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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1   หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560 มาตรา 72(1) ได้มีการบัญญัติให้มีการวาง

แผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการ พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ต่อมาได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ   ลงวันที่ 6 
เมษายน 2561 มีแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้มี   การจัดท า
แผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินต าบลจ านวน 7,225 ต าบล  ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2565 ตลอดจนน าแผนการใช้ที่ดินต าบลไปสู่การปฏิบัติเ พ่ือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศแผนปฏิรูป ประเทศ
ดังกล่าวข้างต้น สถานีพัฒนาที่ดินน่าน จึงได้จัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา จังหวัดน่านขึ้น 
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 าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

1.4  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.4.1 ทบทวนเอกสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิที่จะน ามาวิเคราะห์และใช้

ในการก าหนดเขตการใช้ที่ดิน ดังนี้ 
(1)  ด้านกายภาพ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ภูมิอากาศ สภาพ

การใช้ที่ดิน 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 

ประเมินคุณภาพท่ีดิน และ กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน (ตามอ านาจหน้าที่ของกรมฯ) 
1.4.5 ส ารวจข้อมูลทั้ง กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนที่ต 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 หรือ สภาต าบล มีมติรับรอง ซึ่งอาจมีการตั้งงบของ
เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ เช่น งบซื้อเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน ซึ่งปลูกโดย
เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลนั้น เป็นต้น 

(2)  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย (มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) มีการปฏิบัติในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดในแผนการใช้ที่ดินเขต
ต่างๆ โดย มีงบประมาณด าเนินการในแต่ละปี 
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) 
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อุทกวิทยา (hydrology) พืชพรรณ (vegetation) และสัตว์  (fauna) ซึ่งการปรับปรุงที่ดิน (land 
improvement) ได้แก่ การท าขั้นบันไดและการระบายน้ า เป็นต้น (FAO, 1993) 
  1.5.2 ดิน (Soil) 
  “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ น้ า และอินทรียวัตถุต่างๆ ที่เจือปน
กับเนื้อดินด้วย (มาตรา 4 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) 
  “ดิน” ในทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นบน
พ้ืนผิวโลก เป็นวัตถุที่ค้ าจุนการเจริญเติบโต และการทรงตัวของต้นไม้ ดินประกอบด้วยแร่ธาตุ และ
อินทรียวัตถุต่างๆ และมีลักษณะชั้นแตกต่างกัน แต่ละชั้นที่อยู่ต่อเนื่องกัน จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน ตามขบวนการก าเนิดดิน (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม 21) 
1.6  ค ำส ำคัญ 
  ต าบลแม่สา : ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
  ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดน่ำน อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอเวียงสำ 
ประมำณ 6 กิโลเมตร และห่ำงจำกจังหวัดน่ำน ประมำณ 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 32.89 ตำรำง
กิโลเมตร หรือ 20,557 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลปงสนุก ต ำบลแม่ขะนิง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต ำบลอ่ำยนำไลย อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลกลำงเวียง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลอ่ำยนำไลย อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

2.2 การแบ่งส่วนการปกครอง 
  ต ำบลแม่สำ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้ำน ดังนี้  
 หมู่ที ่ 1  บ้ำนวัวแดง 
 หมู่ที ่ 2  บ้ำนวังแข 
 หมู่ที่  3  บ้ำนเหล่ำ 
 หมู่ที่  4  บ้ำนวังตูบ 
 หมู่ที ่ 5  บ้ำนเอิน 
 หมู่ที ่ 6  บ้ำนวังดินใหม่ 
 หมู่ที ่ 7  บ้ำนวังยำว 
 (กรมกำรปกครอง, 2556) 
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2.3 ประวัติความเป็นมาของต าบลแม่สา 
  ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ได้แยกออกมำจำกต ำบลปงสนุก เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 
2536 มีพ้ืนที่ 20,557 ไร่ มีประชำกรจ ำนวน 3,190 คน กำรปกครองมี 7 หมู่บ้ำน ประชำกรส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพ ท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ และเลี้ยงสัตว์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำได้ก ำหนดสภำพกำรณ์คำดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ 
ซ่ึงเป็นต ำบลขนำดเล็กประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต ด้ำน
กำรศึกษำ เพ่ือแก้ปัญหำเศรษฐกิจ กำรมีสวัสดิกำร กำรมีส่วนร่วมของชุมชน   มีทัศนียภำพและ
สิ่งแวดล้อมดี   จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “มุ่งเน้นกำรศึกษำ พัฒนำอำชีพ แก้ปัญหำสุขภำพ สัจจะ
สวัสดิกำรชุมชน พำหลีกพ้นยำเสพติด ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง”  
  ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  -  ประเพณีวันสงกรำนต์    ประมำณเดือน เมษำยน 
  -  ประเพณีถวำยสลำกภัตฝำยสำ  ประมำณเดือน  พฤษภำคม – มิถุนำยน 
  -  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ     ประมำณเดือน  กรกฎำคม   
  -  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชำชนในเขตต ำบลแม่สำ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น   ได้แก่ วิธีกำรท ำ
เครื่องจักสำนใช้ส ำหรับในครัวเรือน  วิธีกำรทอผ้ำถุง  และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ   
  ภำษำถ่ิน  ส่วนมำกร้อยละ 98 % พูดภำษำเหนือ    
  สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ประชำชนในเขตต ำบลแม่สำได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ใน
ครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำหน่วยบ้ำง ได้แก่  เครื่องจักสำนที่ท ำจำกไม้ไผ่      
2.4 สภาพภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศอยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 188 - 358 เมตร สภำพภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นที่รำบสูงภูเขำล้อมรอบ และที่รำบเหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรม โดยทำงทิศตะวันตกของต ำบล
เป็นที่ดอน ฝั่งทำงทิศตะวันออกเป็นที่รำบลุ่ม ที่ลำดเชิงเขำส่วนใหญ่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ที่รำบเชิงเขำ
ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวโพด ที่รำบลุ่มส่วนใหญ่เป็นนำข้ำว แหล่งน้ ำที่ส ำคัญ คือ น้ ำสำ ดังรำยละเอียดในรูปที่ 
2-2 และรูปที่ 2-3 

 
รูปที่ 2-2 สภำพภูมิประเทศต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
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2.5 สภาพภูมิอากาศ 
  ต ำบลแม่สำ มีสภำพภูมิอำกำศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกำล คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนำคม ถึง เดือนเมษำยน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 
 จำกสถิติภูมิอำกำศของสถำนีตรวจวัดอำกำศ จังหวัดน่ำน (ปี พ.ศ. 2547-2561) ได้น ำมำใช้พิจำรณำเป็น
ตัวแทนลักษณะภูมิอำกำศในพ้ืนที่ต ำบลต ำบลแม่สำ สรุปได้ดังนี้ (ตำรำง สถิติภูมิอำกำศ ณ สถำนีตรวจวัด
อำกำศ จังหวัดน่ำน (ปี พ.ศ.2547-2561) และภำพ สมดุลของน้ ำเพ่ือกำรเกษตร จังหวัดน่ำน) 
 - อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.68 องศำเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษำยน เฉลี่ย 
37.95 องศำเซลเซียส และต่ ำสุดในเดือนมกรำคม เฉลี่ย 11.64 องศำเซลเซียส 
 - ปริมำณน้ ำฝน มีปริมำณน้ ำฝนรวมตลอดปี 1,335.48 มิลลิเมตร โดยมีปริมำณน้ ำฝนสูงสุดในเดือน
สิงหำคม รวม 287.72 มิลลิเมตร ต่ ำสุดในเดือนกุมภำพันธ์ รวม 7.93 มิลลิเมตร จำกรูปที่ 2-4 ต ำบล 
แม่สำอยู่ระหว่ำงเส้นชั้นน้ ำฝนที่ 1,250-1,300 มิลลิเมตร 
 - ควำมชื้นสัมพัทธ์ มีควำมชื้นสัมพัทธ์ตลอดปี 85.54 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดในเดือนสิงหำคม เฉลี่ย 88.55 
เปอร์เซ็นต์ และต่ ำสุดในเดือนมีนำคม เฉลี่ย 77.41 เปอร์เซ็นต์ 
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รูปที่ 2-4 เส้นชั้นน้ ำฝนจังหวัดน่ำน 
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ตารางที่ 2-1  สถิติภูมิอำกำศ ณ สถำนีตรวจวัดอำกำศ จังหวัดน่ำน (ปี พ.ศ.2547-2561) 

เดือน 
ปริมาณ
น้ าฝน 

(มิลลิเมตร) 

จ านวน
วันที่
ฝนตก 

อุณหภูมิ (เซลเซียส) ความชื้น
สัมพัทธ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

ศักยภาพ
การคาย
ระเหยน้ า 

(มิลลิเมตร)* 

0.5 
ศักยภาพ
การคาย
ระเหยน้ า 

(มิลลิเมตร)* 
สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

มกรำคม 14.53 5.1 31.94 11.64 21.79 85.54 87.40 43.70 
กุมภำพันธ์ 7.93 3.2 35.24 14.09 24.67 81.71 94.30 47.15 
มีนำคม 39.27 3.1 37.78 15.93 26.85 77.41 130.70 65.35 
เมษำยน 106.89 10.2 37.95 20.56 29.25 78.28 144.20 72.10 
พฤษภำคม 167.68 15.6 36.75 22.35 29.55 83.29 131.40 65.70 
มิถุนำยน 157.29 18.4 35.59 23.13 29.36 84.91 120.20 60.10 
กรกฎำคม 229.40 20.8 34.62 22.89 28.75 87.08 106.00 53.00 
สิงหำคม 287.72 24.6 33.90 22.12 28.01 88.55 105.70 52.85 
กันยำยน 217.81 16.4 34.21 22.51 28.36 87.87 106.00 53.00 
ตุลำคม 69.84 7.7 33.78 20.18 26.98 86.99 105.20 52.60 
พฤศจิกำยน 19.01 3.4 32.91 16.74 24.83 86.86 85.30 42.65 
ธันวำคม 18.13 1.4 31.29 12.33 21.81 85.86 71.40 35.70 

รวม 1,335.48 129.9 415.96 224.37 320.21 - - - 
เฉลี่ย - - 34.66 18.69 26.68 85.54 87.40 43.70 

ที่มา : สถำนีอุตุนิยมวิทยำน่ำน, 2562 
หมายเหตุ : * จำกกำรค ำนวณ Cropwat for Windows  Version 4.3 
 
 จำกตัวเลขสถิติข้อมูลสภำพภูมิอำกำศ เฉลี่ยในรอบ 12 ปี (พ.ศ. 2547-2558) ของอ ำเภอเมือง จังหวัด
น่ำน (ตำรำงท่ี 2-1) เมื่อน ำค่ำปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย ค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ และ 0.5 ของค่ำศักย์กำรคำยระเหย
น้ ำ มำวิเครำะห์สภำพสมดุลของน้ ำเพ่ือกำรเกษตร (รูปที ่2-5 ) สรุปได้ดังนี้ 
 1) ช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืช อยู่ในช่วงปลำยเดือนมีนำคม ถึงปลำยเดือน
ตุลำคม เป็นช่วงที่มีค่ำปริมำณน้ ำฝนสูงกว่ำ 0.5 ของค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ ดินมีควำมชื้นพอเหมำะ 
ต่อกำรเพำะปลูก ดินอุ้มน้ ำได้เต็มที่ ซึ่งแม้จะมีฝนตกน้อยแต่ในดินยังมีควำมชื้นสะสมอยู่มำกพอที่พืชจะ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงคำดคะเนได้ว่ำ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืชโดยอำศัยน้ ำฝน 
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 2) ช่วงระยะเวลำที่มีน้ ำมำกเกินพอ อยู่ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภำคม ถึงต้นเดือน ตุลำคม เป็น
ช่วงที่มีค่ำปริมำณน้ ำฝนสูงกว่ำค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ บำงทีน้ ำอำจจะท่วมท ำให้พืชเสียหำย ในช่วงเดือน 
ตุลำคม – กุมภำพันธ์ จ ำต้องเตรียมน้ ำแล้วว่ำจะเอำน้ ำมำจำกไหน เกษตรกรต้องเตรียมน้ ำ 
 3) ช่วงระยะเวลำที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกำยน ถึงกลำงเดือน มีนำคม 
เป็นช่วงขำดน้ ำ เนื่องจำกปริมำณน้ ำฝน และกำรกระจำยของฝนน้อย มีค่ำปริมำณ น้ ำฝนต่ ำกว่ำ 0.5 ของค่ำ
ศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ ปริมำณน้ ำฝนไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของพืช กำรเพำะปลูกพืชควรระมัดระวัง 
และจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องหำแหล่งน้ ำส ำรองไว้ใช้ เช่น บ่อน้ ำในไร่นำ เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 2-5 สมดุลของน้ ำเพ่ือกำรเกษตร จังหวัดน่ำน 
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2.6 สภาพการใช้ท่ีดินในปัจจุบัน 
 จำกข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดินในปัจจุบัน ในพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน มำตรำส่วน 
1:25,000 (กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน, 2561) สำมำรถจ ำแนกประเภทกำร
ใช้ที่ดินได้เป็น 5 ประเภท มีรำยละเอียด ดังนี้ 

2.6.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีเนื้อที่ 816 ไร่ หรือร้อยละ 3.97 ของพ้ืนที่ต ำบล 
2.6.2 พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 13,707 ไร่ หรือร้อยละ 66.68 ของพ้ืนที่ต ำบล ประกอบด้วยกำรใช้ 

ประโยชน์ที่ดินด้ำนเกษตรกรรมต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ คือ 
(1) ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 5,673 ไร่ หรือร้อยละ 27.60 ของพ้ืนที่ต ำบล 
(2) พืชไร่ มีเนื้อที่ 5,432 ไร่ หรือร้อยละ 26.42 ของพ้ืนที่ต ำบล 
(3) นำข้ำว มีเนื้อที่ 1,599 ไร่ หรือร้อยละ 7.78 ของพ้ืนที่ต ำบล 
(4) ไม้ผลมีเนื้อที่ 940 ไร่ หรือร้อยละ 4.57 ของพ้ืนที่ต ำบล 
(5) ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 63 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของพ้ืนที่ต ำบล 

2.6.3 พ้ืนทีป่่ำไม้ มีเนื้อที่ 5,666 ไร่ หรือร้อยละ 27.56 ของพ้ืนที่ต ำบล 
2.6.4 พ้ืนที่แหล่งน้ ำ มีเนื้อที่ 232 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของพ้ืนที่ต ำบล 
2.6.5 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ มีเนื้อที่ 136 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของพ้ืนที่ต ำบล 

  ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 2-2 และรูปที่ 2-6 
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ตารางที ่2-2 สภำพกำรใช้ที่ดิน ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
สัญลักษณ์ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

A100 นำร้ำง 33 0.16 
A101 นำข้ำว 1,566 7.62 
A202 ข้ำวโพด 5,383 26.18 
A204 มันส ำปะหลัง 49 0.24 
A302 ยำงพำรำ 1,956 9.52 
A305 สัก 3,674 17.86 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือกำรค้ำ 13 0.06 
A318 จำมจุรี 30 0.15 

A318/A413 จำมจุรี/ล ำใย 32 0.16 
A401 ไม้ผลผสม 104 0.51 
A407 มะม่วง 169 0.82 

A407/A412 มะม่วง/มะขำม 6 0.03 
A407/A413 มะม่วง/ล ำไย 39 0.19 

A408 มะม่วงหิมพำนต์ 42 0.20 
A412 มะขำม 53 0.26 

A412/A413 มะขำม/ล ำไย 17 0.08 
A413 ล ำไย 477 2.33 
A414 ฝรั่ง 1 0.00 
A701 ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ 14 0.07 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 49 0.24 
F200 ป่ำผลัดใบรอสภำพฟ้ืนฟู 1,458 7.09 
F201 ป่ำผลัดใบสมบูรณ์ 4,208 20.47 
U201 หมู่บ้ำนบนพ้ืนรำบ 729 3.55 
U301 สถำนที่รำชกำรและสถำบันต่ำง ๆ 87 0.42 
W101 แม่น้ ำ ล ำห้วย ล ำคลอง 154 0.76 
W201 อ่ำงเก็บน้ ำ 15 0.07 
W202 บ่อน้ ำในไร่นำ 46 0.22 
W203 คลองชลประทำน 17 0.08 

 อ่ืนๆ 136 0.66 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 20,557 100.00 
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ที่มา: กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน, 2561 
หมายเหตุ: จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกระบบ GIS พบว่ำ พื้นที่บำงส่วนอยู่ในโครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน 
ภำยใต้คณะกรรมกำรที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ซึ่งอยู่ทั้งในเขตป่ำผลัดใบรอสภำพกำรฟ้ืนฟู และป่ำผลัดใบสมบูรณ์  
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2.7 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  2.7.1 สภำพสังคมโดยทั่วไป 
   (1) ประชำกร 

 จำกหลักฐำนทะเบียนรำษฎร์ของกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2560 (ข้อมูล 
ณ ธันวำคม 2561) พบว่ำ ประชำกรที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน มี
ประชำกรรวม 2,906 คน จ ำนวน 1,070 ครัวเรือน จ ำนวนครัวเรือนเกษตรกร 650 ครัวเรือน จ ำนวน
ครัวเรือนที่ไม่ได้ท ำอำชีพกำรเกษตร 420 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.75 และ 39.25 ตำมล ำดับ 
โดยมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทำงกำรเกษตรเฉลี่ย 21.69 ไร่ต่อครัวเรือน (ตำรำงท่ี 3 และรูปที่ 2-7 ) 

 

ตารางท่ี 2-3 จ ำนวนประชำกรต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

ที ่ หมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน ประชำกรชำย ประชำกรหญิง ประชำกรรวม 
1 บ้ำนวัวแดง 145 206 211 417 
2 บ้ำนวังแข 181 259 264 523 
3 บ้ำนเหล่ำ 127 147 156 303 
4 บ้ำนวังตูบ 126 184 204 388 
5 บ้ำนเอิน 232 261 305 566 
6 บ้ำนวังดินใหม่ 131 206 197 403 
7 บ้ำนวังยำว 128 155 151 306 
 รวม 1,070 1,418 1,488 2,906 

ที่มา : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ (2562:6) 
 

 
รูปที่ 2-7 สัดส่วนครัวเรือนในพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

 
 

สดัสว่นครวัเรอืนในพืน้ท่ีต าบลแมส่า อ าเภอเวียงสา จงัหวดันา่น

ครวัเรือนท่ีไม่ไดท้ าอาชีพการเกษตร ครวัเรือนเกษตรกร

ครัวเรือนเกษตรกร 

650 ครัวเรือน 

ร้อยละ 60.75 
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   (2) แหล่งน้ ำใช้ในครัวเรือน 
  แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแม่น้ ำสำ ซึ่ง
จะต้องน ำมำผ่ำนกระบวนกำรของระบบประปำ ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย  ไม่สำมำรถน ำขึ้นมำ
ใช้ให้พอเพียงได้ และบำงแห่งเป็นหินปูน ไม่สำมำรถใช้ดื่มและอุปโภคได้  (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่สำ, 2562) 

   (3) โครงสร้ำงพื้นฐำน/บริกำรสำธำรณะ 
  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ มีระบบบริกำรพ้ืนฐำน  ดังนี้ กำรไฟฟ้ำ กำรขยำย
เขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือที่
สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำรให้ติดตั้ง
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
เช่นเดียวกับถนน กำรแก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจ
กับประชำชนในพ้ืนที่ และวิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ 
ก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ มีไฟฟ้ำใช้  
ดังนี้ จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ 1,070 หลังคำเรือน มีไฟฟ้ำสำธำรณะ จ ำนวน 50 จุด ยังไม่ครอบคลุม
ถนนทุกสำยในเขตต ำบลแม่สำ 

กำรประปำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ มีกิจกำรประปำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่สำเอง สำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้ำน และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหำคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ ำประปำขุ่นบ่อยครั้ง สำเหตุเนื่องจำกเป็นท่อประปำเก่ำเกิดกำรตกตะกอนของน้ ำ และ
แหล่งน้ ำดิบในกำรผลิตประปำต้องใช้จำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ  ประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยัง
ไม่สำมำรถที่จะผลิตเป็นน้ ำประปำส ำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมำณสูงมำกในกำรด ำเนินกำร  
ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังไม่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำสำมำรถที่จะจัดหำน้ ำดิบ
ส ำหรับผลิตประปำให้หมู่บ้ำนได้ กำรแก้ปัญหำคือ กำรลงพ้ืนที่ด ำเนินกำรแก้ไขตำมจุดที่เกิดปัญหำ
ในทันที  ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้  ดังนี้  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำ 556 หลังคำเรือน 
หน่วยงำนเจ้ำของกิจกำรประปำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ  1  แห่ง แหล่งน้ ำดิบที่ใช้ผลิต
น้ ำประปำได้จำก แม่น้ ำสำ 

เส้นทำงคมนำคม ประกอบด้วย ถนนลำดยำง รวมระยะทำง 62 กิโลเมตร ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รวมระยะทำง 42 กิโลเมตร ถนนลูกรัง รวมระยะทำง 48 กิโลเมตร 
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   (4) กำรศึกษำ 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรอำยุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่ำน  เขียน

ภำษไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  เด็กอำยุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9  ปี  
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  หรือเทียบเท่ำ และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงำนท ำ ร้อยละ  95  ด้ำน
กำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหำคือ  ยังไม่สำมำรถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  กำรแก้ปัญหำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  โรงเรียนในสังกัด อบต. 
และกำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม  อำหำรกลำงวัน ในกับทำงโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  โดยร่วมกันจัด
กิจกรรมต่ำงๆ กับทำงโรงเรียน   

สถำบันกำรศึกษำ  มี  1  แห่ง คือ โรงเรียนแม่สำวิทยำคำร (บ้ำนเอิน) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้ำน
วังยำว ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน (สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ) 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  1  แห่ง คือ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่สำ  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้ำนวังแข 
ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

 

ตารางท่ี 2-4 สถำบันกำรศึกษำในต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
ล ำดับที่ สถำบัน จ ำนวน 

แห่ง นักเรียน คร ู
1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 149 8 
2 โรงเรียนระดับประถมศึกษำ 1 39 6 
3 ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียน 1 - 1 
4 ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 7 - - 

ที่มา : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ (2562:7) 
 

ตารางท่ี 2-5 ระดับกำรศึกษำของประชำชนต ำบลแม่สำ (ไม่รวมผู้ที่ก ำลังศึกษำ) อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
ล ำดับที่ ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 

ชำย หญิง รวมทั้งสิ้น 
1 ประถมศึกษำ 557 557 1,114 
2 มัธยมศึกษำตอนต้น 147 136 283 
3 มัธยมศึกษำตอนปลำย 277 221 498 
4 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 83 29 112 
5 ปริญญำตรี 126 193 319 
6 สูงกว่ำปริญญำตรี 8 12 20 

ที่มา : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ (2562:8) 
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(5) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
  กำรรวมกลุ่มของประชำชน/กลุ่มอำชีพ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้ำน 7 กลุ่ม กลุ่มเยำวชน 7 กลุ่ม 
กลุ่มลูกเสือชำวบ้ำน 3 กลุ่ม กลุ่มอำชีพ 20 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม และกองทุนหมู่บ้ำน 7 กลุ่ม 

(6) หมอดินอำสำต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
 หมอดินอำสำในต ำบลแม่สำมีจ ำนวน 7 รำย คือ 

 ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร 
(1) นำยที ธนะภำษี หมอดินอำสำประจ ำต ำบลแม่สำ 086-9223373 
(2) นำยถนอม หมื่นโฮ้ง หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนวังแข 064-8833957 
(3) นำยเสนอ ยิ่งสี หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนเหล่ำ 080-0317740 
(4) นำยจ ำนง  อุทธิยำ หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนวังตูบ 064-6301657 
(5) นำยกรัณย์พล อัคระกรโภคิน หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนเอิน 081-7964841 
(6) นำงนพรดำ พิมสำร หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนวังดินใหม่ 096-1968981 
(7) นำยสวิง วงค์ศิริ หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนวังยำว 093-0389676 

 
 (7) สภำพเศรษฐกิจ 
กำรประกอบอำชีพ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  เช่น  ท ำนำ  ท ำสวน  ท ำ

ไร่ และเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  กระบือ  หมู เป็ด  ไก่ ฯลฯ 

 

ตารางท่ี 2-6 กำรประกอบอำชีพในพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
ล ำดับที่ อำชีพ จ ำนวนครัวเรือน 

1 เกษตรกรรม 650 
2 ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 88 
3 พนักงำนเอกชน 91 

4 ธุรกิจส่วนตัว 50 
5 รับจ้ำงทั่วไป 126 
6 อ่ืนๆ 65 

ที่มา : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ (2562:10) 
หมายเหตุ:   ใน  1  ครัวเรือนมีกำรประกอบอำชีพมำกกว่ำ  1  อำชีพ 
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ตารางท่ี 2-7 หน่วยเศรษฐกิจในเขตต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
ล ำดับที่ สถำนประกอบกำร จ ำนวน (แห่ง) 

1 กองทุนหมู่บ้ำน 7 
2 สถำนจ ำหน่ำยเชื้อเพลิง 6 
3 โรงสีข้ำว 9 
4 ร้ำนค้ำ/ของช ำ/แผงลอย 35 

ที่มา : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ (2562:10) 
กำรท่องเที่ยว ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในหมู่บ้ำน  เช่น  กำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ  กำรจัดสร้ำงสวนสำธำรณะส ำหรับใช้
พักผ่อนหย่อนใจ กำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพทอผ้ำ (ซิ่น) 

กลุ่มอำชีพ ต ำบลแม่สำ มีกลุ่มอำชีพ จ ำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 - กลุ่มจักสำน    - กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้ำว 
 - กลุ่มหม้อฮ้อม   - กลุ่มผลิตแหนม 
 - กลุ่มเพำะเห็ด   - กลุ่มผ้ำทอ (ซิ่น) 

 



 
 

บทที่ 3 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทที่ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มี (1) ทรัพยากรป่าไม้  
(2) ทรัพยากรน  า และ (3) ทรัพยากรที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี  
3.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
 ทรัพยากรป่าไม้ในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อยู่ในเขตป่าน  าสา-แม่สาครฝั่งซ้าย.
จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า มีพื นที่ป่าไม้ทั งหมด 5,666 ไร่ จ าแนกเป็นป่า
ผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเนื อที่ 1,458 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของพื นที่ต าบล และป่าผลัดใบสมบูรณ์ 
มีเนื อที่ 4,208 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.47 ของพื นที่ต าบล ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันตกของต าบล 
พื นที่บางส่วนของป่าไม้ในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ประมาณ 2,866 ไร่ ดังรายละเอียดในรูปที่ 3-1 
3.2 ทรัพยากรน ้า 
 3.2.1 แหล่งน  าตามธรรมชาติ 
 ในพื นที่ต าบลแม่สา มีแหล่งน  าตามธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น  าสา ประกอบด้วยล าห้วยสาขาที่
ส าคัญ 27 ล าห้วย ดังรายละเอียดในรูปภาพ 6-2 ดังนี  

(1) ห้วยจ าปอน 
(2) ห้วยเย็น 
(3) ห้วยปุย 
(4) ห้วยขี มด 
(5) ห้วยเอิน 
(6) ห้วยปู่สิ่ว 
(7) ห้วยเครือบ้า 
(8) ห้วยบ่อหยาด 
(9) ห้วยสวนเมี่ยง 
(10) ห้วยจ าปู่อิน 
(11) ห้วยทรายขาว 
(12) ห้วยหลอด 
(13) ห้วยบ่อส้ม 
(14) ห้วยปู่สุข 
(15) ห้วยแร้ง 
(16) ห้วยปู่เสี ยว 
(17) ห้วยหวาย 
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(18) ห้วยตูคอก 
(19) ห้วยเตาปูน 
(20) ห้วยถ  าฆ้อง 
(21) ห้วยเดื่อ 
(22) ห้วยโป่ง 
(23) ห้วยช้างตาย 
(24) ห้วยไฮ 
(25) ห้วยปลากั ง 
(26) ห้วยต้นหล้อง 
(27) ห้วยป่าเปา  

 3.2.2 แหล่งน  าที่มีการพัฒนา 
 ในพื นที่ต าบลแม่สา มีแหล่งน  าที่มีการพัฒนา ประกอบด้วย แหล่งน  าชลประทานฝายสา แหล่ง
น  าชลประทานในพื นที่คาบเกี่ยวอ่างเก็บน  าน  าฮิ รวมพื นที่ชลประทานในต าบลแม่สา 1,271 ไร่ แหล่ง
น  าขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน 25 แห่ง ประกอบด้วย 

(1) สระหนองป่าไร่ 
(2) สระห้วยเย็น 
(3) สระหนองบวกฆ้อง 
(4) สระหนองควาย 
(5) สระห้วยปุย 
(6) สระห้วยขี มด (สระห้วยมุ้น) 
(7) สระห้วยเตาปูน 
(8) สระห้วยกลางแพะ 
(9) อ่างเก็บน  าห้วยตูคอก 
(10) สระห้วยจ าปู่อิน 
(11) สระห้วยปู่สิ่ว 
(12) สระห้วยเครือบ้า 
(13) สระห้วยบ่อหยาด 
(14) สระห้วยสวนเมี่ยง 
(15) สระหนองม่วง 
(16) สระหนองขี แฮ้ง 
(17) สระบ่อส้ม 
(18) สระห้วยปู่สุข 
(19) สระห้วยนาข่วง 
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(20) สระห้วยบ่อส้ม(ทรายขาว) 
(21) สระห้วยปู่ติ๊บ 
(22) สระห้วยหวาย 
(23) ฝายนาหมู 
(24) ฝายสา 
(25) ฝายห้วยจ าปอน  

 นอกจากนี  ยังมีแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ของกรม
พัฒนาที่ดิน จ านวน 70 แห่ง (ด าเนินการในปี 2549-2562) มีปริมาตรกักเก็บน  ารวม 88,200 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอียดในตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-3) และด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ดังนี บ่อโยก 8 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง ประปาภูเขา 1 แห่ง บ่อน  าตื น 255 แห่ง 
3.3 ทรัพยากรดิน 
 ทรัพยากรดินในพื นที่ต าบลแมส่า อ าเภอเวียงสา จังหวัดนา่น ประกอบด้วย 

   3.3.1 ดินคล้ายชุดดินน่านที่เป็นดินทรายแป้ง (Na-fsi) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ การะบายน  าค่อนข้างเลว คือ 

   - หน่วยแผนที่ดิน Na-fsi-silA : ดินคล้ายชุดดินน่านที่เป็นดินทรายแป้ง มีเนื อดินบนเป็นดินร่วน
ปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 1,134 ไร่ หรือร้อยละ 5.52 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.2 ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน  าตาล (Cg-br) สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การ
ระบายน  าดี คือ 
  - หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB : ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน  าตาล มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.3 ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่ลึกปานกลางและสีน  าตาล (Cg-md,br) สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด การระบายน  าดี มีเนื อที่รวม 420 ไร่ หรือร้อยละ 2.04 ของพื นที่ต าบล
ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
  1) หน่วยแผนที่ดิน Cg-md,br-clB : ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่ลึกปานกลางและสีน  าตาล มี
เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 311 ไร่ หรือร้อยละ 1.51 ของ
พื นที่ต าบล 
  2) หน่วยแผนที่ดิน Cg-md,br-clC : ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่ลึกปานกลางและสีน  าตาล มี
เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์มีเนื อที่ 109 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของ
พื นที่ต าบล 
 3.3.4 ชุดดินลี  (Li) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนชัน การระบายน  าดี คือ 
  - หน่วยแผนที่ดิน Li-gclD/st : ชุดดินลี  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความ
ลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน มีเนื อที่ 112 ไร่ หรือร้อยละ 0.54 ของพื นที่
ต าบล 



      3-4 
 

 3.3.5 ชุดดินลาดหญ้า (Ly) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การระบายน  าดี คือ 
  - หน่วยแผนที่ดิน Ly-slB : ชุดดินลาดหญ้า มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-
5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 18 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.6 ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่ลึกมาก (Ly-vd) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การ
ระบายน  าดี คือ  
  - หน่วยแผนที่ดิน Ly-vd-slB : ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่ลึกมาก มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปน
ทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  มีเนื อที่ 208 ไร่ หรือร้อยละ 1.01 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.7 ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การระบายน  าดี คือ 
  - หน่วยแผนที่ดิน Ml-gclB : ชุดดินมวกเหล็ก มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 251 ไร่ หรือร้อยละ 1.22 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.8 ชุดดินแม่ริม (Mr) สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีเนื อที่รวม 
1,674 ไร่ หรือร้อยละ 8.15 ของพื นที่ต าบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
   1) หน่วยแผนที่ดิน Mr-gslB : ชุดดินแม่ริม มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 180 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของพื นที่ต าบล 
  2) หน่วยแผนที่ดิน Mr-gslC :  ชุดดินแม่ริม มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 1,494 ไร่ หรือร้อยละ 7.27 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.9 ชุดดินแพร่ (Pae) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีเนื อที่
รวม 3,993 ไร่ หรือร้อยละ 19.43 ของพื นที่ต าบล -3 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
  1) หน่วยแผนที่ดิน Pae-lB/d3c : ชุดดินแพร่ มีเนื อดินบนเป็นดินร่วน ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั นกรวดลูกรัง มีเนื อที่ 1,969 ไร่ หรือร้อยละ 9.58 ของพื นที่ต าบล 
  2) หน่วยแผนที่ดิน Pae-slB : ชุดดินแพร่ มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 1,909 ไร่ หรือร้อยละ 9.29 ของพื นที่ต าบล 
 3) หน่วยแผนที่ดิน Pae-slC : ชุดดินแพร่ มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 115 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.10 ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายน  าดีปานกลาง (Pae-mw)  สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย การระบายน  าดีปานกลาง คือ 
 - หน่วยแผนที่ดิน Pae-mw-slB/d3c : ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายน  าดีปานกลาง มีเนื อ
ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั นกรวดลูกรัง มีเนื อที่ 535 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.60 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.11 ชุดดินสันป่าตอง (Sp) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การระบายน  าดี คือ 
  หน่วยแผนที่ดิน Sp-slB : ชุดดินสันป่าตอง มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-
5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 1,820 ไร่ หรือร้อยละ 8.85 ของพื นที่ต าบล 
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 3.3.12 ชุดดินท่าลี่ (Tl) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนชัน มีเนื อที่รวม 604 ไร่ หรือร้อยละ 2.94 
ของพื นที่ต าบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
  1) หน่วยแผนที่ดิน Tl-gclC : ชุดดินท่าลี่ เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความ
ลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 391 ไร่ หรือร้อยละ 1.90 ของพื นที่ต าบล 
  2) หน่วยแผนที่ดิน Tl-gclC/st : ชุดดินท่าลี่ เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน มีเนื อที่ 231 ไร่ หรือร้อยละ 1.04 ของพื นที่
ต าบล 
 3.3.13 ชุดดินท่ายาง (Ty) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนลาด มีเนื อที่รวม 
6,414 ไร่ หรือร้อยละ 31.20 ของพื นที่ต าบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
  - หน่วยแผนที่ดิน Ty-gclC : ชุดดินท่ายาง เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-
12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 4,683 ไร่ หรือร้อยละ 22.78 ของพื นที่ต าบล 
  - หน่วยแผนที่ดิน Ty-gclC/st : ชุดดินท่ายาง เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน มีเนื อที่ 1,731 ไร่ หรือร้อยละ 8.42 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.14 ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงสีน  าตาล (Ws-br) สภาพพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการระบาย
น  าดี คือ 
  - หน่วยแผนที่ดิน Ws-br-clB : ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงสีน  าตาล มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 5 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.15 ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงสีน  าตาลที่มีจุดประสีเทา (Ws-gm) สภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ มีการระบายน  าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีเนื อที่รวม 130 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของพื นที่ต าบล 
ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
   1) หน่วยแผนที่ดิน Ws-gm-clA ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่มีจุดประสีเทา มีเนื อดินบน
เป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 35 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของพื นที่ต าบล 
  - หน่วยแผนที่ดิน Ws-gm-clA/b ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่มีจุดประสีเทา มีเนื อดินบนเป็นดิน
ร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คันนา มีเนื อที่ 95 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.16 พื นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) มีความลาดชันมากกว่า 35  เปอร์เซ็นต์ สภาพเป็นพื นที่สูง
ชันถึงสูงชันมากที่สุด มีเนื อที่ 1,977 ไร่ หรือร้อยละ 9.62 ของพื นที่ต าบล 
 3.3.17 พื นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous areas) มีเนื อที่รวมทั งหมด 1,094 ไร่ หรือร้อยละ 
5.32 ของพื นที่ต าบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
  1) หน่วยแผนที่ดิน U : พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  มีเนื อที่ 862 ไร่ หรือร้อยละ 4.19 
ของพื นที่ต าบล 
  2) หน่วยแผนที่ดิน W : พื นที่น  า มีเนื อที่ 232 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของพื นที่ต าบล 

  โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 3-2 3-3 รูปที่ 3-4 และ 3-5 
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ตารางที่ 3-1 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 
ลบ.ม. ปีงบประมาณ 2549-2562 ในพื นทีต่ าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ พื นที่ขุดสระ ปีท่ี

ด้าเนินการ ต้าบล อ้าเภอ หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

1 นางสุภาพร พาราศรี แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

2 นายณรงค์ ธงแก้ว แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

3 นายพุฒ ใจเที่ยง แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

4 นายสมพงษ์ วุฒิยาน แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

5 นายสวิง ฟองกุณา แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

6 นายท่อง ธิปัญญา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

7 นายสวัส ทะนะวงค์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

8 นายสีนวน เมฆบังวัน แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

9 นายสุนทร ธิปัญญา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

10 นายอนุสรณ์ ธนะวงค์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

11 นายสายัณห์ ศรีปัญญา แม่สา เวียงสา 3 แม่สา เวียงสา น่าน 2551 

12 นางเชนิยา  สุภา แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

13 นางวาสนา  มหาวัน แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

14 นางอ าพร  กองแก้ว แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

15 นายประยูร  จันทร์ต๊ะ แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

16 นายเมืองแก้ว  มหาวัน แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

17 นายเสย  ทองหลิ ม แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

18 นายอินผ่อง  สีชมภ ู แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

19 นางเตรียม  ทองหลิ ม แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

20 นางสาลินี  สาล ี แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

21 นายถนอม  หมื่นโฮ้ง แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

22 นายนวน  ปิจดี แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 
 

 

 



      3-9 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ พื นที่ขุดสระ ปีท่ี

ด้าเนินการ ต้าบล อ้าเภอ หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

23 นายศรีจันทร ์ ทรายค า แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

24 นายส่ง  มหาวัน แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

25 นายม้อน เจริญสุข แม่สา เวียงสา 6 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

26 นางสุวรรณา ธนะภาษี แม่สา เวียงสา 6 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

27 นายทัศน ์เดชา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

28 นางศรีค า ธิยศ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

29 นายยง นวลละออง แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

30 นายคุณ ปิจนันท์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

31 นายเสรี เชียงทา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

32 น.ส.ภัคสุรีย์ นันตา คลองหก คลองหลวง 1 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

33 นายธีรเดช ธนานุตยกุล แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

34 นายจันทร์ อานาทอน แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

35 นายเดช กองแก้ว แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

36 นายเสนี่ยน ชมนันทร์ แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

37 นายคณิต ไชยวงศ์ กลางเวียง เวียงสา 1 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

38 นางบุญยวง ทรายค า แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

39 นายบุญทวน ศรีปญัญา แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

40 นายทิน ฐานะงาม แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

41 นายมูล สุรินทร์ แม่สา เวียงสา 3 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

42 นายศรีลัย กองค า แม่สา เวียงสา 3 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

43 นายอรุณ สุขสวรรณ์ แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

44 นางประพิศ อารินทร์ แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

45 นางยอด ยอดเรือน แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

46 นายอินถา มีบุญ แม่สา เวียงสา 6 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ พื นที่ขุดสระ ปีท่ี

ด้าเนินการ ต้าบล อ้าเภอ หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
22 นายนวน  ปิจดี แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

47 นางพวงผกา ยศทะนะ แม่สา เวียงสา 6 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

48 นางละเอียด มีบุญ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

49 นางสี สุรินทร์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

50 นางทยากร สิทธิยะ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

51 นายชาญ ธนะวงค์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

52 นายท่อง ธิปัญญา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

53 นายอ้อน  ปิจดี แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

54 นางมาลัย สิทธิยะ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

55 นางบัวผัน ไชยลังกา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

56 นายสุชาติ ชมนันท์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

57 นางค าป้อ พิมสาร แม่สา เวียงสา 8 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

58 นายพจน์ บุญรักษา แม่สา เวียงสา 1 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

59 นายเอนก ทรายค า แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

60 นายจิรยุทธ์ หมื่นโฮ้ง แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

61 นายสุชาติ มหาวัน แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

62 นายถนอม  ค าลือ (แทน) แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

63 นายพรไช ใจลังกา แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

64 นายเนียน เตชะสิทธิ์ แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

65 นางกุหลาบ อุดทา แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

66 นางสมร ธนะวงค์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

67 นายแสง ไกลถิ่น แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

68 นางคนึงนิจ ใจอารีย์ แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

69 นางเธียรทอง พัฒนใหญย่ิ่ง ดู่ใต้ เมิองน่าน 1 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

70 นายศรีลัย ปิจนัน กลางเวียง เวียงสา 3 แม่สา เวียงสา น่าน 2561 
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ตารางที ่3-2 แสดงค าอธิบายหน่วยแผนที่ดินของต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 

ล้าดับ
ที ่

หน่วยแผนที่ดิน ค้าอธิบาย เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 Na-fsi-silA ดินคล้ายชุดดินน่านท่ีเป็นดินทรายแป้ง  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 1,134 5.52 
2 Cg-br-clB ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน  าตาล  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  168 0.82 
3 Cg-md,br-clB ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่ลึกปานกลางและสีน  าตาล  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 311 1.51 
4 Cg-md,br-clC ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่ลึกปานกลางและสีน  าตาล  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 109 0.53 
5 Li-gclD/st ชุดดินลี  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต ์หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน 112 0.54 
6 Ly-slB ชุดดินลาดหญ้า มีเนื อดินบนเป็นดนิร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 18 0.09 
7 Ly-vd-slB ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่ลึกมาก  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 208 1.01 
8 Ml-gclB ชุดดินมวกเหล็ก  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 251 1.22 
9 Mr-gslB ชุดดินแม่รมิ  มีเนื อดินบนเป็นดินรว่นปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 180 0.88 
10 Mr-gslC ชุดดินแม่รมิ  มีเนื อดินบนเป็นดินรว่นปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 1,494 7.27 
11 Pae-lB/d3c ชุดดินแพร ่  มีเนื อดินบนเป็นดินรว่น ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั นกรวดลูกรัง 1,969 9.58 
12 Pae-slB ชุดดินแพร ่  มีเนื อดินบนเป็นดินรว่นปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 1,909 9.29 
13 Pae-slC ชุดดินแพร ่  มีเนื อดินบนเป็นดินรว่นปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 115 0.56 
14 Pae-mw-slB/d3c ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายน  าดีปานกลาง มีเนื อดินบนเป็นดนิร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ลึกปานกลางถึงชั นกรวดลูกรัง 535 2.60 
15 Sp-slB ชุดดินสันป่าตอง มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 1,820 8.85 
16 Tl-gclC ชุดดินท่าลี ่มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 391 1.90 
17 Tl-gclD/st ชุดดินท่าลี ่มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน 213 1.04 



 
 
ตารางที ่3-2 แสดงค าอธิบายหน่วยแผนที่ดินของต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ต่อ) 
ล้าดับ

ที ่
หน่วยแผนที่ดิน ค้าอธิบาย เนื อที่ (ไร่) 

ร้อย
ละ 

18 Ty-gslC ชุดดินท่ายาง มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 4,683 22.78 
19 Ty-gslD/st ชุดดินท่ายาง มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน 1,731 8.42 
20 Ws-br-clB ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงสีน  าตาล มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 5 0.02 
21 Ws-gm-clA ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่มีจดุประสีเทา  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 35 0.17 

22 Ws-gm-clA/b ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่มีจดุประสีเทา  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  95 0.46 
23 SC พื นที่ลาดชันเชิงซ้อน (ความลาดชนัมากกว่า 35  เปอร์เซ็นต ์)  1,977 9.62 
24 U พื นที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้าง 862 4.19 
25 W พื นที่แหล่งน  า 232 1.13 

รวมเนื อที่ทั งหมด 20,557 100 
   

ที่มา : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (2562)  
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ตารางที ่3-3 สมบัติดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

หน่วยแผนที่ดิน 
ความ

ลาดชัน 
การระบายน ้า 

ความจุ
แลกเปลี่ยน 

ความอิ่ม ความลึก  

อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม เนื อที ่

แคตไอออน ตัวเบส (ซม.) ที่เป็นประโยชน ์ ที่เป็นประโยชน ์ สมบูรณ์ ไร่ ร้อยละ 

(CEC) (BS)   (P2O5) (K2O) ของดิน     

Na-fsi-silA 0-2 ค่อนข้างเลว ต.ค.-20 35-75 >150 ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 1,134 5.52 

Cg-br-clB 2-5 ด ี < 10 <35 >150 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 168 0.82 

Cg-md,br-clB 2-5 ด ี < 10 <35 50-100 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 311 1.51 

Cg-md,br-clC 5-12 ด ี < 10 <35 50-100 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 109 0.53 

Li-gclD/st 12-20 ด ี >20 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 112 0.54 

Ly-slB 2-5 ด ี < 10 < 35 50-100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 18 0.09 

Ly-vd-slB 2-5 ด ี < 10 < 35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 208 1.01 

Ml-gclB 2-5 ด ี >20 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 251 1.22 

Mr-gslB 2-5 ด ี < 10 < 35 25-50 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 180 0.88 

Mr-gslC 5-12 ด ี < 10 < 35 25-50 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 1,494 7.27 

Pae-lB/d3c 2-5 ด ี < 10 < 35 50-100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 1,969 9.58 

Pae-slB 2-5 ด ี < 10 < 35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 1,909 9.29 

Pae-slC 5-12 ด ี < 10 < 35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 115 0.56 
Pae-mw-slB/d3c 2-5  ดีปานกลาง < 10 < 35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 535 2.6 

Sp-slB  2-5 ด ี < 10 < 35 >150 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 1820 8.85 

Tl-gclC  5-12 ด ี 44105 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 391 1.9 

Tl-gclD/st  12-20 ด ี 44105 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 213 1.04 

Ty-gslC  5-12 ด ี < 10 < 35 25-50 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 4683 22.78 
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ตารางที ่3-3 สมบัติดินในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ดิน 
ความ

ลาดชัน 
การระบายน ้า 

ความจุ
แลกเปลี่ยน 

ความอิ่ม ความลึก  

อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม เนื อที ่

แคตไอออน ตัวเบส (ซม.) ที่เป็นประโยชน ์ ที่เป็นประโยชน ์ สมบูรณ์ 
ไร่ ร้อยละ 

(CEC) (BS)   (P2O5) (K2O) ของดิน 

Ty-gslD/st 12-20  ด ี < 10 < 35 25-50 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 1731 8.42 
Ws-br-clB  2-5 ด ี 44105 35-75 50-100 ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 5 0.02 
Ws-gm-clA  0-2 ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว 44105 35-75 50-100 ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 35 0.17 

Ws-gm-clA/b  0-2 ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว 44105 35-75 50-100 ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 95 0.46 

SC  >35 - - - - - - - - 1977 9.62 
U - - - - - - - - - 862 4.19 
W - - - - - - - - - 232 1.13 

เนื อที่รวมทั งหมด 20,557 100 
 
 

ที่มา : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (2562) 
หมายเหตุ : อักษรย่อ s = ดินทราย ls = ดินทรายปนร่วน sl = ดินร่วนปนทราย scl = ดินร่วนเหนียวปนทราย cl = ดินร่วนปนดินเหนียว l = ดินร่วน  
 c = ดินเหนียว sil = ดินร่วนปนทรายแป้ง si = ดินทรายแป้ง sic = ดินเหนียวปนทรายแป้ง sicl = ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
 A/B = กลุ่มชุดดินเชิงซ้อน โดย A มีเนื อที่ร้อยละ 50 และ B มีเนื อที่ร้อยละ 50 
 vpd = การระบายน  าเลวมาก  pd = การระบายน  าเลว  spd = การระบายน  าค่อนข้างเลว  mw = การระบายน  าดีปานกลาง 
 wd = การระบายน  าดี   ewd = การระบายน  าดีมาก 
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กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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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 ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะมี

สาระส าคัญของชุมชนในภาพรวม 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 
4.2 การวิเคราะห์ผลจากการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) 
 ดังที่กล่าวข้างต้นว่า วัตถุประสงค์ของการจัดท า PRA ก็เพ่ือให้ทราบความต้องการของชุมชน 
เกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้ที่ดินมีผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยเนื้อที่ และเป็นไป
อย่างยั่งยืน 
 การวิเคราะห์จึงมีความจ าเป็นต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 เป็นกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 16 
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 ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน เกษตรกร และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่จ าเป็นต้องขอการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆ 
 การประเมินการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการวางแผนการใช้ที่ดินเป็นสิ่งที่จ าเป็น เป็น
การศึกษาชุมชนที่คนภายในชุมชนเป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์เอง โดยผ่านกระบวนการเสวนากลุ่ม เพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ตรงกับความต้องการของชุมชน และ
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการวางแผนร่วมกันและน าไปสู่การพัฒนาคนและชุมชนต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ท า
ให้ได้แนวทางในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล มีการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 มีสาระส าคัญ 3 ประการ สรุปได้ดังนี้ 

(1) ปัญหาหลักของต าบลแม่สา คือ  
- ปัญหาการขาดแคลนน้ าทางการเกษตร  
- ปัญหาดินเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
- ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ตะกอนดินไหลลงสู่แม่น้ าสา 
- ปัญหาการถือครองที่ดิน 

(2) ความต้องการของชุมชน เกษตรกร และเทศบาลต าบลแม่สา 
- ขุดลอกแหล่งน้ า 
- จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม 
- ปรับปรุงบ ารุงดิน 
- ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่เกษตร 
- ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าสาในพ้ืนที่ต าบลแม่ขะนิง ต าบลยาบหัวนา 

ต าบลปงสนุก และต าบลแม่สา 
(3) ที่มาของรายได้จากการเกษตรในปัจจุบัน 

(3.1) พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ในส่วนของข้าว เกษตรกรปลูกเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
(3.2) ปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสุกร โคเนื้อ 

 จากผลการจัดท า PRA ในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ระบุถึงปัญหา และความต้องการ
ของเกษตรกร/ชุมชน/องค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ข้างต้นนั้น การวิเคราะห์ที่จะเริ่มต้นด้วยการน าระบบ 
DPSIR มาใช้เพ่ือระบุปัญหาในภาพรวม หลังจากนั้นจะเป็นการจัดท าตารางที่ระบุปัญหา ความต้องการ 
การใช้ที่ดินในปัจจุบัน ความเหมาะสมของดิน การก าหนดเขตการใช้ที่ดินในอนาคตพร้อมข้อเสนอแนะ 
และกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนด 
  4.2.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ าทางการเกษตร  ต าบลแม่สามีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,355.48 
มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงที่ขาดแคลนน้ า คือ ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนเมษายน เป็นระยะเวลา
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ประมาณ 5 เดือน (ดังรายละเอียดในรูปที่ 2-4 หน้า 2-6) พ้ืนที่ต าบลแม่สามีพ้ืนเกษตรในเขตชลประทาน
เพียง 1,271 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.27 ของพ้ืนที่เกษตรต าบลแม่สา  
  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรคือ 1) แหล่งน้ าใน
ไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 2) แหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 3) 
การขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งนี้ แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน มิได้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้มี
น้ าใช้ตลอดทั้งปี แต่จะเป็นการกักเก็บน้ าเพ่ือเสริมในช่วงขาดแคลนเท่านั้น จากการตรวจสอบแหล่งน้ าใน
ไร่นานอกเขตชลประทานในปัจจุบันที่ด าเนินการแล้ว มีจ านวน 70 บ่อ ดังแผน ที่กิจกรรมของกรมพัฒนา
ที่ดินที่จะลงในเขตการใช้ที่ดินซึ่งจะมีทั้งพ้ืนที่นาข้าวและพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ อาจจะเป็นแหล่งน้ าในไร่นานอก
เขตชลประทานเพ่ิมเติม หรือขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่  คือ ล าน้ าแม่สา ขุดลอกหน้าฝายสา 
เป็นต้น 

อนึ่ง การที่พ้ืนที่เกษตรขาดความชื้นในดินเร็วกว่าปกติหลังฝนทิ้งช่วงนั้น มีสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง คือขาดอินทรียวัตถุที่จะช่วยอุ้มน้ าไว้เพ่ือการเติบโตของพืช โดยเฉพาะในดินทรายที่พบใน
ต าบลแม่สา 

4.2.2 ปัญหาดินเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
จากผลการวิเคราะห์ดิน 22 ตัวอย่าง ที่ได้เก็บในพ้ืนที่ต าบลแม่สา (รูปที่4-) นั้น มีรายละเอียด

ดังนี้ 
(1)  ปฏิกิริยาของดิน (pH) 

4.5 – 5.5 กรดจัด    9 ตัวอย่าง     
5.6 – 6.5 กรดเล็กน้อย  13 ตัวอย่าง 

สรุปได้ว่า ดินส่วนใหญ่เป็นกรดเล็กน้อย-กรดจัด กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินน่านควรมีการ
ปรับสภาพให้เป็นกลาง 

(2)  ฟอสฟอรัส (P) 
ต่ ากว่า 7 ต่ ามาก  6 ตัวอย่าง 
7 – 12 ต่ า   3 ตัวอย่าง 
13 – 24  ปานกลาง  5 ตัวอย่าง 
25 – 50 สูง   3 ตัวอย่าง 
มากกว่า 50 สูงมาก  5 ตัวอย่าง 

สรุปได้ว่า ดินส่วนใหญ่มีฟอสฟอรัสต่ ามาก 6 ตัวอย่าง ปานกลาง 5 ตัวอย่าง และสูง -สูงมาก 8 
ตัวอย่างแต่บางแปลงมีปัญหาเรื่องดินกรดร่วมด้วยจึงยังคงมีปัญหาเรื่องผลผลิตต่ า กิจกรรมของสถานี
พัฒนาที่ดินน่าน ควรมีการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่เหมาะสมตามค่า
วิเคราะห์ดิน และควรมีการปรับสภาพดินให้เป็นกลางร่วมด้วย 
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(3)  โปแตสเซียม (K) 
16 – 30 ต่ า   9 ตัวอย่าง 
31 – 60 ปานกลาง  7 ตัวอย่าง 
61 – 120 สูง   3 ตัวอย่าง 
มากกว่า 120  สูงมาก  3 ตัวอย่าง 

สรุปได้ว่า ดินส่วนใหญ่มีฟอสฟอรัสต่ า-ปานกลาง กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ควรมีการ
ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  4.2.3 ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ตะกอนดินไหลลงสู่แม่น้ าสา ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน 
มีตะกอนดินทับถมในบริเวณหน้าฝายสา ท าให้ความสามารถในการกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรลดลง 
กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินน่านควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่
เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

ในพ้ืนที่ป่าควรฟื้นฟูสภาพป่าเพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ า ในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตป่าที่มีความลาดชัน
ควรมีการท าการเกษตรร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

 4.2.4 ปัญหาการถือครองที่ดิน เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแม่สาบางส่วน ยังขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ท ากินทางการเกษตร พ้ืนที่เกษตรในบริเวณนี้จะมีความลาดชันและเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า กิจกรรมของสถานี
พัฒนาที่ดินน่านควรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ าแบบวิธีพืชใน
ระยะแรกและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ในพ้ืนที่ต าบลแม่สามีการ
ประกาศพ้ืนที่จัดที่ดินท ากินภายใต้โครงการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เนื่องจากมีพ้ืนที่ท า
กินของราษฎรอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าสา-แม่สาครฝั่งซ้าย ถนนสายแพร่-น่าน ดังรายละเอียดใน
รูปที่ 4-2 และเมื่อมีการประกาศพ้ืนที่ คทช.ควรมีการท าเกษตรควบคู่ไปกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้ง
วิธีพืชและวิธีกลเพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม 
ในส่วนพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ควรอนุรักษ์ไว้เป็นป่าต้นน้ า ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมควรฟื้นฟูสภาพป่าโดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม  

4.2.5 การวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยระบบ DPSIR ผลจากการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมใน
ต าบลแม่สา รวมถึงข้อมูลทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ได้น ามาวิเคราะห์ในระบบ DPSIR ปรากฏ
ดังรายละเอียดในรูปที่ 4-3  
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 แรงขับเคลื่อน (D) 

 ดินทราย / ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

 ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 

 การชะล้างหน้าดิน ตะกอนดินไหลลงสู่
แม่น้ าสา 

 ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

 แรงกดดัน (P) 

 ใช้ปุ๋ยเคมีมากข้ึน 

 ผลผลิตเสียหายจากการขาดแคลนน้ า 

 แหล่งน้ าตื้นเขิน เนื่องจากการทับถม
ของตะกอนดิน 

 ความสามารถในการกักเก็บน้ าลดลง 

 หนี้สินจากการลงทุนภาคเกษตร 

 รายได้จากการเกษตรลดลง 

 การชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่
ต้นน้ า 

 สภาวะ (S) 

 การตอบสนอง (R)   

อดีต – ปัจจุบัน 

 บ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (การขุดลอกแหล่งน้ า) 

 การปรับปรุงบ ารุงดิน/การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 

 การไถกลบตอซัง 

 เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช 

 บัตร ID – Din Dee 

 การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า 

 นโยบายภาครัฐ 
อนาคต 

 เพิ่มปริมาณและคุณภาพกิจกรรมที่ตอบสนองในอดีต – 
ปัจจุบัน 

 1 หมู่บ้าน 1 แหล่งน้ าชุมชน 

 งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

 โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

ผลกระทบ (I) 

 ผลผลิตต่ า 

 ต้นทุนการผลิตสูง 

 พืชผลเสียหายจากภัยแล้ง 

 ประสบภาวะขาดทุนในการลงทุนภาคการเกษตร 

 คุณภาพชีวิต 
 

รูปที ่4-3 การวิเคราะห์สถานการณ์โดยระบบ DPSIR ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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 4.2.6 ระบบการปลูกพืชในปัจจุบัน 
 ระบบการปลูกพืชในปัจจุบันของต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ในพ้ืนที่ลุ่ม บริเวณนี้อยู่ในเขตชลประทาน จะมีการใช้ประโยชนที่ดินอย่างเข้มข้น ระบบพืชที่
ปลูกได้แก่ 
 ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง ระบบนี้เป็นการปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวนาปรัง โดยจะเริ่มหว่านกล้า
ข้าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เพ่ือที่จะเริ่มปลูกข้าวนาปีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และเริ่มเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 
 ข้าวนาปี-ข้าวโพด ระบบนี้เป็นการปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา โดยจะเริ่ม
หว่านกล้าข้าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เพ่ือที่จะเริ่มปลูกข้าวนาปีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และเริ่ม
เก็บเกี่ยวข้าวนาปีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ในช่วงต้นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ดินยังคงมี
ความชื้นอยู่เกษตรกรจะเริ่มหยอดเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา และจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในช่วงปลายเดือนกลางเดือนเมษายน 
 ปอเทือง-ข้าวนาปี ระบบนี้เป็นการปลูกปอเทืองเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการปลูกข้าวนาปี ซึ่ง
จะเริ่มหว่านปอเทืองในช่วงปลายเดือนเมษายน และเริ่มไถกลบปอเทืองตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 
และจะเริ่มหว่านกล้าข้าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เพ่ือที่จะเริ่มปลูกข้าวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 
และเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 
 ในพ้ืนที่ดอน ระบบพืชที่ปลูกได้แก่ 
 ข้าวโพด-ข้าวโพด ระบบพืชนี้จะเป็นพ้ืนที่เกษตรในที่ดอนที่เกษตรกรเห็นว่ามีแหล่งน้ าให้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งได้ เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝน โดยจะเริ่มหยอดเมล็ดในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงกลางเดือนกันยายน ตามด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดู
แล้ง ซึ่งจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเมษายน  
 ข้าวโพด-ฟักทอง ระบบพืชนี้จะเป็นการปลูกพืชโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก และเกษตรกรมีแหล่ง
น้ าเพียงพอที่จะใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนโดยจะเริ่มหยอด
เมล็ดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงกลางเดือนกันยายน 
เกษตรกรอาจจะทิ้งฝักข้าวโพดคาต้นไว้เพ่ือรอให้ความชื้นของข้าวโพดลดลง และจะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยว
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เกษตรกรจะเริ่มปลูกฟักทอง และเก็บ
เกี่ยวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม  
 ข้าวโพด-ปอเทือง ระบบพืชนี้เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนโดยจะเริ่มหยอดเมล็ด
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงกลางเดือนกันยายนและหลังจากนั้น
ในช่วงปลายฤดูฝน เกษตรกรจะปลูกปอเทืองซึ่งเป็นพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
จ าหน่ายคืนให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินน่านโดยจะเริ่มหว่านปอเทืองในช่วงปลายเดือนกันยายน และจะเริ่ม
เก็บเก่ียวปอเทืองในช่วงเดือนมกราคม 
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 ข้าวนาปี-ปอเทือง ระบบพืชนี้จะเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวในนาที่ดอน เกษตรกรปลูกข้าวโดยอาศัย
น้ าฝนเป็นหลัก จะเริ่มหว่านกล้าในช่วงต้นเดือนมิถุนายนซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และจะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วง
เดือนพฤศจิกายน หลังจากเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งมีโอกาสขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
จึงปลูกปอเทืองซึ่งเป็นพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจ าหน่ายคืนให้แก่สถานีพัฒนาที่ดิน
น่านโดยจะเริ่มหว่านปอเทืองในช่วงปลายเดือนกันยายน และจะเริ่มเก็บเกี่ยวปอเทืองในช่วงเดือน
มกราคม 
 มันส าปะหลัง จะเริ่มปลูกในเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีต่อไป 
 ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ที่ปลูกได้แก่ ยางพารา สัก มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขาม ล าไย 
ดังรายละเอียด ในรูปที่ 4-4 

 
รูปที ่4-4 ระบบการปลูกพืชต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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บทที่ 5 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 
5.1  ทรัพยากรดิน 
  จากการส ารวจทรัพยากรดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยกองส ารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน นั้นได้มีการปรับปรุงโดยกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 7 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่ามีดิน 6 ชุดดิน และ 7 ดินคล้ายชุดดิน  โดยมีการประเมิน
คุณภาพที่ดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
5.2  ประเภทการใช้ท่ีดิน 
  ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจหลัก ที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันของต าบลต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ ข้าว หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพด ยางพารา ล าไย มะขาม มะม่วง  
5.3 ผลการประเมินคุณภาพที่ดิน 
  จากการใช้คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดิน ส าหรับการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลและระดับ
จังหวัด (ศันสนีย์ อรัญวาสน์ และค ารณ ไทรฟัก, 2562) ประเมินคุณภาพที่ดิน ได้จ าแนกชั้นความ
เหมาะสมทางกายภาพและข้อจ ากัดของประเภทการใช้ที่ดินของพืช 8 ชนิด ดังนี้ 
  (1) ข้าว 
   ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน
ปริมาณอินทรียวัตถุ (m) และ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Na-fsi-silA 
และ Ws-gm-clA/b 
   ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB   Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC  Li-gclD/st   Ly-
slB   Ly-vd-slB   Ml-gclB   Mr-gslB   Mr-gslC   Pae-lB/d3c   Pae-mw-slB/d3c   Pae-slB   Pae-
slC   Sp-slB  Tl-gclC  Tl-gclD/st  Ty-gslC   Ty-gslD/st   Ws-br-clB  Ws-gm-clA  และ SC  
 

  (2) หญ้าเลี้ยงสัตว์ 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัด
ด้านการระบายน้ า (o) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ 
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ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณ
อินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k)  
สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัด
ด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Na-fsi-silA Cg-br-clB   Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC     
Ly-slB  Ly-vd-slB   Ml-gclB   Mr-gslB   Mr-gslC   Pae-lB/d3c   Pae-mw-slB/d3c      Pae-slB   
Pae-slC  Sp-slB  Tl-gclC Ty-gslC  Ws-br-clB  Ws-gm-clA  และ Ws-gm-clA/b 
   ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ สภาวะการหยั่งลึก
ของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน 
(g)ได้แก่ Li-gclD/st Tl-gclD/st Ty-gslD/st   และ SC 
 

  (3) ข้าวโพด                                             
   ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r)  ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน 
ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) และ
มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g)   ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB   Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC  
Ly-slB   Ly-vd-slB  Pae-lB/d3c   Pae-mw-slB/d3c      Pae-slB   Pae-slC   Sp-slB และ Ws-br-clB 
 ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
 พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ดิน Ws-gm-clA 
 ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
 พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
Na-fsi-silA Li-gclD/st  Ml-gclB  Mr-gslB Mr-gslC Tl-gclC  Tl-gclD/st  Ty-gslC Ty-gslD/st  Ws-
gm-ClA/b และ SC 
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 (4) มันส าปะหลัง 
 ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)  
 พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความจุในการดูดยึด
ธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความ
เป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
(p) และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึก
ของดิน (d) และมีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB Cg-md,br-clB  Cg-
md,br-clC  Ly-slB  Ly-vd-slB  Pae-lB/d3c  Pae-mw-slB/d3c  Pae-slB   Pae-slC Sp-slB และ  Ws-
br-clB   
 ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)  
 พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ า (o) และ สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) ได้แก่ หน่วย
แผนที่ดิน Ml-gclB   Mr-gslB   Mr-gslC   Tl-gclC  Ty-gslC   และ Ws-gm-clA   
 ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N)  
 พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
Na-fsi-silA Li-gclD/st Tl-gclD/st  Ty-gslD/st Ws-gm-clA/b  และ SC 
 

 (5) ยางพารา 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) และ ด้านเนื้อดิน (s) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมี
ข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการ
ระบายน้ า (o) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB   Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC  Ly-slB   Ly-vd-
slB  Ml-gclB  Mr-gslB  Mr-gslC  Pae-lB/d3c  Pae-mw-slB/d3c Pae-slB   Pae-slC   Sp-slB  Tl-
gclC  Ty-gslC   Ws-br-clB  และ  Ws-gm-clA 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N)  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
Na-fsi-silA Li-gclD/st Tl-gclD/st  Ty-gslD/st Ws-gm-clA/b  และ SC 
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  (6) ล าไย 
   ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)  
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) และ ด้านเนื้อดิน (s) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมี
ข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการ
ระบายน้ า (o) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB   Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC  Ly-slB   Ly-vd-
slB  Ml-gclB  Mr-gslB  Mr-gslC  Pae-lB/d3c  Pae-mw-slB/d3c Pae-slB   Pae-slC   Sp-slB  Tl-
gclC  Ty-gslC   Ws-br-clB  และ  Ws-gm-clA 
   ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N)  
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
Na-fsi-silA Li-gclD/st Tl-gclD/st  Ty-gslD/st Ws-gm-clA/b  และ SC 
 

 (7) มะขาม 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน  
Cg-br-clB  Ly-vd-slB Pae-slB   Pae-slC และ Sp-slB 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน  
Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC   Ly-slB  Pae-lB/d3c   Pae-mw-slB/d3c Ws-br-clB และ Ws-gm-clA  
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N)  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
Na-fsi-silA   Li-gclD/st  Mr-gslB   Mr-gslC  Tl-gclC  Tl-gclD/st  Ty-gslC   Ty-gslD/st   Ws-gm-clA/b 
และ SC 
 

  (8) 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) และ สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) ได้แก่ หน่วย
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แผนที่ดิน Cg-br-clB Cg-md,br-clB  Cg-md,br-clC  Ly-slB  Ly-vd-slB  Pae-lB/d3c  Pae-mw-slB/d3c  
Pae-slB   Pae-slC Sp-slB และ  Ws-br-clB   
   ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)  
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ า (o) และ สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) ได้แก่ หน่วย
แผนที่ดิน Ml-gclB   Mr-gslB   Mr-gslC   Tl-gclC  Ty-gslC   และ Ws-gm-clA   
   ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N)  
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
Na-fsi-silA Li-gclD/st Tl-gclD/st  Ty-gslD/st Ws-gm-clA/b  และ SC 
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ชั้นความเหมาะสมของดิน เนื้อที ่

ข้า
ว 

หญ้
าเล

ี้ยง
-

สัต
ว์ 

ข้า
วโ

พด
 

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 

ยา
งพ

าร
า 

ล า
ไย

 

มะ
ขา

ม 

มะ
ม่ว

ง 

ไร่ ร้อยละ 

1. Na-fsi-silA S2rp S2op N N N N N N 1,134 5.52 
2. Cg-br-clB N S2bcmp S2rbcmp S2bcmp S3r S3r S2rbcmp S2rbcmp 168 0.82 
3. Cg-md,br-clB N S2bcmp S2rbcmpd S2bcmpd S3r S3r S3d S2rbcmpd 311 1.51 
4. Cg-md,br-clC N S2bcmp S2rbcmpdg S2bcmpdg S3r S3r S3d S2rbcmpd 109 0.53 
5. Li-gclD/st N S3d N N N N N N 112 0.54 
6. Ly-slB N S2bcmpk S2rbcmpkd S2bcmpkd S3r S3r S3d S2rbcmpkd 18 0.09 
7. Ly-vd-slB N S2bcmpk S2rbcmpk S2bcmpk S3r S3r S2rbcmpk S2rbcmp 208 1.01 
8. Ml-gclB N S2sd N S3sd S3rsd S3rsd N S3d 251 1.22 
9. Mr-gslB N S2sbcmpd N S3sd S3rsd S3rsd N S3sd 180 0.88 
10. Mr-gslC N S2sbcmpd N S3sd S3rsd S3rsd N S3sd 1,494 7.27 
11. Pae-lB/d3c N S2bcmpd S2rbcmpkd S2bcmpkd S3r S3r S3d S2rbcmpkd 1,969 9.58 
12. Pae-slB N S2bcmp S2rbcmpk S2bcmpk S3r S3r S2rbcmpk S2rbcmpk 1,909 9.29 
13. Pae-slC N S2bcmp S2rbcmpkg S2bcmpk S3r S3r S2rbcmpk S2rbcmpk 115 0.56 
14. Pae-mw-slB/d3c N S2bcmpd S2rbcmpkd S2bcmpkd S3r S3r S3d S2rbcmpk 535 2.60 
15. Sp-slB N S2bcp S2rbcpk S2bcpk S3r S3r S2rbcpk S2rbcpk 1,820 8.85 
16. Tl-gclC N S2sd N S3sd S3rsd S3rsd N S3d 391 1.90 
17. Tl-gclD/st N S3d N N N N N N 213 1.04 
18. Ty-gslC N S2sbcmpd N S3sd S3rsd S3rsd N S3sd 4,683 22.78 



 
 

ตารางที่ 5-1 ชั้นความเหมาะสมของดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ต่อ)  

หน่วยแผนที่ 

ชั้นความเหมาะสมของดิน เนื้อที ่

ข้า
ว 

หญ้
าเล

ี้ยง
-

สัต
ว์ 

ข้า
วโ

พด
  

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 

ยา
งพ

าร
า 

ล า
ไย

 

มะ
ขา

ม 

มะ
ม่ว

ง 

ไร่ ร้อยละ 

19. Ty-gslD/st N S3d N N N N N N 1,731 8.42 
20. Ws-br-clB N S2mp S2rmpd S2mpd S3r S3r S3d S2rmpd 5 0.02 
21. Ws-gm-clA N S2mp S3o S3o S3ro S3ro S3o S3o 35 0.17 
22. Ws-gm-clA/b S2rmp S2omp N N N N N N 95 0.46 
23. SC N N N N N N N N 1,977 9.62 
24. U - - - - - - - - 862 4.19 
25. W - - - - - - - - 232 1.13 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 20,557 100.00 

หมายเหตุ : 1. ค าอธิบายชุดดินดูจากตารางหน่วยแผนที่ดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
        2. ข้อจ ากัดในการประเมินคุณภาพท่ีดิน 
   r = ปริมาณน้ าฝน        o = การระบายน้ า 
   b = ความอ่ิมตัวด้วยด่าง      c = ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 
   m = ปริมาณอินทรียวัตถ ุ      p = ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
   k = ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์   a = ปฏิกิริยาของดิน 
   d = ความลึกของดิน       g = ความลาดชัน 
   s = เนื้อดิน 
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บทที่ 6 
แผนการใช้ท่ีดิน 

 
6.1 ปรัชญาในการจัดท าแผนการใช้ท่ีดินต าบล 

 ในการจัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลฉบับนี้ได้ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”1) เป็นหลัก โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป

ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัฒน์ 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

สมดุลและพร้อมต่อการรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ,2550) 

6.2 นโยบายแห่งรัฐในการก าหนดแผนการใช้ท่ีดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
   แผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ก าหนดไว้ตามกรอบของนโยบายแห่ง
รัฐ ดังรายละเอียดในตารางที ่6-1 
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ตารางที ่6-1 นโยบายแห่งรัฐที่เก่ียวข้องกับแผนการใช้ที่ดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ล าดับ

ที ่
กฎหมาย/ยุทธศาสตร์/แผนการ

ปฏิบัติ/แผนแม่บท 
รายละเอียด 

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

มาตรา 72(1) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของ
พื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

3 นโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงตอ่
รัฐสภา วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

นโยบายหลัก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
   5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
        5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่
ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลงัของภาครัฐ 
        5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินคา้เกษตร 
        5.3.5 ดูแลเกษตรกร ผูม้ีรายได้น้อยใหส้ามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในที่ดินท ากินแหล่งเงินทุน โครงการสร้างพื้นฐานและปัจจัยผลิต
ต่าง ๆ 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือสรา้งการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 
     10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือ
ครองท่ีดิน 
     10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบแหล่งน้ าชุมชน และทะเล 
นโยบายเร่งด่วน 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวตักรรม 

4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: 
ทรัพยากรดิน 

ประเด็นย่อยที่ 2.1 จัดท าแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
ประเด็นย่อยที่ 2.2 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ท่ีดินใหเ้ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

7 นโยบายและแผนการบริหารจดัการ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
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ตารางที ่6-1 นโยบายแห่งรัฐที่เก่ียวข้องกับแผนการใช้ที่ดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
กฎหมาย/ยุทธศาสตร์/แผนการ

ปฏิบัติ/แผนแม่บท 
รายละเอียด 

6 แผนพัฒนาภาคเหนือ 
พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปลรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

7 แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 2 พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและ อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

8 แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561-
2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 

9  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
__________________________________________________________________________________ 

1) ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550 ฐ) ได้หมายเหตุว่า “ประมวลการกลั่นกรองจากพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอพียง ซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอื่นๆ โดยได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน
โดยทั่วไป 
 

6.3 แผนการใช้ท่ีดิน 
การก าหนดเขตการใช้ที่ดินต าบลต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซ่ึงมีเนื้อที่ 20,557 

ไร่  นั้ น เขตการใช้ที่ ดิ นที่ ก าหนดขึ้ นเป็นผลที่ ได้ จากการศึกษาและวิ เคราะห์สถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกับการพิจารณาลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขต
อุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การใช้ที่ดิน เช่น มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
และมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ ประกอบกับการพิจารณาจากทิศทางตามกรอบ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเขตการใช้ที่ดินภายในพ้ืนที่ต าบลนี้ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ร่วมกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถก าหนดแนวทางการใช้ที่ดินตาม
ศักยภาพของทรัพยากร เพ่ือการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพ้ืนที่ สามารถก าหนดเขตการใช้ที่ดินของต าบลนี้
ได้ 5 เขต ได้แก่ (1)เขตป่าไม้ (2)เขตเกษตรกรรม (3)เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (4)เขตแหล่งน้ า 
และ(5)เขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังรายละเอียดในตารางที ่6-2 
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  6.3.1 เขตป่าไม้ มีเนื้อที่ 5,870 ไร่ หรือร้อยละ 28.55 ของพ้ืนที่ต าบลเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า
ไม ้

  ข้อเสนอแนะในการใช้พ้ืนที่ 
  (1) ชุมชนควรมีการรักษาป่าต้นน้ า และฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่ม

น้ า ชั้นที่ 1 และ 2 ให้เป็นป่าสมบูรณ์ 
  (2) ชุมชนควรสร้างจิตส านึกให้รักและอนุรักษ์ผืนป่า (สร้างฝายชะลอน้ า) 
  (3) ชุมชนควรปลูกป่าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
  (4) ชุมชนควรรักษาสมดุลทางธรรมชาติในผืนป่า และรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในผืนป่า เช่น เห็ด ผักหวาน เป็นต้น 
  6.3.2 เขตเกษตรกรรม 13,503 ไร่ แบ่งการวางแผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา ออกเป็น 4 ประเภท 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) เขตท่ีนาลุ่ม มีเนื้อที่ 1,134 ไร่ 
  ดินในเขตการใช้ที่ดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง เป็นดินลึก ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง เป็นดินคล้ายชุดดินน่าน 

  ปัญหาในการใช้ดินในปัจจุบัน 

- มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น ปลูกพืชชนิดเดิมซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม ท าให้เกิดโรค
และแมลงระบาดอย่างรุนแรง 

- ดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง พ้ืนที่เกษตรขาดความชื้นในดินเร็วกว่าปกติหลังฝน
ทิ้งช่วง 

  การจัดการที่ดินในอนาคต 
- ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรคและแมลง 
- ควรมีการปรับปรุงดินโดยมีการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของ

ดินเพิ่มการอุ้มน้ าของดินและเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ส าหรับพืช 
  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
ได้แก่ 

- ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน โดย
ใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2  โดยเชื่อมโยงกับ
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านวังแข ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

- หากมีการปลูกพืชหลังนาควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เพ่ือควบคุมโรคพืชในดิน 
- ขุดลอกหน้าฝายสาและขุดลอกคลองส่งน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บ

น้ า เบนน้ าเข้าและระบายน้ าออกจากพ้ืนที่นา 
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  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
 1) กรมการข้าว  สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ในการปลูกข้าวและปรับเปลี่ยนข้าว

พันธุ์ดีให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเรื่อง การบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าวต าบล

แม่-สา 
3) กรมชลประทาน สนับสนุนเรื่อง การบริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน 

   (2) เขตท่ีนาดอน มีเนื้อที่ 393 ไร่ 
    ดินในเขตการใช้ที่ดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง และดินร่วนปนดินเหนียว ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง ชุดดินที่พบมีทั้งดินคล้ายชุดดินน่านและชุดดินวังสะพุง 

  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 โดยเชื่อมโยงกับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านวังแข ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

- หากมีการปลูกพืชหลังนาควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เพ่ือควบคุมโรคพืชในดิน 
- ในพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ หากพ้ืนที่มีความเหมาะสมควรเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง

แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 

1) กรมการข้าว  สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ในการปลูกข้าวและปรับเปลี่ยนข้าว
พันธุ์ดีให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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2) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเรื่อง องค์ความรู้การปลูกข้าวแบบแห้งสลับ
เปียกและการบริหารจัดโรคและแมลงโดยชีววิธี และให้ความรู้ในการปลูกพืชหลังนาใช้น้ าน้อยที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

 (3) เขตพืชไร่ที่ดอน มีเนื้อที่ 5,385 ไร่ 
    ดินในเขตการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินทราย และมีบางส่วนเป็นดินร่วน
ปนดินเหนียว บางพ้ืนที่เป็นดินตื้นมีกรวดปน มีความลาดชันอยู่ในช่วง 2-20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็น
ชุดดินแพร่ ชุดดินแม่ริม ชุดดินสันป่าตอง และมีดินคล้ายชุดดินเชียงของ ชุดดินลี้ ชุดดินลาดหญ้า ชุด
ดินมวกเหล็ก และชุดดินท่าลี่อยู่ประปราย 

  ปัญหาในการใช้ดินในปัจจุบัน 

- ปลูกพืชชนิดเดิมซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม ท าให้เกิดโรคและแมลงระบาดอย่าง
รุนแรง 

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
- การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ขาดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรค่อนข้างมาก 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

  การจัดการที่ดินในอนาคต 
- ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรคและแมลง 
- ควรมีการท าการเกษตรร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- ควรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
- มีการปรับปรุงบ ารุงดินที่เหมาะสมเพ่ือปรับโครงสร้างดินและเพ่ิมธาตุอาหารที่

เป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างสม่ าเสมอ 
- จัดหาแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเกษตร 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
ได้แก่ 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกพืชร่วมกับการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้ง
วิธีพืชและวิธีกล 

- ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะทางกายภาพของดินที่
เหมาะสมกับการปลูกพืช โดยใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
โดยเชื่อมโยงกับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านวังแข ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

- หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ และมีความเหมาะสมควรเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
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- ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ เขตนี้  รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บน้ าได้ดีขึ้น 

  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
1) กรมส่งเสริมการเกษตร องค์ความรู้การบริหารจัดการโรคและแมลงโดยชีววิธี 

องค์ความรู้เรื่องพืชทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 (4) เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน มีเนื้อที่ 6,528 ไร่ 

  ดินในเขตการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินทราย มีความลาดชันอยู่ในช่วง 
5-20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นชุดดินท่ายาง 

    ปัญหาในการใช้ดินในปัจจุบัน 

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
- การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ขาดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรค่อนข้างมาก 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

  การจัดการที่ดินในอนาคต 
- ควรมีการท าการเกษตรร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- ควรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
- มีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อปรับโครงสร้างดินและเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์

ต่อพืชอย่างสม่ าเสมอ 
- จัดหาแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเกษตร 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
ได้แก่ 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกพืชร่วมกับการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้ง
วิธีพืชและวิธีกล 

- ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะทางกายภาพของดินที่
เหมาะสมกับการปลูกพืช โดยใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
โดยเชื่อมโยงกับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านวังแข ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

- หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ และมีความเหมาะสมควรเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

- ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ เขตนี้  รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บน้ าได้ดีขึ้น 

  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
1) กรมส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการผลิตไม้ผลให้คุณภาพ 



6-8 
 

2) กรมวิชาการ สนับสนุนเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานสินค้า 

 (5) เขตปศุสัตว์ มีเนื้อที่ 63 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของพ้ืนที่ต าบล เขตนี้เป็นโรงเรือน
สัตว์ของเกษตรกรและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
    ปัญหาในการใช้ดินในปัจจุบัน 

- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  การจัดการที่ดินในอนาคต 

- จัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการเกษตร ให้สัตว์มีน้ ากิน ใช้ในการปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ และปลูกไม้ยืนต้นไว้เป็นร่มเงาให้แก่สัตว์ 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
ได้แก่ 

- หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ และมีความเหมาะสมควรเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
1) กรมปศุสัตว์ สนับสนุนเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อเสนอแนะวิธีการเลี้ยง

สัตว์ การรวมกลุ่ม การปลูกและขยายพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์ การใช้อาหารหมักเลี้ยงสัตว์เพ่ือบรรเทาความ
เดือนร้อนให้เกษตรกรในฤดูแล้ง การให้อาหารเสริม การผสมพันธุ์ การควบคุมโรค 

6.3.2 เขตป่าไม้ มีเนื้อที่ 5,666 ไร่ หรือร้อยละ 27.56 ของพ้ืนที่ต าบลเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็น
ป่าไม ้

  ข้อเสนอแนะในการใช้พ้ืนที่ 
  (1) ชุมชนควรมีการรักษาป่าต้นน้ า และฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่ม

น้ า ชั้นที่ 1 และ 2 ให้เป็นป่าสมบูรณ์ 
  (2) ชุมชนควรสร้างจิตส านึกให้รักและอนุรักษ์ผืนป่า (สร้างฝายชะลอน้ า) 
  (3) ชุมชนควรปลูกป่าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
  (4) ชุมชนควรรักษาสมดุลทางธรรมชาติในผืนป่า และรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในผืนป่า เช่น เห็ด ผักหวาน เป็นต้น 
6.3.3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 816 ไร่ หรือร้อยละ 4.19 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่ของเขตนี้

เป็นบริเวณที่ตั้งของชุมชน ที่มีการตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายมีสภาพการใช้ที่ดินรอบชุมชนเป็นสวน
ไม้ผลผสมปะปนกับที่อยู่อาศัยสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 

6.3.4 เขตแหล่งน้ า มีเนื้อที่ 232 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของพ้ืนที่ต าบล เป็นล าห้วย ล าคลอง 
อ่างเก็บน้ า แหล่งน้ าในไร่นา คลองชลประทาน 

  ข้อเสนอแนะในการใช้พ้ืนที่ 
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  (1) ควรเร่งด าเนินการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินเพ่ิมเติม แต่ต้อง
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบการพิจารณาดังกล่าว 

  (2) ควรมีการบ ารุ งรักษาและขุดลอกแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มีอยู่ เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของการเก็บกักน้ า 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบลควรประสานกับกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
และแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยจัดท ากรอบแผนการด าเนินการตามล าดับความส าคัญ 

  (4) บริเวณพ้ืนที่ลุ่มในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ควรประสานหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ ป้องกันและด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครอง
พ้ืนที่ในเขตนี้เพราะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มต่ าไม่เหมาะส าหรับการน าที่ดินมา
ใช้ด้านเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย ควรคงสภาพไว้เพ่ือการรักษาสมดุลทางนิเวศต่อไป 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินนี้ ได้แก่ 
  (1) พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าและ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการกักเก็บน้ าผิวดิน 
  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
  (1) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล สนับสนุนเรื่องขุดเจาะน้ าบาดาล 
  (2) กรมชลประทานพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือกักเก็บน้ าผิวดินเพ่ิมเติม และขุดลอกแหล่งน้ าของ

ชลประทานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าผิวดิน 
6.3.5 เขตพ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่ 136 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของพ้ืนที่ต าบล ได้แก่ ทุ่งหญ้าสลับไม้

พุ่ม/ไม้ละเมาะ บ่อลูกรัง พ้ืนที่ถม โรงงานอุตสาหกรรม สุสานป่าช้า 
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ตารางที่ 6-2 เขตการใช้ที่ดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

เขตการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

เขตป่าไม้ 5,870 28.55 

เขตเกษตรกรรม 13,503 65.68 

1. เขตนาที่ลุ่ม 1,134 5.52 

2. เขตนาที่ดอน 393 1.91 

3. เขตพืชไร่ที่ดอน 5,385 26.19 

4. เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 6,528 31.75 

5. เขตปศุสัตว์ 63 0.31 

เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 816 4.19 

เขตแหล่งน้ า 232 1.13 

เขตพื้นที่อ่ืนๆ 136 0.44 

รวม 20,557 100 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากพ้ืนที่ ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  
ภายใต้โครงการคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (คทช.) จ านวนเนื้อที่ 2,866 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเหล่านี้
ทับซ้อนอยู่กับเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดในครั้งนี้หลายเขต แต่ละพ้ืนที่มีการชะล้างพังทลายของดิน และ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเร่งด่วน และมีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ าป้องกัน เพ่ือให้เกษตรกรท ากินได้อย่างยั่งยืน
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6.4 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน 
  จากแผนที่การใช้ที่ดินที่ก าหนดในระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดินได้มีทางเลือกในการ
ปลูกพืชโดยการจัดท าระบบการปลูกพืชขึ้นใหม่ รายละเอียด ดังนี้ 
  6.4.1 ในเขต-ที่นาลุ่ม 
   1) การปลูกพืชชนิดซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม มีความเสี่ยงให้เกิดโรคและแมลงระบาด ท า
ให้ผลผลิตเสียหาย 
   2) ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินจะขาดความชื้นได้เร็วกว่าปกติท าให้เสี่ยงต่อการขาดน้ า
ของพืช และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับอาจลดลง 
   3) การปลูกพืชหลังนา ด้วยสภาพดินเป็นที่ลุ่ม อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครากเน่า
โคนเน่าได้ 
   4) การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากท าให้เกษตรกรต้องลงทุน
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน หากราคาผลผลิตตกต่ า หรือผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
  6.4.2 ในเขต-ที่นาดอน 
   1) การปลูกพืชชนิดซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม มีความเสี่ยงให้เกิดโรคและแมลงระบาด ท า
ให้ผลผลิตเสียหาย 
   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 
  6.4.3 ในเขต-พืชไร่ที่ดอน 
   1) การปลูกพืชชนิดซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม มีความเสี่ยงให้เกิดโรคและแมลงระบาด ท า
ให้ผลผลิตเสียหาย 
   2) ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินจะขาดความชื้นได้เร็วกว่าปกติท าให้เสี่ยงต่อการขาดน้ า
ของพืช และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับอาจลดลง 
   3) การปลูกพืชหลังนา ด้วยสภาพดินเป็นที่ลุ่ม อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครากเน่า
โคนเน่าได้ 
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   4) การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากท าให้เกษตรกรต้องลงทุน
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน หากราคาผลผลิตตกต่ า หรือผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
   5) พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในที่ดอนนอกเขตชลประทาน มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าทาง
การเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง 
  6.4.4 ในเขต-ไม้ยืนต้นที่ดอน 
   1) ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินจะขาดความชื้นได้เร็วกว่าปกติท าให้เสี่ยงต่อการขาดน้ า
ของพืช และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับอาจลดลง 
   2) การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากท าให้เกษตรกรต้องลงทุน
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน หากราคาผลผลิตตกต่ า หรือผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
   3) พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในที่ดอนนอกเขตชลประทาน มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าทาง
การเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง 
   4) การปลูกพืชเชิงเดี่ยวท าให้เกษตรกรต้องรับภาระความเสี่ยงในเรื่องความแปรปรวน
ของผลผลิตต่อไร่และราคา เนื่องจากเกษตรกรพึ่งพารายได้จากพืชชนิดเดียว 
 ข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน
ของต าบลแม่สา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ในเขตที่นาลุ่ม 

- ในเขตชลประทาน เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปี ตามด้วยข้าวนาปรัง ในพ้ืนที่ลุ่มต่ าน้ าแช่
ขัง เกษตรกรจะมีช่วงที่แปลงเกษตรว่าอยู่ประมาณ เดือนครึ่ง เกษตรกรอาจจะคั่นด้วยการปลูกพืชปุ๋ย
สดหรือพืชตระกูลถั่วที่มีอายุการออกดอก ประมาณ 30 วัน แล้วสับกลบลงดิน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารในดิน อีกท้ังยังเป็นการช่วยตัดวงจรโรคและแมลงไปด้วย 

- ในเขตที่นาลุ่มที่สามารถบริหารจัดการเรื่องระบบน้ า การระบายน้ าได้ เกษตรกรจะ
ปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวโพดหลังนา ซึ่งการปลูกพืชปุ๋ยสดหรือพืชตระกูลถั่วคั่นระหว่างพืชหลักกับพืช
หลังนา เป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารในดิน และตัดวงจรโรคและแมลงได้  

- เกษตรกรอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดพืชหลังนาบ้างหลังจากปลูกติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 2 ปี เพ่ือเป็นการช่วยตัดวงจรโรคและแมลงระบาดได้อีกทางหนึ่งด้วย 

- ในการปลูกพืชหลังนาเกษตรกรควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 เพ่ือช่วยควบคุมและลด
ความเสี่ยงในการเกิดเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 

- เกษตรกรควรผสมผสานการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด และ
นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือป้องกันและควบคุม
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โรคและแมลงระบาด ไม่ควรเลือกใช้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งไปตลอด เพ่ือลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต 

2. ในเขตท่ีนาดอน 
- หลังปลูกข้าวนาปี เกษตรกรควรจะปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือ

เป็นการตัดวงจรโรคและแมลง และยังเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินไปด้วย 
- เนื่องจากพ้ืนที่นี้อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก มีความเสี่ยงในการขาด

แคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ควรมีการจัดหาแหล่งน้ าส ารองในไร่นา 
หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์และมีความเหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ชุมชนหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาแหล่งน้ าต้นทุนในพ้ืนที่และหาช่องทาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ 

- ในการปลูกพืชหลังนาเกษตรกรควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 เพ่ือช่วยควบคุมและลด
ความเสี่ยงในการเกิดเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 

- เกษตรกรควรผสมผสานการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด และ
นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคและแมลงระบาด ไม่ควรเลือกใช้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งไปตลอด เพ่ือลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต 

3. ในเขตพืชไร่ที่ดอน 
- เกษตรกรควรจะปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือเป็นการตัดวงจร

โรคและแมลง และยังเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินไปด้วย โดยพืชหมุนเวียนที่ปลูกควรเป็นพืชที่ใช้น้ าน้อย 
และควรปลูกผสมสาน หรือปลูกในรูปแบบการปลูกสลับแถบ 

- เกษตรกรควรผสมผสานการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด และ
นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคและแมลงระบาด ไม่ควรเลือกใช้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งไปตลอด เพ่ือลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต 

- เนื่องจากพ้ืนที่นี้อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก มีความเสี่ยงในการขาด
แคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ควรมีการจัดหาแหล่งน้ าส ารองในไร่นา 
หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์และมีความเหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ชุมชนหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาแหล่งน้ าต้นทุนในพ้ืนที่และหาช่องทาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ 
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4. ในเขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 
- เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงเดี่ยว ควรปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชผสมผสานตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค
และแมลง ลดความเสี่ยงในเรื่องความแปรปรวนของราคาและผลผลิตตกต่ า 

- พ้ืนที่ว่าระหว่างแถวไม้ผลไม้ยืนต้น ควรปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสีย
หน้าดิน สูญเสียธาตุอาหารในดิน 

- เกษตรกรควรผสมผสานการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด และ
นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคและแมลงระบาด ไม่ควรเลือกใช้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งไปตลอด เพ่ือลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต 

- เนื่องจากพ้ืนที่นี้อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก มีความเสี่ยงในการขาด
แคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ควรมีการจัดหาแหล่งน้ าส ารองในไร่นา 
หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์และมีความเหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ชุมชนหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาแหล่งน้ าต้นทุนในพ้ืนที่และหาช่องทาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ 

 

  

รูปที่ 6-1 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน 
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6.5 การจัดการความเสี่ยง (Risk management) 
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแม่สา โดยการปลูกพืชตาม
แผนการใช้ที่ดิน การปลูกพืชหลังนาเป็นพืชตระกูลถั่ว หรือพืชปุ๋ยสด เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 
อาจท าให้เกษตรกรขาดรายได้ แต่ เป็นการตัดวงจรโรคแมลงในแปลงปลูกพืชได้ การปลูกพืช
ตระกูลถั่วหรือพืชปุ๋ยสดจะได้ประโยชน์ 2 อย่าง คือ (1) เป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินท าให้ดิน
ร่วนซุย ดูดซับน้ าได้มากขึ้น ดูดซับปุ๋ยเคมีได้มากขึ้น (2) หากสามารถเก็บเมล็ดจ าหน่ายได้ เช่น 
ถั่วพร้า ถั่วด า ถั่วเขียว ปอเทือง จะเป็นรายได้แทนข้าวนาปรัง หรือพืชชนิดอ่ืนในฤดูแล้ง และ
กรมพัฒนาที่ดินมีงบประมาณรับซื้อ และ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ขายได้ แต่
เกษตรกรจะได้ที่ดินท ากินที่มีคุณภาพสูงขึ้นจากอินทรียวัตถุที่มาจากพืชตระกูลถั่ว และพืชปุ๋ย
สดเมื่อมีการไถกลบไปในดิน 
  ความต้องการของเกษตรกรที่จะเริ่มหรือขยายการผลิต “เกษตรอินทรีย์” นั้น
จ าเป็นต้องมีน้ าสะอาดและพอเพียง หากมีแหล่งน้ าธรรมชาติต้องตรวจสอบคุณภาพน้ า หากมี
น้ าไม่เพียงพอจ าเป็นต้องมีแผนการก่อสร้าง “แหล่งน้ าในไร่นา” เพ่ิมเติม 

 



 
 

ตารางท่ี 6-3 การเปรียบเทียบระบบการปลูกพืชก่อนและหลังมีแผนการใช้ที่ดิน 

เขตการใช้ท่ีดิน ระบบการปลูกพืชปัจจุบัน ระบบการปลูกพืชหลังมีแผนการใช้ท่ีดิน 

นาลุ่ม นาปี - นาปรัง นาปี - พืชตระกูลถั่ว 

    นาปี - ปอเทือง - นาปรัง 

  นาปี - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นาปี - ปอเทือง - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

  นาปี ปอเทือง - นาปี 

นาดอน นาปี นาปี - ปอเทือง 

    นาปี - พืชหมุนเวียน 

พืชไร่ที่ดอน ข้าวโพด - ข้าวโพด ข้าวโพด - พืชหมุนเวียน 

  ข้าวโพด - ฟักทอง ข้าวโพด - ปอเทือง 

  มันส าปะหลัง พืชไร่หมุนเวียน 

ไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 7 

การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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บทที่ 7 
การขับเคลื่อนแผนการใช้ท่ีดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 
7.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ภายหลังการจัดท า แผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา อ าเภอเมืองเวียงสา จังหวัดน่าน แล้วจะต้อง

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 7.1.1 จัดท าเป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2563 และแผนล่วงหน้า ปี 2564-2567 

 7.1.2 น า แผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา ไปน าเสนอต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา เพ่ือมีมติ

ให้ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผน 

 7.1.3 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน เสนอเป้าหมายและงบประมาณให้รายการมายังกรมพัฒนาที่ดิน 

7.2 ตัวช้ีวัด 
 7.2.1 จ านวนกิจกรรมที่กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

  - การปรับปรุงบ ารุงดิน 

  - การบริหารจัดการน้ า 

  - การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

 7.2.2 จ านวนโครงการวิจัยร่วมกับส่วนราชการอ่ืนในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 - พัฒนาพื้นที่เพ่ือการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
 - ผลสัมฤทธิ์ในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

7.3 ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนการใช้ท่ีดินต าบลแม่สา  
 ปัญหาการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ต าบลแม่สานั้น มีผลกระทบมาจากพ้ืนที่ต าบลอ่ืนซึ่งตั้งอยู่
ตอนบน เนื่องจากตะกอนดินที่มีผลจากการชะล้างพังทลายของดินเพราะมีการท าการเกษตรที่ไม่ได้
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ดังนั้นปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่เกิดขึ้น ท าให้อ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่แม่สา
ตื้นเขินทุกแห่งไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ ส่งผลให้ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ดังกล่าวข้างต้น 
 การพัฒนาการเกษตรในต าบลแม่สาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนการใช้ที่ดินทุก
ต าบลในลุ่มน้ าสาไปในเวลาเดียวกัน 
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7.4 กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตการใช้ท่ีดินที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 
 7.4.1 เขตนาที่ลุ่ม 1,134 ไร่ 
  (1) การปรับปรุงบ ารุงดิน ประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
ทั้งในกลุ่มเกษตรกรทั่วไป และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
เพ่ือฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินลดการ
เผาในพ้ืนที่เกษตรกร ทั้งนี้กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินจะเชื่อมโยงและขับเคลื่อนผ่านธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 42,500 บาท 
  (2) การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ า อาทิเช่น การขุดลอกหน้าฝายสา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บน้ าผิวดิน วงเงิน
งบประมาณตามการส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
  (3) การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากพ้ืนที่เป็นพื้นที่ค่อนข้าง
ราบและเป็นพ้ืนที่ปลายน้ า จะต้องมีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ าเพ่ือช่วย
บรรเทาปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน 
 7.4.2 เขตนาที่ดอน 393 ไร่ 
  (1) การปรับปรุงบ ารุงดิน ประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
บางพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพ่ือจ าหน่ายคืนแก่กรมพัฒนาที่ดิน 
ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดเพ่ือฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาดิน
กรด ใช้ปูนโดโลไมท์ในการปรับสภาพดินกรด และส่งเสริมการไถกลบตอซังและพืชหลังนาเพ่ือเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดินลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร ทั้งนี้กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินจะเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนผ่านธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 67,250 บาท 
  (2) การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่เกษตรกรที่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า วงเงินงบประมาณตามการส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน 
  (3) การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของ จะต้องมีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
ป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ าเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน  และมีการปลูกในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ าผิวดิน และรักษาความชุมชื้นของดิน 
 7.4.3 เขตพืชไร่ที่ดอน 5,385 ไร่ 
  (1) การปรับปรุงบ ารุงดิน ประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
บางพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพ่ือจ าหน่ายคืนแก่กรมพัฒนาที่ดิน 
ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดเพ่ือฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาดิน
กรด ใช้ปูนโดโลไมท์ในการปรับสภาพดินกรด และส่งเสริมการไถกลบตอซังและพืชหลังนาเพ่ือเพ่ิม
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อินทรียวัตถุในดินลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร ทั้ งนี้กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินจะเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนผ่านธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 147,000 บาท  
  (2) การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่เกษตรกรที่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า วงเงินงบประมาณตามการส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน 

  (3) การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของ จะต้องมีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
ป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ าเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน  และมีการปลูกในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ าผิวดิน และรักษาความชุมชื้นของดิน 
 7.4.4 เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 6,528 ไร่ 
  (1) การปรับปรุงบ ารุงดิน ประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาดินกรดใช้ปูนโดโลไมท์ในการปรับสภาพดินกรด ทั้งนี้กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดิน
จะเชื่อมโยงและขับเคลื่อนผ่านธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 50,250 บาท 
  (2) การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่เกษตรกรที่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า วงเงินงบประมาณตามการส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน 
  (3) การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของ จะต้องมีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
ป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ าเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน และมีการปลูกในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ าผิวดิน และรักษาความชุมชื้นของดิน 
 7.4.5 เขตปศุสัตว์ 63 ไร่ 
  (1) การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่ เกษตรกรที่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า วงเงินงบประมาณตามการส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน 
 7.4.6 เขตแหล่งน้ า 232 ไร่ 
  (1) การบริหารจัดการน้ า เป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ าสาธารณะของต าบลซึ่ง
จะต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า อาทิเช่น การขุดลอกล าห้วย หนองน้ า 
และสระเก็บน้ าในเขตพ้ืนที่นี้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บน้ าผิวดิน วงเงินงบประมาณตามการ
ส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะบูรณาการงานอยู่ในทุกเขตพ้ืนที่ 
  ทั้งนี้ในส่วนของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 336,500 บาท และกิจกรรม
การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ 
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406,000 บาท การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
กักเก็บน้ าผิวดิน 8 แห่ง ที่ชุมชนต้องการให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน และการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ า จ านวน 100,000 กล้า วงเงินงบประมาณ 120,000 บาท นั้น กิจกรรมทั้งหมดนี้จะมีการ  
บูรณาการลงในทุกเขตการใช้ที่ดินตามความเหมาะสม ดังรายละเอียดในตารางที่ 7-1 
7.5 กิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานอ่ืนตามเขตการใช้ท่ีดิน 
 7.5.1 เขตที่ลุ่ม 1,134 ไร่ 
  (1) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ/หรือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนองค์
ความรู้ในการใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชหลังนาและหาตลาดรองรับ 
  (2) กรมการข้าว สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการใช้พันธุ์ข้าว และการป้องกันก าจัดศัตรู
ข้าวและการจัดการโรค/แมลง ในกลุ่มที่เกษตรกรนาแปลงใหญ่มีความพร้อมจะมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 7.5.2 เขตนาที่ดอน 393 ไร่ 
  (1) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ/หรือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนองค์
ความรู้ในการใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชหลังนาและหาตลาดรองรับ 
  (2) กรมการข้าว สนับสนุนองค์ความรู้ เรื่องการใช้พันธุ์ข้าวและการป้องกันก าจัดศัตรู
ข้าวและการจัดการโรค/แมลง 
  (3) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ/หรือ ทหารช่างพัฒนา สนับสนุนการขุดเจาะน้ า
บาดาล 
 7.5.3 เขตพืชไร่ที่ดอน 5,385 ไร่ 
  (1) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ/หรือส านักงานสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนองค์
ความรู้ในการใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชและหาตลาดรองรับ ทั้งในเขตที่เหมาะสมและ
ต้องการปรับเปลี่ยนชนิดพืช 
  (2) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนองค์ความรู้ในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) 
  (3) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนองค์ความรู้ในการท าเกษตรผสมผสานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  (4) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ/หรือ ทหารช่างพัฒนา สนับสนุนการขุดเจาะน้ า
บาดาล 
 7.5.4 เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 6,528 ไร่ 
  (1) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ/หรือส านักงานสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนองค์
ความรู้ในการใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชและหาตลาดรองรับ ทั้งในเขตที่เหมาะสมและ
ต้องการปรับเปลี่ยนชนิดพืช 



     7-5 
 

  (2) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนองค์ความรู้ ในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) 
  (3) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ/หรือ ทหารช่างพัฒนา สนับสนุนการขุดเจาะน้ า
บาดาล 
 7.5.5 เขตปศุสัตว์ 63 ไร่ 
  (1) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการปลูกหญ้าเลี้ยง
สัตว์ 
 7.5.6 เขตแหล่งน้ า 232 ไร่ 
  (1) ส านักงานชลประทานน่าน สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ า 
ทั้งนี้  สถานีพัฒนาที่ดินน่านจะประสานแผนการใช้ที่ดินนี้ให้หน่วยงานสนับสนุนรับทราบ ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 7-2 
7.6 เป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) 
 การด าเนินการตามเขตการใช้ที่ดินต าบลแม่สาฉบับนี้ ได้จัดท าแผนและเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ระยะ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จนถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตาม
กิจกรรมหลักท้ัง 3 กิจกรรม ดังรายละเอียดตารางที่ 7-3 ประกอบด้วย 
 7.6.1 การปรับปรุงบ ารุงดิน วงเงินงบประมาณ 3,702,500 บาท 
 7.6.2 การบริหารจัดการน้ า วงเงินงบประมาณ 1,218,000 บาท และเพ่ิมเติมตามการส ารวจ
ออกแบบของส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
 7.6.3 การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  



 

ตาราง 7-1 กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตการใช้ท่ีดินที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 

เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
เขตนาทีลุ่่ม 1,134 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
   1.3 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
   1.4 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.5 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 
   1.6 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 
   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

42,500 บาท 
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เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
เขตนาทีด่อน 465 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
   1.5 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
   1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 
   1.8 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 
   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

67,250 บาท 
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เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
เขตพืชไร่ทีด่อน 5,432 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
   1.5 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
   1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 
   1.8 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 
   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

147,000 บาท 

  

7-8 



 
 

เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 6,613 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
   1.3 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.4 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
   1.5 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 
2. การบริหารจัดการน้ า 
   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

 50,250 บาท 

เขตปศุสัตว์ 63 ไร่ 1. การบริหารจัดการน้ า 
1.1 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน    

 

เขตแหล่งน้ า 232 ไร่ 1. การบริหารจัดการน้ า 
1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า    
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ตาราง 7-2 สรุปกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่สนับสนุนในเขตการใช้ท่ีดิน 

เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 
เขตนาทีลุ่่ม 1,134 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
   1.3 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 
   1.4 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.5 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 
   1.6 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 
   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. ใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชหลังนาและ
หาตลาดรองรับ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน/
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 
2. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พันธุ์ข้าว 
(กรมการข้าว) 
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดศัตรู
ข้าวและการจัดการโรค/แมลง (กรมการข้าว) 
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(กรมการข้าว) 
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เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 
เขตนาทีด่อน 393 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 
   1.5 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
   1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 
   1.8 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 
   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. ใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชหลังนาและ
หาตลาดรองรับ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน/
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 
2. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พันธุ์ข้าว 
(กรมการข้าว) 
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดศัตรู
ข้าวและการจัดการโรค/แมลง (กรมการข้าว) 
4. สนับสนุนการขุดเจาะน้ าบาดาล (ทหารช่างพัฒนา/
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 
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เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 
เขตพืชไร่ทีด่อน 5,385 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 
   1.5 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
   1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 
   1.8 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 
   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. ใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชและหา
ตลาดรองรับ ทั้งในเขตที่เหมาะสมและในเขตที่ไม่
เหมาะสมและต้องการปรับเปลี่ยนชนิดพืช (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดน่าน/ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 
2. การอบรมให้ความรู้การเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) (กรมวิชาการ
เกษตร) 
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การท าการเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กรม
ส่งเสริมการเกษตร) 
4. สนับสนุนการขุดเจาะน้ าบาดาล (ทหารช่างพัฒนา/
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 
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เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 
เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 6,528 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 
   1.3 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.4 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
   1.5 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 
2. การบริหารจัดการน้ า 
   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. ใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชและหา
ตลาดรองรับ ทั้งในเขตที่เหมาะสมและในเขตที่ไม่
เหมาะสมและต้องการปรับเปลี่ยนชนิดพืช (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดน่าน/ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 
2. การอบรมให้ความรู้การเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มารฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) (กรมวิชาการ
เกษตร) 
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การท าการเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กรม
ส่งเสริมการเกษตร) 
4. สนับสนุนการขุดเจาะน้ าบาดาล (ทหารช่างพัฒนา/
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 
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เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 
เขตปศุสัตว์ 63 ไร่ 1. การบริหารจัดการน้ า 

   1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
   1.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

1. ส่งเสริม/สนับสนุนการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน) 

 

เขตแหล่งน้ า 232 ไร่ 1. การบริหารจัดการน้ า 
   1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ า 
(ส านักงานชลประทานน่าน) 
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ตาราง 7-3 เป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณโครงการน าร่อง ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 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 

 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน               

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล, 
ปศุสัตว์ 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ ราย 100 100 100 100 100 500 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 พด. 

นาดอน, พืชไร่    1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ตัน 10 10 10 10 10 50       พด. 
นาลุ่ม, นาดอน, 
พืชไร่ 

   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ไร่ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 7,000 22,500 22,500 22,500 22,500 15,000 105,000 พด. 

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล, 
ปศุสัตว์ 

   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

กลุ่ม 7 7 7 7 7 7 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 พด. 

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล, 
ปศุสัตว์ 

   1.5 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ แห่ง 1 1 1 1 1 1 396,500 396,500 396,500 396,500 396,500 1,982,500 พด. 

    1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ ตัน 100 100 100 100 100 500 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 850,000 พด. 
นาดอน, พืชไร่, 
ไม้ผล 

   1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด ไร่ 200 200 200 200 200 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 พด. 

นาลุ่ม, นาดอน, 
พืชไร่ 

   1.8 การรณรงค์ไถกลบตอซัง ไร่ 200 200 200 200 200 1,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 350,000 พด. 

นาลุ่ม    1.9 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 

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

 2. การบริหารจัดการน้ า               
    2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดิน

และน้ า 
 8 6    14        

นาลุ่ม   2.1.1 โครงการขุดลอกฝายสา  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.2 โครงการขุดลอกสระห้วยปู่หยาด  1            พด. 

พืชไร่, ไม้ผล   2.1.3 โครงการขุดลอกสระหนองป่าไร่  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.4 โครงการขุดลอกสระห้วยเย็น  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.5 โครงการขุดลอกสระหนองควาย  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.6 โครงการขุดลอกสระห้วยเตาปูน  1            พด. 
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เขตการใช้
ท่ีดิน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

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

พืชไร่, ไม้ผล   2.1.7 โครงการขุดลอกสระห้วยปู่สิ่ว  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.9 โครงการขุดลอกสระห้วยปู่ต๊ิบ  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.10 โครงการขุดลอกสระหนองบวกฆ้อง   1           พด. 
+พืชไร่, ไม้
ผล 

  2.1.11 โครงการขุดลอกสระห้วยปุย   1           พด. 

พืชไร่, ไม้ผล   2.1.12 โครงการขุดลอกสระห้วยมุ้น   1           พด. 

พืชไร่, ไม้ผล   2.1.13 โครงการขุดลอกสระห้วยสวนเมี่ยง   1           พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.14 โครงการขุดลอกสระน้ าหนองม่วง   1           พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.15 โครงการขุดลอกสระห้วยนาข่วง   1           พด. 
นาดอน, พืชไร่, 
ไม้ผล, ปศุสัตว์ 

   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 

 20 10 10 10 10 60 406,000 203,000 203,000 203,000 203,000 1,218,000 พด. 

 3. การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน               
นาดอน, นาดอน
, พืชไร่, ไม้ผล, 
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. 

 4. การบูรณาการงานของหน่วยงานอื่น               
ป่าไม้    4.1 โครงการท าแนวกันไฟป่าชุมชนและต าบลแม่สา ครั้ง 1 1 1 1 1 5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 
ป่าไม้    4.2 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า ครั้ง 5 5 5 5 5 25 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 
แหล่งน้ า, ป่าไม ้    4.3 โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน

เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ครั้ง 1 1 1 1 1 5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 

แหล่งน้ า, ป่าไม ้    4.4 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าต าบลแม่สา ครั้ง 1 1 1 1 1 5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 อบต.แม่สา 
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น    4.5 โครงการส่งเสริมเพาะพันธุ์กล้าไม้ ครั้ง 1 1 1 1 1 1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 
นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล 

   4.6 โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่สา 

ครั้ง 5 5 5 5 5 5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล 

   4.7 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการปลูกผักปลอด
สารพิษ 

ครั้ง 1 1 1 1 1 1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล 

   4.8 โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์
ทางด้านการเกษตร 

ครั้ง 1 1 1 1 1 1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 อบต.แม่สา 
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ค ำน ำ 

 

“แนวทางการจัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา” ฉบับนี้ได้ยึดหลักการของ UNEP and FAO  

ที่ก าหนดไว้ในเอกสารชื่อ “Negotiating a Sustainable Future for Land” ซึ่งมีข้ันตอนในการก าหนด
ทางเลือกในการใช้ที่ดิน ดังนี้ 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการดังกล่าวได้น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศไทย ร่วมกับวิธีการต่างๆ                  
ที่จ าเป็นอีกหลายด้าน เช่น Participatory Rural Appraisal (PRA) การประเมินคุณภาพท่ีดิน ฯลฯ ซึ่ง
ได้ปรากฏอยู่ในแนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล ฉบับนี้  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1   หลักกำรและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560 มาตรา 72(1) ได้มีการบัญญัติให้มีการวาง
แผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการ พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ต่อมาได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ   ลงวันที่ 6 

เมษายน 2561 มีแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้มี   การจัดท า
แผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินต าบลจ านวน 7,225 ต าบล  ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2565 ตลอดจนน าแผนการใช้ที่ดินต าบลไปสู่การปฏิบัติเ พ่ือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศแผนปฏิรูป ประเทศ
ดังกล่าวข้างต้น สถานีพัฒนาที่ดินน่าน จึงได้จัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา จังหวัดน่านขึ้น 

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 าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

1.4  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.4.1 ทบทวนเอกสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิที่จะน ามาวิเคราะห์และใช้
ในการก าหนดเขตการใช้ที่ดิน ดังนี้ 

(1)  ด้านกายภาพ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ภูมิอากาศ สภาพ
การใช้ที่ดิน 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 
ประเมินคุณภาพท่ีดิน และ กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน (ตามอ านาจหน้าที่ของกรมฯ) 

1.4.5 ส ารวจข้อมูลทั้ง กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนที่ต 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 หรือ สภาต าบล มีมติรับรอง ซึ่งอาจมีการตั้งงบของ
เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ เช่น งบซื้อเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน ซึ่งปลูกโดย
เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลนั้น เป็นต้น 

(2)  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย (มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) มีการปฏิบัติในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดในแผนการใช้ที่ดินเขต
ต่างๆ โดย มีงบประมาณด าเนินการในแต่ละปี 
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) 
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อุทกวิทยา (hydrology) พืชพรรณ (vegetation) และสัตว์  (fauna) ซึ่งการปรับปรุงที่ดิน (land 

improvement) ได้แก่ การท าขั้นบันไดและการระบายน้ า เป็นต้น (FAO, 1993) 
  1.5.2 ดิน (Soil) 

  “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ น้ า และอินทรียวัตถุต่างๆ ที่เจือปน
กับเนื้อดินด้วย (มาตรา 4 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) 
  “ดิน” ในทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นบน
พ้ืนผิวโลก เป็นวัตถุที่ค้ าจุนการเจริญเติบโต และการทรงตัวของต้นไม้ ดินประกอบด้วยแร่ธาตุ และ
อินทรียวัตถุต่างๆ และมีลักษณะชั้นแตกต่างกัน แต่ละชั้นที่อยู่ต่อเนื่องกัน จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน ตามขบวนการก าเนิดดิน (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม 21) 
1.6  ค ำส ำคัญ 

  ต าบลแม่สา : ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป 
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บทที่ 2  

ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

  ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดน่ำน อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอเวียงสำ 
ประมำณ 6 กิโลเมตร และห่ำงจำกจังหวัดน่ำน ประมำณ 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 32.89 ตำรำง
กิโลเมตร หรือ 20,557 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลปงสนุก ต ำบลแม่ขะนิง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต ำบลอ่ำยนำไลย อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลกลำงเวียง อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลอ่ำยนำไลย อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

2.2 การแบ่งส่วนการปกครอง 
  ต ำบลแม่สำ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้ำน ดังนี้  
 หมู่ที ่ 1  บ้ำนวัวแดง 
 หมู่ที ่ 2  บ้ำนวังแข 

 หมู่ที่  3  บ้ำนเหล่ำ 
 หมู่ที่  4  บ้ำนวังตูบ 

 หมู่ที ่ 5  บ้ำนเอิน 

 หมู่ที ่ 6  บ้ำนวังดินใหม่ 
 หมู่ที ่ 7  บ้ำนวังยำว 

 (กรมกำรปกครอง, 2556) 
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รูปที่ 2-1 อำณำเขตละที่ตั้ง ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
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2.3 ประวัติความเป็นมาของต าบลแม่สา 
  ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ได้แยกออกมำจำกต ำบลปงสนุก เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 
2536 มีพ้ืนที่ 20,557 ไร่ มีประชำกรจ ำนวน 3,190 คน กำรปกครองมี 7 หมู่บ้ำน ประชำกรส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพ ท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ และเลี้ยงสัตว์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำได้ก ำหนดสภำพกำรณ์คำดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ 
ซ่ึงเป็นต ำบลขนำดเล็กประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต ด้ำน
กำรศึกษำ เพ่ือแก้ปัญหำเศรษฐกิจ กำรมีสวัสดิกำร กำรมีส่วนร่วมของชุมชน   มีทัศนียภำพและ
สิ่งแวดล้อมดี   จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “มุ่งเน้นกำรศึกษำ พัฒนำอำชีพ แก้ปัญหำสุขภำพ สัจจะ
สวัสดิกำรชุมชน พำหลีกพ้นยำเสพติด ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง”  

  ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  -  ประเพณีวันสงกรำนต์    ประมำณเดือน เมษำยน 

  -  ประเพณีถวำยสลำกภัตฝำยสำ  ประมำณเดือน  พฤษภำคม – มิถุนำยน 

  -  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ     ประมำณเดือน  กรกฎำคม   
  -  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน ตุลำคม  พฤศจิกำยน 

  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชำชนในเขตต ำบลแม่สำ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น   ได้แก่ วิธีกำรท ำ
เครื่องจักสำนใช้ส ำหรับในครัวเรือน  วิธีกำรทอผ้ำถุง  และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ   
  ภำษำถ่ิน  ส่วนมำกร้อยละ 98 % พูดภำษำเหนือ    
  สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ประชำชนในเขตต ำบลแม่สำได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ใน
ครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำหน่วยบ้ำง ได้แก่  เครื่องจักสำนที่ท ำจำกไม้ไผ่      
2.4 สภาพภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศอยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 188 - 358 เมตร สภำพภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นที่รำบสูงภูเขำล้อมรอบ และที่รำบเหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรม โดยทำงทิศตะวันตกของต ำบล
เป็นที่ดอน ฝั่งทำงทิศตะวันออกเป็นที่รำบลุ่ม ที่ลำดเชิงเขำส่วนใหญ่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ที่รำบเชิงเขำ
ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวโพด ที่รำบลุ่มส่วนใหญ่เป็นนำข้ำว แหล่งน้ ำที่ส ำคัญ คือ น้ ำสำ ดังรำยละเอียดในรูปที่ 
2-2 และรูปที่ 2-3 

 
รูปที่ 2-2 สภำพภูมิประเทศต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
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รูปที่ 2-3 ภำพตัดขวำงภูมิประเทศต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
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2.5 สภาพภูมิอากาศ 

  ต ำบลแม่สำ มีสภำพภูมิอำกำศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกำล คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนำคม ถึง เดือนเมษำยน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 
 จำกสถิติภูมิอำกำศของสถำนีตรวจวัดอำกำศ จังหวัดน่ำน (ปี พ.ศ. 2547-2561) ได้น ำมำใช้พิจำรณำเป็น
ตัวแทนลักษณะภูมิอำกำศในพ้ืนที่ต ำบลต ำบลแม่สำ สรุปได้ดังนี้ (ตำรำง สถิติภูมิอำกำศ ณ สถำนีตรวจวัด
อำกำศ จังหวัดน่ำน (ปี พ.ศ.2547-2561) และภำพ สมดุลของน้ ำเพ่ือกำรเกษตร จังหวัดน่ำน) 
 - อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.68 องศำเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษำยน เฉลี่ย 
37.95 องศำเซลเซียส และต่ ำสุดในเดือนมกรำคม เฉลี่ย 11.64 องศำเซลเซียส 

 - ปริมำณน้ ำฝน มีปริมำณน้ ำฝนรวมตลอดปี 1,335.48 มิลลิเมตร โดยมีปริมำณน้ ำฝนสูงสุดในเดือน
สิงหำคม รวม 287.72 มิลลิเมตร ต่ ำสุดในเดือนกุมภำพันธ์ รวม 7.93 มิลลิเมตร จำกรูปที่ 2-4 ต ำบล 

แม่สำอยู่ระหว่ำงเส้นชั้นน้ ำฝนที่ 1,250-1,300 มิลลิเมตร 

 - ควำมชื้นสัมพัทธ์ มีควำมชื้นสัมพัทธ์ตลอดปี 85.54 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดในเดือนสิงหำคม เฉลี่ย 88.55 
เปอร์เซ็นต์ และต่ ำสุดในเดือนมีนำคม เฉลี่ย 77.41 เปอร์เซ็นต์ 
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รูปที่ 2-4 เส้นชั้นน้ ำฝนจังหวัดน่ำน 
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ตารางที่ 2-1  สถิติภูมิอำกำศ ณ สถำนีตรวจวัดอำกำศ จังหวัดน่ำน (ปี พ.ศ.2547-2561) 

เดือน 

ปริมาณ
น้ าฝน 

(มิลลิเมตร) 

จ านวน
วันที่
ฝนตก 

อุณหภูมิ (เซลเซียส) ความชื้น
สัมพัทธ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

ศักยภาพ
การคาย
ระเหยน้ า 

(มิลลิเมตร)* 

0.5 

ศักยภาพ
การคาย
ระเหยน้ า 

(มิลลิเมตร)* 
สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

มกรำคม 14.53 5.1 31.94 11.64 21.79 85.54 87.40 43.70 

กุมภำพันธ์ 7.93 3.2 35.24 14.09 24.67 81.71 94.30 47.15 

มีนำคม 39.27 3.1 37.78 15.93 26.85 77.41 130.70 65.35 

เมษำยน 106.89 10.2 37.95 20.56 29.25 78.28 144.20 72.10 

พฤษภำคม 167.68 15.6 36.75 22.35 29.55 83.29 131.40 65.70 

มิถุนำยน 157.29 18.4 35.59 23.13 29.36 84.91 120.20 60.10 

กรกฎำคม 229.40 20.8 34.62 22.89 28.75 87.08 106.00 53.00 

สิงหำคม 287.72 24.6 33.90 22.12 28.01 88.55 105.70 52.85 

กันยำยน 217.81 16.4 34.21 22.51 28.36 87.87 106.00 53.00 

ตุลำคม 69.84 7.7 33.78 20.18 26.98 86.99 105.20 52.60 

พฤศจิกำยน 19.01 3.4 32.91 16.74 24.83 86.86 85.30 42.65 

ธันวำคม 18.13 1.4 31.29 12.33 21.81 85.86 71.40 35.70 

รวม 1,335.48 129.9 415.96 224.37 320.21 - - - 

เฉลี่ย - - 34.66 18.69 26.68 85.54 87.40 43.70 

ที่มา : สถำนีอุตุนิยมวิทยำน่ำน, 2562 

หมายเหตุ : * จำกกำรค ำนวณ Cropwat for Windows  Version 4.3 

 

 จำกตัวเลขสถิติข้อมูลสภำพภูมิอำกำศ เฉลี่ยในรอบ 12 ปี (พ.ศ. 2547-2558) ของอ ำเภอเมือง จังหวัด
น่ำน (ตำรำงท่ี 2-1) เมื่อน ำค่ำปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย ค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ และ 0.5 ของค่ำศักย์กำรคำยระเหย
น้ ำ มำวิเครำะห์สภำพสมดุลของน้ ำเพ่ือกำรเกษตร (รูปที ่2-5 ) สรุปได้ดังนี้ 
 1) ช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืช อยู่ในช่วงปลำยเดือนมีนำคม ถึงปลำยเดือน
ตุลำคม เป็นช่วงที่มีค่ำปริมำณน้ ำฝนสูงกว่ำ 0.5 ของค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ ดินมีควำมชื้นพอเหมำะ 

ต่อกำรเพำะปลูก ดินอุ้มน้ ำได้เต็มที่ ซึ่งแม้จะมีฝนตกน้อยแต่ในดินยังมีควำมชื้นสะสมอยู่มำกพอที่พืชจะ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงคำดคะเนได้ว่ำ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืชโดยอำศัยน้ ำฝน 
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 2) ช่วงระยะเวลำที่มีน้ ำมำกเกินพอ อยู่ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภำคม ถึงต้นเดือน ตุลำคม เป็น
ช่วงที่มีค่ำปริมำณน้ ำฝนสูงกว่ำค่ำศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ บำงทีน้ ำอำจจะท่วมท ำให้พืชเสียหำย ในช่วงเดือน 
ตุลำคม – กุมภำพันธ์ จ ำต้องเตรียมน้ ำแล้วว่ำจะเอำน้ ำมำจำกไหน เกษตรกรต้องเตรียมน้ ำ 

 3) ช่วงระยะเวลำที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกำยน ถึงกลำงเดือน มีนำคม 
เป็นช่วงขำดน้ ำ เนื่องจำกปริมำณน้ ำฝน และกำรกระจำยของฝนน้อย มีค่ำปริมำณ น้ ำฝนต่ ำกว่ำ 0.5 ของค่ำ
ศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ ปริมำณน้ ำฝนไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของพืช กำรเพำะปลูกพืชควรระมัดระวัง 
และจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องหำแหล่งน้ ำส ำรองไว้ใช้ เช่น บ่อน้ ำในไร่นำ เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 2-5 สมดุลของน้ ำเพ่ือกำรเกษตร จังหวัดน่ำน 
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ปริมำณน้ ำฝน 
(มิลลิเมตร) 

เดือน 

น้ ำที่สะสม
ในดิน 
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2.6 สภาพการใช้ท่ีดินในปัจจุบัน 

 จำกข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดินในปัจจุบัน ในพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน มำตรำส่วน 
1:25,000 (กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน, 2561) สำมำรถจ ำแนกประเภทกำร
ใช้ที่ดินได้เป็น 5 ประเภท มีรำยละเอียด ดังนี้ 

2.6.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีเนื้อที่ 816 ไร่ หรือร้อยละ 3.97 ของพ้ืนที่ต ำบล 

2.6.2 พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 13,707 ไร่ หรือร้อยละ 66.68 ของพ้ืนที่ต ำบล ประกอบด้วยกำรใช้ 
ประโยชน์ที่ดินด้ำนเกษตรกรรมต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

(1) ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 5,673 ไร่ หรือร้อยละ 27.60 ของพ้ืนที่ต ำบล 

(2) พืชไร่ มีเนื้อที่ 5,432 ไร่ หรือร้อยละ 26.42 ของพ้ืนที่ต ำบล 

(3) นำข้ำว มีเนื้อที่ 1,599 ไร่ หรือร้อยละ 7.78 ของพ้ืนที่ต ำบล 

(4) ไม้ผลมีเนื้อที่ 940 ไร่ หรือร้อยละ 4.57 ของพ้ืนที่ต ำบล 

(5) ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 63 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของพ้ืนที่ต ำบล 

2.6.3 พ้ืนทีป่่ำไม้ มีเนื้อที่ 5,666 ไร่ หรือร้อยละ 27.56 ของพ้ืนที่ต ำบล 

2.6.4 พ้ืนที่แหล่งน้ ำ มีเนื้อที่ 232 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของพ้ืนที่ต ำบล 

2.6.5 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ มีเนื้อที่ 136 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของพ้ืนที่ต ำบล 

  ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 2-2 และรูปที่ 2-6 
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ตารางที ่2-2 สภำพกำรใช้ที่ดิน ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

สัญลักษณ์ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

A100 นำร้ำง 33 0.16 

A101 นำข้ำว 1,566 7.62 

A202 ข้ำวโพด 5,383 26.18 

A204 มันส ำปะหลัง 49 0.24 

A302 ยำงพำรำ 1,956 9.52 

A305 สัก 3,674 17.86 

A315 ไผ่ปลูกเพ่ือกำรค้ำ 13 0.06 

A318 จำมจุรี 30 0.15 

A318/A413 จำมจุรี/ล ำใย 32 0.16 

A401 ไม้ผลผสม 104 0.51 

A407 มะม่วง 169 0.82 

A407/A412 มะม่วง/มะขำม 6 0.03 

A407/A413 มะม่วง/ล ำไย 39 0.19 

A408 มะม่วงหิมพำนต์ 42 0.20 

A412 มะขำม 53 0.26 

A412/A413 มะขำม/ล ำไย 17 0.08 

A413 ล ำไย 477 2.33 

A414 ฝรั่ง 1 0.00 

A701 ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ 14 0.07 

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 49 0.24 

F200 ป่ำผลัดใบรอสภำพฟ้ืนฟู 1,458 7.09 

F201 ป่ำผลัดใบสมบูรณ์ 4,208 20.47 

U201 หมู่บ้ำนบนพ้ืนรำบ 729 3.55 

U301 สถำนที่รำชกำรและสถำบันต่ำง ๆ 87 0.42 

W101 แม่น้ ำ ล ำห้วย ล ำคลอง 154 0.76 

W201 อ่ำงเก็บน้ ำ 15 0.07 

W202 บ่อน้ ำในไร่นำ 46 0.22 

W203 คลองชลประทำน 17 0.08 

 อ่ืนๆ 136 0.66 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 20,557 100.00 
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ที่มา: กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน, 2561 

หมายเหตุ: จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกระบบ GIS พบว่ำ พื้นที่บำงส่วนอยู่ในโครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน 
ภำยใต้คณะกรรมกำรที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ซึ่งอยู่ทั้งในเขตป่ำผลัดใบรอสภำพกำรฟ้ืนฟู และป่ำผลัดใบสมบูรณ์  
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รูปที่ 2-6  สภำพกำรใช้ที่ดิน ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 
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2.7 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

  2.7.1 สภำพสังคมโดยทั่วไป 

   (1) ประชำกร 

 จำกหลักฐำนทะเบียนรำษฎร์ของกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2560 (ข้อมูล 
ณ ธันวำคม 2561) พบว่ำ ประชำกรที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน มี
ประชำกรรวม 2,906 คน จ ำนวน 1,070 ครัวเรือน จ ำนวนครัวเรือนเกษตรกร 650 ครัวเรือน จ ำนวน
ครัวเรือนที่ไม่ได้ท ำอำชีพกำรเกษตร 420 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.75 และ 39.25 ตำมล ำดับ 
โดยมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทำงกำรเกษตรเฉลี่ย 21.69 ไร่ต่อครัวเรือน (ตำรำงท่ี 3 และรูปที่ 2-7 ) 

 

ตารางท่ี 2-3 จ ำนวนประชำกรต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

ที ่ หมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน ประชำกรชำย ประชำกรหญิง ประชำกรรวม 

1 บ้ำนวัวแดง 145 206 211 417 

2 บ้ำนวังแข 181 259 264 523 

3 บ้ำนเหล่ำ 127 147 156 303 

4 บ้ำนวังตูบ 126 184 204 388 

5 บ้ำนเอิน 232 261 305 566 

6 บ้ำนวังดินใหม่ 131 206 197 403 

7 บ้ำนวังยำว 128 155 151 306 

 รวม 1,070 1,418 1,488 2,906 

ที่มา : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ (2562:6) 
 

 
รูปที่ 2-7 สัดส่วนครัวเรือนในพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

 

 

สดัสว่นครวัเรอืนในพืน้ท่ีต าบลแมส่า อ าเภอเวียงสา จงัหวดันา่น

ครวัเรือนท่ีไม่ไดท้ าอาชีพการเกษตร ครวัเรือนเกษตรกร

ครัวเรือนเกษตรกร 

650 ครัวเรือน 

ร้อยละ 60.75 
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   (2) แหล่งน้ ำใช้ในครัวเรือน 

  แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแม่น้ ำสำ ซึ่ง
จะต้องน ำมำผ่ำนกระบวนกำรของระบบประปำ ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย  ไม่สำมำรถน ำขึ้นมำ
ใช้ให้พอเพียงได้ และบำงแห่งเป็นหินปูน ไม่สำมำรถใช้ดื่มและอุปโภคได้  (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่สำ, 2562) 

   (3) โครงสร้ำงพื้นฐำน/บริกำรสำธำรณะ 

  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ มีระบบบริกำรพ้ืนฐำน  ดังนี้ กำรไฟฟ้ำ กำรขยำย
เขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือที่
สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำรให้ติดตั้ง
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
เช่นเดียวกับถนน กำรแก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจ
กับประชำชนในพ้ืนที่ และวิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ 
ก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ มีไฟฟ้ำใช้  
ดังนี้ จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ 1,070 หลังคำเรือน มีไฟฟ้ำสำธำรณะ จ ำนวน 50 จุด ยังไม่ครอบคลุม
ถนนทุกสำยในเขตต ำบลแม่สำ 

กำรประปำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ มีกิจกำรประปำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่สำเอง สำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้ำน และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหำคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ ำประปำขุ่นบ่อยครั้ง สำเหตุเนื่องจำกเป็นท่อประปำเก่ำเกิดกำรตกตะกอนของน้ ำ และ
แหล่งน้ ำดิบในกำรผลิตประปำต้องใช้จำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ  ประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยัง
ไม่สำมำรถที่จะผลิตเป็นน้ ำประปำส ำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมำณสูงมำกในกำรด ำเนินกำร  
ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังไม่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำสำมำรถที่จะจัดหำน้ ำดิบ
ส ำหรับผลิตประปำให้หมู่บ้ำนได้ กำรแก้ปัญหำคือ กำรลงพ้ืนที่ด ำเนินกำรแก้ไขตำมจุดที่เกิดปัญหำ
ในทันที  ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้  ดังนี้  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำ 556 หลังคำเรือน 
หน่วยงำนเจ้ำของกิจกำรประปำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ  1  แห่ง แหล่งน้ ำดิบที่ใช้ผลิต
น้ ำประปำได้จำก แม่น้ ำสำ 

เส้นทำงคมนำคม ประกอบด้วย ถนนลำดยำง รวมระยะทำง 62 กิโลเมตร ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รวมระยะทำง 42 กิโลเมตร ถนนลูกรัง รวมระยะทำง 48 กิโลเมตร 
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   (4) กำรศึกษำ 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรอำยุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่ำน  เขียน

ภำษไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  เด็กอำยุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9  ปี  
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  หรือเทียบเท่ำ และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงำนท ำ ร้อยละ  95  ด้ำน
กำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหำคือ  ยังไม่สำมำรถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  กำรแก้ปัญหำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  โรงเรียนในสังกัด อบต. 
และกำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม  อำหำรกลำงวัน ในกับทำงโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  โดยร่วมกันจัด
กิจกรรมต่ำงๆ กับทำงโรงเรียน   

สถำบันกำรศึกษำ  มี  1  แห่ง คือ โรงเรียนแม่สำวิทยำคำร (บ้ำนเอิน) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้ำน
วังยำว ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน (สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ) 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  1  แห่ง คือ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่สำ  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้ำนวังแข 
ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

 

ตารางท่ี 2-4 สถำบันกำรศึกษำในต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

ล ำดับที่ สถำบัน จ ำนวน 

แห่ง นักเรียน คร ู
1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 149 8 

2 โรงเรียนระดับประถมศึกษำ 1 39 6 

3 ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียน 1 - 1 

4 ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 7 - - 
ที่มา : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ (2562:7) 

 

ตารางท่ี 2-5 ระดับกำรศึกษำของประชำชนต ำบลแม่สำ (ไม่รวมผู้ที่ก ำลังศึกษำ) อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

ล ำดับที่ ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 

ชำย หญิง รวมทั้งสิ้น 

1 ประถมศึกษำ 557 557 1,114 

2 มัธยมศึกษำตอนต้น 147 136 283 

3 มัธยมศึกษำตอนปลำย 277 221 498 

4 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 83 29 112 

5 ปริญญำตรี 126 193 319 

6 สูงกว่ำปริญญำตรี 8 12 20 

ที่มา : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ (2562:8) 
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(5) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  กำรรวมกลุ่มของประชำชน/กลุ่มอำชีพ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้ำน 7 กลุ่ม กลุ่มเยำวชน 7 กลุ่ม 
กลุ่มลูกเสือชำวบ้ำน 3 กลุ่ม กลุ่มอำชีพ 20 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม และกองทุนหมู่บ้ำน 7 กลุ่ม 

(6) หมอดินอำสำต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

 หมอดินอำสำในต ำบลแม่สำมีจ ำนวน 7 รำย คือ 

 ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร 

(1) นำยที ธนะภำษี หมอดินอำสำประจ ำต ำบลแม่สำ 086-9223373 

(2) นำยถนอม หมื่นโฮ้ง หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนวังแข 064-8833957 

(3) นำยเสนอ ยิ่งสี หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนเหล่ำ 080-0317740 

(4) นำยจ ำนง  อุทธิยำ หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนวังตูบ 064-6301657 

(5) นำยกรัณย์พล อัคระกรโภคิน หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนเอิน 081-7964841 

(6) นำงนพรดำ พิมสำร หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนวังดินใหม่ 096-1968981 

(7) นำยสวิง วงค์ศิริ หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำนวังยำว 093-0389676 

 

 (7) สภำพเศรษฐกิจ 

กำรประกอบอำชีพ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  เช่น  ท ำนำ  ท ำสวน  ท ำ
ไร่ และเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  กระบือ  หมู เป็ด  ไก่ ฯลฯ 

 

ตารางท่ี 2-6 กำรประกอบอำชีพในพ้ืนที่ต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

ล ำดับที่ อำชีพ จ ำนวนครัวเรือน 

1 เกษตรกรรม 650 

2 ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 88 

3 พนักงำนเอกชน 91 

4 ธุรกิจส่วนตัว 50 

5 รับจ้ำงทั่วไป 126 

6 อ่ืนๆ 65 

ที่มา : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ (2562:10) 
หมายเหตุ:   ใน  1  ครัวเรือนมีกำรประกอบอำชีพมำกกว่ำ  1  อำชีพ 
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ตารางท่ี 2-7 หน่วยเศรษฐกิจในเขตต ำบลแม่สำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

ล ำดับที่ สถำนประกอบกำร จ ำนวน (แห่ง) 
1 กองทุนหมู่บ้ำน 7 

2 สถำนจ ำหน่ำยเชื้อเพลิง 6 

3 โรงสีข้ำว 9 

4 ร้ำนค้ำ/ของช ำ/แผงลอย 35 

ที่มา : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำ (2562:10) 
กำรท่องเที่ยว ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในหมู่บ้ำน  เช่น  กำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ  กำรจัดสร้ำงสวนสำธำรณะส ำหรับใช้
พักผ่อนหย่อนใจ กำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพทอผ้ำ (ซิ่น) 

กลุ่มอำชีพ ต ำบลแม่สำ มีกลุ่มอำชีพ จ ำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 - กลุ่มจักสำน    - กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้ำว 

 - กลุ่มหม้อฮ้อม   - กลุ่มผลิตแหนม 

 - กลุ่มเพำะเห็ด   - กลุ่มผ้ำทอ (ซิ่น) 
 



 

 

บทที่ 3 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทที่ 3 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มี (1) ทรัพยากรป่าไม้  
(2) ทรัพยากรน  า และ (3) ทรัพยากรที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี  
3.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

 ทรัพยากรป่าไม้ในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อยู่ในเขตป่าน  าสา-แม่สาครฝั่งซ้าย.
จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า มีพื นที่ป่าไม้ทั งหมด 5,666 ไร่ จ าแนกเป็นป่า
ผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเนื อที่ 1,458 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของพื นที่ต าบล และป่าผลัดใบสมบูรณ์ 
มีเนื อที่ 4,208 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.47 ของพื นที่ต าบล ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันตกของต าบล 
พื นที่บางส่วนของป่าไม้ในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ประมาณ 2,866 ไร่ ดังรายละเอียดในรูปที่ 3-1 

3.2 ทรัพยากรน ้า 

 3.2.1 แหล่งน  าตามธรรมชาติ 
 ในพื นที่ต าบลแม่สา มีแหล่งน  าตามธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น  าสา ประกอบด้วยล าห้วยสาขาที่
ส าคัญ 27 ล าห้วย ดังรายละเอียดในรูปภาพ 6-2 ดังนี  

(1) ห้วยจ าปอน 

(2) ห้วยเย็น 

(3) ห้วยปุย 

(4) ห้วยขี มด 

(5) ห้วยเอิน 

(6) ห้วยปู่สิ่ว 

(7) ห้วยเครือบ้า 
(8) ห้วยบ่อหยาด 

(9) ห้วยสวนเมี่ยง 
(10) ห้วยจ าปู่อิน 

(11) ห้วยทรายขาว 

(12) ห้วยหลอด 

(13) ห้วยบ่อส้ม 

(14) ห้วยปู่สุข 

(15) ห้วยแร้ง 
(16) ห้วยปู่เสี ยว 

(17) ห้วยหวาย 
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(18) ห้วยตูคอก 

(19) ห้วยเตาปูน 

(20) ห้วยถ  าฆ้อง 
(21) ห้วยเดื่อ 

(22) ห้วยโป่ง 
(23) ห้วยช้างตาย 

(24) ห้วยไฮ 

(25) ห้วยปลากั ง 
(26) ห้วยต้นหล้อง 
(27) ห้วยป่าเปา  

 3.2.2 แหล่งน  าที่มีการพัฒนา 
 ในพื นที่ต าบลแม่สา มีแหล่งน  าที่มีการพัฒนา ประกอบด้วย แหล่งน  าชลประทานฝายสา แหล่ง
น  าชลประทานในพื นที่คาบเกี่ยวอ่างเก็บน  าน  าฮิ รวมพื นที่ชลประทานในต าบลแม่สา 1,271 ไร่ แหล่ง
น  าขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน 25 แห่ง ประกอบด้วย 

(1) สระหนองป่าไร่ 
(2) สระห้วยเย็น 

(3) สระหนองบวกฆ้อง 
(4) สระหนองควาย 

(5) สระห้วยปุย 

(6) สระห้วยขี มด (สระห้วยมุ้น) 
(7) สระห้วยเตาปูน 

(8) สระห้วยกลางแพะ 

(9) อ่างเก็บน  าห้วยตูคอก 

(10) สระห้วยจ าปู่อิน 

(11) สระห้วยปู่สิ่ว 

(12) สระห้วยเครือบ้า 
(13) สระห้วยบ่อหยาด 

(14) สระห้วยสวนเมี่ยง 
(15) สระหนองม่วง 
(16) สระหนองขี แฮ้ง 
(17) สระบ่อส้ม 

(18) สระห้วยปู่สุข 

(19) สระห้วยนาข่วง 
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(20) สระห้วยบ่อส้ม(ทรายขาว) 
(21) สระห้วยปู่ติ๊บ 

(22) สระห้วยหวาย 

(23) ฝายนาหมู 
(24) ฝายสา 
(25) ฝายห้วยจ าปอน  

 นอกจากนี  ยังมีแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ของกรม
พัฒนาที่ดิน จ านวน 70 แห่ง (ด าเนินการในปี 2549-2562) มีปริมาตรกักเก็บน  ารวม 88,200 ลูกบาศก์
เมตร (รายละเอียดในตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-3) และด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ดังนี บ่อโยก 8 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง ประปาภูเขา 1 แห่ง บ่อน  าตื น 255 แห่ง 
3.3 ทรัพยากรดิน 

 ทรัพยากรดินในพื นที่ต าบลแมส่า อ าเภอเวียงสา จังหวัดนา่น ประกอบด้วย 

   3.3.1 ดินคล้ายชุดดินน่านที่เป็นดินทรายแป้ง (Na-fsi) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ การะบายน  าค่อนข้างเลว คือ 

   - หน่วยแผนที่ดิน Na-fsi-silA : ดินคล้ายชุดดินน่านที่เป็นดินทรายแป้ง มีเนื อดินบนเป็นดินร่วน
ปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 1,134 ไร่ หรือร้อยละ 5.52 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.2 ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน  าตาล (Cg-br) สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การ
ระบายน  าดี คือ 

  - หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB : ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน  าตาล มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.3 ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่ลึกปานกลางและสีน  าตาล (Cg-md,br) สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด การระบายน  าดี มีเนื อที่รวม 420 ไร่ หรือร้อยละ 2.04 ของพื นที่ต าบล
ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 

  1) หน่วยแผนที่ดิน Cg-md,br-clB : ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่ลึกปานกลางและสีน  าตาล มี
เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 311 ไร่ หรือร้อยละ 1.51 ของ
พื นที่ต าบล 

  2) หน่วยแผนที่ดิน Cg-md,br-clC : ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่ลึกปานกลางและสีน  าตาล มี
เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์มีเนื อที่ 109 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของ
พื นที่ต าบล 

 3.3.4 ชุดดินลี  (Li) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนชัน การระบายน  าดี คือ 

  - หน่วยแผนที่ดิน Li-gclD/st : ชุดดินลี  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความ
ลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน มีเนื อที่ 112 ไร่ หรือร้อยละ 0.54 ของพื นที่
ต าบล 
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 3.3.5 ชุดดินลาดหญ้า (Ly) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การระบายน  าดี คือ 

  - หน่วยแผนที่ดิน Ly-slB : ชุดดินลาดหญ้า มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-

5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 18 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.6 ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่ลึกมาก (Ly-vd) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การ
ระบายน  าดี คือ  
  - หน่วยแผนที่ดิน Ly-vd-slB : ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่ลึกมาก มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปน
ทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  มีเนื อที่ 208 ไร่ หรือร้อยละ 1.01 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.7 ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การระบายน  าดี คือ 

  - หน่วยแผนที่ดิน Ml-gclB : ชุดดินมวกเหล็ก มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 251 ไร่ หรือร้อยละ 1.22 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.8 ชุดดินแม่ริม (Mr) สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีเนื อที่รวม 
1,674 ไร่ หรือร้อยละ 8.15 ของพื นที่ต าบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 

   1) หน่วยแผนที่ดิน Mr-gslB : ชุดดินแม่ริม มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 180 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของพื นที่ต าบล 

  2) หน่วยแผนที่ดิน Mr-gslC :  ชุดดินแม่ริม มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 1,494 ไร่ หรือร้อยละ 7.27 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.9 ชุดดินแพร่ (Pae) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีเนื อที่
รวม 3,993 ไร่ หรือร้อยละ 19.43 ของพื นที่ต าบล -3 หน่วยแผนที่ดิน คือ 

  1) หน่วยแผนที่ดิน Pae-lB/d3c : ชุดดินแพร่ มีเนื อดินบนเป็นดินร่วน ความลาดชัน 2-5 

เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั นกรวดลูกรัง มีเนื อที่ 1,969 ไร่ หรือร้อยละ 9.58 ของพื นที่ต าบล 

  2) หน่วยแผนที่ดิน Pae-slB : ชุดดินแพร่ มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 

เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 1,909 ไร่ หรือร้อยละ 9.29 ของพื นที่ต าบล 

 3) หน่วยแผนที่ดิน Pae-slC : ชุดดินแพร่ มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 

เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 115 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.10 ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายน  าดีปานกลาง (Pae-mw)  สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย การระบายน  าดีปานกลาง คือ 

 - หน่วยแผนที่ดิน Pae-mw-slB/d3c : ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายน  าดีปานกลาง มีเนื อ
ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั นกรวดลูกรัง มีเนื อที่ 535 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.60 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.11 ชุดดินสันป่าตอง (Sp) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การระบายน  าดี คือ 

  หน่วยแผนที่ดิน Sp-slB : ชุดดินสันป่าตอง มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-

5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 1,820 ไร่ หรือร้อยละ 8.85 ของพื นที่ต าบล 
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 3.3.12 ชุดดินท่าลี่ (Tl) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนชัน มีเนื อที่รวม 604 ไร่ หรือร้อยละ 2.94 
ของพื นที่ต าบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 

  1) หน่วยแผนที่ดิน Tl-gclC : ชุดดินท่าลี่ เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความ
ลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 391 ไร่ หรือร้อยละ 1.90 ของพื นที่ต าบล 

  2) หน่วยแผนที่ดิน Tl-gclC/st : ชุดดินท่าลี่ เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน มีเนื อที่ 231 ไร่ หรือร้อยละ 1.04 ของพื นที่
ต าบล 

 3.3.13 ชุดดินท่ายาง (Ty) สภาพพื นที่เป็นพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนลาด มีเนื อที่รวม 
6,414 ไร่ หรือร้อยละ 31.20 ของพื นที่ต าบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 

  - หน่วยแผนที่ดิน Ty-gclC : ชุดดินท่ายาง เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-

12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 4,683 ไร่ หรือร้อยละ 22.78 ของพื นที่ต าบล 

  - หน่วยแผนที่ดิน Ty-gclC/st : ชุดดินท่ายาง เนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน มีเนื อที่ 1,731 ไร่ หรือร้อยละ 8.42 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.14 ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงสีน  าตาล (Ws-br) สภาพพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการระบาย
น  าดี คือ 

  - หน่วยแผนที่ดิน Ws-br-clB : ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงสีน  าตาล มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 5 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.15 ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงสีน  าตาลที่มีจุดประสีเทา (Ws-gm) สภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ มีการระบายน  าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีเนื อที่รวม 130 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของพื นที่ต าบล 
ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 

   1) หน่วยแผนที่ดิน Ws-gm-clA ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่มีจุดประสีเทา มีเนื อดินบน
เป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ 35 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของพื นที่ต าบล 

  - หน่วยแผนที่ดิน Ws-gm-clA/b ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่มีจุดประสีเทา มีเนื อดินบนเป็นดิน
ร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คันนา มีเนื อที่ 95 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.16 พื นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) มีความลาดชันมากกว่า 35  เปอร์เซ็นต์ สภาพเป็นพื นที่สูง
ชันถึงสูงชันมากที่สุด มีเนื อที่ 1,977 ไร่ หรือร้อยละ 9.62 ของพื นที่ต าบล 

 3.3.17 พื นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous areas) มีเนื อที่รวมทั งหมด 1,094 ไร่ หรือร้อยละ 
5.32 ของพื นที่ต าบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 

  1) หน่วยแผนที่ดิน U : พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  มีเนื อที่ 862 ไร่ หรือร้อยละ 4.19 

ของพื นที่ต าบล 

  2) หน่วยแผนที่ดิน W : พื นที่น  า มีเนื อที่ 232 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของพื นที่ต าบล 

  โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 3-2 3-3 รูปที่ 3-4 และ 3-5 
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รูปท่ี 3-1 การจ าแนกชั นคุณภาพลุ่มน  า ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน
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รูปที ่3-2 เส้นทางน  าต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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ตารางที่ 3-1 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 
ลบ.ม. ปีงบประมาณ 2549-2562 ในพื นทีต่ าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ พื นที่ขุดสระ ปีท่ี

ด้าเนินการ ต้าบล อ้าเภอ หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

1 นางสุภาพร พาราศรี แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

2 นายณรงค์ ธงแก้ว แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

3 นายพุฒ ใจเที่ยง แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

4 นายสมพงษ์ วุฒิยาน แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

5 นายสวิง ฟองกุณา แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

6 นายท่อง ธิปัญญา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

7 นายสวัส ทะนะวงค์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

8 นายสีนวน เมฆบังวัน แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

9 นายสุนทร ธิปัญญา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

10 นายอนุสรณ์ ธนะวงค์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2549 

11 นายสายัณห์ ศรีปัญญา แม่สา เวียงสา 3 แม่สา เวียงสา น่าน 2551 

12 นางเชนิยา  สุภา แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

13 นางวาสนา  มหาวัน แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

14 นางอ าพร  กองแก้ว แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

15 นายประยูร  จันทร์ต๊ะ แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

16 นายเมืองแก้ว  มหาวัน แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

17 นายเสย  ทองหลิ ม แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

18 นายอินผ่อง  สีชมภ ู แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

19 นางเตรียม  ทองหลิ ม แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

20 นางสาลินี  สาล ี แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

21 นายถนอม  หมื่นโฮ้ง แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

22 นายนวน  ปิจดี แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ พื นที่ขุดสระ ปีท่ี

ด้าเนินการ ต้าบล อ้าเภอ หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

23 นายศรีจันทร ์ ทรายค า แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

24 นายส่ง  มหาวัน แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

25 นายม้อน เจริญสุข แม่สา เวียงสา 6 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

26 นางสุวรรณา ธนะภาษี แม่สา เวียงสา 6 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

27 นายทัศน ์เดชา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

28 นางศรีค า ธิยศ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

29 นายยง นวลละออง แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

30 นายคุณ ปิจนันท์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

31 นายเสรี เชียงทา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

32 น.ส.ภัคสุรีย์ นันตา คลองหก คลองหลวง 1 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

33 นายธีรเดช ธนานุตยกุล แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

34 นายจันทร์ อานาทอน แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

35 นายเดช กองแก้ว แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

36 นายเสนี่ยน ชมนันทร์ แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2556 

37 นายคณิต ไชยวงศ์ กลางเวียง เวียงสา 1 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

38 นางบุญยวง ทรายค า แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

39 นายบุญทวน ศรีปญัญา แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

40 นายทิน ฐานะงาม แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

41 นายมูล สุรินทร์ แม่สา เวียงสา 3 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

42 นายศรีลัย กองค า แม่สา เวียงสา 3 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

43 นายอรุณ สุขสวรรณ์ แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

44 นางประพิศ อารินทร์ แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

45 นางยอด ยอดเรือน แม่สา เวียงสา 5 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

46 นายอินถา มีบุญ แม่สา เวียงสา 6 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ พื นที่ขุดสระ ปีท่ี

ด้าเนินการ ต้าบล อ้าเภอ หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

22 นายนวน  ปิจดี แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2555 

47 นางพวงผกา ยศทะนะ แม่สา เวียงสา 6 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

48 นางละเอียด มีบุญ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

49 นางสี สุรินทร์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

50 นางทยากร สิทธิยะ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

51 นายชาญ ธนะวงค์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

52 นายท่อง ธิปัญญา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

53 นายอ้อน  ปิจดี แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

54 นางมาลัย สิทธิยะ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

55 นางบัวผัน ไชยลังกา แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

56 นายสุชาติ ชมนันท์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

57 นางค าป้อ พิมสาร แม่สา เวียงสา 8 แม่สา เวียงสา น่าน 2557 

58 นายพจน์ บุญรักษา แม่สา เวียงสา 1 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

59 นายเอนก ทรายค า แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

60 นายจิรยุทธ์ หมื่นโฮ้ง แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

61 นายสุชาติ มหาวัน แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

62 นายถนอม  ค าลือ (แทน) แม่สา เวียงสา 4 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

63 นายพรไช ใจลังกา แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

64 นายเนียน เตชะสิทธิ์ แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

65 นางกุหลาบ อุดทา แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

66 นางสมร ธนะวงค์ แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

67 นายแสง ไกลถิ่น แม่สา เวียงสา 7 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

68 นางคนึงนิจ ใจอารีย์ แม่สา เวียงสา 2 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

69 นางเธียรทอง พัฒนใหญย่ิ่ง ดู่ใต้ เมิองน่าน 1 แม่สา เวียงสา น่าน 2558 

70 นายศรีลัย ปิจนัน กลางเวียง เวียงสา 3 แม่สา เวียงสา น่าน 2561 
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รูปที่ 3-3 แหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตรในพื นที่ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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รูปที่ 3-4 ภูมิประเทศและชุดดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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ตารางที ่3-2 แสดงค าอธิบายหน่วยแผนที่ดินของต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 

ล้าดับ
ที ่ หน่วยแผนที่ดิน ค้าอธิบาย เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 Na-fsi-silA ดินคล้ายชุดดินน่านท่ีเป็นดินทรายแป้ง  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 1,134 5.52 

2 Cg-br-clB ดินคล้ายชุดดินเชียงของสีน  าตาล  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  168 0.82 

3 Cg-md,br-clB ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่ลึกปานกลางและสีน  าตาล  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 311 1.51 

4 Cg-md,br-clC ดินคล้ายชุดดินเชียงของที่ลึกปานกลางและสีน  าตาล  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 109 0.53 

5 Li-gclD/st ชุดดินลี  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต ์หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน 112 0.54 

6 Ly-slB ชุดดินลาดหญ้า มีเนื อดินบนเป็นดนิร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 18 0.09 

7 Ly-vd-slB ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่ลึกมาก  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 208 1.01 

8 Ml-gclB ชุดดินมวกเหล็ก  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 251 1.22 

9 Mr-gslB ชุดดินแม่รมิ  มีเนื อดินบนเป็นดินรว่นปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 180 0.88 

10 Mr-gslC ชุดดินแม่รมิ  มีเนื อดินบนเป็นดินรว่นปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 1,494 7.27 

11 Pae-lB/d3c ชุดดินแพร ่  มีเนื อดินบนเป็นดินรว่น ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั นกรวดลูกรัง 1,969 9.58 

12 Pae-slB ชุดดินแพร ่  มีเนื อดินบนเป็นดินรว่นปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 1,909 9.29 

13 Pae-slC ชุดดินแพร ่  มีเนื อดินบนเป็นดินรว่นปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 115 0.56 

14 Pae-mw-slB/d3c ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายน  าดีปานกลาง มีเนื อดินบนเป็นดนิร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ลึกปานกลางถึงชั นกรวดลูกรัง 535 2.60 

15 Sp-slB ชุดดินสันป่าตอง มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 1,820 8.85 

16 Tl-gclC ชุดดินท่าลี ่มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 391 1.90 

17 Tl-gclD/st ชุดดินท่าลี ่มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน 213 1.04 



 

 

ตารางที ่3-2 แสดงค าอธิบายหน่วยแผนที่ดินของต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ต่อ) 
ล้าดับ

ที ่ หน่วยแผนที่ดิน ค้าอธิบาย เนื อที่ (ไร่) 
ร้อย
ละ 

18 Ty-gslC ชุดดินท่ายาง มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 4,683 22.78 

19 Ty-gslD/st ชุดดินท่ายาง มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน 1,731 8.42 

20 Ws-br-clB ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงสีน  าตาล มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 5 0.02 

21 Ws-gm-clA ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่มีจดุประสีเทา  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 35 0.17 

22 Ws-gm-clA/b ดินคล้ายชุดดินวังสะพุงที่มีจดุประสีเทา  มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  95 0.46 

23 SC พื นที่ลาดชันเชิงซ้อน (ความลาดชนัมากกว่า 35  เปอร์เซ็นต ์)  1,977 9.62 

24 U พื นที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้าง 862 4.19 

25 W พื นที่แหล่งน  า 232 1.13 

รวมเนื อที่ทั งหมด 20,557 100 
   

ที่มา : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (2562)  
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ตารางที ่3-3 สมบัติดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

หน่วยแผนที่ดิน 
ความ

ลาดชัน 
การระบายน ้า 

ความจุ
แลกเปลี่ยน 

ความอิ่ม ความลึก  
อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม เนื อที ่

แคตไอออน ตัวเบส (ซม.) ที่เป็นประโยชน ์ ที่เป็นประโยชน ์ สมบูรณ์ ไร่ ร้อยละ 

(CEC) (BS)   (P2O5) (K2O) ของดิน     

Na-fsi-silA 0-2 ค่อนข้างเลว ต.ค.-20 35-75 >150 ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 1,134 5.52 

Cg-br-clB 2-5 ด ี < 10 <35 >150 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 168 0.82 

Cg-md,br-clB 2-5 ด ี < 10 <35 50-100 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 311 1.51 

Cg-md,br-clC 5-12 ด ี < 10 <35 50-100 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 109 0.53 

Li-gclD/st 12-20 ด ี >20 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 112 0.54 

Ly-slB 2-5 ด ี < 10 < 35 50-100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 18 0.09 

Ly-vd-slB 2-5 ด ี < 10 < 35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 208 1.01 

Ml-gclB 2-5 ด ี >20 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 251 1.22 

Mr-gslB 2-5 ด ี < 10 < 35 25-50 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 180 0.88 

Mr-gslC 5-12 ด ี < 10 < 35 25-50 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 1,494 7.27 

Pae-lB/d3c 2-5 ด ี < 10 < 35 50-100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 1,969 9.58 

Pae-slB 2-5 ด ี < 10 < 35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 1,909 9.29 

Pae-slC 5-12 ด ี < 10 < 35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 115 0.56 

Pae-mw-slB/d3c 2-5  ดีปานกลาง < 10 < 35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 535 2.6 

Sp-slB  2-5 ด ี < 10 < 35 >150 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 1820 8.85 

Tl-gclC  5-12 ด ี 44105 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 391 1.9 

Tl-gclD/st  12-20 ด ี 44105 35-75 25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 213 1.04 

Ty-gslC  5-12 ด ี < 10 < 35 25-50 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 4683 22.78 
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ตารางที ่3-3 สมบัติดินในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ดิน 
ความ

ลาดชัน 
การระบายน ้า 

ความจุ
แลกเปลี่ยน 

ความอิ่ม ความลึก  
อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม เนื อที ่

แคตไอออน ตัวเบส (ซม.) ที่เป็นประโยชน ์ ที่เป็นประโยชน ์ สมบูรณ์ 
ไร่ ร้อยละ 

(CEC) (BS)   (P2O5) (K2O) ของดิน 

Ty-gslD/st 12-20  ด ี < 10 < 35 25-50 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 1731 8.42 

Ws-br-clB  2-5 ด ี 44105 35-75 50-100 ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 5 0.02 

Ws-gm-clA  0-2 ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว 44105 35-75 50-100 ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 35 0.17 

Ws-gm-clA/b  0-2 ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว 44105 35-75 50-100 ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 95 0.46 

SC  >35 - - - - - - - - 1977 9.62 

U - - - - - - - - - 862 4.19 

W - - - - - - - - - 232 1.13 

เนื อที่รวมทั งหมด 20,557 100 
 

 

ที่มา : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (2562) 
หมายเหตุ : อักษรย่อ s = ดินทราย ls = ดินทรายปนร่วน sl = ดินร่วนปนทราย scl = ดินร่วนเหนียวปนทราย cl = ดินร่วนปนดินเหนียว l = ดินร่วน  
 c = ดินเหนียว sil = ดินร่วนปนทรายแป้ง si = ดินทรายแป้ง sic = ดินเหนียวปนทรายแป้ง sicl = ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
 A/B = กลุ่มชุดดินเชิงซ้อน โดย A มีเนื อที่ร้อยละ 50 และ B มีเนื อที่ร้อยละ 50 

 vpd = การระบายน  าเลวมาก  pd = การระบายน  าเลว  spd = การระบายน  าค่อนข้างเลว  mw = การระบายน  าดีปานกลาง 
 wd = การระบายน  าดี   ewd = การระบายน  าดีมาก 
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รูปที ่3-5 ชุดดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 



บทที่ 4 

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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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 ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะมี
สาระส าคัญของชุมชนในภาพรวม 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 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) 

 ดังที่กล่าวข้างต้นว่า วัตถุประสงค์ของการจัดท า PRA ก็เพ่ือให้ทราบความต้องการของชุมชน 
เกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้ที่ดินมีผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยเนื้อที่ และเป็นไป
อย่างยั่งยืน 

 การวิเคราะห์จึงมีความจ าเป็นต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 เป็นกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 16 
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 ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน เกษตรกร และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่จ าเป็นต้องขอการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆ 

 การประเมินการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการวางแผนการใช้ที่ดินเป็นสิ่งที่จ าเป็น เป็น
การศึกษาชุมชนที่คนภายในชุมชนเป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์เอง โดยผ่านกระบวนการเสวนากลุ่ม เพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ตรงกับความต้องการของชุมชน และ
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการวางแผนร่วมกันและน าไปสู่การพัฒนาคนและชุมชนต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ท า
ให้ได้แนวทางในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล มีการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 มีสาระส าคัญ 3 ประการ สรุปได้ดังนี้ 

(1) ปัญหาหลักของต าบลแม่สา คือ  
- ปัญหาการขาดแคลนน้ าทางการเกษตร  

- ปัญหาดินเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

- ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ตะกอนดินไหลลงสู่แม่น้ าสา 

- ปัญหาการถือครองที่ดิน 

(2) ความต้องการของชุมชน เกษตรกร และเทศบาลต าบลแม่สา 
- ขุดลอกแหล่งน้ า 

- จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม 

- ปรับปรุงบ ารุงดิน 

- ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่เกษตร 

- ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าสาในพ้ืนที่ต าบลแม่ขะนิง ต าบลยาบหัวนา 
ต าบลปงสนุก และต าบลแม่สา 

(3) ที่มาของรายได้จากการเกษตรในปัจจุบัน 

(3.1) พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ในส่วนของข้าว เกษตรกรปลูกเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

(3.2) ปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสุกร โคเนื้อ 

 จากผลการจัดท า PRA ในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ระบุถึงปัญหา และความต้องการ
ของเกษตรกร/ชุมชน/องค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ข้างต้นนั้น การวิเคราะห์ที่จะเริ่มต้นด้วยการน าระบบ 
DPSIR มาใช้เพ่ือระบุปัญหาในภาพรวม หลังจากนั้นจะเป็นการจัดท าตารางที่ระบุปัญหา ความต้องการ 
การใช้ที่ดินในปัจจุบัน ความเหมาะสมของดิน การก าหนดเขตการใช้ที่ดินในอนาคตพร้อมข้อเสนอแนะ 
และกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนด 

  4.2.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ าทางการเกษตร  ต าบลแม่สามีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,355.48 

มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงที่ขาดแคลนน้ า คือ ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนเมษายน เป็นระยะเวลา
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ประมาณ 5 เดือน (ดังรายละเอียดในรูปที่ 2-4 หน้า 2-6) พ้ืนที่ต าบลแม่สามีพ้ืนเกษตรในเขตชลประทาน
เพียง 1,271 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.27 ของพ้ืนที่เกษตรต าบลแม่สา  

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรคือ 1) แหล่งน้ าใน
ไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 2) แหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 3) 
การขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งนี้ แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน มิได้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้มี
น้ าใช้ตลอดทั้งปี แต่จะเป็นการกักเก็บน้ าเพ่ือเสริมในช่วงขาดแคลนเท่านั้น จากการตรวจสอบแหล่งน้ าใน
ไร่นานอกเขตชลประทานในปัจจุบันที่ด าเนินการแล้ว มีจ านวน 70 บ่อ ดังแผน ที่กิจกรรมของกรมพัฒนา
ที่ดินที่จะลงในเขตการใช้ที่ดินซึ่งจะมีทั้งพ้ืนที่นาข้าวและพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ อาจจะเป็นแหล่งน้ าในไร่นานอก
เขตชลประทานเพ่ิมเติม หรือขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่  คือ ล าน้ าแม่สา ขุดลอกหน้าฝายสา 
เป็นต้น 

อนึ่ง การที่พ้ืนที่เกษตรขาดความชื้นในดินเร็วกว่าปกติหลังฝนทิ้งช่วงนั้น มีสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง คือขาดอินทรียวัตถุที่จะช่วยอุ้มน้ าไว้เพ่ือการเติบโตของพืช โดยเฉพาะในดินทรายที่พบใน
ต าบลแม่สา 

4.2.2 ปัญหาดินเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

จากผลการวิเคราะห์ดิน 22 ตัวอย่าง ที่ได้เก็บในพ้ืนที่ต าบลแม่สา (รูปที่4-) นั้น มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1)  ปฏิกิริยาของดิน (pH) 
4.5 – 5.5 กรดจัด    9 ตัวอย่าง     
5.6 – 6.5 กรดเล็กน้อย  13 ตัวอย่าง 

สรุปได้ว่า ดินส่วนใหญ่เป็นกรดเล็กน้อย-กรดจัด กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินน่านควรมีการ
ปรับสภาพให้เป็นกลาง 

(2)  ฟอสฟอรัส (P) 

ต่ ากว่า 7 ต่ ามาก  6 ตัวอย่าง 
7 – 12 ต่ า   3 ตัวอย่าง 
13 – 24  ปานกลาง  5 ตัวอย่าง 
25 – 50 สูง   3 ตัวอย่าง 
มากกว่า 50 สูงมาก  5 ตัวอย่าง 

สรุปได้ว่า ดินส่วนใหญ่มีฟอสฟอรัสต่ ามาก 6 ตัวอย่าง ปานกลาง 5 ตัวอย่าง และสูง -สูงมาก 8 
ตัวอย่างแต่บางแปลงมีปัญหาเรื่องดินกรดร่วมด้วยจึงยังคงมีปัญหาเรื่องผลผลิตต่ า กิจกรรมของสถานี
พัฒนาที่ดินน่าน ควรมีการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่เหมาะสมตามค่า
วิเคราะห์ดิน และควรมีการปรับสภาพดินให้เป็นกลางร่วมด้วย 
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(3)  โปแตสเซียม (K) 

16 – 30 ต่ า   9 ตัวอย่าง 
31 – 60 ปานกลาง  7 ตัวอย่าง 
61 – 120 สูง   3 ตัวอย่าง 
มากกว่า 120  สูงมาก  3 ตัวอย่าง 

สรุปได้ว่า ดินส่วนใหญ่มีฟอสฟอรัสต่ า-ปานกลาง กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ควรมีการ
ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน 

  4.2.3 ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ตะกอนดินไหลลงสู่แม่น้ าสา ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน 
มีตะกอนดินทับถมในบริเวณหน้าฝายสา ท าให้ความสามารถในการกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรลดลง 
กิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินน่านควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่
เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

ในพ้ืนที่ป่าควรฟื้นฟูสภาพป่าเพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ า ในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตป่าที่มีความลาดชัน
ควรมีการท าการเกษตรร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

 4.2.4 ปัญหาการถือครองที่ดิน เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแม่สาบางส่วน ยังขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ท ากินทางการเกษตร พ้ืนที่เกษตรในบริเวณนี้จะมีความลาดชันและเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า กิจกรรมของสถานี
พัฒนาที่ดินน่านควรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ าแบบวิธีพืชใน
ระยะแรกและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ในพ้ืนที่ต าบลแม่สามีการ
ประกาศพ้ืนที่จัดที่ดินท ากินภายใต้โครงการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เนื่องจากมีพ้ืนที่ท า
กินของราษฎรอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าสา-แม่สาครฝั่งซ้าย ถนนสายแพร่-น่าน ดังรายละเอียดใน
รูปที่ 4-2 และเมื่อมีการประกาศพ้ืนที่ คทช.ควรมีการท าเกษตรควบคู่ไปกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้ง
วิธีพืชและวิธีกลเพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม 
ในส่วนพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ควรอนุรักษ์ไว้เป็นป่าต้นน้ า ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมควรฟื้นฟูสภาพป่าโดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม  

4.2.5 การวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยระบบ DPSIR ผลจากการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมใน
ต าบลแม่สา รวมถึงข้อมูลทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ได้น ามาวิเคราะห์ในระบบ DPSIR ปรากฏ
ดังรายละเอียดในรูปที่ 4-3  
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รูปที่ 4-1 การเก็บตัวอย่างดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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รูปท่ี 4-2 พ้ืนที่ถือครองท ากินในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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 แรงขับเคลื่อน (D) 

 ดินทราย / ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
 ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
 การชะล้างหน้าดิน ตะกอนดินไหลลงสู่

แม่น้ าสา 
 ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

 แรงกดดัน (P) 

 ใช้ปุ๋ยเคมีมากข้ึน 

 ผลผลิตเสียหายจากการขาดแคลนน้ า 

 แหล่งน้ าตื้นเขิน เนื่องจากการทับถม
ของตะกอนดิน 

 ความสามารถในการกักเก็บน้ าลดลง 
 หนี้สินจากการลงทุนภาคเกษตร 

 รายได้จากการเกษตรลดลง 
 การชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่

ต้นน้ า

 สภาวะ (S) 

 การตอบสนอง (R)   
อดีต – ปัจจุบัน 

 บ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (การขุดลอกแหล่งน้ า) 
 การปรับปรุงบ ารุงดิน/การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 

 การไถกลบตอซัง 
 เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช 

 บัตร ID – Din Dee 

 การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า 
 นโยบายภาครัฐ 

อนาคต 

 เพิ่มปริมาณและคุณภาพกิจกรรมที่ตอบสนองในอดีต – 
ปัจจุบัน 

 1 หมู่บ้าน 1 แหล่งน้ าชุมชน 

 งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
 โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

ผลกระทบ (I) 

 ผลผลิตต่ า 

 ต้นทุนการผลิตสูง 
 พืชผลเสียหายจากภัยแล้ง 
 ประสบภาวะขาดทุนในการลงทุนภาคการเกษตร 

 คุณภาพชีวิต

รูปที ่4-3 การวิเคราะห์สถานการณ์โดยระบบ DPSIR ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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 4.2.6 ระบบการปลูกพืชในปัจจุบัน 

 ระบบการปลูกพืชในปัจจุบันของต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ในพ้ืนที่ลุ่ม บริเวณนี้อยู่ในเขตชลประทาน จะมีการใช้ประโยชนที่ดินอย่างเข้มข้น ระบบพืชที่
ปลูกได้แก่ 
 ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง ระบบนี้เป็นการปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวนาปรัง โดยจะเริ่มหว่านกล้า
ข้าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เพ่ือที่จะเริ่มปลูกข้าวนาปีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และเริ่มเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 

 ข้าวนาปี-ข้าวโพด ระบบนี้เป็นการปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา โดยจะเริ่ม
หว่านกล้าข้าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เพ่ือที่จะเริ่มปลูกข้าวนาปีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และเริ่ม
เก็บเกี่ยวข้าวนาปีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ในช่วงต้นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ดินยังคงมี
ความชื้นอยู่เกษตรกรจะเริ่มหยอดเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา และจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในช่วงปลายเดือนกลางเดือนเมษายน 

 ปอเทือง-ข้าวนาปี ระบบนี้เป็นการปลูกปอเทืองเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการปลูกข้าวนาปี ซึ่ง
จะเริ่มหว่านปอเทืองในช่วงปลายเดือนเมษายน และเริ่มไถกลบปอเทืองตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 
และจะเริ่มหว่านกล้าข้าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เพ่ือที่จะเริ่มปลูกข้าวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 
และเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 

 ในพ้ืนที่ดอน ระบบพืชที่ปลูกได้แก่ 

 ข้าวโพด-ข้าวโพด ระบบพืชนี้จะเป็นพ้ืนที่เกษตรในที่ดอนที่เกษตรกรเห็นว่ามีแหล่งน้ าให้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งได้ เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝน โดยจะเริ่มหยอดเมล็ดในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงกลางเดือนกันยายน ตามด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดู
แล้ง ซึ่งจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเมษายน  
 ข้าวโพด-ฟักทอง ระบบพืชนี้จะเป็นการปลูกพืชโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก และเกษตรกรมีแหล่ง
น้ าเพียงพอที่จะใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนโดยจะเริ่มหยอด
เมล็ดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงกลางเดือนกันยายน 
เกษตรกรอาจจะทิ้งฝักข้าวโพดคาต้นไว้เพ่ือรอให้ความชื้นของข้าวโพดลดลง และจะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยว
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เกษตรกรจะเริ่มปลูกฟักทอง และเก็บ
เกี่ยวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม  
 ข้าวโพด-ปอเทือง ระบบพืชนี้เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนโดยจะเริ่มหยอดเมล็ด
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงกลางเดือนกันยายนและหลังจากนั้น
ในช่วงปลายฤดูฝน เกษตรกรจะปลูกปอเทืองซึ่งเป็นพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
จ าหน่ายคืนให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินน่านโดยจะเริ่มหว่านปอเทืองในช่วงปลายเดือนกันยายน และจะเริ่ม
เก็บเก่ียวปอเทืองในช่วงเดือนมกราคม 



     4-9 

 

 ข้าวนาปี-ปอเทือง ระบบพืชนี้จะเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวในนาที่ดอน เกษตรกรปลูกข้าวโดยอาศัย
น้ าฝนเป็นหลัก จะเริ่มหว่านกล้าในช่วงต้นเดือนมิถุนายนซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และจะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วง
เดือนพฤศจิกายน หลังจากเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งมีโอกาสขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
จึงปลูกปอเทืองซึ่งเป็นพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจ าหน่ายคืนให้แก่สถานีพัฒนาที่ดิน
น่านโดยจะเริ่มหว่านปอเทืองในช่วงปลายเดือนกันยายน และจะเริ่มเก็บเกี่ยวปอเทืองในช่วงเดือน
มกราคม 

 มันส าปะหลัง จะเริ่มปลูกในเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีต่อไป 

 ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ที่ปลูกได้แก่ ยางพารา สัก มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขาม ล าไย 

ดังรายละเอียด ในรูปที่ 4-4 

 
รูปที ่4-4 ระบบการปลูกพืชต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 



บทที่ 5 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

 
  



     5-1 

 

 

บทที่ 5 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

5.1  ทรัพยากรดิน 

  จากการส ารวจทรัพยากรดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยกองส ารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน นั้นได้มีการปรับปรุงโดยกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 7 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่ามีดิน 6 ชุดดิน และ 7 ดินคล้ายชุดดิน  โดยมีการประเมิน
คุณภาพที่ดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
5.2  ประเภทการใช้ท่ีดิน 

  ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจหลัก ที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันของต าบลต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ ข้าว หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพด ยางพารา ล าไย มะขาม มะม่วง  
5.3 ผลการประเมินคุณภาพที่ดิน 

  จากการใช้คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดิน ส าหรับการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลและระดับ
จังหวัด (ศันสนีย์ อรัญวาสน์ และค ารณ ไทรฟัก, 2562) ประเมินคุณภาพที่ดิน ได้จ าแนกชั้นความ
เหมาะสมทางกายภาพและข้อจ ากัดของประเภทการใช้ที่ดินของพืช 8 ชนิด ดังนี้ 
  (1) ข้าว 

   ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน
ปริมาณอินทรียวัตถุ (m) และ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Na-fsi-silA 

และ Ws-gm-clA/b 

   ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB   Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC  Li-gclD/st   Ly-

slB   Ly-vd-slB   Ml-gclB   Mr-gslB   Mr-gslC   Pae-lB/d3c   Pae-mw-slB/d3c   Pae-slB   Pae-

slC   Sp-slB  Tl-gclC  Tl-gclD/st  Ty-gslC   Ty-gslD/st   Ws-br-clB  Ws-gm-clA  และ SC  
 

  (2) หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัด
ด้านการระบายน้ า (o) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ 



     5-2 

 

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณ
อินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k)  
สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัด
ด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Na-fsi-silA Cg-br-clB   Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC     

Ly-slB  Ly-vd-slB   Ml-gclB   Mr-gslB   Mr-gslC   Pae-lB/d3c   Pae-mw-slB/d3c      Pae-slB   

Pae-slC  Sp-slB  Tl-gclC Ty-gslC  Ws-br-clB  Ws-gm-clA  และ Ws-gm-clA/b 

   ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ สภาวะการหยั่งลึก
ของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน 
(g)ได้แก่ Li-gclD/st Tl-gclD/st Ty-gslD/st   และ SC 
 

  (3) ข้าวโพด                                             

   ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r)  ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน 
ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) และ
มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g)   ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB   Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC  

Ly-slB   Ly-vd-slB  Pae-lB/d3c   Pae-mw-slB/d3c      Pae-slB   Pae-slC   Sp-slB และ Ws-br-clB 

 ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
 พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ดิน Ws-gm-clA 

 ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
 พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 

Na-fsi-silA Li-gclD/st  Ml-gclB  Mr-gslB Mr-gslC Tl-gclC  Tl-gclD/st  Ty-gslC Ty-gslD/st  Ws-

gm-ClA/b และ SC 
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 (4) มันส าปะหลัง 
 ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)  
 พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความจุในการดูดยึด
ธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความ
เป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
(p) และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k)  สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึก
ของดิน (d) และมีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB Cg-md,br-clB  Cg-

md,br-clC  Ly-slB  Ly-vd-slB  Pae-lB/d3c  Pae-mw-slB/d3c  Pae-slB   Pae-slC Sp-slB และ  Ws-

br-clB   

 ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)  
 พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ า (o) และ สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) ได้แก่ หน่วย
แผนที่ดิน Ml-gclB   Mr-gslB   Mr-gslC   Tl-gclC  Ty-gslC   และ Ws-gm-clA   

 ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N)  
 พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 

Na-fsi-silA Li-gclD/st Tl-gclD/st  Ty-gslD/st Ws-gm-clA/b  และ SC 
 

 (5) ยางพารา 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) และ ด้านเนื้อดิน (s) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมี
ข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการ
ระบายน้ า (o) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB   Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC  Ly-slB   Ly-vd-

slB  Ml-gclB  Mr-gslB  Mr-gslC  Pae-lB/d3c  Pae-mw-slB/d3c Pae-slB   Pae-slC   Sp-slB  Tl-

gclC  Ty-gslC   Ws-br-clB  และ  Ws-gm-clA 

  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N)  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 

Na-fsi-silA Li-gclD/st Tl-gclD/st  Ty-gslD/st Ws-gm-clA/b  และ SC 
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  (6) ล าไย 

   ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)  
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝน (r) และ ด้านเนื้อดิน (s) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมี
ข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการ
ระบายน้ า (o) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Cg-br-clB   Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC  Ly-slB   Ly-vd-

slB  Ml-gclB  Mr-gslB  Mr-gslC  Pae-lB/d3c  Pae-mw-slB/d3c Pae-slB   Pae-slC   Sp-slB  Tl-

gclC  Ty-gslC   Ws-br-clB  และ  Ws-gm-clA 

   ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N)  
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 

Na-fsi-silA Li-gclD/st Tl-gclD/st  Ty-gslD/st Ws-gm-clA/b  และ SC 
 

 (7) มะขาม 

  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน  

Cg-br-clB  Ly-vd-slB Pae-slB   Pae-slC และ Sp-slB 

  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน  

Cg-md,br-clB   Cg-md,br-clC   Ly-slB  Pae-lB/d3c   Pae-mw-slB/d3c Ws-br-clB และ Ws-gm-clA  

  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N)  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 

Na-fsi-silA   Li-gclD/st  Mr-gslB   Mr-gslC  Tl-gclC  Tl-gclD/st  Ty-gslC   Ty-gslD/st   Ws-gm-clA/b 

และ SC 
 

  (8) 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) และ สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) ได้แก่ หน่วย
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แผนที่ดิน Cg-br-clB Cg-md,br-clB  Cg-md,br-clC  Ly-slB  Ly-vd-slB  Pae-lB/d3c  Pae-mw-slB/d3c  

Pae-slB   Pae-slC Sp-slB และ  Ws-br-clB   

   ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)  
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ า (o) และ สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้านความลึกของดิน (d) ได้แก่ หน่วย
แผนที่ดิน Ml-gclB   Mr-gslB   Mr-gslC   Tl-gclC  Ty-gslC   และ Ws-gm-clA   

   ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N)  
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) สภาวะการหยั่งลึกของรากพืชมีข้อจ ากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจ ากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 

Na-fsi-silA Li-gclD/st Tl-gclD/st  Ty-gslD/st Ws-gm-clA/b  และ SC 
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ตารางท่ี 5-1 ชั้นความเหมาะสมของดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน        

หน่วยแผนที่ 

ชั้นความเหมาะสมของดิน เนื้อที ่

ข้า
ว 

หญ้
าเล

ี้ยง
-

สัต
ว์ 

ข้า
วโพ

ด 

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 

ยา
งพ

าร
า 

ล า
ไย 

มะ
ขา

ม 

มะ
ม่ว

ง 

ไร่ ร้อยละ 

1. Na-fsi-silA S2rp S2op N N N N N N 1,134 5.52 

2. Cg-br-clB N S2bcmp S2rbcmp S2bcmp S3r S3r S2rbcmp S2rbcmp 168 0.82 

3. Cg-md,br-clB N S2bcmp S2rbcmpd S2bcmpd S3r S3r S3d S2rbcmpd 311 1.51 

4. Cg-md,br-clC N S2bcmp S2rbcmpdg S2bcmpdg S3r S3r S3d S2rbcmpd 109 0.53 

5. Li-gclD/st N S3d N N N N N N 112 0.54 

6. Ly-slB N S2bcmpk S2rbcmpkd S2bcmpkd S3r S3r S3d S2rbcmpkd 18 0.09 

7. Ly-vd-slB N S2bcmpk S2rbcmpk S2bcmpk S3r S3r S2rbcmpk S2rbcmp 208 1.01 

8. Ml-gclB N S2sd N S3sd S3rsd S3rsd N S3d 251 1.22 

9. Mr-gslB N S2sbcmpd N S3sd S3rsd S3rsd N S3sd 180 0.88 

10. Mr-gslC N S2sbcmpd N S3sd S3rsd S3rsd N S3sd 1,494 7.27 

11. Pae-lB/d3c N S2bcmpd S2rbcmpkd S2bcmpkd S3r S3r S3d S2rbcmpkd 1,969 9.58 

12. Pae-slB N S2bcmp S2rbcmpk S2bcmpk S3r S3r S2rbcmpk S2rbcmpk 1,909 9.29 

13. Pae-slC N S2bcmp S2rbcmpkg S2bcmpk S3r S3r S2rbcmpk S2rbcmpk 115 0.56 

14. Pae-mw-slB/d3c N S2bcmpd S2rbcmpkd S2bcmpkd S3r S3r S3d S2rbcmpk 535 2.60 

15. Sp-slB N S2bcp S2rbcpk S2bcpk S3r S3r S2rbcpk S2rbcpk 1,820 8.85 

16. Tl-gclC N S2sd N S3sd S3rsd S3rsd N S3d 391 1.90 

17. Tl-gclD/st N S3d N N N N N N 213 1.04 

18. Ty-gslC N S2sbcmpd N S3sd S3rsd S3rsd N S3sd 4,683 22.78 



 

 

ตารางที่ 5-1 ชั้นความเหมาะสมของดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ต่อ)  

หน่วยแผนที่ 
ชั้นความเหมาะสมของดิน เนื้อที ่

ข้า
ว 

หญ้
าเล

ี้ยง
-

สัต
ว์ 

ข้า
วโพ

ด  

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 

ยา
งพ

าร
า 

ล า
ไย 

มะ
ขา

ม 

มะ
ม่ว

ง 

ไร่ ร้อยละ 

19. Ty-gslD/st N S3d N N N N N N 1,731 8.42 

20. Ws-br-clB N S2mp S2rmpd S2mpd S3r S3r S3d S2rmpd 5 0.02 

21. Ws-gm-clA N S2mp S3o S3o S3ro S3ro S3o S3o 35 0.17 

22. Ws-gm-clA/b S2rmp S2omp N N N N N N 95 0.46 

23. SC N N N N N N N N 1,977 9.62 

24. U - - - - - - - - 862 4.19 

25. W - - - - - - - - 232 1.13 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 20,557 100.00 

หมายเหตุ : 1. ค าอธิบายชุดดินดูจากตารางหน่วยแผนที่ดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

        2. ข้อจ ากัดในการประเมินคุณภาพท่ีดิน 

   r = ปริมาณน้ าฝน        o = การระบายน้ า 
   b = ความอ่ิมตัวด้วยด่าง      c = ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 

   m = ปริมาณอินทรียวัตถ ุ      p = ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
   k = ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์   a = ปฏิกิริยาของดิน 

   d = ความลึกของดิน       g = ความลาดชัน 

   s = เนื้อดิน 
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บทที่ 6 

แผนการใช้ท่ีดิน 

 

6.1 ปรัชญาในการจัดท าแผนการใช้ท่ีดินต าบล 

 ในการจัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลฉบับนี้ได้ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”1) เป็นหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัฒน์ 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
สมดุลและพร้อมต่อการรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,2550) 
6.2 นโยบายแห่งรัฐในการก าหนดแผนการใช้ท่ีดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

   แผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ก าหนดไว้ตามกรอบของนโยบายแห่ง
รัฐ ดังรายละเอียดในตารางที ่6-1 
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ตารางที ่6-1 นโยบายแห่งรัฐที่เก่ียวข้องกับแผนการใช้ที่ดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าดับ
ที ่

กฎหมาย/ยุทธศาสตร์/แผนการ
ปฏิบัติ/แผนแม่บท 

รายละเอียด 

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

มาตรา 72(1) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของ
พื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

3 นโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงตอ่
รัฐสภา วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

นโยบายหลัก 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

   5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

        5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่
ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลงัของภาครัฐ 

        5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินคา้เกษตร 

        5.3.5 ดูแลเกษตรกร ผูม้ีรายได้น้อยใหส้ามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในที่ดินท ากินแหล่งเงินทุน โครงการสร้างพื้นฐานและปัจจัยผลิต
ต่าง ๆ 

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือสรา้งการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

     10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือ
ครองท่ีดิน 

     10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบแหล่งน้ าชุมชน และทะเล 

นโยบายเร่งด่วน 

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวตักรรม 

4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: 

ทรัพยากรดิน 

ประเด็นย่อยที่ 2.1 จัดท าแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

ประเด็นย่อยที่ 2.2 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ท่ีดินใหเ้ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

7 นโยบายและแผนการบริหารจดัการ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
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ตารางที ่6-1 นโยบายแห่งรัฐที่เก่ียวข้องกับแผนการใช้ที่ดิน ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
กฎหมาย/ยุทธศาสตร์/แผนการ

ปฏิบัติ/แผนแม่บท 
รายละเอียด 

6 แผนพัฒนาภาคเหนือ 

พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปลรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

7 แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 2 พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและ อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

8 แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561-

2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 

9  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
__________________________________________________________________________________ 

1) ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550 ฐ) ได้หมายเหตุว่า “ประมวลการกลั่นกรองจากพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอพียง ซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอื่นๆ โดยได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน
โดยทั่วไป 
 

6.3 แผนการใช้ท่ีดิน 

การก าหนดเขตการใช้ที่ดินต าบลต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซ่ึงมีเนื้อที่ 20,557 

ไร่  นั้ น เขตการใช้ที่ ดิ นที่ ก าหนดขึ้ นเป็นผลที่ ได้ จากการศึกษาและวิ เคราะห์สถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกับการพิจารณาลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขต
อุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การใช้ที่ดิน เช่น มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
และมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ ประกอบกับการพิจารณาจากทิศทางตามกรอบ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเขตการใช้ที่ดินภายในพ้ืนที่ต าบลนี้ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ร่วมกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถก าหนดแนวทางการใช้ที่ดินตาม
ศักยภาพของทรัพยากร เพ่ือการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพ้ืนที่ สามารถก าหนดเขตการใช้ที่ดินของต าบลนี้
ได้ 5 เขต ได้แก่ (1)เขตป่าไม้ (2)เขตเกษตรกรรม (3)เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (4)เขตแหล่งน้ า 
และ(5)เขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังรายละเอียดในตารางที ่6-2 
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  6.3.1 เขตป่าไม้ มีเนื้อที่ 5,870 ไร่ หรือร้อยละ 28.55 ของพ้ืนที่ต าบลเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า
ไม ้

  ข้อเสนอแนะในการใช้พ้ืนที่ 
  (1) ชุมชนควรมีการรักษาป่าต้นน้ า และฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่ม

น้ า ชั้นที่ 1 และ 2 ให้เป็นป่าสมบูรณ์ 
  (2) ชุมชนควรสร้างจิตส านึกให้รักและอนุรักษ์ผืนป่า (สร้างฝายชะลอน้ า) 
  (3) ชุมชนควรปลูกป่าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
  (4) ชุมชนควรรักษาสมดุลทางธรรมชาติในผืนป่า และรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในผืนป่า เช่น เห็ด ผักหวาน เป็นต้น 

  6.3.2 เขตเกษตรกรรม 13,503 ไร่ แบ่งการวางแผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา ออกเป็น 4 ประเภท 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) เขตท่ีนาลุ่ม มีเนื้อที่ 1,134 ไร่ 
  ดินในเขตการใช้ที่ดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง เป็นดินลึก ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง เป็นดินคล้ายชุดดินน่าน 

  ปัญหาในการใช้ดินในปัจจุบัน 

- มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น ปลูกพืชชนิดเดิมซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม ท าให้เกิดโรค
และแมลงระบาดอย่างรุนแรง 

- ดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง พ้ืนที่เกษตรขาดความชื้นในดินเร็วกว่าปกติหลังฝน
ทิ้งช่วง 

  การจัดการที่ดินในอนาคต 

- ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรคและแมลง 
- ควรมีการปรับปรุงดินโดยมีการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของ

ดินเพิ่มการอุ้มน้ าของดินและเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ส าหรับพืช 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
ได้แก่ 

- ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน โดย
ใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2  โดยเชื่อมโยงกับ
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านวังแข ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

- หากมีการปลูกพืชหลังนาควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เพ่ือควบคุมโรคพืชในดิน 

- ขุดลอกหน้าฝายสาและขุดลอกคลองส่งน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บ
น้ า เบนน้ าเข้าและระบายน้ าออกจากพ้ืนที่นา 
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  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
 1) กรมการข้าว  สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ในการปลูกข้าวและปรับเปลี่ยนข้าว

พันธุ์ดีให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเรื่อง การบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าวต าบล

แม่-สา 
3) กรมชลประทาน สนับสนุนเรื่อง การบริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน 

   (2) เขตท่ีนาดอน มีเนื้อที่ 393 ไร่ 
    ดินในเขตการใช้ที่ดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง และดินร่วนปนดินเหนียว ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง ชุดดินที่พบมีทั้งดินคล้ายชุดดินน่านและชุดดินวังสะพุง 

  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 โดยเชื่อมโยงกับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านวังแข ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

- หากมีการปลูกพืชหลังนาควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เพ่ือควบคุมโรคพืชในดิน 

- ในพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ หากพ้ืนที่มีความเหมาะสมควรเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
1) กรมการข้าว  สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ในการปลูกข้าวและปรับเปลี่ยนข้าว

พันธุ์ดีให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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2) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเรื่อง องค์ความรู้การปลูกข้าวแบบแห้งสลับ
เปียกและการบริหารจัดโรคและแมลงโดยชีววิธี และให้ความรู้ในการปลูกพืชหลังนาใช้น้ าน้อยที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

 (3) เขตพืชไร่ที่ดอน มีเนื้อที่ 5,385 ไร่ 
    ดินในเขตการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินทราย และมีบางส่วนเป็นดินร่วน
ปนดินเหนียว บางพ้ืนที่เป็นดินตื้นมีกรวดปน มีความลาดชันอยู่ในช่วง 2-20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็น
ชุดดินแพร่ ชุดดินแม่ริม ชุดดินสันป่าตอง และมีดินคล้ายชุดดินเชียงของ ชุดดินลี้ ชุดดินลาดหญ้า ชุด
ดินมวกเหล็ก และชุดดินท่าลี่อยู่ประปราย 

  ปัญหาในการใช้ดินในปัจจุบัน 

- ปลูกพืชชนิดเดิมซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม ท าให้เกิดโรคและแมลงระบาดอย่าง
รุนแรง 

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
- การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ขาดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรค่อนข้างมาก 

- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

  การจัดการที่ดินในอนาคต 

- ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรคและแมลง 
- ควรมีการท าการเกษตรร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- ควรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

- มีการปรับปรุงบ ารุงดินที่เหมาะสมเพ่ือปรับโครงสร้างดินและเพ่ิมธาตุอาหารที่
เป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างสม่ าเสมอ 

- จัดหาแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเกษตร 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
ได้แก่ 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกพืชร่วมกับการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้ง
วิธีพืชและวิธีกล 

- ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะทางกายภาพของดินที่
เหมาะสมกับการปลูกพืช โดยใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
โดยเชื่อมโยงกับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านวังแข ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

- หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ และมีความเหมาะสมควรเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
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- ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ เขตนี้  รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บน้ าได้ดีขึ้น 

  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
1) กรมส่งเสริมการเกษตร องค์ความรู้การบริหารจัดการโรคและแมลงโดยชีววิธี 

องค์ความรู้เรื่องพืชทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 (4) เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน มีเนื้อที่ 6,528 ไร่ 

  ดินในเขตการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินทราย มีความลาดชันอยู่ในช่วง 
5-20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นชุดดินท่ายาง 

    ปัญหาในการใช้ดินในปัจจุบัน 

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
- การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ขาดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรค่อนข้างมาก 

- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

  การจัดการที่ดินในอนาคต 

- ควรมีการท าการเกษตรร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- ควรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

- มีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อปรับโครงสร้างดินและเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อพืชอย่างสม่ าเสมอ 

- จัดหาแหล่งน้ าส ารองเพ่ือใช้ในการเกษตร 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
ได้แก่ 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกพืชร่วมกับการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้ง
วิธีพืชและวิธีกล 

- ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะทางกายภาพของดินที่
เหมาะสมกับการปลูกพืช โดยใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
โดยเชื่อมโยงกับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านวังแข ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

- หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ และมีความเหมาะสมควรเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

- ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ เขตนี้  รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บน้ าได้ดีขึ้น 

  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
1) กรมส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการผลิตไม้ผลให้คุณภาพ 
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2) กรมวิชาการ สนับสนุนเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานสินค้า 

 (5) เขตปศุสัตว์ มีเนื้อที่ 63 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 ของพ้ืนที่ต าบล เขตนี้เป็นโรงเรือน
สัตว์ของเกษตรกรและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
    ปัญหาในการใช้ดินในปัจจุบัน 

- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

  การจัดการที่ดินในอนาคต 

- จัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการเกษตร ให้สัตว์มีน้ ากิน ใช้ในการปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ และปลูกไม้ยืนต้นไว้เป็นร่มเงาให้แก่สัตว์ 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
ได้แก่ 

- หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ และมีความเหมาะสมควรเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
1) กรมปศุสัตว์ สนับสนุนเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อเสนอแนะวิธีการเลี้ยง

สัตว์ การรวมกลุ่ม การปลูกและขยายพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์ การใช้อาหารหมักเลี้ยงสัตว์เพ่ือบรรเทาความ
เดือนร้อนให้เกษตรกรในฤดูแล้ง การให้อาหารเสริม การผสมพันธุ์ การควบคุมโรค 

6.3.2 เขตป่าไม้ มีเนื้อที่ 5,666 ไร่ หรือร้อยละ 27.56 ของพ้ืนที่ต าบลเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็น
ป่าไม ้

  ข้อเสนอแนะในการใช้พ้ืนที่ 
  (1) ชุมชนควรมีการรักษาป่าต้นน้ า และฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่ม

น้ า ชั้นที่ 1 และ 2 ให้เป็นป่าสมบูรณ์ 
  (2) ชุมชนควรสร้างจิตส านึกให้รักและอนุรักษ์ผืนป่า (สร้างฝายชะลอน้ า) 
  (3) ชุมชนควรปลูกป่าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
  (4) ชุมชนควรรักษาสมดุลทางธรรมชาติในผืนป่า และรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในผืนป่า เช่น เห็ด ผักหวาน เป็นต้น 

6.3.3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 816 ไร่ หรือร้อยละ 4.19 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่ของเขตนี้
เป็นบริเวณที่ตั้งของชุมชน ที่มีการตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายมีสภาพการใช้ที่ดินรอบชุมชนเป็นสวน
ไม้ผลผสมปะปนกับที่อยู่อาศัยสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 

6.3.4 เขตแหล่งน้ า มีเนื้อที่ 232 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของพ้ืนที่ต าบล เป็นล าห้วย ล าคลอง 
อ่างเก็บน้ า แหล่งน้ าในไร่นา คลองชลประทาน 

  ข้อเสนอแนะในการใช้พ้ืนที่ 
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  (1) ควรเร่งด าเนินการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินเพ่ิมเติม แต่ต้อง
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบการพิจารณาดังกล่าว 

  (2) ควรมีการบ ารุ งรักษาและขุดลอกแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มีอยู่ เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของการเก็บกักน้ า 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบลควรประสานกับกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
และแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยจัดท ากรอบแผนการด าเนินการตามล าดับความส าคัญ 

  (4) บริเวณพ้ืนที่ลุ่มในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ควรประสานหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ ป้องกันและด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครอง
พ้ืนที่ในเขตนี้เพราะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มต่ าไม่เหมาะส าหรับการน าที่ดินมา
ใช้ด้านเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย ควรคงสภาพไว้เพ่ือการรักษาสมดุลทางนิเวศต่อไป 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการในเขตการใช้ที่ดินนี้ ได้แก่ 

  (1) พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการกักเก็บน้ าผิวดิน 

  กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 

  (1) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล สนับสนุนเรื่องขุดเจาะน้ าบาดาล 

  (2) กรมชลประทานพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือกักเก็บน้ าผิวดินเพ่ิมเติม และขุดลอกแหล่งน้ าของ
ชลประทานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าผิวดิน 

6.3.5 เขตพ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่ 136 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของพ้ืนที่ต าบล ได้แก่ ทุ่งหญ้าสลับไม้
พุ่ม/ไม้ละเมาะ บ่อลูกรัง พ้ืนที่ถม โรงงานอุตสาหกรรม สุสานป่าช้า 
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ตารางที่ 6-2 เขตการใช้ที่ดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

เขตการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

เขตป่าไม้ 5,870 28.55 

เขตเกษตรกรรม 13,503 65.68 

1. เขตนาที่ลุ่ม 1,134 5.52 

2. เขตนาที่ดอน 393 1.91 

3. เขตพืชไร่ที่ดอน 5,385 26.19 

4. เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 6,528 31.75 

5. เขตปศุสัตว์ 63 0.31 

เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 816 4.19 

เขตแหล่งน้ า 232 1.13 

เขตพื้นที่อ่ืนๆ 136 0.44 

รวม 20,557 100 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากพ้ืนที่ ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  
ภายใต้โครงการคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (คทช.) จ านวนเนื้อที่ 2,866 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเหล่านี้
ทับซ้อนอยู่กับเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดในครั้งนี้หลายเขต แต่ละพ้ืนที่มีการชะล้างพังทลายของดิน และ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเร่งด่วน และมีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ าป้องกัน เพ่ือให้เกษตรกรท ากินได้อย่างยั่งยืน
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6.4 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน 

  จากแผนที่การใช้ที่ดินที่ก าหนดในระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดินได้มีทางเลือกในการ
ปลูกพืชโดยการจัดท าระบบการปลูกพืชขึ้นใหม่ รายละเอียด ดังนี้ 
  6.4.1 ในเขต-ที่นาลุ่ม 

   1) การปลูกพืชชนิดซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม มีความเสี่ยงให้เกิดโรคและแมลงระบาด ท า
ให้ผลผลิตเสียหาย 

   2) ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินจะขาดความชื้นได้เร็วกว่าปกติท าให้เสี่ยงต่อการขาดน้ า
ของพืช และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับอาจลดลง 
   3) การปลูกพืชหลังนา ด้วยสภาพดินเป็นที่ลุ่ม อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครากเน่า
โคนเน่าได้ 
   4) การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากท าให้เกษตรกรต้องลงทุน
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน หากราคาผลผลิตตกต่ า หรือผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
  6.4.2 ในเขต-ที่นาดอน 

   1) การปลูกพืชชนิดซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม มีความเสี่ยงให้เกิดโรคและแมลงระบาด ท า
ให้ผลผลิตเสียหาย 

   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 
  6.4.3 ในเขต-พืชไร่ที่ดอน 

   1) การปลูกพืชชนิดซ้ าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม มีความเสี่ยงให้เกิดโรคและแมลงระบาด ท า
ให้ผลผลิตเสียหาย 

   2) ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินจะขาดความชื้นได้เร็วกว่าปกติท าให้เสี่ยงต่อการขาดน้ า
ของพืช และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับอาจลดลง 
   3) การปลูกพืชหลังนา ด้วยสภาพดินเป็นที่ลุ่ม อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครากเน่า
โคนเน่าได้ 
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   4) การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากท าให้เกษตรกรต้องลงทุน
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน หากราคาผลผลิตตกต่ า หรือผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
   5) พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในที่ดอนนอกเขตชลประทาน มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าทาง
การเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง 
  6.4.4 ในเขต-ไม้ยืนต้นที่ดอน 

   1) ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินจะขาดความชื้นได้เร็วกว่าปกติท าให้เสี่ยงต่อการขาดน้ า
ของพืช และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับอาจลดลง 
   2) การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมากท าให้เกษตรกรต้องลงทุน
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน หากราคาผลผลิตตกต่ า หรือผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
   3) พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในที่ดอนนอกเขตชลประทาน มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าทาง
การเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง 
   4) การปลูกพืชเชิงเดี่ยวท าให้เกษตรกรต้องรับภาระความเสี่ยงในเรื่องความแปรปรวน
ของผลผลิตต่อไร่และราคา เนื่องจากเกษตรกรพึ่งพารายได้จากพืชชนิดเดียว 

 ข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน
ของต าบลแม่สา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ในเขตที่นาลุ่ม 

- ในเขตชลประทาน เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปี ตามด้วยข้าวนาปรัง ในพ้ืนที่ลุ่มต่ าน้ าแช่
ขัง เกษตรกรจะมีช่วงที่แปลงเกษตรว่าอยู่ประมาณ เดือนครึ่ง เกษตรกรอาจจะคั่นด้วยการปลูกพืชปุ๋ย
สดหรือพืชตระกูลถั่วที่มีอายุการออกดอก ประมาณ 30 วัน แล้วสับกลบลงดิน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารในดิน อีกท้ังยังเป็นการช่วยตัดวงจรโรคและแมลงไปด้วย 

- ในเขตที่นาลุ่มที่สามารถบริหารจัดการเรื่องระบบน้ า การระบายน้ าได้ เกษตรกรจะ
ปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวโพดหลังนา ซึ่งการปลูกพืชปุ๋ยสดหรือพืชตระกูลถั่วคั่นระหว่างพืชหลักกับพืช
หลังนา เป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารในดิน และตัดวงจรโรคและแมลงได้  

- เกษตรกรอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดพืชหลังนาบ้างหลังจากปลูกติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 2 ปี เพ่ือเป็นการช่วยตัดวงจรโรคและแมลงระบาดได้อีกทางหนึ่งด้วย 

- ในการปลูกพืชหลังนาเกษตรกรควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 เพ่ือช่วยควบคุมและลด
ความเสี่ยงในการเกิดเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 

- เกษตรกรควรผสมผสานการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด และ
นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือป้องกันและควบคุม
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โรคและแมลงระบาด ไม่ควรเลือกใช้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งไปตลอด เพ่ือลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต 

2. ในเขตท่ีนาดอน 

- หลังปลูกข้าวนาปี เกษตรกรควรจะปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือ
เป็นการตัดวงจรโรคและแมลง และยังเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินไปด้วย 

- เนื่องจากพ้ืนที่นี้อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก มีความเสี่ยงในการขาด
แคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ควรมีการจัดหาแหล่งน้ าส ารองในไร่นา 
หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์และมีความเหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ชุมชนหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาแหล่งน้ าต้นทุนในพ้ืนที่และหาช่องทาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ 

- ในการปลูกพืชหลังนาเกษตรกรควรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 เพ่ือช่วยควบคุมและลด
ความเสี่ยงในการเกิดเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 

- เกษตรกรควรผสมผสานการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด และ
นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคและแมลงระบาด ไม่ควรเลือกใช้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งไปตลอด เพ่ือลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต 

3. ในเขตพืชไร่ที่ดอน 

- เกษตรกรควรจะปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือเป็นการตัดวงจร
โรคและแมลง และยังเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินไปด้วย โดยพืชหมุนเวียนที่ปลูกควรเป็นพืชที่ใช้น้ าน้อย 
และควรปลูกผสมสาน หรือปลูกในรูปแบบการปลูกสลับแถบ 

- เกษตรกรควรผสมผสานการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด และ
นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคและแมลงระบาด ไม่ควรเลือกใช้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งไปตลอด เพ่ือลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต 

- เนื่องจากพ้ืนที่นี้อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก มีความเสี่ยงในการขาด
แคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ควรมีการจัดหาแหล่งน้ าส ารองในไร่นา 
หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์และมีความเหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ชุมชนหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาแหล่งน้ าต้นทุนในพ้ืนที่และหาช่องทาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ 
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4. ในเขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 

- เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงเดี่ยว ควรปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชผสมผสานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค
และแมลง ลดความเสี่ยงในเรื่องความแปรปรวนของราคาและผลผลิตตกต่ า 

- พ้ืนที่ว่าระหว่างแถวไม้ผลไม้ยืนต้น ควรปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสีย
หน้าดิน สูญเสียธาตุอาหารในดิน 

- เกษตรกรควรผสมผสานการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน พืชปุ๋ยสด และ
นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคและแมลงระบาด ไม่ควรเลือกใช้เฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งไปตลอด เพ่ือลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต 

- เนื่องจากพ้ืนที่นี้อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก มีความเสี่ยงในการขาด
แคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ควรมีการจัดหาแหล่งน้ าส ารองในไร่นา 
หากพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์และมีความเหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ชุมชนหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาแหล่งน้ าต้นทุนในพ้ืนที่และหาช่องทาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ 

 

  

รูปที่ 6-1 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน 
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6.5 การจัดการความเสี่ยง (Risk management) 

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแม่สา โดยการปลูกพืชตาม
แผนการใช้ที่ดิน การปลูกพืชหลังนาเป็นพืชตระกูลถั่ว หรือพืชปุ๋ยสด เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 
อาจท าให้เกษตรกรขาดรายได้ แต่ เป็นการตัดวงจรโรคแมลงในแปลงปลูกพืชได้ การปลูกพืช
ตระกูลถั่วหรือพืชปุ๋ยสดจะได้ประโยชน์ 2 อย่าง คือ (1) เป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินท าให้ดิน
ร่วนซุย ดูดซับน้ าได้มากขึ้น ดูดซับปุ๋ยเคมีได้มากขึ้น (2) หากสามารถเก็บเมล็ดจ าหน่ายได้ เช่น 
ถั่วพร้า ถั่วด า ถั่วเขียว ปอเทือง จะเป็นรายได้แทนข้าวนาปรัง หรือพืชชนิดอ่ืนในฤดูแล้ง และ
กรมพัฒนาที่ดินมีงบประมาณรับซื้อ และ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ขายได้ แต่
เกษตรกรจะได้ที่ดินท ากินที่มีคุณภาพสูงขึ้นจากอินทรียวัตถุที่มาจากพืชตระกูลถั่ว และพืชปุ๋ย
สดเมื่อมีการไถกลบไปในดิน 

  ความต้องการของเกษตรกรที่จะเริ่มหรือขยายการผลิต “เกษตรอินทรีย์” นั้น
จ าเป็นต้องมีน้ าสะอาดและพอเพียง หากมีแหล่งน้ าธรรมชาติต้องตรวจสอบคุณภาพน้ า หากมี
น้ าไม่เพียงพอจ าเป็นต้องมีแผนการก่อสร้าง “แหล่งน้ าในไร่นา” เพ่ิมเติม 

 



 

 

ตารางท่ี 6-3 การเปรียบเทียบระบบการปลูกพืชก่อนและหลังมีแผนการใช้ที่ดิน 

เขตการใช้ท่ีดิน ระบบการปลูกพืชปัจจุบัน ระบบการปลูกพืชหลังมีแผนการใช้ท่ีดิน 

นาลุ่ม นาปี - นาปรัง นาปี - พืชตระกูลถั่ว 

    นาปี - ปอเทือง - นาปรัง 

  นาปี - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นาปี - ปอเทือง - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

  นาปี ปอเทือง - นาปี 

นาดอน นาปี นาปี - ปอเทือง 

    นาปี - พืชหมุนเวียน 

พืชไร่ที่ดอน ข้าวโพด - ข้าวโพด ข้าวโพด - พืชหมุนเวียน 

  ข้าวโพด - ฟักทอง ข้าวโพด - ปอเทือง 

  มันส าปะหลัง พืชไร่หมุนเวียน 

ไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 7 

การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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บทที่ 7 

การขับเคลื่อนแผนการใช้ท่ีดินต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

7.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ภายหลังการจัดท า แผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา อ าเภอเมืองเวียงสา จังหวัดน่าน แล้วจะต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 7.1.1 จัดท าเป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 และแผนล่วงหน้า ปี 2564-2567 

 7.1.2 น า แผนการใช้ที่ดินต าบลแม่สา ไปน าเสนอต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา เพ่ือมีมติ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผน 

 7.1.3 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน เสนอเป้าหมายและงบประมาณให้รายการมายังกรมพัฒนาที่ดิน 

7.2 ตัวช้ีวัด 

 7.2.1 จ านวนกิจกรรมที่กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

  - การปรับปรุงบ ารุงดิน 

  - การบริหารจัดการน้ า 
  - การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

 7.2.2 จ านวนโครงการวิจัยร่วมกับส่วนราชการอ่ืนในต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 - พัฒนาพื้นที่เพ่ือการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 

 - ผลสัมฤทธิ์ในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

7.3 ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนการใช้ท่ีดินต าบลแม่สา  
 ปัญหาการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ต าบลแม่สานั้น มีผลกระทบมาจากพ้ืนที่ต าบลอ่ืนซึ่งตั้งอยู่
ตอนบน เนื่องจากตะกอนดินที่มีผลจากการชะล้างพังทลายของดินเพราะมีการท าการเกษตรที่ไม่ได้
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ดังนั้นปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่เกิดขึ้น ท าให้อ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่แม่สา
ตื้นเขินทุกแห่งไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ ส่งผลให้ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ดังกล่าวข้างต้น 

 การพัฒนาการเกษตรในต าบลแม่สาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนการใช้ที่ดินทุก
ต าบลในลุ่มน้ าสาไปในเวลาเดียวกัน 

 

 

 

 



     7-2 

 

7.4 กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตการใช้ท่ีดินที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 

 7.4.1 เขตนาที่ลุ่ม 1,134 ไร่ 
  (1) การปรับปรุงบ ารุงดิน ประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
ทั้งในกลุ่มเกษตรกรทั่วไป และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
เพ่ือฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินลดการ
เผาในพ้ืนที่เกษตรกร ทั้งนี้กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินจะเชื่อมโยงและขับเคลื่อนผ่านธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 42,500 บาท 

  (2) การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ า อาทิเช่น การขุดลอกหน้าฝายสา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บน้ าผิวดิน วงเงิน
งบประมาณตามการส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

  (3) การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากพ้ืนที่เป็นพื้นที่ค่อนข้าง
ราบและเป็นพ้ืนที่ปลายน้ า จะต้องมีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ าเพ่ือช่วย
บรรเทาปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน 

 7.4.2 เขตนาที่ดอน 393 ไร่ 
  (1) การปรับปรุงบ ารุงดิน ประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
บางพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพ่ือจ าหน่ายคืนแก่กรมพัฒนาที่ดิน 
ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดเพ่ือฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาดิน
กรด ใช้ปูนโดโลไมท์ในการปรับสภาพดินกรด และส่งเสริมการไถกลบตอซังและพืชหลังนาเพ่ือเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดินลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร ทั้งนี้กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินจะเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนผ่านธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 67,250 บาท 

  (2) การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่เกษตรกรที่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า วงเงินงบประมาณตามการส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน 

  (3) การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของ จะต้องมีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
ป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ าเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน  และมีการปลูกในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ าผิวดิน และรักษาความชุมชื้นของดิน 

 7.4.3 เขตพืชไร่ที่ดอน 5,385 ไร่ 
  (1) การปรับปรุงบ ารุงดิน ประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
บางพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพ่ือจ าหน่ายคืนแก่กรมพัฒนาที่ดิน 
ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดเพ่ือฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาดิน
กรด ใช้ปูนโดโลไมท์ในการปรับสภาพดินกรด และส่งเสริมการไถกลบตอซังและพืชหลังนาเพ่ือเพ่ิม
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อินทรียวัตถุในดินลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร ทั้ งนี้กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินจะเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนผ่านธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 147,000 บาท  

  (2) การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่เกษตรกรที่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า วงเงินงบประมาณตามการส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน 

  (3) การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของ จะต้องมีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
ป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ าเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน  และมีการปลูกในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ าผิวดิน และรักษาความชุมชื้นของดิน 

 7.4.4 เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 6,528 ไร่ 
  (1) การปรับปรุงบ ารุงดิน ประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาดินกรดใช้ปูนโดโลไมท์ในการปรับสภาพดินกรด ทั้งนี้กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดิน
จะเชื่อมโยงและขับเคลื่อนผ่านธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 50,250 บาท 

  (2) การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่เกษตรกรที่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า วงเงินงบประมาณตามการส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน 

  (3) การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของ จะต้องมีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
ป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ าเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน และมีการปลูกในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ าผิวดิน และรักษาความชุมชื้นของดิน 

 7.4.5 เขตปศุสัตว์ 63 ไร่ 
  (1) การบริหารจัดการน้ า ประกอบด้วยการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่ เกษตรกรที่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า วงเงินงบประมาณตามการส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน 

 7.4.6 เขตแหล่งน้ า 232 ไร่ 
  (1) การบริหารจัดการน้ า เป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ าสาธารณะของต าบลซึ่ง
จะต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า อาทิเช่น การขุดลอกล าห้วย หนองน้ า 
และสระเก็บน้ าในเขตพ้ืนที่นี้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บน้ าผิวดิน วงเงินงบประมาณตามการ
ส ารวจออกแบบของส่วนวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะบูรณาการงานอยู่ในทุกเขตพ้ืนที่ 
  ทั้งนี้ในส่วนของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ วงเงินงบประมาณ 336,500 บาท และกิจกรรม
การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ 
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406,000 บาท การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
กักเก็บน้ าผิวดิน 8 แห่ง ที่ชุมชนต้องการให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน และการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ า จ านวน 100,000 กล้า วงเงินงบประมาณ 120,000 บาท นั้น กิจกรรมทั้งหมดนี้จะมีการ  
บูรณาการลงในทุกเขตการใช้ที่ดินตามความเหมาะสม ดังรายละเอียดในตารางที่ 7-1 

7.5 กิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานอ่ืนตามเขตการใช้ท่ีดิน 

 7.5.1 เขตที่ลุ่ม 1,134 ไร่ 
  (1) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ/หรือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนองค์
ความรู้ในการใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชหลังนาและหาตลาดรองรับ 

  (2) กรมการข้าว สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการใช้พันธุ์ข้าว และการป้องกันก าจัดศัตรู
ข้าวและการจัดการโรค/แมลง ในกลุ่มที่เกษตรกรนาแปลงใหญ่มีความพร้อมจะมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 7.5.2 เขตนาที่ดอน 393 ไร่ 
  (1) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ/หรือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนองค์
ความรู้ในการใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชหลังนาและหาตลาดรองรับ 

  (2) กรมการข้าว สนับสนุนองค์ความรู้ เรื่องการใช้พันธุ์ข้าวและการป้องกันก าจัดศัตรู
ข้าวและการจัดการโรค/แมลง 
  (3) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ/หรือ ทหารช่างพัฒนา สนับสนุนการขุดเจาะน้ า
บาดาล 

 7.5.3 เขตพืชไร่ที่ดอน 5,385 ไร่ 
  (1) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ/หรือส านักงานสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนองค์
ความรู้ในการใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชและหาตลาดรองรับ ทั้งในเขตที่เหมาะสมและ
ต้องการปรับเปลี่ยนชนิดพืช 

  (2) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนองค์ความรู้ในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) 
  (3) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนองค์ความรู้ในการท าเกษตรผสมผสานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  (4) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ/หรือ ทหารช่างพัฒนา สนับสนุนการขุดเจาะน้ า
บาดาล 

 7.5.4 เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 6,528 ไร่ 
  (1) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ/หรือส านักงานสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนองค์
ความรู้ในการใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชและหาตลาดรองรับ ทั้งในเขตที่เหมาะสมและ
ต้องการปรับเปลี่ยนชนิดพืช 
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  (2) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนองค์ความรู้ ในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) 
  (3) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ/หรือ ทหารช่างพัฒนา สนับสนุนการขุดเจาะน้ า
บาดาล 

 7.5.5 เขตปศุสัตว์ 63 ไร่ 
  (1) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการปลูกหญ้าเลี้ยง
สัตว์ 
 7.5.6 เขตแหล่งน้ า 232 ไร่ 
  (1) ส านักงานชลประทานน่าน สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ า 
ทั้งนี้  สถานีพัฒนาที่ดินน่านจะประสานแผนการใช้ที่ดินนี้ให้หน่วยงานสนับสนุนรับทราบ ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 7-2 

7.6 เป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) 
 การด าเนินการตามเขตการใช้ที่ดินต าบลแม่สาฉบับนี้ ได้จัดท าแผนและเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ระยะ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จนถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตาม
กิจกรรมหลักท้ัง 3 กิจกรรม ดังรายละเอียดตารางที่ 7-3 ประกอบด้วย 

 7.6.1 การปรับปรุงบ ารุงดิน วงเงินงบประมาณ 3,702,500 บาท 

 7.6.2 การบริหารจัดการน้ า วงเงินงบประมาณ 1,218,000 บาท และเพ่ิมเติมตามการส ารวจ
ออกแบบของส านักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

 7.6.3 การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตาราง 7-1 กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตการใช้ท่ีดินที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 

เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

เขตนาทีลุ่่ม 1,134 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 

   1.3 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

   1.4 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.5 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 
   1.6 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 

   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

42,500 บาท 
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เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

เขตนาทีด่อน 465 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 

   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

   1.5 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 

   1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 

   1.8 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 

   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

67,250 บาท 
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เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

เขตพืชไร่ทีด่อน 5,432 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 

   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

   1.5 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 

   1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 

   1.8 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 

   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

147,000 บาท 
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เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 6,613 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

   1.3 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.4 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 

   1.5 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 

2. การบริหารจัดการน้ า 

   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

 50,250 บาท 

เขตปศุสัตว์ 63 ไร่ 1. การบริหารจัดการน้ า 

1.1 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน    
 

เขตแหล่งน้ า 232 ไร่ 1. การบริหารจัดการน้ า 

1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า    
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ตาราง 7-2 สรุปกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่สนับสนุนในเขตการใช้ท่ีดิน 

เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 

เขตนาทีลุ่่ม 1,134 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 

   1.3 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 

   1.4 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.5 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 
   1.6 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 

   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. ใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชหลังนาและ
หาตลาดรองรับ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน/
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 
2. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พันธุ์ข้าว 
(กรมการข้าว) 
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดศัตรู
ข้าวและการจัดการโรค/แมลง (กรมการข้าว) 
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(กรมการข้าว) 
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เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 

เขตนาทีด่อน 393 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 

   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 

   1.5 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 

   1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 

   1.8 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 

   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. ใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชหลังนาและ
หาตลาดรองรับ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน/
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 
2. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พันธุ์ข้าว 
(กรมการข้าว) 
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดศัตรู
ข้าวและการจัดการโรค/แมลง (กรมการข้าว) 
4. สนับสนุนการขุดเจาะน้ าบาดาล (ทหารช่างพัฒนา/
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 
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เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 

เขตพืชไร่ทีด่อน 5,385 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 

   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 

   1.5 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 

   1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 

   1.8 การไถกลบตอซัง 
2. การบริหารจัดการน้ า 

   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. ใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชและหา
ตลาดรองรับ ทั้งในเขตที่เหมาะสมและในเขตที่ไม่
เหมาะสมและต้องการปรับเปลี่ยนชนิดพืช (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดน่าน/ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 
2. การอบรมให้ความรู้การเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) (กรมวิชาการ
เกษตร) 
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การท าการเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กรม
ส่งเสริมการเกษตร) 
4. สนับสนุนการขุดเจาะน้ าบาดาล (ทหารช่างพัฒนา/
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 
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เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 

เขตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่ดอน 6,528 ไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.2 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 

   1.3 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.4 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 

   1.5 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด 

2. การบริหารจัดการน้ า 

   2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

3. การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. ใช้ตลาดน าการผลิตในการเลือกชนิดพืชและหา
ตลาดรองรับ ทั้งในเขตที่เหมาะสมและในเขตที่ไม่
เหมาะสมและต้องการปรับเปลี่ยนชนิดพืช (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดน่าน/ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 
2. การอบรมให้ความรู้การเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มารฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) (กรมวิชาการ
เกษตร) 
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การท าการเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กรม
ส่งเสริมการเกษตร) 
4. สนับสนุนการขุดเจาะน้ าบาดาล (ทหารช่างพัฒนา/
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 
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เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 

เขตปศุสัตว์ 63 ไร่ 1. การบริหารจัดการน้ า 

   1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

   1.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

1. ส่งเสริม/สนับสนุนการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน) 

 

เขตแหล่งน้ า 232 ไร่ 1. การบริหารจัดการน้ า 

   1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ า 
(ส านักงานชลประทานน่าน) 
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ตาราง 7-3 เป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณโครงการน าร่อง ต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 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 

 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน               

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล, 
ปศุสัตว์ 

   1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ ราย 100 100 100 100 100 500 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 พด. 

นาดอน, พืชไร่    1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ตัน 10 10 10 10 10 50       พด. 
นาลุ่ม, นาดอน, 
พืชไร่ 

   1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ไร่ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 7,000 22,500 22,500 22,500 22,500 15,000 105,000 พด. 

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล, 
ปศุสัตว์ 

   1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

กลุ่ม 7 7 7 7 7 7 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 พด. 

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล, 
ปศุสัตว์ 

   1.5 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ แห่ง 1 1 1 1 1 1 396,500 396,500 396,500 396,500 396,500 1,982,500 พด. 

    1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ ตัน 100 100 100 100 100 500 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 850,000 พด. 
นาดอน, พืชไร่, 
ไม้ผล 

   1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงพื้นที่ดินกรด ไร่ 200 200 200 200 200 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 พด. 

นาลุ่ม, นาดอน, 
พืชไร่ 

   1.8 การรณรงค์ไถกลบตอซัง ไร่ 200 200 200 200 200 1,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 350,000 พด. 

นาลุ่ม    1.9 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 

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

 2. การบริหารจัดการน้ า               

    2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ า 

 8 6    14        

นาลุ่ม   2.1.1 โครงการขุดลอกฝายสา  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.2 โครงการขุดลอกสระห้วยปู่หยาด  1            พด. 

พืชไร่, ไม้ผล   2.1.3 โครงการขุดลอกสระหนองป่าไร่  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.4 โครงการขุดลอกสระห้วยเย็น  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.5 โครงการขุดลอกสระหนองควาย  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.6 โครงการขุดลอกสระห้วยเตาปูน  1            พด. 
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เขตการใช้
ท่ีดิน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

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

พืชไร่, ไม้ผล   2.1.7 โครงการขุดลอกสระห้วยปู่สิ่ว  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.9 โครงการขุดลอกสระห้วยปู่ต๊ิบ  1            พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.10 โครงการขุดลอกสระหนองบวกฆ้อง   1           พด. 
+พืชไร่, ไม้
ผล 

  2.1.11 โครงการขุดลอกสระห้วยปุย   1           พด. 

พืชไร่, ไม้ผล   2.1.12 โครงการขุดลอกสระห้วยมุ้น   1           พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.13 โครงการขุดลอกสระห้วยสวนเมี่ยง   1           พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.14 โครงการขุดลอกสระน้ าหนองม่วง   1           พด. 
พืชไร่, ไม้ผล   2.1.15 โครงการขุดลอกสระห้วยนาข่วง   1           พด. 
นาดอน, พืชไร่, 
ไม้ผล, ปศุสัตว์ 

   2.2 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 

 20 10 10 10 10 60 406,000 203,000 203,000 203,000 203,000 1,218,000 พด. 

 3. การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน               

นาดอน, นาดอน
, พืชไร่, ไม้ผล, 
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. 

 4. การบูรณาการงานของหน่วยงานอื่น               

ป่าไม้    4.1 โครงการท าแนวกันไฟป่าชุมชนและต าบลแม่สา ครั้ง 1 1 1 1 1 5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 

ป่าไม้    4.2 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า ครั้ง 5 5 5 5 5 25 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 

แหล่งน้ า, ป่าไม ้    4.3 โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

ครั้ง 1 1 1 1 1 5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 

แหล่งน้ า, ป่าไม ้    4.4 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าต าบลแม่สา ครั้ง 1 1 1 1 1 5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 อบต.แม่สา 

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น    4.5 โครงการส่งเสริมเพาะพันธุ์กล้าไม้ ครั้ง 1 1 1 1 1 1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล 

   4.6 โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่สา 

ครั้ง 5 5 5 5 5 5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล 

   4.7 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการปลูกผักปลอด
สารพิษ 

ครั้ง 1 1 1 1 1 1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 อบต.แม่สา 

นาลุ่ม,นาดอน, 
พืชไร่, ไม้ผล 

   4.8 โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์
ทางด้านการเกษตร 

ครั้ง 1 1 1 1 1 1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 อบต.แม่สา 
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