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1-1 

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 72 (1) ได้กําหนดให้มีการ 
“วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดิน ตามหลักการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน” ต่อมาได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 
ลงวันที่ 6 เมษายน 2561 มีแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกําหนดให้มีการ
จัดทําแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินตําบล จํานวน 7,225 ตําบล ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2565 ตลอดจนนําแผนการใช้ที่ดินตําบลไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนปฏิรูปประเทศ
ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทําแผนการใช้ที่ดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การใช้ที่ดินในตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยเนื้อที่
และเป็นไปอย่างย่ังยืน 

1.3 ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินงาน 
 1.3.1 ระยะเวลา 1 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 
 1.3.2 สถานที่ ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1.4.1 ทบทวนเอกสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิที่จะนํามาวิเคราะห์และใช้ใน
การกําหนดเขตการใช้ที่ดิน ดังน้ี 
  (1) ด้านกายภาพ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรป่าไม้ ภูมิอากาศ สภาพ
การใช้ที่ดิน ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
  (2) ด้านเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ การถือครองที่ดิน การใช้ที่ดิน พืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการกําหนดเขตการใช้ที่ดิน ตลาดสินค้าเกษตร รายได้ 
รายจ่าย ประชากร โครงสร้างประชากร การศึกษา ฯลฯ 
  (3) นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ยุทธศาสตร์ภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล 
 1.4.2 จัดทํากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisal : PRA) เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในตําบล 
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 1.4.3 ประเมินคุณภาพที่ดิน 
 1.4.4 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดทํา PRA ร่วมกับสภาพการใช้ที่ดิน การถือครองที่ดินราย
แปลงจากแผนที่สํามะโนที่ดิน หรือ แผนที่ภาษีที่ดินในปัจจุบัน ผลจากการประเมินคุณภาพที่ดิน และ 
กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน (ตามอํานาจหน้าที่ของกรมฯ)  
 1.4.5 สํารวจข้อมูลทั้ง กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนที่ตําบลท่ีดําเนินการเพิ่มเติมตาม
ประเด็นปัญหาและความต้องการจาก PRA ให้ละเอียดย่ิงขึ้น โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายบุคคล 
 1.4.6 กําหนด (ร่าง) แผนการใช้ที่ดินตําบล 
 1.4.7 รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) แผนการใช้ที่ดิน 
 1.4.8 ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดิน 
 1.4.9 นําแผนการใช้ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ เป้าหมายที่สําคัญ คือ 
  (1) การที่สภาตําบล หรือ สภาเทศบาลนําแผนการใช้ที่ดินที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนา
ที่ดินเข้าไปบรรจุในแผน 3 ปี โดยสภาเทศบาล หรือ สภาตําบล มีมติรับรอง ซึ่งอาจมีการต้ังงบของ
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการ เช่น งบซื้อเมล็ดพันธ์ุพืชคลุมดิน ซึ่งปลูกโดย
เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลน้ัน เป็นต้น 
  (2) กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย (มาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) มีการปฏิบัติในเขตการใช้ที่ดินที่กําหนดในแผนการใช้ที่ดิน
เขตต่างๆ โดยมีงบประมาณดําเนินการในแต่ละปี 
  (3) กิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ที่จะสนับสนุนความต้องการของเกษตรกรและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว การขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น 

1.5 นิยามศัพท์ 
 1.5.1 ที่ดิน (Land) 
   “ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง 
บึง บางลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย (มาตรา 4 ประมวลกฎหมายที่ดิน) 
   “ที่ ดิน” ในทางวิชาการด้านทรัพยากรท่ีดิน หมายถึง “ ชีวมณฑลบนพ้ืนผิวโลก 
ประกอบด้วย ช้ันบรรยากาศ ช้ันดิน ช้ันหิน ลักษณะความลาดเทของพ้ืนที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช 
สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน” (FAO, 1974) 
   “ที่ดิน” หมายถึง พ้ืนที่หน่ึงๆ ที่อยู่บนพ้ืนผิวของโลก ประกอบด้วยลักษณะที่สําคัญ คือ 
สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและชีวภาพซึ่งมีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังน้ันที่ดินจึงไม่ได้
หมายถึงดินเพียงอย่างเดียว แต่จะหมายรวมถึงลักษณะภูมิสัณฐาน (landforms)  ภูมิอากาศ (climate) 
อุทกวิทยา (hydrology)  พืชพรรณ (vegetation)  และสัตว์ (fauna) ซึ่งการปรับปรุงที่ดิน (land 
improvement) ได้แก่ การทําขั้นบันไดและการระบายนํ้า เป็นต้น (FAO, 1993) 
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 1.5.2 ดิน (Soil) 
   “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ นํ้า และอินทรียวัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับ
เน้ือดินด้วย (มาตรา 4 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) 
   “ดิน” ในทางวิชาการด้านทรัพยากรที่ดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นบน
พ้ืนผิวโลกเป็นวัตถุที่ค้ําจุนการเจริญเติบโต และการทรงตัวของต้นไม้ ประกอบด้วย แร่ธาตุ และ
อินทรียวัตถุต่างๆ มีลักษณะช้ันแตกต่างกัน แต่ละช้ันที่อยู่ต่อเน่ืองกันจะมีแนวสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตาม
ขบวนการกําเนิดดินที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระทําร่วมกันของภูมิอากาศ พืชพรรณ วัตถุต้นกําเนิด
ดิน ระยะเวลา และความต่างระดับของพ้ืนที่ในบริเวณน้ัน (FAO 1974: 39-40) 
   “ดิน” อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไม่จับตัวแข็งเป็นหินซึ่งปกคลุมพ้ืนผิวโลก เป็นผลมา
จากปัจจัยด้านการกําเนิดและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) สภาพภูมิ
ประเทศ วัตถุต้นกําเนิดและระยะเวลา ความเหมาะสมต่อการผลิตพืชของดินแตกต่างกัน เน่ืองมาจาก
ลักษณะและสมบัติทางกายภาพ เคมีชีวภาพ และสัณฐานวิทยา (คณะกรรมการจัดทําปทานุกรม
ปฐพีวิทยา, 2551: 128) 
 1.5.3 การใช้ที่ดิน 
   “การใช้ที่ดิน” หมายถึง การจัดการที่ดินตามที่มนุษย์ต้องการ ซึ่งรวมทั้งการใช้ที่ดินใน
ชนบท เขตชานเมือง และเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น (FAO, 1993) 
   “การใช้ที่ดิน” หมายถึง ผลของความพยายามของมนุษย์ ในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่ของทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง (Vink, 1975) 
 1.5.4 การวางแผนการใช้ที่ดิน 
  “การวางนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน” หมายความว่า การวางนโยบายและแผนการใช้
ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคล้องกับประเภทของที่ดินที่ได้จําแนกไว้ 
  “การวางแผนการใช้ที่ดิน” หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับการ
แสวงหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เป็นการกําหนดทิศทางของการลงทุน แนวทางของการพัฒนา
เทคโนโลยี เป็นการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานต่างๆ ให้ดําเนินการอยู่ในภาพรวมเดียวกัน และเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (NRC, 1975 และ 
ADB , 2012) 
 1.5.5 “เศรษฐกิจที่ดิน” หมายความว่า ภาวะความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับที่ดินทางด้าน
เศรษฐกิจ 
 1.5.6 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์นํ้า และ
กิจกรรมอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 1.5.7 “การชะล้างพังทลายของดิน” หมายความว่า ปรากฏการณ์ซึ่งที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะ
พังทลายด้วยพลังงานที่เกิดจากนํ้า ลม หรือโดยเหตุอ่ืนใดให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเน้ือดิน หรือ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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 1.5.8 “การอนุรักษ์ดินและน้ํา” หมายความว่า การกระทําใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการระวังป้องกัน 
รักษาดินและที่ดิน ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน และการรักษาน้ําในดินหรือบนผิวดินให้คงอยู่เพ่ือรักษาดุลธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ที่ดินในการเกษตรกรรม 

1.6 คําสําคัญ 
 “ดินดี นํ้าสมบูรณ์” 
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บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอแม่ใจ มีเน้ือที่ 35.51 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,191 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังรูปที่ 2-1 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลศรีถ้อย และตําบลแม่ใจ อําเภอแม่ใจ 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองพะเยา  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลแม่ใจ อําเภอแม่ใจ ตําบลแม่ปืม และตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง
พะเยา  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่ใจ และตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองพะเยา 

2.2 การแบ่งส่วนการปกครอง 
 ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แบ่งส่วนการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังน้ี 
  หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านแม่สุก 
  หมู่ที่ 3 บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านแม่จว้ากลาง 
  หมู่ที่ 5 บ้านแม่จว้าใต้ หมู่ที่ 6 บ้านแม่สุกกลาง 
  หมู่ที่ 7 บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 8 บ้านแม่จว้า 
  หมู่ที่ 9 บ้านแม่สุกดอย หมู่ที่ 10 บ้านแม่สุกนํ้าล้อม 
 (กรมการปกครอง, 2561) 

2.3 ประวัติและเอกลักษณ์ 
 เมื่อจุลศักราช 1209 (พุทธศักราช 2390) ได้มีพระภิกษุเป็นผู้นําชาวบ้านจากบ้านหัวช้าง เมืองปาน 
(ปัจจุบัน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง) มาต้ังหมู่บ้านในบริเวณท่ีราบเชิงเขา รวม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านแม่สุก บ้านแม่จว้า บ้านแม่จว้าใต้ รวมกันเป็นหน่ึงตําบล 
 (องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก, 2549) 

2.4 สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงพ้ืนที่สูงชัน มีความสูงจาก
ระดับทะเลปานกลาง 400-1,050 เมตร โดยทางด้านทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูงชันและเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าของ
ห้วยแม่จว้าที่ไหลไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม 
 (รูปที่ 2-2 และรูปที่ 2-3) 
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รูปที่ 2-1 ที่ตั้งและอาณาเขต ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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รูปที่ 2-2 ความลาดชัน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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รูปที่ 2-3 ภูมิประเทศ ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 
 

ความสูงระดับทะเลปานกลาง (เมตร) 

ระยะทาง (เมตร) 
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2.5 สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศจังหวัดพะเยา มีรายละเอียดดังน้ี 
 2.5.1 สภาวะอากาศทั่วไป 
   ลักษณะอากาศของจังหวัดพะเยา ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําฤดูกาล 2 
ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทําให้จังหวัดพะเยามีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป กับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทําให้จังหวัด
พะเยามีฝนตกทั่วไป 
 2.5.2 ฤดูกาล 
   ฤดูกาลของจังหวัดพะเยา พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 
3 ฤดู ดังน้ี 
    ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าว
ทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุดในรอบปี 
    ฤดูฝน เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย อากาศจะชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกต้ังแต่ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกันยายน 
    ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้งแล้ง เดือนที่มีอากาศ
หนาวที่สุด คือ เดือนธันวาคม 
 2.5.3 อุณหภูมิ 
   เน่ืองจากจังหวัดพะเยาอยู่ทางภาคเหนือตอนบน พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบ จึงทําให้มี
อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว อุณหภูมิโดยเฉล่ียทั้งปี 25.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.8 
องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน ส่วนในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิตํ่าสุด
เฉลี่ย 20.4 องศาเซลเซียส 
 2.5.4 ฝน 
   บริเวณจังหวัดพะเยามีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,177.7 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ 116 วัน 
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 209.9 มิลลิเมตร และฝนตกประมาณ 19 
วัน จากเส้นช้ันนํ้าฝน พบว่า ตําบลแม่สุกมีฝนอยู่ในช่วง 1,250-1,300 มิลลิเมตร 
 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560, 2562) 
 2.5.5 สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร 
   จากข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (ปี 2532-2561) ณ สถานีตรวจอากาศพะเยาได้
นํามาวิเคราะห์สมดุลของนํ้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืช ตลอดจน
ช่วงระยะเวลาที่พืชเสี่ยงต่อการขาดนํ้า ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ คือ ปริมาณนํ้าฝน และศักยภาพการคาย
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ระเหยนํ้าอ้างอิง (ETo) ซึ่งคํานวณด้วยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0 โดยใช้สมการ 
Penman-Monteith สามารถสรุปสมดุลของนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตอาศัยนํ้าฝนได้ดังน้ี 
   ช่วงที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เป็นช่วงที่ค่าปริมาณน้ําฝนมากกว่าค่า 0.5 การระเหยจาก
ผิวดินและการคายน้ําของพืช เป็นช่วงที่ดินมีความชุ่มช้ืนพอเหมาะต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งช่วงน้ีจะเร่ิม
ต้ังแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนธันวาคม 
   ช่วงที่มีนํ้ามากเกินพอ เป็นช่วงที่ค่าปริมาณนํ้าฝนมากกว่าค่าการระเหยจากผิวดินและการ
คายนํ้าของพืช ซึ่งช่วงน้ีจะเริ่มต้ังแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน และช่วงน้ีอาจจะเกิด
ภาวะนํ้าท่วมทําให้พืชเสียหายได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 
   ช่วงขาดน้ํา เป็นช่วงฤดูแล้งที่ค่าปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่าค่า 0.5 การระเหยจากผิวดินและ
การคายนํ้าของพืช ซึ่งพืชอาจจะเสียหายจากการขาดแคลนนํ้าได้ จะเร่ิมต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคมถึงปลาย
เดือนมีนาคม 
 (ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-4 ถึง รูปที่ 2-5) 
ตารางที่ 2-1 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ปี 2532-2561 

เดือน 
อุณหภูมิ 
ตํ่าสุด 
(oC) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด 
(oC) 

อุณหภูมิ 
เฉลี่ย 
(oC) 

ความชื้น 
สัมพัทธ์ 

(%) 

ปริมาณ 
น้ําฝน 
(มม.) 

จํานวนวัน 
ฝนตก 
(วัน) 

ปริมาณ 
ฝนใช้การ* 

(มม.) 

การระเหย 
และการคายนํ้า 

อ้างอิง* 
(มม.) 

ม.ค. 14.1 29.4 20.6 76.0 13.7 1.8 13.4 49.3 
ก.พ. 15.6 32.1 22.9 67.0 8.6 1.5 8.5 56.3 
มี.ค. 19.5 34.7 26.4 61.0 35.1 3.7 33.1 79.4 
เม.ย. 22.8 35.8 28.5 64.0 81.3 8.3 70.7 87.3 
พ.ค. 23.6 33.8 27.9 75.0 186.0 15.7 130.6 84.3 
มิ.ย. 24.1 32.8 27.7 78.0 102.4 14.6 85.6 81.3 
ก.ค. 23.7 31.8 27.1 81.0 149.9 18 113.9 80.0 
ส.ค. 23.5 31.5 26.7 83.0 209.9 19 139.4 73.8 
ก.ย. 23.1 31.5 26.5 84.0 207.9 16.8 138.7 64.8 
ต.ค. 21.7 31 25.4 84.0 131.0 11.2 103.5 59.5 
พ.ย. 18.3 29.8 23.1 82.0 36.2 3.9 34.1 51.0 
ธ.ค. 14.8 28.2 20.5 80.0 15.7 1.7 15.3 47.4 
รวม - - - - 1,177.7 116.2 886.8 814.4 
เฉลี่ย 20.4 31.8 25.3 76.3 - - - - 

หมายเหตุ: * จากการคํานวณโดยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2562) 
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รูปท่ี 2-4 เส้นชั้นน้ําฝน จังหวัดพะเยา 
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รูปที่ 2-5 สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร จังหวัดพะเยา 

2.6 สภาพการใช้ท่ีดินในปัจจุบัน 
 สภาพการใช้ที่ดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งสํารวจโดยกลุ่มวิเคราะห์สภาพการ
ใช้ที่ดิน (2561) ประกอบด้วย ประเภทการใช้ที่ดินต่างๆ ดังนี้ 
 1) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเน้ือที่ 1,215 ไร่ หรือร้อยละ 5.48 ของพ้ืนที่ตําบล  
 2) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเน้ือที่ 15,000 ไร่ หรือร้อยละ 67.59 ของพ้ืนที่ตําบล ประกอบด้วย การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  2.1) นาข้าว มีเน้ือที่ 8,447 ไร่ หรือร้อยละ 38.04 ของพ้ืนที่ตําบล  
  2.2) พืชไร่ มีเน้ือที่ 1,269 ไร่ หรือร้อยละ 5.72 ของพ้ืนที่ตําบล ได้แก่ ไร่ร้าง ข้าวโพด มัน
สําปะหลัง ถั่วดํา ถั่วแดง ข้าวไร่ 
  2.3) ไม้ยืนต้น มีเน้ือที่ 2,103 ไร่ หรือร้อยละ 9.49 ของพ้ืนที่ตําบล ได้แก่ ไม้ยืนต้นร้าง/
เสื่อมโทรม ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน สัก ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 
  2.4) ไม้ผล มีเน้ือที่ 3,150 ไร่ หรือร้อยละ 14.20 ของพ้ืนที่ตําบล ได้แก่ ไม้ผลร้าง/เสื่อม
โทรม ไม้ผลผสม ลิ้นจี่ มะม่วง กล้วย ลําไย แก้วมังกร 
  2.5) พืชสวน มีเน้ือที่ 3 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่ตําบล ได้แก่ พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 
  2.6) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มีเน้ือที่ 28 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพ้ืนที่ตําบล ได้แก่ 
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 
 3) พ้ืนที่ป่าไม้ มีเน้ือที่ 5,130 ไร่ หรือร้อยละ 23.12 ของพ้ืนที่ตําบล ประกอบด้วย ป่าผลัดใบรอ
สภาพฟ้ืนฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์  
 4) พ้ืนที่แหล่งน้ํา มีเน้ือที่ 328 ไร่ หรือร้อยละ 1.48 ของพ้ืนที่ตําบล ประกอบด้วย แม่น้ํา ลําห้วย 
ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บนํ้า บ่อน้ําในไร่นา และคลองชลประทาน 
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 5) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเน้ือที่ 518 ไร่ หรือร้อยละ 2.33 ของพ้ืนที่ตําบล ประกอบด้วย ทุ่งหญ้า
ธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พ้ืนที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ พ้ืนที่ถม 
 (ตารางที่ 2-2 และรูปที่ 2-6) 
ตารางที่ 2-2 สภาพการใช้ที่ดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

หน่วยแผนท่ี สภาพการใช้ทีดิ่น เนื้อที ่
ไร่ ร้อยละ 

U พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,215 5.48 
A พื้นทีเ่กษตรกรรม 15,000 67.59 

A101 นาข้าว 8,447 38.04 
A200 ไร่ร้าง 347 1.56 
A202 ข้าวโพด 682 3.07 
A204 มันสําปะหลัง 221 1.00 
A212 ถั่วดํา ถั่วแดง 9 0.04 
A216 ข้าวไร่ 10 0.05 
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 4 0.02 
A302 ยางพารา 1,366 6.16 
A303 ปาล์มนํ้ามัน 66 0.30 
A305 สัก 592 2.67 
A315 ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 75 0.34 
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 81 0.37 
A401 ไม้ผลผสม 4 0.02 
A406 ลิ้นจ่ี 2,744 12.37 
A407 มะม่วง 22 0.10 
A411 กล้วย 2 0.01 
A413 ลําไย 285 1.28 
A426 แก้วมังกร 12 0.05 
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 3 0.01 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 28 0.13 

F พื้นทีป่่าไม้ 5,130 23.12 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 302 1.36 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 4,828 21.76 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 

หน่วยแผนท่ี สภาพการใช้ทีดิ่น เนื้อที ่
ไร่ ร้อยละ 

M พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 518 2.33 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 32 0.14 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไมพุ่้ม/ไม้ละเมาะ 340 1.53 
M201 พ้ืนที่ลุ่ม 25 0.11 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 4 0.02 
M301 เหมืองแร่ 113 0.51 
M405 พ้ืนที่ถม 4 0.02 

W พื้นที่แหล่งน้าํ 328 1.48 
 รวมเนื้อที่ทัง้หมด 20,191 100.00 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน (2561) 
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รูปที่ 2-6 สภาพการใช้ที่ดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แผนที่สภาพการใช้ทีด่ิน 
ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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2.7 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 2.7.1 สภาพสังคมโดยท่ัวไป 
   1) ประชากร 
    จากหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561 พบว่า 
ประชากรท่ีอาศัยในพ้ืนที่ตําบลแม่สุก มีประชากรรวม 5,367 คน แยกเป็นชาย 2,625 คน เป็นหญิง 
2,742 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,526 ครัวเรือนเป็นครัวเรือนเกษตรท่ีมาขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริม
การเกษตร 938 ครัวเรือน หรือร้อยละ 37.13 เป็นครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ และครัวเรือนเกษตร
ที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร 1,588 ครัวเรือน หรือร้อยละ 62.87 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2-3 ถึง 2-4 และรูปที่ 2-7 
ตารางที่ 2-3 จํานวนประชากรและครัวเรือน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
   ปี 2561 

พื้นที ่ จํานวนครัวเรอืน จํานวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

ตําบลแม่สุก 2,526 2,625 2,742 5,367 
หมู่ที่ 1 แม่สุกเหนือ 258 202 203 405 
หมู่ที่ 2 แม่สุก 201 210 195 405 
หมู่ที่ 3 แม่จว้าเหนือ 308 336 359 695 
หมู่ที่ 4 แม่จว้ากลาง 185 245 264 509 
หมู่ที่ 5 บ้านจว้าใต้ 252 279 324 603 
หมู่ที่ 6 แม่สุกกลาง 283 236 274 510 
หมู่ที่ 7 แม่จว้าปันจริง 290 350 344 694 
หมู่ที่ 8 แม่จว้า 290 327 320 647 
หมู่ที่ 9 แม่สุกดอย 251 249 227 476 
หมู่ที่ 10 แมส่กุนํ้าล้อม 208 121 232 353 

ที่มา : กรมการปกครอง (2561) 
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ตารางที่ 2-4 จํานวนและสัดส่วนครัวเรือนเกษตร ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปี 2561 

รายการ จํานวน 
(ครัวเรือน) ร้อยละ 

จํานวนครัวเรอืนทั้งหมด 1) 2,526 100.00 
- จํานวนครัวเรือนเกษตรที่มาขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร 2) 938 37.13 
- จํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  
และจํานวนครัวเรือนเกษตรที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนฯ 

1,588 62.87 

ที่มา : 1) กรมการปกครอง (2561) 
 2) กรมส่งเสริมการเกษตร (2561) 
 

 
รูปที่ 2-7 สัดส่วนครัวเรือนเกษตร ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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   2) สภาพท่ัวไป 
    สภาพเป็นเทือกเขาและมีที่ราบบริเวณเชิงเขา ส่วนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม
ติดกับกว๊านพะเยา การคมนาคม ถนน ซอย ที่ใช้สัญจรในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสามารถใช้ได้ตลอดฤดูกาล มีถนนหินคลุกหรือถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1193 (แม่ตํ๊า-แม่ใจ) โดยห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอําเภอแม่ใจ ประมาณ 10 กิโลเมตร 
   3) แหล่งน้ําใช้ในครัวเรือนและแหล่งน้ําท่ีสร้างขึ้น 
    มีแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากระบบประปาหมู่บ้าน ลํานํ้า หนอง อ่างเก็บนํ้า 
ฝ่ายน้ําล้น และบ่อนํ้าต้ืน  
   4) สถาบันการศึกษา 
    โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนระดับอุดมศึกษา 1 แห่ง 
   5) โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
    โรงพยาบาล 1 แห่ง สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 1 แห่ง วัด 4 แห่ง และจุด
หน่วยการประชาชน (ตู้ยามตํารวจ) 1 แห่ง 
   ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-5 
ตารางที่ 2-5 สภาพสังคมในพื้นที่ ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

สภาพสังคม จํานวน (แห่ง) 
แหล่งน้าํธรรมชาติและสรา้งขึ้น  

ลํานํ้า 15 
ประปาหมู่บ้าน 10 
หนองและอ่ืนๆ 3 
อ่างเก็บนํ้า 4 
ฝ่ายน้ําล้น 37 
บ่อนํ้าต้ืน 324 
ถังเก็บนํ้า 13 

สถาบนัการศกึษา  
โรงเรียนระดับประถมศึกษา/ระดับอุดมศึกษา 4 

โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะในหมู่บ้าน  
โรงพยาบาล 1 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 1 
วัด 4 
จุดหน่วยบริการประชาชน (ตู้ยามตํารวจ) 1 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก (2561) 
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   6) หมอดินอาสา กรมพัฒนาท่ีดิน 
    หมอดินอาสาในตําบลแม่สุกมีจํานวน 10 ราย คือ 
    1. นายก๋วน คําปัน  หมอดินอาสาระดับตําบล 
    2. นายจํารัส จันทร์เวร หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน 
    3. นายณรงค์ คนสม  หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน 
    4. นายเทย พินิจสุวรรณ หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน 
    5. นายบุญมี อุทธโยธา หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน 
    6. นายเมา กันธิมา  หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน 
    7. นายเลื่อน กันหล้า  หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน 
    8. นายวิวัฒน์ ชาวดี  หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน 
    9. นายสมาน จิตต์ปรีชา หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน 
    10. นายหวล ขัดดี  หมอดินอาสาระดับหมู่บ้าน 
    (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) 
   7) การถือครองท่ีดิน 
    ปี 2561 ประชากรตําบลแม่สุก จํานวน 5,367 คน ถือครองที่ดินเฉลี่ยคนละ 3.76 ไร่ 
   8) สภาพทางเศรษฐกิจ 
    สภาพทั่วไปเป็นทุ่งนา มีลํานํ้าแม่สุกและลํานํ้าแม่จว้าไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ทํานา ทําสวน และมีลิ้นจ่ีที่ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา “ลิ้นจ่ีแม่ใจพะเยา” นอกจากน้ียังมีการปลูกไม้ผลที่หลากหลาย
ทั้งลําไย แตงโม แคนตาลูป และทําปศุสัตว์ในบางพ้ืนที่ รวมถึงองค์การบริหารส่วนตําบลและชุมชนมี
ความเข้มแข็งและสามัคคีในการพัฒนาตําบล  
    8.1) การประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง
ยางพารา ไม้สัก และไม้ผลที่หลากหลาย อาชีพอ่ืน ทําปศุสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ  
    8.2) ด้านแรงงาน มีการรวมกลุ่มสร้างงาน สร้างอาชีพ ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือหา
รายได้และสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน โดยนําภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนที่มาสนับสนุน
การเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตผล ได้แก่ การถนอมอาหาร การจัดสานด้วยไม้ไผ่ เช่น ไหข้าว กระด้ง ไซ สุ่มไก่ 
และไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น  
    8.3) ด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร มีแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าแม่สุก 
อ่างเก็บนํ้าแม่จว้า อ่างเก็บนํ้าเหล่าโฮ้ง และอ่างเก็บนํ้าห้วยจุมปู  
    8.4) ด้านรายได้-รายจ่าย จากข้อมูลพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2561 พบว่า รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ยปีละ 167,166บาท รายได้บุคคลเฉลี่ยปีละ 66,819 บาท รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยปีละ 104,474 
บาท รายจ่ายบุคคลเฉลี่ยปีละ 42,033 บาท เมื่อพิจารณาจะเห็นว่ารายได้ครัวเรือนมากกว่ารายจ่าย
ครัวเรือนปีละ 62,692 บาท และรายได้บุคคลมากกว่ารายจ่ายบุคคลปีละ 24,786 บาท ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2-6 และรูปที่ 2-8 
      (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561) 
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ตารางที่ 2-6 รายได้-รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปี 2561 

พื้นที่ แหล่งรายได้ของครัวเรือน (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายได้บุคคลเฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

รายจ่ายครัวเรือน
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายจ่ายบุคคล
เฉลี่ย (บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ทํา-หาเอง 

ตําบลแม่สุก 87,340 40,304 22,597 16,925 167,166 66,819 104,474 42,033 
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุกเหนือ 57,959 25,754 18,237 19,861 121,812 44,994 77,823 28,745 
หมู่ที่ 2 บ้านแม่สุก 122,006 33,173 27,964 17,930 201,074 83,478 141,725 58,839 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่จว้าเหนือ 79,994 22,501 21,460 14,244 138,200 57,502 105,134 43,744 
หมู่ที่ 4 บ้านแม่จว้ากลาง 92,118 61,361 24,768 9,429 187,676 65,494 140,926 49,179 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่จว้าใต้ 65,993 54,749 20,377 43,366 184,485 76,596 84,537 35,099 
หมู่ที่ 6 บ้านแม่สุกกลาง 76,576 32,188 40,875 17,830 167,469 73,523 117,719 51,681 
หมู่ที่ 7 บ้านแม่จว้าปันเจิง 123,317 100,894 12,924 6,385 243,520 80,400 79,210 26,152 
หมู่ที่ 8 บ้านแม่จว้า 83,278 29,224 20,880 12,604 145,986 55,445 134,275 50,997 
หมู่ที่ 9 บ้านแม่สุกดอย 51,559 21,275 21,594 16,531 110,958 47,506 64,894 27,784 
หมู่ที่ 10 บ้านแม่สุกน้ําล้อม 120,598 21,916 16,890 11,074 170,478 83,257 98,499 48,104 

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน (2561) 

 
 



แผนการใช้ท่ีดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

2-17 

 

 
รูปที่ 2-8 รายได้ รายจ่ายของครัวเรือนเฉลี่ย ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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บทที่ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา คือ 1) ทรัพยากรป่าไม้  
2) ทรัพยากรนํ้า และ 3) ทรัพยากรดิน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
 1) ป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง  และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตํ้าและ 
ป่าแม่นาเรือ  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ 
  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-1 
ตารางที่ 3-1 ป่าไม้ตามกฎหมาย 

รายชื่อ ราชกิจจานุเบกษา เนื้อที่ (ไร่) 
อุทยานแห่งชาติ   

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เล่ม 107 ตอนท่ี 61 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2533 731,250 
ป่าสงวนแห่งชาติ   

ป่าแม่ต้ําและป่าแม่นาเรือ เล่ม 83 ตอนท่ี 119 วันท่ี 31 ธันวาคม 2509 148,407 
ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ เล่ม 84 ตอนท่ี 90 วันท่ี 26 กันยายน 2510 170,625 

 
 2) ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่  
  2.1) การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (มติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 และ 17 มีนาคม 2535) ดังนี้ 
    - เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (Zone C) เน้ือที่ 3,891 ไร่ 
    - เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) เน้ือที่ 1,215 ไร่ 
    ดังรายละเอียดในรูปที่ 3-2 
  2.2) ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2528) 
    - ช้ันที่ 1A เน้ือที่ 2,286 ไร่ 
    - ช้ันที่ 2 เน้ือที่ 709 ไร่ 
    - ช้ันที่ 3 เน้ือที่ 3,774 ไร่ 
    - ช้ันที่ 4 เน้ือที่ 5,684 ไร่ 
    - ช้ันที่ 5 เน้ือที่ 9,738 ไร่ 
    ดังรายละเอียดในรูปที่ 3-3 
  ทั้งน้ี เน้ือที่ดังกล่าวข้างต้น คํานวณด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเน้ือที่เบ้ืองต้นเท่าน้ัน 
ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ทางกฎหมาย 
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รูปที่ 3-1 ป่าไม้ตามกฎหมาย ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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รูปที่ 3-2 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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รูปที่ 3-3 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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3.2 ทรัพยากรนํ้า 
 3.2.1 น้ําผิวดิน 
   1) แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยแม่จว้า หนองนํ้าแดง 
   2) การพัฒนาแหล่งนํ้า ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าแม่สุก อ่างเก็บนํ้าแม่จว้า บ่อนํ้าในไร่นา จํานวน 
80 บ่อ 
 3.2.2 น้ําใต้ดิน 
   ในปัจจุบันมีบ่อบาดาลจํานวน 26 บ่อ ปริมาณนํ้าบาดาลที่คาดว่าจะพัฒนาได้อยู่ในเกณฑ์
น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง และมีปริมาณสารละลายท้ังหมดที่ละลายได้น้อยกว่า 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
   ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-2 และรูปที่ 3-4 ถึง 3-5 
ตารางที่ 3-2 บ่อบาดาล ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ลําดับ พิกัด ประเภทบ่อ สภาพน้ํา ความลึกเจาะ 
(ม.) 

ระดับน้ําปกติ 
(ม.) Latitude Longitude 

1 19.3254001 99.7876343 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 140 3.0 
2 19.3290753 99.7945249 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 102 6.1 
3 19.3238619 99.7943474 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 102 12.2 
4 19.3290296 99.7946389 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 108 18.0 
5 19.3073275 99.7957999 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 18 1.7 
6 19.3110883 99.7933624 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 24 2.8 
7 19.3072491 99.7951333 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 24 6.0 
8 19.3105740 99.7890100 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 36 3.0 
9 19.3070878 99.7927339 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 60 6.0 
10 19.3080160 99.7954035 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 66 2.8 
11 19.3124293 99.7925407 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 84 12.0 
12 19.3113635 99.7924309 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 99 11.0 
13 19.3058587 99.8010372 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 36 2.5 
14 19.3129763 99.8140454 บ่อเกษตร ใช้ได้-น้ําจืด 114 2.5 
15 19.3126233 99.8100936 บ่อเกษตร ใช้ได้-น้ําจืด 114 6.5 
16 19.3057274 99.8021311 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 108 12.0 
17 19.3033212 99.8026810 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 180 2.0 
18 19.3064441 99.8055897 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 28 3.3 
19 19.3006575 99.8042574 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 75 1.1 
20 19.3051029 99.8085051 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 23 5.0 
21 19.3008996 99.8087890 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 57 1.5 
22 19.3039704 99.8091468 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 42 1.5 
23 19.3038706 99.8071951 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 60 7.0 
24 19.3072176 99.7961230 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 45 3.2 
25 19.3026253 99.7944542 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 126 11.5 
26 19.3195582 99.7865116 บ่ออุปโภค-บริโภค ใช้ได้-น้ําจืด 48 10.0 

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะบ่อบาดาลที่มีข้อมูลสมบูรณ์ 
ที่มา: กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2561)
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รูปที่ 3-4 ที่ตั้งบ่อบาดาล ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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รูปที่ 3-5 อุทกธรณีวิทยาแสดงศักยภาพน้ําบาดาลและชนิดชั้นหินให้น้ํา ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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3.3 ทรัพยากรดิน 
 3.3.1 สถานภาพทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย  
   1) ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายนํ้าดีปานกลางและเป็นดินร่วนหยาบ (AC-
mw,col) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน AC-mw,col-slA/b : ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ําดี
ปานกลางและเป็นดินร่วนหยาบ มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คันนา 
มีเน้ือที่ 349 ไร่ หรือร้อยละ 1.57 ของพ้ืนที่ตําบล 
   2) ดินคล้ายชุดดินลําปางที่มีศิลาแลงอ่อน (Lp-pic) สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Lp-pic-silA : ดินคล้ายชุดดินลําปางที่มีศิลาแลงอ่อน ที่มีเน้ือดินบนเป็น
ดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 1,008 ไร่ หรือร้อยละ 4.54 ของพ้ืนที่ตําบล 
   3) ชุดดินลาดหญ้า (Ly) สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีการระบาย
นํ้าดี มีเน้ือที่รวมท้ังหมด 769 ไร่ หรือร้อยละ 3.47 ของพ้ืนที่ตําบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
    3.1) หน่วยแผนที่ดิน Ly-slC : ชุดดินลาดหญ้า ที่มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 66 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของพ้ืนที่ตําบล 
    3.2) หน่วยแผนที่ดิน Ly-slD : ชุดดินลาดหญ้า ที่มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 703 ไร่ หรือร้อยละ 3.17 ของพ้ืนที่ตําบล 
   4) ดินคล้ายชุดดินแม่แตงที่ลึกปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด (Mt-md,fl) สภาพพ้ืนที่
เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายนํ้าดี มีเน้ือที่รวมท้ังหมด 598 ไร่ หรือร้อยละ 
2.69 ของพ้ืนที่ตําบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
    4.1) หน่วยแผนที่ดิน Mt-md,fl-slB : ดินคล้ายชุดดินแม่แตงที่ลึกปานกลางและเป็น
ดินร่วนละเอียด มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 245 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.10 ของพ้ืนที่ตําบล 
    4.2) หน่วยแผนที่ดิน Mt-md,fl-slC : ดินคล้ายชุดดินแม่แตงที่ลึกปานกลางและเป็น
ดินร่วนละเอียด มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 353 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.59 ของพ้ืนที่ตําบล 
   5) ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีจุดประสีเทา (Pae-gm) สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีเน้ือที่รวมท้ังหมด 700 ไร่ หรือร้อยละ 
3.16 ของพ้ืนที่ตําบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
    5.1) หน่วยแผนที่ดิน Pae-gm-slA/b : ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีจุดประสีเทา มีเน้ือดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คันนา มีเน้ือที่ 141 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 ของพ้ืนที่ตําบล 
    5.2) หน่วยแผนที่ดิน Pae-gm-slB/b : ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีจุดประสีเทา มีเน้ือดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คันนา มีเน้ือที่ 559 ไร่ หรือร้อยละ 2.52 ของพ้ืนที่ตําบล 
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   6) ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง (Pae-mw) สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย มีการระบายนํ้าดีปานกลาง คือ  
    - หน่วยแผนที่ดิน Pae-mw-slB : ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง มี
เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 236 ไร่ หรือร้อยละ 1.06 ของ
พ้ืนที่ตําบล 
   7) ชุดดินพะเยา (Pao) สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีการ
ระบายนํ้าดี มีเน้ือที่รวมทั้งหมด 3,520 ไร่ หรือร้อยละ 15.86 ของพ้ืนที่ตําบล ประกอบด้วย 2 หน่วย
แผนที่ดิน คือ 
    7.1) หน่วยแผนที่ดิน Pao-slB : ชุดดินพะเยา มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มเีน้ือที่ 391 ไร่ หรือร้อยละ 1.76 ของพ้ืนที่ตําบล 
    7.2) หน่วยแผนที่ดิน Pao-slC : ชุดดินพะเยา มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 3,129 ไร่ หรือร้อยละ 14.10 ของพ้ืนที่ตําบล 
   8) ชุดดินพาน (Ph) สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Ph-siclA : ชุดดินพาน มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 3,176 ไร่ หรือร้อยละ 14.31 ของพ้ืนที่ตําบล 
   9) ชุดดินสุโขทัย (Skt) สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายนํ้า
ค่อนข้างเลว คือ 
    - หน่วยแผนที่ดิน Skt-siclA : ชุดดินสุโขทัย มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 3,987 ไร่ หรือร้อยละ 17.97 ของพ้ืนที่ตําบล 
   10) ชุดดินท่ายาง (Ty) สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดชันถึงเนินเขา มีการระบายนํ้าดี 
มีเน้ือที่รวมท้ังหมด 1,886 ไร่ หรือร้อยละ 8.50 ของพ้ืนที่ตําบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
     10.1) หน่วยแผนที่ดิน Ty-gslD : ชุดดินท่ายาง มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
ปนกรวด ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 561 ไร่ หรือร้อยละ 2.53 ของพ้ืนที่ตําบล 
     10.2) หน่วยแผนที่ดิน Ty-gslE : ชุดดินท่ายาง มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
ปนกรวด ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 1,325 ไร่ หรือร้อยละ 5.97 ของพ้ืนที่ตําบล 
   11) ชุดดินวังสะพุง (Ws) สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดชัน การระบายนํ้าดี คือ 
     - หน่วยแผนที่ดิน Ws-clD : ชุดดินวังสะพุง มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 
ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 160 ไร่ หรือร้อยละ 0.72 ของพ้ืนที่ตําบล 
   12) พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ สภาพพ้ืนที่เป็น
สูงชันถึงสูงชันมากที่สุด มีเน้ือที่ 4,259 ไร่ หรือร้อยละ 19.19 ของพ้ืนที่ตําบล 
   13) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous areas) มีเน้ือที่รวมท้ังหมด 1,543 ไร่ หรือร้อยละ 
6.96 ของพ้ืนที่ตําบล ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ดิน คือ 
     13.1) หน่วยแผนที่ดิน U : พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเน้ือที่ 1,215 ไร่ หรือร้อยละ 
5.48 ของพ้ืนที่ตําบล 
     13.2) หน่วยแผนที่ดิน W : พ้ืนที่นํ้า มีเน้ือที่ 328 ไร่ หรือร้อยละ 1.48 ของพ้ืนที่ตําบล 
   ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-3 ถึง 3-4 และรูปที่ 3-6 ถึง 3-7 
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ตารางที่ 3-3 หน่วยแผนที่ดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
หน่วย 

แผนที่ดิน คําอธิบาย เนื้อที่ 
ไร่ ร้อยละ 

AC-mw,col-slA/b ดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ คันนา 

349 1.57

Lp-pic-silA ดินคล้ายชุดดินลําปางที่มีศิลาแลงอ่อน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,008 4.54
Ly-slC ชุดดินลาดหญ้า มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 66 0.30
Ly-slD ชุดดินลาดหญ้า มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 703 3.17
Mt-md,fl-slB ดินคล้ายชุดดินแม่แตงที่ลึกปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 245 1.10
Mt-md,fl-slC ดินคล้ายชุดดินแม่แตงที่ลึกปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 353 1.59
Pae-gm-slA/b ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีจุดประสีเทา  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ คันนา 141 0.64
Pae-gm-slB/b ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีจุดประสีเทา  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ คันนา 559 2.52
Pae-mw-slB ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 236 1.06
Pao-slB ชุดดินพะเยา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 391 1.76
Pao-slC ชุดดินพะเยา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 3,129 14.10
Ph-siclA ชุดดินพาน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3,176 14.31
Skt-siclA ชุดดินสุโขทัย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3,987 17.97
Ty-gslD ชุดดินท่ายาง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวด ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 561 2.53
Ty-gslE ชุดดินท่ายาง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวด ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 1,325 5.97
Ws-clD ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 160 0.72
SC พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ) 4,259 19.19
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,215 5.48
W พื้นที่น้ํา 328 1.48
 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 22,191 100.00

ที่มา: กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2562) 
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ตารางที่ 3-4 สมบัติดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

หน่วยแผนที่ดิน ความลาดชัน 
(%) การระบายน้ํา CEC 

(meq/g) 
BS 
(%) 

ความลึก 
(ซม.) อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน ์

(P2O5) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน ์

(K2O) 

ความอุดม 
สมบูรณ์
ของดิน 

เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

AC-mw,col-slA/b 0-2 ดีปานกลาง <10 35-75 >150 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 349 1.57 
Lp-pic-silA 0-2 ค่อนข้างเลว < 10 35-75 >150 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 1,008 4.54 
Ly-slC 5-12 ดี < 10 < 35 50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 66 0.30 
Ly-slD 12-20 ดี < 10 < 35 50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 703 3.17 
Mt-md,fl-slB 2-5 ดี < 10 < 35 50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 245 1.10 
Mt-md,fl-slC 5-12 ดี < 10 < 35 50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 353 1.59 
Pae-gm-slA/b 0-2 ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว < 10 < 35 >150 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 141 0.64 
Pae-gm-slB/b 2-5 ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว < 10 < 35 >150 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 559 2.52 
Pae-mw-slB 2-5 ดีปานกลาง < 10 < 35 >150 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 236 1.06 
Pao-slB 2-5 ดี < 10 35-75 50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 391 1.76 
Pao-slC 5-12 ดี < 10 35-75 50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 3,129 14.10 
Ph-siclA 0-2 เลว < 10 35-75 >150 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 3,176 14.31 
Skt-siclA 0-2 ค่อนข้าวเลว < 10 35-75 >150 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 3,987 17.97 
Ty-gslD 12-20 ดี < 10 < 35 25-50 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 561 2.53 
Ty-gslE 20-35 ดี < 10 < 35 25-50 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 1,325 5.97 
Ws-clD 12-20 ดี 10-20 35-75 50-100 ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 160 0.72 
SC >35 - - - - - - - - 4,259 19.19 
U - - - - - - - - - 1,215 5.48 
W - - - - - - - - - 328 1.48

รวมเนื้อทีท่ั้งหมด 22,191 100.00

ที่มา: กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2562) 
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รูปที่ 3-6 ภูมิประเทศและชุดดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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รูปที่ 3-7 ทรัพยากรดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แผนที่ทรัพยากรดิน 
ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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 3.3.2 การชะล้างพังทลายของดิน 
   จากการประเมินการชะล้างพังทลายของดินโดยใช้สมการการสูญเสียดินสากล (Universal 
Soil Loss Equation; USLE) ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีการชะล้างพังทลายของดิน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3-5 และรูปที่ 3-8 
ตารางที่ 3-5 การชะล้างพังทลายของดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

การชะล้างพังทลายของดิน การสูญเสียดิน (ตัน/ปี) เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
น้อย (0-2 ตัน/ไร่/ปี) - 17,707 79.79 
ปานกลาง (2-5 ตัน/ไร่/ปี) 5,624 2,812 12.67 
รุนแรง (5-15 ตัน/ไร่/ปี) 7,780 1,556 7.01 
รุนแรงมาก (15-20 ตัน/ไร่/ปี) 315 21 0.10 
รุนแรงมากที่สดุ (>20 ตัน/ไร่/ปี) 1,900 95 0.43 

รวม 15,619 22,191 100.00 
 
  



แผนการใช้ที่ดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

3-15 

 
รูปที่ 3-8 การชะล้างพังทลายของดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
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บทที่ 4 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(Participatory Rural Appraisal : PRA) 

4.1. หลักการ 
 กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นความเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ 
  1) พ้ืนที่ (Area) 
  2) หน้าที่ขององค์กร หรือภารกิจ (Function) 
  3) ความร่วมมือ (Participation) 
 การจัดทํากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีสาระสําคัญที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ 
เช่น 
  1) สภาพปัญหาของชุมชนหรือเกษตรกร 
  2) ความต้องการของชุมชน 
  3) โครงการที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
  4) พ้ืนที่ที่จะดําเนินโครงการ 
 ทั้งน้ี ผู้ที่จําเป็นต้องเข้าร่วมกระบวนการ คือ เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และกํานัน รวมท้ังเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ในกรณีของแผนการใช้ที่ดินตําบลน้ัน การจัดทํากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะมีสาระสําคัญ
ของชุมชนในภาพรวม และเกษตรกรแต่ละราย เช่น 
  1) ปัญหาทรัพยากรดิน 
  2) ปัญหาการประกอบอาชีพ 
  3) ความต้องการของชุมชนหรือเกษตรกรแต่ละราย 
  4) แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 จากสาระสําคัญใน 4 ประการ ดังกล่าว แผนการใช้ที่ดินตําบลจะต้องจัดทําขึ้นโดยมี “กิจกรรม
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน หรือเกษตรกรแต่ละราย รวมทั้งตอบสนองต่อแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ตรงตามอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และโดยความร่วมมือของส่วนราชการ
ต่างๆ 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากการจัดทํากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) 
 การวิเคราะห์ผลจากการจัดทํากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2562 มีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
 4.2.1 ปัญหาหลักของตําบลแม่สุก คือ 
   1) ขาดแคลนนํ้า 
   2) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
   3) กรรมสิทธ์ิในที่ดินทํากิน 
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 4.2.2 ความต้องการของชุมชน เกษตรกร และองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก มีความต้องการ 3 
ประการ คือ 
    1) แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน 
    2) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา 
    3) ต้องการกรรมสิทธ์ิในที่ดินทํากิน 
   1) กรณีการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดินน้ัน การชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่มี
รายละเอียดดังน้ี 
     น้อย  เน้ือที่ 17,707 ไร่ (79.79) 
     ปานกลาง เน้ือที่ 2,812 ไร่ (12.67) 
     รุนแรง  เน้ือที่ 1,556 ไร่ (7.01) 
     รุนแรงมาก เน้ือที่ 21 ไร่ (0.1) 
     รุนแรงมากที่สุด เน้ือที่ 95 ไร่ (0.43) 
    เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินดังกล่าว มีความจําเป็นต้องจัดทําระบบอนุรักษ์
ดินและนํ้า 
    กรณีความอุดมสมบูรณ์ของดินน้ัน จากผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า 
    ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรด ควรปรับสภาพให้เป็นกลาง 
    ธาตุอาหารพืชในดินที่สําคัญ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ค่อนข้างตํ่า 
จําเป็นต้องมีการปรับปรุงบํารุงดิน 
    เกษตรกรได้ต้องการให้ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการไถกลบตอซัง จัดหาโดโลไมท์ 
และเมล็ดปอเทือง รวมทั้งการอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยการจัดรูปแปลงนา เป็นต้น 
    การดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวน้ี จะมีรายละเอียดในหัวข้อที่ 7.5 และ 7.6 
   2) กรณีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา 
    กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรที่ได้
ดําเนินการในพ้ืนที่ตําบลแม่สุก คือ บ่อนํ้าในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 
    อน่ึง บ่อนํ้าในไร่นา มิได้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือนํามาทํานา แต่จะเป็นการเสรมิในช่วงที่
ขาดแคลนเท่าน้ัน จากการตรวจสอบบ่อนํ้าในไร่นาที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีจํานวน 80 บ่อ (ตารางที่ 4-1 และ
รูปที่ 4-1) กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะลงในเขตการใช้ที่ดิน ซึ่งจะมีทั้งที่นาข้าวและที่ลูกพืชไร่ 
อาจจะเป็นบ่อนํ้าในไร่นาเพ่ิมเติม หรือขุดลอกแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
    จากการร้องขอของเกษตรกรให้นํานํ้าใต้ดินมาใช้น้ัน กรมพัฒนาที่ดินจะประสานกับ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
    การที่พ้ืนที่การเกษตรขาดความช้ืนในดินเร็วกว่าปกติหลังฝนทิ้งช่วงน้ัน สาเหตุที่สําคัญ
ประการหน่ึง คือขาดอินทรียวัตถุในดินที่จะช่วยอุ้มนํ้าไว้เพ่ือการเติบโตของพืช 
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    อย่างไรก็ตาม กรณีปัญหาการขาดแคลนน้ําน้ันได้มีข้อเสนอจากชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการดําเนินการ รวม 6 กรณี ดังน้ี 
    2.1) การพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
      กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 มีปัญหาการขาดแคลนน้ํา 
ต้องการให้มีการก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นา ก่อสร้างสระน้ําขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ในการประปา 
    2.2) การพัฒนาระบบส่งนํ้าและระบายนํ้า 
      กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7  
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 มีความต้องการท้ังคลองส่งนํ้าและรางระบายนํ้า รวมทั้งซ่อมแซมท่อส่งนํ้า
แม่จว้า 
    2.3) การสร้างฝายกักเก็บน้ํา 
      กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 
ต้องการให้สร้างฝายกักเก็บนํ้า 
    2.4) การขุดลอกคลองส่งนํ้า อ่างเก็บนํ้า 
      กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ต้องการให้ขุดลอกคลอง
ส่งนํ้าและอ่างเก็บนํ้าที่ต้ืนเขิน 
    2.5) การก่อสร้างประปาภูเขา 
      กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 8 ต้องการให้ก่อสร้างประปาภูเขาจากอ่างเก็บนํ้าเหล็กโฮ้ง 
เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค 
    2.6) การขุดบ่อบาดาลและระบบการสูบนํ้า 
      กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ต้องการให้ปรับปรุงระบบการ
สูบนํ้าจากบ่อบาดาลที่มีอยู่เดิม และขุดบ่อบาดาลเพ่ิมเติม 
    การดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าดังกล่าวน้ีจะมีรายละเอียดในบทที่ 7 หัวข้อ 7.5 
ตารางที่ 4-1 แหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ปี พ.ศ. จํานวน (บ่อ) 
2548 10 
2552 14 
2553 5 
2554 2 
2555 4 
2556 19 
2558 3 
2560 10 
2561 13 
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   3) กรณีความต้องการกรรมสิทธ์ิในที่ดินทํากินน้ัน ควรจะเป็นภาระหน้าที่ของสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
    อน่ึงในกรณีของราษฎรที่ทํากินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนั้น ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยมีบทบัญญัติ
มาตรา 64 เก่ียวข้องกับการอนุญาตให้ผู้ถือครองที่ดินอยู่สามารถทํากินต่อไปได้อีก 20 ปี ตามเง่ือนไข
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โดยมีรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1 
 ผลจากการจัดทําการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) ได้นํามาวิเคราะห์ร่วมกับปัญหาด้านกายภาพ 
โดยระบบ DPSIR มีรายละเอียดดังน้ี 
  1) แรงขับเคลื่อน (Driver) มี 4 ประการ คือ 
   1.1) ดินเสื่อมโทรม 
   1.2) นํ้าขาดแคลน 
   1.3) การไร้กรรมสิทธ์ิที่ดิน 
   1.4) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
  2) แรงกดดัน (Pressure) ที่เกิดจากปัจจัยขับเคลื่อน มี 4 ประการ คือ 
   2.1) การปรับปรุงบํารุงดิน 
   2.2) จัดหาแหล่งนํ้า 
   2.3) ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร 
   2.4) แก้ปัญหาการไร้กรรมสิทธ์ิ 
  3) สภาวะ (State) ที่เกิดแรงกดดัน มี 5 ประการ คือ 
   3.1) ความเสื่อมโทรมของดินทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ 
   3.2) ขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค 
   3.3) ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 
   3.4) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 
   3.5) ราษฎรเรียกร้องสิทธ์ิในที่ดิน 
  4) ผลกระทบ (Impact) ที่ปรากฏในพ้ืนที่ มี 4 ประการ คือ 
   4.1) แหล่งนํ้าที่มีอยู่ต้ืนเขินจากตะกอน 
   4.2) ผลผลิตพืชตํ่า ลงทุนสูง 
   4.3) รายได้น้อย 
   4.4) มีปัญหาต่อคุณภาพชีวิต 
  5) การตอบสนอง (Response) ของรัฐในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต มีดังน้ี 
   อดีต-ปัจจุบัน 
   พ้ืนที่ลาดชัน 
   5.1) คูรับนํ้าขอบเขา 
   5.2) บ่อดักตะกอน 
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   5.3) ฝายชะลอน้ํา 
   5.4) คันดิน 
   5.5) ปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รักษาความช้ืนและกักเก็บนํ้า 
   5.6) ปฏิรูปที่ดิน 
   5.7) จัดที่ดินโดย คทช. 
   พ้ืนที่ราบ 
   5.8) จัดรูปแปลงนา 
   5.9) ปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
   5.10) บ่อนํ้าไร่นา 
   5.11) ขุดลอกลํานํ้า/คลองส่งนํ้า/แหล่งนํ้า 
   5.12) ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นพืชใช้นํ้าน้อย 
   อนาคต 
   (1) พัฒนาที่ดินและนํ้าที่เป็นระบบทั้งตําบล 
   (2) ประกาศเขตอนุรักษ์ดินและนํ้า 
   ดังมีรายละเอียดในรูปที่ 4-2 
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รูปที่ 4-2 การวิเคราะห์สถานการณ์โดยระบบ DPSIR ของตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

แรงขับเคลื่อน (Driver) 

 ดินเสื่อมโทรม 
 นํ้าขาดแคลน 
 การไร้กรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

แรงกดดัน (Pressure) 

 การปรับปรุงบํารุงดิน 
 จัดหาแหล่งนํ้า 
 ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 แก้ปัญหาการไร้กรรมสทิธ์ิ 

สภาวะ (State) 

 ความเสื่อมโทรมของดินทาง
กายภาพ/เคมี/ชีวภาพ 

 ขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค 
 ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 ผลผลิตพืชตํ่า 
 พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 
 ราษฎรเรียกร้องสิทธ์ิในที่ดิน 

ผลกระทบ (Impact) 

 แหล่งนํ้าที่มีอยู่ต้ืนเขินจากตะกอน 
 ผลผลิตพืชตํ่า ลงทุนการผลิตสูง 
 รายได้น้อย ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ 
 มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

อดีต-ปัจจุบัน

การตอบสนอง (Response) 

พ้ืนที่ลาดชัน 
 คูรับนํ้าขอบเขา 
 บ่อดักตะกอน 
 ฝายชะลอน้ํา 
 คันดิน 
 ปลูกหญ้าแฝกป้องกัน 

การชะล้างพังทลาย
ของดิน รักษาความช้ืน
และกักเก็บนํ้า 

 ปฏิรูปที่ดิน 
 จัดที่ดินโดย

คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ

พ้ืนที่ราบ 
 จัดรูปแปลงนา 
 ปรับปรุงบํารุงดิน

ด้วยปุ๋ยพืชสด 
 บ่อนํ้าในไร่นาฯ 
 ขุดลอกลํานํ้า/

คลองส่งนํ้า/ 
แหล่งนํ้า 

 ปรับเปลี่ยนการ
ผลิตเป็นพืชใช้นํ้า
น้อย 

อนาคต

 พัฒนาที่ดินและนํ้าที่เป็นระบบทั้งตําบล 
 ประกาศเขตอนุรักษ์ดินและนํ้า 
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4.3 ระบบการปลูกพืชในปัจจุบัน 
 ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีการเพาะปลูกพืช ดังน้ี 
 4.3.1 พื้นที่ลุ่ม 
   1) ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปีในช่วงฤดูฝน โดยปลูกเดือนมิถุนายน 
และจะเก็บเก่ียวเดือนธันวาคม พันธ์ุข้าวที่ปลูก ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธ์ุพิษณุโลก 2  ข้าวเหนียวพันธ์ุสันป่าตอง 1  
และข้าวเหนียวพันธ์ุกข-แม่โจ้ 2  และจะปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้ง โดยสูบนํ้าจากคลองส่งนํ้าระหว่าง
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม แต่จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ํา 
   2) ข้าวนาปี-พืชผัก เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปีเดือนมิถุนายน และจะปลูกพืชผักหลังการ
เก็บเก่ียวข้าว ได้แก่ กระเทียม ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 
 4.3.2 พื้นที่ดอน 
   1) ข้าวนาปี เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปีในช่วงฤดูฝน โดยปลูกเดือนมิถุนายน และจะเก็บ
เก่ียวเดือนธันวาคม พันธ์ุข้าวที่ปลูก ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธ์ุพิษณุโลก 2  ข้าวเหนียวพันธ์ุสันป่าตอง 1  และ
ข้าวเหนียวพันธ์ุกข-แม่โจ้ 2 
   2) พืชไร่ ที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง สําหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรจะในปลูกช่วงฤดูฝน โดยปลูกเดือนมิถุนายน และจะเก็บเก่ียวเดือนธันวาคม 
   3) ไม้ผล ที่นิยมปลูก ได้แก่ ลิ้นจี่ ลําไย 
   4) ไม้ยืนต้น ที่นิยมปลูก ได้แก่ ยางพารา สัก 
 (รูปที่ 4-3) 
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บทที่ 5 
การประเมินคุณภาพที่ดิน 

5.1 ทรัพยากรดิน 
 จากการสํารวจทรัพยากรดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยกองสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า มีดิน 5 ชุดดิน และ 5 ดินคล้ายชุดดิน โดยมีการประเมินคุณภาพ
ที่ดิน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5-1 

5.2 ประเภทการใช้ท่ีดิน 
 ประเภทการใช้ที่ดิน ประกอบด้วย พืชเศรษฐกิจหลัก หรือพืชอัตลักษณ์ (Signature crops)  
ที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันของตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
มันสําปะหลัง ยางพารา มะม่วง มะขาม ลําไย และลิ้นจี่ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ว่า “ลิ้นจี่
แม่ใจพะเยา” ทะเบียนเลขที่ สช 62100120 ต้ังแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

5.3 การประเมินคุณภาพท่ีดิน 
 จากการใช้คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดิน สําหรับการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลและระดับ
จังหวัด (ศันสนีย์ อรัญวาสน์ และคํารณ ไทรฟัก, 2562) ประเมินคุณภาพที่ดิน ได้จําแนกช้ันความ
เหมาะสมทางกายภาพและข้อจํากัดของประเภทการใช้ที่ดิน ดังน้ี 
 ข้าว 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านปริมาณน้ําฝน (r) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจํากัดด้านความ
อ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มี
ข้อจํากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ (k) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-mw,col-slA/b  Lp-pic-silA  Pae-gm-slA/b  Pae-gm-
slB/b  Ph-siclA และ Skt-siclA 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้านการระบายนํ้า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Ly-slC  Ly-slD  Mt-md,fl-slB  Mt-md,fl-slC  Pae-mw-slB  
Pao-slB  Pao-slC  Ty-gslD  Ty-gslE  Ws-clD และ SC 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านปริมาณนํ้าฝน (r) และเน้ือดิน (s) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มี
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ข้อจํากัดด้าน ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหาร มีข้อจํากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และ
ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k) สภาวะการหย่ังลึกของรากพืชมีข้อจํากัดด้านความลึกของดิน 
(d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Ly-slC  Ly-slD  
Mt-md,fl-slB  Mt-md,fl-slC  Pae-mw-slB  Pao-slB  Pao-slC และ Ws-clD 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้านการระบายนํ้า (o) สภาวะการหย่ังลึกของรากพืชมีข้อจํากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
AC-mw,col-slA/b  Lp-pic-silA  Pae-gm-slA/b  Pae-gm-slB/b  Skt-siclA  Ty-gslD และ Ty-gslE
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้านการระบายนํ้า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Ph-siclA และ SC 
 มันสําปะหลัง 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความจุในการดูด
ยึดธาตุอาหาร มีข้อจํากัดด้าน ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) 
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจํากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (k) สภาวะการหย่ังลึกของรากพืชมีข้อจํากัดด้าน
ความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
Ly-slC  Mt-md,fl-slB  Mt-md,fl-slC  Pae-mw-slB  Pao-slB และ Pao-slC 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านเน้ือดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้าน
การระบายนํ้า (o) สภาวะการหย่ังลึกของรากพืชมีข้อจํากัดด้านความลึกของดิน (d) และสภาวะการเขต
กรรม มีข้อจํากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Ly-slD  Ty-gslD และ Ws-clD 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้านการระบายนํ้า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้าน
ความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-mw,col-slA/b  Lp-pic-silA  Pae-gm-slA/b  Pae-gm-
slB/b  Ph-siclA  Skt-siclA  Ty-gslE และ SC 
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 ยางพารา 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านปริมาณนํ้าฝน (r) และมีความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มี
ข้อจํากัดด้านการระบายนํ้า (o) ได้แก่ หน่วยแผน Ly-slC  Ly-slD  Mt-md,fl-slB  Mt-md,fl-slC  Pae-
mw-slB  Pao-slB  Pao-slC และ Ws-clD 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านเน้ือดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้าน
การระบายนํ้า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-
mw,col-slA/b  Lp-pic-silA  Pae-gm-slA/b  Pae-gm-slB/b  Ph-siclA  Skt-siclA  Ty-gslD  Ty-
gslE และ SC 
 มะม่วง 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านปริมาณนํ้าฝน (r) และมีความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มี
ข้อจํากัดด้านการระบายนํ้า (o) ได้แก่ หน่วยแผน Ly-slC  Ly-slD  Mt-md,fl-slB  Mt-md,fl-slC  Pae-
mw-slB  Pao-slB  Pao-slC และ Ws-clD 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านเน้ือดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้าน
การระบายนํ้า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-
mw,col-slA/b  Lp-pic-silA  Pae-gm-slA/b  Pae-gm-slB/b  Ph-siclA  Skt-siclA  Ty-gslD  Ty-
gslE และ SC 
 มะขาม 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านปริมาณน้ําฝน (r) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจํากัดด้าน ความ
อ่ิมตัวด้วยด่าง (b) และความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มี
ข้อจํากัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (p) และปริมาณโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ (k) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Pae-mw-slB 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้านการระบายนํ้า (o) สภาวะการหย่ังลึกของรากพืชมีข้อจํากัดด้าน
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ความลึกของดิน (d) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Ly-slC  Ly-slD  Mt-md,fl-slB  Mt-md,fl-slC  Pao-slB  
Pao-slC และ Ws-clD 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านเน้ือดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้าน
การระบายนํ้า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-
mw,col-slA/b  Lp-pic-silA  Pae-gm-slA/b  Pae-gm-slB/b  Ph-siclA  Skt-siclA  Ty-gslD  Ty-
gslE และ SC 
 ลําไย 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านปริมาณนํ้าฝน (r) และมีความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มี
ข้อจํากัดด้านการระบายนํ้า (o) และสภาวะการหย่ังลึกของรากพืชมีข้อจํากัดด้านความลึกของดิน (d) 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Ly-slC  Ly-slD  Mt-md,fl-slB  Mt-md,fl-slC  Pae-mw-slB  Pao-slB  Pao-
slC และ Ws-clD 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านเน้ือดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้าน
การระบายนํ้า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-
mw,col-slA/b  Lp-pic-silA  Pae-gm-slA/b  Pae-gm-slB/b  Ph-siclA  Skt-siclA  Ty-gslD  Ty-
gslE และ SC 
 ลิ้นจ่ี 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านปริมาณนํ้าฝน (r) และมีความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มี
ข้อจํากัดด้านการระบายนํ้า (o) และสภาวะการหย่ังลึกของรากพืชมีข้อจํากัดด้านความลึกของดิน (d) 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Ly-slC  Ly-slD  Mt-md,fl-slB  Mt-md,fl-slC  Pae-mw-slB  Pao-slB  Pao-
slC และ Ws-clD 
  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่า คุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความชุ่มช้ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจํากัดด้านเน้ือดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจํากัดด้าน
การระบายนํ้า (o) และสภาวะการเขตกรรม มีข้อจํากัดด้านความลาดชัน (g) ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-
mw,col-slA/b  Lp-pic-silA  Pae-gm-slA/b  Pae-gm-slB/b  Ph-siclA  Skt-siclA  Ty-gslD  Ty-
gslE  และ SC 
 



แผนการใช้ที่ดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

5-5 

ตารางที่ 5-1 ชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของหน่วยแผนที่ดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
หน่วยแผนที่ดิน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว มันสําปะหลัง ยางพารา มะม่วง มะขาม ลําไย ลิ้นจี่

AC-mw,col-slA/b S2rmpk S3o S2mpk S2mpk N N N N N N 
Lp-pic-silA S2rcmpk S3o S2cmpk S2cmpk N N N N N N 
Ly-slC N S2rsbcmpkdg S2bcmpkdg S2bcmpkdg S2bcmpkdg S3r S3r S3d S3rd S3rd
Ly-slD N S2rsbcmpkdg S3g S3g S3g S3r S3r S3d S3rd S3rd
Mt-md,fl-slB N S2rsbcmpkd S2bcmpkd S2bcmpkd S2bcmpkd S3r S3r S3d S3rd S3rd
Mt-md,fl-slC N S2rsbcmpkdg S2bcmpkdg S2bcmpkdg S2bcmpkdg S3r S3r S3d S3rd S3rd
Pae-gm-slA/b S2rcmpk S3o S2cmpk S2cmpk N N N N N N 
Pae-gm-slB/b S2rcmpkg S3o S2cmpk S2cmpk N N N N N N 
Pae-mw-slB N S2rsbcmpk S2bcmpk S2bcmpk S2bcmpk S3r S3r S2rbcmpk S3r S3r 
Pao-slB N S2rsbcmpkd S2bcmpkd S2bcmpkd S2bcmpkd S3r S3r S3d S3rd S3rd
Pao-slC N S2rsbcmpkdg S2bcmpkdg S2bcmpkdg S2bcmpkdg S3r S3r S3d S3rd S3rd
Ph-siclA S2rcmpk N S2cmpk S2cmpk N N N N N N 
Skt-siclA S2rcmpk S3o S2cmpk S2cmpk N N N N N N 
Ty-gslD N S3d S3dg S3dg S3sdg N N N N N 
Ty-gslE N S3dg N N N N N N N N 
Ws-clD N S2rmpdg S3g S3g S3g S3r S3r S3d S3rd S3rd
SC N N N N N N N N N N

หมายเหตุ: 1) สมบัติดินจากตารางที่ 3-4 
  2) ข้อจํากัดในการประเมินคุณภาพที่ดิน: r = ปริมาณน้ําฝน s = เนื้อดิน o = การระบายน้ํา b = ความอิ่มตัวด้วยด่าง 
        c = ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก m = ปริมาณอินทรียวัตถุ p = ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
        k = ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ d = ความลึกของดิน g = ความลาดชัน 
  3) ถั่วเหลืองและถั่วเขียว เป็นพืชหลังนา 
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บทที่ 6 
แผนการใช้ที่ดิน 

6.1 ปรัชญาในการจัดทําแผนการใช้ท่ีดินตําบล 
 ในการจัดทําแผนการใช้ที่ดินตําบลฉบับน้ีได้ใช้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 1 เป็นหลัก โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 
 
  

                                           
1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 6-7) ได้หมายเหตุว่า “ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมท้ังพระราชดํารัสอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นําไปใช้และเผยแพร่ได้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและ
ประชาชนโดยทั่วไป 
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6.2 นโยบายแห่งรัฐในการกําหนดแผนการใช้ท่ีดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา 
ตารางที่ 6-1 นโยบายแห่งรัฐที่เก่ียวข้องกับแผนการใช้ที่ดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
ลําดับท่ี กฎหมาย/ยุทธศาสตร์/ 

แผนการปฏิบัติ/แผนแม่บท รายละเอียด 

1 รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 2 

มาตรา 72 (1) วางแผนการใช้ท่ีดินของประเทศไทยเหมาะสมกับสภาพ
ของพ้ืนท่ีและศักยภาพของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3 คําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

นโยบายหลัก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
  5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่ี
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลงัของภาครัฐ 
  5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
  5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ในท่ีดินทํากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัย
การผลิตต่างๆ 
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
 10.2 ปรับปรุงระบบท่ีดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ําด้าน
การถือครองท่ีดิน 
 10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ แหล่งน้ําชุมชน 
และทะเล 
นโยบายเร่งด่วน 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 4 

ประเด็นย่อยท่ี 2.1 จัดทําแผนการใช้ท่ีดินของชาติท้ังระบบให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศประเด็นย่อยท่ี 2.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ท่ีดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน 
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

 
                                           
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอน 40 ก หน้า 18 ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 
3 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอน 82 ก หน้า 8 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 
4 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอน 24 ก หน้า 98. 102-103 ลงวันที่ 6 เมษายน 2561 (เล่มที่ 4) 
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ตารางที่ 6-1 (ต่อ) 

ลําดับท่ี กฎหมาย/ยุทธศาสตร์/ 
แผนการปฏิบัติ/แผนแม่บท รายละเอียด 

6 นโยบายและแผนการบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ (พ.ศ. 2560-
2579) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการใช้ท่ีดินและทรัพยากรดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 

7 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 
2560-2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม
สูง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําให้คงความสมบูรณ์ 
จัดระบบการบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตร
ให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน 

8 การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 
2561-2565) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรท่ีมีศักยภาพ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ดํารงทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่
การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

9 ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา 
พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

10 ยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพะเยา พ.ศ. 
2562 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าผลผลิต และ
ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเกษตร และสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจัดการทรัพยากร
ทางการเกษตร 

11 ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา (พ.ศ.
2561-2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6.3 การกําหนดเขตการใช้ท่ีดิน 
 การวางแผนการใช้ที่ดินเป็นกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ตัดสินใจในการกําหนด
รูปแบบหรือกิจกรรมการใช้ที่ดินที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า โดยมีพ้ืนฐานจากศักยภาพการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรดินตามธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการใช้ที่ดิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนการใช้ที่ดินมิได้สิ้นสุดลงในข้ันตอนการตัดสินใจ ว่าที่ดิน
จะทําอะไรดีที่สุด แต่จะต้องรวมถึงการจัดทํามาตรการทุกด้านในการใช้ที่ดินเพ่ือให้บรรลุถึงความ
ต้องการใช้ที่ดินน้ัน จําเป็นต้องระบุถึงมาตรการ กิจกรรม โครงการ แผนงาน และนโยบายที่มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งจะทําให้บรรลุถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
 การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล เป็นการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือกําหนดการใช้พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ เป็นการตัดสินใจ
ในการใช้พ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของ
ชุมชน โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการที่จะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป เป็น
สิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีความมุ่งหมายให้การใช้ที่ดินที่กําหนดขึ้นน้ัน 
ตอบสนองความต้องการของชุมชนมากที่สุด การกําหนดเขตการใช้ที่ดินตําบลแม่สุกใช้ยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 เป็นแนวทาง ซึ่งยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 ได้เช่ือมโยง กับ
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ รวมท้ังแผนพัฒนา รายสาขา
ต่างๆ หรือแผนเฉพาะด้าน เช่น แผนพัฒนาการเกษตร แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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6.4 เขตการใช้ท่ีดิน 
 แผนการใช้ที่ดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้กําหนดออกเป็น 4 เขต ได้แก่ เขต
พ้ืนที่ป่าไม้ เขตพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่แหล่งนํ้า รายละเอียดดังตารางที่ 
6-2 และรูปที่ 6-1 
ตารางที่ 6-2 เขตการใช้ที่ดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

เขตการใช้ที่ดิน เนื้อที ่
ไร่ ร้อยละ 

1. เขตพืน้ทีป่า่ไม้ 6,142 27.68 
2. เขตพืน้ทีเ่กษตรกรรม 14,501 65.34 

2.1 เขตนาขา้ว 8,482 38.22 
เขตทํานาพ้ืนที่ลุ่ม 7,945 35.80 
เขตทํานาพ้ืนที่ดอน 537 2.42 

2.2 เขตปลูกพืชไร ่ 2,016 9.08 
เขตปลูกข้าวโพด 2,016 9.08 

2.3 เขตปลูกไม้ผล 2,059 9.28 
เขตปลูกลิ้นจี ่ 1,669 7.52 
เขตปลูกลําไย 390 1.76 

2.4 เขตปลูกไม้ยืนต้น 1,944 8.76 
เขตปลูกยางพารา 1,944 8.76 

3. พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสรา้ง 1,220 5.50 
4. พื้นที่แหล่งน้ํา 328 1.48 

รวม 22,191 100.00 
หมายเหตุ: เน้ือที่คํานวณด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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 6.4.1 เขตป่าไม้ 
   มีเน้ือที่ 6,142 ไร่ หรือร้อยละ 27.68 ของเน้ือที่ตําบล เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย และ
มติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และ
ป่าแม่ใจ รวมไปถึงพ้ืนที่คงสภาพป่าแต่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์
แต่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ชุ่มน้ํา และพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ไม้ละเมาะ เป็นต้น ซึ่งเขต
ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่แหล่งต้นนํ้าลําธารที่สําคัญของลุ่มนํ้าแม่อิงตอนบน 
 6.4.2 เขตเกษตรกรรม 
   มีเน้ือที่ 14,501 ไร่ หรือร้อยละ 65.34 ของเน้ือที่ตําบล แบ่งออกเป็น 4 เขต ดังน้ี 
   1) เขตนาข้าว 
    1.1) เขตทํานาพื้นท่ีลุ่ม มีเน้ือที่ 7,945 ไร่ หรือร้อยละ35.80 ของเน้ือที่ตําบล ชุดดิน
ในเขตนี้ส่วนใหญ่ คือ ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินพาน (Ph) และดินคล้ายชุดดินลําปางที่มีศิลาแลงอ่อน 
(Lp-pic) ตามลําดับ 
      ปัญหาการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
      - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า อินทรียวัตถุในดินมีปริมาณน้อย 
      - ขาดแคลนน้ําในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนาน ขาดแหล่งกักเก็บนํ้าสํารอง และคลอง
ส่งนํ้าเข้าสู่ไร่นาบางจุดชํารุดและต้ืนเขิน 
      - นํ้าหลากท่วมพ้ืนที่นาในช่วงที่ฝนตกชุก 
      การจัดการท่ีดินในอนาคต 
      - ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบ เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
ปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพ่ิมการอุ้มน้ําของดิน และเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ควบคู่กับ
ปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
      - พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เช่น บ่อนํ้าในไร่นา ฝายชะลอน้ํา และคลองส่งนํ้า 
      - ขุดลอกแหล่งนํ้าให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
      - พัฒนาระบบส่งนํ้า และการระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      - การปลูกพืชหลังนาเพ่ือเป็นรายได้เสริม เช่น ถั่วเหลือง ปอเทือง และปลูก
พืชผักปลอดภัย 
      กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินที่จะดําเนินการ 
      - ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดิน 
โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด 
      - ถ่ายทอดเทคโนโลยีวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินในการผลิต และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยชีวภาพ 
      - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดและรณรงค์การไถกลบตอซัง 
      - สนับสนุนการสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็ก และบ่อนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
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      กิจกรรมท่ีขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ 
      1) กรมชลประทาน สนับสนุนเร่ือง ฝายนํ้าล้น การขุดลอกแหล่งนํ้า คลองส่งนํ้า
และระบายนํ้า 
      2) กรมการข้าว สนับสนุนเร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการป้องกัน และกําจัด
โรคแมลงศัตรูข้าว 
      3) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สนับสนุนเร่ืองการสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร รวมทั้งการทําถนนเข้าสู่แปลงนาข้าว 
    1.2) เขตทํานาพื้นที่ดอน มีเน้ือที่ 537 ไร่ หรือร้อยละ 2.42 ของเน้ือที่ตําบล ชุดดิน
ในเขตนี้ส่วนใหญ่ คือ ดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง (Pae-mw) ดินคล้ายชุดดินแพร ่
ที่มีจุดประสีเทา (Pae-gm) และหน่วยดินเชิงซ้อนของตะกอนนํ้าพามีการระบายนํ้าดีปานกลางและเป็น
ดินร่วนหยาบ (AC-mw,col) ตามลําดับ 
      ปัญหาการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
      - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า และมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อย 
      - หน้าดินค่อนข้างแน่นทึบ ทําให้ไถพรวนยาก และยากต่อการแตกกอของข้าว 
      - บางบริเวณมีสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสําหรับการทํานา เน่ืองจากมีความลาดชัน 
      - ขาดแคลนนํ้าในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนาน 
      การจัดการท่ีดินในอนาคต 
      - ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง
ของดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุ เพ่ิมการอุ้มนํ้าของดิน และเพ่ิมธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ควบคู่กับ
ปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
      - ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในแปลงนา เพ่ือควบคุมระดับการแช่ขังของนํ้า 
ในช่วงการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสม 
      - พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เช่น บ่อนํ้าในไร่นา ฝายชะลอน้ํา และคลองส่งนํ้า 
      กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินที่จะดําเนินการ 
      - ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช โดย
การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด 
      - ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ ดินในการผลิตและการใช้ 
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 
      - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดและรณรงค์การไถกลบตอซัง 
      - สนับสนุนการจัดรูปแปลงนา 
      - สนับสนุนการสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็ก และบ่อนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
      กิจกรรมท่ีขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ 
      1) กรมชลประทาน สนับสนุนเรื่องการสร้างฝายนํ้าล้น ขุดลอกแหล่งนํ้า และ
คลองส่งนํ้า 
      2) กรมการข้าว สนับสนุนเร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการป้องกันและกําจัด
โรคแมลงศัตรูข้าว 
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      3) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สนับสนุนเร่ืองการสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร 
   2) เขตปลูกพืชไร่ 
    เขตปลูกข้าวโพด มีเน้ือที่ 2,016 ไร่ หรือร้อยละ 9.08 ของเน้ือที่ตําบล ชุดดินในเขตน้ี
ส่วนใหญ่ คือ ชุดดินท่ายาง (Ty) ชุดดินพะเยา (Pao) ดินคล้ายชุดดินแม่แตงที่เป็นดินลึกปานกลาง (Mt-md) 
และดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง (Pae-mw) ตามลําดับ 
    ปัญหาการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
    - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
    - มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณพ้ืนที่ลาดชันทําให้สูญเสียหน้าดินและ
ธาตุอาหารในดิน และหน้าดินที่ถูกชะล้างจะสะสมเป็นตะกอนในทางนํ้า และแหล่งนํ้า ทําให้เกิดการต้ืนเขิน 
ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
    - ขาดแคลนนํ้าในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนาน 
    การจัดการท่ีดินในอนาคต 
    - ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
เพ่ิมอินทรียวัตถุ เพ่ิมการอุ้มนํ้าของดิน และเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ควบคู่กับปุ๋ยเคมีใน
อัตราที่เหมาะสม 
    - ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
    - พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
    - การจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสม จะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดจํานวน
โรคและแมลงศัตรูพืชให้น้อยลง  
    กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินที่จะดําเนินการ 
    - ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด 
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินในการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ 
ปุ๋ยชีวภาพ 
    - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดและรณรงค์การไถกลบตอซัง 
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปูนโดโลไมต์ เพ่ือปรับปรุงความเป็นกรดของดิน 
    - สนับสนุนการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ทั้งวิธีพืชและวิธีกล เพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกแฝกตามแนวระดับ การทําคันดิน ขั้นบันไดดิน หรือคูรับนํ้าขอบเขา เป็นต้น 
    - สนับสนุนการขุดบ่อน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 
    กิจกรรมท่ีขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ 
    1) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธ์ุข้าวโพดที่ให้ผลผลิตสูง รวมท้ังเทคโนโลยี 
ในการผลิต 
    2) กรมชลประทาน สนับสนุนการขุดลอกแหล่งนํ้าธรรมชาติ และคลองส่งนํ้า 
    3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนการรวมกลุ่ม เพ่ือต่อรองราคา และหาตลาด 
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    4) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สนับสนุนเรื่องการสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร ประปาหมู่บ้าน เครื่องสูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการทําถนน และทางลําเลียงในไร่นา 
   3) เขตไม้ผล 
    3.1) เขตปลูกลิ้นจ่ี มีเน้ือที่ 1,669 ไร่ หรือร้อยละ 7.52 ของเน้ือที่ตําบล ชุดดิน 
ในเขตนี้ส่วนใหญ่ คือ ชุดดินพะเยา (Pao) ชุดดินลาดหญ้า (Ly) และดินคล้ายชุดดินแพร่ที่มีการระบายนํ้า 
ดีปานกลาง (Pae-mw) ตามลําดับ 
    3.2) เขตปลูกลําไย มีเน้ือที่ 390 ไร่ หรือร้อยละ 1.76 ของเน้ือที่ตําบล ชุดดินในเขตน้ี
ส่วนใหญ่ คือ ชุดดินพะเยา (Pao) ดินคล้ายชุดดินแม่แตงที่เป็นดินลึกปานกลาง (Mt-md) และชุดดิน 
ท่ายาง (Ty) ตามลําดับ 
      ปัญหาการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
      - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
      - บางบริเวณมีข้อจํากัดด้านดินต้ืน 
      - ขาดแคลนแหล่งนํ้าสํารองในฤดูแล้ง 
      - มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูงในพ้ืนที่ลาดชัน 
      การจัดการที่ดินในอนาคต 
      - ปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรอืปุ๋ยชีวภาพ ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีใน
อัตราที่เหมาะสม 
      - ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และปลูกแฝก
หรือพืชคลุมดินเพ่ือลดการสูญเสียความช้ืนในดิน 
      - จัดสร้างแหล่งนํ้าในไร่นาเพ่ือลดความเสี่ยงจากภาวะแล้ง 
      กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินที่จะดําเนินการ 
      - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่
เหมาะสม 
      - การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน และให้คําแนะนําการจัดการดิน นํ้า และพืช 
      - สนับสนุนการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ด้วยวิธีพืชและวิธีกล โดยใช้
มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น การสร้างคันดิน คูรับนํ้าขอบเขา ขั้นบันไดดิน หรือฐานปลูก 
ไม้ผลเฉพาะต้น เป็นต้น 
      กิจกรรมที่ขอสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ 
      1) กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและอบรมเกษตรกรเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีในการปลูกไม้ผลให้ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพ 
      2) กรมชลประทาน สนับสนุนการทําอ่างเก็บนํ้า และฝาย เพ่ือลดความเสี่ยง
จากภาวะแล้ง 
      3) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล สนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล 
      4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและทํา
บัญชีครัวเรือนให้กลุ่มเกษตรกร 
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   4) เขตปลูกไม้ยืนต้น 
    เขตปลูกยางพารา มีเน้ือที่ 1,944 ไร่ หรือร้อยละ 8.76 ของเน้ือที่ตําบล ชุดดินในเขตน้ี
ส่วนใหญ่ คือ ชุดดินพะเยา (Pao) ชุดดินท่ายาง (Ty) ชุดดินลาดหญ้า (Ly) และดินคล้ายชุดดินแม่แตงที่
เป็นดินลึกปานกลาง (Mt-md) ตามลําดับ 
    ปัญหาการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
    - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
    - ขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง 
    - มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูงในพ้ืนที่ลาดชัน 
    การจัดการที่ดินในอนาคต 
    - ปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
    กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินที่จะดําเนินการ 
    - ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับ 
ปุ๋ยอินทรีย์ให้ถูกต้องตามลักษณะดิน 
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินในการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ 
ปุ๋ยชีวภาพ 
    กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ 
    การยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมและอบรมเกษตรกรเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี ในการ
ปลูกยางพาราคุณภาพดี และให้ผลผลิตสูง 
    อน่ึงหากเกษตรกรต้องการจะปรับเปลี่ยนยางพาราไปปลูกพืชชนิดอ่ืน ได้จัดทําทางเลือก
ไว้ให้ดังภาคผนวก 2 
 6.4.3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
   มีเน้ือที่ 1,220 ไร่ หรือร้อยละ 5.50 ของเน้ือที่ตําบล ประกอบด้วยเขตชุมชน สถานที่
ราชการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานท่ีที่เกิดจากการกิจกรรมของชุมชน (ที่ทิ้งขยะ) ระบบ
โครงข่ายคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร จําแนกตามข้อมูลจาก
การสํารวจสภาพการใช้ที่ดินตําบลแม่สุก (กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน, 2561) ร่วมกับจากการสํารวจ
ภาคสนามเพ่ิมเติม และคํานวณเน้ือที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   พ้ืนที่ชุมชนที่กําหนดในแผนการใช้ที่ดินน้ี เป็นชุมชนที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน หากมีการ
ขยายตัวในอนาคต ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
   กิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
   องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สนับสนุนเร่ือง เครื่องสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปา
เพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
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 6.4.4 เขตแหล่งน้ํา 
   มีเน้ือที่ 328 ไร่ หรือร้อยละ 1.48 ของเน้ือที่ตําบล ได้แก่ แม่นํ้า ลําคลอง หนอง บึงต่างๆ 
อ่างเก็บนํ้าและบ่อนํ้า แหล่งนํ้าเหล่าน้ีใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเก็บกักนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และใช้ใน
ด้านเกษตรกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของชุมชน 
   แหล่งนํ้าในเขตน้ีเป็นแหล่งนํ้าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาแหล่งนํ้าในระยะต่อไป 
โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 7 หัวข้อ 7.5 และ 7.6 
   รูปแบบการพัฒนาและแนวทางการจัดการควรดูแลรักษาแหล่งนํ้าธรรมชาติและแหล่งนํ้า
ที่สร้างขึ้นไม่ให้เสื่อมโทรมทั้งด้านคุณภาพของน้ําและการกักเก็บนํ้า ไม่ปล่อยให้ลํานํ้าต้ืนเขินและถูกบุกรุก 
หมั่นขุดลอกคูคลอง ไม่ทิ้งขยะหรือปล่อยนํ้าเสียลงในแหล่งนํ้า เร่งรัดพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กให้
กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในช่วงขาดนํ้า 
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 6.5 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน 

 
รูปที่ 6-2 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 
  

เดือน
ชนิดพชื

1. ข้าว-ข้าว

2. ข้าว-พชืตระกูลถั่ว

3. ข้าว-พชืผัก-ปอ
เทอืง

1. ข้าว-พชืตระกูลถั่ว

2. พชืไร่-พชืตระกูลถั่ว

3. พชืไร่

4. ไม้ผล

5. ไม้ยืนต้น

พืน้ทีร่าบลุ่ม

พืน้ทีด่อน

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ข้าวนาปรัง ข้าวนาปี

ยางพารา   สัก

ลิ้นจี่   ลําไย

มันสําปะหลัง   สับปะรด

ข้าวนาปี

ข้าวนาปี

กระเทียม ข้าวนาปี

ถั่วลิสง   ถั่วเหลือง

ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง ปอเทือง

ปอเทือง

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ถั่วลิสง   ถั่วเหลือง

ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง ปอเทือง

ถั่วลิสง   ถั่วเหลือง

ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง ปอเทือง
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ตารางที่ 6-3 การเปรียบเทียบระบบการปลูกพืชก่อนและหลังมีแผนการใช้ที่ดิน 
เขตการใช้ที่ดิน ระบบการปลกูพืชในปัจจุบนั ระบบการปลกูพืชตามแผนการใช้ที่ดิน 

1. เขตนาขา้ว 
 เขตทํานาพ้ืนที่ลุ่ม 

 
ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง 
ข้าวนาปี-กระเทียม 

 
ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง 
ข้าวนาปี-พืชตระกูลถั่ว/ปอเทือง 
ข้าวนาปี-กระเทียม-ปอเทือง 

 เขตทํานาพ้ืนที่ดอน ข้าวนาปี ข้าวนาปี-พืชตระกูลถั่ว/ปอเทือง 
2. เขตปลูกพืชไร ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-พืชตระกูลถั่ว/ปอเทือง 
 มันสําปะหลัง มันสําปะหลัง/สับปะรด 
3. เขตปลูกไม้ผล ลิ้นจี่/ลําไย ลิ้นจี่/ลําไย/มะม่วง/มะขาม 
4. เขตปลูกไม้ยืนต้น ยางพารา/สัก ยางพารา/สัก/ไผ่/ยูคาลิปตัส 

 
 6.6 การจัดการความเสี่ยง 
   การแก้ไขปัญหาตามที่มีข้อเสนอจากชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก ให้แก้ไข
ปัญหารวม 6 ประการ คือ (1) การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา  (2) การพัฒนาระบบ
ส่งน้ําและการระบายน้ํา  (3) การสร้างฝายกักเก็บน้ํา  (4) การขุดลอกคลองส่งน้ํา อ่างเก็บน้ํา   
(5) การก่อสร้างประปาภูเขา  และ (6) การขุดบ่อบาดาลและระบบการสูบน้ํา น้ันไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาแต่ละเรื่องและแต่ละพ้ืนที่ได้ จําเป็นต้องดําเนินการเป็นระบบทั้งตําบล จึงจะสามารถแก้ไขปัญหา
ทั้ง 6 ประการได้ 
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บทที่ 7 
การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน 

7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ภายหลังการจัดทําแผนการใช้ที่ดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แล้วจะต้องดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 
 7.1.1 จัดทําเป้าหมายการดําเนินงานและงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ ที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 
 7.1.2 นําแผนการใช้ที่ดินตําบลแม่สุกไปเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก เพ่ือให้มี
มติในความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดไว้ในแผน 
 7.1.3 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา เสนอเป้าหมายและงบประมาณให้รายงานมายังกรมพัฒนาที่ดิน 

7.2 ตัวชี้วัด 
 กิจกรรมที่กรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการในตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จํานวน 4 
โครงการ ดังน้ี 
  1) การบริหารจัดการนํ้า 
  2) การปรับปรุงบํารุงดิน 
  3) ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
  4) การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 

7.3 กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินในเขตการใช้ท่ีดินท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ 2563 
 งบประมาณที่กําหนดไว้เป็นการประมาณเบ้ืองต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับการจัดสรร
ให้ดําเนินการ 
 เขตพื้นที่เกษตรกรรม 
 1) เขตทํานา มีแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 
  1.1) การปรับปรุงบํารุงดิน 
    1.1.1) การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
    1.1.2) การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 
    1.1.3) การส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
    1.1.4) การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
    1.1.5) การจัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
    1.1.6) การรณรงค์ไถกลบตอซัง 
    1.1.7) การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
    1.1.8) การส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงพ้ืนที่ดินกรด 
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  1.2) การบริหารจัดการนํ้า 
    1.2.1) การพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
    1.2.2) การก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
    1.2.3) การก่อสร้างระบบส่งนํ้า 
  1.3) การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
    1.3.1) การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
    1.3.2) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าลุ่ม-ดอน 
 2) เขตปลูกพืชไร่ เขตปลูกไม้ผล และเขตปลูกไม้ยืนต้น มีแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 
  2.1) การปรับปรุงบํารุงดิน 
    2.1.1) การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
    2.1.2) การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 
    2.1.3) การส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
    2.1.4) การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
    2.1.5) การจัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
    2.1.6) การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
    2.1.7) การส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงพ้ืนที่ดินกรด 
  2.2) การบริหารจัดการนํ้า 
    2.2.1) การพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
    2.2.2) การก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
    2.2.3) การก่อสร้างระบบส่งนํ้า 
  2.3) การฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
    2.3.1) การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
    2.3.2) การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
 (ตารางที่ 7-1) 
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7.4 กิจกรรมท่ีขอการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืน 
 7.4.1 เขตพื้นที่เกษตรกรรม 
   1) เขตทํานา มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืน ดังน้ี 
    1.1) ใช้ตลาดนําการผลิตในการเลือกชนิดพืชหลังนาและหาตลาดรองรับ (สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดพะเยา/สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 
    1.2) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พันธ์ุข้าว (กรมการข้าว) 
    1.3) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันกําจัดศัตรูข้าวและการจัดการโรค/แมลง 
(กรมการข้าว) 
    1.4) ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว (กรมการข้าว) 
   2) เขตปลูกพืชไร่ เขตปลูกไม้ผล และเขตปลูกไม้ยืนต้น มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุน
จากส่วนราชการอ่ืน ดังน้ี 
    2.1) ใช้ตลาดนําการผลิตในการเลือกชนิดพืชและหาตลาดรองรับ ทั้งในเขตที่เหมาะสม
และในเขตที่ไม่เหมาะสมและต้องการปรับเปลี่ยนชนิดพืช (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา/สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดพะเยา) 
    2.2) การอบรมให้ความรู้การเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
(GAP) (กรมวิชาการเกษตร) 
    2.3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การทําการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจ)
พอเพียง (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
    2.4) สนับสนุนการขุดเจาะนํ้าบาดาล (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล) 
 7.4.2 พื้นที่แหล่งน้ํา มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืน ดังน้ี สนับสนุนการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้า (สํานักงานชลประทานพะเยา) 
 (ตารางที่ 7-2) 
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7.5 ความต้องการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 จากการดําเนินการจัดทํากระบวนการมีสวนร่วมของประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้มีความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้ดําเนินการเก่ียวกับแหล่งนํ้า
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า การพัฒนาระบบส่งนํ้า การก่อสร้างฝาย รวม 6 กรณี ดังน้ี 
 7.5.1 การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
   กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 มีปัญหาการขาดแคลนน้ํา ต้องการ
ให้มีการก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นา ก่อสร้างสระน้ําขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ในการประปา 
 7.5.2 การพัฒนาระบบส่งน้ําและระบายน้ํา 
   กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 
และหมู่ที่ 10 มีความต้องการทั้งคลองส่งนํ้าและรางระบายนํ้า รวมทั้งซ่อมแซมท่อส่งนํ้าแม่จว้า 
 7.5.3 การสร้างฝายกักเก็บน้ํา 
   กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ต้องการให้สร้าง
ฝายกักเก็บนํ้า 
 7.5.4 การขุดลอกคลองส่งน้ํา อ่างเก็บน้ํา 
   กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ต้องการให้ขุดลอกคลองส่งนํ้าและ
อ่างเก็บนํ้าที่ต้ืนเขิน 
 7.5.5 การก่อสร้างประปาภูเขา 
   กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 8 ต้องการให้ก่อสร้างประปาภูเขาจากอ่างเก็บนํ้าเหล็กโฮ้ง เพ่ือ
ลดปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค 
 7.5.6 การขุดบ่อบาดาลและระบบการสูบน้ํา 
   กรณีน้ี เกษตรกรในหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ต้องการให้ปรับปรุงระบบการสูบน้ําจาก
บ่อบาดาลที่มีอยู่เดิม และขุดบ่อบาดาลเพ่ิมเติม 
 นอกจากน้ีเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายจตุรงค์  สุวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก 
ได้มีหนังสือที่ พย 75701/891 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนแผนงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า จากสถานี
พัฒนาที่ดินพะเยา (กรอบ 1) 
 เพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก กรมพัฒนาที่ดิน
ได้วิเคราะห์เบ้ืองต้นดังต่อไปน้ี 
 ปัญหาของตําบลแม่สุก มีปัญหาหลัก 2 ประการ คือ (1) ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน และ  
(2) ปัญหาการขาดแคลนน้ํา ปัญหาดังกล่าวน้ี มีผลต่อการประกอบอาชีพการเกษตร และส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในตําบลแม่สุกโดยรวม 
 ในกรณีของปัญหาความเส่ือมโทรมของดินน้ันจะรวมถึง (1) การชะล้างพังทลายของดิน และ  
(2) ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 



แผนการใช้ท่ีดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

7-5 

 พ้ืนที่ของตําบลแม่สุกด้านตะวันตก ซึ่งอยู่ตอนบนของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความสูงชัน จากการวิเคราะห์ความลาดชันของตําบลแม่สุก พบว่า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 20% 
ขึ้นไปน้ัน มีจํานวน 4,164 ไร่ หรือร้อยละ 18.77 ของพ้ืนที่ตําบล จากการที่สภาพภูมิประเทศตอนบน
เป็นพ้ืนที่สูงชันดังกล่าว ทําให้ตะกอนที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินลงมาทับถมพ้ืนที่ และแหล่งนํ้า
ตอนล่าง ทําให้แหล่งน้ําต้ืนเขิน ส่งผลให้มีการขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง 
 ในกรณีการขาดแคลนน้ําน้ัน นอกจากการต้ืนเขินจากการทับถมของแหล่งนํ้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
จากการท่ีประชากรเพ่ิมขึ้น มีกิจกรรมการใช้นํ้าเพ่ิมขึ้น การใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น รวมท้ังการ
แปรปรวนของภูมิอากาศท่ีปริมาณฝนตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ จึงส่งผลต่อการขาดแคลนนํ้าเกิดข้ึน และดู
เหมือนว่าจะทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น 
 ประเด็นหลักจากข้อเสนอของเกษตรกร ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก ในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนนํ้า จะสรุปได้ว่า มี 6 ประการ คือ (1) การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ํา  (2) การพัฒนาระบบส่งน้ําและการระบายน้ํา  (3) การสร้างฝายกักเก็บน้ํา  (4) การขุดลอก
คลองส่งน้ํา อ่างเก็บน้ํา  (5) การก่อสร้างประปาภูเขา  และ (6) การขุดบ่อบาดาลและระบบการสูบน้ํา 
 เพ่ือตอบสนองข้อเสนอดังกล่าวทั้ง 6 ประการน้ี จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แล้วสรุปได้ว่า “ไม่สามารถดําเนินการแก้ปัญหาหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งหรือใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
แล้วจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าหรือน้ําท่วมทั้งตําบลแม่สุกได้โดยสิ้นเชิง” 
 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าหรือนํ้าท่วมจะต้องดําเนินการทั้งตําบลควบคู่กันทั้งปัญหาการใช้
ที่ดินในพ้ืนที่สูงชันในพ้ืนที่ตอนบน กับปัญหาการขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่ตอนล่าง โดยจัดทําโครงการ 
“การพัฒนาที่ดินและน้ําที่เป็นระบบ” ทั้งพ้ืนที่ตําบลท่ีรวมข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา 6 ประการ 
ไว้ด้วยกัน โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ตอนบนเป็นพ้ืนที่ในหมู่ที่ 1, 8 และ 9 จะต้องมีการปลูกป่าเสริม 
สร้างฝายชะลอนํ้า เพ่ือจัดทําประปาภูเขา และจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ในพ้ืนที่ตอนกลาง คือ  
หมู่ที่ 2, 6 และ 10 รวมพ้ืนที่ตอนล่าง คือ หมู่ที่ 3, 4, 5 และ 7 นั้น จะต้องจัดทําการพัฒนาท่ีดินและนํ้า
รวมท้ังสองพ้ืนที่ไปด้วยกันเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอก ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า ก่อสร้างฝายกั้นนํ้า 
การขุดบ่อบาดาล การสร้างคลองส่งนํ้า คลองระบายนํ้า หรือพนังป้องกันนํ้าท่วม ดังรายละเอียดในรูปที่ 7-1 
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รูปที่ 7-1 ระบบการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
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7.6 ระยะเวลาดําเนินการ 
 7.6.1 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.2562) กิจกรรมที่ต้องดําเนินการ คือ 
   1) สํารวจเพ่ือออกแบบระบบพัฒนาที่ดินและนํ้าทั้งตําบลโดยเริ่มต้นจาก พ้ืนที่ตอนบน  
หมู่ที่ 1, 8 และ 9 โดยเน้น 3 กิจกรรม คือ 
     1.1) การปลูกป่า 
     1.2) ฝายชะลอน้ํา (เน้นการจัดทําประปาภูเขา) 
     1.3) การอนุรักษ์ดินและนํ้า 
    ในส่วนพ้ืนที่ตอนกลาง (หมู่ที่ 2, 6 และ 10) และพ้ืนที่ตอนล่าง (หมู่ที่ 3, 4, 5 และ 7) 
ให้สํารวจออกแบบระบบน้ําทั้งระบบ ตามข้อเสนอ 6 ประการ คือ (1) การพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและนํ้า  (2) การพัฒนาระบบส่งนํ้าและการระบายนํ้า  (3) การสร้างฝายกักเก็บนํ้า  (4) การขุดลอก
คลองส่งนํ้า อ่างเก็บนํ้า  (5) การก่อสร้างประปาภูเขา  และ (6) การขุดบ่อบาดาลและระบบการสูบนํ้า 
 7.6.2 การก่อสร้างในไตรมาสที่ 2-4 ของปีงบประมาณ 2563 
   1) งานเร่งด่วน 
    งานเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหานํ้าอุปโภคและบริโภค โดยวิธีการจัดทําฝายชะลอนํ้า
บนพ้ืนที่ส่วนที่ 1 รวมท้ังการจัดทําประปาภูเขาบนลํานํ้าสาขาต่างๆ ที่แสดงไว้ในรูปที่ 7-2 
   2) งานก่อสร้างตามงบประมาณ 
    ดําเนินการจัดทําโครงการตามผลการสํารวจและออกแบบ 
 7.6.3 การพัฒนาที่ดินและน้ําท้ังระบบ 
   อีกทางเลือกหนึ่งในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน และการขาดแคลนน้ํา 
รวมทั้งน้ําท่วม คือ การประกาศเขตพื้นที่ตําบลแม่สุก เป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ํา ตามบทบัญญัติ
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 
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รูปที่ 7-2 ลําน้ําสาขาต่างๆ 
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กรอบ 1 
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ตารางที่ 7-1 กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตการใช้ที่ดินที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2563 
เขตการใช้ที่ดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

1 เขตพื้นที่เกษตรกรรม 
 1.1 เขตนาข้าว เนื้อที่ 8,482 ไร ่

 
1. การปรับปรุงบํารุงดิน 
 1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
 1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
 1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
 1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรยี์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 1.5 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
 1.6 การรณรงค์ไถกลบตอซัง 
 1.7 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
 1.8 การส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงพื้นที่ดินกรด 
2. การบริหารจัดการน้ํา 
 2.1 การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
 2.2 การก่อสรา้งแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 2.3 การก่อสรา้งระบบส่งน้ํา 
3. การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
 3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
 3.2 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําลุ่ม-ดอน 

 
 

24,500 
208,250 
15,000 
15,000 

235,000 
350,000 
102,000 

1,800 
 

9,900,000 
62,400 

9,900,000 
 

120,000 
3,000,000 
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ตารางที่ 7-1 (ต่อ) 
เขตการใช้ที่ดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 1.2 เขตปลูกพืชไร่ เนื้อที่ 2,016 ไร่ 
 1.3 เขตปลูกไม้ผล เนื้อที่ 2,059 ไร่ 
 1.4 เขตปลูกไม้ยืนต้น เนื้อที่ 1,944 ไร ่

1. การปรับปรุงบํารุงดิน 
 1.1 การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
 1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
 1.3 การส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 
 1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรยี์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 1.5 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
 1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ 
 1.7 การส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงพื้นที่ดินกรด 
2. การบริหารจัดการน้ํา 
 2.1 การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
 2.2 การก่อสรา้งแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 2.3 การก่อสรา้งระบบส่งน้ํา 
3. การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
 3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
 3.2 การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 

 
10,500 
89,250 
7,500 

10,000 
94,000 
68,000 
1,200 

 
9,900,000 

20,800 
9,900,000 

 
120,000 
425,000 

หมายเหตุ: งบประมาณที่กําหนดไว้นี้เป็นการประมาณเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับการจัดสรรให้ดําเนินการ 
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ตารางที่ 7-2 สรุปกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่นในเขตการใช้ที่ดิน 
เขตการใช้ที่ดิน กิจกรรมที่ขอการสนับสนนุจากส่วนราชการอื่น 

1. เขตพื้นที่เกษตรกรรม 
 1.1 เขตนาข้าว เนื้อที่ 6,329 ไร ่

 
1. ใช้ตลาดนําการผลิตในการเลือกชนิดพืชหลังนาและหาตลาดรองรับ (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา/
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 
2. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พันธุ์ข้าว (กรมการข้าว) 
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันกําจัดศัตรูข้าวและการจัดการโรค/แมลง (กรมการข้าว) 
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (กรมการข้าว) 

 1.2 เขตปลูกพืชไร่ เนื้อที่ 2,016 ไร่ 
 1.3 เขตปลูกไม้ผล เนื้อที่ 2,059 ไร่ 
 1.4 เขตปลูกไม้ยืนต้น เนื้อที่ 1,944 ไร ่

1. ใช้ตลาดนําการผลิตในการเลือกชนิดพืชและหาตลาดรองรับ ทั้งในเขตที่เหมาะสมและในเขตที่ไม่เหมาะสม
และต้องการปรับเปลี่ยนชนิดพืช (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา/สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา) 
2. การอบรมให้ความรู้การเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) (กรมวิชาการ
เกษตร) 
3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การทําการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 
4. สนับสนุนการขุดเจาะน้ําบาดาล (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 

2. พื้นที่แหล่งน้ํา เนื้อที่ 328 ไร ่ 1. สนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ํา (สํานักงานชลประทานพะเยา) 
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ตาราง 7-3 เป้าหมายการดําเนินงานและงบประมาณโครงการนําร่อง ตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แผน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

เขตการใช้ที่ดิน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย รวม งบประมาณ รวม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2563 2564 2565 2566 2567 

 1. การปรับปรุงบํารุงดิน    
เขตพื้นที่
เกษตรกรรม 

1.1 การส่งเสริมการผลิตและ
การใช้สารอินทรีย์ 

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

เขตนาข้าว,เขต
ปลูกพืชไร่ 

1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสด 

ตัน 10 10 10 10 10 50 297,500 297,500 297,500 297,500 297,500 1,487,500 พด. 

เขตนาข้าว,เขต
ปลูกพืชไร่/ไม้ผล/
ไม้ยืนต้น 

1.3 การส่งเสริมการปรับปรุง
บํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 

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. 

เขตพื้นที่
เกษตรกรรม 

1.4 การพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลด
การใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

กลุ่ม 5 5 5 5 5 2 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,000 พด. 

เขตนาข้าว,เขต
ปลูกพืชไร่/ไม้ผล/
ไม้ยืนต้น 

1.5 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ 

แห่ง 1 1 1 1 1 5 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 1,645,000 พด. 

เขตนาข้าว,เขต
ปลูกพืชไร่/ไม้ผล/
ไม้ยืนต้น 

1.6 การจัดหาปูนโดโลไมท์ ตัน 50 50 50 50 50 250 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 425,000 พด. 

เขตนาข้าว,เขต
ปลูกพืชไร่/ไม้ผล/
ไม้ยืนต้น 

1.7 การส่งเสริมการปรับปรุง
บํารุงพื้นที่ดินกรด 

ไร่ 100 100 100 100 100 500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 พด. 

เขตนาข้าว 1.8 การรณรงค์ไถกลบตอซัง ไร่ 1,400 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 490,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1,890,000 พด. 
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ตาราง 7-3 (ต่อ) 

เขตการใช้ที่ดิน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมาย รวม งบประมาณ รวม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2563 2564 2565 2566 2567 

 2. การบริหารจัดการน้ํา    
เขตพื้นที่
เกษตรกรรม 

2.1 การก่อสร้างแหล่งน้ํา
ในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 

บ่อ 5 5 5 5 5 25 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 520,000 พด. 

 3. การฟื้นฟูและป้องกัน
การชะล้างพังทลายของ
ดิน 

   

เขตพื้นที่
เกษตรกรรม,พื้นที่
แหล่งน้ํา 

3.1 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ํา 
 

กล้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 1,200,000 พด. 

 4. การจัดทําระบบอนุรักษ์
ดินและน้ํา 

   

เขตนาข้าว 4.1 การจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้ําลุ่ม-ดอน 

ไร่ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 พด. 

เขตนาข้าว,เขต
ปลูกพืชไร่/ไม้ผล/
ไม้ยืนต้น 

4.2 การจัดทําระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ําพร้อม
ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 

ไร่ 250 250 250 250 250 1,250 425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 2,125,000 พด. 

หมายเหตุ: งบประมาณที่กําหนดไว้นี้เป็นการประมาณเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับการจัดสรรให้ดําเนินการ 
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ภาคผนวกที่ 1 
นโยบายของรัฐในการอนญุาตให้ราษฎรอยู่อาศัยและทํากินในพื้นท่ีป่าไม้ 

 นโยบายของรัฐในกรณีน้ีเป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
 (1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 (2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
 (3) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 
 (4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
 
 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 1 
   พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้กําหนดให้มีการช่วยเหลือประชาชนที่ทํา
กินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามบทบัญญัติมาตรา 64 ดังน้ี 
    มาตรา 64 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช สํารวจการถือครองที่ดินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทํากินในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
    เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหน่ึง และรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินและได้อยู่อาศัยหรือทํากินในอุทยานแห่งชาติที่มีการประกาศกําหนดมาก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดทําโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยาน
แห่งชาติโดยมิได้สิทธิในที่ดินน้ัน เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
    พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทํา
กินและได้อยู่อาศัยหรือทํากินในอุทยานแห่งชาติ ภายใต้กรอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นที่ป่าไม้ หรือตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 
เรื่อง เพ่ิมเติมหน่วยงานสําหรับการปราบปราม หยุดย้ังการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบาย
การปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 โดยต้อง
จัดให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะดําเนินการซึ่งจัดทําด้วยระบบภูมิสารสนเทศ หรือระบบอ่ืนซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และมีระยะเวลาการบังคับใช้คราวละไม่เกินย่ีสิบปี และ
อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญเก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทํา
กินภายใต้โครงการที่จะดําเนินการ หน้าที่ของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทํากินในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอยู่อาศัยหรือทํากิน และการสิ้นสุดการอยู่อาศัยหรือทํากิน และ
มาตรการในการกํากับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินโครงการ 
                                                            
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 71ก ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
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    ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทํากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือทําด้วย
ประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม เก็บหา นําออกไปทําด้วยประการ
ใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทําให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน หรือกระทําการอ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือนําหรือปล่อยสัตว์ ในเขตพ้ืนที่โครงการตามพระ
ราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตราน้ี หากการกระทําดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการดํารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ 
และได้ปฏิบัติติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว ผู้น้ันไม่
ต้องรับโทษ 

 (2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 2 
   พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้กําหนดให้ช่วยเหลือประชาชนที่
ทํากินอยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามความในบทบัญญัติมาตรา 121 ดังน้ี 
    มาตรา 121 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชสํารวจการถือครองที่ดินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทํากินในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
    เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหน่ึง และรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินและได้อยู่อาศัยหรือทํากินในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มี
การประกาศกําหนดมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทํา โครงการเ ก่ียวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยมิได้สิทธิในที่ดินน้ันเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
    พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทํา
กินและได้อยู่อาศัยหรือทํากินในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ภายใต้กรอบเวลาตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ หรือตามคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 เรื่อง เพ่ิมเติมหน่วยงานสําหรับการปราบปราม หยุดย้ังการบุกรุก
ทําลายทรัพยากร ป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ 17 
มิถุนายน พุทธศักราช 2557 โดยต้องจัดให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตโครงการท่ีจะดําเนินการแนบท้ายพระ
ราชกฤษฎีกาและมีระยะเวลาบังคับใช้คราวละไม่เกินย่ีสิบปี และอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทํากินในชุมชนภายใต้โครงการที่จะ
ดําเนินการ หน้าที่ของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทํากินในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาสัตว์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพ้ืนที่ดําเนินโครงการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอยู่อาศัยหรือทํากิน และการสิ้นสุดการอยู่อาศัยหรือทํากินและ
มาตรการในการกํากับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินโครงการ 

                                                            
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 71ก ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 



แผนการใช้ท่ีดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

ผ1-3 

    ในกรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทํากินได้ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทํา
ด้วยประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลง สภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม เก็บหา นําออกไป กระทําด้วย
ประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทําให้เสื่อมสภาพ ซึ่งสัตว์ป่า ไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม 
หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน หรือกระทําการอ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศน์ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ หรือนําหรือปล่อยสัตว์ในเขตพื้นที่โครงการตามพระราช
กฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ หากการกระทําดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการดํารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ และ
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว ผู้น้ันไม่ต้องรับ
โทษ 

 (3) มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ วันท่ี 30 มิถุนายน 2541 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ ดังน้ี 
   1. คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการ
แก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้แล้ว มีความเห็นในเรื่องเก่ียวกับการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎร
ให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักร่วมกับหลักฐานอ่ืน และการกําหนดมาตรการการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่า
ไม้ไม่ให้ขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม มติคณะกรรมการฯ โดยสรุปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) 
พิจารณาปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเฉพาะมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 17 เมษายน 2540 วันที่ 22 เมษายน 2540 และวันที่ 29 เมษายน 2540 โดยให้ใช้
แนวทางมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 เมษายน 2540 เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวมทั้ง
ประเทศเป็นฐานในการปรับปรุงและนําความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด้วย 
   2. คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 เก่ียวกับ
เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมี
มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ 
   โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี เพ่ือเป็นการสงวนคุ้มครองป้องกันพ้ืนที่ป่าไม้ของชาติที่เหลืออยู่ไว้
ให้ได้ จึงกําหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ป่าไม้ เป็น 2 ด้าน คือ 
   1. ด้านการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ 
    1.1 ป่าสงวนแห่งชาติ 
      1) พ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร และพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจที่เสื่อมสภาพ
กรมป่าไม้ได้มอบพ้ืนที่ดังกล่าวให้ ส.ป.ก.นําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ.
2536 แล้วดังน้ันเพ่ือให้นโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลสัมฤทธ์ิผลจึงให้ดําเนินการดังน้ี 
       (1) ให้กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติใน
การกันพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 โดยเร่งรัดดําเนินการให้
แล้วเสร็จ ทุกป่าโดยเร็ว 
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       (2) พ้ืนที่ที่ไม่สมควรนําไปปฏิรูปที่ดิน ให้กรมป่าไม้ดําเนินการตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ราษฎรในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็น
รูปธรรม ให้กรมป่าไม้พิจารณาตามความเหมาะสมจัดการพ้ืนที่ที่มีสภาพป่าแปลงเล็ก แปลงน้อย ในพ้ืนที่
ราบและมิใช่เป็นพ้ืนที่ที่ควรสงวนรักษาไว้เพ่ือคุ้มครองระบบนิเวศ และสภาพแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ติด
กับป่าผืนใหญ่ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลท้องที่และ ส.ป.ก. กรณีน้ีให้พิจารณาจัดทําเป็นพ้ืนที่
ทดลองจัดการเป็นบางแห่งก่อน 
       (3) ให้ ส.ป.ก. นําผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงไปเร่งรัดกําหนดเขต
ปฏิรูปที่ดิน เมื่อมีเขตปฏิรูปที่ดินแล้วให้ ส.ป.ก. เร่งรัดดําเนินการต่อไป และให้กําหนดเป็นเง่ือนไขการใช้
ที่ดิน ส.ป.ก. ให้ราษฎรปลูกไม้ผลและ/หรือไม้ยืนต้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ของเน้ือที่ที่ได้รับ กรณีเป็น
ที่ดินที่ติดกับเขตป่าไม้จะต้องปลูกไม้ผลและ/หรือไม้ยืนต้นเป็นแนวกันชน และให้นําเอาวิธีการจัดรูป
แปลงที่ดินให้มีขนาดเหมาะสมเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินอยู่อาศัย/ทํากินของราษฎรในเขตป่าไม้ด้วย 
      2) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ซึ่ง
กําหนดไว้ว่าเมื่อดําเนินการในพ้ืนที่ให้กรมป่าไม้ปรับแนวเขตได้ตามสภาพข้อเท็จจริงและความเหมาะสม
ในภูมิประเทศ ผลจากการปรับแนวเขตให้ดําเนินการ ดังน้ี 
       (1) บริเวณพ้ืนที่ที่ปรับออกเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ หากมีราษฎรอยู่อาศัย/
ทํากิน ให้กรมป่าไม้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
       (2) พ้ืนที่ที่ผ่านการตรวจสอบและมีความเหมาะสมที่จะกําหนดไว้เป็นป่าเพ่ือ
การอนุรักษ์ ให้กรมป่าไม้กําหนดเป็นป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งน้ีให้
กรมป่าไม้จัดทําแนวเขตที่ชัดเจน และป้องกันดูแลคุ้มครองอย่างเข้มงวด ไม่ให้ราษฎรบุกรุกเข้าไปยึดถือ
ครอบครองอยู่อาศัยทํากิน หากมีการบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่าง
เฉียบขาด 
    1.2 ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 และเขตอนุรักษ์ป่า
ชายเลน) 
      เน่ืองจากเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้กําหนดขึ้น เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า 
พันธ์ุพืช และพันธ์ุสัตว์ที่มีคุณค่าหายาก เพ่ือการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยและการพังทลายของ
ดิน รวมตลอดถึงเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา วิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ 
ดังน้ี 
      1) ยืนยันนโยบายของรัฐที่จะไม่นําพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และป่าอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
      2) ให้กรมป่าไม้สํารวจพ้ืนที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน และขึ้นทะเบียนผู้
ครอบครอง เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเพ่ือการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
      3) ให้กรมป่าไม้ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบพิสูจน์การ 
ครอบครองที่ดินของราษฎร โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไม่มีให้ใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียม) ซึ่งถ่ายภาพพ้ืนที่น้ันไว้เป็นครั้งแรกหลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก 



แผนการใช้ท่ีดินตําบลแม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

ผ1-5 

ตรวจสอบร่องรอยการทําประโยชน์ต่อเน่ืองมาก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้ง
แรก และต้องพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอ่ืน ซึ่งแสดงว่าได้มีการครอบครองทําประโยชน์ต่อเน่ืองมา
ก่อนวันสงวนหวงห้ามน้ันๆ ด้วย 
      4) กรณีผลการตรวจพิสูจน์พบว่า ราษฎรอยู่อาศัย/ทํากินมาก่อน ให้กรมป่าไม้
จัดทําขอบเขตบริเวณที่อยู่อาศัย/ทํากินให้ชัดเจน ห้ามขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด และดําเนินการ
ตามกฎหมายเพ่ือให้ราษฎรอยู่อาศัย/ทํากิน ตามความจําเป็นเพ่ือการครองชีพ แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่ล่อแหลม
คุกคามต่อระบบนิเวศ พ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือราษฎรตามความเหมาะสมเพ่ือให้หาที่
อยู่อาศัย/ทํากินแห่งใหม่ หรือดําเนินการเคลื่อนย้ายราษฎรออกมาจากบริเวณน้ันไปอยู่อาศัย/ทํากินใน
พ้ืนที่ที่เหมาะสม โดยในพ้ืนที่รองรับให้มีการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม รวมท้ังพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง พ้ืนที่ที่ราษฎรได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้ว ให้ทําการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าต่อไป 
      5) กรณีผลการตรวจพิสูจน์พบว่า ราษฎรอยู่อาศัย/ทํากินหลังวันประกาศสงวน
หวงห้ามเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก ให้กรมป่าไม้พิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
       (1) ให้เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์น้ัน แล้วทําการปลูกป่าเพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมการเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ให้เตรียมแผนการรองรับในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
โดยสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตรกรรม รวมทั้งการพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
       (2) หากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ได้ทันที ให้ดําเนินการ
ควบคุมขอบเขตพ้ืนที่มิให้ขยายเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด และในระหว่างรอการเคลื่อนย้ายให้จัดระเบียบที่อยู่
อาศัย/ทํากินให้เพียงพอกับการดํารงชีพ 
      6) การดําเนินการตาม 4) และ 5) จะต้องกําหนดเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่ให้เป็นไป
ในรูปแบบของการอนุรักษ์ที่ย่ังยืน เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด 
      7) ให้ทุกส่วนราชการที่ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่สูง ทําการพัฒนาเฉพาะความ
ต้องการพ้ืนฐานในการดํารงชีพ 
    1.3 พื้นที่อ่ืนๆ ที่สงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อกิจการป่าไม้ 
      กรณีที่มีราษฎรร้องเรียนเสนอปัญหาให้จังหวัดดําเนินการต้ังคณะทํางาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้มีทั้งฝ่ายราชการและราษฎรฝ่ายละเท่าๆ กัน การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
พิสูจน์การอยู่อาศัยครอบครองทําประโยชน์ในพ้ืนที่ให้ชัดเจนว่ามีมาก่อนหรือไม่ ราษฎรเดือดร้อน
อย่างไร เคยได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการมาแล้วหรือไม่ แล้วเสนอมาตรการหรือแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาตามมาตรการและแนวทางของแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นปัญหา ทั้งน้ี ให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ความเป็นธรรมกับราษฎรให้มากที่สุด 
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   2. ด้านการป้องกันพื้นที่ป่าไม้ และอ่ืน ๆ 
    2.1 ถ้ามีการกระทําการใดๆ อันเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าใหม่และ/หรือขยายพ้ืนที่อยู่
อาศัย/ทํากินเพ่ิมเติม หรือเป็นการทําลาย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและ/หรือสิ่งแวดล้อม 
ให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพ่ือป้องกันมิให้มีการยึดถือครอบครองพ้ืนที่ ให้ผู้มีอํานาจ
หน้าที่สั่งให้ผู้กระทําผิดออกจากพ้ืนที่ ทําลาย รื้อถอน และ/หรือดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
    2.2 ใ ห้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่ งชาติ กํา กับดูแลให้หน่วยงานหรือ
คณะกรรมการต่างๆ ที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ประสานการ
ปฏิบัติกันอย่างสอดคล้องและมีเอกภาพ เพ่ือความมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผลในการป้องกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
    2.3 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจัดให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่น เช่น อบต.หรือสภาตําบล และชุมชนเข้ามาร่วมดูแลรักษาสภาพป่าไม้มิให้มีการบุกรุก 
ทําลาย หรือกระทําการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและ/หรือสิ่งแวดล้อม 
    2.4 ให้กรมป่าไม้ดําเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ 
ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการป้องกันพ้ืนที่ 2) ด้านการควบคุมพ้ืนที่ 3) ด้านการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านการติดตาม ประเมินผลและระบบข้อมูล โดยให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดการฯ อันจะทําให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้เป็นไปอย่างเป็นระบบ ย่ังยืน และเกิดความชัดเจนในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
    2.5 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินที่ออกโดยมิชอบในพ้ืนที่ป่าไม้ ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
    2.6 ให้สํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละประเภทพ้ืนที่ รวมถึง
การดําเนินการแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับพ้ืนที่ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
โดยให้เสนอขอต้ังงบประมาณเป็นปีๆ ไป 

 (4) มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง พื้นท่ีเป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่
อาศัยและ ทํากินในพื้นท่ีป่าไม้ (ทุกประเภท) 
   คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ลงมติว่า 
   1. เห็นชอบในหลักการตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอและให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมท้ังข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย ทั้งน้ี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่
เ ก่ียวข้องดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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   2. ในการดําเนินการตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทํากินในพ้ืนที่ป่าไม้ 
(ทุกประเภท) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
และเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน ถูกต้อง ตรงกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจตนารมณ์ หลักเกณฑ์ และ
เง่ือนไขในการจัดสรรที่ดินของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ รวมท้ังการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและสิทธิ
ของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งและข้อพิพาทในภายหลัง 
   3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณา
กําหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกพ้ืนที่ป่าให้ชัดเจนและดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจังเพ่ือไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมอีก 
 

พ้ืนที่เป้าหมาย กรอบมาตรการแก้ไขปัญหา 
กลุ่มที่ 1  
ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 
ชั้นที่ 3,4 และ 5 
ก่อน มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 

อนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) 

กลุ่มที่ 2 
ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 
ชั้นที่ 3,4 และ 5 
หลัง มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และต้องปฏิบัติตาม
คําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 

อนุญาตให้อยู่อาศัยและทํากินแบบแปลงรวม โดยออกแบบการใช้พ้ืนที่ร่วมกัน
ระหว่างชุมชน และหน่วยงานรัฐ โดยชุมชนต้องดูแลรักษาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ในลักษณะท่ีเก้ือกูลต่อการอนุรักษ์ ตามท่ีกําหนดร่วมกัน 

กลุ่มที่ 3 
ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 
ชั้นที่ 1 และ 2 
- ก่อน มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 
- หลัง มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 
2541และต้องปฏิบัติตามคําส่ังคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2557 

1.จัดระเบียบการใช้ที่ดินทํากิน และรับรองการอยู่อาศัยทํากินในลักษณะแปลง
รวม 
2.กํากับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ห้ามบุกรุกขยายพ้ืนที่ 
3.ฟ้ืนฟูสภาพป่าในรูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมราษฎรปลูกป่า 3 อย่าง 
4.ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมลดการชะล้าง
พังทลาย 
วางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้าน ประชาคม/ออกแบบ/คัดเลือกพันธุ์
ไม้ตามแนวพระราชดําริปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าโดยกรมป่าไม้จัดหา
พันธุ์ไม้และให้ราษฎรเป็นผู้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกและราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ระหว่างแถวของต้นไม้ได้ โดยราษฎรจะได้รับประโยชน์ที่ดินในระหว่างแถวของ
ต้นไม้ได้ โดยราษฎรจะได้รับประโยชน์จากการเก็บเก่ียวผลผลิตจากไม้ที่ปลูกและ
พืชพ้ืนล่างด้วย 

กลุ่มทื่ 4 
ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 
- ก่อน มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 
- หลัง มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ 
 1.หลักการจัดการพ้ืนที่ เพ่ือให้คงเจตนารมณ์ของการกําหนดกฎหมายเก่ียวกับ
พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ชุมชนที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่
เดิม ไม่มีการจัดที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกพ้ืนที่มีการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ทํากินที่
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และเป็นการให้สิทธิทํากินมิให้เอกสารสิทธิ 
 2. แนวทางการจัดการพ้ืนที่ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ การสํารวจการ
ครอบครองท่ีดิน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อตกลงแนวเขตบริหาร
เพ่ือการอนุรักษ์ ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในรูปแบบของการประชาคมของ
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ชุมชน โดยมีคณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่แต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
ดําเนินการ 2 ระดับ คือ 
2.1 คณะทํางานสํารวจการครอบครองที่ดินระดับพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกับชุมชนในการ
สํารวจและบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมกัน 
2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสํารวจการครอบครองท่ีดินระดับนักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ หรือสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์สาขาเพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินการ
และแก้ไขปัญหาจากผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ระดับพ้ืนที่ โดยนําผล
การสํารวจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และการตรวจสอบ
ผู้ครอบครองท่ีเป็นผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทํากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่เดิมนั้นๆ คําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2547 มาตรวจสอบ
ร่วมกับราษฎร เพ่ือจัดระเบียบการครอบครองท่ีดิน และกําหนดให้เป็นเขตบริหาร
เพ่ือการอนุรักษ์ 
3.การดําเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการพิจารณา
อนุญาต เมื่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.…. ได้รับการพิจารณาเห็นชอบและมีผลใช้บังคับ
แล้ว โดยสามารถนําแนวเขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ มาจัดทําเป็นโครงการ/
แผนงานเพ่ือนําเสนอขออนุญาตใช้พ้ืนที่ได้ตามกฎหมายต่อไป 

กลุ่มที่ 5 
ชุมชนในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
-พ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา และพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- พ้ืนที่เมืองและส่ิงก่อสร้างถาวร 

1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
1.1ดําเนินการจัดทําเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลน พร้อมทั้งกับพ้ืนที่ดิน
ส่วนที่อยู่ห่างจากทะเลไม่น้อยกว่า 100 เมตร และพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากริมคลองไม่
น้อยกว่า 20 เมตร เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
1.2ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับป่าชายเลน โดยให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมหรือกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง ดําเนินการกําหนดอัตราและเรียกเก็บค่าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนใน
กรณีต่างๆ  
1.3 เสนอและรับฟังข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด 
2. คณะทํางานสํารวจการครอบครองที่ดินระดับพ้ืนที่ 
2.1 จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมายให้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ และ
แนวทางการดําเนินงานให้มีความถูกต้องตรงกันก่อนจะมีการดําเนินการขั้นตอน
ต่อไป 
2.2 สํารวจ ตรวจสอบและจัดทําแผนผัง การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง 
2.3 จัดทําขอบเขต แผนผัง บริเวณท่ียังคงสภาพเป็นป่าชายเลน 
3. คณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนท่ีมีการครอบครองทําประโยชน์ 
3.1 จัดทําแผนบริหารจัดการและโครงการเพ่ือการอนุญาต 
3.2 รับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาดและนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและ
แผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ 
3.3 นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบและยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี 
3.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดําเนินการอนุญาตตามแผนบริหารจัดการ
พ้ืนที่และหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้าน
บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และป่าชายหาด และคณะกรรมการนโยบาย
และแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ 
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รูปที่ ผ1-1 นโยบายของรัฐในการอนุญาตให้ราษฎรอยู่อาศัยและทํากินในพื้นที่ป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปผนวกที่ ผ1-1 นโยบายของรัฐในการอนุญาตให้ราษฎรอยู่อาศัยและทํากินในพื้นทีป่่าไม้ 

 

พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 

มติ ครม. 26 พ.ย. 2561 

พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

มาตรา 16 ทวิ 
ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 และ 2 

ป่าอนุรักษ์ตามมติ ครม. 

สิทธิทํากิน 1. อยู่มาก่อน 30 มิ.ย. 2541 
จัดเป็นแปลงรวม 
2. อยู่หลัง 30 มิ.ย. 2541 
จัดเป็นแปลงรวม ตามคําสั่ง 
คสช. ที่ 66/2557  
ลว. 17 มิ.ย. 2557 

1. สํารวจการครอบครอง
ที่ดิน และการบริหารจัดการ
พื้นที่ในลักษณะรูปแบบของ
ประชาคม 
2. ยึดเวลาคือ วันที่ 30 มิ.ย. 
2541 เป็นเกณฑ์ในการ
กําหนดขอบเขตที่ดินทํากิน 

ยึดเวลา 30 มิ.ย. 2541 
เป็นเกณฑ์แก่ผู้ที่อยู่อาศัย
และทํากินในเขตอุทยาน
แห่งชาติมาก่อนวันดังกล่าว 
ให้อยู่อาศัย 20 ปี โดย
ไม่ให้เอกสารสิทธิ์ 

ยึดเวลา 30 มิ.ย. 2541 
เป็นเกณฑ์แก่ผู้ที่อยู่
อาศัยและทํากินในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่ามา
ก่อนวันดังกล่าวให้อยู่
อาศัย 20 ปี โดยไม่ให้
เอกสารสิทธิ์ 

มาตรา 64 มาตรา 121 

วันที่ 10 และ 17มี.ค. 2535 
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ภาคผนวกที่ 2 
ทางเลือกในการลดพื้นที่ปลูกยางพารา 

 สืบเน่ืองจากยางพารามีราคาตกตํ่าจึงได้เสนอทางเลือกในการปลูกพืชอ่ืนมาปลูกทดแทนยางพารา  
โดยมีพืชที่จะทดแทน รวม 5 ชนิด คือ 
 1. ไม้โตเร็ว 
 2. โกโก้ 
 3. กาแฟ 
 4. สมุนไพร 
 5. ผักอินทรีย์ 
 โดยมีรายละเอียดของไม้โตเร็ว ดังน้ี 

 ไม้โตเร็ว 
  หลังจากมีการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2532 แล้ว ประเทศไทยได้มีการนําเข้าไม้ท่อน 
ไม้แปรรูปจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงมาก ในปี 2561 ได้มีการนําเข้าไม้มีมูลค่า 18,039.79 ล้านบาท 
  ความเป็นได้ที่จะนําไม้โตเร็วมาปลูกทดแทนยางพารามีหลักการและเหตุผลดังต่อไปน้ี 
  เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ
กับบริษัท JCS แห่งประเทศญี่ปุ่น เพ่ือวิจัยและหานวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบเช้ือเพลิงพลังงานจาก 
ไม้โตเร็วสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นในระยะยาวโดยมุ่งเน้น “การผลิตไม้โตเร็วเพ่ือ
พลังงาน” และการจัดการสวนยางพาราแบบผสมผสาน ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการ
อย่างย่ังยืนโดยยึดแนวทางของ Forest Stewardship Council (FSC) 
  ความต้องการท่ีกําหนดไว้ในการลงนามความร่วมมือครั้งน้ี คือ “เช้ือเพลิงก้อนพลังงานอัดเม็ด
หรือ Wood Pellet” เพ่ือใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวล จํานวน 20 โรง แต่ละโรงมีกําลังผลิตไฟฟ้าขนาด 50 
MW ที่ต้องใช้ Wood Pellet จากประเทศไทยไม่น้อยกว่าปีละ 5 ล้านตัน 
  (www.facebook.com/Kasetsart University/posts/10155493455447451) 
  ทั้งน้ี ได้ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ว่าได้มีการจัดต้ังโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย คือ ที่จังหวัด
พังงา มีกําลังผลิตประมาณ 700 ตันต่อวัน คาดว่า โรงงานน้ีจะผลิตได้ประมาณ 250,000 ตันต่อปี และ
ส่งออกได้ในปี พ.ศ. 2562 นอกจากน้ียังมีบริษัทอ่ืนๆ อีกหลายบริษัทที่กําลังดําเนินการก่อสร้างโรงงาน 
เช่น บริษัทกัลฟ์ เอเนอย่ี ได้ก่อสร้างโรงงาน Wood Pellet จํานวน 3 โรง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบ่ี 
และชลบุรี 
  (www.ntbdays.com/kaset/2651) 
  กรณีของการยางแห่งประเทศไทยน้ัน ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดหาวัตถุดิบจากเศษไม้ยางพาราและส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือ
ใช้เป็นเช้ือเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปลูก
ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ได้แก่ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ สนประดิพัทธ์ และยูคาลิปตัส ควบคู่ไป
กับการทําสวนยาง 
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  ทั้งน้ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ให้ข้อมูลว่า ภาครัฐมีนโยบายปรับเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้นประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ซึ่งตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558-2579 (Thailand Integrated Energy Blueprint: 
TIEB) น้ัน ได้กําหนดให้มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้เช้ือเพลิงชีวมวลจากพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ 
  ส่วนการยางแห่งประเทศไทยน้ัน ได้ให้ข้อมูลว่า “โรงไฟฟ้าชีวมวล นอกจากจะเป็นพลังงาน
ทดแทนแล้วยังเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่จะช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และครอบครัว 
เพราะปัจจุบันตลาดมีความต้องการใช้ไม้ยางพารา และไม้ชนิดอ่ืนๆ สูงมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
อุตสาหกรรมพลังงานการปลูกไม้โตเร็วน้ันไม่ยาก สามารถปลูกได้พร้อมๆ กับการปลูกยางพารา และ
สามารถตัดขายได้ในช่วงระหว่างรอการเปิดกรีด” (กทย. และ กฟผ. 2560: 1-2) 
  ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ได้มีการสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ไว้ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร พ.ศ. 2561-2579 ประกอบด้วย 
7 ยุทธศาสตร์ 21 แผนงาน และ 67 โครงการ สรุปได้ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ
มุ่งเน้นการปรับปรุงกฎหมาย บังคับปลูกพ้ืนที่ ส.ป.ก. พัฒนาหลักเกณฑ์รับเกษตรกร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ เน้นเตรียมพ้ืนที่ปลูก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาด เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
เน้นลดหย่อนภาษี กองทุนไม้เศรษฐกิจ สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า บทบาทภาคเอกชนส่งเสริมปลูก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจ เน้นการ
รวมกลุ่มเกษตรกร ต้นแบบเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลักดันไม้เศรษฐกิจสู่อาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ เน้นการวิจัยพัฒนา
พันธ์ุไม้ การจัดการสวนไม้ การใช้ประโยชน์ไม้ ภาคีระหว่างประเทศ สวนยางพารา ไม้เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพ่ือส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ เน้นการ
พัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริม อาชีพนักส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ เน้นการพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ เตรียม
ความพร้อมองค์กรรับรอง อบรมเกษตรกร ผู้ประกอบการ เพ่ือรับการตรวจรับรอง 
 ทั้งน้ีได้มีการระบุว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไม้มีมูลค่ามากกว่า 3 แสนล้านบาท 
 (www.facebook.com/greennewsagency/posts/1822782574461738) 
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 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า” 
โดยมีสาระสําคัญ คือ 
 1. เป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าร่วมกัน ดังน้ี 
  1.1) เกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน ใน 10 ปี มีประชากร 2,600,000 ครัวเรือน โดยปลูก
ครัวเรือนละ 400 ต้น มีจํานวนต้นไม้ 1,040 ล้านต้น จะได้พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 26 ล้านไร่ ซึ่งจะเกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 1,040,000 ล้านบาท 
  1.2) มีร่างกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานโครงการชุมชนไม้มีค่าเพ่ือ
นําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1) สร้างอาชีพที่ย่ังยืน มั่นคง ด้วยการทําชุมชนไม้มีค่าบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
  2.2) เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกต้นไม้อย่างหลากหลายในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น ในสวนยางพารา ในสวนปาล์ม 
ในสวนผลไม้ และบ้านเรือน ในหัวไร่ปลายนา และในพ้ืนที่ว่าง เป็นต้น 
  2.3) จัดทําร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธ์ิ หรือที่ดินที่
มีสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 3. การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
  3.1) สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าโดยนําองค์
ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่ พร้อมทั้งให้มีการทําวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุงพันธ์ุไม้ 
มีค่าให้มีลักษณะเฉพาะที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเรื่อต่างๆ 
  3.2) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง 
แก้ไข และบริการวิชาการเรื่อง พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการปลูกและ
การตัดไม้ รวมทั้งสนับสนุนการคัดเลือก เพาะพันธ์ุไม้ และการขยายพันธ์ุไม้มีค่า รวมทั้งการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ 
  3.3) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดําเนินการเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรม การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ
ชุมชนไม้มีค่า รวมทั้งจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้ โดยพัฒนาจากโครงการที่ดําเนินการอยู่เดิม 
  3.4) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้ และเรื่องการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกัน รวมท้ังให้สินเช่ือในการจัดทําโรง
เพาะชําแก่เกษตรกร 
  3.5) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการวางแผนและวิจัยเร่ืองต้นไม้ที่ควรปลูกในแต่ละ
พ้ืนที่ และร่วมจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้ 
  3.6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดําเนินการเรื่อง กฎกระทรวงรองรับ “ไม้ยืนต้น
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ”เป็นหลักประกันทางธุรกิจพร้อมผลักดันกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธ์ิเพ่ือการออมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  3.7) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการส่งเสริม กระตุ้น และปลูกจิตสํานึกให้ ประชาชน/ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วม
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ในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
  3.8) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ดําเนินการเสนอแนะนโยบายด้าน
เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
  3.9) สมาคมธนาคารไทย ดําเนินการเร่ือง ความเหมาะสมของการนํา “ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ” เป็นหลักประกันทางธุรกิจกับธนาคาร 
  3.10) สมาคมธุรกิจไม้ สนับสนุนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการรับซื้อไม้แปรรูป 
  3.11) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการ
เรื่อง การตลาดและส่งออกไม้แปรรูป และร่วมจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้ 
  3.12) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐาน
กระบวนการปลูกไม้มีค่า และพัฒนาระบบตรวจสอบพันธ์ุไม้ 
  3.13) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การจัดการที่ดินเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการปลูก ศึกษา วิเคราะห์และจัดทํา 
สํามะโนที่ดิน เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดิน 
  3.14) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและ
เครือข่ายชุมชนให้มีความพร้อมในการเพาะปลูก ให้คําปรึกษาในการดูแลรักษาต้นไม้ พร้อมทั้งศึกษา 
วิจัย และจดธนบัตรต้นไม้ 
  3.15) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดําเนินการนํามาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้
เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน (มอก.14061) และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานชาติประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล PEFC 
(Program for the Endorsement of Forest Certification) เพ่ือขยายการเข้าถึงตลาดการค้าไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้สู่ต่างประเทศ ซึ่งในการรับรองดังกล่าวน้ียังครอบคลุมไปถึงการรับรองการจัดการสวน
ป่าไม้เศรษฐกิจอย่างย่ังยืนแบบกลุ่ม อันจะช่วยเพ่ิมศักยภาพ ให้แก่ เกษตรกรรายย่อยในโครงการชุมชน
ไม้มีค่าได้เข้าสู่การส่งออกไม้ได้อีกทางด้วย 
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 เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามมติดังกล่าว ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน 50ก ลงวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยมีบทบัญญัติมาตรา 4 
บัญญัติไว้ ดังน้ี 
 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 
 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา 7 ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา สําหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทําประโยชน์ตามประเภทหนังสือ
แสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม” 
 การลงทุนปลูกสร้างสวนป่า 
 ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สํานักส่งเสริมการปลูกป่า ได้ให้ข้อมูล การลงทุนและผลตอบแทนการ
ปลูกสวนป่า 
 (กรมป่าไม้, http://forestinfo.forest.go.th/pfd/km2-1.aspx#km21_5) 
 การลงทุนในการปลูกสวนป่าทั้งของภาครัฐและเอกชนมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวิธี
ปฏิบัติ การบํารุงดูแลรักษา สภาพและขนาดของพ้ืนที่ ค่าจ้างแรงงานในแต่ละท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยประมาณ 5,000-30,000 บาทต่อไร่ เป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจรังวัดพ้ืนที่ ค่าเตรียมพ้ืนที่ ค่าหลัก 
ค่าปักหลัก ค่ากล้าไม้ ค่าปลูกและปลูกซ่อม ค่ากําจัดวัชพืช ค่าปุ๋ย ค่าใส่ปุ๋ย ค่าป้องกันไฟ ค่าไถพรวน  
ค่าตัดฟัน ค่าลิดก่ิง และค่าขนส่ง เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 1-3 ปีแรก หลังจากน้ัน
ค่าใช้จ่ายจะน้อยลง และการบํารุงดูแลรักษาก็จะน้อยลงด้วย ซึ่งสามารถปล่อยให้ต้นไม้เติบโตตาม
ธรรมชาติได้ ในด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ได้แก่ รายได้จากการทําไม้ออก และรายได้จาก
การจําหน่ายไม้ที่ตัดขาย ระยะการลงทุนและผลตอบแทนของการปลูกสัก ยูคาลิปตัส และกระถินเทพา 
ที่รอบตัดฟันต่างๆ ดังแสดงในตารางผนวกที่ 2-1 
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ตารางผนวกที่ 2-1 การลงทุนและผลตอบแทนการปลูกสัก ยูคาลิปตัส และกระถินเทพา 

ชนิดไม้ รอบตัดฟนั 
(ปี) 

ระยะปลูก 
(เมตรxเมตร) ต้น/ไร่ การลงทนุ 

(บาท/ไร่)
รายได้ 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
สุทธ ิ

(บาท/ไร่) 
สัก 15 3x3 178 11,125 182,697 171,572
 30 2x4 200 29,100 1,293,502 1,264,402
ยูคาลิปตัส 5 2x2 400 8,027 16,296 8,269
  2x3 266 7,541.88 16,236 8,694.52
  3x3 178 7,375.84 16,932 9,556.16
กระถินเทพา 5 2x3 266 7,389 12,060 4,671
  1x4 400 7,937 12,330 4,393
 8 2x2 400 10,192 17,208 7,016
  2x3 266 10,337 19,431 9,094
  2x4 200 12,949 29,673 16,725

 
 “กรณีพืชทางเลือกอ่ืนๆ ให้มีการทบทวนเช่นเดียวกัน โดยให้ยึด “การตลาด” หรือการ
จําหน่ายเป็นสําคัญ” 
 



คณะผู้จัดทํา 
 นายสมศักด์ิ สุขจันทร์ 
 นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ 
 นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร์ 
 นางสาววันดี พ่ึงเจาะ 
 นายพิสิษฐ์ พานิช 
 นางสาวชนานาถ นพรัตน์ 
 นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร 
 นายเสถียร ธรรมยืน 
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