายสุเวช แก้วสิงห์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

27 นายวันทา  อุ่นอินทร์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

28 นางหมาย  สูดเนตร ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

29 น.ส.บ าเพญ็  ลาวงค ์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

30 นายแก้วมา  มณีจันทร์สุข ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

31 นายเมืองแก้ว มั่นกุง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

32 น.ส.พรมวาด สุวรรณ์เวียง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 12 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

33 นางค ามูล  ดวงจันทร์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 12 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

34 นายแก้ว  ทาบุญสม ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 14 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

35 นายสิงห ์ สุขเกษม ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 14 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

36 นางสมสมัย  ทาบุญสม ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 14 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

37 นางบุญยวง  สิทธิชันแก้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 14 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

38 นายหน ู ประเสริฐสังข ์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 15 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2558 

39 นายสมบรูณ์ จันกติ ิ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

40 นางค ามูล จันกิติ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 
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ตารางที่ 4-2  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระเก็บน้ าในไร่นา ขนาด 1 ,260 ลบ.ม. ปีงบประมาณ 
2558 – 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ที่อยู่ พ้ืนที่ขุดสระ ปีที่

ด าเนินการ ต าบล อ าเภอ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

41 นางบัวผัน จันกิต ิ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

42 นายมานัส จันกิต ิ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

43 นางบัววัน มณีจันทร์สุข ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

44 นางสี ตาด านลิ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

45 นางค าใส มณีจันทร์สุข ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

46 นายถนอม สิทธิขันแก้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 3 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

47 นายสมัย แสงจันทร ์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 3 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

48 นายสมศักดิ์ สุขเกษม ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 3 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

49 นายณรงค์ สิทธิขันแก้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

50 นางเปลียง ทอรักษา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

51 นางเป็ง สุขเกษม ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

52 นายน้อย สารทอง  ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

53 นางกรองแก้ว ทิศปวง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

54 นางกิ่ม ธรรมอินราช ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

55 นายเสริม นาคส่งแสง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

56 นางบ าเพ็ญ บุณทา  ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

57 นายอ่อนสา ธรรมอินราช ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

58 นายวีนะ จันกิต ิ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

59 นายจันทร ์จันกิติ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

60 นายทองดาว จันทร์ด ี ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

61 นายสมสินท์ พรศักดิ ์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

 

 

 



4-11 
 

ตารางที่ 4-2  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระเก็บน้ าในไร่นา ขนาด 1 ,260 ลบ.ม. ปีงบประมาณ 
2558 – 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ที่อยู่ พ้ืนที่ขุดสระ ปีที่

ด าเนินการ ต าบล อ าเภอ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

62 นางวริยา บุตรทองศร ี ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

63 นายสุขค า มณีจันสุข ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

64 นางวันทา หมั่นยืน ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 13 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

65 นายเขียน ลาอุ่น ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 7 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

66 นายบัวลอง สมคมัภ ี ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

67 นายกล้าณรงค ์ปิดใหม่ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

68 นางยี่หยง ปรีศักดิ ์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

69 นายอดิศร บัวลอย ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2560 

70 นายบุษดี มัฐผา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

71 นางค ากอง กันหา  ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

72 นายดวงจันทร ์สิทธิขันแก้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

73 นายทองสุข นาไชยลาน ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

74 นางบัวผัน พิศพานต์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

75 นายธวัชชัย สุราย  ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

76 นายสุนทร พรมพินิจ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

77 นางเตียง เจนการ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

78 นางจันพอง พแดนนอก ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

79 นางน้อย สารเสวก ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

80 นายประจักร ไกยกูล ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

81 นายสุวิท สีชาวงค ์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

82 นางบัวผัด  ใจผาวัง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 
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ตารางที่ 4-2  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระเก็บน้ าในไร่นา ขนาด 1 ,260 ลบ.ม. ปีงบประมาณ 
2558 – 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ที่อยู่ พ้ืนที่ขุดสระ ปีที่

ด าเนินการ ต าบล อ าเภอ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

83 นายเจรญิศักดิ ์ชมภูด ี ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

84 นายด ีชัยยา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

85 นายปดับศร ีศิริโนนรัง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

86 นางจันทร์สม  สิทธิขันแก้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

87 นางจันทร์ติ๊บ สิทธิขันแก้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

88 นายสุรยิา ปันอินแปง  ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

89 นายปฏิพัฒน์  สิทธิขันแก้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

90 นางหนูพิณ เริ่มศร ี ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 10 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

91 นางใหล ตากุล  ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 10 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

92 นายปรีชา ยาวิชัย ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 10 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

93 นางวันเพ็ญ  นครชัย ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 10 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

94 นางศิริพร มูดี ้ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 8 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

95 นายวิชัย ทองใบ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 10 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

96 นายเชิด อุดมโภชน ์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 10 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

97 นายอ านวย มณีจันสุข ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

98 นายบุญเลี้ยง วิเศษ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

99 นายสุวัฒน ์อุ่นติ๊บ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2561 

100 นายทองอินทร์  กาจินะ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 3 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2562 

101 นายสมหมาย อินต๊ะเทพ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 3 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2562 

102 นายดวงค า  ทาบุญสม ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 3 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2562 

103 นางค ามี  สิทธิขันแก้ว ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 3 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2562 
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ตารางที่ 4-2  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระเก็บน้ าในไร่นา ขนาด 1 ,260 ลบ.ม. ปีงบประมาณ 
2558 – 2562 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ที่อยู่ พ้ืนที่ขุดสระ ปีที่

ด าเนินการ ต าบล อ าเภอ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

104 นางสุดา  มณจีันสุข ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2562 

105 นายบุญลือ อินต๊ะนางแล ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 6 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2562 

106 นายชิษณุพงค์  รักเหล่า ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 7 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2562 

107 นางกรองแก้ว  ทิศปวง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2562 

108 นายบุญม ี เรือนมูล ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 8 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2562 
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รูปที่ 4-1  ที่ตั้งบ่อน้ าในไร่นาที่ด าเนินการก่อสร้างโดยกรมพัฒนาที่ดิน
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4.4  ปัญหาดินเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  
จากผลการวิเคราะห์ดิน 41 ตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

- ปฏิกิริยาของดิน (pH) 
4.5 – 5.5 กรดจัด    21 ตัวอย่าง 
5.6 – 6.5 กรดเล็กน้อย 20 ตัวอย่าง 

สรุปได้ว่า ดินส่วนใหญ่เป็นกรดเล็กน้อย-กรดจัด กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายควรมีการ
ปรับสภาพให้เป็นกลาง 

- ฟอสฟอรัส (P) 
7 – 12  ต่ า  8 ตัวอย่าง 

 13 – 24  ปานกลาง 11 ตัวอย่าง 
25 – 50  สูง  13 ตัวอย่าง 
มากกว่า 50 สูงมาก  9 ตัวอย่าง 

สรุปไดว้่า ดินส่วนใหญ่มีฟอสฟอรัสต่ า-สูงมาก แต่บางแปลงมีปัญหาเรื่องดินกรดร่วมด้วยจึงยังคงมี
ปัญหาเรื่องผลผลิตต่ า กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ควรมีการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน และควรมีการปรับสภาพดินให้เป็นกลางร่วมด้วย 

- โปแตสเซียม (K) 
 16 – 30  ต่ า  10 ตัวอย่าง 

31 – 60  ปานกลาง 10 ตัวอย่าง 
61 – 120 สูง  12 ตัวอย่าง 
มากกว่า 120 สูงมาก  9 ตัวอย่าง 

สรุปได้ว่า ดินส่วนใหญ่มีฟอสฟอรัสต่ า-ปานกลาง กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ควรมี
การให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 
4.5  ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  

ตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ า ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน มีตะกอนดินทับถมในบริเวณหน้าฝาย ท าให้
ความสามารถในการกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรลดลง กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดิน เชียงราย ควรมี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
ในครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในพ้ืนที่ป่าควรฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ า ในพ้ืนที่
เกษตรนอกเขตป่าที่มีความลาดชัน ควรมีการท าการเกษตรร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือลดการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
 
4.6  ปัญหาการถือครองที่ดิน  

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลทุ่งก่อบางส่วน ยังขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินทางการเกษตร พ้ืนที่
เกษตรในบริเวณนี้จะมีความลาดชันและเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ควร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ าแบบวิธีพืชในระยะแรกและส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร และเมื่อมีการประกาศพ้ืนที่ คทช.ควรมีการท า
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เกษตรควบคู่ไปกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้งวิธีพืชและวิธีกลเพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า ลดการชะ
ล้างพังทลายของหน้าดิน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม ในส่วนพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ควรอนุรักษ์ไว้เป็นป่าต้นน้ า ใน
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมควรฟื้นฟูสภาพป่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
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แรงขับเคลื่อน (D) 

 ดินตื้น/ดินทราย/ดินมคีวามอุดมสมบูรณต์่ า 
 ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
 การชะล้างหน้าดิน ตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บ

น้ า 
 ขาดแคลนเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 

แรงขับเคลื่อน (D) การตอบสนอง (R) 

อดีต – ปัจจุบัน 
 บ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (การขุดลอก

แหล่งน้ า) 
 การปรับปรุงบ ารุงดิน/การปรับปรุงพื้นที่     

ดินกรด 
 การไถกลบตอซัง 
 เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูก

พืช 
 บัตร ID – Din Dee 
 การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า 
อนาคต 
 เพิ่มปริมาณและคุณภาพกิจกรรมที่ตอบสนอง

ในอดีต – ปัจจุบัน 
 1 หมู่บ้าน 1 แหล่งน้ าชุมชน 
 งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
 โครงการจัดที่ดินท ากินในชุมชนตามนโยบาย

รัฐบาล 

การตอบสนอง (R) 

แรงกดดัน (P) 

 ใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น 
 ผลผลติเสยีหายจากกาขาดแคลนน้ า 
 แหล่งน้ าตื้นเขิน เนื่องจากการทับถมของ

ตะกอนดิน 

แรงกดดัน (P) 

สภาวะ (S) 

 ความสามารถในการกักเก็บน้ าลดลง 
 หนี้สินจากการลงทุนภาคเกษตร 
 รายได้จาการเกษตรลดลง 
 เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดนิในพ้ืนท่ี 

สภาวะ (S) ผลกระทบ (I) 

 ผลผลติต่ า 
 ต้นทุนการผลิตสูง 
 พืชผลเสยีหายจากภัยแล้ง 
 ประสบภาวะขาดทุนในการลงทุนภาคการเกษตร 
 คุณภาพชีวิต 

ผลกระทบ (I) 
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4.7  ระบบการปลูกพืชในปัจจุบัน 
 ระบบการปลูกพืชในปัจจุบันของต าบลทุ่งก่อ  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มี
รายละเอียดดังนี้ 
 ในพ้ืนที่ลุ่ม บริเวณนี้อยู่ในเขตชลประทาน จะมีการใช้ประโยชนที่ดินอย่างเข้มข้น ระบบพืชที่
ปลูกได้แก่ 
 ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง ระบบนี้เป็นการปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวนาปรัง โดยจะเริ่มหว่านกล้า
ข้าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เพ่ือที่จะเริ่มปลูกข้าวนาปีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และเริ่มเก็ บเกี่ยว
ข้าวนาปีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 
 ข้าวนาปี-ข้าวโพด ระบบนี้เป็นการปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา โดยจะเริ่ม
หว่านกล้าข้าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เพ่ือที่จะเริ่มปลูกข้าวนาปีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และเริ่ม
เก็บเกี่ยวข้าวนาปีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ในช่วงต้นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ดินยังคงมี
ความชื้นอยู่เกษตรกรจะเริ่มหยอดเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา และจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในช่วงปลายเดือนกลางเดือนเมษายน 
 ในพ้ืนที่ดอน ระบบพืชที่ปลูกได้แก่ 
 ข้าวโพด-ข้าวโพด ระบบพืชนี้จะเป็นพ้ืนที่เกษตรในที่ดอนที่เกษตรกรเห็นว่ามีแหล่งน้ าให้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งได้ เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝน โดยจะเริ่มหยอดเมล็ดในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมและจะเก็บเก่ียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงกลางเดือนกันยายน ตามด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดู
แล้ง ซึ่งจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเมษายน  
 ถั่วเหลือง จะเริ่มปลูกในเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเมษายนของปีต่อไป 
 มันส าปะหลัง จะเริ่มปลูกในเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีต่อไป 
 ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ที่ปลูกได้แก่ ยางพารา มะม่วง มะขาม ล าไย แก้วมังกร สับปะรด 
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รูปที่ 4-2  ระบบการปลูกพืชต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
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บทที ่5 
การประเมินคุณภาพที่ดิน 

 
5.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการส ารวจทรัพยากรดินต าบลทุ่งกอ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยกองส ารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่ามีดิน 9 ชุดดิน และ 5 ดินคล้ายชุดดิน โดยมีการประเมิน
คุณภาพที่ดิน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5-1 
 
5.2 ประเภทการใช้ท่ีดิน 
 ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจหลัก หรือพืชอัตลักษณ์ (Signature crops) ที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันของ
ต าบลทุ่งก่อ ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มันส าปะหลัง และยางพารา พืชที่มีอนาคตทั้งด้านคุณภาพและ
ราคาตลาด (Promising crop) ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน สับปะรด พืชทางเลือกที่ปลูกเป็นรายได้เสริมหลังฤดู
การท านา ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทางเลือกเพ่ิมเติมในอนาคต คือ หญ้าเลี้ยงสัตว์ 
 
5.3 ผลการประเมินคุณภาพที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน (Land Quality) คือ คุณสมบัติของที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของพืช คุณภาพที่ดินอาจประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ดิน (Land characteristic) ตัวเดียว หรือหลายตัวก็
ได้ เช่น ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability to root) เป็นคุณลักษณะที่ดิน
ที่มีผลมาจากคุณลักษณะของที่ดินหลายตัว เช่น ชั้นการระบายน้ าของดิน (Soil drainage class) ความลึก
ของระดับน้ าใต้ดิน (depth of watertable) ระยะเวลาของน้ าท่วมขัง (period of waterlogging) เป็นต้น 

คุณภาพที่ดินที่น ามาประเมินชั้นความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจในแต่ละชนิดพืชนั้น
จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่ดินที่มีผลต่อผลผลิต ตลอดจนชนิดของพืช และความ
ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งคุณภาพท่ีดินที่น ามาประเมินชั้นความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกพืชใน
ระบบของ FAO Framework ได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 25 ชนิด ดังนี้  

 1) ความเข้มของแสงอาทิตย์ (Radiation regime) : u 
 2) อุณหภูมิ (Temperature regime) : t 
 3) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture availability) : m 
 4) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability to root) : o 
 5) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (Nutrient availability) : s 
 6) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (Nutrient retention capacity) : n 
 7) สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting condition) : r 
 8) สภาวะที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด (Condition affecting germination) : g 
 9) ความชื้นในอากาศท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต (Air humidity as affecting growth) : h 
 10) สภาวะการสุกแก่ (Condition for ripening) : i 
 11) ความเสียหายจากน้ าท่วม (Flood hazard) : f 
 12) ความเสียหายจากภูมิอากาศ (Climatic hazard) : c 



5-2 
 

 13) การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts) : x 
 14) สารพิษ (Soil toxicities) : z 
 15) โรคและศัตรูพืช (Pests and diseases) : p 
 16) สภาวะการเขตกรรม (Soil workability) : k 
 17) ศักยภาพการใช้เครื่องจักร (Potential for mechanization) : w 
 18) สภาวะส าหรับการเตรียมที่ดิน (Conditions for land preparation) : v 
 19) สภาวะส าหรับการกกัเก็บและแปรรูป (Conditions for storage and processing) : q 
 20) สภาวะที่มีผลต่อเวลาให้ผลผลิต (Conditions affecting timing of production) : y 
 21) การเข้าถึงพ้ืนที่ (Access within the production unit) : a 
 22) ขนาดของหน่วยศักยภาพการจัดการ (Size of potential management units) : b 
 23) ที่ตั้ง (Location) : l 
 24) ความเสียหายจากการกัดกร่อน (Erosion hazard) : e 
 25) ความเสียหายจากการแตกท าลาย (Degradation hazard) : d 
 การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน (Land Suitability Classification) ตามหลักการ

ของ FAO Framework ได้จ าแนกความเหมาะสมของที่ดินเป็น 2 อันดับ (Order) คือ  
 1) อันดับที่เหมาะสม (Order S, suitability) 
 2) อันดับที่ไม่เหมาะสม (Order N, not suitability) 

และจาก 2 อันดับนี้สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น ดังนี้ 
 S1 : หมายถึง ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (Highly suitable) 
 S2 : หมายถึง ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable) 
 S3 : หมายถึง ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally suitable) 
 N  : หมายถึง ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (Not suitable) 
 ซึ่งสามารถจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ได้ดังตาราง ชั้นความเหมาะสมของดิน 

ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
   จากการใช้คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดิน ส าหรับการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลและ
ระดับจังหวัด (ศันสนีย์ อรัญวาสน์ และค ารณ ไทรฟัก, 2562) ประเมินคุณภาพที่ดิน ได้จ าแนกชั้นความ
เหมาะสมทางกายภาพและข้อจ ากัดของประเภทการใช้ที่ดิน ดังนี้ 
 
 ข้าว 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณ
อินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และ ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k) 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Lp-pic-silA Lp-silA Cr-siclA Hd-siclA Ph-siclA Skt-siclA Wch-siclA และ
Cg-gm-clA/b 



5-3 
 

  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน  Bg-br-clB Cg-br-clB Cg-br-clC Cg-clB Cg-clC Cm-lsA   
Tl-gclC Tl-gclD Tl-gclE Ws-vd-clC และ SC 
 
 ข้าวโพด  
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) และ เนื้อดิน (s)  ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มี
ข้อจ ากัดด้าน ความอิ่มตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และ
ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน 
(d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผน Bg-br-clB Cg-br-clB  
Cg-br-clC Cg-clB Cg-clC และ Ws-vd-clC 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) และ สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัด
ด้านความลึกของดิน (d) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Lp-pic-silA Lp-silA  Skt-siclA และ Cg-gm-clA/b 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน    
Cr-siclA Hd-siclA Ph-siclA  Wch-siclA  Cm-lsA Tl-gclC Tl-gclD Tl-gclE และ  SC 
 
 มันส าปะหลัง 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน ความ
อ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มี
ข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ (k)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขต
กรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Bg-br-clB  Cg-br-clB  Cg-br-clC  
Cg-clB Cg-clC และ Ws-vd-clC 
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  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของ
ดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cm-lsA       
Tl-gclC Tl-gclD และ Tl-gclE 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Lp-pic-silA Lp-silA Cr-siclA Hd-siclA Ph-siclA Skt-siclA 
Wch-siclA Cg-gm-clA/b และ SC 
 
 สับปะรด 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) และ เนื้อดิน (s)  ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อ
รากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วย
ด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มี
ข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ (k)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขต
กรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Bg-br-clB  Cg-br-clB  Cg-br-clC  
Cg-clB Cg-clC  Tl-gclC และ Ws-vd-clC   
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g)  
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cm-lsA และ Tl-gclD 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Lp-pic-silA Lp-silA Cr-siclA Hd-siclA Ph-siclA Skt-siclA 
Wch-siclA Cg-gm-clA/b   Tl-gclE  SC 
 
 ยางพารา 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความจุในการดูดยึด
ธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) และ
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
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ประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k)  และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Bg-br-clB  Cg-br-clB  Cg-br-clC Cg-clB Cg-clC และ  
Ws-vd-clC 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของ
ดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g)  ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Tl-gclC  
Tl-gclD และ Tl-gclE 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s)  ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน     
Lp-pic-silA Lp-silA Cr-siclA Hd-siclA Ph-siclA Skt-siclA Wch-siclA Cg-gm-clA/b Cm-lsA และ 
SC 
 
 ปาล์มน  ามัน 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความจุในการดูดยึด
ธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความ
เป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k)  ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Bg-br-clB   
Cg-br-clB  Cg-br-clC Cg-clB Cg-clC และ Ws-vd-clC 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s)  ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ า (o)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขต
กรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g)  ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Lp-pic-silA Lp-silA  Skt-siclA  
 Cg-gm-clA/b  Cm-lsA Tl-gclC และ Tl-gclD 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cr-siclA Hd-siclA Ph-siclA  Wch-siclA   Tl-gclE  และ SC   
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 มะม่วง 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน ความ
อ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มี
ข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ (k)  ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Bg-br-clB  Cg-br-clB  Cg-br-clC Cg-clB Cg-clC และ  
Ws-vd-clC  
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของ
ดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cm-lsA      
Tl-gclC Tl-gclD และ Tl-gclE 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Lp-pic-silA Lp-silA Cr-siclA Hd-siclA Ph-siclA Skt-siclA 
Wch-siclA Cg-gm-clA/b และ SC 
 
 มะขาม 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน ความ
อ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มี
ข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ (k)  ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน  Bg-br-clB  Cg-br-clB  Cg-br-clC Cg-clB Cg-clC และ  
Ws-vd-clC  
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขต
กรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Lp-pic-silA Lp-silA Cr-siclA Hd-siclA 
Ph-siclA  Skt-siclA Wch-siclA Cg-gm-clA/b Cm-lsA Tl-gclC Tl-gclD Tl-gclE และ SC 
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  ล าไย 
   ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความจุในการดูดยึด
ธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความ
เป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
(p) และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k)  ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน  Bg-br-clB  Cg-br-clB   
Cg-br-clC Cg-clB Cg-clC และ Ws-vd-clC  
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s)  ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d)  และสภาวะการเขต
กรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน  Lp-pic-silA Lp-silA Cr-siclA Hd-siclA 
Ph-siclA  Skt-siclA Wch-siclA Cg-gm-clA/b Cm-lsA Tl-gclC Tl-gclD Tl-gclE และ SC 
 
  



ตารางที่ 5-1  ชั้นความเหมาะสมของดิน ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
         

หมายเหตุ : 1. ค าอธิบายชุดดินดูจากตารางหน่วยแผนที่ดิน ต าบลทุ่งกอ  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
     2. ข้อจ ากัดในการประเมินคุณภาพที่ดิน 
   r = ปริมาณน้ าฝน        o = การระบายน้ า     s = เนื้อดิน 
   b = ความอิ่มตัวด้วยด่าง      c = ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 
   m = ปริมาณอินทรียวัตถุ      p = ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
   k = ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  a = ปฏิกิริยาของดิน 
   d = ความลึกของดิน       g = ความลาดชัน 

ชุดดิน ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด ยาพารา ปาล์มน  ามัน มะม่วง มะขาม ล าไย 
Lp-pic-silA S2rbcmpk S3o N N N S3o N N N 
Lp-silA S2rbcmpk S3o N N N S3o N N N 
Cr-siclA S2rbcmpk N N N N N N N N 
Hd-siclA S2rmp N N N N N N N N 
Ph-siclA S2rbmp N N N N N N N N 
Skt-siclA S2rbcmpk S30 N N N S30 N N N 
Wch-siclA S2rmp N N N N N N N N 
Cg-gm-clA/b S2rbcmp S30 N N N S30 N N N 
Bg-br-clB N S2rbcmpk S2rbcmpk S2rbcmpk S2bcmpk S2bcmpk S2rbcmpk S2rbcmpk S2bcmpk 
Cg-br-clB N S2rbcmp S2rbcmp S2rbcmp S2bcmp S2bcmp S2rbcmp S2rbcmp S2bcmp 
Cg-br-clC N S2rbcmpg S2rbcmpg S2rbcmpg S2bcmp S2bcmp S2rbcmp S2rbcmp S2bcmp 
Cg-clB N S2rbcmp S2rbcmp S2rbcmp S2bcmp S2bcmp S2rbcmp S2rbcmp S2bcmp 
Cg-clC N S2rbcmpg S2rbcmpg S2rbcmpg S2bcmp S2bcmp S2rbcmp S2rbcmp S2bcmp 
Cm-lsA N N S3s S3s N S3s S3s N N 
Tl-gclC N N S3sd S2rsdg S3sd S3d S3d N N 
Tl-gclD N N S3sdg S3g S3sd S3dg S3d N N 
Tl-gclE N N N N S3sdg N S3dg N N 
Ws-vd-clC N S2rmpg S2rmpg S2rmpg S2mp S2mp S2rmp S2rmp S2mp 
SC N N N N N N N N N 
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บทที ่6 
แผนการใช้ที่ดิน 

 
6.1 ปรัชญาในการจัดท าแผนการใช้ท่ีดินต าบล 
 ในการจัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลฉบับนี้ได้ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”1 เป็นหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย 
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก” 
 
6.2 นโยบายแห่งรัฐในการก าหนดแผนการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ ง            

จังหวัดเชียงราย 

 แผนการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดไว้ตามกรอบของ
นโยบายแห่งรัฐ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-1 

ตารางที่ 6-1  นโยบายแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนการใช้ที่ดิน ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย 

ล าดับ
ที ่

กฎหมาย/ยุทธศาสตร์/แผนการปฏิบัติ/
แผนแม่บท 

รายละเอียด 

1 รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72 (1) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทยเหมาะสมกับ
สภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

                                                           
1

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550 :ฐ) ได้หมายเหตุว่า “ประมวลและกลั่นกรองจากพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอื่นๆ โดยได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน
โดยทั่วไป 
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ตารางที่ 6-1  นโยบายแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนการใช้ที่ดิน ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

กฎหมาย/ยุทธศาสตร์/แผนการปฏิบัติ/
แผนแม่บท 

รายละเอียด 

3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 2.1 จัดท าแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ประเด็นย่อยที่ 2.2 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ท่ีดินใหเ้ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

5 นโยบายและแผนการบริหารจดัการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 
2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบรหิารจดัการที่ดินและทรัพยากรดิน 

6 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย 

7 แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 
2 พ.ศ. 2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติภาคเกษตรและ อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทีม่ีศักยภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

8 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-
2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลติสินคา้เกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน 

9 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป(ีพ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 
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6.3 แผนการใช้ท่ีดิน 
การก าหนดเขตการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 64,585 ไร่ 

โดยเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นเป็นผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกับการพิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน เช่น 
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมติ
คณะรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ ประกอบกับการพิจารณาจากทิศทางตามกรอบ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเขตการใช้ที่ดินภายในพ้ืนที่ต าบลนี้ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ร่วมกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถก าหนดแนวทางการใช้ที่ดินตาม
ศักยภาพของทรัพยากร เพ่ือการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพ้ืนที่ สามารถก าหนดเขตการใช้ที่ดินของต าบลนี้
ได้ 5 เขต ดังนี้ 

1) เขตป่าไม้ มีเนื้อที่ 23,558 ไร่ หรือร้อยละ 36.48 ของพ้ืนที่ต าบล ดังนี้ 
 1.1) เขตป่าอนุรักษ์ มีเนื ้อที่ 21,339 ไร่ หรือร้อยละ33.04 ของพื้นที่ต าบล 

ประกอบด้วย 
 - เขตคุ้มครองสภาพป่า มีเนื้อที่ 17,376 ไร่ หรือร้อยละ 26.90 ของพ้ืนที่ต าบล 
 - เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า มีเนื้อที่ 50 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของพ้ืนที่ต าบล 
 - เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข มีเนื้อที่ 3,913 ไร่ หรือร้อยละ 

6.06 ของพ้ืนที่ต าบล 
 1.2) เขตป่าเศรษฐกิจ มีเนื้อที่ 2,219 ไร่ หรือร้อยละ 3.44 ของพื้นที่ต าบล 

ประกอบด้วย 
 - เขตบ ารุงรักษาสภาพป่า มีเนื้อที่ 688 ไร่ หรือร้อยละ 1.07 ของพ้ืนที่ต าบล 
 - เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพ้ืนที่ต าบล 
 - เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข มีเนื้อที่ 1,508 ไร่ หรือร้อยละ 

2.33 ของพ้ืนที่ต าบล 
2) เขตเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 35,901 ไร่ หรือร้อยละ 55.59 ของพ้ืนที่ต าบล ดังนี้ 
 2.1) เขตท านา มีเนื้อที่ 22,278 ไร่ หรือร้อยละ 34.49 ของพ้ืนที่ต าบล ประกอบด้วย 
 - เขตท านาศักยภาพการผลิตค่อนข้างสูง มีเนื้อที่ 6,183 ไร่ หรือร้อยละ 9.57 

ของพ้ืนที่ต าบล 
 - เขตท านาศักยภาพการผลิตปานกลาง มีเนื้อที่ 30 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของ

พ้ืนที่ต าบล 
 - เขตท านาศักยภาพการผลิตค่อนข้างต่ า มีเนื้อที่ 1,278 ไร่ หรือร้อยละ 1.98 

ของพ้ืนที่ต าบล 
 - เขตท านาศักยภาพการผลิตต่ า มีเนื้อที่ 305 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของพื้นที่

ต าบล 
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2.2) เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชผัก มีเนื้อที่ 13,056 ไร่ หรือร้อยละ 20.22 
ของพ้ืนที่ต าบล ประกอบด้วย 

 - เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชผัก ศักยภาพการผลิตค่อนข้างสูง มีเนื้อที่ 
5,796 ไร่ หรือร้อยละ 8.98 ของพ้ืนที่ต าบล 

 - เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชผัก ศักยภาพการผลิตปานกลาง มีเนื้อที่ 
228 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของพ้ืนที่ต าบล 

 - เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชผัก ศักยภาพการผลิตค่อนข้างต่ า มีเนื้อที่ 
7,032 ไร่ หรือร้อยละ 10.89 ของพ้ืนที่ต าบล 

 

ตารางท่ี 6-2  เขตการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

เขตการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
  เขตป่าไม้ 23,558 36.48 
  เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 21,339 33.04 
 เขตคุ้มครองสภาพป่า 17,376 26.90 
 เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 50 0.08 
 เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 3,913 6.06 
 เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 2,219 3.44 
 เขตบ ารุงรักษาสภาพป่า 688 1.07 
 เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 23 0.04 
 เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 1,508 2.33 
 เขตเกษตรกรรม 35,901 55.59 
 เขตท านา 22,278 34.49 
 เขตท านาศักยภาพการผลิตสูง 6,183 9.57 
 เขตท านาศักยภาพการผลิตค่อนข้างสูง 14,482 22.42 
 เขตท านาศักยภาพการผลิตปานกลาง 30 0.05 
 เขตท านาศักยภาพการผลิตค่อนข้างต่ า 1,278 1.98 
 เขตท านาศักยภาพการผลิตต่ า 305 0.47 
 เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล 13,056 20.22 

 
เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชผักศักยภาพการผลิต 
ค่อนข้างสูง 5,796 8.98 
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ตารางท่ี 6-2  เขตการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

เขตการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
 เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชผักศักยภาพการผลิตปานกลาง 228 0.35 

 
เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชผักศักยภาพการผลิต 
ค่อนข้างต่ า 7,032 10.89 

 เขตทุ่งหญ้า 303 0.47 
 เขตปศุสัตว์ 253 0.39 
 เขตไร่หมุนเวียน 11 0.02 
 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 3,634 5.63 
 เขตแหล่งน้ า 1,249 1.93 
 เขตพื้นที่อ่ืนๆ 243 0.37 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 64,585 100.00 
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  จากเขตการใช้ที่ดินดังกล่าว แผนการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
ที่ได้จัดท าจากการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของเกษตรกรในต าบล จากการท ากระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisal : PRA) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา 
ความต้องการจากเกษตรกร และข้อเสนอแนะจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ ร่วมกับการจัดท า
ฐานข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจระดับต าบล โดยวิเคราะห์
ร่วมกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือมาช่วยสนับสนุนและใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เนื่องจากบริบทของต าบลทุ่งก่อมีทั้งพ้ืนที่
เกษตรที่มีเอกสารสิทธิ์ และพ้ืนที่เกษตรในเขตป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับอนุญาตให้ท าการเกษตรได้แก่ พ้ืนที่ 
คทช และสปก. เป็นพ้ืนที่ลาดชันและมีความเสี่ยงในการเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และพัดพา
ตะกอนดินลงมาทับถมแหล่งน้ าในพ้ืนที่ลุ่ม ซึ่งท าให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรในต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จึงขอพิจารณาแยกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
  6.3.1 ในพ้ืนที่เกษตร 35,901 ไร่ แบ่งการวางแผนการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อ ออกเป็น 2 ประเภท 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) เขตท านา มีเนื้อที่ 22,278 ไร่ 
  ดินในเขตการใช้ที่ดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 

เป็นดินลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ชุดดินที่พบมีทั้งชุดดินหางดง ชุดดินเชียงราย ชุดดินพาน ชุดดิน
สุโขทัย และชุดดินเวียงชัย 

  ปัญหาในการใช้ดินในปัจจุบัน 

- มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น ปลูกพืชชนิดเดิมซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม ท าให้เกิดโรค
และแมลงระบาดอย่างรุนแรง 

- ดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง พ้ืนที่เกษตรขาดความชื้นในดินเร็วกว่าปกติ
หลังฝนทิ้งช่วง 

  การจัดการที่ดินในอนาคต 
- ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรคและแมลง 
- ควรมีการปรับปรุงดินโดยมีการเพิ่มอินทรียวัตถุ เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของ

ดินเพิ่มการอุ้มน้ าของดินและเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ส าหรับพืช 
  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 

ได้แก่ 
- ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน โดย

ใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2  
- หากมีการปลูกพืชหลังนาควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เพ่ือควบคุมเชื้อสาเหตุ

โรคพืช 
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ขุดลอกคลองส่งน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า 

เบนน้ าเข้าและระบายน้ าออกจากพ้ืนที่นา 
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กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
- กรมการข้าว สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ในการปลูกข้าวและปรับเปลี่ยนข้าวพันธุ์

ดีให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเรื่อง การบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าวต าบล

ทุ่งก่อ 
3) กรมชลประทาน สนับสนุนเรื่อง การบริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน 

   (2) เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล มีเนื้อที่ 13,056 ไร่ 
ดินในเขตการใช้ที่ดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง และดินร่วนปนดินเหนียว ความ

อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ชุดดินที่พบมีทั้งชุดดินเชียงของ ชุดดินชุดดินเชียงใหม่ ชุดดินท่าลี่ และ      
ดินคล้ายชุดดินวังสะพุง 

  ปัญหาในการใช้ดินในปัจจุบัน 

- ปลูกพืชชนิดเดิมซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม ท าให้เกิดโรคและแมลงระบาดอย่าง
รุนแรง 

- มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าทางการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

  การจัดการที่ดินในอนาคต 
- ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือปรับโครงสร้างดินและเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารที่

เป็นประโยชน์ต่อพืช 
- จัดหาแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง 
- ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียน หรือตากดินในช่วงพักดิน เพ่ือตัดวงจรโรคและ

แมลง 
  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 

ได้แก่ 
- ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่ง

ซุปเปอร์ พด.2 ปุ๋ยพืชสด  
- หากมีการปลูกพืชหลังนาควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เพ่ือควบคุมเชื้อสาเหตุ

โรคพืช 
- ในพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ หากพ้ืนที่มีความเหมาะสมควรเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง

แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 

- กรมการข้าว สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ในการปลูกข้าวและปรับเปลี่ยนข้าวพันธุ์
ดีให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

- กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเรื่อง องค์ความรู้การปลูกข้าวแบบแห้งสลับ
เปียกและการบริหารจัดโรคและแมลงโดยชีววิธี และให้ความรู้ในการปลูกพืชหลังนาใช้น้ าน้อยที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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  6.3.2 ต าบลทุ่งก่อ พ้ืนที่ คทช 1,471 ไร่ และพ้ืนที่ สปก 23,145 ไร่  
    การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการปลูกข้าวโพด ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

 ปัญหาในการใช้ที่ดิน 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
- การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ขาดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรค่อนข้างมาก 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
การจัดการที่ดินในอนาคต 
- ควรมีการท าการเกษตรร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- ควรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
- มีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อปรับโครงสร้างดินและเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์

ต่อพืชอย่างสม่ าเสมอ 
  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
ได้แก่ 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกพืชร่วมกับการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้ง
วิธีพืชและวิธีกล 

- ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะทางกายภาพของดินที่
เหมาะสมกับการปลูกพืช โดยใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  

  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
1) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ผลักดันเพ่ือให้พ้ืนที่เขตดังกล่าวผ่าน

การได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และส่งมอบพ้ืนที่ให้
คณะท างานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะอนุกรรมก 
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รูปที ่6-1  แผนที่เขตการใช้ที่ดิน ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  

6-10 

6-9 
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รูปที่ 6-2  พ้ืนที่ถือครองเอกสารสิทธิ์ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
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6.4 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน 
ปฏิทินการปลูกพืชต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
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6.5 การจัดการความเสี่ยง (Risk management) 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลทุ่งก่อ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  6.5.1 ในเขตท านา 
  (1) การปลูกพืชชนิดซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม มีความเสี่ยงให้เกิดโรคและแมลงระบาดท าให้
ผลผลิตเสียหาย 
  (2) ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินจะขาดความชื้นได้เร็วกว่าปกติท าให้เสี่ยงต่อการขาดน้ า
ของพืช และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับอาจลดลง 
  (3) การปลูกพืชหลังนา ด้วยสภาพดินเป็นที่ลุ่ม อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครากเน่า
โคนเน่าได้ 
  (4) การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากท าให้เกษตรกรต้องลงทุน
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน หากราคาผลผลิตตกต่ า หรือผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
  6.5.2 ในเขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชผัก 
  (1) การปลูกพืชชนิดซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม มีความเสี่ยงให้เกิดโรคและแมลงระบาด    
ท าให้ผลผลิตเสียหาย 
  (2) ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินจะขาดความชื้นได้เร็วกว่าปกติท าให้เสี่ยงต่อการขาดน้ า
ของพืช และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับอาจลดลง 
  (3) การปลูกพืชหลังนา ด้วยสภาพดินเป็นที่ลุ่ม อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครากเน่า
โคนเน่าได้ 
  (4) การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากท าให้เกษตรกรต้องลงทุน
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน หากราคาผลผลิตตกต่ า หรือผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
  (5) พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในที่ดอนนอกเขตชลประทาน มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าทาง
การเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง 
  ข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของต าบลทุ่งก่อ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ในเขตท านา 
 - ในเขตพ้ืนที่ลุ่ม เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปี ตามด้วยข้าวนาปรัง ในพ้ืนที่ลุ่มต่ าน้ า

แช่ขัง เกษตรกรจะมีช่วงที่แปลงเกษตรว่าอยู่ประมาณ เดือนครึ่ง เกษตรกรอาจจะคั่นด้วยการปลูกพืช
ปุ๋ยสดหรือพืชตระกูลถั่วที่มีอายุการออกดอก ประมาณ 30 วัน แล้วสับกลบลงดิน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารในดิน อีกทั้งยังเป็นการช่วยตัดวงจรโรคและแมลงไปด้วย ส่วนพ้ืนที่ที่สามารถบริหาร
จัดการเรื่องระบบน้ า การระบายน้ าได้ เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวโพดหลังนา ซึ่งการปลูก
พืชปุ๋ยสดหรือพืชตระกูลถั่วคั่นระหว่างพืชหลักกับพืชหลังนา เป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ธาตุ
อาหารในดิน และตัดวงจรโรคและแมลงได้  

 - ในเขตพ้ืนที่ดอน หลังปลูกข้าวนาปี เกษตรกรควรจะปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับพืช
ปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือเป็นการตัดวงจรโรคและแมลง และยังเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินไปด้วย  
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เนื่องจากพ้ืนที่นี้อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าในช่วง
ฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ควรมีการจัดหาแหล่งน้ าส ารองในไร่นา หากพ้ืนที่มี
เอกสารสิทธิ์และมีความเหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ชุมชน
หรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรพิจารณาแหล่งน้ าต้นทุนในพ้ืนที่และหาช่องทางขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

 - เกษตรกรอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดพืชหลังนาบ้างหลังจากปลูกติดต่อกัน
เป็นระยะเวลา 2 ปี เพ่ือเป็นการช่วยตัดวงจรโรคและแมลงระบาดได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 - ในการปลูกพืชหลังนาเกษตรกรควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 เพ่ือช่วยควบคุม
และลดความเสี่ยงในการเกิดเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 

 - เกษตรกรควรผสมผสานการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด 
และนวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคและแมลงระบาด ไม่ควรเลือกใช้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งไปตลอด เพ่ือลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต 

2. ในเขตปลูกพืชไร่/ไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 
 - เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ควรจะปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือ

เป็นการตัดวงจรโรคและแมลง และยังเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินไปด้วย โดยพืชหมุนเวียนที่ปลูกควร
เป็นพืชที่ใช้น้ าน้อย และควรปลูกผสมสาน หรือปลูกในรูปแบบการปลูกสลับแถบ 

 - เกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นเชิงเดี่ยว ควรปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืช
ผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ลดความเสี่ยงในการ
ระบาดของโรคและแมลง ลดความเสี่ยงในเรื่องความแปรปรวนของราคาและผลผลิตตกต่ า 

 - พ้ืนที่ว่าระหว่างแถวไม้ผลไม้ยืนต้น ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
สูญเสียหน้าดิน สูญเสียธาตุอาหารในดิน 

 - เกษตรกรควรผสมผสานการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด 
และนวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคและแมลงระบาด ไม่ควรเลือกใช้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งไปตลอด เพ่ือลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต 

 - เนื่องจากพ้ืนที่นี้อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก มีความเสี่ยงในการ
ขาดแคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ควรมีการจัดหาแหล่งน้ าส ารองในไร่
นา หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์และมีความเหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ชุมชนหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาแหล่งน้ าต้นทุนในพ้ืนที่และหาช่องทาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
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ตารางท่ี 6-3 การเปรียบเทียบระบบการปลูกพืชก่อนและหลังมีแผนการใช้ที่ดิน 

เขตการใช้ท่ีดิน ระบบการปลูกพืชปัจจุบัน ระบบการปลูกพืชหลังมีแผนการใช้ท่ีดิน 

ท านา 

นาปี - นาปรัง นาปี - ปอเทือง - นาปรัง 

นาปี – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นาปี - ปอเทือง – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

นาปี – ถั่วเหลือง นาปี – พืชหมุนเวียน 

นาปีอย่างเดียว นาปี - ปอเทือง 

   

พืชไร่/ไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 

ข้าวโพด - ข้าวโพด ข้าวโพด - พืชหมุนเวียน 

ข้าวโพด - ฟักทอง ข้าวโพด - ปอเทือง 

มันส าปะหลัง พืชไร่หมุนเวียน 

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   
 

6-14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
การข

 

 
 

ขับเคลื

 
 

ล่ือนแผผนกา

  
บทที
รใช้ที่

ท่ี 7 
ดิน 



7-1 
 

บทที ่7 
การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน 

  
7.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ภายหลังการจัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แล้วจะต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 7.1.1 จัดท าเป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 

 7.1.2 น าแผนการใช้ที่ดินต าบลทุ่งก่อไปเสนอต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ เพ่ือมีมติ
ให้ความร่วมมือในกับกรมพัฒนาที่ดินด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผน 

 7.1.3 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย เสนอเป้าหมายและงบประมาณให้รายการมายังกรม
พัฒนาที่ดิน 
 
7.2 ตัวช้ีวัด 
 7.2.1 จ านวนกิจกรรมที่กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการในต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย 
  7.2.2 จ านวนโครงการวิจัยร่วมกับส่วนราชการอ่ืนในต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย 
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ตารางท่ี 7-1  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตการใช้ที่ดินที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 
เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

เขตท านา 22,278 ไร่ 
 

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
   1.5 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรกลุ่ม
เกษตรกรนาแปลงใหญ่ 
   1.6 การรณรงค์ไถกลบตอซังพืช 
   1.7 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
   1.8 การส่งเสริมการปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด  
2. การบริหารจัดการน้ า 
   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   3.2 โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว 
  

เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชผัก 
13,056 ไร่ 

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 
   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด  



ตารางท่ี 7-1  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตการใช้ที่ดินที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) 
เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

เขตปลูกพืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชผัก 
13,056 ไร่ 

   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
   1.5 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรกลุ่ม
เกษตรกรนาแปลงใหญ่ 
   1.6 การรณรงค์ไถกลบตอซังพืช 
   1.7 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
   1.8 การส่งเสริมการปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด  
2. การบริหารจัดการน้ า 
   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   3.2 โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช 
  

เขตปศุสัตว์ 253 ไร่ 1. การบริหารจัดการน้ า 
1.1 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน     
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ตาราง 7-3 เป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณโครงการน าร่อง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แผน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

เขตการใช้
ท่ีดิน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย รวม งบประมาณ รวม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 63 64 65 66 67 63 64 65 66 67 

ท านา, พืชไร่,   
ไม้ผล, ปศุสัตว์ 

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน               

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ ราย 100 100 100 100 100 500 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 พด. 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ตัน 10 10 10 10 10 50 297,500 297,500 297,500 297,500 297,500 1,487,500 พด. 
   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ไร่ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 พด. 
   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

กลุ่ม 5 5 5 5 5 25 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,000 พด. 

   1.5 การจัดหาปูนโดโลไมท์ ตัน 100 100 100 100 100 500 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 850,000 พด. 
   1.6 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด ไร่ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 พด. 
   1.7 การรณรงค์ไถกลบตอซัง ไร่ 500 500 500 500 500 25,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 875,000 พด. 
   1.8 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

กลุ่ม 1 1 1 1 1 5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 พด. 

 2. การบริหารจัดการน้ า               
ท านา/แหลง่น้ า    2.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าห้วยชมพู ม.1 

บ้านโป่ง 
แห่ง   1   1   427,800   427,800 อบต.ทุ่งก่อ 

แหล่งน้ า/ป่าไม ้    2.2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติคลอง
ห้วยโป่ง ม.1 บ้านโป่ง 

แห่ง 1 1 1   1 250,000 250,000 250,000   250,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.3 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติคลอง
ห้วยไม้ฮ้าง ม.1 บ้านโป่ง 

แห่ง 1 1 1   1 250,000 250,000 250,000   250,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.4 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติร่องน้ า 
ม.3 บ้านป่าห้า 

แห่ง 1 1 1   1 240,000 240,000 240,000   240,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.5 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติล าน้ า
ห้วยเคียน ม.5 บ้านห้วยเคียน 

แห่ง 1 1 1   1 300,000 300,000 300,000   300,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.6 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ      
ร่องทราย ม.5 บ้านห้วยเคียน 

แห่ง  1 1   1  300,000 300,000   300,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.7 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ      
ร่องน้ าร่องจิก ม.5 บ้านห้วยเคียน 

แห่ง   1   1   300,000   300,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.8 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ     ราง
ระบายน้ า (รางวี) ม.6 บ้านเหล่า 

แห่ง 1 1    1 310,000 310,000    310,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.9 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติคลอง
ห้วยเคียน-คลองร่องจิก ม.10 บ้านห้วยเคียนใต้ 

แห่ง 1 1    1 300,000 300,000    300,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.10 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติคลอง
ร่องลึก ม.10 บ้านห้วยเคียนใต้ 

แห่ง 1     1 300,000     300,000 อบต.ทุ่งก่อ 



ตาราง 7-3 เป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณโครงการน าร่อง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แผน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) (ต่อ) 

เขตการใช้
ท่ีดิน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย รวม งบประมาณ รวม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 63 64 65 66 67 63 64 65 66 67 

แหล่งน้ า/ป่าไม ้    2.11 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติคลอง
ห้วยโป่ง ม.15 บ้านโป่งพัฒนา 

แห่ง  1    1  290,000    290,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.12 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติห้วย  
น้ าขุ่น ม. 8 บ้านดงป่าสัก 

แห่ง   1   1   150,000   150,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.13 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ าห้วยไม้ฮ้าง ม.1 
บ้านโป่ง 

แห่ง   1   1   400,000   400,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.14 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ าห้วยโป่ง ม.1    
บ้านโป่ง 

แห่ง   1   1   300,000   300,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.15 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินตลิ่งพังล าน้ าแม่เผื่อ แห่ง 1 1    1 310,000 310,000    310,000 อบต.ทุ่งก่อ 
ท านา/แหลง่น้ า    2.16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าร่องห้า      

คลองชลประทาน ม.2 บ้านดงชัย 
แห่ง 1 1 1   1 200,000 200,000 200,000   200,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.5          
บ้านห้วยเคียน 

แห่ง  1    1  200,000    200,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าอ่างห้วยฮ้อม  
ม.9 บ้านร่องบัวทอง 

แห่ง  1    1  375,000    375,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม. 10        
บ้านห้วยเคียนใต้ 

แห่ง 1 1 1   1 570,000 570,000 570,000   570,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม. 15           
บ้านโป่งพัฒนา 

แห่ง  1    1  290,000    290,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.21  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2 บ้านดงชัย แห่ง 1 1 1   1 200,000 200,000 200,000   200,000 อบต.ทุ่งก่อ 
    2.22  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.3 บ้านป่าห้า แห่ง 1 1 1   1 200,000 200,000 200,000   200,000 อบต.ทุ่งก่อ 
    2.23  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5             

บ้านห้วยเคียน 
แห่ง 1 1 1   1 200,000 200,000 200,000   200,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.24  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7 บ้านน้ าตก
พัฒนา 

แห่ง 1 1 1   1 200,000 200,000 200,000   200,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.25  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 บ้านดงป่าสัก แห่ง 1 1 1   1 250,000 250,000 250,000   250,000 อบต.ทุ่งก่อ 
    2.26  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.9              

บ้านร่องบัวทอง 
แห่ง 1 1 1   1 200,000 200,000 200,000   200,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.27  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.10           
บ้านห้วยเคียนใต้ 

แห่ง 1 1 1   1 200,000 200,000 200,000   200,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.28  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.15            
บ้านโป่งพัฒนา 

แห่ง 1 1 1   1 200,000 200,000 200,000   200,000 อบต.ทุ่งก่อ 



ตาราง 7-3 เป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณโครงการน าร่อง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แผน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) (ต่อ) 

เขตการใช้
ท่ีดิน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย รวม งบประมาณ รวม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 63 64 65 66 67 63 64 65 66 67 

แหล่งน้ า    2.29  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.4 บ้านทุ่งก่อ แห่ง  1    1  450,000    450,000 อบต.ทุ่งก่อ 
    2.30  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นร่องลึก ม.5    

บ้านห้วยเคียน 
แห่ง 1 1 1   1 300,000 300,000 300,000   300,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.31  โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าห้วยแล้ง ม.7  
บ้านน้ าตกพัฒนา 

แห่ง   1   1   450,000   450,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.32  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกิ่วอาน ม. 7    
บ้านน้ าตกพัฒนา 

แห่ง   1   1   450,000   450,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.33  โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า ม.15           
บ้านโป่งพัฒนา 

แห่ง   1   1   450,000   450,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.34  โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ าห้วยร่องขุ่น ม. 8 
บ้านดงป่าสัก 

แห่ง 1 1 1   1 200,000 200,000 200,000   200,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.35  โครงการก่อสร้างถังบรรจุน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อส่งน้ า ม. 14 บ้านเด่นสันทราย 

แห่ง   1   1   450,000   450,000 อบต.ทุ่งก่อ 

แหล่งน้ า/ป่าไม ้    2.36 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติล าน้ า
แม่เผื่อเชื่อมต่อระหว่างม. 5 บ้านแม่เผื่อ-ม.15 บ้านโป่ง
พัฒนา 

แห่ง 1 1 1   1 750,000 750,000 750,000   750,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.37 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติห้วยกั้ง 
ม. 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ 

แห่ง   1   1   750,000   750,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.38 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยลึก ม. 14 
บ้านเด่นสันทราย 

แห่ง 1 1 1   1 30,00,000 30,00,000 30,00,000   30,00,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.39 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยป่าสัก ม.1    
ม. 13 ม. 15 

แห่ง 1 1 1   1 30,00,000 30,00,000 30,00,000   30,00,000 อบต.ทุ่งก่อ 

ท านา/พืชไร่/  
ไม้ผล 

   2.40 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลทุ่งก่อ 

ครั้ง 1 1 1   3 50,000 50,000 50,000   150,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.41  โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ต าบลทุ่งก่อ 

ครั้ง 1 1 1   3 50,000 50,000 50,000   150,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.42  โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ต าบล   
ทุ่งก่อ 

ครั้ง 1 1 1   3 20,000 20,000 20,000   60,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.43  โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง 1 1 1   3 20,000 20,000 20,000   60,000 อบต.ทุ่งก่อ 
    2.44  โครงการส่งเสริมการท าเกษตรยั่งยืน ครั้ง 1 1 1   3 20,000 20,000 20,000   60,000 อบต.ทุ่งก่อ 
    2.45  โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและลด

หมอกควัน 
ครั้ง 1 1 1   3 30,000 30,000 30,000   90,000 อบต.ทุ่งก่อ 



ตาราง 7-3 เป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณโครงการน าร่อง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แผน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) (ต่อ) 

เขตการใช้
ท่ีดิน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย รวม งบประมาณ รวม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 63 64 65 66 67 63 64 65 66 67 

ท านา/พืชไร่/  
ไม้ผล 

   2.46  โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ต าบล   
ทุ่งก่อ 

ครั้ง 1 1 1   3 20,000 20,000 20,000   60,000 อบต.ทุ่งก่อ 

ท านา/แหลง่น้ า    2.47 โครงการก่อสร้างคลองผันน้ าคลองชลประทาน
เพื่อการเกษตร ต าบลทุ่งก่อ 

แห่ง   1   1   1,500,000   1,500,000 อบต.ทุ่งก่อ 

    2.48 โครงการก่อสร้างคลองผันน้ าล าเหมืองร่องลึก แห่ง   1   1   10,000,000   10,000,000 อบต.ทุ่งก่อ 
 3. การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน               
ท านา, พืชไร่, ไม้
ผล, ปศุสัตว์, 
แหล่งน้ า 

   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 600,000 พด. 
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