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1. บทนํา 
 

1.1. คํานํา 
  กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายใหถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินดานตางๆ ลงในพื้นที่เขตพัฒนา

ที่ดิน โดยพิจารณาจากพื้นที่เกษตรกรรมที่มีปญหาการใชประโยชนที่ดินตามลุมน้ําภูมิภาคตางๆ ดวยการ
สํารวจและจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชในการ
วิเคราะหและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน กําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ํา มาตรการฟนฟู แกไขและ
การปรับปรุงบํารุงดิน โดยมุงหวังใหเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนเกษตรกร 
นําไปใชปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชประโยชนที่ดินและ
มีความยั่งยืนตลอดไป 

อยางไรก็ตาม  หลักการและขั้นตอนในการดําเนินงานบูรณาการงานและกิจกรรมระบบอนุรักษ
ดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดินนั้น ตองใชองคความรูแบบสหวิทยาการมาผสมผสาน  มีแนวทางและรูปแบบ
การดําเนินงานหลายขั้นตอน   ผูเขียนในฐานะที่เคยปฏิบัติงานดานอนุรักษดินและน้ํา มานานกวา  35  ป  
และเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยสวนวิจัยและพัฒนาการอนุรักษดินและน้ํา  จึงไดดําเนินการและเรียบเรียง
จัดทําหนังสือหลักการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน  ซ่ึงไดรวบรวมองคความรูดานการ
อนุรักษดินและน้ํา  การสํารวจดิน จําแนกดิน การวางแผนการใชที่ดิน แนวทางการดําเนินงานจัดระบบ
อนุรักษดินและน้ํา และประสบการณ ใหมีขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
สอดคลองกับวิสัยทัศน หนาที่ พันธะกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจตอการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน อัน
จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน หมอดิน ตลอดจนเกษตรกรทั่วไป 

การวางระบบการพัฒนาที่ดิน เปนรูปแบบของการจัดการทรัพยากรที่ดินโดยการบูรณาการงาน
และกิจกรรม ของระบบตางๆ ของการพัฒนาที่ดิน ทั้งทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
สภาวะเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายใหเกษตรกรมีความเปนอยู
ที่ดี มีรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร  และในขณะเดียวกันไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม ซ่ึงมีความ
เกี่ยวพันกัน  เชน ดิน ภูมิอากาศ อุทกวิทยา ภูมิประเทศ พืชพรรณ รวมทั้งมนุษย และสัตวตางๆ ซ่ึงอาศัยอยู
บนพื้นดิน นั้นดวย 

 
1.2. วิสัยทัศนกรมพัฒนาทีด่ิน 

 วิสัยทัศน และทิศทางการพัฒนาที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559)  
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"พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใชประโยชนอยางยั่งยืน บนพื้นฐานการมีสวนรวม" 
นิยามและความหมายของวิสัยทัศน มีดังนี้    

1.2.1. พัฒนาทีด่ินใหสมบูรณ : ปองกันการชะลางพังทลาย แกไขปญหาดิน ปรับปรุงบํารุงดินให
ดินมีความอดุมสมบูรณ เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกจิชนิดตางๆ ใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 
               1.2.2. การใชประโยชนอยางยั่งยืน : สํารวจ วิเคราะห จําแนกประเภทการใชที่ดิน การใชประโยชน
ที่ดิน วางแผนการใชที่ดิน อนุรักษดินและน้ํา ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในอนาคต 
               1.2.3. การมีสวนรวม : ภาคีเครือขาย ไดแก หมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร ชุมชน องคกรสวน
ทองถ่ิน และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาที่ดิน และ
เผยแพรองคความรูทางวิชาการผานภาคีเครือขาย ใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน 
 
1.3. อํานาจหนาท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 

  1.3.1. ภารกิจตามกฎหมาย 
  กําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม สํารวจและจําแนกดิน กําหนดเขต

การใชที่ดิน ควบคุมการใชที่ดินบริเวณที่มีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด การ
อนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตแผนที่และทําสํามะโนที่ดิน การใหบริการและถายทอด
เทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และใหมี
การใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน 

 
       1.3.2. พันธกิจ 

      (1)  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
                  (2)  วิจัยพัฒนา ใหบริการ และถายเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พรอมทั้งกําหนดเขตการใชที่ดินให
เหมาะสม เพื่อการผลิตและใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ดานตางๆ ที่ถูกตองทันสมัย 
                  (3)  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาที่ดินและน้ํา โดยการอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟู
ปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ภายใตกระบวนการที่
ชุมชนมีสวนรวม 
                  (4)  พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร เกษตรกร และกลุมเกษตรกร ใหมีความรูความเขาใจการ
พัฒนาที่ดิน เพื่อเปนรากฐานการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง   
                  (5)  ปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
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   1.3.3. อํานาจหนาท่ี 

(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
(2) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และจําแนกดินเพื่อกําหนดนโยบาย และวางแผนการใชที่ดิน การกําหนด

บริเวณการใชที่ดิน การควบคุมการใชที่ดิน บริเวณที่มีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมี หรือ
วัตถุอ่ืนใด การกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา รวมทั้งติดตามสถานการณสภาพการใชที่ดิน 

(3) ศึกษา วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษดินและน้ํา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
เพื่อการเกษตรในไรนา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 
              (4) ใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบดิน น้ํา พืช ปุย พรอมใหคําแนะนําเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน 
การอนุรักษดินและน้ํา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน 
              (5) ศึกษา วิเคราะห และผลิตแผนที่ภาพถาย จัดทําสํามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน เพื่อใช
เปนขอมูลในการวางแผน  การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรและอื่นๆ 
              (6) ถายทอดผลการศึกษา คนควา วิจัย และใหบริการดานการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสรางเครือขายหมอ
ดินอาสา และกลุมเกษตรกร ใหเขมแข็ง เพื่อรองรับการถายทอดเทคโนโลยี และการมีสวนรวมในการพัฒนา
ที่ดินและในดานอื่นๆ 
 
1.4. ความสําคญัของการจัดระบบการอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดนิ 

การพัฒนาที่ดิน  เปนการบริหาร จัดการ และดําเนินการ หรือปฏิบัติตอดินหรือที่ดิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น โดยการบูรณาการ
งานอนุรักษดินและน้ํา รวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติหรือขาด
ความอุดมสมบูรณเพราะการใชประโยชน เพื่อฟนฟู รักษาสมดุลธรรมชาติ และวางแผนการใชประโยชน
ที่ดินที่ดินเพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน ดังนั้น จึงสามารถแบงหลักการพัฒนาที่ดินออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.4.1.  การพัฒนาที่ดินทีย่ังไมเคยใชประโยชน ใหมาอยูในรูปที่ใชประโยชนในกจิกรรมตาง ๆ เชน 
ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม และที่อยูอาศัย เปนตน 
 1.4.2.  การพัฒนาที่ดินทีใ่ชประโยชนอยูแลว ใหไดรับผลตอบแทนอยางเต็มที่ โดยการอนุรักษดิน
และน้ํา รวมถึงการฟนฟู ปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

   
ปจจุบันประชากรของประเทศไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว   ทําใหมีความตองการการใชประโยชนจาก

ที่ดินเพิ่มขึ้น กลาวคือมีการใชประโยชนไมเพียงเพื่อผลิตอาหารในการดํารงชีวิตเทานั้น   แตเปนการผลิตเพื่อ
อุตสาหกรรม  การสงออก  และที่อยูอาศัย  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการ ปจจัยหลักในการดํารงชีวิต 
และรองรับกับการขยายตัวของชุมชนเมืองอีกดวย เนื่องจากทรัพยากรที่ดินมีอยูจํานวนจํากัด และเปน
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ทรัพยากรที่ไมสามารถสามารถทดแทนได  จึงทําใหเกิดปญหาการใชประโยชนที่ดิน การบุกรุกพื้นที่ปา ใช
ที่ดินที่ไมเหมาะสม ขาดการอนุรักษดินและน้ําที่ถูกตอง และที่สําคัญคือขาดการบูรณาการในการจัดการ
ทรัพยากรดิน น้ําและพืช  ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนสงผลใหเกิดปญหาตอทรัพยากรดินและที่ดิน และทวีความ
รุนแรงมากขึ้น เชน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ปญหาการตกตะกอนของดินในแหลงน้ําธรรมชาติ 
ปญหาขาดความอุดมสมบูรณ แล ปญหาการเกิดมลพิษในดินและแหลงน้ําตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังทําให
เกิดภัยพิบัติ น้ําทวมและน้ําแลง เปนตน  ส่ิงตางๆ เหลานี้สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอระบบ
นิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อาศัยอยูบนที่ดิน  และในที่สุดคือสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของมนุษย ผู
ซ่ึงเปนทั้งผูเรงใหเกิดความเสียหายและตองเปนผูรับความเสียหายนั้นดวย  

อนึ่ง เนื่องจากทรัพยากรดินเหลานี้เสื่อมโทรมลงทุกวัน สาเหตุหนึ่งเกิดจากการใชพื้นที่ทํา
การเกษตรอยางตอเนื่อง แตขาดการพัฒนาฟนฟูดินและน้ําอยางถูกวิธี อีกทั้งมีปญหาเกี่ยวกับสภาพดินไมวา
จะเปนดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด ฯลฯ  หรือแมในพื้นที่ที่มีความลาดเทซึ่งมีความเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย
ของดิน ปญหาดังกลาวลวนแลวแตเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทั้งสิ้น  สภาพปญหาแต
ละแหงแตละทองถ่ินมีความแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ  และตามการใชประโยชนที่ดิน  ดังนั้น  
เพื่อใหสามารถแกปญหาไดอยางตรงจุดและเหมาะสม กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดดําเนินการจัดทํา  “โครงการเขต
พัฒนาที่ดิน” ซ่ึงขณะนี้มีจํานวน 547  แหงทั่วประเทศไทย  
 เขตพัฒนาที่ดิน เปนพื้นที่ดําเนินการและปฏิบัติการพัฒนาที่ดินดวยการบูรณาการเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน เปนศูนย/จุดเรียนรู แปลงสาธิตและทดสอบ ดานการบริหารและจัดการทรัพยากรดินและน้ํา 
ขนาดใหญ ในลักษณะการบริหารจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบ ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา กลาวคือ 
ในพื้นที่ตนน้ําตองสงวนรักษาไวเปนพื้นที่ปาไม สําหรับเปนแหลงน้ําตนทุน  สวนพื้นที่กลางน้ําและปลายน้ํา 
ใหนําระบบอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งมีทั้งมาตรการวิธีกลและวิธีพืชเขาไปชวยปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน  น้ําไหลบาก็ควรวางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเก็บกักน้ําไวใชประโยชน ตลอดจนออกแบบระบบอนุรักษดิน
และน้ํา เพื่อควบคุมน้ําและระบายน้ํา สวนพื้นที่การเกษตรที่มีปญหาดินนั้น ใหนําวิธีการจัดการ และ
เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เขาไปพัฒนา ฟนฟู ปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ พรอมกันนี้ให
สงเสริมการทําเกษตรอยางถูกวิธีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซ่ึงจะชวยใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากร
ดินและน้ําเพื่อการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความยั่งยืนตลอดไป 

เอกสารฉบับนี้ ไดเสนอหลักการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน โดยการรวบรวมองค
ความรูและองคประกอบที่สําคัญในการบริหารจัดการเขตพัฒนาที่ดิน เชน ระบบขอมูลดิน การสํารวจจําแนก
ดินและที่ดิน ระบบการจําแนกความเหมาะสมของดิน ระบบแผนที่ดิน การวางแผนการใชที่ดิน ระบบลุมน้ํา
และการระบายน้ํา ระบบชลประทาน ระบบอนุรักษดินและน้ํา ระบบการปลูกพืช ปญหาและการจัดการดิน
และพืชเพื่อการเกษตร ระบบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาที่ดินและมาตรการการใชกฎหมาย 
เปนตน  คูมือหลักการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน ไดบูรณาการองคความรูในสาขาตางๆ 
ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน ประชาชน และเครือขายที่เกี่ยวของในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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ภายใตการบริหารจัดการระบบพื้นที่ลุมน้ํา  ซ่ึงจะทําใหสามารถเกิดการสมดุลระหวางการพัฒนากับการ
อนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา ใชทรัพยากรที่ดินและน้ําไดอยางยั่งยืน และเปนทางเลือกของการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในทศวรรษหนา 
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 การอนุรักษดินและน้ํา หมายความวา การกระทําใดๆ ที่มุงใหเกิดการระวังปองกันรักษาดินและ
ที่ดิน ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณของดินและการรักษา
น้ําในดินหรือบนผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุลธรรมชาติใหเหมาะสมตอการใชประโยชนที่ดินในทาง
เกษตรกรรม 

มาตรการวิธีกล หมายความวา วิธีการอนุรักษดินและน้ํา โดยการกอสรางโครงสรางทางวิศวกรรม 
โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับ คันดินกั้นน้ํา ขั้นบันไดดิน คูรับน้ําขอบเขา บอน้ําในไรนาหรืออ่ืนๆ 

  มาตรการวิธีพืช หมายความวา วิธีการอนุรักษดินและน้ํา โดยวิธีการทางพืช โดยการปลูกพืชหรือ
ใชสวนใดๆ ของพืชทําใหเปนแถบหรือเปนแนว หรือปกคลุมผิวดินหรืออ่ืน ๆ 

  การปรับปรุงบํารุงดิน หมายความวา การพัฒนาดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณเพราะการใชประโยชน เพื่อใหมีความเหมาะสมในการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

 มาตรา 5  แหงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดี
กรมที่ดิน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมปา
ไม อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เลขาธิการสํ านักงานการปฏิ รูปที่ ดิน เพื่อ เกษตรกรรม  เลขาธิการสํ านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซ่ึงมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง เปนที่ประจักษในดานการอนุรักษดินและน้ําดานการเกษตร 
หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดินเปนกรรมการ  โดยใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปนกรรมการและ
เลขานุการ และใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 
  อนึ่ง ในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 255 ไดกําหนดใหกรมพัฒนาที่ดิน มีหนาที่
สํารวจและวิเคราะห ตรวจสอบดิน หรือที่ดินเพื่อใหทราบถึงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความ
เหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดินหรือภาวะเศรษฐกิจที่ดิน หรือเพื่อประโยชนในการจําแนกประเภทที่ดิน 
การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณการใชที่ดิน การกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา และการทําสํามะโน
ที่ดิน เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  นอกจากนี้ ยังมีคําสําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัการดําเนนิงานเขตพัฒนาที่ดิน ดังนี ้
 ดิน  (Soil)   หมายถึงเทหวัตถุธรรมชาติ ซ่ึงเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก ที่เกิดจากการสลายตัวของหิน
และแรธาตุตาง ๆ ผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุซ่ึงอยูเปนชั้นบาง ๆ เปนวัตถุที่ค้ําจุนการเจริญเตบิโตและการ
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ทรงตัวของตนไม ดินประกอบดวยแรธาตทุี่เปนของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ํา และอากาศที่มีสัดสวนแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับภูมิอากาศ พืชพรรณ วัตถุตนกําเนิด เวลาและสภาพภูมิประเทศ นั้นๆ 

ดิน (Soil) ตามความหมายทางปฐพีวิทยา หมายถึง เทหวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ชวย
ค้ําจุนการทรงตัวของพืช ดินประกอบดวย แรธาตุ และอินทรียวัตถุตาง ๆ มี ลักษณะชั้นแตกตางกันตามวัตตน
กําเนิดของดิน แตมีความสัมพันธตอกันโดยกระบวนการกําเนิดดิน การกระทําของสภาพอากาศ และ
ระยะเวลา  

 ท่ีดิน (Land) มีความหมายตางไปจากดิน  เพราะวาคําวา ที่ดินหมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
มีที่อยูเฉพาะแนนอน เคลื่อนยายไมได มีปริมาณจํากัดไมสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตามความตองการของ
มนุษย เปนพื้นที่ที่สามารถเขาถือครองกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายที่ดินและใชประโยชนสนองความตองการของ
มนุษยในดานตางๆ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากการใชประโยชนที่ดินนั้นเปนประการสําคัญ  
              ท่ีดิน  หมายถึงที่ดินที่มีอยูตามธรรมชาติ  ซ่ึงอาจใชประโยชนสนองความตองการของมนุษยในทาง
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากการใชประโยชนที่ดินนั้นเปนประการสําคัญ (เฉลียว, 2530) 
              จากที่กลาวมาพอมองเห็นไดวา “ที่ดิน” และ “ดิน” มีความแตกตางกัน "ที่ดิน" เปนอสังหาริมทรัพย
อยางหนึ่ง หรือเปนพื้นที่บริเวณหนึ่งบนผิวโลก ซ่ึงมีการแบงอาณาเขตตามที่มนุษยกําหนดไว โดยที่ที่ดินมี
ลักษณะเปน 2 มิติ (Two dimensions) คือ กวางกับยาว สวน "ดิน" เปนเทหวัตถุธรรมชาติอยางหนึ่ง ประกอบ
กันขึ้นเปนสวนหนึ่งของภูมิประเทศหรือของที่ดิน มีลักษณะเปน 3 มิติ (Three dimensions) คือ กวาง ยาว 
และลึก ฉะนั้น การศึกษาดินจึงจําเปนตองศึกษาลักษณะของดินตามความลึกจากผิวดินลงไปขางลางดวย 
หรือที่เราเรียกวาหนาตัดของดิน (Soil profile) อยางไรก็ตาม ที่ดินแปลงหนึ่งอาจจะประกอบดวยดินเพียง
ชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได 
              พื้นท่ี (Terrain) ซ่ึงตามวิศวกรรมและทางทหารหมายถึงที่ดินเหมือนกัน ซ่ึงมีการประเมินพื้นที่ซ่ึงมี
ความหมายเชนเดียวกับการประเมินที่ดิน แตบางครั้งมักจะมีความเฉพาะเจาะจงยังสภาพของภูมิประเทศ 
(Land form) ในที่ดินนั้นหรือสภาพของชั้นดินและหินของที่ดินนั้นๆ  
              การใชท่ีดิน (Land Use) หมายถึงการใชที่ดินในปจจุบันหรือในอนาคตก็ได แตในบางกรณีอาจบอก
วาการใชที่ดินในปจจุบัน  
               ชนิดของการใชท่ีดนิ (Land utilization type)ไดแกการจําแนกขึ้นต่ําในการจาํแนกหรือเปนแบบการ
ใชที่ดินที่เฉพาะเจาะจง  

        การจําแนกที่ดิน (Land classification) บางครั้งมีความหมายเชนเดียวกับการประเมินที่ดิน แตการ
จําแนกที่ดิน มีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการรวมกลุมของที่ดิน เปนกลุมตางๆ หรือการรวบรวมลักษณะที่
สําคัญของที่ดินออกเปนกลุมๆ หรือช้ันการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติโดยวิธีระบบที่ดิน เปนวิธีการจําแนก
ที่ดินแตไมเปนวิธีการประเมินที่ดิน  
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การประเมินท่ีดิน (Land evaluation) ไดแกขบวนการประมาณศักยภาพของที่ดินในการใชที่ดิน
เพียงแบบเดยีว หรือการใชทีด่ินหลายๆ แบบ ดวยเหตนุี้การประเมินที่ดนิจึงเปนสวนหนึ่งของการจาํแนก
ที่ดิน ซ่ึงเปนหลักใชในการจาํแนกทีด่ินเพือ่ความเหมาะสมแกการใชทีด่ิน  
               ความเหมาะสมของที่ดิน (Land suitability) ไดแกความพอดี (Fitness) ของที่ดินแปลงนัน้ๆกับการ
ใชที่ดินที่เฉพาะเจาะจง  
              การสํารวจดิน (Soil survey) หมายถึง การสํารวจหาขอมูลดานวิทยาศาสตรของดินชนิดตางๆ ใน
บริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และนํามาบันทึกไวในรูปแบบของแผนที่และรายงานสํารวจดิน แผนที่ดินแสดงถึง
ชนิดและการกระจายของดินแตละชนิดที่พบในบริเวณสํารวจ สวนรายงานสํารวจดินจะใหขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะตางๆ ของดิน และสภาพสิ่งแวดลอมที่เกิดดิน ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 
รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชประโยชนใหเหมาะสมกับศักยภาพของดินแตละชนิดดวย 

  การจําแนกชั้นสมรรถนะที่ดิน (land capability classification) หมายถึง การจําแนกที่ดินออกเปน
ช้ันตางๆ ตามความเหมาะสมและขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน โดยอาศัยลักษณะของดินและสภาพ
ส่ิงแวดลอมในการเกิดดินเปนหลักในการจําแนก ขอจํากัดในการใชประโยชนที่นํามาใชเปนหลักไดแก 
ความลาดเทของพื้นที่ การชะลางพังทลาย สภาพน้ําทวม ความแหงแลงของดิน คุณสมบัติของดินที่มีปญหา
ในการใชประโยชน ความลึกของดิน เปนตน 

       ดินที่จําแนกออกแตละชั้นจะมีความเหมาะสมและขอจํากัดในการใชประโยชนลดหล่ันกันลงไปคือ 
ที่ดินชั้นที่หนึ่ง เปนดินที่เหมาะสมมากที่สุด ไมมีขอจํากัดในการใชประโยชนหรือมีเพียงเล็กนอย สวนดิน
ช้ันที่หาหรือช้ันสุดทายเปนดินที่ไมเหมาะสมแกการเพาะปลูก หรือมีขอจํากัดในการใชประโยชนมาก 
              การจําแนกชั้นความเหมาะสมของดิน (Soil suitability classification) หมายถึง การจําแนกชั้นความ
เหมาะสมของดินแตละชนิดออกเปนชั้นๆ ตามความเหมาะสมและขอจํากัดในการใชประโยชนในการปลูก
พืชแตละชนิด หรือแตละกลุมของพืช หรือการใชประโยชนแตละอยาง มีความหมายใกลเคียงกับการจําแนก
สมรรถนะที่ดิน แตเปนการจัดจําแนกความเหมาะสมของดินแตละชนิดกับการใชประโยชนแตละอยาง
นั่นเอง 
              ลุมน้ํา หมายถึง พื้นที่หนวยหนึ่งซึ่งครอบคลุมลําน้ําธรรมชาติ เพื่อทําหนาที่รวบรวมน้ําใหไหลลงสู
แมน้ําหนึ่ง พื้นที่ลุมน้ําแตละแหงจะมีขนาดไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร และวัตถุประสงคใน
การจัดแบงพื้นที่เพื่อการบริหารและจัดการ  
              พื้นท่ีลุมน้ํา หมายถึง หนวยของพื้นที่ซ่ึงลอมรอบดวยสันปนน้ํา เปนพื้นที่รับน้ําฝนของแมน้ําสาย
หลักในลุมน้ํานั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่ลุมน้ําจะไหลออกสูลําธารสายยอยๆ แลวรวมกันออกสูลําธารสาย
ใหญ และรวมกันออกสูแมน้ําสายหลัก จนไหลออกปากแมน้ําในที่สุด  

เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง พื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกใหทําการพัฒนาที่ดิน ดวยการบูรณาการ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดินตางๆ เชน การสํารวจและจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ดิน แผนที่
สภาพการใชที่ดิน แผนที่วางแผนการใชที่ดิน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุงบํารุง
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ดิน มีวัตถุประสงคเพื่อสาธิตการใชประโยชนที่ดินดวยการวางแผนและออกแบบระบบการพัฒนาที่ดิน ทั้ง
ระบบอนุรักษดินและน้ํา และการจัดการดินที่เปนปญหาโดยใหเกษตรกรและหนวยงานอื่นๆในพื้นที่มีสวน
รวมดําเนินการ นอกจากนี้ ยังใชเปนพื้นที่ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินใหแกเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป ไดเห็นประโยชนของการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซ่ึง
ปจจุบันมีอยู 547 เขตพัฒนาที่ดิน   

พื้นท่ีดําเนินการ หมายถึงพื้นที่ที่เปนตัวแทนของปญหาการใชประโยชนที่ดินในเขตพัฒนาที่ดิน 
เพื่อบูรณาการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน 

  ดินปญหา หมายถึงดินที่มีสมบัติไมเหมาะสมหรือเหมาะสมนอยสําหรับการเพาะปลูกทาง
การเกษตร ซ่ึงหากนําดินเหลานี้มาใชเพาะปลูกพืชจะไมไดผลผลิตหรือไดผลผลิตต่ํา ดินมีปญหายังรวมถึง
ที่ดินที่มีขอจํากัดตอการใชประโยชน ซ่ึงเมื่อนําไปใชแลวจะเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศดวย 

 หญาแฝก เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญา พบในสภาพธรรมชาติมีถ่ินกําเนิดตามพื้นที่ราบลุมน้ํา
ทวม ตามแหลงน้ําธรรมชาติ ริมหนองบึงและในปา ทั่วโลกพบประมาณ 12 ชนิด สวนในประเทศไทยพบ 2 
ชนิด ไดแก หญาแฝกลุมและหญาแฝกดอน เปนพืชที่พบอยูทั่วไปในธรรมชาติ มีลักษณะเดนที่มีระบบราก
ยาว หยั่งลึกและแผกระจายเปนลักษณะตาขายลงไปในดินเปนแนวดิ่ง เมื่อนํามาปลูกเปนแถวชิดกันเสมือน
เปนกําแพงธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายพันธุโดยการแตกหนอ เมล็ดมีเปอรเซ็นตความงอกต่ํา จึงไมสามารถแพร
พันธุไดรวดเร็วเหมือนวัชพืช จึงนํามาใชประโยชนดานอนุรักษดินและน้ํา ดวยวิธีการงายไมซับซอน ลงทุน
ต่ํา เกษตรกรสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 
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3. การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําของประเทศไทย 
 
3.1. นิยาม ความหมาย คําจํากัดความของคาํท่ีเก่ียวของกับลุมน้ํา 

  คําวา ลุมน้ํา ตรงกับคําภาษาอังกฤษ คือ Watershed หรือ Drainage หรือ Basin หรือ Catchment มี
ผูใหความหมายของคําวาลุมน้ํา และคําอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไวหลายทาน แตพอสรุปใหเขาใจไดงาย ๆ ดังนี้  

  ลุมน้ํา หมายถึง หนวยของพื้นที่หนึ่ง ที่เกี่ยวของกบัการจัดการน้าํโดยเฉพาะ มีขนาดตามความ
ตองการของแตละบุคคลและประเภทของการศึกษา 

  ลุมน้ํา คือ หนวยพื้นที่หนึ่งที่ประกอบดวยทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรที่มนุษย
สรางขึ้น (คุณคาการใชประโยชนของมนุษย) และทรัพยากรคุณภาพชีวิต (สังคมส่ิงแวดลอม) ระบบลุมน้ํา
ประกอบดวยทรัพยากรเหลานี้อยูรวมกันคละกันอยางกลมกลืนจนมีเอกลักษณและพฤติกรรมรวมกัน เปนลุม
น้ําที่มีลักษณะและแสดงบทบาทเฉพาะ จึงมักเรียกลุมน้ําเปนทรัพยากรลุมน้ํา หรือระบบทรัพยากร 

 พื้นที่ลุมน้ํา หมายถึง หนวยของพื้นที่ซ่ึงลอมรอบดวยสันปนน้ํา (Boundary) เปนพื้นที่รับน้ําฝนของ
แมน้ําสายหลักในลุมน้ํานั้น ๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่ลุมน้ําจะไหลออกสูลําธารสายยอย ๆ (Sub-order) แลว
รวมกันออกสูลําธารสายใหญ (Order) และรวมกันออกสูแมน้ําสายหลัก (Mainstream) จนไหลออกปากน้ํา 
(Outlet) ในที่สุด 
                ตนน้ําลําธาร หมายถึง พื้นที่ตอนบนของลุมน้าํซึ่งเปนพื้นทีท่ี่มีความลาดชนัไปจนถึงสันปนน้ํา เชน 
ลุมน้ําเจาพระยา ซ่ึงมีแมน้ําสายหลักคือ แมน้ําเจาพระยา ตนน้ําเจาพระยาก็คือ พื้นที่ตอนบน เชน บริเวณ
จังหวดัเชยีงใหม ลําปาง แพร นาน เปนตน ซ่ึงพื้นที่เหลานี้ ประกอบไปดวยลุมน้ํายอยขนาดเล็ก ซ่ึงเปนพื้นที่
ตนน้ําลําธารที่รองรับน้ําฝน และปลดปลอยน้ําทาไหลรวมลงสูแมน้ําเจาพระยา 

ตนน้ําลําธาร ในดานที่ตั้งของพื้นที่ พบวามติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและ
ขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําตาง ๆ กําหนดใหสงวน รักษา และฟนฟูสภาพ 
พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 ของทุกลุมน้ําสําคัญไวเปนแหลงตนน้ํา ลําธารของประเทศ และกําหนดให 
พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 2 ของทุกลุมน้ําสําคัญเปนแหลงตนน้ํา ลําธารลําดับรองของประเทศ 

  ตนน้ําลําธาร ในดานอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย พบวากรมปาไมมีอํานาจหนาที่ที่จะบริหาร จัดการ 
และอนุรักษพื้นที่ตนน้ําลําธาร เฉพาะในพื้นที่ปาไมตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 
2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

 ดังนั้น ตนน้ําลําธาร ในที่นี้จึงหมายถึง พืน้ที่ที่กําหนดไวเปนพืน้ที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และพื้นที่ลุมน้ําชัน้ที ่
2 ที่อยูในเขตพื้นที่ปาไมตามบทบัญญัติของกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

 การจัดการลุมน้ํา หมายถึงการจัดการพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดที่มีขอบเขตที่แนชัด โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหไดน้ําที่มีปริมาณเหมาะสม (Quantity) คุณภาพดี (Quality) และมีระยะเวลาการไหล (Timing) ตลอด
ทั้งปอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสามารถควบคุมเสถียรภาพของดินและการใชทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่นั้นดวย 
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 การจัดการตนน้ําลําธาร หมายถึง การจัดการพื้นที่ลุมน้ํายอยซ่ึงอยูตอนบนของลุมน้ําเปาหมาย 
 ช้ันคุณภาพลุมน้ํา หมายถึง การแบงเขตพื้นที่ลุมน้ําตามลักษณะกายภาพและศักยภาพทางอุทกวทิยา

และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชนในการจัดการทรพัยากรและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพในลุมน้ํา
นั้น ๆ 
 
3.2. การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

 การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา เปนการแบงเขตพื้นที่ลุมน้ําโดยมุงเนนที่คุณสมบัติของพื้นที่ตอการชะ
ลางพังทลายของดิน และความเปราะบางทางสิ่งแวดลอมเปนหลักปฏิบัติในการกําหนดขอบเขต พื้นที่ใดที่มี
ดินและสิ่งแวดลอมเปราะบางงายตอการชะลางพังทลาย จะตองเก็บรักษาไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร สวน
พื้นที่ใดมีความคงทนตอการชะลางพังทลายของดิน ก็สามารถนําไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
ตามลําดับตอไป  

 การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา ดําเนินการโดยใชความสัมพันธของตัวแปรทางกายภาพตาง ๆ ที่มี
อิทธิพลตอการชะลางพังทลายของพื้นที่ เปนตัวแปรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไดยาก และเปนอิสระซ่ึงกันและ
กัน ซ่ึงไดทั้งหมด 5 ตัวแปร คือ ความลาดชัน (SLOPE) ความสูงของพื้นที่ (ELEV) ลักษณะแผนดิน 
(LANDF) ลักษณะทางธรณีวิทยา (GEOL) และชนิดดิน (SOIL) ซ่ึงตัวแปรทั้งหมดจะนํามามาสราง
ความสัมพันธกับคาชั้นคุณภาพลุมน้ํา (WSC) ในรูปแบบของสมการสหสัมพันธมาตรฐาน เพื่อการกําหนด
ช้ันคุณภาพลุมน้ําของประเทศไทยดังนี้ 

 
WSC = a + b(SLOPE) + c(ELEV) + d(LANDF) + e(GEOL) + f(SOIL) + FOR + MIN 
      เมื่อ WSC คือ คาชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
      SLOPE คือ ความลาดชนัเฉลี่ย (คาที่อานไดใน 1 ตารางกิโลเมตร หรือใน 1 กริด) 
      ELEV คือ ความสูง (คาเฉลี่ยความสูงจากระดับน้ําทะเล/10 ใน 1 ตารางกิโลเมตร) 
      LANDF คือ ลักษณะแผนดิน (คาคะแนนของลักษณะแผนดนิ ใน 1 ตารางกิโลเมตร) 
      GEOL คือ ลักษณะทางธรณีวิทยา (คาคะแนนทางธรณีวิทยาใน 1 ตารางกิโลเมตร) 

 
 3.3. การจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ํา    

  กําหนดชั้นคณุภาพลุมน้ําของประเทศไทย จําแนกตามมติคณะรัฐมนตรี ไดจัดแบงชั้นคุณภาพลุม
น้ํา ออกเปน 5 ช้ัน ตารางที่ 1 และภาพที ่1โดยมีลักษณะสังเขปดังนี้  

 3.3.1.พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 เปนพื้นที่สูงอยูตอนบนของลุมน้ํา ภูเขาสูงชัน หุบเขา หนาผา 
ความลาดชันสูง (มากกวา 50 เปอรเซ็นต) มีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดลอม จากการ
เปลี่ยนแปลง การใชที่ดินไดงายและรุนแรง ควรจะตองสงวนรักษาไวเพื่อเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารโดยมีการ
แบงออกเปน 2 ระดับชั้นยอย คือ  
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 พื้นที่ลุมน้ําชัน้ที่ 1A, ไดแก พื้นที่ตนน้ําลําธารที่ยังมีสภาพปาสมบูรณ ในป พ.ศ. 2525 สําหรับลุมน้ํา
ปง วัง ยม นาน ชี มูล และลุมน้ําภาคใต ป พ.ศ. 2528 สําหรับลุมน้ําภาคตะวันออก และป พ.ศ. 2531 สําหรับ
ลุมน้ําตะวนัตก ภาคกลาง ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ และสวนอื่นๆ  

 พื้นที่ลุมน้ําชัน้ที่ 1B, เปนพืน้ที่ที่สภาพปาสวนใหญไดถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
พัฒนาหรือการใชที่ดินรูปแบบอื่นกอน พ.ศ.2525 

 3.3.2. พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้าํที่ 2  เปนพื้นที่เหมาะสมตอการเปนตนน้ําลําธารรองลงมา มักเปนภูเขา
สูง สันเขามน ไหลเขาที่มีแนวลาดเทปานกลาง ความลาดชันอยูระหวาง 30-50 เปอรเซ็นต ลักษะดนิดินงาย
ตอการชะลางพังทลาย ความอุดมสมบูรณต่ํา สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อกิจการที่สําคัญเชน การทําไม 
และเหมืองแรได แตตองปฏบิัติตามมาตรการควบคุมอยางเขมงวดรัดกมุ  

 3.3.3. พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้าํชั้นที่ 3 มักมีลักษณะเปนทีล่าดเขา ตีนเขา ที่ราบขั้นบันไดสลับเนินเขา 
และพื้นที่ริมรองน้ํา มีความลาดชันอยูระหวาง 25-35 เปอรเซ็นต ดินพังทลายงายถึงปานกลาง สามารถ
นํามาใชประโยชนไดทั้งการทําไม เหมืองแร ปลูกพชืกสิกรรมประเภทไมยนืตนได แตตองใชมาตรการ
อนุรักษดนิและน้ําที่เขมงวด เชน การทําขั้นบันไดดนิ เปนตน 

 3.3.4. พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้าํชั้นที่ 4 เปนพื้นที่เชิงเขา เนินเขาเตีย้ ที่ราบขั้นบันได พื้นที่สองฝงลําน้ํา 
มีความลาดชันอยูระหวาง 6-25 เปอรเซ็นต ดินคอนขางลกึ ความอดุมสมบูรณคอนขางสูง และมีสมรรถนะ
การชะลางพังทลายต่ํา สภาพปาถูกบุกรุกแผวถาง นํามาใชประโยชนในกจิการพืชไร แตตองมีมาตรการอนุ
รักรักษดนิและน้ําพอสมควร 
              3.3.5. พื้นที่ ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 5 เปนพื้นที่ราบลุม หรือเนินลาดเอียงเล็กนอย  ต่ํากวา 5 
เปอรเซ็นตดินลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณสูง มีความคงทนตอการชะลางพังทลาย สวนใหญปาถูกแผว
ถางนํามาใชประโยชนเพื่อการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา และกิจกรรมอื่น ๆ 
 
ตารางที่  1  พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําตาง ๆ ของประเทศไทย 

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา พื้นที่ 
ตารางกิโลเมตร รอยละ 

1A 85,463.70 16.66 
1B 7,626.66  1.48 
2 42,768.62  8.33 
3 39,283.77 7.66 
4 81,283.77 15.80 
5 251,483.62 49.01 

อางเก็บน้ํา 5,454.96  1.06 
รวม 531,115.02 100.00 
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ภาพที่  1  มโนทัศนของการกาํหนดชัน้คุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย 
 
3.4. ขอกําหนดและมาตรการการใชท่ีดินในเขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา  : สรุปไดดังนี้ 

 3.4.1.พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้าํชั้นที่ 1A มติคณะรัฐมนตรีกําหนดหามมิใหมีการเปลีย่นแปลงลักษณะ
พื้นที่ปาไมเปนรูปแบบอื่นอยางเดด็ขาดทกุกรณี ทั้งนีเ้พื่อรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ํา - ระงับการอนุญาตทําไม
โดยเดด็ขาด  และใหหนวยงานที่เกีย่วของบํารุงรักษาปาธรรมชาติที่มีอยู  สวนบริเวณใดเปนที่รกรางวางเปลา
หรือปาเสื่อมโทรม  ใหดําเนนิการปลูกปา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 เร่ือง ขอผอนผันใชพื้นทีลุ่มน้ําชั้นที่ 1A เพื่อกอสราง
ทางเพื่อความมั่นคง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันใหกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ใชพื้นที่ลุมน้ํา
ช้ันที่ 1A กอสรางทางเพื่อความมั่นคงในพืน้ที่กองทัพภาคที่ 3 จํานวน 3 เสนทาง โดยยกเวนไมปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2519 เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย ตอไปจะไมอนุมัติใหสวนราชการหรือ
หนวยงานใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A อีกไมวากรณีใด 

3.4.2. พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1B  มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหในกรณีที่ตองมีการกอสราง
ถนนผาน หรือการทําเหมืองแร หนวยงานรับผิดชอบจะตองควบคุมการชะลางพังทลายของดิน พื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ  หรือพัฒนาเพื่อกิจกรรมตางๆ นั้น  ตองดําเนินการวางแผนการใชที่ดินใหสอดคลองกับ
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สภาพธรรมชาติ พ้ืนที่ทีไมเหมาะสมตอการพัฒนาในรูปแบบใดๆ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปลูกปาอยางรีบดวน
และกรณีสวนราชการใดมีความจําเปนที่ตองใชที่ดินอยางหลีกเลี่ยงไมได ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป 

3.4.3. พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที ่ 2 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ในกิจกรรมปาไม เหมือง
แร แตตองควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใชที่ดินอยางเขมงวด และกวดขันใหหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการ
ปลูกปาในบริเวณที่ถูกทําลาย และหลีกเหลี่ยงการใชที่ดนิเพื่อกิจกรรมทางดานการเกษตรกรรมอยางเด็ดขาด   

3.4.4. พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ในกิจกรรมปาไม เหมือง
แร กสิกรรม หรือกิจการอื่น ๆ แตตองมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอยางเขมงวดใหเปนไปตามหลักอนุรักษดิน
และน้ํา 

3.4.5. พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 4 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ทุกกิจกรรมใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด แตหากใชพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ตองเปนบริเวณที่มีความลาด
ชันไมเกิน 28 เปอรเซ็นต และตองมีการวางแผนใชที่ดินตามมาตรการการอนุรักษดินและน้ํา 

3.4.6. พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที ่ 5 มติคณะรฐัมนตรีกําหนดใหใชพื้นทีไ่ดทุกกจิกรรมตามปกติ 
แตในกรณใีชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ควรหลีกเลี่ยงใชพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง 

ความหมายและขอกําหนดอื่นที่ควรรูเกี่ยวกับชั้นคุณภาพลุมน้ํา ลักษณะพิเศษตาง ๆ ในการกําหนด
ชั้นคุณภาพลุมน้ําทุกลุมน้ํา มีดังนี้  

 1) พื้นที่ช้ันลุมน้ําที่ 1A และ 1B หากมีพืน้ที่ใดที่มีศกัยภาพ แรหนิปนู และหนิประดับ ชนดิหินออน 
และหนิแกรนติ ที่รัฐมีขอผูกพันเปนประทานบัตรแลว รวมทั้งพื้นทีบ่ริเวณทีไ่ดรับความเหน็ชอบกับรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลว กอนมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบเรื่องการกําหนด
ช้ันคุณภาพลุมน้ําดังกลาว ใหใชสัญลักษณ เปน 1A, M และ 1B, M ตามลําดับ 
              2) การกําหนดชัน้คณุภาพลุมน้ําภาคใตเพิ่มเติม  

พื้นที่ช้ันลุมน้ํา 1A, R หมายถึง พื้นที่ช้ันลุมน้ํา 1A ซ่ึงมีสวนยางปรากฏอยูในแผนที่สวนยางป 2529 
ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
 พื้นที่ช้ันลุมน้ํา 1B, R หมายถึง พื้นที่ช้ันลุมน้ํา 1B  ซ่ึงมีสวนยางปรากฏอยูในแผนที่สวนยางป 
2529 ของสถาบันวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร 

 3) ในการกําหนดชัน้คุณภาพลุมน้ํา ชีและมูล เพิ่มเติม : ในพื้นที่ลุมน้าํแตละชั้นคณุภาพจะแบงเปน
ช้ัน 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, และ 5B ช้ันคุณภาพลุมน้ําทีม่ีสัญลักษณ A หมายถึงพื้นทีท่ี่มีสภาพ
ปาปรากฏอยูในป 2525 สัญลักษณ B หมายถึง พื้นที่ที่ไมมีสภาพปาปรากฏอยูในป 2525 

 4 ) การกําหนดสภาพปาเสื่อมโทรม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 เร่ือง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการกําหนดสภาพปาเสื่อมโทรม และมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2532 เร่ือง ขอ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดสภาพปาเสื่อมโทรม 
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 ปาเสื่อมโทรม หมายความวาปาที่มีสภาพเปนปาไมราง หรือทุงหญา หรือเปนปาทีไ่มมีไมมีคาขึ้นอยู
เลย หรือมีไมมีคาลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะฟนคืนดีตามธรรมชาติได 

 หลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดสภาพปาเสื่อมโทรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2530 แกไขเพิ่มเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 คือ 

 เปนปาไมที่มไีมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดไีด
ตามธรรมชาติ โดยมีไมขนาดความโตวดัโดยรอบลําตนตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต 50 – 100 เซนติเมตร
ขึ้นไป ขึ้นกระจายอยูทัว่พื้นที่ไมเกินไรละ 8 ตน หรือมีไมขนาดความเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจาย
อยูทั่วพืน้ที่ไมเกินไรละ 2 ตน 

 ในกรณีที่ปานั้นอยูในพืน้ทีต่นน้ําลําธารชั้นที่ 1A, ช้ันที่ 1B, และชั้นที่ 2 แมจะมีตนไมนอยเพยีงใดก็
ตาม ก็มิใหกําหนดเปนปาเสือ่มโทรม 
 
3.5. การบริหารจัดการลุมน้ําหลักของประเทศไทย 

  คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ ไดแบงพื้นที่ประเทศไทยออกเปนกลุมลุมน้ําทั้งหมด 9 แหง 
ประกอบดวย ลุมน้ําสาํคัญ 25 ลุมน้ํา และแบงออกเปนลุมน้ํายอย 254 ลุมน้ํายอย มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งประเทศ
ประมาณ 511,361 ตารากิโลเมตร ตารางที่ 2   (ยังไมรวมพื้นที่เกาะตางๆ ยกเวนเกาะภูเก็ต) 

การบริหารและจัดการตนน้ําลําธาร สําหรับประเทศไทยซึ่งมีชุมชนตั้งถ่ินฐานและอาศัยทํากินอยู
จํานวนมาก ดังนั้น วัตถุประสงคในการจัดการพื้นที่ตนน้ําลําธาร ควรจะไดครอบคลุมองคประกอบที่
เกี่ยวของ กลาวคือ เพื่อดําเนินการจัดการตนน้ําลําธารของประเทศ ใหสามารถเอื้ออํานวยผลผลิตของน้ําได
อยางยั่งยืน โดยใหมีปริมาณน้ําที่พอเพียง มีคุณภาพที่ดี และมีระยะเวลาการไหลที่สม่ําเสมอ ตลอดจน
สามารถควบคุมเสถียรภาพของดิน และการใชทรัพยากรอื่นควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตนน้ําลําธาร ใหสามารถยังชีพอยูไดอยางพอเพียงบนพื้นฐานของการอนุรักษดิน
และน้ํา และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

พื้นที่ทั้งประเทศของประเทศไทย ถือไดวาเปนพื้นที่ลุมน้ําขนาดใหญ มีลุมน้ําหลักทั้งหมด 25 ลุม
น้ํา  ซ่ึงจําเปนจะตองมีการบริหารและจัดการอยางถูกตอง เปาหมายสําคัญของการจัดการลุมน้ํา คือ การ
ผสมผสานหลักการทางวิชาการ และการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อดําเนินการที่จะใหพื้นที่ลุมน้ํา มี
ทรัพยากรน้ําใชอยางยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมทั้งในสวนของปริมาณน้ํา ที่เพียงพอตอการใช มีระยะเวลาการไหล
ของน้ําที่เหมาะสมสม่ําเสมอ คุณภาพของน้ําที่ดีเหมาะสมตอการอุปโภค/บริโภค การควบคุมการพังทลาย
ของดิน การลดความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการใชทรัพยากรในลุมน้ําอยางถูกตองตามหลักการอนุรักษ 
อันไดแก การใช การเก็บกัก การซอมแซม การฟนฟู การพัฒนา การปองกัน การสงวน และการแบงเขตลุม
น้ํา  
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ตารางที่  2  กลุมลุมน้ําหลัก พื้นที่ลุมน้ํา ช่ือลุมน้ํา และจาํนวนลุมน้ําสาขา 

กลุมลุมน้ําหลัก พื้นที่ลุมน้ํารวม 
(ตารางกิโลเมตร) 

ชื่อลุมน้ําหลัก จํานวนลุมน้ําสาขา 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 188,645 ลุมน้ําโขง  
ลุมน้ํากก  
ลุมน้ําชี  
ลุมน้ํามูล  
ลุมน้ําโตนเลสาบ 

 
 

95 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน 17,918 ลุมน้ําสาละวิน 17 
3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 157,925 ลุมน้ําปง  

ลุมน้ําวัง  
ลุมน้ํายม  
ลุมน้ํานาน  
ลุมน้ําสะแกกรัง  
ลุมน้ําปาสัก  
ลุมน้ําเจาพระยา  
ลุมน้ําทาจีน 

 
 
 

70 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 30,836 ลุมน้ําแมกลอง 11 
5. กลุมลุมน้ําบางปะกง 18,458 ลุมน้ําปราจีนบุรี  

ลุมน้ําบางปะกง 
8 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทย
ตะวันออก 

13,829 ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออ 6 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทย
ตะวันตก 

12,347 ลุมน้ําเพชรบุรี  
ลุมน้ําชายฝงทะเล
ประจวบคีรีขันธ 

 
8 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 
(ฝงอาวไทย) 

50,930 ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝง
ตะวันออก  
ลุมน้ําตาป  
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  
ลุมน้ําปตตานี 

 
 

26 

9. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทย
ตะวันตก (ฝงอันดามัน) 

20,473 ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝง
ตะวันตก 

13 

รวม 511,361 25 254 
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 ดังนั้น ในการบริหารจัดการลุมน้ําจึงตองมีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากการวาง
แผนการใชที่ดินอยางเหมาะสม การสรางมาตรการการใชทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําที่มีประสิทธิภาพ และการ
ควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการลุมน้ําตอไป หนวยงานตาง ๆ ทั้งของ
ภาครัฐ และเอกชน ตางมุงที่จะแสวงหาและใชประโยชน จากทรัพยากรภายในลุมน้ํากันอยางเต็มที่ และ
สงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่รุนแรงอยางเปนลูกโซจากการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆประโยชนจาก
โครงการศึกษาเพื่อการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย คือ  

     (1)  แผนแมบทของการวางแผนการใชที่ดินในพื้นทีลุ่มน้ําตาง ๆ ทั่วประเทศ  
    ( 2)  มาตรการควบคุมการใชที่ดินในเขตพื้นที่ลุมน้ํา 
     (3)  แนวทางในการใชประโยชนทรัพยากรภายในพืน้ที่ลุมน้ําที่ถูกตองเหมาะสม 
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4. หลกัการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาที่ดิน 
 

4.1. แนวคิดของ SWOT Analysis 
 การวิเคราะหสวอต ( SWOT Analysis) หรือในชื่อไทยชื่ออ่ืนๆ เชน การวิเคราะหสภาพแวดลอม

และศักยภาพ หรือ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สําหรับองคกร 
หรือโครงการ ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร 

SWOT Analysis : เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพือ่คนหาจุดแขง็ 
จุดเดน จดุดอย หรือส่ิงที่อาจเปนปญหาสาํคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต  SWOT  เปนตวั
ยอของขอความที่มีความหมายดังนี ้

4.1.1. Strengths   หมายถึง จดุแข็งหรือขอไดเปรียบ 
4.1.2. Weaknesses  หมายถึง จุดออนหรือขอเสียเปรียบ 
4.1.3.Opportunities  หมายถึง โอกาสที่จะดําเนินการได 
4.1.4. Threats  หมายถึง อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คกุคามการดําเนนิงานขององคการ 

 
 หลักการสําคัญของ  SWOT  ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจสภาพแวดลอม  2 ดาน  ไดแก

สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รู
เรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค  การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในองคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร 
ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ที่จะมีผลตอองคกร และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตางๆ ที่องคกรมีอยู ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะ
เปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและกิจกรรมดําเนินการขององคกรที่
เหมาะสมตอไป  

 ประโยชนของการวิเคราะห SWOT : การวิเคราะห SWOT  เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองคกร สามารถนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหสภาวะพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ซ่ึง
ปจจัยเหลานี้แตละอยาง จะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกรหรือเขตพัฒนาที่ดิน
อยางไร จุดแข็งจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนจะ
เปนคุณลักษณะภายในที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ให
โอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรหรือพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร  ผลจากการวิเคราะห  SWOT  นี้
จะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ เพื่อใหองคกรหรือเขตพัฒนาที่ดินเกิดการ
พัฒนาไปในทางที่เหมาะสมและมีความยั่งยืน 
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ขั้นตอนวิธีการดําเนินการทํา  SWOT Analysis :  การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของ
ปจจัยที่กวาง ดวยการระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกรหรือสภาพพื้นที่/ลุมน้ํา/เขตพัฒนา
ที่ดิน ทําใหมีขอมูลในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายที่จะถูกสรางขึ้นมาบนจุดแข็งขององคกร และ
แสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถกําหนดกลยุทธที่มุงเอาชนะ พัฒนา แ 
ปรับปรุง และแกไขอุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได ภายใตการ
วิเคราะห SWOT นั้น จะตองวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคกร โดยมีขั้นตอนดังนี ้

(1) การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร จะเกี่ยวกับการวิเคราะหและพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองคกร ทุกๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกรแหลงที่มาเบื้องตน
ของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือ ระบบขอมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งใน
ดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน และทรัพยากร (คน เงิน วัสดุ การ
จัดการ) คานิยมองคกร รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมาขององคกร เพื่อที่จะเขาใจสถานการณ
และผลของวิธีการดําเนินการกอนหนานี้ดวย  

• จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวเิคราะหปจจยัภายในจากมุมมองของผูที่อยู
ภายในองคกรนั้นเองวาปจจยัใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจดุเดนขององคกร
ที่องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความ
เข็มแข็งขององคกร   

• จุดออนขององคกร (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะห ปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่
อยูภายในจากมุมมอง ของผูที่อยูภายในองคกรนั้น ๆ เองวาปจจยัภายในองคกรที่เปนจดุ
ดอย ขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปน
ประโยชนตอองคกร 

(2) การประเมนิสภาพแวดลอมภายนอก โดยพจิารณาโอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงาน
ขององคกรที่จะไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมตางๆ ไดแก  

• สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิทั้งในและระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
องคกร เชน อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 

•  สภาพแวดลอมทางสังคม เชนโครงสรางประชากร ระดับการศึกษา อัตรารูหนังสือ การ
ตั้งถ่ินฐาน การอพยพและการยายถ่ิน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเชื่อและ
วัฒนธรรม 

• สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี  
• สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหมๆและพัฒนาการทางดานเครื่องมือ 

อุปกรณที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ 
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• สถานะสุขภาพ อัตราการปวย/ตายดวยโรคและภยัสุขภาพของประชากร พฤติกรรมทาง
สุขภาพ รวมถึงระบบสุขภาพ   

• สภาพแวดลอมทางสิ่ งแวดลอม  เชน  การ เปลี่ ยนแปลงทางสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ ผลกระทบจากการเกษตร อุตสาหกรรม เปนตน   

• โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกร 
ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบประโยชน ทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการขององคกรในระดับ
มหาภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลานี้มาเสริมสรางใหหนวยงานเข็มแข็งขึ้นได   

• อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวเิคราะหวาปจจยัภายนอกองคกรปจจัย
ใดที่สามารถสงผล กระทบในระดบัมหภาคในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหายทัง้ทางตรงและทางออม ซ่ึง
องคกรจําตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมี ความแข็งแกรงพรอมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได 

 (3) ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอมเมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดออน 
โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดวยการประเมินสภาพแวดลอมภายใน
และสภาพแวดลอมภายนอกแลว ใหนําจุดแข็ง-จุดออนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จาก
ภายนอกเพื่อดูวาองคกร กําลังเผชิญสถานการณเชนใดและภายใตสถานการณเชนนั้น องคกรควรจะทํา
อยางไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห SWOT ดังกลาวนี้ องคกรจะอยูในสถานการณ 4 รูปแบบดังนี้   

ก. สถานการณที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณนี้เปนสถานการณที่พึ่งปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองคกรคอนขางจะมีหลายอยาง  ดังนั้น  ผูบริหารขององคกรควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก 
(Aggressive - strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสรางและปรับใชและฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่เปดมาหา
ประโยชนอยางเต็มที่    

ข. สถานการณที่ 2 (จุดออน-ภัยอุปสรรค)  สถานการณนี้เปนสถานการณ ที่เลวรายที่สุด 
เนื่องจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปญหาจุดออนภายในหลายประการ ดังนั้น 
ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ กลยุทธ การตั้งรับหรือปองกันตัว (Defensive strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีก
ภัยอุปสรรค ตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทําใหองคกรเกิดความสูญเสียที่นอยที่สุด      

ค. สถานการณที่ 3 (จุดออน-โอกาส) สถานการณองคกรมีโอกาสเปนขอไดเปรียบดาน
การแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยู หลายอยางเชนกัน ดังนั้น 
ทางออก คือ กลยุทธการพลิกตัว (Turnaround-oriented strategy) เพื่อจัดหรือแกไขจุดออนภายในตางๆ ให 
พรอมที่จะฉกฉวยโอกาสตางๆที่เปดให    

ง. สถานการณที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณนี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอมไม
เอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน แตตัวองคกรมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอ
จนกระทั่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธการแตกตัว หรือ ขยายขอบขายกิจการ 
(Diversification strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งที่มีสรางโอกาสในระยะยาวดานอื่นๆแทน 
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 4.2. ขอพิจารณาในการวิเคราะห SWOT มีดังนี ้    

4.2.1. ควรวิเคราะหแยกแยะควรทําอยางลึกซึ้ง อยูบนพืน้ฐานของขอมูลเชิงประจักษ เพื่อใหได
ปจจัยที่มีความสําคัญจริง ๆ เปนสาเหตุหลัก ๆ ของปญหาที่แทจริง กลาวคือ เปนปจจัยที่มีประโยชนในการ
นําไปกําหนดเปนนโยบาย ตลอดจนสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ ที่จะทําใหองคการ/ชุมชนบรรลุเปาหมายที่
เปนผลลัพธขั้นสุดทาย (Result) ไดจริง          

4.2.2. การกําหนดปจจยัตาง ๆ ไมควรกําหนดของเขตของความหมายของปจจัยตาง ๆ ไมวาจะ
เปน จุดออน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ใหมีความหมายคาบเกี่ยวกัน จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองตัดสินใจ และช้ีชัดวาปจจยัที่กําหนดขึ้นมานั้นเปนปจจัยในกลุมใด ทั้งนี้เพราะปจจัยที่อยูตาง
กลุมกัน ก็ตองสมควรที่จะนําไปกําหนดกลยุทธที่ตางกนัออกไป การวิเคราะห และแนวความคิดการบริหาร
และจัดการองคกรดังกลาว สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนนิงานพัฒนาที่ดนิ เพื่อการวางแผนจัดระบบ
อนุรักษดนิและน้ําในเขตพัฒนาดินไดเปนอยางด ี อนึ่ง การนํา SWOT Analysis มาประยกุตใชในเขต
พัฒนาที่ดินในภาพรวมลักษณะตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําของลุมน้ํา ไดแสดงไวเปนตัวอยางตามตารางที่ 3  
 
ตารางที่  3  การประยุกตใช SWOT Analysis วิเคราะหสภาพเขตพัฒนาที่ดินในลักษณะพืน้ที่ตนน้าํ  กลางน้ํา 

และปลายน้ําของลุมน้ํา 
ลักษณะพื้นท่ี 
เขตพัฒนาท่ีดนิ 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

พ้ืนที่ตนน้ํา มีสภาพปาหลงเหลือ มี
แหลงน้ําตนทุน มีแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษฯ  

พ้ืนที่ปา มีความลาดเท
เกิน 35 % ตัดไมเผา
ทําลายปา เกษตรกร
ขาดการศึกษา ไมมี
ความรู ปลูกพืชยังชีพ
เชิงเดียว เผาเศษซาก
พืช ไมมีสิทธิการถือ
ครองที่ดิน  สราง
ระบบอนุรักษไมได  
ไมมีทางลําเลียง  

ทําฝายน้ําลนในลําธาร
ได  ทางลําเลียงน้ํา 
รัฐใหกาสนับสนุน
ปจจัยการผลิต และ
พัฒนาพื้นที่ใหสิทธิ
ทํากิน แตมีขอจํากัด
ทางกฎหมาย สรางปา
ชุมชน คนอยูกับปา 

พ้ืนที่ปาสงวน มีหลาย
หนวยงานเกี่ยวของ มี
กฎหมายควบคุมการ
ใชประโยชน  มีการ
ชะลางพังทลายมาก  
ดินเสื่อมโทรม 
ผลผลิตพืชตกตํ่า 
ตองกันไวเปนเปน
พ้ืนที่ปา ตากฎหมาย/
ตามลักษณะของภูมิ
ประเทศ 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
ลักษณะพื้นท่ี 
เขตพัฒนาท่ีดนิ 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

พ้ืนที่กลางน้ํา 
(พ้ืนที่ดอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกษตรกรถือครองที่ดิน 
มีความเขมแข็ง มีความ
หลากหลายการเกษตร  
มีการศึกษา มีหมอดิน
อาสา มีถนนทางลําเลียง 
มีแหลงชุมชน ชุมชน
เขมแข็ง  

ปลูกพืชเชิงเดียวเพื่อ
การคา  เผาเศษซาก
พืช ปญหาดินเสื่อม
โทรม  ราคาผลผลิต
ตกต่ํา ขาดเงินทุน 
ไมมีแหลงน้ํา 
ดินมีปญหา เชน ดิน
ดาน ดินทราย ดินเค็ม  
ดินแนนแข็ง ฯลฯ ดิน
มีการระบายน้ําดี เก็บ
น้ําไมอยู  

มีหนวยงานอื่น มี
ศูนยฯ เรียนรู มี
โรงเรียน วัด รัฐ
สนับสนุนปจจัยการ
ผลิต และพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 
เชน ถนน ทางลําเลียง 
แหลงน้ํา ระบบ
ชลประทาน ฯ 

ขาดแคลนน้ําใน
หนาแลง  ดินรวนปน
ทราย มีการชะลาง  
ดินมีความอุสมบูรณ
ตํ่าดินไมอุมน้ํา และ
เสื่อมโทรม เกษตรกร
ยากจน เชาที่ทํากิน 
 
 

พ้ืนที่ปลายน้ํา 
(พ้ืนที่ที่ลุม) 

เกษตรกรถือครองที่ดิน 
ชุมชน มีความเขมแข็ง   
มีการศึกษา มีหมอดิน
อาสา มีน้ํามากพอ  
มีแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ  เลี้ยงสัตวน้ําได 

ปลูกขาวเปนหลัก  มี
ขอจํากัดพัฒนาการทํา
เกษตรแบบผสมผสาน  
เผาฟางขาว  มีปญหา
ดินเปรี้ยว ฯลฯ 

มีหนวยงานอื่น มี
ศูนยฯ เรียนรู มี
โรงเรียน วัด ฯลฯ 
รัฐสนับสนุนปจจัย
การผลิตและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 
ถนน ระบบ
ชลประทาน ฯ 

น้ําทวมขัง เวลาฝนตก  
ขาดแหลงน้ําเก็บกัก
น้ํา มีตะกอนดินทับ
ถม  แหลงน้ําตื้นเขิน  
น้ําทะเลหนุน และน้ํา
เสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
4.3. แนวคิดการบริหารและจัดการ 
   การจัดการ (Management) หรืออาจจะเรียกวา การบริหาร หรือ การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของ
หนาที่ตาง ๆ ที่กําหนดทิศทางในการใชประโยชนจากทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร  

  การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใชทรัพยากรอยางเฉลียวฉลาด และ
คุมคา  

  การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล (Effective) หมายถึงการตัดสินใจอยางถูกตอง และมีการ
ปฏิบัติการไดสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว ดังนั้น ผลสําเร็จของการจัดการตองมีทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลควบคูกันไป (Griffin, 1997) 
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4.4. แนวคิดการจัดการ (Management Resources) ประกอบดวย 6 M’s คือ  

 4.4.1.  Men หมายถึง คน หรือ ทรัพยากรมนุษย (Human resources) หรือทรัพยากรบคุคล (Personal 
resources) 

4.4.2    Money หมายถึง เงินทุน 
4.4.3    Material หมายถึง วัตถุดิบ 
4.4.4. Machine หมายถึง เครื่องจักร 

                4.4.5.  Method or Management หมายถึง วิธีการจัดการ 
                4.4.6.   Market หมายถึง การตลาด 
 
4.5. การบริหาร (Administration) หมายถึงกระบวนการวางแผนการจัดองคกร การนําหรือการสั่งการ และ
การควบคุม ความสามารถของคนในองคกร และการใชทรัพยากรใหองคกรบรรลุเปาหมาย กระบวนการ
บริหาร (Administration process) ประกอบดวย 

4.5.1.Planning หมายถึง การวางแผน 
  4.5.2.Organizing หมายถึง การจัดองคกร 

                4.5.3.Leading or Directing หมายถึง การนําหรือการสั่งการ 
                4.5.4.Controlling หมายถึง การควบคุม 

 
4.6. ระบบและองคประกอบของระบบ 

4.6.1. ระบบ : กอนที่จะทําการวางระบบนัน้ ควรทําความเขาใจและทําความรูจักกับระบบกอนวา
ระบบคืออะไรหมายถึงอะไร มีสวนประกอบหรือองคประกอบที่จะประกอบเปนระบบไดอยางไร ซ่ึงไดมี
ผูใหคําจํากดัความและความหมายของระบบเอาไวหลายความหมายดวยกัน ดังนี ้
  4.6.2. ระบบ (System) มีความหมายตามพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ไดใหความหมาย
เอาไววา ระบบ คือ ระเบียบเกีย่วกับการรวมสิ่งตางๆ ซ่ึงมีลักษณะซับซอนใหเขาลําดับประสานเปนอัน
เดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ หรือหมายถึงปรากฏการณทางธรรมชาติซ่ึงมีความสัมพันธ ประสานเขา
กันโดยกําหนดรวมเปนอนัหนึ่งอันเดียวกนั 
   4.6.3. ระบบ (System) คือ กระบวนการตางๆ ที่อยูในเครือขายเดียวกันและมีความสัมพันธกัน
ระหวางกระบวนการเหลานั้น และเชื่อมตอกันเพื่อทํางานใดงานหนึ่งใหบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว 
  4.6.4. ระบบ (System) คือ กลุมขององคประกอบตางๆ ที่ทํางานรวมกัน เพื่อจุดประสงคอัน
เดียวกันและเพื่อใหเขาใจในความหมายของคําวาระบบที่จะตองทําการวิเคราะห จึงตองเขาใจลักษณะของ
ระบบกอน 
    กลาวโดยรวม ระบบ หมายถึง การรวมของสิ่งยอยๆ ที่เกี่ยวของกัน ตั้งแตหนึ่งสวนขึ้นไปเปน
หนวยเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงคหรือความมุงหมายอยางเดียวกัน เชน ระบบราชการแผนดิน ประกอบดวย 
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กระทรวง ทบวง กรมและกองตางๆ เปนตน หรือระบบอนุรักษดินและน้ํา ประกอบดวย มาตรการทางพืช
และมาตรการทางกล  เปนตน (ปรัชญา, 2556) 
 
4.7. การวางระบบการพัฒนาที่ดิน (Land development designing system) จึงหมายถึง การศึกษาและ
วิเคราะหระบบงานพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรใหสูงขึ้น รวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ ทั้งนี้อาจจะเปน เครือขายการ
ทํางานรวมกันขององคกรตางๆ หรือลักษณะงานตางๆ ที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกันเพื่อรักษาสมดุล
ธรรมชาติและเพื่อความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนตอไป 
 
4.8. องคประกอบของระบบ : การที่จะกลาวหรืออธิบายถึงองคประกอบของระบบวาประกอบดวยอะไรบาง
นั้น ขึ้นอยูกับความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับระบบ ซ่ึงจะไมเหมือนกัน แตโดยทั่วๆไปแลวจะแบง
องคประกอบออกเปน 6 M คือ Man, Money, Material, Machine, Management และ Morale ดังรายละเอียด 

ตอไปนี ้
  4.8.1. Man หมายถึง บุคลากร คือ ผูที่จะตองเกี่ยวของกับระบบงาน หรือหมายถึง คนทุกคนที่
เกี่ยวของกับระบบนั้นเอง อาจจะประกอบไปดวยผูบริหารระดับตางๆ ซ่ึงจะมีทั้งผูบริหารระดับสูง 
ระดับกลาง และระดับปฏิบัติงาน และอาจประกอบดวยนักวิชาการในระดับตางๆ ซ่ึงเปนผูที่มีความสําคัญไม
นอยของระบบ โดยการทํางานจะมีการบริหารระบบ โดยมีการจะตัดสินใจในแตละระดับ 
    4.8.2. Money หมายถึง เงินหรือทรัพยสินที่มีคาของระบบ ซ่ึงนับเปนหัวใจที่สําคัญอยางหนึ่งของ
ระบบ เชน เงินงบประมาณ เงินทุน เงินหมุนเวียน เงินคาใชจายตางๆ เหลานี้ เปนตน ถาการจัดการการเงิน
ของระบบไมดีพอแลว ระบบนั้นยอมจะประสบกับความยุงยากหรืออาจจะไมประสบผลสําเร็จได 

  4.8.3. Material หมายถึง วัสดุหรือเครื่องมือที่ใชในการทํางาน ซ่ึงเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่มี
ความสําคัญของระบบไมนอย  ส่ิงเหลานี้รวมทั้งในสํานักงานและนอกสํานักงานดวย 

  4.8.4. Machine หมายถึง เครื่องจักร อุปกรณ หรือเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงนับวา
เปนองคประกอบที่สรางปญหาใหกับระบบอยางสําคัญประการหนึ่งเหมือนกัน ปญหาที่ทําใหประสบความ
ลมเหลว มักเกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณการทํางานเปนสวนใหญที่ไมมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอ เชน  
เกา หรือลาสมัยทําใหตองเสียคาซอมบํารุงสูง  เปนตน 

  4.8.5. Management หมายถึง การบริหารจัดการระบบ ซ่ึงเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทําใหระบบเกิดปญหา 
ไดถาการบริหารที่ไมดีหรือไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดลอมหรือไมทันตอการเปลีย่นแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่เรียกกันวา ไมเปนไปตามโลกานวุัตร โดยเฉพาะการไดผูบริหารที่ไมมี
ประสิทธิภาพและไมซ่ือสัตยมาบริหารงาน ยอมจะทําใหระบบหรือแผนนั้นไมสามารถที่จะสําเร็จไดและ 
ตองลมเลิกไปในที่สุด 
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               4.8.6. Morale หมายถึง ขวัญและกําลังใจของบุคคลในระบบ หรือหมายถึง คานิยมของคนที่มีตอ
ระบบหรือตอองคกร ซ่ึงเปนคานิยมของคนในระบบที่มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหระบบอยูรอด ซ่ึงการกระตุนจูงใจดวยวิธีตางๆ 
ก็มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเชื่อมั่นของบุคคลในระบบนั้นก็มักจะอยูตอไปได และประสบกับความสําเร็จ
ในที่สุด 
 
 4.9. วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC) สําหรับระบบทั่วไป สามารถแบง
ออกเปนลําดับขั้นได 4 ขั้นตอน คือ 
    4.9.1. การวิเคราะหระบบงาน เปนขั้นตอนของการศึกษาระบบงานเดิมหรือขอมูลที่สําคัญที่ใชใน
ปจจุบัน (Current system) ปญหาที่เคยเกิดขึ้น ตลอดจนการศึกษาถึงความตองการของคน (People needs and 
requirements) พรอมกับการประเมินเหตุการณตาง ๆ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมมาแกปญหาและวางแผนให
เหมาะสม 

4.9.2. การออกแบบและวางระบบงาน เปนขั้นตอนหลังจากการวิเคราะหระบบงานซึ่งเปนขั้นตอน
ที่จะตองวางโครงสรางของระบบงาน ในรูปลักษณะทั่ว ๆ ไปและในรูปลักษณะเฉพาะโดยมีการแจกแจง
รายละเอียดที่แนชัดของแตละงาน หรือระบบงานยอยที่เกี่ยวของทั้งระบบที่ไดออกแบบขึ้น และจะถูกสง
ตอไปใหกับหนวยวางแผนหรือฝายปฏิบัติการเพื่อใหเปนระบบที่ปฏิบัติงานไดจริงในขั้นตอนตอไป  
  4.9.3. การนําระบบไปสูผูใช เปนขั้นตอนที่นําเอาระบบมาปฏิบัติ (Implement) ใหกับผูใชและ
ผูเกี่ยวของหรือในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อใหแนใจวาระบบงานสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงค 
ระบบงานจะตองถูกทําการตรวจสอบมาอยางดี พรอมกับการชี้แจงและอบรม (Education and training) ซ่ึง
เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหผูใชระบบหรือผูปฏิบัติการสามารถใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง 
  4.9.4. การดําเนินการสนับสนุนภายหลังการวางระบบงาน เปนขั้นตอนที่ระบบงานใหมไดถูกนํามา
ปฏิบัติ (Implement) แลวผูปฏิบัติงานอาจจะยังไมคุนเคยกับการทํางานในระบบใหม นักวิชาการและ
นักวิเคราะหระบบ ควรจะใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง เพื่อชวยเหลือผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมถึง
ความตองการตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากระบบไดถูกนํามาปฏิบัติ ซ่ึงมักจะ
เกี่ยวของกับการบํารุงรักษา ในขั้นตอนการทํางานภายใตระบบงาน (System maintenance) เพื่อจะสามารถ 
ปรับปรุงระบบงาน (System improvement) ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
  อยางไรก็ตาม เมื่อความตองการเปลี่ยนแปลงไป และระบบงานที่กําลังปฏิบัติอยูเปนประจํา 
จําเปนตองปรับปรุงใหม นักวิชาการ นักวิเคราะหระบบ และเจาหนาที่ฝายปฏิบัติ จะตองกลับไปเริ่มตนที่ขั้น
ที่ 1 ใหม เพื่อทบทวนและจะเปนเชนนี้เร่ือย ๆ ไป ถาเกิดความเปลี่ยนแปลงของระบบ 
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5. หลักการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร 
 
5.1. สถานการณทรัพยากรที่ดิน  
  ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือ 320.7 ลานไร มีภูมิประเทศเปนที่ราบ (Plains 
หรือ Low land) ประมาณรอยละ 28 ที่ดอน (Upland) รอยละ 43 และที่สูง (Highland) รอยละ 2 สถานการณ
ความตองการที่ดินอันเนื่องมาจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและความหลากหลายของการใชประโยชน
ที่ดินไดเพิ่มมากขึ้น   ดินหรือที่ดินนั้นนอกจากจะเปนปจจัยสําคัญในการทําการเกษตรเพื่อยังชีพแลว ยังเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่กอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของมวลมนุษยมากมาย  ปจจุบันมีการ
เสื่อมโทรมลงอยางมาก เนื่องจากไดมีการใชที่ดินและการจัดการดินอยางไมเหมาะสม กอใหเกิดผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  ปญหาการชะลางพังทลายของดินมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 108 ลาน
ไร ในป 2524 เปน 134.5 ลานไร หรือเทากับรอยละ 41.95 ของพื้นที่ทั้งประเทศ  กอใหเกิดผลกระทบและเกิด
ความเสียหายอยางมาก  
   ในปจจุบันพบวาการใชที่ดินกวาหนึ่งในสามของประเทศไทย อยูในภาคเกษตรกรรม โดยในป 
พ.ศ. 2541 มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 174 ลานไร คิดเปนรอยละ 54.5 ของพื้นที่ทั้งประเทศไทย เมื่อเทียบ
กับป พ.ศ. 2526 ซ่ึงมีพื้นที่การเกษตรเพียง 124 ลานไร (38.8 เปอรเซ็นต) จะเห็นวาพื้นที่เกษตรกรรมในชวง 
10 กวาปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2526 – 2541) มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 ตอป ในขณะที่เนื้อที่ปาไมมีอัตราการ
ลดลงรอยละ 1.43 ตอป จากการที่พื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 52.28 ในป  พ.ศ. 2529 เปนรอยละ 
54.53 ในป พ.ศ. 2541 โดยพ้ืนที่ปาไมมีปริมาณลดลงจากเดิมรอยละ 34.55 เปนรอยละ 32.9 ตามลําดับ นั่น
แสดงวามีการบุกรุกเขาไปในพื้นที่ปาไมเพื่อทําการเกษตรกรรม (สมเจตน, 2524) 
 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2529 ถึงป พ.ศ. 2541 พบวามีการบกุ
รุกเขาไปในพืน้ที่ปาไมหรือปาสงวน เพื่อทําการเกษตร ซ่ึงอาจเกิดจากหลายสาเหตดุวยกัน เชน 

1) พื้นที่เดิมขาดความอุดมสมบูรณ ใหผลผลิตตอไรต่ํา 
2) พื้นที่เดิมมคีวามเสื่อมโทรมจนไมสามารถทําการเกษตรได 
3) จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ทําใหมีความตองการที่ดินเพือ่การประกอบอาชีพมากขึ้น 
4) ขายที่เดิมและบุกรุกปา 

  ในประเทศไทยพบดินที่มีปญหาซึ่งเกิดขึ้นเองธรรมชาติ และมีลักษณะที่ไมเหมาะสมตอการทํา
เกษตรกรรมจํานวนมาก  จากการรวบรวมสามารถจําแนกประเภทดินไดดังตอไปนี้  
  1) ดินเค็มและดินดาง ดินเค็มที่พบในประเทศไทย พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีเนื้อที่ประมาณ 17.8 ลานไร แตเปนดินเค็มจัด 1,311,875 ไร ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ หากไมมี
การจัดการที่ดีจะมีโอกาสขยายตัวไดอีกจนถึง 19.8 ลานไร นอกจากนี้ ยังพบดินบริเวณชายฝงทะเลอีก
ประมาณ 23 ลานไร  
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  2) ดินเปรี้ยว มีเนื้อที่รามทั้งหมดประมาณ 8.2 ลานไร พบสวนใหญในพื้นที่ราบภาคกลาง 
เชน บางสวนของจังหวัดปทุมธานี นครนายก สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจีนบุรี สําหรับการดู
ลักษณะดินเปรี้ยวสังเกตไดจากน้ําในบอบริเวณที่มีดินเปรี้ยวจะใสเหมือนเอาสารสมไปแกวงและมีรสเปรี้ยว
เมื่อขุดดินลงไปอีก 50 - 150 เซนติเมตร. จะพบสารสีเหลืองคลายฟางขาวเปนจุดกระจายอยูในเนื้อดิน 
  3 )  ดินทรายจัด  มี เนื้ อที่ รวมทั้ งหมดประมาณ  7 .1  ลานไร  พบสวนใหญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต 
  4)  ดินที่มีช้ันดาน มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 0.6 ลานไร พบสวนใหญในภาคใต ดิน
ประเภทนี้เนื้อดินจะเปนทราย และมีช้ันดานจับตัวกันแข็งโดยมีเหล็กและฮิวมัสเปนตัวเชื่อม เกิดขึ้นกันใน
ระดับความลึก 2 เมตร แตสวนใหญเกิดขึ้นกวา 1 เมตร จากผิวดิน 
  5) ดินที่มีการยืดหดตัวสูง มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 2.1 ลานไร พบสวนใหญในภาค
กลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี และลพบุรี 
  6) ดินพรุ มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 505,000 ไร พบมากแถบภาคใตในพื้นที่จังหวัด
สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ชุมพร ปตตานี แตที่เปนพื้นที่แปลงใหญคือ จังหวัดนราธิวาส เปนดิน
ที่เกิดจากการทับถมของสารอินทรียโดยเฉพาะพืชที่เนาเปอยทับถมอยูเปนชั้นหนาแตกตางกันตั้งแต 50
เซนติเมตร ถึง 3 เมตร เปนดินที่ไมอยูตัวข้ึนอยูกับระดับน้ํา ขาดธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของ
พืชเมื่อระบายน้ําออกใหดินแหง ดินจะกลายสภาพเปนกรดจัด 
  7) ดินปนกรวด มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 52,388,750 ไรพบกระจายอยูทั่วทุกภาค 
  8) ดินเหมืองแรราง มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 159,000 ไร พบสวนใหญในจังหวัดพังงา ภูเก็ต 
และระนอง หลังจากการทําเหมืองแลวดินจะถูกทําลายทั้งในสภาพพื้นที่และคุณภาพของดิน พื้นที่จะขรุขระ
เปนที่สูงๆ ต่ําๆ แรธาตุพืชถูกชะลางออกไปในระหวางทําเหมือง 
  9) ดินอินทรีย มีเนื้อที่รวมกัน 0.5 ลานไร 
  10) ดินตื้น มีเนื้อที่รวมกัน 51.3 ลานไร 
  11) ดินบนภูเขา มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 96.1 ลานไร 
   จากลักษณะดินที่มีปญหาดังกลาว  หากขาดการจัดการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  นอกจากดินจะ
เสื่อมโทรมโดยตัวของมันเองแลว ยังจะเห็นการเรงใหเกิดความเสื่อมโทรมไดเร็วยิ่งขึ้น  ทําใหเกิดปญหาการ
ขาดแคลนพื้นที่ทําการเกษตรมากขึ้น 
   ปญหาตางๆ เหลานี้  ลวนแลวเกิดจากการขาดการจัดการและการวางแผนการใชที่ดินอยางถูกตอง
และเหมาะสมตามหลักวิชาการ  อยางไรก็ตาม ถึงแมเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร  จะมีอัตราเพิ่มขึ้น  แตเมื่อ
พิจารณาสัดสวนของที่ดินเพื่อการเกษตรตอประชากร  พบวามีแนวโนมลดลงจาก 2.5 ไรตอคน เหลือเพียง 
2.2 ไรตอคน เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากรสูงกวาอัตราการเพิ่มของพื้นที่เพื่อการเกษตร ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาสถานการณในการใชประโยชนที่ดินนั้น มีแนวโนมสูงขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร 
และความเจริญเติบโตของสังคมมนุษย ที่ดินถูกนํามาใชประโยชนเพื่อการดํารงชีพมากขึ้น เชน ที่อยูอาศัย 
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เกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่สาธารณะ เปนตน การบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อที่อยู
อาศัยและการเกษตรตางๆ เหลานี้ ลวนแตทําใหมีการใชประโยชนจากที่ดินมากขึ้น  และมีแนวโนมจะเพิ่ม
มากขึ้นตามลําดับ  ดวยเหตุผลดังกลาว  ประกอบกับปญหาที่จะเกิดจากการใชประโยชนที่ดินตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน  พบวาผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดิน ยังไมมีการพัฒนาและวางแผนจัดการใช
ที่ดินอยางถูกตองและเหมาะสมเพียงพอ  

การใชประโยชนจากที่ดินที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซ่ึง
สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอเกษตรกร ชุมชนและประเทศชาติ ปญหาของทรัพยากรดินและการ
ใชที่ดินจึงแยกได 2 ประการคือ ปญหาความเสื่อมโทรมของดินและปญหาการใชที่ดิน 
 
5.2. สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน  
              ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน มีสาเหตุทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการใชที่ดินที่ไม
ถูกตองตามหลักวิชาการ ตัวอยางของปญหา เชน การชะลางพังทลายของดิน ดินขาดอินทรีย และปญหาที่เกิด
จากสภาพธรรมชาติของดินรวมกับการกระทําของมนุษย เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย (พรุ) ดินทรายจัด 
และดินตื้น พื้นที่ดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมของประเทศไทย ไดแก การชะลาง
พังทลายของดิน 108.87 ลานไร พื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดินมากที่สุดคือ ภาคเหนือ ดินขาด
อินทรี ยวั ต ถุ  9 8 . 7 0  ล านไร  ปญหาดินขาดอินทรี ยวั ต ถุประมาณรอยละ  7 7  อยู ในพื้ นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม 209.84 ลานไร ซ่ึงสวนใหญอยู
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนดินเค็ม ดินกรดและดินคอนขางเปนทราย อยูในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับการใชประโยชนที่ดินไมถูกตองตามศักยภาพ คิดเปนพื้นที่ 35.60 ลานไร 

  กรมพัฒนาที่ดินไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของประเทศไทยโดยการแปลภาพถายทาง
อากาศ และขอมูลดาวเทียม และการตรวจสอบในสนาม ในป พ.ศ. 2523, 2529, 2541 และ 2544 พบวาใน
ขณะที่พื้นที่ปาไมลดลง พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งพื้นที่ชุมชนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 8 เทาตัวจาก พ.ศ. 
2523 อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาตั้งแต พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2541 พื้นที่นาไดลดลงประมาณ 3.5 ลานไร 
พื้นที่นาที่ลดลงนั้นถูกเปลี่ยนสภาพไปเปนโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย สนามกอลฟ รีสอรท หรือที่
พักผอนหยอนใจจํานวนมาก แตในชวงป พ.ศ. 2541-2544 พื้นที่นาไดเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ลานไร เนื่องจาก
หลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ไดมีการเคลื่อนยายแรงงานกลับสูภาคเกษตรมากขึ้น 

 
5.3. หลักทฤษฎีการใชท่ีดิน 

ทรัพยากรที่ดนิถือวาเปนทรพัยากรที่ไมสามารถเคลื่อนยายได และอยูหางไกลจากจดุศูนยกลางของ 
เศรษฐกิจทีแ่ตกตางกัน จะตองเสียคาขนสงในการนําเอาผลิตภัณฑมาสูศูนยกลางของธุรกิจ แหลงที่ตั้งของ
ทรัพยากรที่ดนิจึงมีบทบาทสําคัญในการใชที่ดินเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงมผีลกระทบตอคาเชาและมูลคาของที่ดิน 
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ความตองการการใชที่ดินขึน้อยูกับความเหมาะสม เพือ่ตอบสนองประโยชนสูงสุดของผูใช ทั้งผูผลิตและ
ผูบริโภค แนวความคิดที่สามารถประยุกตใชไดกับการใชประโยชนทรัพยากรที่ดนิไดแก 

5.3.1. ความไดเปรียบเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ 
5.32. ความสําคัญของระยะทางของทรัพยากรที่ดิน 
5.3.3. ความแตกตางทางคุณภาพของทรัพยากรที่ดิน 
5.3.4. ผลกระทบจากเมืองบริวารและตลาดอื่น ๆ 
5.3.5. แหลงทีต่ั้งของการใชที่ดิน 

 
 อนึ่ง ภูมิประเทศ (Topography) ลักษณะภูมิประเทศของที่ดินเปนสิ่งหนึ่งจะกําหนดการใชที่ดินนั้น

ควรจะเปนชนิดใด ที่ดินอาจจะเปนที่ราบ สูงชัน ไมสม่ําเสมอ เปนภูเขา หรือเปนที่ลุม สําหรับประเทศไทย 
การแบงลักษณะภูมิประเทศของที่ดินออกเปน 7 ชนิดดวยกัน โดยยึดถือเอาความมากนอยของความลาดชัน
เปนหลัก ซ่ึงสามารถแบงลักษณะภูมิประเทศของที่ดินออกเปนชนิดตางๆดังตอไปนี้  

• พื้นที่ราบ เกือบราบ มีความลาดชัน 0 - 2  เปอรเซ็นต  
• พื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กนอยคือ 2 - 8 เปอรเซ็นต   
• พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน ไดแกพื้นที่ซ่ึงมีความลาดชันปานกลางคือ 8 - 16  เปอรเซ็นต 
• พื้นที่ที่เปนเขา เปนพื้นที่มีความชันมาก คือ 16 - 35  เปอรเซ็นต 
• พื้นที่สูงชัน ไดแกทีด่ินที่มีความลาดชัน 35 - 50 เปอรเซ็นต 
• พื้นที่สูงชันมาก ไดแกพืน้ทีม่ีความลาดชัน 50 - 70 เปอรเซ็นต 
• พื้นที่สูงชันมากที่สุด ไดแกพืน้ที่มีความลาดชันมากกวา 75 เปอรเซ็นต  

 
5.4. การจัดการใชท่ีดิน 

ทรัพยากรที่ดินเปนสมบัติอันลํ้าคาที่โลกมอบไวใหแกสัตวโลก เพื่อการดํารงชีพ และควรถือวาเปน
สมบัติอันลํ้าคาของประเทศ ซ่ึงมิอาจหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดแทนได หากสูญเสียหรือเสื่อมโทรมลง ยิ่งไปกวา
นั้นชาติจะเจริญยิ่งใหญไดตองมีทรัพยากรที่ดินเปนพื้นฐาน จึงเปนสิ่งจําเปนที่ชนในชาติตองพยายามรักษา
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่ดินที่มีอยู ใหไดนานที่สุดเทาที่จะเปนไปได  

 โดยที่ที่ดินจัดเปนทรัพยากรประเภท Renewable resource แตเนื่องจากประเทศไทยมีจํานวน
ประชากรเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต จึงเหมือนกับวาทรัพยากรที่ดินมีนอยลง ทั้งยังมีปญหาตางๆ
อยางมากมายเกิดขึ้นกับทรัพยากรที่ดินที่มีอยูอยางจํากัด จนมีแนวโนมวาทรัพยากรที่ดินจะกลายเปน
ทรัพยากรประเภท  Non-renewable resources จึงนับวามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาทางจัดการทรัพยากร
ที่ดินที่มีอยูอยางจํากัด ใหสามารถใชประโยชนไดเพียงพอกับความตองการใชที่ เพิ่มมากขึ้น อยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังตองคํานึงถึงความจําเปนในการใชประโยชนในอนาคตอีกดวย อันหมายถึงปญหาและ
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ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินตองรีบดําเนินการแกไขใหดีขึ้น รวมทั้งหาทางพัฒนาที่ดินที่ไมเคยใช
ประโยชน หรือใชประโยชนไดอยางไมเต็มที่ หรือใชไดอยางไมเหมาะสมไมมีประสิทธิภาพ ใหสมารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางดีทั้งในปจจุบันและอนาคต หรือที่เรียกกันสั้นๆวา การใชประโยชนอยางยั่งยืน 
(Sustainable use)  

 ในการจดัการทรัพยากรที่ดนิใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืนนัน้  ยังคงตองยดึหลักกาอนุรักษ 
ทรัพยากรทั่วไปที่วา  คือตองมีการใชอยางฉลาด ใชอยางคุมคาสมเหตุผล โดยหลีกเลี่ยงมิใหเกิดของเสียหรือ
ความเสื่อมโทรมตอทรัพยากรที่ดินเองและสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน ทรัพยากรน้ํา ปาไม สัตวปา พันธุกรรมหรือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรการทองเที่ยว เปนตน ถาเปนไปไดควรจะพิจารณาใหเปนการใช
ประโยชน แบบผสมผสาน (Multiple use) คือรูจักการใชประโยชนหลายๆดานพรอมกันไป ไดแกการใช
ประโยชนที่ดินใหเหมาะกับสมรรถนะที่ดิน ไมวาจะเปนพื้นที่เกษตรกรรม อันไดแกการปลูกขาว ปลูกพืชไร 
ปลูกไมผล ใชเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร ที่อยูอาศัยและที่หลบภัยของสัตวปา เปนตน นอกจากนี้ ยังตองใชให
เกิดประโยชนแกคนในประเทศอยางทั่วถึงและยุติธรรม” ที่กลาวนี้เปนการจัดการหรือการอนุรักษทรัพยากร
ที่ดินโดยพิจารณาเปนภาพรวม สําหรับปญหาเกี่ยวกับการจัดการการใชที่ดินของประเทศไทยแตละดานจะมี
วิธีในการจัดการดังนี้  

  5.4.1. ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาต ิ
ปญหาความอดุมสมบูรณของดินตามธรรมชาติต่ําของประเทศไทย ตองใชระบบการเกษตรกรรมที่

เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน ทั้งยังหาวิธีการที่จะชวยในการปรับปรุงและบํารุงดิน รูจักการอนุรักษดินและน้ํา 
ใหมีคุณสมบัตแิละคุณภาพเหมาะแกการนาํมาใชประโยชนในแตละดานแตละพืน้ทีไ่ปก็แตกตางกนัไป 

• การใชที่ดินอยางเหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน เปนการใชที่ดินอยางฉลาด นอกจากจะ
ชวยลดความเสื่อมโทรมของดินแลว ยังชวยสรางความอุดมสมบูรณใหแกดิน และไมเกิดปญหาที่ตอง
เสียเวลาเสียเงินทองมากมายในการปรับปรุงและแกไขในอนาคต ทําใหไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้นสามารถใช
ประโยชนจากดินไดนานและคงความอุดมสมบูรณอยูตลอดไป  

• การปรับปรุงดิน หมายถึงการทําใหที่ดินทีไ่มเหมาะสมสําหรับการเกษตร สามารถนําไปใช 
ประโยชนทางการเกษตรได เชนการปรับปรุงโครงสรางของดินทราย ดินตื้น และดินปนกรวด โดยใส
อินทรียวัตถุ เชน เศษพืช แกลบ รวมทั้งปุยอินทรีย ปุยหมัก เปนตน อินทรียวัตถุนอกจากจะทําใหดินรวนซุย
แลวยังเพิ่มธาตุอาหารใหแกพืชดวย การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงโครงสรางของดินไป
พรอมๆ กับการเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน การใชปูนขาวเพื่อปรับ pH ของดินใหอยูในระดับที่
พอเหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช เปนตน การนําความรูความชํานาญดานดินและพืชมาใชรวมกัน จะทํา
ใหการปรับปรงุดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

• การบํารุงดิน หมายถึงการทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มธาตุอาหารใน
ดินดวยการใสปุย การใชปุยเคมีใหธาตุอาหารพืชมากกวา แตปุยเคมีบางชนิดเมื่อใสไปนานๆ จะทําใหดินเปน
มีความเปนกรด เชน ปุยแอมโมเนีย ทําใหดินแนนแข็ง และมีสภาพไมเหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช  
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• การปรับปรุงและบํารุงดินปกติจะตองไดกระทําไปพรอมๆ กัน กลาวคือ ภายหลังการ
ปรับปรุงดินจนสามารถนํามาใชทําการเกษตรไดแลว ก็จะตองทําการบํารุงดินเพื่อชวยใหดินมีสภาพ
เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของพืช และมีความสามารถในการผลิตมากขึ้น 

• การจัดการระบบการปลูกพืช ก็เปนวิธีที่ชวยบํารุงความอุดมสมบูรณของดินไดวิธีหนึ่ง เปน
วิธีชวยชดเชยธาตุอาหารในดินที่พืชนําไปใช ทําใหดินคงความอุดมสมบูรณไดตลอดไป ระบบการปลูกพืชที่
ดีควรมีพืชตระกูลถ่ัวรวมอยูดวย เพราะจะทําใหดินไดรับธาตุไนโตรเจนซึ่งเปนธาตุอาหารหลักเพิ่มขึ้น การ
ปลูกพืชตระกูลถ่ัวตองคํานึงถึงลักษณะและคุณภาพของดินดวย  

• การอนุรักษดินและน้ํา หมายถึงการปองกันมิใหดินและน้ําเกิดการชะลางพังทลายสูญเสีย
ไป เพื่อรักษาความสมบูรณของดินไวใหใชประโยชนไดในระยะเวลายาวนานตลอดไป การอนุรักษดินและ
น้ําสามารถทําไดหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธียอมเหมาะสมสําหรับพื้นที่แตละแหงและใหคุณประโยชนตางกัน 
          มาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรในประเทศไทยไดแก ระบบการปลูกพืช 
เชน การปลูกพืชตามแนวระดับขวางลาดเขา การปลูกขาวไรในพื้นที่ลาดเท 20-50 เปอรเซ็นต  แลวใสปุย
วิทยาศาสตร ทําใหขาวเจริญเติบโตเร็วลดการสูญเสียดินไดถึง 74 เปอรเซ็นต การปลูกพืชสลับเปนแถบ ซ่ึง
เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทมาก เพื่อลดปริมาณและความเร็วของน้ําที่ไหลบาลงมาและเก็บกักน้ําไว
ใหพืชซ่ึงปลูกในระหวางคันดิน มีน้ําใชตลอดฤดูเพราะปลูก นอกจากนี้ การไถพรวนดินใหถูกตองจะชวยลด
การสูญเสียดินได เชนการไถพรวนที่ระดับความลึกตางกัน เปนตน การใชวัสดุคลุมดิน เชน เศษพืชตางๆ จะ
ชวยรักษาความชื้นในดินและชวยเพิ่มอินทรียวัตถุในดินไดอีกดวย 

5.4.2. การใชประโยชนท่ีดิน 
• การใชประโยชนที่ดินไมเต็มที่ ตองใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนเสียใหมใหเปนการใช

ประโยชนที่ดินแบบประณีตหรือแบบเขมขน ซ่ึงเปนการเพาะปลูกแบบเพิ่มผลผลิตดวยการเพาะปลูกมาก
และตางๆชนิด มีการใชปจจัยการผลิตในระดับสูง โดยเฉพาะการคัดเลือกพันธุพืช การปรับปรุงระบบการ
ปลูกพืช ใหเปนแบบรวมหลายชนิด ผสมผสานแบบหมุนเวียน  

• การใชที่ดินผิดประเภทหรือไมเหมาะสมตอสมรรถที่ดิน การบังคับใหเจาของที่ดินหรือ
เกษตรกรใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับสมรรถนะที่ดินทําไดยาก แมแตการใชกฎหมายบังคับก็ยังมี
ปญหา วิธีเหมาะที่จะดําเนินการในขณะนี้ ไดแกการสรางความตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใช
ประโยชนที่ ดินใหตรงกับสมรรถนะที่ดิน และผลเสียจากการใชประโยชนที่ไมตรงกับสมรรถนะที่ดิน ทั้งใน
ระดับเจาของที่ดินและระดับพื้นที่ ลุมน้ํา หรือส่ิงแวดลอม 

  5.4.3. การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน  
   เปนการกําหนดทางเลือกในการจัดการใชประโยชนทีด่ิน ซ่ึงถือวาเปนทรัพยากรทีม่ีอยูอยางจํากดั

ในการพัฒนาตนเองใหไดประโยชนสูงสุดไปจนถึงคนในรุนตอๆ ไป การใชประโยชนที่ดินใหไดประโยชน
สูงสุดมีหลักเกณฑดังนี ้
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• คํานึงถึงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของที่ดินนั้นๆ  
• มีการจัดการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับที่ดินใหลุลวงหรือมีอยูในระดับที่ยอมรับได  
• คํานึงถึงการใชประโยชนทีด่ินเพื่อประโยชนหลายๆดานพรอมกันไป  
• นําหลักการทางนิเวศวิทยามาใชประโยชนในการวางแผนการใชที่ดิน  
• คํานึงถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของผูเปนเจาของที่ดิน  
• มุงการพัฒนาประเทศและยกระดับคณุภาพชีวิตที่ดีของประชากรโดยสวนรวม 

 
เปาหมายของการวางแผนการใชประโยชนที่ดินและการจัดการ มีดังนี้ 

• เพื่อลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรที่ดิน  
• เพื่อใหมกีารใชประโยชนทีด่ินอยางเต็มที่  
• เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดของเสยีและมลพษิ  
• เพื่อใหมกีารใชทรัพยากรทีด่ินอยางยั่งยนืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไมใหเกิดการเสื่อม

โทรม และไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอื่นในทางลบ 
5.4.4 ขอพิจารณาในการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนพืน้ท่ี  
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากเดิม มาเปนการใชประโยชนที่ดินชนิดใหมจําเปนตอง

พิจารณาประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ในปจจัยตางๆ ดังนี้คือ 
                 สถานการณในปจจุบัน 

• การจัดที่ดนิในปจจุบันเปนอยางไร จะมีผลกระทบหรือไมหากการจัดการที่ดินแบบเดิม
ตอไปโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง  

• วิธีการจัดการที่ดินในปจจุบนัมีอะไรบางทีส่ามารถปรับปรุงแกไข  
• หากเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในปจจุบันเปนอยางอื่นจะเกดิผลกระทบตอพื้นที่นั้น

ดานกายภาพ ชีวภาพและเศรษฐกิจสังคมอยางไร  
• การใชประโยชนชนิดใดใหผลประโยชนตอบแทนดีที่สุดและกอใหเกดิผลประโยชนอยาง

อ่ืนดวย  
• เปรียบเทียบผลประทบในการใชประโยชนที่ดินในแตละประเภทที่เลือกไว  
• การใชประโยชนแตละประเภทเกดิผลกระทบทางดานกายภาพ ชีวภาพและเศรษฐกิจสังคม

อยางไรบาง การลงทุนในกิจการนั้นๆ มีปจจัยอะไรบางในอันที่จะไดมาซึ่งผลผลิตตามตองการและจะเกิดผล
อะไรตามมา 
               สถานการณในอนาคต 

 หากมีการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่ินเปนแบบใหมแลวจะตองคํานึงถึงขอจํากัดดังนี้คือ 
• จะเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด  
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• มีความจําเปนอยางยิ่งเพียงใด  
• ปญหาและสาเหตุที่ตองเปลี่ยนแปลง  
• เปนการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรซึ่งตองลงทุนสูงอยางถาวร จนจําเปนที่จะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเหลานี้ 
 การประเมินคาของพื้นที่ไมสามารถบอกไดวาควรมกีารเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในทีด่ินนัน้ 

หรือไม แตจะเปนการเสนอขอมูลซ่ึงใชเปนการเสนอขอมูลซ่ึงใชเปนรากฐานในการตัดสินใจเพื่อใหไดรับ
ประโยชนสูงสุด ดังนั้น ผลของการประเมินคาพื้นที่ตามปกติมักจะใหทางเลือกของศักยภาพของพื้นที่ไวใน
แตละที่ดิน รวมทั้งจะบอกใหทราบถึงผลดีและผลเสียซ่ึงจะเกิดตามมาจากการใชประโยชนที่ดินแตละอยาง
เอาไวดวย 

  ดังนั้น การประเมินคาของพื้นที่ดิน จึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจวางแผนในการใชประโยชน
ที่ดินสําหรับการเกษตรอยางเหมาะสม และถูกตองมากที่สุด เพื่อจะไดกําหนดแนวทางในการที่จะแกไข
พัฒนาปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินนั้นๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดวย เพื่อใหการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติไดดําเนินไปอยางมีคุณคา มีความยั่งยืนนานเทาที่จะทําได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 

6. การสํารวจและจําแนกดินในประเทศไทย 
 

6.1. ดินคืออะไร 
 ดิน เปนวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผสมคลุกเคลากันของวัสดุที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของ

หินและแรกับซากพืชและสัตวในสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ และระยะเวลาในการเกิดที่แตกตางกัน ทําให
การเกิดดินที่คลายคลึงหรือแตกตางกันหลายชนิดปกคลุมพื้นผิวโลกอยูเปนชั้นบางๆ เปนที่ยึดเหนี่ยว 
เจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืช รวมถึงเปนแหลงน้ํา อาหารและอากาศแกส่ิงที่มีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยูใน
ดินและบนดิน 

 

6.2. ความสําคัญของดิน 

ดินสําคัญตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เปนแหลงอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยา
รักษาโรค มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม กลาวคือพืชอาศัยดินเปนที่ใหรากยึด
เกาะ เพื่อใหลําตนยืนอยูไดอยางมั่นคงแข็งแรง ตานทานตอลมพายุ เปนแหลงกักเก็บน้ํา อากาศ และธาตุ
อาหารที่พืชตองใชในการเจริญเติบโตและใหผลผลิต 
 
6.3. กําเนิดดิน  มีปจจัยหลายประการที่ควบคุมการเกิดของดิน กลาวคือ 

 6.3.1. ภูมิอากาศ อุณหภูมิและหยาดน้ําฟา เชน ฝน น้ําคาง หิมะ จะควบคุมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในดิน 
ทําใหหิน  แร และเศษซากของสิ่งมีชีวิตตางๆ ผุพังสลายตัว เกิดการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนยายสารตางๆ ใน
ดินโดยทั่วไปการสลายตัวผุพังของหิน แรและอินทรียวัตถุในพื้นที่เขตรอน เชน ประเทศไทยจะเกิดขึ้นและ
สูญเสียรวดเร็วกวาในเขตอบอุนหรือเขตหนาว ดินในเขตรอนจึงมีความอุดมสมบูรณต่ํากวา นอกจากนี้
ภูมิอากาศยังมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและกิจกรรมตางๆ ของสิ่งมีชีวิตทั้งบนดินและในดินอีกดวย  

  6.3.2. วัตถุตนกําเนิดดิน วัตถุตนกําเนิดดินเปนวัตถุที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแลวเกิด
เปนดิน อาจจะเกิดจากการสลายตัวผุพังโดยตรงจากหิน แรและซากสิ่งมีชีวิต ในบริเวณนั้นๆ หรือถูก
เคลื่อนยายมาจากที่อ่ืนโดยน้ํา ลม หรือธารน้ําแข็ง โดยแรงโนมถวงของโลก วัตถุตนกําเนิดดินมีอิทธิพลตอ
ลักษณะและสมบัติตางๆ ของดินที่เกิดขึ้น เชน เนื้อดิน สีดิน ชนิดและปริมาณธาตุอาหารในดินวัตถุตนกําเนิด
ดินที่ผุพังสลายตัวมาจากหินทราย จะใหดินเนื้อหยาบ เนื้อดินเปนดินทราย สีจาง ธาตุอาหารพืชนอย ความ
อุดมสมบูรณต่ํา สวนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินเนื้อละเอียด จะใหดินเนื้อละเอียด เนื้อดินเปนดิน
เหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว สีดํา สีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณตั้งแตสูงจนถึงต่ํา 
ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินและระยะเวลาในการเกิดดิน 

 6.3.3. สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศ หมายรวมถึง ความสูงต่ํา ความลาดชัน และทิศทางของ
ความลาดชัน ที่มีอิทธิพลตออุณหภูมิดินและความชื้นในดิน ระดับน้ําใตดิน การเจริญเติบโตของพืชพรรณ 
การผุพังสลายตัวของหิน แร การไหลบาและไหลซึมของน้ํา การชะลางพังทลายของดิน การทับถมของ
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อินทรียวัตถุในดิน โดยทั่วไปดินที่พบบริเวณที่มีความลาดชันมากๆ มักจะเปนดินตื้น ช้ันดินบนบาง บางแหง
อาจไมมีช้ันดินบนเลยก็ได มีโอกาสเกิดการชะลางหนาดินมาก ตางจากดินที่อยูบริเวณเชิงเนินที่มักจะมีดิน
ช้ันบนหนาและลึกมากกวา 

 6.3.4 สิ่งมีชีวิตหรือปจจัยทางชีวภาพ  หมายถึง พืชและสัตวทั้งขนาดใหญ ขนาดเล็ก ทั้งที่มองเห็น
และมองไมเหน็ดวยตาเปลา ซ่ึงรวมถึง มนุษยดวย ส่ิงมีชีวิตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลาย
ประการ ซากพืชและสัตว เปนแหลงของอินทรียวัตถุในดิน สัตวและจุลินทรียดิน ชวยในการยอยสลาย
อินทรียวัตถุ  

           6.3. 5. เวลา  เราสามารถใชลักษณะและสมบัติบางประการของดินในการเปรียบเทียบอายุการเกิด
ดินได เชน ความลึกของดิน ความหนาของชั้นดิน สีของดิน เปนตน ช้ันดินที่มีการสะสม อินทรียวัตถุหนา
กวาแสดงวามีระยะเวลาในการเกิดดินมากกวา ดินลึกมีระยะเวลาการเกิดดินมากกวาดินตื้น หรือดินสีแดง
ผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงมานานกวาดินสีดํา หรือสีน้ําตาล จึงถือวาดินสีแดงมีอายุมากกวา  
 
6.4. การสํารวจและจําแนกดิน 
     การสํารวจดินคือการสํารวจหาขอมูลทางวิทยาศาสตรของดิน ตลอดจนสภาพแวดลอม โดยวิธีการ
ทางสนามและการวิเคราะหขอมูลในหองปฏิบัติการ เพื่อใหทราบถงึความคลายคลึงและความแตกตางของ
ดินในแตละพืน้ที่ แลวนํามาบันทึกในรูปของแผนที่และรายงานการสํารวจดิน  
              แผนที่และรายงานสํารวจดิน จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนดิของดิน ขอบเขตและการแพรกระจาย 
ลักษณะและสมบัติของดนิ  สภาพแวดลอมของดิน ซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญในการนําไปใชประโยชน
ตางๆ ตามวัตถุประสงค เชน ดานการเกษตร ปาไม วิศวกรรม ชลประทาน ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม ภัย
ธรรมชาติตางๆ เปนตน 
     การจําแนกดินของประเทศไทยจะยึดถือระบบการจําแนกดินของกระทรวงเกษตร  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแตระบบป ค.ศ. 1938 (พ.ศ.2481) และตอมาในป พ.ศ. 2518 ไดเร่ิมนําระบบอนุกรมวิธาน
ดิน (Soil Taxonomy) มาใชจนถึงปจจุบัน โดยจําแนกดินออกเปน 6 ขั้น คือ อันดับ อันดับยอย กลุมใหญ กลุม
ยอย วงศ และชุด (ดิน)  
 
6.5. ชุดดนิ   
  ชุดดินเปนขั้นการจําแนกดินต่ําสุดของระบบ ที่ใชลักษณะและสมบัติทางสัณฐาน กายภาพ เคมี แร 
และจุลสัณฐาน ที่มีความสําคัญตอการใชประโยชนที่ดินและการจัดการดิน เชน  การจัดเรียงชั้นดิน    สีดิน 
เนื้อดิน โครงสรางดิน ความเปนกรดเปนดางของดิน แรในดินและความชื้นในดิน เปนตน ซ่ึงจะตองอาศัย
การศึกษาดินในสนามและการวิเคราะหดินจากหองปฏิบัติการเพื่อการจําแนกดินดวย  
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  ปจจุบันไดมีการศึกษาและตั้งชื่อชุดดินของประเทศไทยแลวกวา 300 ชุดดิน โดยใชช่ือสถานที่ที่
พบดินนั้นเปนครั้งแรกเปนชื่อชุดดิน เชน ชุดดินลําปาง ชุดดินนครปฐม ชุดดินปากชอง ชุดดินกุลารองไห
เปนตน ซึ่งเปนสถานที่คนทั่วไปรูจัก ทําใหมองถึงพื้นที่บริเวณนั้นมีลักษณะและสมบัติดินเปนอยางไร 
 
6.6. กลุมชุดดิน 
  เนื่องจากชุดดินตางๆ มีเปนจํานวนมาก และมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของดินที่
หลากหลาย จึงเปนการยากตอผูใชขอมูลและแผนที่  ที่ไมคุนเคยกับชื่อชุดดิน และไมสามารถจํารายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของชุดดินตางๆ ได  
  กรมพัฒนาที่ดิน ไดเขาใจถึงปญหานี้ ดังนั้น ในป 2532 จึงไดหาวิธีที่จะจัดกลุมของชุดดินขึ้นมา 
โดยใชหลักเกณฑในการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่
คลายคลึงกัน มาไวเปนกลุมเดียวกัน จากดินกวา 300 ชุดดิน ไดจัดจําแนกใหมเปน 62 กลุมชุดดินดวยกัน 
พรอมคําอธิบายสั้นๆ และเขาใจงาย เหมาะสําหรับเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป  

  กลุมชุดดินที่ 1-25 และกลุมชุดดินที่ 57-59 จัดเปนกลุมชุดดินที่พบในพื้นที่ลุม การระบายน้ําของ
ดินไมดี มีน้ําแชขังในฤดูฝน ดินมีสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง สีแดง สวนใหญ
เหมาะสมสําหรับทํานา ไมเหมาะสําหรับเพาะปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน  

    ชุดดินที่ 26-56 และ 60-62 เปนกลุมชุดดินที่พบบนพืน้ที่ดอน การระบายน้าํดีสีน้ําตาล สีเหลือง สี
แดง มีทั้งดนิตืน้และดนิลึก สวนใหญเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน 
รายละเอียดของแตละกลุมชุดดิน กลาวโดยสรุปไดดังนี้  
  6.6.1. กลุมชุดดินในพื้นท่ีลุม 

      ดินที่ลุม หมายถึง ดินที่เกิดอยูในบริเวณพื้นที่ต่ํา สภาพพื้นที่ราบเรียบ หรือคอนขางราบเรียบ การ
ระบายน้ําของดินไมดี มักจะมีน้ําทวมขังที่ผิวดินและมีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน ดินมีสีเทาหรือสีน้ําตาล
ปนเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองและสีแดง สวนใหญใชประโยชนในการทํานา เราจึงมักเรียกกันวา ดินนา
กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม ประกอบดวย 

   กลุมชุดดินท่ี 1 เปนกลุมดินเหนียวจัด ดินลึกมาก ดินบนสีดําหนา ดินลางสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล
และสีแดง มักพบรอยแตกระแหงกวางและลึกในชวงฤดูแลง การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง 
                กลุมชุดดินท่ี 2 เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึกหรือเปนดินกรดจัดมาก 
ดินลึกมาก สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดง สวนใหญพบชั้นดินกรดกํามะถันระหวางความลึก 
100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน การระบายน้ําเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก ความอุดมสมบูรณปานกลาง 
             กลุมชุดดินท่ี 3 เปนกลุมดินเหนียว ดินลึกมาก สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดง เกิดจาก
ตะกอนน้ํากรอย และอาจพบชั้นดินเลนเค็มอยูในชั้นดินลาง การระบายน้ําเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปน
ดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง 
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    กลุมชุดดินท่ี 4  เปนกลุมดินเหนียว ดินลึกมาก สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล
และสีแดง เกิดจากตะกอนน้ําจืด การระบายน้ําคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดางเล็กนอย ความ
อุดมสมบูรณปานกลาง 

 กลุมชุดดินท่ี 5 เปนกลุมดินเหนียว ดินลึกมาก สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล
และสีแดง เกิดจากตะกอนน้ําจืด การระบายน้ําเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดางเล็กนอย ความอุดม
สมบูรณปานกลาง 

กลุมชุดดินท่ี 6 เปนกลุมดินเหนียว ดินลึกมาก สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง สี
น้ําตาลและสีแดง เกิดจากตะกอนน้ําจืด การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดม
สมบูรณต่ํา 

   กลุมชุดดินท่ี 7  เปนกลุมดินเหนียว ดินลึกมาก ดินบนสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ดินลางสีเทา มี
จุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดง เกิดจากตะกอนน้ําจืด การระบายน้ําคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
หรือเปนดางเล็กนอย ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

 กลุมชุดดินท่ี 8 เปนกลุมของชุดดินที่ถูกดัดแปลงโดยการยกรอง นําดินในรองมาถมใหสูง แลว
ปรับปรุงดินเพื่อใชปลูกพืชไรหรือไมผล ลักษณะและสมบัติดินไมแนนอน (ดูลักษณะและสมบัติดินจากกลุม
ดินในพื้นที่ใกลเคียง สําหรับใชในการจัดการดิน) พื้นที่ยกรองมานานแลว ดินจะมีความอุดมสมบูรณสูง 
เนื่องจากมีการจัดการดินมานาน 
                กลุมชุดดินท่ี 9 เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดและเค็มที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับตื้นภายในความลึก 
50 เซนติเมตรจากผิวดินและมีน้ําทะเลทวมถึงเปนบางครั้ง สีเทาถึงสีเทาปนน้ําเงิน มีจุดประสีเหลืองและสี
น้ําตาล การระบายน้ําเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 
                กลุมชุดดินท่ี 10 เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับตื้นภายในความลึก 50 
เซนติเมตรจากผิวดิน สีเทา มีจุดประสีเหลืองฟางขาว สีน้ําตาลและสีแดง การระบายน้ําเลว ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 
                กลุมชุดดินท่ี 11 เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึกปานกลางในชวงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน สีเทา มีจุดประสีเหลืองฟางขาว สีน้ําตาลและสีแดง การระบายน้ําเลว 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 

กลุมชุดดินท่ี 12 เปนกลุมของดินเค็มชายทะเลที่ยังคงมีน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา สีเทาปนน้ําเงิน 
ไมพบจุดประสี การระบายน้ําเลวมาก ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณ
สูง 

กลุมชุดดินท่ี 13 เปนกลุมของดินเค็มชายทะเลที่มีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินเปรี้ยวจัด ที่ยังคงมีน้ํา
ทะเลทวมถึงเปนประจํา สีเทาปนน้ําเงิน ไมพบจุดประสี การระบายน้ําเลวมาก ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอย
ถึงเปนดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณสูง 
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               กลุมชุดดินท่ี 14 เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินเลนที่มีศักยภาพกอใหเกิดดินกรดกํามะถันใน
ระดับความลึกปานกลาง ชวงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสี
แดง อยูบนชั้นดินเลนเละสีเทาปนน้ําเงินของตะกอนน้ําทะเล การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปาน
กลาง 
 กลุมชุดดินท่ี 15 เปนกลุมดินทรายแปงละเอียด ดินลึกมาก สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองและสี
แดง การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย ความอุดมสมบูรณ
ต่ําถึงปานกลาง 

  กลุมชุดดินท่ี 16 เปนกลุมดินทรายแปงละเอียด ดินลึกมาก สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองและสี
แดง การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

กลุมชุดดินท่ี 17 เปนกลุมดินรวนละเอียด ดินลึกมาก สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองและสีแดง 
การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 18 เปนกลุมดินรวนละเอียด ดินลึกมาก สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองและสีแดง 
การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย ความอุดมสมบูรณต่ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 19 เปนกลุมดินรวนหยาบลึกปานกลางถึงชั้นแนนทึบในชวงความลึก 50-100 
เซนติเมตรจากผิวดิน สีเทา สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดง การระบายน้ําเลวหรือ
คอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย ความอุดมสมบูรณต่ํา 

กลุมชุดดินท่ี 20  เปนกลุมดินเค็ม ดินลึกมาก สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดง การ
ระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

กลุมชุดดินท่ี 21  เปนกลุมดินรวน ดินลึกมาก สีน้ําตาล มีจุดประสีเทา สีน้ําตาลและสีเหลือง พบ
บริเวณสันดินริมแมน้ํา การระบายน้ําคอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
ปานกลางถึงเปนกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

  กลุมชุดดินท่ี 22 เปนกลุมดินรวนหยาบ ดินลึกมาก สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองและสีแดง การ
ระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 23 เปนกลุมดินทราย ดินลึกมาก สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล พบในบริเวณที่ลุม
ชายฝงทะเล การระบายน้ําเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

 กลุมชุดดินท่ี 24  เปนกลุมดินทราย ดินลึกมาก สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล การระบายน้ําเลว
หรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

 กลุมชุดดินท่ี 25  เปนกลุมดินตื้นถึงชั้นลูกรังหรือกอนกรวดมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจาก
ผิวดิน สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดง การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนดางเล็กนอย ความอุดมสมบูรณต่ํา 
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 กลุมชุดดินท่ี 57 เปนกลุมดินอินทรียหนาปานกลาง มีช้ันวัสดุอินทรียหนา 40-100 เซนติเมตรจากผิว
ดินทับอยูบนดินเลนของตะกอนน้ําทะเลที่มีศักยภาพเปนดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน การระบายน้ําเลว
มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 58 เปนกลุมดินอินทรียหนา มีช้ันวัสดุอินทรียหนามากกวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน
ทับอยูบนดินเลนของตะกอนน้ําทะเลที่มีศักยภาพเปนดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน การระบายน้ําเลว
มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา 

   กลุมชุดดินท่ี 59 เปนกลุมดินรวนที่เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมบริเวณที่ราบระหวางเนินเขาและ
หุบเขา ดินลึกถึงลึกมาก มีสีน้ําตาลปนเทา สีเทาปนน้ําตาล สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดง (มีช้ัน
ดินสลับ) การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 
  6.6.2. กลุมชุดดินในพื้นท่ีดอน 

  ดินบนพื้นที่ดอน หมายถึงดินที่ไมมีน้ําแชขังพบบริเวณที่เปนเนิน มีการระบายน้ําดี สภาพพื้นที่อาจ
เปนที่ราบเรียบ เปนลูกคลื่น หรือเนินเขา ใชปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน ซ่ึงตองการน้ํานอย แบงออกเปน 
3 กลุมยอย คือ 
(1) ดินในพื้นท่ีดอนเขตดินแหง  

 เขตดินแหงเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
โดยทั่วไปมีฝนตกนอยและตกกระจายไมสม่ําเสมอ ปริมาณฝนตกเฉลี่ยนอยกวา 1,500 มิลลิเมตรตอป กลุม
ชุดดินที่พบไดแก 

 กลุมชุดดินท่ี 28 เปนกลุมดินเหนียวจัด ดินลึกมาก สีดําหรือสีน้ําตาลเขม อาจพบจุดประสีเล็กนอย 
พบรอยแตกระแหงกวางและลึกในฤดูแลง การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง  ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง 

 กลุมชุดดินท่ี 29 เปนกลุมดินเหนียว ดินลึกหรือลึกมาก สีน้ําตาล สีเหลืองและสีแดง อาจพบจุดประ
สีเล็กนอย การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  

  กลุมชุดดินท่ี 30 เปนกลุมดินเหนียว ดินลึกหรือลึกมาก ดินบนมีสีดําหนา ดินลางมีสีน้ําตาล สี
เหลือง สีแดง พบในพื้นที่สูงที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางมากกวา 500 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

  กลุมชุดดินท่ี 31  เปนกลุมดินเหนียว ดินลึกหรือลึกมาก สีน้ําตาล สีเหลืองและสีแดง อาจพบจุด
ประสีเล็กนอย การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย ความอุดม
สมบูรณปานกลาง 

 กลุมชุดดินท่ี 33 เปนกลุมดินรวนหรือดินทรายแปง ดินลึกมาก สีน้ําตาล สีเหลือง อาจพบจุดประสี
เล็กนอย เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ําและเนินตะกอนน้ําพารูปพัด การระบายน้ําดีหรือดีปาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง 
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 กลุมชุดดินท่ี 35 เปนกลุมดินรวนละเอียด ดินลึกหรือลึกมาก   สีน้ําตาล สีเหลือง สีแดง อาจพบจุด
ประสีเล็กนอย การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 36 เปนกลุมดินรวนละเอียด ดินลึกหรือลึกมาก สีน้ําตาล สีเหลือง สีแดง อาจพบจุด
ประสีเล็กนอย การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย ความอุดม
สมบูรณต่ําถึงปานกลาง 

   กลุมชุดดินท่ี 37 เปนกลุมดินรวนลึกปานกลางถึงชั้นหินในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิว
ดิน สีน้ําตาล สีเหลือง สีแดง การระบายน้ําดี ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

   กลุมชุดดินท่ี 38 เปนกลุมดินรวน ดินลึกมาก สีน้ําตาล สีเหลือง อาจพบจุดประสีเล็กนอย เกิดจาก
ตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ํา มีช้ันเนื้อดินสลับ จากการทับถมของตะกอนแมน้ําเปนประจํา การระบาย
น้ําดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง ความอุดมสมบูรณ 
ปานกลาง 

   กลุมชุดดินท่ี 40 เปนกลุมดินรวนหยาบ ดินลึกหรือลึกมาก   สีน้ําตาล สีเหลือง สีแดง อาจพบจุด
ประสีเล็กนอย การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

   กลุมชุดดินท่ี 41 เปนกลุมดินทรายหนาปานกลาง มีช้ันทรายหนา 50-100 เซนติเมตรอยูบนชั้นดิน
รวนหรือช้ันดินเหนียว สีน้ําตาล สีเหลือง พบจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล การระบายน้ําคอนขางมากเกินไปอยู
บนชั้นดินที่มีการระบายน้ําดีปานกลางหรือคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง ความอุดม
สมบูรณต่ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 44 เปนกลุมดินทรายหนา มีช้ันทรายหนามากกวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน สีน้ําตาล 
สีเหลือง สีแดง อาจพบจุดประสีเล็กนอย การระบายน้ําคอนขางมากเกินไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กรดเล็กนอย ความอุดมสมบูรณต่ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 46 เปนกลุมดินตื้นถึงชั้นที่มีเศษหิน ลูกรัง หรือกอนกรวดมากภายในความลึก 50 
เซนติเมตรจากผิวดิน สีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง การระบายน้ําดี ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดม
สมบูรณต่ํา  

  กลุมชุดดินท่ี 47 เปนกลุมดินตื้นถึงชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน สีน้ําตาล สี
เหลือง สีแดง การระบายน้ําดีหรือมากเกินไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง   ความอุดมสมบูรณปาน
กลาง 

  กลุมชุดดินท่ี 48 เปนกลุมดินตื้นถึงชั้นกอนกรวดหรือเศษหินมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน สีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง การระบายน้ําดี ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  

กลุมชุดดินท่ี 49 เปนกลุมดินตื้นถึงชั้นที่มีเศษหิน ลูกรัง หรือกอนกรวดมากภายในความลึก 50 
เซนติเมตรจากผิวดินและพบชั้นดินเหนียวในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินบนมีสีน้ําตาล สี
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เหลือง หรือสีแดง ดินลางมีสีเทาและจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดง การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

  กลุมชุดดินท่ี  52  เปนกลุมดินเหนียวตื้นถึงชั้นปูนมารลภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน สี
ดํา การระบายน้ําดี ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณ 
ปานกลาง 

   กลุมชุดดินท่ี 54 เปนกลุมดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นกอนปูนมากหรือช้ันมารลในชวงความลึก 
50 – 100  เซนติเมตร จากผิวดิน สีดํา สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนแดง หรือสีแดง การระบายน้ําดี ปฏิกิริยาดิน
เปนกลางถึงเปนดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง  

    กลุมชุดดินท่ี 55 เปนกลุมดินรวนหรือดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง เศษหินมากหรือช้ันหิน
พื้นในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน การระบายน้ําดี ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง
เล็กนอย ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง 

    กลุมชุดดินท่ี 56 เปนกลุมดินรวนลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง เศษหินมากหรือช้ันหินพื้นในชวงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน สีน้ําตาล สีเหลือง การระบายน้ําดี ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดม
สมบูรณต่ํา 

    กลุมชุดดินท่ี 60 เปนกลุมดินรวนที่เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมบริเวณที่ราบระหวางเนินเขา
และหุบเขา เปนดินลึกที่มีเศษหินและกรวดปะปน มีสีน้ําตาล สีเหลือง อาจพบจุดประสีเล็กนอย (มีช้ันดิน
สลับ) การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา  

    กลุมชุดดินท่ี 61 เปนกลุมดินบริเวณเชิงเขาเชิงเขาที่เกิดจากการทับถมและสลายตัวบริเวณที่ลาด
เชิงเขา ดินตื้นถึงลึกปานกลางและมีเศษหิน กอนกรวดหรือหินพื้น กระจัดกระจายทั่วไป การระบายน้ําดีหรือ
ดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย ความอุดมสมบูรณต่ํา  
 
(2)  ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินชื้น 

  เขตดินชื้น หมายถึง เขตที่มีฝนตกชุกและกระจายสม่ําเสมอเกือบทั้งป โดยทั่วไปมีปริมาณฝนตก
เฉลี่ยมากกวา 1,500 มิลลิเมตรตอป พบในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลของภาคตะวันออก กลุมชุดดินที่
พบ ไดแก 

  กลุมชุดดินท่ี  26  เปนกลุมดินเหนียว ดินลึกหรือลึกมาก สีน้ําตาล สีเหลือง สีแดง อาจพบจุดประสี
เล็กนอย การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง  
    กลุมชุดดินท่ี  27  เปนกลุมดินเหนียว ดินลึกมาก สีแดง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภูเขาไฟ 
การระบายน้ําดี ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

 กลุมชุดดินท่ี 32 เปนกลุมของดินรวนหรือดินทรายแปง ดินลึกมาก สีน้ําตาล สีเหลือง อาจพบจุด
ประสีเล็กนอย พบบริเวณสันดินริมน้ํา การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดม
สมบูรณต่ําถึงปานกลาง 
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 กลุมชุดดินท่ี 34 เปนกลุมดินรวนละเอียด ดินลึกหรือลึกมาก สีน้ําตาล สีเหลือง สีแดง อาจพบจุด
ประสีเล็กนอย การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

 กลุมชุดดินท่ี 39 เปนกลุมดินรวนหยาบ ดินลึกหรือลึกมาก สีน้ําตาล สีเหลือง สีแดง อาจพบจุดประ
สีเล็กนอย การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 42 เปนกลุมที่มีเนื้อดินเปนดินทรายจัดและพบชั้นดานอินทรียภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผิวดิน ดินบนสีน้ําตาลปนเทา ดินลางสีขาว ดินลางถัดไปมีสีดําหรือสีน้ําตาลเขมที่เปนชั้นดาน
อินทรีย มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดง พบตามแนวสันทรายชายทะเล ดินบนการระบายน้ํา
คอนขางมากเกินไป ดินลางการระบายน้ําคอนขางเลว ดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

กลุมชุดดินท่ี 43 เปนกลุมดินทรายที่ไมมีช้ันดานอินทรีย สีเหลือง สีน้ําตาล อาจพบจุดประสี
เล็กนอย พบบริเวณสันทรายชายทะเลหรือเชิงเขาของหินเนื้อหยาบ การระบายน้ําดีหรือคอนขางมากเกินไป 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

  กลุมชุดดินท่ี 45 เปนกลุมดินตื้นถึงชั้นลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหินมากภายในความลึก 50 
เซนติเมตรจากผิวดิน สีน้ําตาล สีเหลือง สีแดง อาจพบจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล หรือสีแดง การระบายน้ําดี
หรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

 กลุมชุดดินท่ี 50 เปนกลุมดินรวนลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง เศษหินมากหรือช้ันหินพื้นในชวงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน สีเหลือง สีน้ําตาลหรือสีแดง อาจพบจุดประสีเล็กนอย การระบายน้ําดีหรือดี
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

 กลุมชุดดินท่ี 51 เปนกลุมดินตื้นถึงชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน สีเหลือง สี
น้ําตาล ไมพบจุดประสี การระบายน้ําดีหรือมากเกินไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

 กลุมชุดดินท่ี 53 เปนกลุมดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง เศษหินมากหรือช้ันหินพื้นในชวง
ความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน สีเหลือง สีน้ําตาลหรือสีแดง อาจพบจุดประสีเล็กนอย การระบายน้ําดี
หรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
 
(3) ดินบนพื้นท่ีลาดชันสูงหรือพื้นท่ีภูเขา  

  กลุมชุดดินท่ี 62 เปนกลุมดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่ภูเขา มีความลาดมากกวา 35 
เปอรเซ็นต   พื้นที่บริเวณนี้ยังไมมีการศึกษา สํารวจดินและทําแผนที่ดิน เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ไมเหมาะสม
ตอการเกษตร ยากตอการจัดการดินและยังเปนแหลงตนน้ําลําธาร เปนที่อยูอาศัยและแพรพันธุของพืชและ
สัตว ลักษณะและสมบัติดินไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ ชนิดของหินและพืชพรรณธรรมชาติ ดังนั้น การ
จะนํามาใชเพื่อการเกษตร จําเปนตองมีการศึกษาดินและศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทําการเกษตรแบบวน
เกษตร กําหนดมาตรการและการจัดการดินเปนกรณีพิเศษที่แตกตางไปจากการจัดการดินทั่วๆ ไป 
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6.8. ดินปญหา (Problem soils) 
      ปญหาดินเปนสมบัติดินที่ไมเหมาะสมหรือเหมาะสมนอยสําหรับการเพาะปลูกพืช จําเปนตอง
ไดรับการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสามารถปลูกพืชได พืชเจริญเติบโตไดดีและไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้น กรมพัฒนา
ที่ดิน มีนโยบายเขาไปดําเนินการปรับปรุงแกไขมี 6 ปญหาดินหลัก ตามตารางที่ 4  
 
ตารางที่  4  กลุมชุดดิน ลักษณะและสมบัติดินที่เปนปญหา 

ปญหาดิน กลุมชุดดิน ลักษณะและสมบัติดินที่เปนปญหา 
1. ดินเปรี้ยวจดั 

 
 

2 พบชั้นดินที่เปนกรดรุนแรงมากหรือช้ันดินกรดกํามะถันในชวงความลึก 
100-150 เซนติเมตร จากผิวดิน ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหาร
และเกิดความเปนพิษจากเหล็กและอะลูมิเนียมในระดับเล็กนอย หนาดิน
แข็งและขาดแคลนแหลงน้ําจืด 

11, 14 พบชั้นดินที่เปนกรดรุนแรงมากหรือช้ันดินกรดกํามะถันในชวงความลึก 
50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารและ
เกิดความเปนพิษจากเหล็กและอะลูมิเนียมในระดับปานกลาง หนาดินแข็ง
และขาดแคลนแหลงน้ําจืด 

10 พบชั้นดินที่เปนกรดรุนแรงมากหรือช้ันดินกรดกํามะถันภายในความลึก 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารและเกิด
ความเปนพิษจากเหล็กและอะลูมิเนียมในระดับรุนแรง หนาดินแข็งและ
ขาดแคลนแหลงน้ําจืด 

9 มีช้ันดินที่เปนกรดรุนแรงมากหรือช้ันดินกรดกํามะถันภายในความลึก 50 
เซนติเมตรจากผิวดินและมีน้ําทะเลทวมถึงเปนครั้งคราว มีเกลือสะสมที่ผิว
ดินมาก ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารและความเปนพิษจาก
สารละลายที่ออกมามาก เมื่อขาดแคลนน้ํา พืชเหี่ยวเฉาอยางรวดเร็ว และ
ขาดแคลนแหลงน้ําจืด 
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ตารางที่  4   (ตอ) 

ปญหาดิน กลุมชุดดิน ลักษณะและสมบัติดินที่เปนปญหา 
2. ดินเค็ม 12, 13 มีเนื้อดินเปนดินเลน มีน้ําทะเลทวมถึงประจําทุกวัน ทําใหดินเปนดินเค็ม

และความสามารถในการรองรับน้ําหนักต่ํามาก ขาดแคลนแหลงน้ําจืด ไม
สามารถใชปลูกพืชได ยกเวนใชปลูกปาชายเลนและเพาะพันธุสัตวน้ําทะเล 
(บางกลุมชุดดินมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน) 

20 มีช้ันสะสมเกลือระดับความลึก 200 เซนติเมตรจากผิวดินหรือมีคราบเกลือ
สะสมที่ผิวดินมาก ทําใหดินแนนทึบ ขาดแคลนแหลงน้ําจืด เมื่อพืชขาก
แคลนน้ํา พืชจะสูญเสียน้ํา เหี่ยวเฉาและตายอยางรวดเร็ว  

3. ดินทราย 
 
 
 
 

42 มีช้ันดินทรายหนาและพบชั้นดานอินทรียภายในความลึก 100 เซนติเมตร
จากผิวดิน ทําใหความสามารถของดินในการดูดซับน้ําและธาตุอาหารต่ํา 
ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา ในชวงที่มีฝนตกชุก อาจมีน้ําทวมขัง
หรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหพืชที่ปลูกเสียหายหรือเกิดรากเนา 

43,44 มีช้ันดินทรายหนามากกวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ทําใหความสามารถ
ของดินในการดูดซับน้ําและธาตุอาหารต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลน
น้ํา ในพื้นที่ลาดชัน หนาดินงายตอการเกิดการชะลางพังทลาย 

4. ดินตื้น 47, 51 พบชั้นหินพื้นตื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ทําใหรากพืชไม
สามารถชอนไชผานชั้นหินพื้นไปได การดูดซับน้ําและธาตุอาหารต่ํา 
ความอุดมสมบูรณต่ํา เกิดการชะลางพังทลายสูงในพื้นที่ลาดชันและจํากัด
ชนิดพืชที่ปลูก 

45, 46, 48, 
49 

พบชั้นลูกรัง กอนกรวด หรือเศษหินมากในระดับตื้น พบภายในความลึก 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน ทําใหรากพืชชอนไชผานไปไดยาก การดูดซับน้ํา
และธาตุอาหารต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา ในพื้นที่ลาดชันหนาดินงายตอการ
ถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนน้ํา 

52 ดินตื้นถึงชั้นมารล ทําใหรากพืชไมสามารถชอนไชผานชั้นมารลได ดิน
เปนดางจัด ขาดแคลนน้ําและจํากัดชนิดพืชที่ปลูก 

5. ดินอินทรีย 57, 58 มีวัสดุดินอินทรียหนามากกวา 40 เซนติเมตรจากผิวดิน มีน้ําทวมขังนาน
เกือบตลอดป การรองรับน้ําหนักต่ํา เมื่อแหงดินอินทรียแหงจะยุบตัวมาก 
ดินและน้ําเปนกรดจัดมาก ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหาร พืชจะ
แสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สังกะสี โบรอน 
และแมงกานีส 
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ตารางที่  4   (ตอ) 

ปญหาดิน กลุมชุดดิน ลักษณะและสมบัติดินที่เปนปญหา 
6. ดินในพื้นที ่
ลาดชันสูง 
หรือพื้นที่ภเูขา 

62 พื้นที่ลาดชันสูงหรือพื้นที่ภูเขา มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ทํา
ใหพื้นที่ทําการเกษตร หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลายและเกิดขึ้น
รุนแรง ขาดแคลนน้ํา ยากตอการดูแลรักษาและเสียคาใชจายสูงในการ
จัดการดิน  
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7. ความสัมพันธของดิน-น้ําและพืช 
 

7.1. ธรรมชาติของทรัพยากรดินและน้ํา  
  ดิน คือเทหวตัถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลกอยูบางๆเกดิขึ้นจากการแปรสภาพหรือผุพังของ หินและ

แร ผสมรวมกับอินทรียวัตถุ สวนประกอบของดินแบงตามความสําคัญที่เกี่ยวของกบัการเจริญเตบิโตของพืช
ไดเปน 4 สวนคือ  

7.1.1. อนินทรียวัตถ ุ เปนองคประกอบสวนใหญของดิน เกิดจากการสลายตวัของหินและแรตางๆ
ออกเปนชิ้นเลก็ๆที่มีขนาดตางๆกัน  

7.1.2. อินทรียวัตถุ ดินประกอบดวยเศษซากพืชซากสัตวที่เนาเปอยแลวและถูกยอย สลายรวมทั้ง
สารที่ไดจากการสังเคราะหของจุลินทรียดิน สารตางๆ เหลานี้รวมเรียกวา ฮิวมัส ซ่ึงเปนสารแขวนลอยสีดํา
หรือน้ําตาล มีคุณสมบัติในการดูดยึดน้ําและธาตุอาหารพืชไดมากเมื่อเปรียบเทียบกับสารอนินทรีย ทําใหดิน
รวนโปรง มีการระบายน้ําและอากาศดี เปนแหลงธาตุอาหารพืชหลายชนิด เชนไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เปน
ตน 

7.1.3. น้ํา เปนองคประกอบสําคัญของพืชและสัตว   น้ําในดินนอกจากจะเปนแหลงที่รากพืช ดูด
ขึ้นมาหลอเล้ียงตนพืชแลว ยังชวยในการละลายธาตุอาหารในดินใหอยูในสภาพที่พืชสามารถนําไปใชได น้ํา
ในดินจะอยูในชองวางระหวางเม็ดดิน น้ําประกอบดวยธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอมและออกซิเจน 1 อะตอม น้ํา
เปนสารกอกําเนิดสิ่งมีชีวิต และน้ํากับชีวิตเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได เกษตรกรกับน้ําก็ตองควบคูกัน 
เพราะถาไมมีน้ําก็ทําเกษตรกรรมไมได  

7.1.4. อากาศ ชองวางระหวางเม็ดดินที่ไมมีน้ําอยูจะเปนที่อยูของอากาศ รากพืชใชออกซิเจน ใน
การหายใจเพื่อใหไดมาซึ่งพลังงานที่ใชในการดูดน้ําและธาตุอาหาร โดยทั่วไปแลวอากาศในดินมีออกซิเจน
นอยกวาอากาศบนดิน ดังนั้น การถายเทอากาศในดินจึงมีความจําเปน ดินที่มีการถายเทอากาศนอยจะมีปริมา
คารบอนไดออกไซดสูง ถามีปริมาณคารบอนไดออกไซดสูงถึงรอยละ 10 จะทําใหการทํางานของรากถูก
จํากัด นอกจากนี้ ออกซิเจนในดินยังมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียดินอีกดวย  

น้ําเปนของเหลวเกิดจากการรวมตัวกันของกาซไฮโดรเจนและกาซออกซิเจนในภาวะที่เหมาะสม 
หรือความหมายในลักษณะเปนทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งที่นํามาใชอุปโภค บริโภค ชําระลางรางกาย 
ใชในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา การผลิตพลังงาน ทรัพยากรน้ํายังเปน
ทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นทดแทนอยูตลอดเวลาเปนวัฎจักร 

   ดินและน้ําเปนปจจัยที่สําคัญมากทางการเกษตร รวมทั้งเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ เพราะ
เปนแหลงผลิตอาหารเลี้ยงประชากรและสงเปนสินคาเกษตรไปขายตางประเทศนํารายไดเขาประเทศเปน
จํานวนมากทุกป น้ําเปนสารประกอบที่พบทั่วไปในโลกและมีความจําเปน อยางมากตอทุกๆ ชีวิต ปริมาณน้ํา
สวนใหญในโลกของเราเปนน้ําเค็มในมหาสมุทรและทะเล ประมาณ 97.30 เปอรเซ็นต เปนน้ําจืดเพียง 2.67  
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เปอรเซ็นต เทานั้น และในจํานวนน้ําจืดนี้ ยังเปนน้ําแข็งที่ขั้วโลก ประมาณ 76.51 เปอรเซ็นต เปนน้ําบาดาล
ประมาณ 22.93 เปอรเซ็นต ในทะเลสาบ 0.34 เปอรเซ็นต ในอากาศ 0.03 เปอรเซ็นต ในแมน้ําลําคลอง 0.01 
เปอรเซ็นต และในดินเปยก-ดินชื้นประมาณ 0.18 เปอรเซ็นตเทานั้น น้ําในดินนี้มีผลกระทบตอคุณสมบัติ
ตางๆ ทั้งทางฟสิกส เคมี และชีวะวิทยาของดินเปนอยางมาก นอกจากนี้ น้ํายังมีบทบาทที่สําคัญตอการสราง 
ผลิตผลการเกษตรจากพืชใหไดตรงตามเวลา ทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่ตองการ ในการปลูกพืชหากมีการ
จัดการเรื่องน้ําที่ดี จะสามารถควบคุมหรือชักนําการออกดอกออกผลทั้งในและนอก ฤดูกาลเพาะปลูกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปลูกไมผลตางๆ เชน มะนาว สม มะมวงและนอยหนา เปนตน 
ดังนั้น เกษตรกรและผูเกี่ยวของกับการจัดการน้ําจึงควรมีความรูในเรื่อง ความสัมพันธระหวางดิน น้ําและพืช
อยางเพียงพอเพื่อใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตทางการ เกษตรสูง ปองกันไมใหเกิดสภาพดินเค็ม 
และมีการระบายน้ําอยางเหมาะสมอีกดวย 
 
7.2. ความสําคัญของดินตอพืช 

  ดินเปรียบเสมือนเปนที่อยูอาศัยของพืช ที่เกาะยึดเหนี่ยวของรากพืช แหลงแรธาตุอาหาร และถังน้ํา
หรือที่เก็บกักน้ําตามธรรมชาติ เพื่อใหรากพืชดูดเอาความชื้นจากดินไปใชตามชวงเวลาที่พืชตองการ โดยน้ํา
ในดินจะถูกเก็บอยูในชองวางระหวางเม็ดดินที่เปนของแข็ง ชองวางเหลานี้ถาไมมีน้ําบรรจุอยูจะมีอากาศเขา
ไปแทนที่ ดังนั้น ถาพิจารณาดินตามสถานะจะพบวาในดินมี 3 สถานะคือ สถานะของแข็ง ไดแก อนินทรีย
วัตถุและอินทรียวัตถุ สถานะของเหลว ไดแก น้ํา และสถานะกาซไดแก อากาศ สําหรับดินที่เหมาะสม
สําหรับการเกษตร ควรมีสวนที่เปนของแข็ง 50 เปอรเซ็นต กาซ 25 เปอรเซ็นต และของเหลว 25 เปอรเซ็นต 
ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที ่2  สวนประกอบของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชโดยปริมาตร 
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7.3. ความสําคัญของน้ําตอพืช  

  ความชื้นหรือน้ําในดินเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีพของพืช และพืชยังใชดินเปนตัวกลาง ของการ
เจริญเติบโตโดยน้ําในดินละลายธาตุอาหารพืชออกมาใหพืชดูดไปใชประโยชน ถาพืชขาดน้ําจะทําใหมีการ
เจริญเติบโตลดลง และใหผลผลิตจะต่ําลงดวย ทําใหกระบวนการเมตาโบลิซึมผิดปกติ ดังนั้น น้ําในดินจึงมี
ความสําคัญทั้งทางตรงและทางออมตอพืชดังนี้ 
                 7.3.1.  น้ําเปนสวนประกอบที่สําคัญมากของพืช เปนองคประกอบในเซลพืชทุกเซล  
                 7.3.2.  เปนตัวทําละลายแรธาตุตางๆ ที่เปนธาตุอาหารพืชในดนิ เพื่อใหพืชนาํไปใชประโยชน  
                 7.3.3.  เปนตัวกลางในการเคลื่อนยายสิ่งตางๆในตนพืช น้ําเปนตัวกลางสําคัญในการ เคลื่อนยาย
ธาตุอาหารจากสวนที่อยูไกลรากพืชใหไหลเขามาบริเวณรากและลําเลียงเขา ไปในลําตน ลําเลียงอาหารที่ได
จากกระบวนการแสงสังเคราะหของพืชไดแกน้ําตาลไป ยังสวนตางๆของพืช  
                 7.3.4.  น้ําทําใหเซลลพืชเตง ชวยรักษารูปทรงของพืช  
                7.3.5.  เปนตัวทําปฏิกิริยาในกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการสังเคราะหแสง กระบวนการยอย 
(Digestion) พวกแปง ไขมันและโปรตีนโดยมีเอนไซมเปนตัวควบคุม และในกระบวนการ Osmosis ก็ตอง
อาศัยน้ําเปนตัวกลางทั้งสิ้น  
 7.3.6.ชวยควบคุมอุณหภูมิของตนพืชและดินใหคงที่ เนื่องจากน้ํามีคาความรอนแฝง (Latent heat) 
และความรอนจําเพาะ (Specific heat) สูง ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิอากาศสูงขึ้นพืชจะ คายน้ําออกทางปากใบเปน
การระบายความรอนออกไปพรอมกับไอน้ํา ประกอบกับน้ําในดินยังมีบทบาทสําคัญในการปองกันสภาวะ
อุณหภูมิจัด (Extreme temperature) ของ ดินคือปองกันไมใหอุณหภูมิดินสูงหรือต่ําเกินไป  
 7.3.7. น้ําจําเปนตอการงอกของเมล็ดพืช  
 

7.4. ความสัมพันธระหวางดินกับน้ํา (Soil and water relationship) 
 ดินประกอบดวยสสาร 3 สถานะ คือของแข็ง ทั้งอินทรียวัตถุ และอนินทรียวัตถุ ของเหลวซึ่งสวน
ใหญคือน้ํา และแกส เนื้อดินและโครงสรางของดินจะเปนตัวกําหนดขนาดชองวางของเม็ดดินใหเปนที่อยู
ของน้ําและแกส ดินที่มีเนื้อหยาบ เชน ดินทรายมีคุณสมบัติใหน้ําซึมผานไดงาย แตอุมน้ําไวไดนอย ในทาง
ตรงกันขามดินเนื้อละเอียดเชนดินเหนียว มีคุณสมบัติใหน้ําซึมผานไดยากจึงอุมน้ําไวไดมาก ทั้งดินเนื้อหยาบ
และละเอียดเกินไป จึงมีคุณสมบัติในการอุมน้ําและระบายน้ําไมเหมาะสมตามความตองการของพืช ดินที่
เหมาะตอการเพาะปลูกพืชและสามารถจัดการชลประทานไดเหมาะสมควรเปนดินเนื้อปานกลางที่สามารถ
เก็บกักและระบายน้ําไดดี ชวยใหน้ําที่ถูกสงเขามายังบริเวณรากพืชจะถูกดูดยึดเก็บกักเอาไวใชไดมากและ
หากน้ํามากเกินความตองการดินก็สามารถระบายออกไปไดดี 
     ปริมาณน้ําที่ถูกดูดซับไวระหวางอนุภาคของเม็ดดินนี้มีความแตกตางกัน และไมเทากัน ขึ้นอยูกับ
ชนิดและคุณสมบัติของดิน ดังนั้น ระดับความจุในการอุมน้ําสูงสุด (Maximum field capacity) ของดินแตละ
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ชนิดยอมไมเหมือนกัน ดินทรายซึ่งมีเนื้อหยาบ เปนดินที่มีความจุในการอุมน้ําต่ําที่สุด ดินรวนมีความจุใน
การอุมน้ําต่ํารองลงมา และดินเหนียวมีความจุในการอุมน้ําสูงที่สุด จึงเปนเครื่องชี้บอกใหทราบวาดินทรายมี
ความตองการในการใหน้ําบอยครั้งกวา และปริมาณน้ําที่ใหแตละครั้งนอยกวาดินเหนียว เมื่อเปรียบเทียบกัน
 ดินเหนียวมีขนาดอนุภาคของดินเล็กมาก ยอมมีพื้นผิวสัมผัสมากกวาดินทราย เมื่อมีปริมาตรเทาๆ 
กัน ความชื้นในดินเหนียวจึงมีมากกวา ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบดูเปอรเซ็นตความชื้นถึงขีดเฉาแลว 
ความชื้นในดินเหนียวมีมากกวาดินทราย แสดงใหเห็นวา เปอรเซ็นตความชื้นมากหรือนอยไมไดเปนเครื่อง
ช้ีบอกถึงแรงดึงความชื้นวามีมากนอยเทาใดเสมอไป ดินเหนียวพบวามีแรงดึงความชื้นมากกวาดินทราย สวน
ปริมาณความชื้นที่เปนประโยชนตอพืชนั้น ดินเนื้อละเอียดสามารถเก็บความชื้นไวใหพืชไดมากกวาดินเนื้อ
หยาบเสมอ 
               น้ําเปนตัวทําลาย (Solvent) ที่ดี และตัวทําลายผิวหนาดินใหสึกกรอน (Erosive agent) น้ําฝนที่ตกลง
มากอนกระทบผิวหนาดิน ตองผานอากาศซึ่งมีกาซคารบอนไดออกไซดปะปนอยู จึงมีฤทธิ์เปนกรดอยาง
ออนเมื่อฝนตกถึงพื้น เม็ดฝนจะกระทบผิวดิน หากผิวกินดินไมมีส่ิงปกคลุม เนื้อดินจะถูกแรงตกกระทบของ
ฝนตกกระจายออกจากดิน ปริมาณของฝนที่ตกลงมามีมากขึ้น เมื่อรวมกันเขาสวนหนึ่งไหลซึมลงดินตามชอง
รูพรุนและถูกดูดซับอยูโดยรอบอนุภาคของเม็ดดิน อีกสวนหนึ่งไหลซึมตอลงสูใตดิน ชะลางเอาแรธาตุตางๆ 
และอินทรียวัตถุลงไปสะสมอยูในดินชั้นลาง บางสวนอาจซึมลงสูระดับน้ําใตดิน (Ground-water level) เกิน
กวาระดับรากพืชจะดูดขึ้นมาใชประโยชนได เรียกวาการชะลางธาตุอาหารในดิน (Leaching) นับวาเปนการ
สูญเสียธาตุอาหารตามธรรมชาติวิธีหนึ่ง น้ําฝนสวนอื่นๆ ที่เหลือซ่ึงเปนสวนเกินที่ดินจะดูดซับไวได และไม
สามารถที่จะไหลซึมผานดินตอไปไดอีก ก็จะไหลผานทวมผิวดิน กลายเปนน้ําไหลบา (Run off water) พัด
พาเอาเนื้อดิน และธาตุอาหารบนผิวดินไปกับน้ํา จากที่สูงลงสูที่ต่ํา ออกแมน้ําลําธาร ซ่ึงเปนการสูญเสียดิน
และธาตุอาหารตามธรรมชาติอีกวิธีหนึ่ง เรียกกวาการชะลางพังทลายของดิน (Soil erosion) ทําใหคุณสมบัติ
ของดินบริเวณนั้นๆ เปลี่ยนไปจากเดิมในลักษณะเสื่อมโทรมลง 
 
7.5. ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืช (Water and plant relationship) 
   น้ําในดินหรือความชื้นที่พืชดูดไปใชได (Available moisture) เปนน้ําดูดซึม (Capillary water) 
ตั้งแตระดับความชื้นชลประทาน (Field capacity) คือความชื้นในดินหลังจากน้ําอิสระถูก ระบายออกไปแลว 
จนถึงความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวร (Permanent wilting point) คือความชื้นในดินที่มีนอยจนกระทั่งพืชไมสามารถ
ดูดมาใชทดแทนการคายน้ําจนพืชเหี่ยวเฉาอยางถาวร 
 น้ําเปนปจจัยสําคัญ และเปนวัตถุดิบที่พืชดึงดูดเอาจากดินแลวนําไปใชประโยชนในกระบวนการ
ปรุงอาหาร หรือสังเคราะหแสง  เพื่อเสริมสรางการเจริญเติบโต แตกกิ่งกานสาขา ผลิดอกออกผลและเมล็ด  
              น้ํายังเปนสวนประกอบอันสําคัญภายในเซลลของพืช ซ่ึงทําหนาที่ชวยควบคุมอุณหภูมิภายในตนพืช 
และอุณหภูมิของอากาศที่อยูภายนอก ชวยรักษารูปทรงเนื้อเยื่อตางๆ ของพืชใหคงตัวไมเหี่ยวเฉา อีกทั้งเปน
ตัวทําละลายแรธาตุตางๆ ในดินใหอยูในรูปสารละลายที่พืชสามารถดูดไปใชประโยชน  
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 น้ําที่เปนประโยชนตอพืชมากที่สุด คือน้ําที่อยูในบริเวณรอบๆ รากพืช (Root zone) ซ่ึงถูกดูดซึม
เขาทางรากขนออน (Hair roots) โดยอาศัยแรงดันออสโมติค (Osmotic pressure) ของเซลลราก พืชจะมีการ
หมุนเวียนน้ําที่ดูดผานทางรากสูลําตน แลวคายออกทางใบตลอดเวลา อัตราการคายน้ําสูงขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิ 
อากาศแหงแลงและลมพัดแรง พืชจะแสดงความเหี่ยวเฉาก็ตอเมื่ออัตราการคายน้ําสูงกวาอัตราการดูดน้ํา และ
พืชจะเหี่ยวเฉาอยางถาวร (Permanent wilting) เมื่อรากหมดความสามารถที่จะดูดน้ําขึ้นมาจากดิน นั่นก็
หมายความวาความชื้นในดินอยูในสภาวะวิกฤตตอการเจริญเติบโตของพืช พืชใบกวางบางชนิด เชน 
ขาวโพด ผักกาด เกิดการเหี่ยวเฉาทั้งๆ ที่ดินยังมีความชื้นเหลืออยู ตามปกติในเวลากลางวันที่อากาศรอน 
พบวาการคายน้ําของพืชมีอัตราสูงกวาการดูดน้ํา แตละกลับตรงกันขามกันในเวลากลางคืน การคายน้ําของ
พืชจะตองใชความรอนจํานวน 540 แคลอรี ในการเปลี่ยนสภาพของน้ําจากของเหลวจํานวน 1 ซีซี ให
กลายเปนไอความรอนดังกลาวนี้ สวนหนึ่งมาจากพื้นดินที่รับเอาความรอนจากดวงอาทิตยโดยตรง ในกรณี
พื้นดินที่มีพืชขึ้นปกคลุมไดแนนหนาและทั่วถึงกัน ความรอนที่ไดรับจากดวงอาทิตยจะลดนอยลงมากจน
แทบจะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในดินบน (Top soil) ความชื้นในดินที่มีอยูจึงไดรับการสงวนไว และ
ไมสูญเสียไปโดยกระบวนการระเหยน้ําจากผิวดิน (Evaporation) หรือมีการสูญเสียนอยมาก จึงทําใหอัตรา
รวมของการระเหยน้ําและคายน้ํา (Evapotranspiration) ลดลงไปสวนหนึ่ง  
 การระเหยของน้ําในดินโดยความรอนที่มีอยู 3 ทาง คือ ดิน อากาศ และตนพืช จะเห็นไดวา
ความชื้นในดิน (Soil moisture) ซ่ึงเปนความชื้นที่เปนประโยชนตอพืชจะระเหยออกไปจากดินไดมากนอย
แคไหน และคงอยูในดินไดนานเทาใด ขึ้นอยูกับสิ่งคลุมดิน (Mulching material) ไดแก พืช เศษซากพืช และ
วัตถุอ่ืนๆจะสามารถคลุมดินไดดีเพียงไร 
 ระดับน้ําในดิน (Ground – water level หรือ Water table) มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช ดิน
ที่มีระดับน้ําใตดินอยูตื้น รากพืชจะหยั่งลงในดินไดเพียงระดับของน้ําใตดินเทานั้น การดึงดูดน้ําของรากพืช
ในแถบกึ่งรอนและชุมชื้น พืชดูดน้ําไดมากใกลบริเวณผิวดิน และคอยๆ นอยลงตามระดับความลึกของราก 
สังเกตไดเสมอวาในแถบรอนและชุมชื้น รากพืชมีปริมาณมากบริเวณใกลผิวดิน ซ่ึงสามารถดูดความชื้นใน
บริเวณนี้ไดอยางพอ ขณะเดียวกับแถบรอนและแหงแลง รากพืชดูดน้ําในบริเวณใกลผิวดินนอยกวาบริเวณที่
อยูลึกลงไป ทั้งนี้เพราะความชื้นที่อยูใกลผิวดินถูกระเหย (Evaporate) ไปในอากาศอยางรวดเร็วและปริมาณ
มากรากพืชดูดซึมไวไมทัน จึงตองดูดเอาความชื้นที่อยูสวนลึกลงไปซึ่งระเหยจากดินชากวา ดังนั้น ในฤดูแลง 
พืชที่มีระบบรากตื้น มักจะเหี่ยวเฉาตายและแหงตายเร็วกวา พืชที่มีระบบรากลึกสามารถดูดน้ําจากสวนลึก
ของดินไดดีและมีสีเขียวตลอดป โดยทั่วไปแลวน้ําที่พืชดูดเขาไปใชในการเจริญเติบโตมาจาก 4 แหลง
ดวยกันคือ 

           (1) ความชื้นที่ยังมีอยูในดินตามชองวางระหวางเม็ดดิน ความชื้นดังกลาวถามีปริมาณมากพอ
พืชก็สามารถนําไปใชได บางพื้นที่อาจจะไดรับเพิ่มเติมจากฝนที่ตกนอกฤดูกาลดวย อยางไรก็ตาม น้ําจาก
แหลงนี้พืชดูดเอาไปใชไดไมมากนัก โดยเฉพาะพืชที่มีรากตื้น เพราะดินชั้นบนจะมีการสูญเสียน้ําโดยการ
ระเหยจากผิวดินไปไดมากกวาดินชั้นลาง 
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                (2) น้ําใตดนิ ถาหากน้ําใตดนิอยูในระดับที่จะซึมขึ้นมาถึงเขตรากได รากพืชก็สามารถใชน้ํา
สวนนี้ได แตน้ําตองมีคุณภาพดี ไมมกีารสะสมของเกลือในเขตรากขึน้จนทําใหกระทบกระเทือนตอการ
เจริญเติบโตของพืช 

             (3) ฝนที่ตกในฤดูกาลเพาะปลูก ซ่ึงพืชอาจนําไปใชไดเพียงบางสวนเทานั้น โดยจะถูกกําหนด
จากปจจัยหลายอยางดวยกัน เชน อัตราและปริมาณของฝน อัตราการซึมของน้ําลงไปในดิน ความสามารถ
เก็บกักน้ําของดิน และความชื้นเดิมของดินกอนฝนตก เปนตน ถาอัตราที่ฝนตกสูงกวาอัตราที่น้ําฝนจะซึมลง
ไปในดิน สวนที่เกินก็จะกลายเปนน้ําผิวดิน (Runoff) ไหลลงสูแมน้ําลําคลอง หรือถาปริมาณที่ซึมลงไปใน
ดินมากกวาที่ดินจะเก็บไวไดก็จะมีการซึมเลยเขตรากพืชออกไปอีก ดังนั้น ปริมาณน้ําฝนที่พืชจะนําไปใชได
อยางแทจริง จึงจํากัดอยูเฉพาะสวนที่เก็บกักอยูในเขตรากหรือในแปลงปลูกที่พืชสามารถนําไปใชไดเทานั้น 
                      ( 4)  น้ําชลประทานที่จะตองจัดหามาใหแกพืชปลูกเพิ่มเติมจากขอ 1 ถึง 3 เนื่องจากวาความชื้น
ที่เหลืออยูในดินและที่ซึมขึ้นมาจากใตดินมีปริมาณนอยไมเพียงพอ ดังนั้น น้ําชลประทานที่จัดหามาเพิ่มเติม
ใหกับพืช คือปริมาณน้ําที่พืชตองการสําหรับการระเหยและคายน้ํารวมกับน้ําที่จะนําไปใชเพื่อเหตุผลอ่ืน เชน 
ควบคุมความเขมขนของเกลือในเขตรากพืช เปนตน 
 
7.6. ความสัมพันธระหวางดินกับพืช (Soil and plant relationship) 
     พืชจะเจริญเติบโต ผลิดอก ออกผล และติดเมล็ดได ตองมีที่เกาะยึดเหนี่ยว  มีธาตุอาหาร และน้ํา
อยางเพียงพอ ดินเปนเทหวัตถุธรรมชาติ และเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญซึ่งพืชจะขาดเสียมิได นอกจากดินจะ
เปนตัวกลางใหรากพืชไดเกาะยึดแลว ยังเปนที่สะสมของแรธาตุ อาหารที่ไดจากการแปรสภาพของวัตถุตน
กําเนิดอินทรียวัตถุที่ไดจากการแปรสภาพของวัตถุตนกําเนิดอินทรียวัตถุที่ไดจากการเนาเปอยสลายตัวของ
ซากพืชและสัตว น้ําจากน้ําฝนที่ตกลงมาตามธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ทีกิจกรรมตาง ๆ อยูในดิน 
หากปราศจากดิน พืชทั้งหลายคงจะไมอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ ดินก็เชนเดียวกับพืช แตละชนิดจะแตกตางกัน 
และมีลักษณะไมเหมือนกัน จะเห็นไดจากสีของดิน บางแหงมีมีเขม อีกแหงหนึ่งเปนสีแดง สีของดินมีผลมา
จากวัตถุตนกําเนิดที่แตกตางกัน ดินยังมีความลึกของชั้นดินที่แตกตางกันดวย ดินตามบริเวณที่ราบต่ํามักมี
ความลึกหรือความหนามากกวาดินที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ลาดชัน ขนาดของเม็ดดินที่ประกอบเขาเปนเนื้อดินก็
ยังแตกตางกันไปอีก คือมีขนาดตั้งแตอนุภาคเปนดินทราย ดินทรายแปงและดินเหนียว นอกจากนี้ สภาพ
คุณสมบัติทางเคมีของดินแตละชนิดแตกตางกันออกไปอีกขึ้นอยูกับวัตถุตนกําเนิด สภาพและชนิดของพืช
พรรณที่ขึ้นอยูเดิม ส่ิงตาง ๆ ดังกลาวมานี้ มีความสัมพันธตอชนิดและการเจริญเติบโตของพืชที่จะปลูก พืช
จะเจริญเติบโตไดดีนั้น ดินที่ใชปลูกตองมีความอุดมสมบูรณอยูในเกณฑดีพอ 
 ดินที่มีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินทราย โดยเฉพาะดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเนื้อดินเปน
ทรายมากกวาดินในภาคอื่นๆ เมื่อดินสวนใหญมีเนื้อเปนทราย จะมีผลตอชนิดและการเจริญเติบโตของพืช
พรรณที่ขึ้นอยู ความอุดมสมบูรณจัดอยูในเกณฑต่ํา เพราะองคประกอบของหินทรายมีแรจําพวกควอท 
(Quartz) เกือบทั้งหมด แรประเภทนี้เมื่อแปรสภาพกลายเปนดินจะไมสามารถปลดปลอยธาตุอาหารอันใดที่
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เปนประโยชนตอพืชไดมาก ขนาดอนุภาคดินทราย เปนขนาดที่เกือบจะไมมีบทบาททางปฏิกิริยาเคมีในดิน
เลย จึงทําใหพืชพรรณที่ขึ้นอยูในดินพวกนี้ไมเจริญงอกงามเทากับดินที่เปนเนื้อละเอียด ผลผลิตที่ไดรับมักอยู
ในเกณฑต่ํา 
 ส่ิงมี ชีวิตที่ขึ้นอยูบนดิน  ไดแกพืชพรรณ  และกิจกรรมของสิ่งที่มี ชีวิตในดินมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะและคุณสมบัติของดินที่แตกตางกันออกไป ดินในบริเวณทุงหญาจะมีอัตราการเพิ่ม
อินทรียวัตถุสูงกวาดินบริเวณที่เปนปาสูงมาก จึงทําใหดินบริเวณทุงหญาสวนใหญมีสีดําและลึกกวา อยางไร
ก็ตาม การเจริญเติบโตของพืชพรรณบนดินจะเปนตัวการที่สําคัญอันหนึ่ง ในการที่จะกําหนดความคงอยู 
และความอุดมสมบูรณของดิน หากดินนั้นมีพืชพรรณที่ขึ้นอยูอยางแนนหนามาเปนระยะเวลานาน ดินจะอยู
ในสภาพความอุดมสมบูรณคอนขางสูง เนื่องจากพืชพรรณท่ีขึ้นอยู ตลอดจนกิ่งใบแหงที่รวงหลนทับถมกัน
บนดินจะทําหนาที่ปกคลุมผิวดิน ปองกันความรอนจากแสงแดดไมใหแผดเผา สกัดกั้นการตกกระทบของ
เม็ดฝน ลดปริมาณการระเหยน้ําจากผิวดินและชวยใหการดําเนินกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดินเปนไป
โดยสะดวก  จึงเห็นไดวาความคงอยูของดินนั้น ขึ้นอยูกับความคงอยูของพืชพรรณบนดิน หากพืชพรรณถูก
ทําลายไปโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง นิเวศวิทยาของพืชจะเสียไป ดินถูกปลอยทิ้งใหอยูในสภาพวางเปลา ผล
เลียหายตางๆ จะตามมา ในที่สุดดินจะเกิดการความเสียหายและกระทบกระเทือนตอความเสื่อมโทรมของดิน
ที่พืชขึ้นอยู ดังนั้น ความอุดมสมบูรณของดินจะคงอยู และสามารถใชประโยชนไปไดอยางยั่งยืน ก็ขึ้นอยูกับ
พืชพรรณที่เจริญเติบโต และความหนาแนนของพืชพรรณที่เจริญเติบอยูบนพื้นดินนั้นอีกดวย 
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8. องคความรูเพื่อการวางแผนและจัดระบบการพฒันาที่ดิน 
 

 8.1. ระบบขอมูลดิน 
   ระบบขอมูลดิน มีประโยชนตอการสนับสนุนงานวางระบบการพฒันาที่ดินและพัฒนาการเกษตร
และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากตองอาศัยระบบขอมูลดินเปนพื้นฐาน อีกทั้งยังเปนประโยชนตอ
การศึกษาและพัฒนาดานพฒันาที่ดินและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ระบบขอมูลดินมีวิธีการตางๆ ดังนี้ 
 
8.2. การสํารวจและการจําแนกดิน 
   8.2.1. การสํารวจดิน คือ การศึกษาหาขอมูล หรือขอสนเทศทางดานวิทยาศาสตรของดิน ในบริเวณ
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อทราบถึงสภาพ ลักษณะของดิน และจําแนก ตลอดจนตรวจหาขอบเขตของดิน ทําแผน
ที่แสดงการแพรกระจายของดิน แปลความหมายเพื่อจุดประสงคอันเปนประโยชนที่ตองการ และทํารายงาน
การสํารวจดิน 
   8.2.2. การจําแนกดิน หมายถึงการรวบรวมดินชนิดตางๆ ที่มีลักษณะหรือคุณสมบตัิที่คลายคลึงกัน
ตามที่กําหนดไว ใหเปนหมวดหมูอยางเปนระเบียบ เพื่อสะดวกในการจดจําและนําไปใชงานในการพัฒนา
ที่ดิน 
  ระบบการจําแนกดิน ที่กรมพัฒนาที่ดินใชอยูในปจจุบัน เปนระบบการจําแนกดินที่ เรียกวา  
อนุกรมวิธานดิน  (Soil Taxonomy)  ซ่ึงไดมีการพัฒนาและนําออกมาใชคร้ังแรกในป พ.ศ. 2503  ซ่ึงได
ทดลองใชในสหรัฐอเมริกากอน ตอมาไดนําไปทดลองใชในบางประเทศในยุโรปและเอเชีย  ระบบที่กลาวนี้
ไดมีการปรับปรุงแกไขมาเรื่อยๆ  เมื่อมีขอมูลเพิ่มขึ้นเพื่อจะไดนําไปใชในประเทศตางๆไดอยางกวางขวาง 
จนกระทั่งป พ.ศ. 2518  ทางกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาไดจัดทํารูปเลมถาวรออกมาเผยแพรและเรียก
ระบบการจําแนกดินนี้ใหมวา  “Soil Taxonomy”  อยางไรก็ตาม ไดมีการปรับปรุงแกไขตอมาอีกจนถึง
ปจจุบัน   อนึ่ง การที่กรมพัฒนาที่ดินไดนําระบบการจําแนกที่ดินนี้มาใชในประเทศไทย  เนื่องจากเหตุผล
ดังนี้คือ (เฉลียว, 2530) 
  (1) เปนระบบขั้นตอนการจําแนก  (Categories of classification)  สมบูรณเชนเดียวกับการ
จําแนกพืชและสัตว กลาวคือมีอยู  6  ระดับ  ไดแก  อันดับ  อันดับยอย  กลุมดิน  กลุมดินยอย  วงศ  และชุด
ดิน 
  (2) ช่ือของดนิที่จําแนกไวตั้งแตระดับอนัดบั ถึง ระดับวงศ  มีความหมายในตนเองและบง
ลักษณะที่สําคัญของดินที่มีการจําแนกไว 
  (3) ลักษณะของดนิที่ใชในการจําแนกแตละขั้นตอนกําหนดไวคอนขางแนนอน สามารถวัด
และตรวจสอบไดทั้งในสนามและในหองปฏิบัติการ และเปนลักษณะของดินคอนขางมั่นคงแนนอนไม
เปลี่ยนแปลงงาย 
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 (4) เปนระบบการจําแนกดนิที่สามารถนําผลของการจําแนกไปใชเปนสื่อในการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีทางการเกษตรระดับประเทศหรอืภูมิภาคไดดี  โดยเฉพาะการจําแนกดินในระดับวงศ 
  (5) เปนระบบที่มีวัตถุประสงคกวาง สามารถวินิจฉัยคุณภาพของดนิที่จําแนกไวไปใชใน
กิจการไดหลายอยาง 
  (6)   เปนระบบที่มีแนวโนมวาจะใชแพรหลายและกลายเปนระบบสากลตอไป 
               อยางไรก็ตาม ขั้นตอนของการจําแนกดินที่กรมพัฒนาที่ดิน ไดใหความสําคัญไว ไดแก  ขั้นตอน
การจําแนกดนิขั้นต่ํา  (Low categories) คือระดับชุดดนิ (Soil series) และระดับวงศ (Soil family) 
  ดังที่กลาวแลวระบบการจําแนกดินแบบอนุกรมวิธานดิน มีขั้นตอนการจําแนกพอเทียบไดกับ
อนุกรมวิธานพืช (Plant taxonomy) ดังนี้ 
  อนุกรมวิธานดิน     อนุกรมวิธานพืช 
  อันดับ  (Order)     ไฟลัม (Phylum) 
  อันดับยอย  (Suborder)    ช้ัน (Class) 
  กลุมดิน  (Great Group)    ช้ันยอย (Subclass) 
  กลุมดินยอย  (Subgroup)    อันดับ (Order) 
  วงศ  (Family)     วงศ    (Family) 
  ชุดดิน  (Series)     ตระกูล (Genus) 
  
 กลาวโดยสรุปหลักเกณฑการสํารวจและจาํแนกดินของประเทศไทย ประกอบดวย 9 อันดับ (Oder) 
19 อันดับยอย (Suborder) 39 กลุมดิน (Great group) 60 กลุมยอย (Sub group) และกวา 300 ชุดดิน (Soil 
series) 
 กลุมชุดดิน เปนการรวบรวมเอาชุดดินตางๆ ที่มีลักษณะและศักยภาพในการใชประโยชนที่
คลายคลึงกัน มารวมเขาดวยกันและเรียกหนวยแผนที่นั้นวา “กลุมดิน” ในเบื้องตน ฐานขอมูลที่นํามาใชเปน
หนวยแผนที่ดินในระดับ “ชุดดิน” ขนาดมาตราสวน 1:100,000 รวมกับการใชเทคนิคการรับรูขอมูล
ระยะไกล (Remote sensing)   และการตรวจสอบสภาพแวดลอมและสมบัติดินในสนามเพิ่มเติม โดยได
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลดินมาอยางตอเนื่อง พรอมทั้งไดจัดทําโปรแกรมระบบรียกใชสารสนเทศขอมูลดิน 
(Soil view 1.0) เพื่อเผยแพรผลงานของกรมพัฒนาที่ดิน และในป พ.ศ. 2547 โดยสํานักสํารวจและวาง
แผนการใชที่ดิน ไดเร่ิมดําเนินการผลิตแผนที่กลุมชุดดิน ขนาดมาตราสวน 1:25,000 ซ่ึงเปนการปรับปรุง
ฐานขอมูลดินเดิม รวมกับการใชเทคนิคการรับรูขอมูลระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS)  และ
ขอมูลจากภาพแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข ประกอบดวยขอมูลแบบจําลองระดับความสูงเชิงเลข  (DEM) 
เสนชั้นความสูง (Contour) คาพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่ง และภาพถายทางอากาศ ขอมูลทางธรณีวิทยา (จาก
แผนที่ธรณีวิทยา) และขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยที่ใหกําเนิดดิน (Soil forming factors)  พรอม
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ทั้งตรวจสอบสภาพแวดลอมและสมบัติดินในสนามเพิ่มเติม สําหรับหนวยแผนที่ในแผนที่กลุมชุดดิน ขนาด
มาตราสวน 1:25,000 เปนประเภทของกลุมชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 
 
8.3. การจําแนกความเหมาะสมของดิน 
    การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ  เปนการจัดหมวดหมูของดินโดยอาศัย
ลักษณะและคุณสมบัติตางๆ ทางกายภาพ  และทางเคมีของดิน ตลอดจนสภาพแวดลอมของดินบางประการที่
มีผลตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืช  ลักษณะและคุณสมบัติตางๆ  ของดินตลอดจน
สภาพแวดลอมของดินบางประการที่ไดจากการศึกษา  จําแนกดินในภาคสนาม  ตามหลักเกณฑการจําแนก
ดินระบบอนุกรมวิธานดิน  การจําแนกดินออกเปนหมวดหมูอยางมีระบบ ทําใหจดจําไดงายและยังสามารถ
นําเทคโนโลยีจากที่หนึ่งไปถายทอดสูอีกแหงหนึ่งไดอยางสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาและคาใชจายใน
การศึกษาไดมาก (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2542) 
  การจําแนกความเหมาะของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เปนการประเมินหรือแปลขอมูลดินให
เปนภาษางายๆ วา  พื้นที่แหงนั้นมีความเหมาะสมตอการเพาะปลูกมากนอยเพียงไร  มีขอจํากัดที่มีผลกระทบ
ตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชรุนแรงอยูในระดับใด ทั้งนี้เพื่อจะไดใชเปน
แหลงขอมูลเบื้องตนในการแกไขปญหาและขอจํากัดเหลานั้น  ทําใหการแกไขปญหาและขอจํากัดนั้นๆได
ถูกตอง  ซ่ึงชวยลดคาใชจายในการลงทุนและไดผลผลิตตอบแทนในอัตราที่คุมคาตอการลงทุน  
 
8.4. การวางแผนการใชท่ีดนิ 
  การใชท่ีดิน หมายถึง การนําที่ดินมาใชเพื่อตอบสนองตอความตองการของมนุษยในดานตางๆ เชน 
เพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม และที่อยูอาศัย เปนตน จากประวัติศาสตรพบวาไดมีการวาง
แผนการใชที่ดิน โดยผูนําสูงสุดของเมืองหรือของประเทศอยูแลว แตอาจดวยวัตถุประสงคและความจําเปนที่
แตกตางกันกับในสมัยปจจุบันไปบาง โดยเฉพาะไมไดเกิดจากความจํากัดของทรัพยากรเปนขอพิจารณาหลัก 
ในสมัยนั้น เหตุผลใหญมาจากการปองกันภัยจากขาศึกศัตรูและความจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน ส่ิงที่
แสดงใหเห็นเปนตัวอยางไดแก การเลือกทําเลที่ตั้งทางยุทธศาสตรของเมืองตางๆ ยอนไปตั้งแตสมัยสุโขทัย 
สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี รวมทั้งการกอตั้งกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงที่ตั้งเมืองหลวงจะอยูบริเวณที่ลุมริม
ฝงแมน้ํา ดวยเหตุผลความเหมาะสมดานแหลงน้ําเพื่อเล้ียงประชาชน และเปนการใชพื้นที่เพื่อเตรียมเสบียง
อาหารเพื่อสูศึกในเวลาจําเปนอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาใชทําเลใกลลําน้ําเพื่อการสัญจรไปมาก มี
การวางระบบกําแพงเมือง ประตูเมือง ระบบคันคูกั้นน้ํา ที่เตรียมพรอมไวเปนปรากการปองกันการบุกรุกของ
ขาศึกศัตรู รวมทั้งสํารองน้ําไวใชในฤดูแลง อยางไรก็ตามหลักการและวิธีการตางๆ ไมไดปรากฏเปนลาย
ลักษณอักษรเหมือนกันในปจจุบัน (สมเจตน, 2524) 

  การวางแผนการใชท่ีดิน จึงหมายความวา การวางนโยบายและแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมกับ
สภาพของดิน  และสอดคลองกับประเภทของที่ดินที่ไดจําแนกไว 
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     ถึงแมวาการวางแผนการใชที่ดินเกิดขึ้นมานานแลว แตการมอบหมายภาระหนาที่เฉพาะแก
หนวยงานดําเนินการดานนี้ เพิ่งปรากฏในเวลาเพียงสามสิบกวาปที่ผานมา การวางแผนการใชที่ดิน จึงยังไม
เปนที่รูจัก และแพรหลายมากนัก อยางไรก็ตาม เมื่อสังคมมีขนาดใหญขึ้น ความตองการที่ดินมีมากขึ้น จึงได
มีการกลาวถึงกันมากในเรื่องความตองการแผนการใชที่ดิน ดังตัวอยางคําแถลงนโยบายในการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลซึ่งนําโดยนายกชวน หลีกภัย กลาววา การตื่นตัวและตระหนักถึงความตองการแผนการ
ใชที่ดิน เพื่อชวยงานดานการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศนั้น สืบเนื่องจากเหตุผลหลายประการ
ดวยกัน หนึ่งในจํานวนนั้นไดแก ความตองการขอมูล บรรทัดฐานและกรอบเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ
เพื่อใชแกไข บรรเทา และหยุดยั้งปญหาตางๆ ดังเปนขาวและพบเห็นกันในชีวิตประจําวัน เชน การลดลงของ
พื้นที่ปาไมและสภาพปาไมเสื่อม เนื่องจากการบุกรุกเขาไปใชประโยชน ไดสงผลถึงความแหงแลงและ
อุทกภัย หรือความขัดแยงระหวางชาวนากุงกับนาขาว การทิ้งลางของพื้นที่นากุงเดิม หรือการนําเอาพื้นที่ที่รัฐ
ไดจัดสรางระบบชลประทานไวเพื่อการเกษตรกรรมไปสรางบานจัดสรร เหลานี้ลวนเปนผลมาจากการขาด
การวาแผนการใชประโยชนที่ดิน ซ่ึงจะตองเพิ่มหนาที่ของรัฐที่ตองประสานและแกไขดวยเหตุผลที่
ประชาชนยอมรับ 
       ความจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตองสนองตอบตอความตองการของประชากรที่หนาแนน 
บวกกับความสลับซับซอนของปญหาที่มีมากขึ้น ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติไมเหลือเฟอเหมือนแตกอน ที่
วางไดถูกจับจองจนหมด ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไปจากการผลิตเพื่อใชเองเปนเพื่อการคา การแกงแยงแขงขัน
มีมากและรุนแรงขึ้น ความตองการใชทรัยพากรจึงมากขึ้นเปนเงาตามตัว ประสบการณที่เกิดจากการขาด
แคลนทรัพยากร จึงปรากฏชัดเจนขึ้นเปนลําดับ โครงการพัฒนาตางๆ ไดเกิดขึ้นมากมาก พรอมกับความ
สูญเสียในทรัพยากร ดังนั้น ในสถานการณและความจําเปนสําหรับการพัฒนาประเทศเชนนี้  การตัดสินใจ
อยางใดอยางหนึ่ง จึงตองมีความรอบคอบและมีเหตุผลที่เหมาะสมอยางเพียงพอ การใชขอมูลที่ไดรับการ
วิเคราะหและกลั่นกรองอยางมีเหตุผล จะชวยการตัดสินใจที่ดี เพื่อใหไดทางเลือกที่ฉลาดและเหตุผลที่สังคม
ยอมรับ จึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยประกันความปลอดภัยจากความลมเหลวของการตัดสินใจที่ผิดพลาดไดสวน
หนึ่ง ยิ่งในสถานการณที่ประเทศชาติตองอยูในเวทีการแขงขันในทุกๆ ดานกับนานาประเทศอยางรุนแรง 
ดวยช้ันเชิงและกลยุทธที่แปลกใหมขึ้นเรื่อยๆ นี้ การปราศจากการวางแผนจึงเปนอันตรายอยางยิ่ง เพราะ
จะตองตกเปนรองและเปนผูดอยโอกาสในการแขงขันไปในทันที ดวยเหตุการณและเหตุผลตางๆ ขางตน จึง
นาจะเปนสิ่งแสดงถึงความสําคัญและความตองการแผนการใชที่ดินไดเปนอยางดี 
 
8.5. เขตเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจ 
           การกําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจที่มีระบบฐานขอมูล ประกอบดวย ขอมูลการใชประโยชน
ที่ดินในปจจุบัน สมบัติของดินดานกายภาพและเคมี พื้นที่รับน้ําชลประทาน ขอบเขตปาไม ขอมูลภูมิอากาศ 
ตําแหนงที่ตั้ง แหลงรับซื้อผลผลิต และ เปาหมายการผลิตพืช ตามยุทธศาสตรของรัฐบาล อันเปนการ
วิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจแตละชนิดเพื่อใหมีปริมาณผลผลิต ออกสูตลาด 
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สอดคลองกับเปาหมายของรัฐบาลและปรับโครงสรางระบบการผลิตภาคการเกษตรซึ่ง ไดพัฒนาเปน
โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ  
               การกําหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ที่สามารถแขงขัน
กับตางประเทศได ประกอบดวย ขาวนาป ขาวนาปรัง ออย ขาวโพด ถ่ัวเหลือง มันสําปะหลัง สับปะรด ปาลม
น้ํามัน ยางพารา กาแฟ ทุเรียน และลําไย ซ่ึงจะเปนขอมูลเบื้องตนในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรอยางยั่งยืนตอไป  
 
8.6. การถือครองท่ีดินการเกษตร 
      ในชวงระยะเวลา 20 ถึง 30 ปที่ผานมา ทุกประเทศทั่วโลกไดมีการเปลี่ยนการใชที่ดินจากพื้นที่ทํา
การเกษตรมาเปนพื้นที่ตัวเมือง (Urban area) พื้นที่อุตสาหกรรม และสถานที่พักผอน ทําใหพื้นที่ดินที่ใชทํา
การเกษตรชั้นดีเยี่ยม (Prime farmland) ของโลกลดลงอยางมากมาย ตัวอยางเชน ประเทศแคนาดา พื้นที่ทํา
การเกษตรเปลี่ยนมาเปนพื้นที่ตัวเมือง ซ่ึงประมาณ 58 เปอรเซ็นตของพื้นที่จํานวนนี้เปนพื้นที่ที่ใชทํา
การเกษตรชั้นดีเยี่ยม สําหรับสหรัฐอเมริกา มีการสูญเสียพื้นที่ดินที่ใชทําการเกษตรชั้นดีเยี่ยมปละหนึ่งลาน
เอเคอร หรือเทากับสูญเสีย 320 เอเคอรทุกๆ ช่ัวโมง สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ที่ใชทําการเกษตรอยางดีเยี่ยม
ประมาณ 384 ลานเอเคอร แตปจจุบันไดนํามาใชเพาะปลูกเพียง 250 ลานเอเคอร สวนอีก 134 ลานเอเคอรยัง
ไมไดนํามาใชทําการเพาะปลูก สําหรับพื้นที่เพาะปลูกที่เปนดินอื่นๆ มีประมาณ 150 ลานเอเคอร 
   ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดพยายามรักษาสงวนพื้นที่ดินที่ดีเยี่ยมนี้ไวทําการเกษตรดวยวิธีการตางๆ 
ในสหรัฐอเมริกาการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม (Farmland protection) มีอยู 3 วิธีใหญๆ คือ (1) การให
ส่ิงจูงใจ (Incentive programs) (2) ควบคุมการใชที่ดินโดยการบังคับการใชที่ดิน (Land use controls based on 
involuntary programs) เชน กําหนดเปนเขตเกษตรกรรม (Agricultural zoning) และ(3) ไดแก การควบคุม
การใชที่ดินโดยวิธีอาสาสมัคร (Land use controls using volunteer programs) ซ่ึงสามารถทําได 2 ลักษณะ 
คือ การซื้อสิทธิ์ในการพัฒนา (Purchase of development right-PDR) และการยายสิทธิ์พัฒนา (Transfer of 
development right- TDR) 
   สําหรับประเทศไทย ในปจจุบันจะเห็นวาที่ดินที่ใชทําการเกษตรแถบชานเมืองของตัวเมืองตางๆ 
ซ่ึงที่เหลานี้สามารถจัดเปนที่ดินชั้นดีเยี่ยมสําหรับทําการเกษตร (Prime farmland) ไดเปลี่ยนสภาพการใช
ที่ดินไปเปนบานจัดสรร ศูนยการคา และที่พักผอน ที่ดินที่ดีเยี่ยมสําหรับทําการเกษตรของประเทศไทยนั้น มี
อยูอยางจํากัด และเมื่อสูญเสียที่ดินชนิดนี้ไปแลวก็ไมสามารถจะหาที่ดินชนิดนี้ไดอีก พื้นที่เกษตรกรรมใน
เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนสภาพไปเพื่อทํากิจกรรมอื่นๆ เฉลี่ยปละ 18,000 ไร สภาพดังกลาว
นี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดใหญๆ ทั่วประเทศ เชน เชียงใหม ขอนแกน อุบลราชธานี เปนตน ดังนั้น ผูบริหาร
ประเทศควรดําเนินการคุมครอบพื้นที่เกษตรชั้นดีเยี่ยมของประเทศใหคงอยูโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
มิฉะนั้นประเทศไทยจะไมมีพื้นที่ดินทําการเกษตรชั้นดีเยี่ยมเหลือไวใหลูกหลานไทย ซ่ึงถือวาเปนความ
บกพรองของการบริหารทรัพยากรที่ดินของประเทศที่ไมควรจะเกิดขึ้น 
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 8.7. แผนที่ดนิ 
               แผนที่ คือ ส่ิงที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่มีอยูตามธรรมชาติและที่ปรุงแตงขึ้น โดยแสดงลง
ในพื้นแบนราบ  ดวยการยอใหเล็กลงตามขนาดที่ตองการและอาศัยเครื่องหมายกับสัญลักษณที่กําหนดขึ้น 
องคประกอบของแผนที่ หมายถึงสิ่งตางๆ ที่ปรากฏอยูบนแผนแผนที่ ซ่ึงผูผลิตแผนที่จัดแสดงไวโดยมีความ
มุงหมายที่จะใหผูใชแผนที่ไดทราบขอมูลและรายละเอียดอยางเพียงพอสําหรับการใชแผนที่นั้น เชน ช่ือของ
แผนที่ ระวางแผนที่ พิกัดทางภูมิศาสตร มาตราสวนของแผนที่ สัญลักษณ สีที่ใชในแผนที่ และทิศ เปนตน 

 แผนที่ดิน คือ แผนที่ที่แสดงถึงขอบเขตของชนิดดินในทางภูมิศาสตรของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
อาจจะไดจากการสํารวจจริงหรือจากการรวบรวมขอมูลทางดิน แผนที่ดินและรายงานสํารวจดิน จะใหขอมูล
ตางๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม (ปจจัยที่ใหกําเนิดดิน) และสมบัติดิน ซ่ึงสามารถนําขอมูลไปใชไดคือ (เอิบ, 
2533) 
  (1) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของบริเวณพื้นที่สํารวจที่มีความสัมพันธกับการใช
ประโยชนที่ดิน ไดแก ลักษณะของพื้นที่ทั่วๆ ไป ภูมิสัณฐาน สภาพทางธรณีวิทยาและชนิดของวัตถุตน
กําเนิดดิน สภาพทางอุทกวิทยา สภาพภูมิอากาศ ชนิดพืชพรรณและการใชประโยชนดิน เปนตนลักษณะและ
ชนิดของหินตางๆ ซ่ึงเปนแหลงของวัตถุตนกําเนิด และสามารถพิจารณาในเบื้องตนไดจากแผนที่ธรณีวิทยา 
  (2) ขอมูลที่เกี่ยวกับดิน นับวามีความสําคัญตอผูใชประโยชนจากผลงานการสํารวจดินเปน
อยางยิ่งเพราะทําใหทราบถึงชนิด ลักษณะ และสมบัติของดินชนิดตางๆ ตลอดทั้งความอุดมสมบูรณและ
วิธีการที่จะบํารุงรักษา 
  (3) ขอมูลเกี่ยวกับผลวิเคราะหดิน นับวามีความสําคัญมากทั้งในดานการจําแนกดิน และการ
วินิจฉัยถึงความอุดมสมบูรณของดิน เนื่องจากสามารถทราบไดวาในดินชนิดนั้นๆ มีแรธาตุอาหารพืชอยูจํา
ปริมาณมากนอยเทาใด ซ่ึงจะนําไปใชเปนหลักในการพิจารณาถึงชนิดและอัตราของปุยที่จะนําไปใชในการ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินใหสูงขึ้น เกี่ยวกับตัวเลขผลของการวิเคราะหดินนี้ผูใชรายงานสํารวจดิน
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับการวินิจฉัยตัวเลขของผลการวิเคราะห จะตองทราบวาผลของการ
วิเคราะหที่ไดมานั้นอยูระดับไหนที่เรียกวาสูงต่ํา 
 
8.8. แผนที่ออรโธสี 
  ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 และ 1:25,000 ซ่ึงกรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการจัดทํา 
จัดเก็บและใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใชเปนแผนที่ฐาน (Base map) และ
นําไปใชจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยไดทําการบินถายรูปทาง
อากาศสี มาตราสวน 1:25,000  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2545 – 2546 การใชประโยชนจาก 
ภาพถายออรโธสีและขอมูลทางแผนที่ของโครงการ ในงานดานการพัฒนาที่ดิน ไดแก  การสํารวจและวาง
แผนการใชที่ดิน การสํารวจและทําแผนที่ดิน การทําสํามะโนที่ดิน  การสํารวจและจัดทําแผนที่จําแนก
ประเภทที่ดิน เขตที่เขา ภูเขา พื้นที่ความลาดชัน  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  การจัดวางระบบอนุรักษ
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ดินและน้ํา การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ตางๆ และการจัดทําฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 
8.9. ระบบชลประทาน 

 น้ํา เปนปจจัยการผลิตหลักที่สําคัญอยางยิ่งตอการผลิตสินคาเกษตรกรรมของไทย ดังนั้น การพัฒนา
แหลงน้ําและระบบชลประทานจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสนับสนุนศักยภาพการผลิตและเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร สะทอน จากขอมูลสถิติที่พบวาครัวเรือนภาคการเกษตรในพื้นที่ชลประทานมีรายไดสูงกวา
ครัวเรือนที่อยูนอกเขตชลประทานถึงประมาณ 3 เทาตัว ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบชลประทานมา
ตลอดตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เปนตนมา ซ่ึงสวนใหญเปนการกอสรางอางเก็บ
น้ําขนาดใหญและขนาดกลาง ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศเพื่อเปนหลักประกันและลดความ
เสี่ยงจากการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งตอบสนองความตองการใชน้ําของภาคอุตสาหกรรม 
พลังงาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม อยางไรก็ดี จากเปาหมายการพัฒนาประเทศสูการเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหม (Neo-Industrial Country: NIC) ทําใหการพัฒนาแหลงน้ําไมทันกับความตองการที่เพิ่มขึ้น
ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จากการผลิตในภาคเกษตรที่มุงเนนการผลิตเชิงพาณิชยเพื่อตอบสนองการ
สงออกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกจากราคาสินคาเกษตรที่จูงใจ ในขณะที่การใชน้ํา
ชลประทานเพื่อการเกษตรยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจากเปนงานบริการแบบใหเปลาจากรัฐ นอกจากความ
ตองการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมยังเพิ่มขึ้นตามนโยบายการสงเสริมการลงทุนของรัฐและยุทธศาสตรของ
ประเทศอีกดวย  

 ประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด 130.3 ลานไร และอยูในเขตชลประทานทั้งสิ้น 28.7 ลาน
ไร (คิดเปนรอยละ 22.0 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด) สวนใหญกระจุกตัวอยูในภาคกลาง ซ่ึงหากพิจารณาตาม
ความตองการใชน้ําของพืชเศรษฐกิจแตละชนิด พบวาขาวเปนพืชที่ตองการใชน้ํามากที่สุด คือฤดูกาลผลิตละ 
1,101-1,172 ลูกบาศกมิลลิเมตรตอไร โดยเฉพาะในชวงที่ใชในการเตรียมแปลง ปกดํา และเพื่อหลอเล้ียงลํา
ตน ทั้งนี้ นอกจากขาวจะมีความตองการใชน้ําในแตละปมากกวาพืชอ่ืนๆแลว ยังมีความออนไหวตอระดับ
ของปริมาณน้ําในชวงตางๆ อีกดวย (วิบูลย, 2526) 
 
 8.10. ระบบลุมน้ําและการระบายน้ํา 

 การวางระบบการพัฒนาที่ดินจะตองมีวิธีการพัฒนาและการจัดการที่ถูกตอง การจัดการและพัฒนาที่
ถูกตองนั้น ตอกระทําหรือปฏิบัติทุกบริเวณในพื้นที่ลุมน้ํา (Watershed area หรือ Catchment area) ไมใชทํา
การพัฒนาเปนจุดๆ หรือเปนเพียงบริเวณใดบริเวณหนึ่งในพื้นที่ลุมน้ํา การพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดิน
จะตองพิจารณาพื้นที่ทั้งลุมน้ําเปนหลักเรียกวา “การจัดการพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด” (Total catchment 
management) โดยจัดการและบูรณะพื้นที่ที่เปนตอนบนของพื้นที่ลุมน้ํา (Head watershed หรือ Upstream 
watershed) กอน แลวจึงไลลงมาตามลําดับ หลายประเทศไดทําและประสบความสําเร็จมาแลว เชน 
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ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน โคลัมเบีย และ เปอโตริโก  เปนตน ถาผูบริหารประเทศยังคงปลอย
ปละละเลยใหการจัดทรัพยากรที่ดินของประเทศไทยเปนไปในลักษณะของการขาดการวางแผนที่ดินอยาง
เพียงพอ อาจจะตองประสบอุทกภัยและการสูญเสียอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 
 8.11. ระบบลุมน้ํา 
              สําหรับความหมายของลุมน้ําหมายถึง หนวยของพื้นที่หนึ่งที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการน้ํา 
โดยเฉพาะ มีขนาดความตองการของแตละบุคคล และประเภทของการศึกษา จากคําจํากัดความดังกลาวนี้  จะ
เห็นไดวาขอบเขตของลุมน้ํานั้น จะกําหนดที่ใดก็ไดโดยไมจําเปนตองมีสันเขาเปนสันปนน้ํา แตมีขอสังเกต
วาตองมีแนวโนมที่จะทําใหทราบวา น้ําในลุมน้ําที่ระบายออกจากปากลุมน้ํานั้นมีเทาไร มีฝนตกหรือน้ําไหล
เขาสูลุมน้ําเปนจํานวนเทาใด   คําจํากัดความจึงนาที่จะยึดถือไดวามีมาตรฐานที่ดีได  โดยเฉพาะบริเวณที่มี
ขอบเขตพื้นที่จํากัด และยังสามารถใชกับพื้นที่เกษตรกรรมตอนลาง ซ่ึงมีการถือครองที่ดินหลายเจาของ หรือ
มีความหลากหลายของกษณะภูมิประเทศหรือไม ก็มีความจําเปนบางประการที่ตองกําหนดใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่จะใชขนาดพื้นที่ 
 
8.12. หลักเกณฑในการกําหนดขอบเขตพื้นท่ีลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขา                               

คณะอนุกรรมการศูนยขอมูลสารสนเทศอุทกวิทยา  (น้ําผิวดิน)  ไดดําเนินการกําหนดขอบเขตของ 
ลุมน้ําหลัก 25 ลุมน้ํา และลุมน้ําสาขาลงในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1: 500,000 โดยไดมีการตรวจสอบ 
รายละเอียดและความถูกตองกับแผนที่ 1:50,000 และ 1:250,000 การกําหนดเขตดังกลาวที่มีกฎเกณฑการ
แบงเขตลุมน้ํา (Basin) และลุมสาขา   (Sub-basin) และการเรียกชื่อลุมน้าํไวดังนี ้(นิพนธ, 2539) 
  (1) การแบงลุมน้ําสายหลักไดยึดถือเอาแมน้ําสายใหญเปนหลักในการกําหนดขอบเขตแล
การเรียกชื่อของลุมน้ํา  นอกจากบางพื้นที่ เชน บริเวณใกลเขตชายแดนติดตอกับประเทศกัมพูชา ซ่ึงไมมี
แมน้ําสายใหญที่สามารถใชเปนตัวแทนของลุมน้ําที่จัดแบงไดจึงไดกําหนดขอบเขตแลเรียกชื่อลุมน้ํานั้นๆ 
ตามลักษณะตามพื้นที่ชายฝง เชน ลุมแมน้ําฝงทะเลตะวันออก  ชายฝงทะเลตะวันตก โดยยึดถืออาวไทยเปน
หลักในการกําหนดชื่อ เชน  บริเวณภาคใตของประเทศไทย  แบงออกเปน (1) ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก (2) 
ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก ซ่ึงถือตามทิศทางการไหลลงสูทะเลในบริเวณพื้นที่นั้นๆ เปนหลัก  สวนบริเวณที่
ติดกับประเทศกัมพูชาใชช่ือวา  ลุมน้ําโตนเลสาป  ตามชื่อของทะเลสาบที่น้ําในลุมน้ําบริเวณดังกลาวไหลลง 
             (2) การแบงเขตลุมน้ําสาขา (Sub-basin separation) คณะกรรมการศูนยขอมูลสารสนเทศ
อุทกวิทยา  (น้ําผิวดิน) ไดกําหนอหลักเกณฑการแบงลุมน้ําสาขาของ 25 ลุมน้ําหลัก ไวดังนี้ 
  (2.1) กําหนดใหแมน้ําสายหลัก  (Main river) เปนลุมน้ําสาขาหนึ่งทีมีรหัสเปน 01 และเรียก
ลุมน้ําสาขานี้เชนเดียวกับชื่อลําน้ําสายหลัก ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริการขอมูลเฉพาะของแมน้ําสาย
หลัก 
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  (2.2) ลําน้ําสาขาที่ไหลสูลําน้ําสาขาหลัก และมีขนาดพื้นที่ตั้งแต 500 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป 
ไดกําหนดใหแบงเปนลุมน้ําสาขา    โดยใหช่ือสุดทายลําน้ําที่ไหลลงมาบรรจบกับลําน้ําสายหลักเปนชื่อของ
ลุมน้ําสาขา แตถาลุมน้ําสาขานั้นมีขนาดใหญกวา 3000 ตารางกิโลเมตร จะแบงออกเปน 2 สวน โดยเรียกชื่อ
ที่เปนสวนตนวาเปนตอนบน  (Upper part) และสวนปลายวาตอนลาง (Lower part) หรือแบงตามชื่อลําน้ําที่
ไหลลงสูลําน้ําสาขา หากมีพื้นที่ตั้งแต 500 ตารางกิเมตรขึ้นไป 
  (2.3) สําหรับลําน้ําสายหลักๆ ที่มีขนาดพื้นที่นอยกวา 500 ตารางกิโลเมตร และไหลลงสู
แมน้ําสายหลักโดยตรง ซ่ึงไมสะดวกที่จะกําหนดใหเปนลุมน้ําสาขาของแตละลําน้ํานั้นได จึงรวบรวมพื้นที่
ใกลๆ กัน เขาดวยกันใหมีพื้นที่รับน้ําประมาณ 500-3000 ตารางกิโลเตเมตร กําหนดขึ้นเปนลุมน้ําสาขาลุมน้ํา
หลักนั้นๆ โดยกําหนดเรียกชื่อเปนลุมน้ําตอนบน  (Upper part) ลุมน้ําสวนที่ 2 (2nd part) ลุมที่ 3 (3rd part) 
และลุมน้ําตอนกลาง (lower part) เรียงลําดับจากตนน้ํามาทางทายน้ําหรือจากทิศเหนือลงมาทิศใต ในกรณีที่มี
มากกวา 4 พื้นที่ขึ้นไป ในกรณีที่ 3 พื้นที่ จะกําหนดเรียกเปนตอนบน (Upper part) ตอนกลาง (Middle part) 
และตอนลาง   (Lower part) ในกรณีที่ 2 พื้นที่ จะกําหนดเรียกชื่อเปนตอนบน และตอนลาง 
 
8.13. หลักเกณฑในการหาพื้นท่ีลุมน้ําสาขา 
  การหาพื้นที่ลุมน้ําทําโดยเริ่มหาแนวสันปนน้ําของแผนที่ มาตราสาวน 1:50,000 แบงเปนลุมน้ํา
หลัก และลุมน้ําสาขา แลวหาพื้นที่ลุมน้ําสาขาดวย Plain meter  เพื่อใชคํานวณหาพื้นที่ตอไป  
 
8.14. ระบบการระบายน้ํา (Waterway system) 
    ระบบการระบายน้ํา เปนสิ่งที่จําเปนในการวางระบบการพัฒนาที่ดิน ซ่ึงทางน้ําไหลและทาง
ระบายน้ําอาจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสภาพไรนา หรือเปนสิ่งกอสรางที่ทําขึ้นเพื่อเปนการระบายน้ํา
ที่ไหลบนดินในไรนาหรือจากคูเบนน้ําหรือจากการทําขั้นบันได ไปสูที่ปลอดภัยโดยไมเกิดการพังทลายของ
ดิน  อนึ่ง การวางระบบการระบายน้ําเปนที่นิยมปฏิบัติกันมากสําหรับเกษตรกรในตางประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เพราะวาเมื่อมีฝนตกลงมาและมีความหนาแนนหรือความหนัก
เบาของฝน (Rainfall intensity) เกินอัตราการซึมน้ําของดิน ก็จะเกิดน้ําไหลบาไปตามผิวดิน และความสําเร็จ
ในการวางแผนการจัดการน้ําทั่วๆไปนั้น จะขึ้นอยูกับการระบายน้ําที่ไหลบาบนผิวดินนี้ออกไปสูที่ๆ
ปลอดภัย โดยไมทําใหเกิดการพังทลายของดินนั้นและทวมขัง ดังนั้น พื้นที่สวนหนึ่งของไรนาจะตองใชเปน
ที่ทําทางน้ําไหล และมักจะใชทางน้ําไหลเปนสถานที่ปลูกพืชอาหารสัตวหรือเอาไวทําเปนหญาแหงสําหรับ
สัตวเล้ียง หรือจะใชเปนที่สําหรับผลิตเมล็ดหญาหรือเมล็ดถ่ัวที่จะใชภายในไรนาของเกษตรกรหรือผลิตเพื่อ
การคาก็ได ความสามารถในการวางระบบการระบายน้ําจะขึ้นอยูกับรูปรางและขนาดของทางน้ําไหลที่
ถูกตองและเหมาะสม การเตรียมพื้นที่ทําทางน้ําไหลมีความสําคัญมาก ทางน้ําไหลเปนสถานที่ซ่ึงมีน้ําไหลอยู
เสมอและไหลอยูเปนระยะเวลายาวนาน (Constant and prolong flows) ซ่ึงจําเปนตองมีวิธีการอื่นๆ ชวย เชน 
การสรางทางลาด (Grade control structures) และการกอสรางสิ่งปองกันผิวของรองน้ําบางสวน (Stone 
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center) หรือการสรางทางระบายน้ําใตผิวดินเพื่อชวยระบายน้ําบางสวนออกจากที่นั้น และภายหลังที่สราง
ทางน้ําไหลเรียบรอยแลวจะตองมีการดูแลรักษาอยางดีดวย 
 
 8.15. การเลือกตําแหนงของทางน้ําไหล (Location of waterways)   
   สถานที่ซ่ึงจะใชเปนทางน้ําไหลนั้น ควรจะเปนที่ต่ําหรือลุม สถานที่ที่ใชเปนทางน้ําไหลที่ดีที่สุด
ไดแก ทางระบายน้ําตามธรรมชาติที่มีอยูแลวในไรนา ซ่ึงอาจมีพืชพรรณขึ้นปกคลุมอยูแลวก็ได การที่ใชทาง
ระบายน้ําตามธรรมชาติเปนทางน้ําไหลนี้จะทําใหมีการสรางรองน้ําขึ้นใหมนอยที่สุด และดินที่อยูตามทาง
ระบายน้ําตามธรรมชาตินี้สวนมากมักเปนดินที่อุดมสมบูรณและเปนดินลึก มีความลึกของดินอยางพอเพียง 
ในทางระบายน้ําธรรมชาติ น้ําที่มาจากขั้นบันได คูเบนน้ํา และจากแถวที่ปลูกพืช สามารถจะนํามาสูทางน้ํา
ไหลนี้ไดงาย ถาหากในไรนาไมมีทางระบายน้ําตามธรรมชาติ (Natural flow) ก็จําเปนเปนตองสรางทางน้ํา
ไหลขึ้นใหม ในกรณีที่มีทางระบายน้ําตามธรรมชาติอยูแลว ซ่ึงสังเกตไดงายเมื่อเวลาฝนตก น้ําที่ไหลบาไป
บนผิวดินจะไหลไปตามทางธรรมชาตินี้ บางครั้งตองมีการสรางใหมีรูปรางและขนาดที่เหมาะสม เพื่อให
สามารถระบายน้ําที่เกิดขึ้นจากฝนไดอยางเพียงพอ และการไหลของน้ําในทางน้ําไหลตองไมเร็วเกินไปจนทํา
ใหเกิดการพังทลายในทางน้ําไหล นั่นคือทางน้ําไหล จะตองมีความกวางและลึกพอที่จะนําน้ําที่เกิดจากฝนที่
ตกหนักที่สุดออกไปจากบริเวณนั้นอยางปลอดภัย 
 
8.16. การออกแบบทางระบายน้ํา (Design of waterways)  
   การออกแบบทางระบายน้ําไดแกการหาขนาดของทางน้ําไหลซึ่งจะนําน้ําที่เกิดจากฝนตกออกไป
จากบริเวณนั้น โดยไมทําใหเกิดความเสียหายขึ้นแกรองน้ําหรือพืชที่ขึ้นปกคลุมในรองน้ําและทวมลนขึ้นมา 
พืชพรรณตางๆที่ใชปลูกคลุมทางน้ําไหลหรือรองน้ํานั้นมีความสามารถในการใหการปองกันแตกตางกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของพืชและความหนาแนนของการเจริญเติบโตของพืชนั้นๆ เพราะฉะนั้นการพิจารณา
ความเร็วของการไหลของน้ําในทางน้ําไหลภายใตสภาพตางๆ มีความสําคัญมากและจะตองพิจารณาดวย
ความระมัดระวัง การสรางทางน้ําไหลนั้นจะตองสรางใหมีความสามารถที่จะนําน้ําอัตราสูงที่สุด (Peak flow 
rate) ซ่ึงจะเกิดจากพายุฝนที่เกิดขึ้นทุกรอบ 10 ป สําหรับบริเวณที่มีความลาดเทขนานกับรองน้ําของทางน้ํา
ไหล จะยอมใหมีน้ําไหลทวมทางน้ําไหลไดถามีความลาดเทไมเกินหนึ่งเปอรเซ็นต และตองไมมีการพังทลาย
เกิดขึ้นหรือเกิดความเสียหายมากแกพืชที่ปลูกไว  อยางไรก็ตาม การสรางทางน้ําไหลควรออกแบบใหมีขนาด
ของรองน้ํามากพอที่จะนําน้ําออกไปจากบริเวณนั้น และมีความเร็วของการไหลที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย
ขึ้น 
 
8.17. หลักการออกแบบทางน้ําไหล กอนการออกแบทางน้ําไหล จะตองทราบขอมูลดังตอไปนี ้
     (1) พื้นที่ระบายน้ํา (Drainage area) 
     (2) ความลาดเทของพื้นที่ (Land slope) 
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     (3) อัตราสูงสุดของน้ําที่ไหลบา (Peak rate of runoff) 
     (4) ชนิดของดนิ (Soil types) 
     (5) พืชที่จะปลกูคลุมบนทางน้ําไหล (Kind of vegetation) 
 
 8.18. การใชระบบการระบายน้ํา ในประเทศไทย  
   ในประเทศไทยนั้น การใชระบบการระบายน้ําตามหลักวิชาการจริงๆ ยังมีไมมาก อยางไรก็ตาม มี
เกษตรกรหลายแหงไดกอสรางทางน้ําไหลไวบริเวณรอบๆแปลง แตเนื่องจากวาทางน้ําไหลที่สรางนี้
ออกแบบไมถูกตองหรือขาดการดูแลรักษา จึงเปนผลทําใหเกิดน้ําทวมทางน้ําไหล (Overflow) และไหลผาน
แปลงเพาะปลูก จะทําใหเกิดการพังทลายเปนรองน้ํา (Rill) ขึ้นในแปลงปลูกพืช เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด 
สับปะรด ออย ถ่ัวเหลืองและฝาย ซ่ึงปรากฏอยูบอยๆ และในบางกรณีรองน้ําที่เกิดขึ้นกลายเปนรองน้ําขนาด
ใหญ (Gully) ทําใหเกิดการเสียหายพื้นที่เพาะปลูก การสรางทางน้ําไหลนี้เปนสิ่งจําเปนที่ตองสรางขึ้นในทุก
พื้นที่เพื่อจะไดระบายน้ําออกไปสูที่ๆปลอดภัย แตวาการกอสรางควรไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของ
รัฐบาลในการออกแบบกอสรางและวิธีการกอสราง สวนเกษตรกรมีหนาที่ดูแลรักษาทางน้ําไหลใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ ตามปกติแลวการทําทางน้ําไหลมักนิยมปฏิบัติรวมกับมาตรการการอนุรักษดินอื่นๆ 
เชน Storm water drain การทําขั้นบันได การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour farming) การคลุมดิน หรือการ
ปลูกพืชเปนแถบสลับ ส่ิงที่ควรจดจําไวเสมอก็คือวา ระบบการระบายน้ําที่ดี ตองทําใหเสร็จและพรอมที่จะ
ใชไดกอนการกอสรางอื่นๆ เพราะวาหากสรางทางน้ําไหลภายหลังการกอสรางอื่นๆจะกอใหเกิดปญหาตางๆ
ขึ้นมากมาย 
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9. องคความรูเพื่อการจัดระบบอนุรกัษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน 
 

 9.1. การประเมินน้ําไหลบา 
 9.1.1. น้ําไหลบา (Run off water) เปนสวนหนึ่งของปริมาณน้ําฝน มีความสําคัญ เพราะเปนแหลงที่ 

มาของน้ําที่นําไปใชในกิจกรรมตาง ๆ เชน การบริโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคม การเกษตร ตลอดจน
การพักผอนหยอนใจ ดังนัน้การสรางสิ่งกอสรางตางๆ ในการควบคุมน้ําบนผิวดนิจงึมีความจําเปนที่จะตอง
ศึกษาธรรมชาติของน้ําที่ไหลบาดวย น้ําไหลบา แบงออกไดเปน 3 ชนดิ ดังนี ้ 

(1)  น้ําที่ไหลบาบนผิวดิน (Surface runoff) หมายถึง สวนหนึ่งของน้ําฝนหรือหิมะที่ละลายแลว
ไมสามารถซึมผานผิวดินลงไป จึงเหลืออยูบนผิวดินและไหลลงสูที่ต่ํา บางสวนของน้ําที่ไหลผานไปบนผิว
ดินไปยังรองน้ํา เรียกวา Over land flow น้ําที่ไหลไปบนผิวดินและไหลไปยังแมน้ํารวมกับสวนของน้ําที่ไหล
บาชนิดอื่นๆ เปนน้ําไหลบาทั้งหมด Total runoff น้ําที่ไหลทั้งหมดในรองน้ํา เรียกวา Stream flow  

(2)  Subsurface runoff, Subsurface flow, Inter flow, Subsurface storm flow หรือ Storm 
seepage ไดแก น้ําที่ไหลบาชนิดหนึ่งซึ่งซึมผานผิวดินลงไปและไหลขนานไปกับผิวดิน แตอยูใตผิวดินลงสู
รองน้ํา บางสวนของน้ําชนิดนี้จะไหลลงสูลําธารหรือแมน้ํา ภายหลังฝนตก และบางสวนจะไหลลงสูแมน้ําลํา
ธาร  

(3)  Ground water flow หรือ Ground water runoff ไดแก สวนหนึ่งของน้ําที่ไหลซึมผานผิวดิน
แลวไหลลงสูสวนลึกของดนิกลายเปนน้ําบาดาลและไหลลงสูแมน้ําลําธารในที่สุด  

 
  ธรรมชาติของน้ําที่ไหลบา มีผลกระทบตอการชะลางพงัทลายของดิน ในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี ้ 

(1) ปริมาณของน้ําไหลบา สําหรับประเทศไทยเริ่มตั้งแตเดือนเมษายนถงึเดือนมีนาคมปถัดไป มี
ผูคํานวณวามปีริมาณของน้าํปละ 200,00 ลานลูกบาศกเมตร ตัวอยางของ ปริมาณน้ําในแมน้ําที่สําคัญบางสาย
ของประเทศไทยไดแสดงไวในตารางที่  5 

(2) อัตราของน้ําที่ไหลบา เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกดิการพังทลายไดมากที่สุด จึงจําเปนตอง
ทราบอัตราสูงสุดของน้ําที่ไหลบา การทําการระบายน้ําขั้นบันได ส่ิงกอสรางที่ควบคุม การพังทลายของดิน
จะตองออกแบบโดยยดึถืออัตราสูงสุดของน้ําที่ไหลบาเปนหลัก อัตราและปริมาณของน้ําไหลบามมีากหรือ
นอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางดวยกัน เชน 

(2.1) ความรุนแรง ปริมาณ และทิศทางของฝนที่ตกมา 
(2.2) ลักษณะความลาดเทและการเก็บกักน้ําบนพื้นผิวของพื้นที่ 
(2.3) ลักษณะและคุณสมบัตขิองดิน ซ่ึงมีผลตออัตราการซึมซับน้ํา 
(2.4) ชนิดและปริมาณของพืชพรรณที่ปกคลุมผิวพื้นดิน 
(2.5) ขนาดของลุมน้ําหรือพื้นที่รับน้ํา 
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ตารางที่  5  ปริมาณน้ําที่ไหลทั้งปของแมน้ําบางสายในประเทศไทย  

แมน้ํา ปริมาณน้ํา ( ลานลูกบาศกเมตรตอตารางกิโลเมตร ) 
ปง  
วัง  
ยม  
นาน  

เจาพระยา  
ปาสัก  
ชี  
มูล  

แมกลอง  
ปตตาน ี

1,925  
504  

1,950  
2,878  
25,797  
2,472  
7,114  
19,190  
12,819  
2,782 

(3)  ความเร็วในการไหลของน้ําที่ไหลบา พอจะกลาวไดวาความเร็วของน้ําที่ไหลบนผิวดินซึ่ง
อยูนอกรองน้ําขนาดเล็กและขนาดใหญมักจะไมเกิน 2 ตอ 3 ฟุตตอวินาที แตในแมน้ํา ความเร็วอาจจะเกิน 10 
ไมลตอช่ัวโมงก็ได ความเร็วของน้ําที่ไหลบาเปนตัวกําหนดความมากนอยของการชะลางพังทลายของดิน 
ดังนั้น การลดความเร็วในการไหลบาของน้ําจะเปนการลดการพังทลายของดินไปดวย  

(4)  การวนเวียนของน้ําที่ไหลบา การวนเวยีนของน้ําที่ไหลบาทําใหเกดิการพังทลายโดยเฉพาะ
การวนเวยีนของน้ําในแมน้ําลําคลองตาง ๆ  

(5)  พลังงานที่กอใหเกิดการชะลางพังทลาย น้ําทีไ่หลบาเปนตัวการทีท่ําใหดนิแตกกระจายและ
เคลื่อนที่ พลังงานดังกลาวขึน้อยูกับอัตราการไหลและความเร็วในการไหล  
 
 ปจจัยที่มีผลกระทบตอลักษณะตาง ๆ ของน้ําที่ไหลบา ไดแก  

(1) ภูมิอากาศ (Climate) ไดแก  
1) ชนิดของหยาดน้ําฟา  
2) ความแรงของฝน  
3) ระยะเวลาที่ฝนตก  
4) การกระจายของฝนในบริเวณลุมน้ํา  
5) ทิศทางของการเคลื่อนที่ของพายุฝน  
6) ปริมาณฝนที่ตกกอนกําหนดและความชื้นของดิน  
7) สภาพดนิฟาอากาศอื่นๆ ที่กระทบกระเทือนตอการระเหยของน้ํา  

(2) ชนิดของดนิ การใชที่ดนิ  
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(3) ขนาดของพื้นที่ลุมน้ําตอเขตพัฒนาที่ดนิ รูปรางของพื้นที่ลุมน้ํา  ความสูงของพื้นที่ลุมน้ํา  
(4) ความลาดเท การวางตวัของพื้นที่ลุมน้ําตอเขตพัฒนาที่ดิน  
(5) โครงสรางระบบระบายน้ํา ชนิดของระบบและความมากนอยของทางระบายน้าํลน เปนตน 

 
 9.2. การวัดปริมาณน้ําไหลบา มีอยู 2 ประการดวยกัน คือ  

9.2.1. ในกรณีที่ทราบพื้นที่หนาตัดของลําน้ํา และมีการวัดความเร็วในการไหลของน้ําที่ระดับตาง 
ๆ และในระยะเวลาเทาๆ กัน ตลอดพื้นที่หนาตัดของลําน้ํา ความลึกที่ใชวัดความเร็วในการไหลของน้ํา
ตามปกติใชความลึก 0.2 และ 0.8 เมตรของความลึกทั้งหมด ณ จุดที่กําหนด โดยใชเครื่องวัดความเร็วในการ
ไหลของน้ํา 

9.2.2. การวัดน้ําไหลบาที่มีลําน้ําไมใหญนัก ทําไดโดยบังคับน้ําใหไหลผานฝายหรือทอที่ออกแบบ
โดยเฉพาะและบันทึกขอมูล 

 
สูตรขั้นพืน้ฐาน ที่ใชในการออกแบบโครงสรางระบบอนุรักษดนิและน้ํา 

(1) การประเมนิน้ําไหลบา โดย Rational Method 
ก. อัตราของน้ําไหลบา (q) 

สูตร   q =     CiA                        ลูกบาศกเมตรตอวนิาที 
                       360 

ในทีน่ี ้ q  =  อัตราของน้ําไหลบาสูงสุด  มหีนวยเปนลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

C =  สัมประสิทธิ์ของน้ําไหลบา 

i  =  ความรุนแรงของน้ําฝน  มีหนวยเปนมิลลิเมตรตอช่ัวโมง  

A =  พื้นที่ของบริเวณรับน้ํา  มีหนวยเปน เฮกตาร  
ถาแปลงสูตรใหพื้นที่มหีนวยเปนไร  ก็จะไดสูตรดังนี้  คอื 
สูตร    q  =        CiA           ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

                                              360 ×6.25  
ข.  ปริมาณของน้ําไหลบา (Q) 

  สูตร Q  = CIA 
  ในที่นี ้ Q =  ปริมาณน้ําไหลบา มีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 

  C = สัมประสิทธิ์ของน้ําไหลบา 
  I = ปริมาณน้ํา 
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ในกรณีที่ตองการหาปริมาณน้ําไหลบาในพื้นที่ใดพื้นทีห่นึ่งกใ็หเอาพืน้ที่ที่มีหนวยเปนเฮกตารคูณ
กับปริมาณน้ําไหลบาก็จะไดเปนปริมาตรน้าํไหลบามีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 

(2)  สัมประสิทธิ์ของน้ําไหลบา (C) คือ อัตราสวนของน้ําไหลบากับปริมาณน้ําฝน คาของ C 
นี้อาจจะประมาณไดจากปจจยัตางๆ  ตามตารางที่  6 ดังนีค้ือ 
 
ตารางที่  6  การประเมินคาสัมประสิทธิ์ของน้ําไหลบาจากปจจยัตางๆ  

ก. ความรุนแรงของน้ําฝน คะแนน 
25 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
25 – 50 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
50 – 75 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
75 – 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 

0 
0.10 
0.20 
0.25 

ข. ลักษณะพื้นท่ี คะแนน 
คอนขางราบ เฉลี่ยความลาดชัน 0 – 5 เปอรเซ็นต 
ลูกคลื่น เฉลี่ยความลาดชัน 5 – 10 เปอรเซ็นต 
เปนภูเขาเล็กๆ เฉลี่ยความลาดชัน 10 – 20 เปอรเซ็นต 
คอนขางชัน เฉลี่ยความลาดชันมากกวา 20 เปอรเซ็นต 

0 
0 

0.05 
0.10 

ค. การเก็บกักน้ําของผิวพื้นดนิ คะแนน 
ในพื้นที่มแีหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญและ 90 เปอรเซ็นต ของพื้นที่มีการ
อนุรักษดนิและน้ํา 
ลักษณะพื้นผิวดินเปนหุบ เปนหวยเล็กๆ มนี้ําไหลบาใหเห็นอยู มีคนัดนิ
และอางเก็บน้าํบาง 
พื้นที่ไมมีการอนุรักษดินและน้ํา แตมีแกน้ําเล็ก ๆ บาง 
ลักษณะพื้นที่เปนแองเล็กๆ แตสวนใหญราบและลาดเทไปเลย 

0 
 

0.05 
 

0.05 
0.10 

ง. การซึมซาบของน้ํา คะแนน 
น้ําไหลบานอยมาก (ลักษณะดินเปนดินทรายหรือดินรวนปนทราย) 
น้ําไหลบาปานกลาง (เปนดินรวนที่มีโครงสรางของดินเหนียวปน) 
น้ําไหลบาสูง (น้ําซึมไดชามาก และที่ผิวดินมีลักษณะตะกอนเคลือบ) 
น้ําไหลบาสูงมาก (ลักษณะของพื้นที่มีดินตื้น หรือที่ที่มหีินโผล  
ดินซึ่งมีลักษณะแข็งตวัเปนแผนในฤดูแลง) 
 
 

0.05 
0.10 
0.20 

 
0.25 
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ตัวอยาง  สมมติพื้นที่เลือกมาเพื่อจะประเมนิหาคาน้ําไหลบา 

ก. มีฝนตกรุนแรงมาก  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 75 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  0.20 
ข. พื้นที่มีความลาดเทประมาณ  5 เปอรเซ็นต 0.00 
ค. พื้นที่ผิวดินมีแหลงน้ําเล็กๆ อยูบาง 0.05 
ง. อัตราการซึมน้ําต่ํามากและดินมีลักษณะตะกอนเคลือบ 0.20 
จ. ประมาณครึง่หนึ่งของพืชมีการไถพรวนและปลูกพืช อีกครึ่งหนึ่งปลอย 0.15 
ไวใหหญาขึ้นตามธรรมชาติ 

เพราะฉะนั้น  คาประมาณของสัมประสิทธิ์ของน้ําไหลบา   0.60 

             (3) ความรุนแรงของน้ําฝน (Rainfall intensity) คือ ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด โดยท่ัวๆ ไปในประเทศไทยใชคาความรุนแรงของน้ําฝนเทากับ 70 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
สําหรับการคํานวณเพื่อการกอสรางโครงสรางตางๆ เพื่อการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ของเกษตรกร การทํา
โครงสรางตางๆ ไมวาเปนคันดินหรืออางเก็บน้ํา ตัวเลขนี้เปนการวิเคราะหความรุนแรงของน้ําฝนซึ่ง
วิเคราะหซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยาโดยคาดวาทุกๆ10 ปจะมีฝนตกหนักถึง 70 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 1 คร้ัง ความ
รุนแรงของน้ําฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาไดวิเคราะหออกมา มีดังนี้คือ 
 
ก.  ปละครั้ง (คือคาดวาจะเกดิขึ้นทุกๆ ป) 

ระยะเวลา   5 นาที 
ระยะเวลา 10 นาที 
ระยะเวลา 15 นาที 
ระยะเวลา 30 นาที 
ระยะเวลา 60 นาที 

ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 

80 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
70 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
60 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
50 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
30 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 

 
 
 

ตารางที่ 6 (ตอ)  
จ. พืชคลุมดนิ คะแนน 

มีปาทึบคลุมดิน 
มีพืชคลุมดินไมมากกวา 50เปอรเซ็นต ลักษณะปาโปรงๆ  
ลักษณะแบบทุงหญาธรรมชาติ ซ่ึงไมมีไมยืนตนเลย 
ไมมีพืชคลุมดินเลย 

0.05 
0.10 
0.20 
0.25 
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ข.  สองปคร้ัง 

ระยะเวลา   5 นาที 
ระยะเวลา 10 นาที 
ระยะเวลา 15 นาที 
ระยะเวลา 30 นาที 
ระยะเวลา 60 นาที 

ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 

00 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  
90 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
80 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  
60 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  
45 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 

 
ค.  หาปคร้ัง 

ระยะเวลา   5 นาที 
ระยะเวลา 10 นาที 
ระยะเวลา 15 นาท ี
ระยะเวลา 30 นาที 
ระยะเวลา 60 นาที 

ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 

130 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
115 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง   
100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง   
80 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง    
60 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง    

 
ง.  สิบปคร้ัง 

ระยะเวลา   5 นาที 
ระยะเวลา 10 นาที 
ระยะเวลา 15 นาที 
ระยะเวลา 30 นาที 
ระยะเวลา 60 นาที 

ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรนุแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 

150 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  
140 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  
130 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  
100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  
  70 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 

 
จ.  ยี่สิบปคร้ัง 

ระยะเวลา   5 นาที 
ระยะเวลา 10 นาที 
ระยะเวลา 15 นาที 
ระยะเวลา 30 นาที 
ระยะเวลา 60 นาที 

ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 
ความรุนแรงของน้ําฝน 

180 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
170 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  
160 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 
140 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง  
100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง 

(4)  ความถี่ของพายุฝนที่จะเกิดขึ้น  ความถี่ของพายุฝนที่เกิดขึ้นหรือระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น
อีก มักจะพูดกันในลักษณะวาปละครั้ง หาปคร้ังหรือสิบปคร้ัง ดังนั้นในทางปฏิบัติแลวการที่จะออกแบบทํา
โครงสรางทางดานอนุรักษดินและน้ํา อะไรก็ตามควรคํานึงถึงระยะเวลาที่พายุฝนนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งดวย 
โดยความถี่หรือเวลาที่จะเกิดพายุฝนนี้จะสัมพันธกับความทนทานของโครงสรางที่ทําขึ้น เพราะในการเลือก
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คาความรุนแรงของน้ําฝน พิจารณาจากความตองการที่ใหโครงสรางนั้นๆ สามารถใชงานไดนานมากนอย
เพียงใด เชน 

คันดินเบนน้ํา หรือกักน้ํา  ตองการใหทน     5  ป 
อางกักน้ําหรือบอดักตะกอนดิน ตองการใหทน   10  ป 
อางเก็บน้ํา    ตองการใหทน   20  ป 

(5)  ความเร็วของน้ําไหลบาในรองน้ํา โดยปกติแลวกอนที่จะกอสรางโครงสรางเพื่อปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน ก็ควรจะตองมีการคํานวณและออกแบบ เพื่อใหน้ําที่ไหลบาไปบนพื้นที่นั้นมี
ความเร็ว ที่จะไมกอใหเกิดการกัดเซาะและสูญเสียหนาดิน 

สูตรของการคํานวณความเรว็ของน้ําไหลบาในรองน้ํา จาก  Manning’s formula 
คือ   V   =    1    R2/3  S1/2    
             n 
ในที่นี ้ V   =   ความเร็วของกระแสน้าํ เปน เมตรตอวินาท ี

R   =   รัศมีของน้ํา (Hydraulic radius) 
S   =    ความลาดเท มีหนวยเปนทศนิยมของเมตร 
n   =    สัมประสิทธิ์ของความขรุขระของผิว 

 
                 ความเร็วสูงสุดที่น้ําไหลไปไดในรองน้ํา ขึ้นอยูกับชนิดของดิน และความหนาแนนของพืชที่ปก
คลุมอยู (ถามี) ตารางที่ 7 แสดงใหเห็นถึงคาความเร็วสูงสุดที่น้ําไหลในรองน้ํา ซ่ึงไมมีหญาปกคลุม 
 

ตารางที่  7  ความเร็วสูงสุดของน้ําในรองน้าํที่ไมมีหญาปกคลุม 

              เนื้อดนิ ความเร็วของน้ํา (เมตรตอวนิาที) 
ดินเหนียว 
ดินทรายละเอียดหรือดนิรวนปนทราย 
ดินรวน 
ดินรวนที่มกีารจับตัวกนัแนน 

0.3 เมตรตอวนิาที 
0.5 เมตรตอวนิาที 
0.6 เมตรตอวนิาที 
0.7 เมตรตอวนิาที 

 (6) ความจุของรองน้ํา (Channel capacity) สําหรับในรองน้ําของคันดนิ หรือทางระบายน้ํา
ของอางเก็บน้าํ จําเปนตองมคีวามจุเพยีงพอที่รับปริมาณน้ําไหลบาทั้งหมด  

คํานวณจากสตูร q  =  CiA        ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี
                       360 

 
 ไดความจุของรองน้ํา คํานวณไดจาก        a  =    q             ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

                        v 



 
         

ตัวอย

พื้นที่
พื้นที่
น้ําฝน
รวนป

     

ยางการประเมิ
การประ

 557 ไร โดยมี
ที่มีความลาด
นทั้งป 1,283 มิ
ปนทราย และ

 

    ในที่นี ้
  
   

มินน้ําไหลบา 
ะเมินอัตราแล
มีขอบเขตและ
เทเล็กนอยจน
มิลลิเมตร ควา
มีความอุดมส

            a 
           q  
           v  

  (ภาพที่ 3) 
ละปริมาณน้ําไ
ะลักษณะภูมิป
นถึงสูง เฉลี่ยแ
ามแรงของน้ํา
สมบูรณต่ํา มหี

ภาพที่

 =   พื้นที่หนา
=   น้ําไหลบา
=   ความเร็วข

ไหลบาเพื่อก
ประเทศตามแ
แลวพื้นที่สวน
าฝนเฉลี่ย 70 
หญาและวัชพื

  3  แผนที่แส

าตัดของรองน
าสูงสุด มีหนว
ของน้ําไหลบ

อสรางแหลง
แผนที่ที่แนบม
นใหญจะมีคว
มิลลิเมตรตอ
พืชคลุมดินอยู

สดงพื้นที่รับน้ํ

น้ําเปนตารางเ
วยเปนลูกบาศ
าเปนเมตรตอ

น้ําขนาดเล็ก
มาพรอมนี้ พื้
วามลาดเท 10
ช่ัวโมง ดินเป
บางแตสวนใ

้า 

เมตร 
ศกเมตรตอวนิ
อวินาท ี

 หรือบอดักต
ื้นที่ดังกลาวมี

0–20 เปอรเซ็น
ปนดินตื้น มีเนื
หญเปนปาโป
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นาท ี

ตะกอนดินใน
มีลักษณะเปน
นต มีปริมาณ
นื้อดินเปนดิน
ปรง 

 

3 

น
น
ณ
น
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ขั้นตอนที ่1  แบงพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศโดยใชสันปนน้ําเปนเสนแบงขอบเขต ซ่ึงจะไดพืน้ทีรั่บน้ํา
ประมาณ 4 แหง แตละแหงก็จะมพีื้นที่รับน้ําดังนี ้คือ :  

พื้นที่รับน้ํา A มีขนาด 167 ไร แตสามารถที่จะแบงพื้นที่เพื่อกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กได 2 แหงคือ  
A1 มีพื้นที่รับน้ํา 97 ไร 
A2 มีพื้นที่รับน้ํา (97 + 70) = 167 ไร 
พื้นที่รับน้ํา B มีขนาด 230 ไร สามารถกอสรางแหลงน้ําได 1 แหง 
พื้นที่รับน้ํา C มีขนาด 96 ไร สามารถกอสรางแหลงน้ําได 1 แหง 

ขั้นตอนที ่2  การกําหนดจุดเพื่อกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กหรือบอดักตะกอนดิน 

หลักการ 
1. ควรเลือกพืน้ที่แคบที่สุดแตเก็บกกัน้ําไดมากที่สุด 
2. เพื่อประโยชนในการใชสอยและการทํางานตางๆในไรนา จึงกําหนดใหใชสันเขื่อนเปน

เสนทางคมนาคมไปดวย ตัวอยางในที่นี้จะทําการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่รับน้ํา B จึงทําการ
ประเมินอัตราน้ําไหลบาและปริมาณน้ําที่ไหลบาเพื่อการเก็บกักน้ํา สําหรับการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใน
พื้นที่ลุมน้ํา B  

จากสูตรอัตราของน้ําไหลบา    q = CiA   ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
                                                                           360 

ขั้นตอนที ่3  การประเมินคา C ในพื้นที่รับน้ํา B (ภาพที่ 4) 
1. ความรุนแรงของน้ําฝนเฉลี่ย 70 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง                      = 0.20 
2. พื้นที่เปนเนนิเล็กๆเฉลี่ยความลาดชัน 10– 20 เปอรเซ็นต = 0.05 
3. พื้นที่ไมมีการอนุรักษดินและน้ําแตมีแองน้ําเล็กๆ บาง  = 0.05 
4. เปนดินรวนปนทรายและดินตื้นน้ําไหลบานอย = 0.05 
5. มีพืชคลุมดินบาง สวนใหญมีลักษณะเปนปาโปรง = 0.10 

รวมคา C = 0.45  
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สมเจตน (2522) กลาวไววา เม็ดฝนที่ตกลงมา เปนตัวการที่สําคัญที่สุดที่ทําใหอนุภาคดินแตกแยก
ออกจากกัน เม็ดฝนที่มีอนุภาคใหญจะตกลงดินดวยความเร็วสูงจึงมีพลังงานที่จะทําใหอนุภาคดินแตกแยก
ออกจากกัน เม็ดฝนที่มีอนุภาคใหญจะตกลงดินดวยความเร็วสูง จึงมีพลังงานที่จะทําใหอนุภาคดินแตกแยก
ออกจากกัน และปริมาณน้ําฝนที่ตกลงบนผิวดินมีปริมาณมากกวาน้ําไหลบาไปตามผิวดิน นั่นคือมีมวลของ
น้ําฝนมากกวามวลของน้ําที่ไหลบาไปตามผิวดิน และเม็ดฝนที่ตกลงสูผิวดินดวยความเร็วที่มากกวาการไหล
ของน้ําบนผิวดิน ดังนั้น พลังงานที่ทําใหอนุภาคดินแตกแยกออกจากกัน จึงมีมากกวาน้ําไหลบาบนผิวดิน 
อยางไรก็ตาม น้ําไหลบาบนผิวดินมีการไหลอยูสองชนิด คือ การไหลแบบแผน (Laminar flow or sheet flow) ซ่ึง
มีพลังงานมากพอที่จะทําใหอนุภาคดินแตกแยกออกจากกันในขบวนการพังทลายแบบรองน้ํา (Gully erosion) 

  การชะลางพังทลายของดิน เปนสาเหตุหลัก ที่มีผลตอความอุดมสมบูรณของดินในระยะยาว  
ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สูญเสียไปในแตละฤดูกาลนั้น จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นในชวงระหวางที่มีการ
พังทลายของดินที่เกิดขึ้น โดยธาตุอาหารพืชในดินจะถูกดูดซับติดมากับตะกอนหรือละลายมากับน้ําไหลบา
หนาดิน ซ่ึงจะไหลลงสูดินชั้นลางสูแมน้ําลําธารตอไป การเกิดการชะลางพังทลายของดินขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการทําใหเกิดการชะลางพังทลายของฝน อํานาจหรือความสามารถในการกอใหเกิดการชะ
ลางพังทลายของฝนนั้น ไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้ ความยากงายในการเกิดการชะลางพังทลายของดิน
นั้น ขึ้นอยูกับสมบัติของดินที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดมากนัก  แตที่สําคัญคือการจัดการ (Management) พื้นที่
ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของมนุษยนั้น คือการปฏิบัติตางๆ ที่กระทําใหกับดิน ไดแก การจัดการที่ดิน และการ
จัดการพืช อยางไรก็ตาม การจัดการที่ดีที่สุด คือการใชที่ประโยชนที่ดินดินอยางเขมขน และใหผลผลิตที่ดี
ที่สุดนั้น สามารถจะปฏิบัติได โดยไมทําใหคุณภาพของดินนั้นเสื่อมโทรม การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมที่สุด ไดแกการใชที่ดินตามสมรรถนะของดิน สวนการจัดการพืชนั้น  ขึ้นอยูกับการใชที่ดิน
ชนิดตางๆ และการใชที่ดินเพื่อวัตถุประสงคโดยเฉพาะ ระบบการปลูกพืชแตละชนิดทําใหเกิดการพังทลาย
ของดินไดแตกตางกัน ขึ้นอยูกับการเตรียมดิน วิธีการปลูก หรือระบบการปลุกพืช การปฏิบัติตางๆ ในขณะที่
พืชเจริญเติบโต ธรรมชาติและลักษณะการเจริญเติบโตของพืช วิธีการเก็บเกี่ยวพืช ตลอดจนการจัดการ 
ปริมาณเศษเหลือของพืชหลังการเก็บเกี่ยว (สมเจตน, 2522) 
                การชะลางพังทลายของดิน หมายถึงกระบวนการแตกกระจาย (Detachment) และการพัดพาไป 
(Transportation) ของดินโดยตัวการกัดกรอน (Erosion agents) ไดแก การชะลางพังทลายโดยน้ํา (Water 
erosion) ซ่ึงเปนกระบวนการที่สําคัญอยางมากในประเทศไทย  และการพังทลายโดยลม (Wind erosion) การ
ชะลางพังทลายแบงไดเปน 2 ประเภท คือ การชะลางพังทลายโดยธรรมชาติ (Geologic or natural or normal 
erosion) และการชะลางพังทลายโดยมีตัวเรง (Accelerated or man-made erosion) ซ่ึงมีรายละเอียดไดดังนี้ 

9.3.1. การชะลางพังทลายโดยธรรมชาติ 
การชะลางพังทลายโดยธรรมชาติ หมายถึงการชะลางพังทลาย ซ่ึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยมี

ทั้งน้ําและลมเปนตัวการ เชน การชะละลาย (Leaching) แผนดินเลื่อน (Landslides) การพัดพาโดยลมตาม
ชายฝงทะเลหรือในทะเลทราย การพัดพาดินแบบนี้เปนแบบที่ปองกันไมได และถาเกิดการชะลางพังทลาย



77 
 
แบบนี้เปนเวลานาน ผิวดินบนจะสูญเสียไปเพียง 1 นิ้ว เทานั้น เพราะเปนการเกิดแบบคอยเปนคอยไปและชา
มาก สําหรับชนิดของการชะลางพังทลายโดยธรรมชาติ ไดแก 

(1) การชะละลาย (Leaching) หมายถึงการชะลางชนิดที่แรธาตุตางๆ ธาตุอาหารและ
อินทรียวัตถุถูกทําใหละลาย หรืออยูในสภาพแขวนลอยแลวไหลลงสูสวนลางของหนาตัดดินไปกับน้ําที่ซึม
ผาน (Percolation water)  ซ่ึงในที่สุดจะไหลลงสูทะเล และการสูญเสียของดินแบบนี้เกิดขึ้นอยูเปนประจํา 
และมีบทบาทมากที่สุดในแงของการชะลางพังทลายในธรรมชาติ 

(2) การชะลางพังทลายที่พื้นผิวดินโดยน้ํา (Surface erosion by water) หมายถึงการพัดพา
หนาดินหรือหินซึ่งขาดพืชพรรณปกคลุมโดยน้ํา การขาดพืชพรรณปกคลุมนั้นเนื่องจากสภาพแวดลอมใน
ธรรมชาติ เชน ลม ฟาอากาศ ความสูต่ําของภูมิประเทศ (Topography) ซ่ึงเปนปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช 

(3) แผนดินเลื่อนหรือดินเลื่อน (Landslides and soil creep)  
ก. แผนดินเลื่อน คือ การถลมตัวของแผนดินจากที่สูงลงสูที่ต่ําอยางรวดเร็ว โดยเกิดจาก

ปจจัย 3 ประการ ไดแกสภาพความลาดเทของพื้นที่ ดินหรือหินชั้นลางมีการไหลซึมของน้ําชามาก และดิน
ช้ันบนไมเกาะกันเนื่องจากการอิ่มตัวดวยน้ํา 

ข. ดินเลื่อน คือ การเลื่อนของดินบนที่ถูกน้ําชะจนเปนโคลนลงสูที่ต่ําตามความลาดเท
ดวยแรงโนมถวงของโลก แตเนื่องจากยังมีความหนืดระหวางชั้นดินที่มีความชื้นตางกัน ดังนั้น ดินนั้นจึง
คอยๆ เล่ือนลงมา โดยปกติแลวดินที่เล่ือนลงมาจะหนาไมเกิน 1 เมตร 
   (4) การพัดพาโดยลม (Wind erosion) ในบริเวณที่มีลมแรงและขาดสิ่งปกคลุมโดยธรรมชาติ 
ประกอบกับอุณหภูมิสูง เชนในทะเลทรายหรือริมฝงทะเล ลมจะเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดการสูญเสียดิน 
   การชะลางพังทลายของดินโดยธรรมชาติและการสรางตัวขึ้นมาเปนดิน การเกิดการชะลาง
พังทลายในธรรมชาติผันแปรไปตามสภาพแวดลอม และเปนปรากฏการณที่มักพบเกิดขึ้นเสมอในทะเลทราย
หรือบริเวณซึ่งปราศจากพืชขึ้นปกคลุม ปจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือ ความลาดเทของสภาพพื้นที่ ซ่ึงสามารถใช
เปนเครื่องมือช้ีชนิดของหนาตัดดินที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ถูกการชะลางพังทลายของดินนั้นๆ เชน 
    ก. ในพื้นที่ชันมาก ดินจะถูกชะลางและพัดพาไปมาก ดินบนจะเกิดเร็วเพราะวัตถุตน
กําเนิดอยูตื้น จึงมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งแวดลอมมาก นั่นคือ กระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเกิดดินก็จะ
ดําเนินไปไดอยางเต็มที่ และเนื่องจากความลาดเทสูง ดังนั้น ส่ิงที่ถูกชะละลายมาจากดินบนโดยกระบวนการ
ที่เรียกวา Eluviation จะไหลลงสูที่ต่ําหมด หนาตัดของดินในที่ลาดชันมากจึงมักจะมีเพียง 2 ช้ัน คือ A กับ C 
เทานั้น 
          ข. ในพื้นที่มีความลาดเทไมเกิน 20 เปอรเซ็นต อัตราการเกิดของการชะลางพังทลาย
นอยกวาอัตราการเกิดดิน ซ่ึงขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุตนกําเนิด ในบริเวณเชนนี้จะเกิดหนาตัดดินที่สมบูรณมี
ช้ันดินครบถวน ยิ่งดินนี้มีอายุมากขึ้นจะยิ่งมีหนาตัดลึกมากขึ้น 
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    ค. ในที่ที่เกือบอยูในแนวระดับหรืออยูในแนวระดับการเกิดการชะลางพังทลายเกือบจะ
ไมมีเลย บริเวณดินบนที่ถูกชะลางะลาย (A2) จะลึก ธาตุอาหารพืชและอนุภาคดินเหนียวสวนมากถูกชะ
ละลายออกไปจากบริเวณรากพืช ดังนั้นโดยปกติแลวดินนี้จะมีความอุดมสมบูรณต่ําและมีโครงสรางไมดี 
               9.3.2. การชะลางพังทลายโดยมีตัวเรง 
   การชะลางพังทลายที่มีตัวเรง หมายถึงการชะลางพังทลายที่มนุษยหรือสัตวเล้ียงเขามาชวยเรงใหมี
การกัดกรอนเพิ่มขึ้นจากการชะลางพังทลายโดยธรรมชาติ ซ่ึงเกิดขึ้นเปนประจําอยูแลว เชน การหักลางถาง
ปาทําการเพาะปลูกอยางขาดหลักวิชา ทําใหพื้นดินปราศจากสิ่งปกคลุม ทําใหการกัดกรอนโดยลมและฝน
เกิดขึ้นและพัดพาดินสูญเสียไปไดเพิ่มขึ้น การสูญเสียดินจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับวิธีการที่ใชทํา
การเกษตร 
 การชะลางพังทลายโดยน้ํา คือ การแตกกระจายและพัดพาดินไปโดยน้ํา อาจจะพิจารณาจากอัตรา
การแตกกระจายของดิน (Rate of detachment) มีหนวยวัดเปนน้ําหนักตอพื้นที่ตอเวลา เชน ตันตอไรตอป 
และอัตราของการพัดพาตะกอนดิน (Rate of transportation) มีหนวยวัดเปนน้ําหนักตอระยะทางตอพื้นที่ตอ
เวลา เชน ตันตอไมลตอไรตอป ดินที่มีความยากงายในการที่จะเกิดการชะลางพังทลายของดินแตกตางกัน
ออกไป ขึ้นอยูกับสมบัติของดินที่ไดรับมาจากวัตถุตนกําเนิด การใชที่ดิน และการจัดการ 
 
 9.4. การประเมินการสูญเสียดิน 

     การศึกษาสมการสูญเสียดินสากล (The Universal Soil Loss Equation-USLE) มีการศึกษาและ
พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกา เพื่อใชประเมินการสูญเสียดินในแปลงปลูกพืช มีการปรับปรุงและพัฒนาครั้ง
สุดทายในป 1978 (Wischmeier and Smith, 1978 และ Morgan, 1980) มีรูปสมการดังนี้ คือ 

A = RKLSCP 
โดย  A = คาปริมาณการสูญเสียดินที่คาํนวณไดตอพืน้ที่ มีหนวยผันแปรไปตามการประเมิน 

(ตันตอเฮกตารตอป) 
     R = คาปจจัยเกีย่วกับน้ําฝน เปนคาดัชนกีารชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากฝน (ตัน-เมตร
ตอเฮกตารตอป) 
    K = คาปจจัยความยากงายตอการถูกชะลางของดินเปนคาอัตราการสูญเสียดินตอหนึ่ง
หนวยของคาดัชนีการชะลางพังทลายของดินโดยฝน จากแปลงมาตรฐาน ที่มีขนาดความยาวของแปลง 
72.6 ฟุต และมีความลาดชัน 9 เปอรเซ็นต มีการไถพรวนขึ้นลงตามความลาดเท และปลอยใหวางเปลาไมมี
การปลูกพืช   

L = คาปจจัยความยาวของความลาดเท เปนคาอัตราสวนของการสูญเสียดินจากแปลงที่มี
ความยาวของความลาดเทใดๆ กับแปลงที่มีความยาวของความลาดเท 72.6 ฟุตโดยมีสภาพอื่นๆเหมือนกัน 

S = คาปจจัยความลาดเท เปนคาอัตราสวนของการสูญเสียดินจากแปลงที่มีความลาดชัน
ใดๆกับแปลงที่มีความลาดชัน 9 เปอรเซ็นต โดยมีสภาพอื่นๆเหมือนกัน 
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C = คาปจจัยจัดการพืช เปนคาอัตราสวนของการสูญเสียดิน จากแปลงที่มีการปลูกพืช 
และมีการจัดการใดๆ กับแปลงที่มีการไถพรวนดินขึ้นลงตามความลาดเท แลวปลอยไววางเปลาและไมมีการ
ปลูกพืช ซ่ึงทั้ง 2 แปลงนี้ตองอยูในสภาพดิน ความลาดเท และปริมาณฝนที่เหมือนกัน 

P = คาปจจัยอนุรักษ เปนคาอัตราสวนของการสูญเสียดิน จากแปลงที่มีวิธีการอนุรักษดิน
และน้ําชนิดใดๆ กับแปลงที่มีการไถพรวนดินขึ้นลงตามความลาดเท แลวปลอยไววางเปลาและไมมีการปลูก
พืช ซ่ึงทั้ง 2 แปลงนี้ตองอยูในสภาพดิน ความลาดเท และปริมาณฝนที่เหมือนกัน 

    9.4.1. การจัดชั้นอัตราการสญูเสียดิน 
  การสูญเสียดินจะสงผลกระทบเสียหายรุนแรงหรือไม ยอมขึ้นกับลักษณะของดินในแตละพื้นที่ 

หากกระบวนการเกิดดินเปนไปอยางรวดเร็ว ดินลึกและมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติสูง แมจะมีอัตรา
การสูญเสียดินสูงก็อาจไมมีผลกระทบตอการใชที่ดิน ตรงกันขามถาดินตื้น มีความอุดมสมบูรณต่ํา และ
กระบวนการเกิดดินเปนไปอยางชาๆ แมมีการสูญเสียดินเพียงเล็กนอยก็อาจสงผลกระทบเสียหายรุนแรงตอ
การใชประโยชนบนที่ดินนั้น คาการสูญเสียดินเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับลักษณะตามธรรมชาติของดินใน
ประเทศยอมสามารถวิเคราะหความเสียหายจากการสูญเสียดินได 
 คาการสูญเสียดินที่คํานวณไดจากสมการการสูญเสียดินสากล นํามาจัดชั้นความรุนแรงของการ
สูญเสียดิน และแสดงผลออกมาเปนแผนที่การสูญเสียดิน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึงขอบเขตของพื้นที่ที่มี
ปญหาเนื่องจากการสูญเสียดิน ตลอดทั้งระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนอนุรักษดินและน้ํา ระดับเขตพัฒนาที่ดิน ระดับภาค และ
ระดับประเทศตอไป  
  การจัดชั้นอัตราการสูญเสียดิน ยึดถือตามแนวคิดดังตอไปนี้ คือ 
          (1) คาการสูญเสียดินสูงสุดที่ยอมรับไดสําหรับพื้นที่เกษตร (Soil loss tolerance) คือ ระดับที่
ยังคงไดรับผลผลิตพืช และมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (USDA, 1997) 
 (2) ดินมีความเหมาะสมสําหรับการใชประโยชนมาก เมื่อการใชประโยชนนั้นมีความยั่งยืน
นาน 25 ป ขึ้นไป (FAO, 1993) 
 (3) หลักการสํารวจดิน (Soil Survey Manual) ของ USDA (1993) มีการจําแนกการชะลาง
พังทลายของดินสําหรับพื้นที่เกษตรกรรม เปน 4 ระดับ โดยพิจารณาจากอัตราการสูญเสียดินชั้นบนที่เรียกวา
ช้ัน A และ E horizon คือ  

ช้ัน 1 : การสูญเสียดินเปนคาเฉลี่ยนอยกวา 25 เปอรเซ็นต ของความหนาของชั้น A/E เดิม (หรือ
ของความหนา 20 เซนติเมตร ถา A/E หนานอยกวา 20 เซนติเมตร) สภาพพื้นที่สวนใหญไม
มีการชะลางพังทลาย หรือมีการชะลางพังทลายนอยกวา 20 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ 

ช้ัน 2 : การสูญเสียดินเปนคาเฉลี่ย 25-75 เปอรเซ็นต ของความหนาของชั้น A/E (หรือของความ
หนา 20 เซนติเมตร ถา A/E หนานอยกวา 20 เซนติเมตร) พื้นที่เกษตรสวนใหญยังมีช้ัน A/E 
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เหลืออยูแตถูกไถปนกับดินลางไปแลว แตถาบริเวณนั้นมีช้ัน A/E ลึก จะยังคงเห็นชั้น A/E 
ไดบาง 

ช้ัน 3 : การสูญเสียดินชั้นบนมากกวา 75 เปอรเซ็นต ของความหนาชั้น A/E เดิม (หรือของความ
หนา 20 เซนติเมตร ถา A/E หนานอยกวา 20 เซนติเมตร) พื้นที่เกษตรสวนใหญมีดินลางใต
ช้ัน A/E โผลขึ้นมา บริเวณที่มีช้ัน A/E ลึก อาจมีดินบนเหลืออยูบางแตถูกไถปนกับดินชั้น
ลางไปแลว 

ช้ัน 4 :  ทั่วพื้นที่มีการสูญเสียดินทั้งหมดของชั้น A/E (หรือดินบน 20 เซนติเมตร ถาชั้น A/E หนา
นอยกวา 20 เซนติเมตร) พบเห็นรองลึก (Gully) จํานวนมาก 

(4) การสํารวจลักษณะหนาตัดดินและความลึกของชั้น A/E ของชุดดินตางๆ ในประเทศ
ไทย โดยกองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบวาดินในประเทศไทยในสภาพปกคลุมดวยพืชพรรณ
ธรรมชาติ มีความหนาเฉลี่ยของชั้น A/E อยูที่ 24 เซนติเมตร 

(5) การวิเคราะหความหนาแนนรวม (Bulk density) ของชุดดินตางๆในประเทศไทย โดย
กองวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบวาดินในสภาพธรรมชาติมีคาความหนาแนนรวมเฉลี่ยอยูที่ 1.3 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร 

(6) การศึกษาการสูญเสียดินในแปลงทดลองของกองอนุรักษดินและน้าํ กรมพัฒนาทีด่ิน 
  จากขอพิจารณาทั้งหมดขางตนสามารถกําหนดปริมาณการสูญเสียดินสูงสุดที่ยอมรับได (Soil loss 
tolerance หรือ Permissible soil loss) สําหรับดินในประเทศไทยเปน 2 ตันตอไรตอป หรือเทียบเทากับ 0.96 
มิลลิเมตรตอป การสูญเสียในระดับนี้ไมทําใหสมรรถนะของดินสําหรับการเกษตรเปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะเวลา 25 ป คาการสูญเสียดินที่สูงกวาระดับนี้จะมีผลเสียหายตอคุณภาพดินและผลผลิตพืชในระยะยาว ไม
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และจําเปนตองมีการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม  

 การจัดชั้นความรุนแรงของการสูญเสียดิน จําแนกเปน 5 ระดับ ดังตารางที่ 8 คือ 
ช้ัน 1 นอย (Slight) อัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันตอไรตอป (0-0.96 มิลลิเมตรตอป) 
ช้ัน 2 ปานกลาง (Moderate) อัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันตอไรตอป (0.96-2.4 มิลลิเมตรตอ

ป) การสูญเสียดินทําใหผลผลิตพืชลดลง 
ช้ัน 3 รุนแรง (Severe) อัตราการสูญเสียดิน 5-15 ตันตอไรตอป (2.4-7.2 มิลลิเมตรตอป) 

การสูญเสียดินมีผลทําใหความตองการในการจัดการดินผิดไปจากเดิม หรือตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้น แต
ดินยังมีขีดความสามารถใชปลูกพืชไดเหมือนเดิม  

ช้ัน 4 รุนแรงมาก (Very severe) อัตราการสูญเสียดิน 15-20 ตันตอไรตอป (7.2-9.6 
มิลลิเมตรตอป) การสูญเสียดินทําใหขีดความสามารถของดินสําหรับปลูกพืชเปลี่ยนเลวลงกวาเดิม เชน ดิน
ไมสามารถใชปลูกขาวโพดไดอีกตอไป ตองเปลี่ยนไปทําทุงหญาเลี้ยงสัตวแทน และตองเสียคาใชจายในการ
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จัดการดินสูงมากเกินกวาระดับที่ยอมรับได หรือใชเวลานานมากในการปรับปรุงคุณภาพดินใหใชปลูกพืชได
เชนเดิม  

ช้ัน 5 รุนแรงมากที่สุด (Extremely severe) อัตราการสูญเสียดินมากกวา 20 ตันตอไรตอป 
(มากกวา 9.6 มิลลิเมตรตอป) มีการชะลางพังทลายของดินเปนรองลึก (Gully) เกิดขึ้นทั่วไป  

 

ตารางที่  8  การจัดชั้นความรนุแรงของการสูญเสียดินในประเทศไทย 

ระดับการสูญเสียดิน อัตราการสูญเสียดิน 
ตันตอไรตอป มิลลิเมตรตอป 

1 : นอย  0 – 2       0 - 0.96 
2 : ปานกลาง  2 – 5 0.96 - 2.4 
3 : รุนแรง  5 – 15  2.4 - 7.2 
4 : รุนแรงมาก 15 – 20  7.2 - 9.6 
5 : รุนแรงมากที่สุด มากกวา 20 มากกวา 9.6 

 
  9.5. มาตรการอนุรักษดินและน้ํา 
   การอนุรักษดินและน้ํา เปนการปองกันและรักษา ตลอดจนการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
และน้ําเพื่อใหผลผลิตการเกษตรดีขึ้น เปนการรูจักใชพื้นที่ดินภายในขอบเขตจํากัดของเศรษฐกิจ วิธีใดๆ ก็
ตามเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการใหผลผลิตสูง และสามารถใชที่ดินนั้นในการเกษตรกรรมไดนาน
ที่สุดที่จะทําได ซ่ึงอาจจะทําไดโดยการมีเกษตรกรรมอยางถูกตองและเหมาะสมหรือใชวิธีการพิเศษเพื่อ
อนุรักษดินและน้ําโดยเฉพาะก็ได ถือวาเปนเครื่องมือ หรือวิธีการอนุรักษดินและน้ําทั้งสิ้น เพื่อที่จะทําให
บรรลุถึงจุดหมายของการอนุรักษดินและน้ําไดนั้น จะตองอาศัยหลักการตางๆ ที่สําคัญ 4 ประการ ดังตอไปนี้
คือ (สมเจตน, 2522) 
     9.5.1. การปรับปรุงบํารุงดิน  การปรับสภาพดินนั้นสามารถทําไดโดยการปรับปรุงใหดินใหสามารถ
ทนทานตอการแตกกระจายและการพัดพา และใหน้ําซึมผานไดดีขึ้น เชน ทําใหโครงสรางของดินรวนซุย
ทนทานตอการชะลางพังทลายและสามารถรักษาความชื้นใหคงอยูในดินไดในระดับพอเหมาะ รวมทั้งการ
รักษาปริมาณอากาศในบริเวณรากพืชใหอยูในอัตราสวนที่เหมาะสม 
   9.5.2 การคลุมดิน (Cover the soil) จุดมุงหมายเพื่อปองกันการกระทบของเม็ดฝน เชน การคลุมดิน
ดวยพืชหรือเศษเหลือของพชื เพื่อชวยปองกันดินจากแรงกระทบของเม็ดฝน ลดความเร็วของลมที่ผิวหนาดิน 
และชวยปรุงแตงสมบัติของฟสิกส ของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเตบิโตของพืช 
  9.5.3. การลดความเร็วของน้ําไหลบา (Decrease runoff velocity) จุดมุงหมายเพื่อลดการแตกกระจาย
และการพัดพาของอนุภาคของดิน โดยเพิ่มความสามารถในการเกาะตัวของดิน (Soil aggregation) และใหน้ํา
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สามารถซึมผานดินไปไดโดยงาย รวมทั้งการสรางสิ่งกีดขวางการไหลของน้ํา ซ่ึงอาจใชวิธีการปลูกพืช หรือ
ใชวิธีกลก็ได 
  9.5.4. การทําทางระบายน้ํา (Waterway) การทําขั้นบันได (Terracing) เพียงอยางเดยีว อาจไมเปนการ
เพียงพอเนื่องจากอาจมีน้ําสวนเกิน ซ่ึงจะซึมลงไปในดนิไมหมด น้ําสวนเกนินี้จะตองไดรับการระบายอยาง
ถูกวิธี โดยการทําทางระบายน้ําซึ่งมีหญาขึ้นหนาแนน เพือ่เบนน้ําไปสูพื้นลางหรือแหลงเก็บน้ําบรเิวณ
ใกลเคียง 
  นอกจากหลักการที่สําคัญทั้ง 4 ประการในการอนุรักษดินและน้ําแลว มาตรการที่จะนําใชเพื่อ
กอใหเกิดประสิทธิผลในการอนุรักษดินและน้ํา สามารถแบงไดเปน 2 มาตรการใหญๆ คือ 
   (1) มาตรการวิธีพืช (Vegetative measure) เปนมาตรการที่คํานึงถึงหลักการในลักษณะเปนตัว
สกัดกั้นพลังน้ําฝนและอัตราการชะลาง ที่มีอิทธิพลตอการกัดชะหนาดินโดยตรง ซ่ึงพืชพรรณในที่นี้ 
นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจแลว ยังมีพืชตระกูลหญา ตระกูลถ่ัว ไมพุม หรือไมปาดวย มาตรการทางพืช มี
หลายวิธีดังตอไปนี้  เชน 
     (1.1) การปลูกพืชใหเหมาะสมตามชั้นสมรรถนะดิน 
     (1.2) การปลูกพืชเปนแถบตามแนวระดับ 
     (1.3) การใชวัสดุคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดิน 
     (1.4) การปลูกพืชหมุนเวยีน 
     (1.5) การปลูกพืชเปนแถบสลับ 
     (1.6.) การใชระบบการปลูกพืชวิธีตางๆ นอกเหนือจากที่กลาวมานี้ เชน การปลูกพืช
เหล่ือมฤดู เปนตน 
      (2) มาตรการวิธีกล (Mechanical measure) โดยหลักการนั้น มาตรการทางกลหรือทางวิศวกรรมนัน้ 
เปนวิธีการที่สําคัญอันหนึ่งในการจัดการทีด่ิน ซ่ึงสวนใหญจะเปนสิ่งกอสราง ทั้งถาวรและชัว่คราว เพื่อเปน
ตัวขวาง และเบนน้าํไหลบาที่ไหลในพืน้ที่การเกษตรไปสูแหลงกักเกบ็ เพื่อลดอัตราการชะลางพังทลาย 
สําหรับมาตรการวิธีกลนั้น นอกจากจะชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินแลว ยงัสามารถชวยกักเก็บน้ํา
และปรับปรุงสมรรถนะการซึมของน้ําไดดวย การใชวิธีนี้มีอยูหลายวธีิ ซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้เชน 
     (2.1) การไถพรวน ตามแนวระดบั (Contouring plough) 
     (2.2) คันดิน (Bund on terrace) 
     (2.3) ขั้นบันไดดิน (Bench terracing) 
     (2.4) คูรับน้ํารอบเขา (Hillside ditch) 
     (2.5) ทางระบายน้ํา (Waterway) 
     (2.6) ฝายกักเก็บน้ํา (Weir) 
      มาตรการวธีิกลยังมีอีกมากมาย ขึ้นอยูกับการนําไปประยุกตใชในแตละทองถ่ิน ซ่ึงแตกตางกันไป 
รวมทั้งงบประมาณดวย เพราะเปนวิธีที่คอนขางจะลงทุนสูง 
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0.80 ม. 

0.60 ม. 

0.60 ม. 

 
9.6. โครงสรางมาตรฐานระบบอนุรักษดินและน้ํา กรมพัฒนาที่ดนิ 

  กรมพัฒนาที่ดิน ไดออกแบบมาตรฐานโครงสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อนําไปประยุกตใช
ในในเขตพัฒนาที่ดิน มีอยูหลายแบบดวยกัน แตพอสรุปรวมๆ ไดดังนี้ คือ 

  9.6.1 คันดินแบบที่ 1 เปนคันดินเบนน้ําเพื่อปองกันน้ําไหลบาลงสูพื้นที่เกษตรกรรม ควรใชบน
พื้นที่ที่มีความลาดเทไมเกนิ 15 เปอรเซ็นต ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ 2.4 ลูกบาศกเมตรตอเมตร 
 
ระดับดินเดิม 
        
        
            
 
 

9.6.2 คันดินแบบที่ 2 เปนคันดินเก็บกักน้ําควรใชกับพื้นที่ดินรวนปนทราย มีความลาดเทประมาณ 
3-15 เปอรเซ็นต ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ 1.2 ลูกบาศกเมตรตอเมตร 
 
ระดับดินเดิม 
 
 
 

9.6.3 คันดินแบบที่ 3 เปนคันดินฐานกวาง ควรใชกับพื้นที่ดินรวนปนทราย มีความลาดเทไมเกิน 8 
เปอรเซ็นต ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ 1.5 ลูกบาศกเมตรตอเมตร 
 
ระดับดินเดิม  

 
 
9.6.4 คันดินแบบที่ 4   เปนคันดนิฐานแคบ ควรใชกับพื้นทีด่ินรวนปนทรายที่มีความลาดเท

ประมาณ   3-15 เปอรเซ็นต ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ 0.6 ลูกบาศกเมตรตอเมตร 
 

ระดับดินเดิม 
    
 

3.00 ม. 

4.00 ม. 

0.80 ม. 

2.00 ม. 

5.00 ม. 
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9.6.5. คันดินแบบที่ 5 เปนคันคูรับน้ํารอบเขา ควรใชกับพื้นที่ที่มีความลาดเทไมเกนิ 35 เปอรเซ็นต 

ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ 0.3 ลูกบาศกเมตรตอเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 

8.00 ม. 

2.00 ม. 
ระดับดินเดิม 

2.00 ม. 

ความกวางของฐานคันค ู

ดินขุด 

ระดับดินเดิม 

ดินถม 

2.00 ม. 
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9.6.6 คันดินแบบที่ 6 คันคูรับน้ํารอบเขาควรใชกับพืน้ที่ ๆ มีความลาดเทมากกวา 35 เปอรเซ็นต 
ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ 0.2 ลูกบาศกเมตรตอเมตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
9.6.7. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1  กอสรางโดยการลบคันนาเดิมซึ่งมีขนาดเล็กและเปนผืนนา

แปลงเล็ก แปลงนอยแลวสรางคันนาขึ้นมาใหมโดยใหมีขนาดกวางและสูงกวาเดิม เปนคันดินที่สรางขึ้นโดย
ใหระดับของดินอยูในระดับเดียวกัน วัตถุประสงคเพื่อเก็บกักน้ําที่ไหลบามาไวเปนชวง ๆ มีลักษณะเหมือน
คันนา บนคันนาสามารถปลูกพืชชนิดตางๆ เชน ไมผล-ไมยืนตน พืชไร และพืชผัก ความสูงและความกวาง
ของคันนาหรือคันดินจะผันแปรไปตามลักษณะดิน พื้นที่ดินและลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ปริมาณน้ําฝน
ที่ตกลงมา หรือปริมาณน้ําที่จะเก็บกักหรือระบายออก 

  
 
 
 
 
 
 
 

9.6.8. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 มีลักษณะเปนคันดินที่สรางขึ้นโดยใหระดับของคันดินอยู
ในระดับเดียวกันตลอด เชนเดียวกับแบบที่ 1 แตมีการขุดคูน้ําเพื่อเก็บกักน้ําและระบายน้ํา โดยการขุดดินทํา
เปนคูแลวเอาดินนั้นขึ้นมาทับถมเปนคันดิน วัตถุประสงคเพื่อเก็บกักน้ํา ระบายน้ําและสงน้ําในแปลงปลูกพืช 
บนคันดินยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ ได เชนเดียวกับแบบที่ 1 การใชประโยชนสวนใหญของ

คันดินที่สรางขึ้นใหม 

นาขาว 

0.5 ม 

1.5ม 

2.0 ม 

1

ระดับดินเดิม 1 

ดินขุด 

ดินถม 

ระดับดินเดิม 
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2.00 ม. 

2.00 ม. 

พื้นที่ยังใชเพื่อทํานา สําหรับลักษณะความลึกและความกวางของคูที่จะขุดดินขึ้นมาถมเปนคันจะผันแปรไป
ตามลักษณะดิน  
 
 
  
  
 
 
 

  
 9.6.9.  การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 มีลักษณะเหมือนคันดินที่สรางขึ้นโดยใหระดับของคันดิน

อยูในระดับเดียวกัน ทําโดยการขุดดินขึ้นใหเปนคูน้ําทั้งสองดานแลวนําดินนั้นมาถมเปนคันดิน วัตถุประสงค
เพื่อเก็บกักน้ําและระบายน้ําในพื้นที่ราบและราบลุม บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ไมผล-ไมยืน
ตนแบบแถวเดียวขนาดของรองปลูกไมผลจะผันแปรไปตามลักษณะดิน การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 นี้
สามารถออกแบบตอเนื่องทําเปนแปลงใหญ ๆ ได 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
9.7. กาประยุกตใชโครงสรางมาตรฐานในเขตพฒันาที่ดนิ  
         โครงสรางระบบอนุรักษดินและน้ํามาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินนั้น สามารถดัดแปลงออกแบบให
สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร และชุมชมในเขตพัฒนาที่ดินได  ผูเขียนใครขอเสนอแนะแนว
ทางการประยุกตออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน ใหมีประสิทธิภาพไดหลายกรณี เชน  

9.7.1. คันดินแบบ 1 -3   ออกแบบเปนคันดินฐานกวาง ใชเปนทางลําเลียงในไรนาได  
9.7.2. คันดินแบบ 4-6 (ปกติออกแบบเพื่อรับน้ํา เบนน้ํา และระบายน้ํารอบขอบเขาลงสู

รองน้ําธรรมชาติหรือทางระบายน้ํา ) สามารถออกแบบเปนคูเก็บกักน้ํารอบขอบเขาเพื่อใหน้ําซึมลงดินใน
แนวดิ่ง โดยสรางคันดินเล็กๆ ทําหนาที่ชะลอน้ํา ( Check dam)  เวนระยะตามความเหมาะสม  

ปลูกหญาแฝก 

ปลูกไมผล-ไมยืนตน 

คูน้ํา คูน้ํา 

0.80 ม. 

พ้ืนที่ทํานา 

ดินขุดตักรองน้ํา 

ดินถมยกระดับคันดิน 
รองน้ํา 

รองน้ํา 

ปลูกไมผล-พืชผัก-พืชไร-ไมดอก 

1.20 ม. 
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9.7.3. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 ออกแบบเปนทางเดินลําเลียงในไรนาได  
9.7.4. การปรับรูปแปลงนา ลักษณะที่ 2  ออกแบบใชเปนคันลอมพื้นที่ปองกันน้ําทวม 

เปนพื้นที่เก็บกักน้ําและกระจายน้ํา ตามหัวไรปลายนา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  และออกแบบเปนคลอง
สงน้ําและระบายน้ําในพื้นที่ได 

9.7.5. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 สามารถประยุกตออกแบบเปนคันดินเบนน้ํา/
ระบายน้ํา/เก็บกักน้ําในพื้นที่ดอน โดยมีการสรางบอดักตะกอนขนาดเล็กใหทําหนาที่เก็บกักน้ําไวใช
ประโยชน หรือคันดินเล็กๆ ทําหนาที่ชะลอน้ํา (Check dam) หรือฝายน้ําลน เวนระยะตามความเหมาะสม 
เพื่อเก็บกักน้ําและใหน้ําซึมลงดนิในแนวดิ่ง  

9.7.6. ทางลําเลียงในไรนา  ออกแบบเปนโครงสรางแทนคันดินเบนน้ําและระบายน้ําได 
9.7.7. อาคารชะลอน้ําไหลบา (Check dam) หรือฝายน้ําลน สามารถออกแบบและสราง

เกี่ยวเนื่องกับทางระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอกระจายน้ํา คันดินเบนน้ํา เพื่อการเก็บกักน้ํา 
9.7.8. บอดักตะกอน ออกแบบเปนบอกระจายน้ําและเก็บน้ําได ใหทําหนาที่เหมือนสระ

น้ําขนาดเล็กประจําไรนา แตตองเกี่ยวเนื่องกับระบบระบายน้ําและเบนน้ําของพื้นที่ 
9.7.9. สระน้ําในไรนา บอน้ําขนาดเล็ก การออกแบขอบสระน้ําหรือบอน้ําควรออกแบบ

ใหมีลักษณะเปนขั้นบันใดเล็กๆ เพื่อปลูกหญาแฝกและพืชผักอื่นๆ  และควรใชประโยชนน้ําในทางเกษตร
อยางมีประสิทธิภาพในพื้นที่บริเวณรอบขอบสระน้ํา/บอน้ํา 

9.7.10. การสรางสระเก็บน้ําในไรนา/บอน้ําในพื้นที่แหงแลง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ซ่ึงเปนดินรวนปนทราย หรือดินทราย มีการระบายน้ําดิน ไมสามารถเก็บน้ําได จําเปนตองใชวัสดุปูพื้นสระ
น้ํา ปกติใชพลาสติกแตผุผังขาดได ปจจุบันมีแผนแรดินเหนียวใชปูพื้นสระน้ํามีประสิทธิภาพในการเก็บกัก
น้ําไดดีมาก       

9.7.11. การออกแบบทางระบายน้ํา เพื่อลดการชะลางพังทลายของดินและลดการเสียพื้นที่
เกษตร สามารถใชทอลอดซีเมนตหรือทอพีวีซี วางเปนทางระบายน้ําตามความเหมาะสม ใหเกี่ยวเนื่องกับบอ
ดักตะกอน หรืออาคารชะลอน้ําไหลบา 

9.7.12.  คันดินแบบ 1-6 และการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1-3 สระน้ําในไรนา/บอ
กระจายน้ํา/บอเก็บกักน้ํา ทางระบายน้ํา ฝายน้ําลน ฯลฯ สามารถบูรณาการออกแบบผสมผสานตามความ
เหมาะสม เพื่อการใชพื้นที่เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหมหรือเกษตรผสมผสานใหกับ
เกษตรกรรายยอยได แตตองอยูในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน และตองเกี่ยวเนื่องกับโครงสรางจัดระบบอนุรักษดิน
และน้ําโดยรวมของเขตพัฒนาที่ดิน 
 
9.8. ระบบการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
 ระบบการปลูกพืช มีสวนสําคัญในการจัดการวางระบบการพัฒนาที่ดิน เนื่องจากทรัพยากรที่ดิน
และน้ําเปนปจจัยที่สําคัญตอการปลูกพืช ระบบการปลูกพืชนั้น ไดเนนความสําคัญของปจจัยการเกษตรอยู 2
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ประการอยูเสมอ ซ่ึงไดแกสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการปลูก
พืชที่ดีนั้น จะตองเหมาะสมกับสภาวะทั้งสองดังกลาวเสมอ ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของกับระบบการปลูก
พืชเปนอยางยิ่งไดแก ที่ดิน ลักษณะของดิน แสงสวาง และน้ํา เปนตน ความอุดมสมบูรณของดินยอม
เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการในการปลูกพืช การใหปุย และรวมทั้งการลงทุนในการปลูกพืชนั้นๆ น้ําเปน
ส่ิงที่สําคัญที่สุด ในการที่จะปลูกพืชหลายครั้งในพื้นที่ผืนใดผืนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนั้น อาจจะกระทําได
หลายวิธีดวยกัน ไดแก การปลูกพืชตามลําดับ การปลูกพืชสลับและการปลูกพืชแทรก ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรที่สามารถปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ําแลวซํ้าอีก ลงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งติดตอกันหลายครั้งตอปก็ได 
ซ่ึงสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการตางๆ ของระบบการปลูกพืชไดดังตอไปนี้  
     9.8.1. การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ําแลวซํ้าอีกติดตอกัน (Mono cropping system) เราอาจปลูกพืช
ชนิดเดียวกันซ้ําแลวซํ้าอีกติดตอกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ได  โดยปลูกติดๆกันหรือเวนระยะเวลาระหวาง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตกับการปลูกใหหางกันออกไปก็ได ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ การปลูกขาวในภาคกลาง
ของประเทศไทย เชน ในจังหวัดอยุธยา อางทอง และปทุมธานี เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดอยุธยา 
เกษตรกรมักจะปลูกขาวเพียงครั้งเดียวในหนึ่งป โดยการทํานาหวาน สวนในชวงเวลาหลังการเก็บเกี่ยวขาว
นั้น เกษตรกรมักปลอยพื้นที่ใหรกรางวางเปลาไวเฉยๆ ในจังหวัดปทุมธานีนั้น เกษตรกรจะปลูกขาวสองครั้ง
คือในฤดูฝนและฤดูแลง โดยการทํานาปและนาปรัง ในระหวางป เกษตรกรในภาคกลางและภาคกลาง
ตอนบนของประเทศไทยนิยมปลูกขาวโพด 3 คร้ัง ติดตอกันในหนึ่งปในพื้นที่เดียวกัน เชน ในจังหวัด
เพชรบูรณ ลพบุรี และนครสวรรค เปนตน 
     9.8.2. การปลูกพืชตามลําดบั (Sequential cropping system) การปลูกพืชตามลําดับนั้นหมายถึง การ
ปลูกพืชหลายชนิดติดตอกันไปในพืน้ที่เดยีวกันในเวลาหนึ่งป อันที่จริงแลวการปลูกพืชตามลําดับเปนการ
ปลูกพืชหมุนเวียนดวย เพยีงแตมีระยะเวลาที่กําหนด เชน หนึ่งปเปนเกณฑเพื่อพิจารณาวาจะปลูกพืชไดกีพ่ืช
เทานั้น             
      9.8.3. การปลูกพืชสลับ (Intercropping system) หมายถึงการปลูกพืชชนิดหนึ่งลงไปในระหวางแถว
ของพืชอีกชนิดหนึ่ง สําหรับจํานวนแถวที่ปลูกสลับกันนั้น ไมจําเปนจะตองอยูในลักษณะของแถวหนึ่งสลับ
กับอีกแถวหนึ่งก็ได อาจปลูกพืชสลับในลักษณะของสองแถวของพืชสลับระหวางหนึ่งแรกของพืชหลัก 
หรืออาจปลูกพืชสลับสี่แถวของพืชหลักก็ได ดังนั้น สัดสวนของจํานวนแถวที่มีการปลูกพืชสลับกันจึงไม
แนนอนลงไป  
       การปลูกพืชสลับนี้ จะนําไปปฏิบัติได เมื่อมีความตองการของภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมเปน
สวนใหญ ประการแรกเนื่องจากมีจํานวนประชากรตอพื้นที่การเพาะปลูกคอนขางสูง ทําใหขนาดพื้นที่ฟารม
มีจํากัด  และจํานวนแรงงานตอครอบครัวมีมาก  เกษตรกรก็จําเปนที่จะตองใชพื้นที่ผลิตพืชอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุด และใชพื้นที่แมแตในระหวางแถวของพืชหลักในการปลูกพืชอ่ืนๆ 
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9.9. การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดนิและน้ํา  

   การวางแนวเพื่อปลูกหญาแฝกเพื่อการอนรัุกษดินและน้าํ  มีหลักเกณฑดังนี ้
การคํานวณระยะหางของคันดินและแถบหญาแฝก 

ในพื้นท่ีมีความลาดเทตางๆ 
    จากสูตร  
    V.I. (Vertical Interval : ระยะหางในแนวดิ่ง)     = 0.15S + 0.60 ม.  
      = (S+2) x 0.30 ม. 
                                    2 
    H.I. (Horizontal Interval :ระยะหางในแนวราบ)  = V.I. x 100 
                                    s 

(S=% ความลาดเท)    หรือ    (S=% ความลาดชัน)  
อยางไรก็ตาม สามารถเพิ่มระยะหางในแนวดิ่ง และในแนวราบ ไดอีกประมาณ 25 เปอรเซ็นต 
 

AB

100 เมตร

35 เมตร

100 เมตร

35 เมตร

17 ม.6 ม.

= ระยะหางในแนวด่ิง (V.I.)

= ระยะหางในแนวราบ (H.I.)

= จุดปกไมเพื่อเปนแนวคันดิน

S = % ความลาดเท    หรือ    S = % ความลาดชัน = 35 %

C

 
 

ภาพที่  5  แบบจําลองการหาระยะในแนวดิ่งและแนวราบเพื่อวางแนวการทําคันดินและแถบหญาแฝก 
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การวางแนวระดับ

เสนฐาน

ไมปกบนเสนฐาน ระยะหางตามคา V.I. หรือ H.I.

ไมปกตามแนวระดับ จากจุดไมปกบนเสนฐาน
 

 
ภาพที่  6  แบบจําลองวางแนวระดับเพื่อทําคันดินหรือปลูกหญาแฝก 
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ทางเลือกของการปลูกหญาเพื่อการอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาทีด่ิน มีดังนี ้
 1) การปลูกเปนแถวตามระดบัขวางความลาดชัน เพื่อชะลอความเร็วของน้ํา และดกัตะกอนดิน 

สวนน้ําจะไหลซึมลงไปสูดินชั้นลางไดมากขึ้น เปนการเพิ่ม ความชุมชืน้ในดนิ สวนรากหญาแฝกจะหยั่งลึก
ลงไปในดินอาจถึง 3 เมตร ซ่ึงสามารถยึดดนิปองกันการพังทลายได  

2) การปลูกเพือ่แกปญหาการพังทลายของดินเปนรองน้ําลึก  
3) การปลูกในพื้นที่ที่มีความลาดชัน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคใต ใหปลูกหญาแฝกเปนแนวรัว้

บริเวณคันคูขอบเขา หรือริมขั้นบันไดดินดานนอก โดยควรปลูกเปนแถวขวางความลาดเท  
 4) การปลูกเพือ่การอนุรักษความชุมชื้นในดิน โดยปลูกแถวหญาแฝกขนานไปกับแถวของไมผล 

ปลูกแบบวงกลมรอบไมผล และปลูกแบบครึ่งวงกลมหงายรับน้ําฝน  
 5) การปลูกเพือ่ปองกันการเสียหายของขัน้บันไดดินหรือคันคูรับน้ํารอบเขา  
 6) การปลูกเพือ่ปองกันตะกอนดินทับถมลงสูคลองสงน้ํา ระบายน้ํา อางเก็บน้ําในไรนาตลอดจน

ปลูกรอบสระ หรือปลูกเปนแถวขนานไปกับแมน้ํา ลําคลองเพื่อกรองตะกอนดิน  
 7) การปลูกเพือ่ฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรม  
 8) การปลูกเพือ่ปองกันการพังทลายของไหลถนนที่ลาดชันสูง โดยปลูกหญาแฝกเพือ่ยึดดนิและ

เบี่ยงเบนทางน้ําไหลบริเวณไหลทางและปลูกขวางแนวลาดเทเพื่อปองกันการพังทลายและเลื่อนไหลของดิน  
 9) การปลูกในพื้นที่ดนิดาน รากหญาแฝกสามารถหยั่งลึกลงไปในดนิดาน ทําใหดนิแตกรวนขึ้น 

และหนาดินจะมีความชื้นเพิม่ขึ้น  
10) การปลูกเพื่อปองกนัการปนเปอนของสารพิษในแหลงน้ํา รากหญาแฝกจะเปนกาํแพงกกักั้นดนิ

และสารพิษทีป่ะปนมากับน้าํไมใหไหลลงสูแหลงน้ําเบื้องลางและรากยงัมีประสิทธิภาพในการดูดซบัธาตุ
โลหะหนกัและสารเคมีบางอยางไดดวย 
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10. การบริหารและจัดการน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน 
 

10.1. องคประกอบของน้าํและความสําคัญของน้ํา 
 น้ําเปนสารประกอบระหวาง H และ O ในอัตราสวน 2 ตอ 1 (H2O) น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลก 
และเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแทนไดโดยธรรมชาติ 

  น้ําในโลกของเรานี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่โลกท้ังหมด ถาพิจารณาการใช
ประโยชนจากน้ําทั้งหมดในโลก ดังแสดงในตารางที่ 1 จะพบวาน้ําสวนใหญจะเปนน้ําเค็มอยูในทะเล 
มหาสมุทรและทะเลสาบน้ําเค็มถึง 97.3 เปอรเซ็นต เหลือเปนน้ําจืดในโลกนี้เพียง 2.67 เปอรเซ็นต แตปริมาณ
น้ําจืดทั้งหมดนี้ ยังเปนน้ําที่เปนประโยชนนอยมากเพราะสวนใหญเปนน้ําแข็งที่ขั้วโลกหรือที่มีความ หนาว
เย็นสูง เชน บริเวณแอนตารคติคและกรีนแลนด ประมาณ 76.51 เปอรเซ็นต ในสวนที่เปนน้ําบาดาลรวม 
22.93 เปอรเซ็นตแบงเปนน้ําบาดาลที่อยูลึกระหวาง 800-4000 เมตรซึ่งมีขอจํากัดในการพัฒนานําขึ้นมาใช
ประโยชน (ตารางที่ 9) 

ตารางที่  9 ปริมาณน้ําที่มีอยูในโลก (ลูกบาศกเมตร) 

แหลงน้ํา ปริมาณ (ลูกบาศกเมตร)  เปอรเซ็นต  
น้ําเค็มในทะเลและมหาสมทุร  
น้ําเค็มในทะเลสาบ  
น้ําจืด  

น้ําจืด 2.67 เปอรเซ็นต แยกเปน 
น้ําแข็งที่ขั้วโลก  
น้ําบาดาลที่ลึกไมเกิน 800 เมตร  
น้ําบาดาลที่ลึกระหวาง 800-4,000 เมตร 
ทะเลสาบน้ําจดื  
ในดินเปยก-ดินชื้น  
ไอน้ําในอากาศ  
ในแมน้ํา ลําคลอง  

1,347,900,000x109 
105,000x109 

37,000,000x109 
 

28,200,000x109 
3,740,000x109 
4,710,000x109 
125,000x109 
69,000x109 
13,500x109 
1,500x109 

97.30 
0.03 
2.67 

 
76.51 
10.15 
12.78 
0.34 
0.18 
0.03 
0.01 
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              น้ําเปนปจจัยที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต การเพิ่มของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง และการ
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรม มีผลทําใหมีการใชน้ําปริมาณมาก มีการปลอยน้ําเสีย ทําใหเกิดปญหาคุณภาพ
น้ํา และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในแมน้ําลําคลอง และชายฝงทะเลรวมถึงความเปนอยูของมนษุยดวย 

 น้ําเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ไมสามารถจัดหาเพิ่มไดตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาที่มีความ
ตองการ หรือจําเปนตองใชประโยชน เพราะปริมาณน้ําจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และสภาวะทางธรรมชาติ 

 แมวาในโลกนี้จะมีน้ําเปนจํานวน 2 ใน 3 ของพื้นที่โลก แตปริมาณน้ําสวนมากจะเปนน้ําเค็มอยูใน
ทะเล มหาสมุทร และทะเลสาบ คิดเปน 97.3 เปอรเซ็นต ที่เหลือเปนน้ําจืด 2.67 เปอรเซ็นต ยังเปนน้ําที่ใช
ประโยชนไดนอย เพราะสวนใหญ เปนน้ําแข็งอยูในแถบขั้วโลก และเปนน้ําใตดินที่ไมสามารถนํามาใช
ประโยชนได 

 น้ําเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอชีวิตคน พืช และสัตวมากที่ สุด แตก็มีคานอยที่ สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติ อ่ืน  ๆ น้ําเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยและเปน
องคประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 
 
10.2. แหลงตนกําเนิดของน้ํา 
 น้ําฝน ถือเปนแหลงกําเนิดของน้ําแทบทั้งหมดที่มีอยูในประเทศไทย ฝนที่ตกเมื่อไหลลงสูแมน้ํา 
ลําคลอง แองน้ํา หรืออางเก็บน้ํา จะเรียกวา น้ําทา เมื่อซึมลงสูใตดินจะเรียกวาน้ําใตดินหรือน้ําบาดาล 
 น้ําทา คือ น้ําไหลในแมน้ําลําธาร เกิดจากน้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่รับน้ํา บางสวนสูญเสียไป สวน
ที่เหลือก็จะไหลไปยังที่ลุมลงสูแมน้ํา แบะลําธารกลายเปนน้ําทา  คาดวารอยละ 75 ของน้ําทา จะสูญเสียไป
เนื่องจากการระเหยกลายเปนไอน้ํา เมื่อซึมลงสูใตดินกลายเปนน้ําใตดินและน้ําบาดาล และขังอยูตามแหลง
น้ําตางๆ เพียงรอยละ 25 ที่ไหลลงสูแมน้ําลําธารไปเปนน้ําทา  
              น้ําใตดิน สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ น้ําตื้นเปนน้ําใตดินที่อยูในชั้นดินกรวดทรายระดับตื้น 
และน้ําบาดาลคือน้ําใตดินที่แทรกอยูในชั้นดิน กรวดทรายระหวางชั้นทึบน้ํา 2 ช้ัน หรือน้ําใตดินที่อยูในรอย
แตกของหิน ซ่ึงแหลงน้ําใตดินที่สําคัญสามารถนํามาพัฒนาใชประโยชนไดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เชนเดียวกับทรัพยากรชนิดอื่นๆ ซ่ึงนับวันจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น แหลงน้ําบาดาลของประเทศมีอยู
โดยทั่วไปในทุกภาค ซ่ึงจะใหปริมาณน้ํามากนอยเทาใดขึ้นอยูกับลักษณะทางกายภาพของชั้นดิน 
 
10.3. สถานการณทรัพยากรแหลงน้ํา 
         วิกฤตการณการขาดแคลนน้ําสวนใหญมีสาเหตุจากความตองการน้ําใชในกิจกรรมตางๆ มีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้น ความสมดุลของทรัพยากรน้ําระหวางฤดูแลงและฤดูฝนไมสมดุล รวมถึงการใชน้ําในกิจกรรม
ตางๆ ที่ขาดแผนการใชที่รัดกุมและเหมาะสม รวมทั้งขาดองคกรระดับชาติที่จะเขามาบริหารจัดการแหลงน้ํา 
ตลอดจนแหลงน้ําที่มีอยูในปจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม เนาเสีย คุณภาพไมเหมาะสมไมสามารถนํามาใชได 
จากปญหาที่กลาวมานี้ เกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน 
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          10.3.1. สภาพแหลงตนน้ําลําธารถูกทําลาย การบุกรุกทําลายแหลงน้ํา สงผลให พื้นที่ตนน้ําลําธาร
อันเปนแหลงกําเนิดน้ํา ไมสามารถดูดซับหรือชะลอน้ําไวในดิน เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงทําใหมีน้ําไหลบาลงมา
ทวมพื้นที่ตอนลางอยางรวดเร็วและรุนแรง 
          10.3.2. สภาพน้ําทา เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่ตกชุก ในทุกๆ ภาคของประเทศมีปริมาณนอยกวา
เกณฑเฉลี่ย โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมลดลง สงผลให
ปริมาณน้ําทามีปริมาณลดลงไปดวย 
           10.3.3. การใชน้ําและความตองการน้ําเพิ่มขึ้นในทุกลุมน้ํา กิจกรรมตางๆ ทั้งทาง อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค การทองเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมลวนเปน
กิจกรรมที่กอใหเกิดความตองการใชน้ําเพิ่มมากขึ้น 
           10.3.4. การบุกรุกทําลายพื้นที่ชุมน้ําตางๆ การขยายตัวของบานจัดสรรโรงงาน อุตสาหกรรม การ
พัฒนาการคมนาคมขนสง โดยขาดการวางแผนกอใหเกิดการบุกรุกทําลายพื้นที่ชุมน้ําหรืออาจทําใหมีการ
ปนเปอนของสารพิษลงสูแหลงน้ํา 
 
10.4. มลพิษทางน้ํา  
 มลพิษทางน้ํา หรือ น้ําเสีย (Water pollution) หมายถึง น้ําที่มีส่ิงเจือปนอยูมากเกินขีดจํากัด หรือมี
คุณสมบัติเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ ทําใหเกิดความเสียหายตอการใชประโยชน ทั้งการอุปโภคและบริโภค จน
ทําใหมนุษย สัตว พืช ไดรับอันตรายทั้งทางตรงและทางออม 
 
 10.5. การอนุรักษน้ํา  (Water conservation)  
  การอนุรักษน้ํา  (Water conservation) หมายถึง  การกักเก็บน้ําที่ไหลบาบนผิวดิน โดยใหมีการ
สูญเสียน้ําโดยไมเกิดประโยชนนอยสุดหรือลดความตองการน้ํา  แนวทางการอนุรักษน้ํา ควรประกอบไป
ดวยหลักการดังนี้ 

10.5.1. ลดความตองการน้ํา  
10.5.2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช  ลดการสูญหาย  และการเสียน้ําโดยไมเกดิประโยชน  
10.5.3. การปรับปรุงระบบปฏิบัติการจัดการที่ดินเพื่อการอนุรักษน้ํา  
 

10.6. หลักการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
             หลักการอนุรักษทรัพยากรน้ํา โดยทั่วไป มีดังนี้  

10.6.1. การปลูกปา โดยเฉพาะการปลูกปาบริเวณพืน้ที่ตนน้ํา หรือบริเวณพืน้ที่ภเูขา เพื่อให
ตนไมเปนตวักักเก็บน้ําตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใตดิน แลวปลดปลอยออกมาอยางตอเนื่องตลอดป 
รวมทั้งยังสามารถปองกันปญหาอื่นๆได เชน ปญหาการพังทลายของดนิ ปญหาการขาดแคลนน้ํา และการ
เกิดน้ําทวม 
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                          10.6.2. การใชน้ําอยางประหยัด นอกจากจะชวยลดคาใชจายเกี่ยวกับคาน้ําลงไดแลว ยังทําให
ปริมาณน้ําเสียที่จะทิ้งลงแหลงน้ําลดลง และปองกันการขาดแคลนน้ําไดดวย 
                    10.6.3. การสงวนน้ําไวใช ในบางฤดูหรือในสภาวะที่มีน้ํามากเหลือใช ควรมีการเก็บน้ําไวใช  
เชน การทําบอเก็บน้ํา การสรางโองน้ํา การขุดลอกแหลงน้ํา รวมทั้งการสรางอางเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตร 
และพลังงาน แลวยังชวยปองกันการเกิดอุทกภัย ปองกันการไหลชะลางหนาดินที่อุดมสมบูรณและใชเปนที่
พักผอนหยอนใจไดดวย 
                       10.6.4. การพัฒนาแหลงน้ํา ในบางพื้นที่ขาดแคลนน้ํา จําเปนตองหาแหลงน้ําเพิ่มเติม เพื่อให
มีน้ําไวใชทั้งในครัวเรือนและในการเกษตรไดอยางเพียงพอ ปจจุบันการนําน้ําบาดาลขึ้นมาใชกําลัง
แพรหลายมาก แตอาจมีปญหาเรื่องแผนดินทรุด เชนในบริเวณกรุงเทพ ฯ ทําใหเกิดดินทรุดได จึงควรมี
มาตรการกําหนดวาเขตใดควรใชน้ําใตดินไดมากนอยเพียงใด 
                      10.6.5. การปองกันน้ําเสีย การไมทิ้งขยะ ส่ิงปฏิกูล และสารพิษลงในแหลงน้ํา น้ําเสียที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบําบัดและขจัดสารพิษกอนที่จะปลอยลงสูแหลงน้ํา การวาง
ทอระบายน้ําจากบานเรือน การวางแผนฝงการกอสรางโดยไมใหน้ําสกปรกไหลลงสูแมน้ําลําคลอง 
                           10.6.6. การนําน้ําเสียกลับมาใชใหม น้ําที่ไมสามารถใชไดในกิจการหนึ่ง เชน น้ําทิ้งจากการ
ลางภาชนะอาหาร สามารถนําไปรดตนไม โรงงานบางแหงอาจนําน้ําทิ้งมาทําใหสะอาดแลวนํากลับมาใช
ใหม 
 
10.7. หลักในการบริหารและจัดการอนุรักษน้ํา  

10.7.1. เพิ่มจํานวนผูใชน้ํามากขึ้นและลดการลงทุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงน้ํา  ขยาย
ระบบและอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงตองสรางเพิ่มขึ้น  

10.7.2. เพื่อลดการใชพลังงาน  โดยการลดการใชเครื่องสูบน้ํา ลดพลังงานที่ใชกําจัดน้าํทิ้ง  
10.7.3.  ลดปริมาณน้ําทิ้ง  และคาใชจายในการกําจดัน้ําทิ้ง  
10.7.4.  ขยายระบบการใหน้ําซึ่งมีอยูแลวใหกวางขวางขึ้น  

             10.7.5.  เพื่อตอบสนองตอระบบการบริหารของสุขาภิบาล  เทศบาลตาง ๆ  
               การอนุรักษน้ําสงผลใหเกิดการประหยัดพลังงานซึ่งมีความสําคัญกวาการประหยัดน้ํา หรืออีก
ประการหนึ่งการอนุรักษน้ําเปนการใชพลังงานนอยลง โดยเฉพาะการสูบน้ํา  ขบวนการกําจัดอื่น ๆ  ประเทศ
ไทยมีการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชนเปนจํานวนมาก  เชน  น้ําประปาในกรุงเทพมหานคร  มีการสูญเสีย
ถึง  48  เปอรเซ็นต  จะเห็นวาเปนการสูญเสียพลังงานไปเกือบครึ่งหนึ่งของการใชน้ําจริง 
 
10.8.  การปองกันและการอนุรักษแหลงน้ํา  
               การปองกันคุณภาพของแหลงน้ําเปนสิ่งแรกที่ตองกระทํา แหลงน้ําตามธรรมชาติ จะตองปองกันให
พนจากมลพิษซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ  ถาการปองกันไมไดผลจะมีผลตอสุขภาพและความอยู
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ดีกินดีของผูใชน้ํา  ตลอดจนมีผลทางเศรษฐกิจ  การควบคุมสิ่งที่จะทําใหเกิดมลพิษขึ้นในแหลงน้ําจะตองมี
การจัดการที่ดีและฉลาด รวมทั้งมีการดูแลการใชที่ดิน  ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ของประชากรที่อาศัยอยู
ภายในพื้นที่ลุมน้ํานั้น ๆ ดวย  เชน  การพนยากําจัดศัตรูพืช  ในบริเวณใกลเคียงหรือมีฝนกรดตกลงมาจนทํา
ใหคุณภาพของน้ําในแหลงน้ําเสื่อมลง 
  
10.9.  หลักการเบื้องตนในการอนุรักษแหลงน้ํา  

10.9.1. น้ําเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดของมนุษย  เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงตองมีหนาที่
รักษาคุณภาพของน้ําสําหรับใชในการอุปโภคและบริโภค 

10.9.2. ส่ิงแปดเปอนมลพิษหรือส่ิงอื่น ๆ ที่จะทําใหคุณภาพของแหลงน้ําเลวลงจะมีผลเสีย
ตอสุขภาพ  ความอยูดีกินดี  สภาพทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนสภาพสิ่งแวดลอมบริเวณนั้น ๆ  

10.9.3. จะตองมีการปองกันเพื่อลดมลพิษหรือส่ิงแปดเปอนที่จะเกิดกับน้ําในแหลงน้ํา  ซ่ึง
อาจจะเกิดจากการปลอยของเสียโดยตรงหรือโดยทางออม  หรือการใชที่ดินในบริเวณพื้นที่ลุมน้ํา  

10.9.4. ผูใชน้ําและทีด่นิทั้งหมดจะตองมีความรับผิดชอบในการปองกันอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดระดับของมลพิษที่จะเกิดกับแหลงน้าํใหมีต่ําที่สุด  

10.9.5. หนวยงานราชการทุกระดับที่เกี่ยวของกับการวางแผนการใชทรัพยากรน้ําจะตอง
รวมมือในการจัดการ  การติดตามและการปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยากรน้ํา  

10.9.6. ผูจัดหาน้ําอาจจะเปนบุคคลแตละคน  หรือผูจัดหาน้ําสําหรับใชอุปโภคบริโภค 
อาจจะเปนเทศบาล  หรือองคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ  จะตองรักษาคุณภาพของน้าํใหด ี 

10.9.7. ทรัพยากรดนิ  น้ํา  และอากาศ  มีความเกีย่วของกัน  การวางแผนปองกนั  การ
จัดการ  และการใช  จะตองพิจารณาผลกระทบของทรัพยากรเหลานีแ้ละจะตองทําอยางผสมผสานกัน  

10.9.8. หามเลนกฬีาในบริเวณแหลงน้ําที่ใชในการอุปโภคและบริโภค  โดยเฉพาะกฬีาที่ผู
เลนสัมผัสน้ําโดยตรง  เชน  วายน้ํา  สกีน้ํา  เปนตน  

10.9.9. หามใชแหลงน้ําซึ่งเก็บไวใชอุปโภคบริโภคเปนแหลงพักผอนอยางเครงครัด  
10.9.10.  มีการควบคุมคุณภาพของน้ําในแหลงน้ํา  เพื่อจะไดมีการใชน้ําอยางปลอดภัยและ

ประหยัด 
 
10.10. การสํารวจสุขาภิบาล  (Sanitary  survey)   

การสํารวจสุขาภิบาล  เปนสิ่งสําคัญขั้นพื้นฐานในการปองกันรักษาลุมน้ํา  ซ่ึงจะนําไปสูความ
ปลอดภัยของแหลงน้ํานั้น ๆ  แผนการสํารวจสุขาภิบาล สามารถกระทําไดดังตอไปนี้ 

10.10.1. การตรวจสอบมลพิษแตเนิ่น ๆ  การทราบแหลงที่มาของมลพิษ  และอันตรายที่ตอ
สุขภาพของมนุษยวาเปนอยางไร  

10.10.2. ปองกันหรือหลีกเลี่ยงมิใหมีส่ิงที่เปนพิษกอนที่จะเกิดขึ้น  
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              10.10.3. หาวิธีปองกันที่ตองการเพื่อปฏิบัติการควบคุมภายในพื้นที่ลุมน้ํา  
      10.10.4.  ทราบสภาพตาง ๆ ของแหลงน้ําทั้งดานกายภาพ  เคมี  ชีววิทยา  
             10.10.5.  ทราบพื้นที่ที่มีปญหา เพื่อพิจารณาถึงทางระบายน้ําและการไหลบาน้าํบนผิวดิน  

 
ส่ิงที่ตองพิจารณาในการติดตามและการตรวจเพื่อปองกันและอนุรักษแหลงน้ําภายในพื้นที่ลุมน้ํา

แตละแหง มีดงัตอไปนี ้
              (1) การตรวจตราพื้นที่ลุมน้ํา  (Watershed  injection)  โดยสวนใหญจะตรวจลักษณะทางกายภาพ
ตามลักษณะดงัตอไปนี ้ 

1) การชะลางพังทลายของดิน  การเกิดตะกอนและการเคลือ่นที่ของอนุภาคซิลท (Silt) 
2) ของแข็งที่ละลายน้ํา  เชน เศษขยะ  ฝาน้ํามนัหรือขี้ผ้ึง  สาหรายที่ลอยน้ํา เปนตน 
3) การเจริญเติบโตของพืชน้ําวาเปนอยางไร  เจริญเติบโตดีหรือไมดี  ถาเจริญเติบโตดีแสดงวา

น้ํานั้นมีธาตุอาหารพืชมากกวาปกติ  อาจจะเนื่องมาจากน้ําเสียจากบานเรือนไหลมาปะปน  เกิดความเสียหาย
ในแหลงน้ํา  

4) การเปลี่ยนแปลงทางเดินของน้ํา  
5) การมีฝงหรือตล่ิงพังตามลําน้ําหรือริมอางกักเก็บน้ํา  

              (2) การกําจัดของเสีย  (Waste  disposal)  ตองพิจารณาดังตอไปนี้  
1) สถานที่ทิ้งของเสียที่เปนของแข็ง  
2) การทิ้งถังบรรจุน้ํามัน  ภาชนะบรรจุสารเคมีขนาดใหญหรือส่ิงอื่น ๆ ที่ไมตองการในกิจการ

อุตสาหกรรม  หรือส่ิงตาง ๆ ที่ไมไดใชตามบานเรือนทั่ว ๆ ไป  
3) การปลอยน้ําเสียตาง ๆ  

                      4) การเกดิรองน้ําเนื่องจากน้าํซักลาง  ซ่ึงทําใหเกิดการไหลบาบนผิวดนิ  
               (3) การใชที่ดิน  (Land  use)  ในการใชที่ดนิ จะมีกจิกรรมตาง ๆ เกิดขึ้น  จึงตองมีการพจิารณาถึง
ลักษณะดังตอไปนี ้ 

4)                      1) การเปลี่ยนแปลงสถานที่การใชที่ดิน ซ่ึงเกี่ยวของกับจาํนวนประชากรที่จะใช  การกอสราง
อาคารเพิ่มเติม  การเพิ่มระบบน้ําเสียจากบานเรือน  

2) กิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการพกัผอนที่เกิดขึน้ภายในพื้นทีลุ่มน้ําของแหลงน้ํา  โดยพิจารณา
ถึงการกําจัดของเสียตาง ๆ บนดิน  

3) โกดังเก็บวัสดุเพื่อกิจกรรมทางอุตสาหกรรม  เชน  เชื้อเพลิงตาง ๆ  สารเคมีตาง ๆ  เปนตน  
4) การพนสารเคมีกําจัดศัตรูพชืทางอากาศ  ซ่ึงกระทําภายในพื้นที่ลุมน้ํานั้น  
5) สภาพของถนนตาง ๆ ภายในพื้นที่ลุมน้ํา  ทางเดิน  หาดทราย  และพืน้ที่ลาดเทภายในพื้นที่

ลุมน้ํา  
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6) การเล็มกินหญาของสัตวเล้ียงตาง ๆ  เชน  โค  กระบือ  และมา  รวมทั้งสภาพของสนาม
หญาที่สัตวตาง ๆ เล็มกินดวย  

7) การใชสถานที่ขนสงวัตถุตาง ๆ ซ่ึงอาจจะเกดิอุบัติเหตุทําใหเกิดการแปดเปอนขึ้นกับแหลง
น้ําภายในพื้นที่ลุมน้ํา 
 
10.11. การอนุรักษน้ําในเขตพฒันาที่ดิน  
               มาตรการอนุรักษน้ําบนพื้นทีเ่พาะปลูกในเขตพัฒนาที่ดนิ   สามารถดําเนินการไดดังนี ้

 10.11.1. การควบคุมน้ําท่ีไหลบาบนผิวดนิ  สามารถทําใหมีปริมาณลดลงไดโดยการอนุรักษน้ําบน
พื้นที่เพาะปลูก สําหรับวิธีการปฏิบัติเพื่อลดปริมาณน้ําทีไ่หลบาบนผิวดิน มีดังตอไปนี้  

  (1) การไถพรวนตามแนวระดับ การไถพรวนทําใหเกิดรอง (Furrow) และเนินหรือคัน
ดิน  (Ridge)  เล็ก ๆ  วางตัวขวางหรือตั้งฉากกับทิศทางของความลาดเท ทําใหน้ําฝนที่ตกลงมาขังอยูบนผิว
ดินนานขึ้น  ทําใหน้ําซึมเขาไปในดินมากขึ้น  การไถพรวนตามแนวระดับ สามารถอนุรักษน้ําบนพื้นที่ลาดเท
เล็กนอยไดมากกวาบนพื้นที่ลาดเทมาก  ซ่ึงประสิทธิภาพของการกักเก็บน้ําของรองจะลดลงเมื่อพื้นที่มีความ
ลาดเทเพิ่มขึ้น 

(2) การทําขั้นบันได  นิยมกอสรางตามไหลเขา  หรือเชิงเขา  หรือบนพืน้ที่ลาดเท  โดยสรางหรือ
ปรับสภาพพื้นที่ใหมีลักษณะเปนขั้นบันได  คือ  มีพื้นที่ราบอยูหลังคันดนิหรือผนังหิน  การเพาะปลกูพืชก็
กระทํากนับนพื้นที่ราบซึ่งอยูหลังคันดนิหรือผนังหินนี ้ และสามารถใชพื้นที่ชันมากปลูกพืชแบบเขมขน
ได  ถาไมทําขั้นบันไดจะปลกูพืชไมได  

(2) การปลูกพืชเปนแถบสลับ  ไดแก  การปลูกพืชที่ เปนแถวเปนแถบสลับกับพืชซ่ึงมีการ
เจริญเติบโตอยางใกลชิด  และแถวของพืชที่ปลูกตั้งฉากกับทิศทางของความลาดเท  ถือวาเปนการอนุรักษน้ํา
เปนอยางดี  เพราะวาแถวที่ปลูกพืชซ่ึงมีการเจริญเติบโตใกลชิดกันจะทําใหการไหลของน้ําที่ไหลบาบนผิว
ดินไหลชาลง  และจะกรองเอาตะกอนตาง ๆ ที่ถูกพัดพามาไว  ทําใหน้ําซึมไปในดินไดมากขึ้น  
 (4) การใชสารเคมีเพื่อการซึมน้ําของดิน มีการเพิ่มสารเคมีลงไปในน้ําชลประทานเพื่อใหน้ําซึมลง
ไปในดินไดมากขึ้น ซ่ึงใชกันมากในเขตแหงแลง สารเคมีเหลานี้ใสลงไปปรับปรุงโครงสรางของดิน  ทําให
เม็ดดินมีความเสถียร  จึงทําใหน้ําซึมไดดีขึ้น  แตอยางไรก็ตาม การใชสารเคมีดังกลาวราคาคอนขางแพงและ
ตองมีการศึกษาผลขางเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นไดตอไป  
 (5) การใชเศษเหลือของพืชเปนวิธีที่ดีที่สุด โดยไถกลบเศษเหลือของพืช (Stubble  mulch  tillage) 
ทําใหการเก็บกักน้ําในดินไดเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ การคลุมดินดวยเศษเหลือของพืช  ทําใหประสิทธิภาพ การ
ใชน้ําของพืชเพิ่มขึ้น   และการคลุมดินฟางขาว  สามารถลดปริมาณน้ําที่ไหลบาบนผิวดินไดมากกวาวิธีการ
จัดการดินอื่น ๆ  วิธีที่จะไดประโยชนจากการใชระบบพืชมีอยู  3  วิธี  คือ  (1)  ใชปลูกพืชหมุนเวียนหรือ
ระบบการปลูกพืชและการปฏิบัติการจัดการตาง ๆ  เพื่อใหดินไดรับการปกคลุมไดนานที่สุดในแตละ
ป  (2)  การปลอยใหเศษเหลือของพืชอยูบนผิวดิน หลังจากการเก็บเกี่ยวและไมควรเผาทําลาย  และ  (3)  การ
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ใสเศษเหลือของพืชลงไปบนผิวดินที่ไมมีอะไรปกคลุม  เพื่อปองกันเม็ดฝนที่ตกลงมาหรือน้ําที่ไหลบาบนผิว
ดินทําลายโครงสรางของดิน  และเปนการเพิ่มอัตราการซึมน้ําของดินดวย  

(6) การปรับปรุงโครงสรางของดิน  การไหลบาไปบนผิวดินจะมีความสัมพันธในทางกลับกันกับ
อัตราการซึมน้ําของดินและซาบซึมน้ําของดิน  ซ่ึงเนื้อดินและโครงสรางของดิน จะเปนตัวกําหนดอัตราการ
เคลื่อนที่ของน้ําในดิน  เนื้อดินไมสามารถเปลี่ยนไดแตโครงสรางของดินสามารถเปลี่ยนได  โดยการปลูกพืช
ตระกูลหญา  การใสเศษเหลือของพืชและสัตว  การลดการไถพรวน  และการใสสารเคมีเพื่อปรับปรุงสภาพ
ของดิน  

10.11.2. การลดการสูญเสียน้ําจากผิวดินโดยการระเหย   น้ําที่สูญเสียโดยการระเหย อาจจะมาก
ถึง  70  เปอรเซ็นต ของปริมาณฝนที่ตกทั้งป  สําหรับบริเวณที่แหงแลง  แตในบริเวณที่ชุมชื้นการสูญเสียน้ํา
โดยการระเหยจะมีอยูประมาณ  30 – 50  เปอรเซ็นตของปริมาณฝนที่ตกทั้งหมด  วิธีการลดการระเหยน้ําจาก
ผิวดินทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้  

 (1) การคลุมดินดวยพืช  การคลุมดินดวยเศษเหลือของพืช  เชน  เศษใบไมในปา  ขี้เล่ือย เปนตน  จะ
ลดการระเหยจากดิน กลาวคือ  สามารถลดอุณหภูมิดินได  ลดการวนเวียนของลมที่ผิวดิน  วัตถุคลุมดินแตละ
ชนิดมีความสามารถในการลดการระเหยจากผิวดินไดดีตาง ๆ กัน  นอกจากนี้ เศษเหลือของพืชที่ใชคลุม
ดิน  เปนวัตถุนําความรอนที่ต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุตาง ๆ   

 (2) การคลุมดินดวยวตัถุอ่ืน ๆ  เชน  กรวดหรือกอนหนิ  จะชวยเพิม่การซึมของดินและลดการ
ระเหยน้ําจากดิน  นอกจากนั้นอาจจะใชแผนพลาสติก  ยางมะตอย  หรือวัสดุสะทอนแสงก็สามารถลดการ
ระเหยของน้ําได  

 (3). การไถพรวน สามารถควบคุมการระเหยน้ําจากดินได โดยลดปริมาณวัชพืช  นอกจากนี้ การไถ
พรวนในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสมทําใหดินรวน  น้ําในดินเคลื่อนที่ไดสะดวก  เพราะฉะนั้นการไถ
พรวนดินเพื่อทําใหเกิดขนาดของกอนดินที่ถูกตอง  (ขนาดเสนผาศูนยกลาง  2.5  มิลลิเมตร)  จะเปนการลด
การระเหยน้ําจากดิน 
           10.11.3. การลดการสูญเสียน้ําโดยการระเหยจากแหลงน้ํา เชน บอ  สระ  และอางเกบ็น้ํา  มีวิธีการ
ดังตอไปนี ้

(1)  การควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชน้ํา  โดยทั่วไปวัชพืชน้ําแบงออกเปน  4  ชนิดใหญ ๆ  โดย
ถือเอาลักษณะการเจริญเติบโตเปนหลักไดดังนี ้
               1) วัชพืชที่ลอยอยูบนผิวน้ํา  ไดแก  ผักตบชวา   จอก   จอกหูหนู   และจอกแหน เปนตน  
                         2) พวกที่มีการเจริญเติบโตอยูใตผิวน้ํา ตัวอยางของพืชกลุมนี้ไดแก Potamogeton, 
Myriophyllum  และ  Vallisineria  เปนตน  พวกนี้มีรากและยึดดินที่กนบอ  สระ อางเก็บน้ํา  สามารถดูด
เกลือที่ละลายอยูในน้ําได  ตลอดทั้งตนที่จมอยูในน้ํา  แตถาหากมีน้ําลึกเกินกวา 3 เมตร  วัชพืชพวกนี้ไม
สามารถเจริญเติบโตได เพราะแสงอาทิตยผานไปไมถึงจึงสังเคราะหแสงไมได 
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          3) พวกที่มีรากหยั่งลึกถึงกนบอหรือสระ มีลําตนและใบอยูเหนือผิวน้ํา  และสามารถ
เจริญเติบโตในบริเวณที่มีน้ําลึกถึง  60  เซนติเมตร  พืชในกลุมนี้  ไดแก  ผักเปด  แพงพวย เปนตน  
          4) พวกสาหรายชนิดตาง  ๆ  ขยายพันธุโดยสปอร  และใชสวนของลําตน   (Vegetative  
reproduction)  สาหรายที่พบมีอยู  3  ชนิดใหญ ๆ  คือ  (1)  สาหรายเซลลเดียวหรือพวก  Unicellular  
phytoplanktons  (2)  สาหรายที่เจริญเติบโตเปนเสนหรือพวก  Filamentous  algae  และ  (3)  สาหรายชั้นสูง
หรือพวก  Higher  algae 
 วัชพืชพวกที่มีการคายน้ํามากที่สุด  ไดแก  วัชพืชพวกที่  3  สําหรับประเทศไทย  วัชพืชน้ําที่
กอใหเกิดปญหามากที่สุด  ไดแก  ผักตบชวา  โดยมีผูรายงานวา  ผักตบชวาตนเดียวขยายพันธุเปน  248,000  
ตน  ภายในระยะเวลา  90  วัน  และมีการคายน้ําในน้ํานิ่งตอวัน  175  มิลลิลิตร  น้ําที่ไหลจะคายน้ําไดถึง  225  
มิลลิลิตรตอวัน  ถาจะเปรียบเทียบในบอ  สระน้ํา  พบวาถามีผักตบชวาในน้ํา จะสูญเสียน้ําไดงายกวาไมมี
ผักตบชวาในน้ําประมาณ  5 – 7  เทา 
 10.11.4. การควบคุมการระเหยของน้ําจากผิวน้ําโดยตรง อัตราการระเหยของน้ําโดยตรงจาก  บอ  
สระ  อางเก็บน้ํา  หนอง  บึง  ทะเลสาบ  จะมีความสัมพันธโดยตรงกับอุณหภูมิของผิวน้ํา  ความเร็วของลมที่
พัดผานผิวน้ํา  และมีความสัมพันธในทางกลับกันกับความชื้นสัมพัทธ ของอากาศเหนือผิวน้ํา  หลักการ
ควบคุมการระเหยของน้ําจากผิวน้ํามีอยู  2  ประการ  คือ 
 (1) การลดเนื้อที่ผิวน้ําที่อิสระ  สามารถทําไดโดยลดอัตราสวนระหวางเนื้อที่ผิวน้ํากับปริมาตรของ
บอ  สระ  อางเก็บน้ํา  ใหมีนอยที่สุด  ตัวอยางของพื้นที่ผิวน้ําและความจุของอางเก็บน้ําบางแหง  การเก็บกับ
น้ําไวในอางเก็บน้ําธรรมชาติใตผิวดินหรือในสภาพน้ําบาดาลจะดีกวาการเก็บน้ําโดยสรางอางเก็บน้ําไวที่ผิว
ดินเพื่อลดการสูญเสียน้ํา 
      (2) การปกคลุมและปองกันผิวน้ําอิสระ  เปนวิธีการที่สูญเสียคาใชจายสูงมาก  วิธีการปกคลุมและ
ปองกันผิวน้ําที่อิสระมีดังตอไปนี้ 
       1)  ใชสารเคมีพวก  Monomolecular  films 
       2)  การใชแผนเยื่อบาง ๆ ที่ลอยน้ํา 
       3) ใชวัสดทุี่ลอยน้ํา 
       4)   การใชน้ํามันลอยบนผิวน้ําในบอ  สระ และอางน้ํา 
       5)  การสรางรมเงาบังผิวน้าํ 
 10.11.5.  การเก็บกักน้ําไวในดิน การเก็บน้ําไวในดินจะเปนประโยชนตอพืชที่ปลูก  แตก็มีชุดดิน
บางชุดที่มีช้ันดินแนนทึบมากโดยจะเกิดขึ้นในระดับความลึกชั้นไถพรวน  เราเรียกวา  ช้ันดินดาน  (Plow  
pan)  น้ําซึมผานไดยาก  ดังนั้น  เราควรทําลายชั้นดินดานนี้เพื่อเพิ่มการกักน้ําในดิน อยางไรก็ตาม  การเพิ่ม
การกักเก็บน้ําอีกวิธีหนึ่ง  ไดแก  การใสอินทรียวัตถุในดินทรายจัด  จะทําใหดินอุมน้ําไดมากกวา  100  
เปอรเซ็นต  ดังนั้น จึงกลาวสรุปไดวา  การเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ําในดินปฏิบัติไดดังนี้ 
              (1) การทําลายชั้นดินแนนทึบมากซึ่งเกิดจากการไถพรวน 
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               (2) การใสอินทรียวตัถุลงไปในดนิที่เปนทรายจดั 
                (3) การทําลายวัชพืชตาง ๆ ในแปลงปลูกพืช 
                (4) การควบการระเหยน้ําจากดนิ  

 10.11.6. การควบคุมการสญูเสียน้ําในระบบชลประทาน การชลประทาน เปนการใชน้ําปริมาณมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ําอยางอืน่ ๆ  แตประสิทธิภาพมีประมาณ  30 – 40  เปอรเซ็นตเทานั้น การ
สูญเสียน้ําในระบบชลประทานเนื่องจากสาเหตุดังนี้  
            (1)โดยการปลอยใหน้ําไหลโดยไมมีการควบคุม 
      (2)โดยการไหลซึมลงสูสวนลึกของดินเกนิกวารากพืชจะดูดมาใชได 
      (3)โดยการรั่วซึมจากคลองสงน้ําตางๆ 
      (4) โดยการระเหยสูช้ันบรรยากาศ 

  สําหรับประเทศไทย มีการรายงานวา  บอน้ํา  สระน้ํา  และอางเก็บน้ํา  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนมากมีความลึกของน้ํา  2  เมตรในปลายฤดูฝน  และประมาณ  80 – 90  เปอรเซ็นต  จะสูญเสียไปโดยการ
ร่ัวซึมและการระเหย จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา  การสูญเสียน้ําในระบบชลประทานเกิดขึ้นจาก  3  
ขั้นตอนคือ 
      1) เกิดขึ้นขณะที่เก็บกกัน้าํไวที่ผิวดินในบอ สระ หรืออางเก็บน้ํา ซ่ึงจะสูญเสียโดยการ
ระเหย  การรั่วซึม  และวัชพชืน้ํา 

2)  เกิดขึน้ในขณะสงกระจายน้ําจากที่กกัเก็บน้ําไปสูพื้นที่ที่จะทําการชลประทาน 
      3) เกิดขึน้ในขณะใหน้ําแกพชื 
 อนึ่ง ระบบชลประทานเพื่อการกระจายน้ําและสงน้ําที่ดี ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) ประหยดัพลังงาน 
2)  เปนระบบที่มีการอนุรักษน้ํา 
3)  มีการดูแลรกัษาระบบการกระจายและสงน้ําไดงาย 
4)  เปนระบบที่มีการปฏิบัติงาย ๆ ไมซับซอน 
5) เปนระบบที่เมื่อนํามาปฏิบัติแลวจะมีการเสียพื้นที่เพาะปลูกนอย  ไมเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติของเครื่องจักรกลในการปฏิบัติตาง ๆ ในไรนา 
6)  พื้นที่ไมสม่ําเสมอก็ดําเนนิการไดโดยไมตองมีการปรับสภาพพื้นทีห่รือปรับสภาพพื้นที่

นอยที่สุด 
7)  พื้นที่ไดจากการกระจายน้ําแบบนี้สามารถนําไปใชกับพืชไดทุกระบบ  การใหน้ําไมวา

จะเปนการใหน้ําใตดิน  ที่ผิวดิน  ฉีดฝอยเหนือผิวดิน  หรือใหแบบหยดก็ได 
8)  เปนระบบที่สามารถใชอุปกรณงาย ๆ และมีราคาถูก  ซ่ึงสามารถหาซื้อไดตามตลาดใน

ชนบททั่ว ๆ ไปได  และปฏบิัติไดอยางรวดเร็วในการใหน้ําแกพืช 
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10.12. หลักของการใหน้ําแกพืช 
     ในการกําหนดการใหน้ําแกพืชเพื่อใหพืชเจริญเติบโตและใหผลตอบแทนสูงนั้น จะตองคํานึงถึงวา 
เมื่อไรจึงจะควรใหน้ําแกพืชและใหเปนปริมาณเทาใด ซ่ึงในทางปฏิบัติจะตองคํานึงถึงปจจัยที่กําหนด 3 
ประการคือพืช ดินและน้ํา ดังนี้คือ 
        10.12.1. ปริมาณน้ําที่พืชตองการที่ชวงเวลาตาง ๆ ตลอดอายุพืช 
      10.12.2. ความสามารถในการอุมน้ําของดินในเขตรากพชื 
      10.12.3. ปริมาณของน้ําที่จะหามาทําการชลประทานได 
     การใหน้ําแกพืชปลูก นอกจากพิจารณาถึงคุณสมบัติของดินและความตองการของพืชที่ปลูกแลว 
ปจจัยอ่ืนที่จะตองพิจารณารวมดวย คือ สภาพภูมิอากาศ เชน รังสีดวงอาทิตย อุณหภูมิ และความชื้น 
บรรยากาศ และการจัดการเพาะปลูก เชน ฤดูกาลที่ทําการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ความหนาแนนของพืชปลูก 
และการใชปุย เปนตน 
 
10.13. วิธีการใหน้ําแกพืชปลูก 

  การใหน้ําแกพืช สามารถปฏิบัติไดหลายวิธี แตการที่จะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจะตองพิจารณาลักษณะ
ของภูมิประเทศ คุณสมบัติของดิน ลักษณะของพื้นที่ที่ไดเตรียมไว พืชที่จะปลูก วิธีการเพาะปลูก เงินทุน 
ตลอดจนน้ําตนทุนที่จะนํามาใหแกพืช โดยทั่วไปวิธีการใหน้ํา แบงออกเปน 4 แบบใหญๆ ดวยกันคือ  

  10.13.1. การใหน้ําแบบฉดีฝอย (Sprinkler irrigation)  
  10.13.2. การใหน้ําทางผิวดนิ (Surface irrigation)  
  10.13.4. การใหน้ําทางใตผิวดิน (Subsurface irrigation)  
  10.13.4. การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) 
 10.13.1. การใหน้ําแบบฉดีฝอย การชลประทานแบบนี ้ จะใหน้ําแกพชืโดยการฉีดน้าํจากหวัฉีดขึ้น

ไปในอากาศแลวใหหยดน้ําตกลงมาเปนฝอย โดยมีรูปทรงการแผกระกระจายของหยดน้ําสม่ําเสมอ และ
อัตราของน้ําที่ตกลงบนผิวดนิมีคานอยกวาอัตราการซึมของน้ําผานผิวดนิ ระบบชลประทานแบบฉดีฝอยแบง
ออกเปน 3 ประเภทดวยกนั คือ 
      (1) แบบติดตั้งอยูกับที่ (Permanent system) 
      (2) แบบเคลื่อนยายไดเพียงบางสวน (Se-miportable system) 
      (3) แบบเคลื่อนยายไดทั้งหมด (Portable system) 

 10.13.2. การใหน้ําทางผิวดนิ  การชลประทานแบบนี้ จะใหน้ําโดยการขังหรือปลอยใหน้ําไหลไป
บนผิวดินและซึมลงไปในดนิตรงบริเวณทีม่ีรากพืช การใหน้ําทางผิวดินอาจแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญ
ดวยกันคือ  
      (1) แบบใหน้าํทวมผิวดนิเปนแปลงใหญ (Flooding) 
       (2) แบบใหน้าํทวมเฉพาะในรองคู (Furrow) 
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10.13.3. การใหน้ําทางใตผิวดิน การชลประทานแบบนี้เปนการใหน้ําโดยการยกระดบัน้ําใตดนิให
ขึ้นมาอยูในระดับที่น้ําจะไหลซึมขึ้นมาสูเขตรากได วิธีการเพิ่มระดับน้ําใตดินอาจทําได 2 แบบ คือ 
      (1) โดยการใหน้ําในค ู
    (2) โดยการใหน้ําในทอซ่ึงฝงไวใตดิน 

10.13.4. การใหน้ําแบบหยด เปนการใหน้ําแกพืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลายๆ จุดบนผิวดินหรือในเขต
รากพืช โดยอัตราน้ําที่ใหนั้นไมมากพอที่จะทําใหดินในเขตรากอิ่มน้ําเปนบริเวณกวาง โดยปกติแลวผิวดินจะ
เปยกแตเฉพาะตรงจุดที่ใหน้ําเทานั้น การชลประทานแบบนี้มีประสิทธิภาพในการใหน้ําสูงมาก เนื่องจากมี
การสูญเสียโดยการระเหยนอย ดังนั้น ผลผลิตตอหนึ่งหนวยปริมาตรของน้ําที่ใช จึงมากกวาการชลประทาน
แบบอื่นๆ สามารถที่จะนําไปใชกับการปลูกพืชแทบทุกชนิด ทั้งไมยืนตน พืชผัก พืชไร และไมดอก และไม
ประดับ เปนตน 

อนึ่ง  การดําเนินงานโครงการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน การอนุรักษน้ําเปนสิ่ง
สําคัญที่ตองคํานึงถึงในการพัฒนาพื้นที่ ถึงแมวาจะมีดินดี  มีความอุดมสมบูรณของดินดี  มีพันธุที่ใหผลผลิต
สูงและตานทานศัตรูพืชไดดี มีการจัดการตาง ๆ ไมวาจะเปนการตลาด  การขนสง  ตลอดจนการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวที่ดี  มีเครื่องมือ  เครื่องทุนแรงที่มีประสิทธิภาพสูง  และสิ่งที่ดีอ่ืน ๆ อีกหลายอยาง   แตถาขาด
น้ําหรือมีน้ําไมเพียงพอ  การทําเกษตรจะพบปญหาแนนอน  เพราะฉะนั้น เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดทํา
เขตพัฒนาที่ดิน จึงตองมีการวางแผนออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อการเก็บกักน้ํา การระบายน้ํา และ
การกระจายน้ําในพื้นที่ รวมถึงถึงเกษตรกรเอง ตองใชน้ําอยางประหยัด มีประสิทธิภาพใหพอเพียงและยั่งยืน
ตอการใชพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมตลอดไป 
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ที่มีพืชขึ้นปกคลุมการระเหยน้ําจากดินมีเพียงเล็กนอยมากจึงไมปรากฏเกลือไวเหนือผิวดิน ดินที่มีพืชขึ้นปก
คลุม แมวาจะมีการคายน้ําทางใบ แตเปนการระเหยน้ําที่มีปริมาณนอยกวา เมื่อเปรียบเทียบกับการระเหยน้ํา
ทั้งหมดบนผิวดินและใบพืชรวมกัน (Evapotranspiration) การคายน้ําทางใบ (Transpiration) นั้นชวยใหเกิด
ความชุมชื่นในบริเวณและชวยใหการระเหยน้ําจากดินลดนอยลง ดังนั้น บริเวณที่มีพืชข้ึนหนาแนน ความชื้น
ในดินถูกระเหยไปชากวาจึงมีความชุมชื่นดีกวาบริเวณที่ไมมีพืชหรือเศษพืชปกคลุม 

 (2) เพิ่มประสิทธิภาพในการอุมน้ําของดิน  พืชที่เจริญเติบโตบนดิน เมื่อแหงตายลง สวนตาง ๆ ของ
พืชที่เนาเปอยสลายตัวกลายเปนอินทรียวัตถุ (Organic matter) ดินบริเวณใดมีพืชข้ึนอยูอยางหนาแนน มวล
ชีวะ (Biomass) ยอยมีมากจึงทําใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินนั้นมีมากดวย อินทรียวัตถุมีคุณสมบัติดีเดน
หลายประการ นอกเหนือจากมีปริมาณธาตุไนโตรเจน และธาตุอาหารอื่น ๆ แลว ยังชวยทําใหความสามารถ
ในการแลกเปลี่ยนประจุบวก  (Cation exchange capacity)  ของดินสูงดินมีความโปรง รวนซุย และมีรูพรุน 
(Pore space) มาก เมื่อมีฝนตกลงมาสามารถดูดซึบน้ําและอุมน้ําไวในดินเปนปริมาณสูง และคงอยูในดินได
นานวัน พืชที่ปลูกในดินดังกลาวนี้จะเจริญงอกงามดี แตกตางกับดินที่มีพืชขึ้นอยูนอย สภาพดินคอนขาง
แนนทึบ ไมโปรงรวนซุย การอุมน้ําไมดี เมื่อมีการปลูกพืชหลักลงไป ความชื้นในดินมักหมดไปอยางรวดเร็ว 
พืชที่ปลูกจะแสดงอาการเหี่ยวเฉาเร็ว และเจริญเติบโตไมเต็มที่ 

(3) ชวยสกัดก้ันน้ําฝน (Rainfall interception) ในขณะฝนตกทุกครั้ง เม็ดฝนตกกระทบที่ผิวดินและ
ทําใหดินบนแตกกระจาย พืชที่เจริญเติบโตบนดินทําหนาที่ในการสกัดกั้นและรับน้ําฝนที่ตกลงมากอนถึง
พื้นดิน แลวตอยๆ ใหน้ําฝนไหลผานลําตนซึมลงสูผิวดินอยางชา ๆ ลดปริมาณน้ําไหลบานอยลง พืชแตละ
ชนิดมีความสามารถในการสกัดกั้นและดูดซับน้ําฝนไดไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับปริมาณและความหนาแนน
ของพืช มีรายงานพบวา ขาวโพดที่ปลูกในอัตราความหนาแนน 12,700 ตนตอเอเคอร ดูดซับน้ําฝนได 60.7 
เปอรเซ็นต ของปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาทั้งหมด เมื่อเพิ่มความหนาแนนเปน 25,000 ตัน/เอเคอร สามารถดูด
ซับน้ําฝนได 44.5 เปอรเซ็นต ขณะเดียวกัน ถ่ัวเหลืองที่ปลูกในอัตราความหนาแนนเชนเดียวกันกับขาวโพด
ดูดซึมน้ําฝนได 78.2 และ 64.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การทดลองเปรียบเทียบพืชตระกูลถ่ัวกับขาวโพด พบวา
ถ่ัวอัลฟลฟา สามารถดูดซับน้ําฝนได 35.8 เปอรเซ็นต ของปริมาณฝนตกทั้งหมด 10.8 นิ้ว ในขณะที่ขาวโพด
ดูดซับได 15.5 เปอรเซ็นต จากปริมาณน้ําฝนท้ังหมด 7.1 นิ้ว และขาวโอดดูดซับน้ํา 6.9 เปอรเซ็นต ของ
ปริมาณฝนตกทั้งหมด 6.8 นิ้ว โดยทั่วๆ ไปการดูดซึบน้ําฝนของตนพืชที่มีความหนาแนนทางลําตน และมี
ปริมาณใบมาก เฉพาะอยางยิ่งพืชคลุมดินสมารถดูดซับน้ําฝนไดมากกวาพืชที่มีปริมาณใบคอนขางนอย 

(4) ชวยการระบายน้ําในดิน (Facilitate of internal drainage) การระบายน้ําในดินนี้หมายถึงการ
ระบายน้ําที่เปนปริมาณสวนลึกของดิน จนถึงระดับน้ําใตดิน พืชที่เจริญเติบโตบนดิน รากของพืชชอนไชไป
ตามดานขาง และความลึกของดิน เพื่อดูดธาตุอาหารขึ้นไปยังสวนตางๆ ของพืช อยางไรก็ตาม พืชจําพวก
หญาและถั่วมีบทบาทอยางมากเกี่ยวกับการระบายน้ําของดิน โดยเฉพาะหญาซึ่งมีระบบรากฝอยที่สามารถ
หยั่งลึกลงในดินถึง 180 เซนติเมตร หรือมากกวา และรากของหญายังมีปริมาณมากดวย จากการเปรียบเทียบ
น้ําหนักแหงของรากหญาในพื้นที่ตางๆ กัน พบวา ปริมาณของรากหญามีน้ําหนักตั้งแตนอยกวา 1 ตัน จนถึง 
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4 ตันตอไร ขึ้นอยูกับชนิดของหญาสถานที่ และความลึกของดิน  เมื่อรากพืชแหงตายลง ภายหลังการ
สลายตัวจะกลายเปนทอน้ําและอากาศในดิน ซ่ึงชวยในการระบายน้ําฝนที่ไหลบาทวมเออผานผิวดินใหซึม
ลึกลงไปสูสวนลางของดินไดสะดวกขึ้น เปนการลดปริมาณน้ําที่ไหลบาบนผิวดิน ในกรณีที่มีการปลูกหญา
รวมกับถ่ัวบางชนิด จะเปนการปลูกในลักษณะคลุมดินทั่วๆไป หรือปลูกคลุมดินรวมกันในระหวางแถวพืช
หลัก สามารถชวยใหการระบายน้ําในดินที่แนนตัว (Compaction) ดีกวาการฝงทอระบายน้ําใตดิน จากการ
ทดลอง พบวาการระบายน้ําสูสวนลึกของดินบนดินที่วางเปลาปราศจากสิ่งปกคลุม มีอัตราประมาณ 0.24 นิ้ว
ตอช่ัวโมงในขณะเดียวกันบนพื้นที่ปกคลุมดวยพืชและซากพืช น้ําไดระบายลงสูสวนลึกของดินอัตราสูงถึง 
0.74 นิ้วตอช่ัวโมง 

(5) ชวยปรับปรุงสภาพความรวนซุยของดิน  (Improvement of soil tilth) พืชเมื่อแหงตายลง สวน
ตางๆ จะสลายตัวเปนอินทรียวัตถุอยูในดิน ซ่ึงเปนตัวการสําคัญในการกระตุนใหดินจับรวมตัวกันเปนกอน
บริเวณดินชันบน ซ่ึงอินทรียวัตถุไมเพียงแตชวยทําใหดินเกาะติดกัน ยังชวยทําใหดินโปรงมีรูพรุน (Porosity) 
ดินมีความรวนซุย การไถพรวนทําไดงายและสะดวก พืชที่ยังมีชีวิต รากนอกจากจะทําหนาที่ในการดูดเอา
ธาตุอาหารและน้ําจากดินแลว รากยังชวยยึดดิน และทําใหดินจับรวมกันเปนกอนดินที่มีลักษณะโครงสราง
กายภาพจับรวมกันเปนกอนดี จัดไดวาเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณที่เหมาะสมตอการผลิต (Soil 
productivity) พืชหลักที่ปลูกในดินเชนที่กลาวมานี้จะเจริญงอกงาม และใหผลผลิตสูง 

(6) ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณแกดิน (Source of nutrient supply)  ธาตุอาหารพืชที่มีอยูในดิน
สวนมากมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางลดลงในทางลดลงอยูเสมอ ยิ่งมีการใชพื้นที่ปลูกพืชหลักติดตอกัน
ทุกป  การเพิ่มปริมาณธาตุอาหารลงในดิน นอกจากจะเพิ่มโดยการใชปุยแลว เศษเหลือของพืชที่มีปริมาณ
มากพอก็สามารถจะเพิ่มปริมาณของธาตุที่มีอยูใหแกดินได เมื่อพืชสลายตัวใหอินทรียวัตถุแกดิน ธาตุอาหาร
ที่เปนองคประกอบอยูในอินทรียวัตถุ จะถูกปลดปลอยสูดิน เปนประโยชนกับพืชที่ปลูกรุนตอไป เปนที่
ทราบกันดีวาธาตุไนโตรเจนเปนธาตุที่มีอยูในอินทรียวัตถุประมาณ 5 เปอรเซ็นต ซ่ึงนับวาเปนธาตุที่สําคัญ 
และมีปริมาณมากรองลงมาจากธาตุคารบอน นอกจากนี้ ในอินทรียวัตถุยังมีธาตุอาหารอื่น ๆ ที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของพืช อาทิ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม ซัลเฟอร และแมกนีเซียม เปนตน อินทรียวัตถุ
ยังเปนตัวการที่คอยดูดซับธาตุอาหารอื่นๆ ที่เปนประจุบวกไวรอบๆ อนุภาคของดิน ทําใหดินมีความอุดม
สมบูรณมากขึ้น พืชที่มีระบบรากลึกรากจะทําที่ดูดซับเอาธาตุอาหารที่กําลังไหลซึมไปกับน้ํา (Percolation) สู
สวนลึกของดิน กลับคืนขึ้นมาใชประโยชน เพื่อการเจริญเติบโตของพืชตอไป แทนที่จะปลอยใหสูญเสียไปสู
ความลึกสุดของดิน พืชที่ชวยในการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินไดมาก ๆ มักเปนพืชตระกูลถ่ัว ไดแก ถ่ัว
ชนิดตาง ๆ ทั้งที่เปนเถาเลื้อย ไมพุม และไมยืนตน รองลงมาไดแก หญาชนิดตาง ทั้งหญาประเภทเตี้ย และ
หญาประเภทสูง 

(7) ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน (Plants as soil conservation measure) การชะพังทลาย
ของดินเกิดขึ้นโดยน้ําฝนและลมพัด กรณีของน้ําฝน พืชที่เจริญเติบโตและขึ้นไดอยางหนาแนนบนดินทํา
หนาที่สกัดกั้นแรงตกกระทบของเม็ดฝนไมใหปะทะผิวดินโดยตรง เม็ดดินไมแตกกระจายออกจากกัน
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ในทางตรงกันขามหนาดินที่อยูในสภาพวางเปลา เม็ดฝนที่ตกกระทบรุนแรง ทําใหเม็ดดินกระจายออกจาก
กัน การชะพังทลายจึงเกิดขึ้น พืชยังเปนตัวการสําคัญในการขวางกั้นชะลอความเร็วของการไหลบาที่เกิดจาก
น้ําฝนใหชาลง ลดการพัดพาเอาเม็ดดิน เนื้อดิน และธาตุอาหารในดินใหสูญหายไปเพียงเล็กนอยเทานั้น 
อยางไรก็ตาม พืชชนิดตาง ๆ มีประสิทธิภาพในการปองกันการชะพังทลายไมเทากัน พืชที่ขึ้นคลุมดินได
หนาแนน และมีปริมาณอินทรียวัตถุอยูมาก ยอมปองกันการชะพังทลายของดินดีกวาพืชที่ขึ้นคลุมดินบางๆ 
และมีอินทรียวัตถุนอย ในบรรดาพืชทั้งหลาย หญาที่เจริญเติบโตแผเล้ือยคลุมดินไดดีและเร็ว ยอมมี
ประสิทธิภาพในการปองกันการชะพังทลายดีกวาพืชชนิดอื่น ๆ การทดลอง (5) ไดพบวาหญาที่ปลูกขึ้นได
อยางหนาแนน ยอมใหมีการสูญเสียดินเพียง 0.34 ตันตอเอเคอรตอป เปรียบเทียบกับขาวโพดที่ปลูก
หมุนเวียนกับพืชตระกูลถ่ัว มีการสูญเสียดิน 2.78 ขาวสาลี 10.10 ขาวโพด 19.72 และดินวางเปลามีการ
สูญเสียปริมาณสูงสุด 41.64 ตันตอเอเคอรตอป นอกจากนี้ ยังพบอีกวา การปลูกหญาคลุมดินชวยลดปริมาร
การไหลบาของน้ําฝนบนผิวดินใหเหลือเพียง 12 เปอรเซ็นต ในขณะที่ในแปลงปลูกขาวโพดหมุนเวียนกับพืช
ตระกูลถ่ัว มีปริมาณน้ําไหลบา 13.8 เปอรเซ็นต  ขาวสาลี 23.3 ขาวโพด 29.4 และดินวางเปลาที่ไถดินลึก 4 
นิ้ว ปริมาณน้ําฝนไหลบามากที่สุด 30.7 เปอรเซ็นตของปริมาณน้ําฝนที่ตกทั้งหมด จากผลการทดลองนี้ ได
แสดงใหเห็นวาพืชสามารถปองกันการชะลางพังทลายของดินไดเปนอยางดี 

(8) ปองกันการกัดเซาะบริเวณฝงแมน้ํา (Erosion control of river bank) แนวชายฝงแมน้ําลําธารที่
ปราศจากพืชขึ้นปกคลุม หรือมีพืชขึ้นปกคลุมไมหนาแนน น้ําฝนที่ไหลบาลงลําธารน้ํา และน้ําที่ไหลรวมกัน
เออทวมไปตามบริเวณชายฝงแมน้ําลําธารจะกัดเซาะเอาดินตามริมฝงน้ําใหพังทลายลง และพัดพาใหสูญ
หายไป การกัดเซาะนี้ถาหากมีความรุนแรงและเวลานานพอ ดินบนฝงแมน้ําลําธารจะพังทลายลงมา บางครั้ง
ทําความเสียหายใหกับสิ่งกอสราง และบานเรือนที่ตั้งอยูใกลริมฝงแมน้ํา การกัดเซาะและชะพังทลายดินริม
ฝงแมน้ําจะเกิดขึ้นเชนเดียวกันกับบริเวณรองน้ําลึก หรือทางระบายน้ําในไรนา น้ําจะไหลกัดเซาะริมชายฝง
รองน้ําใหพังทลายลงมา พืชหลายชนิดไดแก พืชตระกูลหญาและถั่ว ที่เจริญเติบโตเร็วและขึ้นไดแนนหนา มี
ระบบรากลึกที่ชวยยึดเหนี่ยวดิน และมีลําตนที่แนนทึบชวยตานทานการไหลของน้ําในแมน้ําลําธาร ชวยลด
การกัดเซาะและกัดกรอนดินตามบริเวณชายฝงแมน้ําลําธาร และรองน้ําลึกในไรนา อาทิ หญาเนเปยร แขม 
และไมยราบยักษ เปนตน 

(9) เปนแนวบังลม (Plants as wind break) ในพื้นที่บางแหงมีลมพัดแรง ความรุนแรงของลมพัด
โดยเฉพาะในชวงตนฤดูรอน อาจทําความเสียหายใหกับพืชพรรณ พืชไร คอกสัตวเล้ียง และโรงเรือนตาง ๆ 
ในฟารม การใชพืชปลูกเปนแนวกันลม ขวางทิศทางลมพัดใหมีจํานวนตั้งแตสองแนวขึ้นไป โดยใชพืช
จําพวกไมยืนตนปลูกในระยะความถี่ที่เหมาะสม สามารถแกปญหาและความเสียหายในไรนาจากลมพายุพัด
ทําลายไดเปนบริเวณกวาง นอกจากนี้ ใบพืชที่รวงหลนทับถมลงบนดิน จะชวยคลุมดินปองกันไมใหลมพัด
หอบเอาอนุภาคของดินพื้นผิวลอยไปกับลมสูที่อ่ืน ซ่ึงเปนการสูญเสียดินอีกวิธีหนึ่ง มักจะเกิดขึ้นในบริเวณ
พื้นที่แหงแลงหรือคอนขางแหงแลง และมีลมพัดแรง พืชที่นิยมปลูกเปนแนวกันลมไดแก กระถินยักษ 
(Leucaena Leucoce phala Lam de Wit.) แคบาน (Sesbania grandiflora Poir) กระถินณรงค (Acacia 
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auriculiformis A. Cunn.) จามจุรี (Samanea saman Merill.) และกระถินเทพา (Acaia mangiym Willd.) เปน
ตน 

 
11.2. ระบบการจัดการพืช (Cropping management system) 
 ระบบการจัดการพืช เปนคํารวมที่มาจากคําวา ระบบปลูกพืช (Cropping system) กับการจัดการ
(Management) หมายถึงแบบแผนของการปฏิบัติที่กระทําตอพืช โดยมีการกําหนดที่แนนอนเกี่ยวกับเวลา
วิธีการ สถานที่  ชนิดพืชและเครื่องมือที่ใชประกอบการตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการใหพืชปลูกสามารถ
อํานวยประโยชนในดานอนุรักษ ปองกัน ปรับปรุง ฟนฟู และบํารุงรักษาทรัพยากรดินและน้ํา ใหอยูในสภาพ
ที่อุดมสมบูรณและมีประสิทธิภาพสูง พอที่จะดําเนินการผลิตทางการเกษตรตอไปไดอีก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมื่อปลูกพืชลงไปแลวเปนที่เชื่อมั่นไดวาจะสามารถชวยเพิ่มผลผลิตตอหนึ่งหนวยพื้นที่สูงสุด อยางไรก็ตาม  
แนวทางในการจัดการพืชนั้น ถาจะใหบังเกิดผลดีตอการอนุรักษดินและน้ํา จําเปนจะตองนํามาใชและปฏิบัติ
กันอยางจริงจังในเขตพัฒนาที่ดิน   เพื่อเปนการทําใหเกิดความสะดวกในทางปฏิบัติ และงายตอการเขาใจ 
ระบบการจัดการพืชสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ  (1) การจัดการพืชโดยใชระบบปลูกพืช 
(Cropping system) และ (2) การจัดการพืชโดยใชการปลูกพืชเฉพาะแหง (Site specific cropping)   
 ระบบการจัดการพืช เปนรูปแบบของการปลูกพืชโดยจัดการบริหารและจัดการกําหนดชนิด และ
ลําดับของพืช ตลอดจนเวลาที่จะปลูกลงบนพื้นที่แหงเดียวกัน หรือพูดงายๆ วาการจัดปลูกพืชอยางเปนระบบ
มีระเบียบและตามเวลาอยางครบวงจร ซ่ึงระบบปลูกพืชนี้ไดมีการกําหนดเอาไวแลวเปนการลวงหนากอน
การเตรียมดินหรือกอนจะถึงฤดูปลูกเพียงเล็กนอย ชนิดของพืชที่จะปลูกอาจมีเพียงชนิดเดียวปลูกติดตอกัน
ไปทุกปหรือพืชตางชนิดกันปลูกในลักษณะหมุนเวียนกันไป ภายในเวลา 1 ป หรือมากกวา 1 ปขึ้นไป ระบบ
ปลูกพืชสามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งในพื้นที่ราบลุม  ที่ดอน  และที่ลาดชัน ในสภาพพื้นที่ราบลุม การใช
ระบบปลูกพืชมีวัตถุประสงคสวนใหญเพื่อการบํารุงความอุดมสมบูรณของดิน และใชพื้นที่ดินใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด ขณะเดียวกันบนพื้นที่ดอนและลาดชัน ระบบปลูกพืชถูกนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคใน
การปองการชะพังทลายของดินและบํารุงความอุดมสมบูรณของดิน ดังนั้น ในแตละพื้นที่ ระบบปลูกพืชที่จะ
ใช และชนิดของพืชที่จะปลูกจึงไมเหมือนกัน แตกตางกันไปขึ้นอยูกับความเหมาะสม และความจําเปนใน
การประโยชน อยางไรก็ตาม ระบบการปลูกพืชเปนมาตรการอนุรักษดินและน้ําขั้นพื้นฐานที่ความสําคัญ ซ่ึง
เกษตรกรสามารถปฏิบัติไดเองในเขตพัฒนาที่ดิน เพื่อใหบังเกิดประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดินได
อยางยั่งยืน 
 ในระบบการจัดการพืชนั้น บางครั้งมีความจําเปนตองใชพืชหลายชนิดมาเกี่ยวของกับการจัดปลูก
ซ่ึงอาจจะมีสองชนิดหรือมากกวาสองชนิดขึ้นไป จึงจะทําใหระบบปลูกพืชนั้น ๆ สมบูรณ และครบวงจรดี
ยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความกระจางในพื้นฐานการใชระบบปลูกพืช จึงใครขออธิบายความหมายเฉพาะของพืชที่
จะใชตามระบบตางๆ ไวดังนี้ 
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                (1) พืชหลัก (Main crop) หมายถึงพืชปลูกในแถว และเปนพืชที่ผูปลูกใหความสําคัญเปนลําดับ
แรกในการเกบ็เกี่ยวเอาผลผลิตไปขายสูทองตลาด พชืจําพวกนี้เมื่อปลูกลงในพื้นที่ดินแลวจําเปนตองมีการ
เอาใจใสดแูลรักษาอยางดี ตั้งแตปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว บางครั้งเรียกวาพืชเศรษฐกจิ ไดแก ขาวโพด ขาวฟาง 
ฝาย ยาสูบ ออย และมนัสําปะหลัง เปนตน 
               (2) พืชรอง (Companion crop) หมายถึง พืชทีป่ลูกรวมกับพชืหลัก ซ่ึงอาจปลูกในลักษณะเปนพืช
แซม หรือพืชหมุนเวียนอยางใดอยางหนึ่ง จุดประสงคในการปลูกรอง เพื่อใหมกีารใชพื้นทีว่างระหวางแถว
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด ขณะเดียวกนัพืชที่ปลูกรองยังทําหนาทีใ่นการชวยคลุมดนิดวย พืชรองเปนพืชที่ผู
ปลูกใหความสําคัญและเอาใจใสดแูลรักษานอยกวาพืชหลัก ไดแก ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ถ่ัวแดง ถ่ัวพุม และถ่ัว
เหลือง เปนตน 
               (3) พืชยดึดิน (Sod crop) หมายถึง พืชที่มีการเจริญเติบโตแผประสานบนดิน ลักษณะเตีย้เกือบชิด
ดิน เปนพืชทีป่ลูกเพื่อวัตถุประสงคในการยึดดิน ปองกันการชะลางพังทลาย และปลูกเพื่อพกัดินในระบบ
หมุนเวียน ไดแก พืชตระกูลหญา เชน หญาสวาซีแลนด หญาเบอรมิวดา หญาแพงโกลา หญานวลนอย หญา
มาเลเซีย และหญาเจาชู  เปนตน ในบางกรณี พืชยึดดินอาจจําเปนตองใชหญาที่มีขนาดความสูงปานกลาง ซ่ึง
ใชไดผลดีกับดินบางชนิด เชน หญารูซ่ี หญาซิกแนล หญาโรดส และหญากรีนแพนนิค เปนตน 
 ระบบการจัดการพืชแตละระบบ อาจมีการใชประเภทของพืชครบทั้ง 3 อยาง บางระบบอาจมีเพียง 
2 อยาง และบางกรณีอาจมีใชเพียงชนิดเดียวเทานั้น  ก็สามารถทําใหระบบการปลูกพืชนั้นครบวงจรได 
ระบบการปลูกพืชที่สําคัญ และมีผลตอการอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นการเกษตรอาศัยน้ําฝน สามารถแบงออก
ไดดังนี้ 
 11.2.1. การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour cultivation system) คือ การปลูกพืชขนานกันไป
ตามแนวระดับ ขวางความลาดเทของพื้นที่ ปกติแลวจะตองมีการไถพรวนดินตามแนวระดับดวย  เพื่อจะได
ปลูกพืชตามแนวระดับไดสะดวกและมีประสิทธิภาพในการอนุรักษดินและน้ํา มักนิยมปฏิบัติบนพื้นที่ที่มี
ความลาดเท 2-8 เปอรเซ็นต มีความลาดเทสม่ําเสมอและมีระยะของความลาดเทไมเกิน 100 เมตรความสําคัญ
ของการปลูกพืชตามแนวระดับตอการอนุรักษดินและน้ํา 

(1) รองที่เกิดขึ้นจากการไถพรวนดินและปลูกพืช จะทําหนาที่เหมือนเขื่อนสกัดกั้น และลด
ความเร็วของน้ําที่ไหลบาบนผิวดินโดยตรง 

(2) ทําใหเกดิที่กักเก็บน้ําบนผิวดินจํานวนมาก ถาดินมกีารซึมซาบดี และมีความสามารถในการซึม
น้ําสูง จะเปนทําใหน้ําฝนทีต่กลงมาสวนใหญไหลซึมลงไปในดนิไดมาก 

(3) การไถพรวนดินและปลูกพืชตามแนวระดับนี้ ถาปฏิบัติบนพื้นที่ที่มีความลาดเทไมเกิน 8 
เปอรเซ็นต จะลดการสูญเสียดินไดประมาณ 50 เปอรเซ็นตของดินที่สูญเสียจากการปลูกพืชข้ึนลงตามแนว
ลาดเท               
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 (4) การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับนี้ เปนวิธีการขั้นพื้นฐานในการอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึง
มาตรการอนุรักษดินและน้ําวิธีการอื่นๆ จะตองอาศัยวีการนี้ เชน การปลูกพืชสลับเปนแถบ การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหล่ีอมฤดู เปนตน 
  (5) ประสิทธิภาพการอนุรักษดินและน้ําจะลดลง เมื่อความลาดเทของพื้นที่เกนิ 8 เปอรเซ็นต 
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหการไถพรวนมีประสิทธิภาพตอการอนุรักษดินและน้ํา ไดมีการแบงชนิดของ
การไถพรวนแบบอนุรักษดิน ไวดังนี้คือ 

 (1) Chisel plow system การไถพรวนดวยไถสิ่วบนพื้นที่ลาดเทจะมีการสูญเสียดินนอยตอการไถ
ดวยไถหัวหมู ลักษณะของไถสิ่วจะเปนแผนเหล็กโคงคลายรูปตัวยู ปลายขางหนึ่งจะเชื่อมติดกับแทงเหล็ก 
สวนปลายขางหนึ่งจะมีลักษณะแหลมสําหรับตะกุยดิน บนแทงเหล็กที่กลาวมานี้จะมีไถสิ่วติดไว 4-6 อัน 
โดยมีระยะหางๆ กัน การไถดวยไถสิ่วนี้จะทําใหดินที่แนนมีลักษณะรวนซุยขึ้น 
  (2) No-till system ไดแกการปลูกพืชโดยไมมีการไถพรวนดิน แตใชยากําจัดวัชพืชแทน วิธีนี้ใชได
ดีกับการปลูกขาวโพดและถั่วเหลือง ประโยชนของการปลูกพืชแบบวิธีนี้ก็คือ ลดการชะลางพังทลายของดิน
เศษเหลือของพืชจะเปนวัตถุคลุมดินซึ่งจะชวยลดปริมาณน้ําที่ไหลบา และสลายตัวใหอินทรียวัตถุแกดิน
ตอไป นอกจากนี้โครงสรางของดินยังไมถูกทําลายดวย 
  (3) Mulch tillage การไถพรวนโดยปลอยเศษเหลือของพืชอยูที่ผิวดินและใตดิน 
  (4) Minimum tillage เปนการไถพรวนนอยที่สุด คือ ใหมีจํานวนครั้งของการไถพรวนนอยที่สุดใน
การเตรียมดินและปลูกพืช โดยมากจะมีการไถพรวน การปลูก และการใสปุย จะกระทําพรอมกันครั้งเดียว
เพื่อลดจํานวนครั้งของรถไถที่จะอยูในแปลง โดยใหรถไถอยูในแปลงครั้งเดียว ใหสามารถปฏิบัติไดครบทุก
กิจกรรมตอการปลูกพืชหนึ่งครั้ง 
              (5) Subsoiling การไถพรวนทําลายชั้นดินที่แนทึบ (Hard pan) ซ่ึงเปนอุปสรรคทําใหน้ําไหลซึมลง
ในดินไดชา และจํากัดการเจริญเติบโตของรากพืช การทําลายชั้นดินที่แนทึบ ทําใหน้ําไหลซึมสวนลึกของดิน
ไดสะดวกมากขึ้นจึงลดประมาณน้ําไหลบาบนผิวดิน ชวยใหรากพืชชอนไชดูดแรธาตุอาหารและน้ําไดลึก
มากขึ้น และทําใหดินลางมีความพรุนมากขึ้น 
 (6) Contour tillage การไถพรวนตามแนวระดับ ถามีการนําวิธีการถพรวนแบบอนุรักษดินตามขอ 
1-5 มาปฏิบัติรวมดวย ก็จะทําใหการไถพรวนตามแนวระดับมีประสิทธิภาพในการอนุรักษดินและน้ํามากขึ้น 

 11.2.2. การปลูกพืชสลับเปนแถบ (Strip cropping system) หมายถึงการปลูกพืชชนิดตางๆ เปน
แถบหรือแนวกวางๆ สลับกันไปโดยขวางความลาดเทของพื้นที่ตามแนวระดับหรือไมเปนไปตามแนวระดับ
ก็ได ตามปกติแลว การปลูกพืชสลับเปนแถบมักจะประกอบดวยแถบของพืชที่ปลูกชวยอนุรักษดิน ไดแก 
หญาและพืชคลุม กับแถบของพืชไร ไดแก ขาวโพด ขางฟาง ฝาย มันสําปะหลัง เปนตน หรือเปนการปลูกพืช
สลับระหวางแถบของพืชที่ปลูกระยะแคบหรือถ่ีกับแถบของพืชที่ปลูกระยะกวางหรือหาง วัตถุประสงคของ
การปลูกพืชสลับเปนแถบเพื่อลดปริมาณการเคลื่อนยายหนาดิน และลดอัตราการไหลบาของน้ําฝนผานพื้นที่
เพาะปลูกตามแนวความลาดเท การปลูกพืชในระบบนี้จะมีประสิทธิภาพดี ก็ตอเมื่อสภาพพื้นที่มีความลาดเท 
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6-15 เปอรเซ็นต และแถบของพืชที่ปลูกมีความกวาง 10-25 เมตร ความสําคัญของการปลูกพืชสลับเปนแถบ
ตอการอนุรักษดินและน้ํา  

(1) การปลูกพืชสลับเปนแถบ  ไดเปนที่ยอมรับกันแลววา เปนวิธีที่สามารถลดการชะลางพังทลาย
ของดินแบบแผน (Sheet erosion)  แบบริ้ว (Rill erosion) และแบบรองน้ํา (Gully erosion) อยางไดผล อีกทั้ง
ยังเปนวิธีที่ควบคุมและปองกันการชะลางพังทลายของดินไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการไถพรวนดิน
และการปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour cultivation) อยางเดียวถึง 2 เทา หลักการและความสําคัญของการ
ปลูกพืชสลับเปนแถบที่มีตอการอนุรักษดินและน้ํา กลาวคือ เมื่อฝนตกลงบนพื้นที่มีความลาดเทจะเกิดน้ํา
ไหลบาทวมผิวดินบริเวณแถบปลูกพืชไร เมื่อน้ําไหลบามาถึงแถบปลูกพืชที่ชวยอนุรักษดิน หรือพืชคลุม 
สวนหนึ่งขอน้ําที่ไหลบาจะถูกดูดซับไวดวยพืช  อีกหลายสวนจะถูกแถบของพืชเปนแนวสกัดกั้นและรับแรง
ปะทะเอาไว ทําใหอัตราการไหลของน้ําลดลง ชวยใหพลังแรงของน้ําไหลบาที่จะกอใหเกิดการชะลาง
พังทลายหนาดินลดนอยลงดวย ปริมาณดินและแรธาตุอาหารที่ไหลลงมากับน้ําจากพื้นที่ตอนบนถูกพัดพามา
ตกตะกอนทับถมลงในบริเวณแถบที่ปลูกพืชชวยอนุรักษดิน เมื่อมีการสลับพื้นที่ปลูกพืชคร้ังตอไป แถบที่
ปลูกพืชชวยอนุรักษดินและน้ําอยูเดิมจะสามารถอํานวยประโยชนดานธาตุอาหารในดินใหกับแถบพืชไรที่
ปลูกใหม 
 (2) ความกวางของแถบปลูกพืชแถบปลูกพืชชนิดตางๆ ที่ปลูกสลับกันนั้นอาจมีความกวางของ
แถบที่เทากันหรือไมเทากันก็ได โดยทั่วไปความกวางของแถบปลูกพืชจะอยูระหวาง 18 -45 เมตร (60-150 
ฟุต) ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน ชนิดดิน สภาพความลาดเท และชนิดพืชที่ปลุก หากดินที่ปลูกพืชมีความงายตอ
การชะพังทลายความลาดเทสูงและมีฝนตกชุก แถบปลูกพืชควรกําหนดใหแคบลง อยางไรก็ตาม ความกวาง
ของแถบปลูกพืชเมื่อยึดหลักระดับความลาดเทของพื้นที่แลว ไดมีคําแนะนําไวดังนี้ 
 

ความลาดเท (%) ความกวางของแถบ (เมตร) 
2.1-7.0 30.0-28.4 
7.1-12.0 28.4-22.2 
12.1-18.0 22.2-18.0 
18.1-24.0 18.0-15.0 

   ที่มา :  (2526) การอนุรักษดินและน้ํา 
  
 ความกวางขอบแถบปลูกพืชอาจมีความผันแปรไปตามสภาพความอุดมสมบูรณของดิน และระดับ
ความลาดเทที่แตกตางกัน ซ่ึงผลจากการทดลอง ณ สถานีการเกษตรมลรัฐวิสคอนชิน สหรัฐอเมริกา ได
กําหนดความกวางของแถบปลูกพืชไวดังนี้ 
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ความลาดเท (%) ความกวางของแถบ(ฟตุ) 
ดินด ี ดินปานกลาง ดินเลว 

4-10 125 100 75 
10-15 100 75 60 
15-20 60 60 60 

                          ที่มา : สมเจตน (2526) การอนุรักษดินและน้ํา 
 
 ในสภาพของดินที่มีการซาบซึมน้ําแตกตางกัน ดินที่มีการซาบซึมน้ําปานกลางจัดไดวา เปนดินที่
เหมาะสมตอการจัดปลูกพืชสลับเปนแถบอยางยิ่ง มีคําแนะนําใหใชแนวความกวางของแถบปลูกพืชไวดังนี้ 
 

ความลาดเท (%) ความกวางของแถบ (เมตร) 
2-5 30-33 
6-9 24 

10-14 21 
15-20 15 

                                      ที่มา : สมเจตน (2526) การอนุรักษดินและน้ํา 
  
               เพื่อความสะดวกในการใชเครื่องมือทุนแรงเขาไปปฏิบัติการ อาทิ ไถพรวนดิน การฉีดพนยา
ปองกันกําจัดศัตรูพืช การใสปุย และการเก็บเกี่ยว ควรจะปรับความกวางของแถบใหมีขนาดพอดีและ
เหมาะสมกับการใชเครื่องมือทุนแรงตางๆ ในกรณีที่ความลาดเทของพื้นที่ไมสม่ําเสมอกัน อาจมีความจําเปน
ในการพิจารณากําหนดแถบพืชอันไหนควรมีความกวางสม่ําเสมอกัน และแถบพืชอันใดควรมีความกวางไม
เสมอกัน โดยทั่วๆ ไปแถบของพืชหลักหรือพืชไร มักจะกําหนดใหมีความกวางสม่ําเสมอกัน เพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติจัดการ สวนแถบของหญาหรือ พืชคลุมดินนั้นเปนแถบที่มีความกวางไมสม่ําเสมอ
กันไดและไมบังเกิดผลเสียอะไร  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการพัฒนากําหนดสูตร เพื่อใชคํานวณหาความกวางของแถบปลูกพืช  
การคํานวณหาความกวางของแถบปลูกพืชในบริเวณรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี
ลักษณะดินฟาอากาศและปริมาณฝนตกคอนขางซุก ใกลเคียงกับประเทศไทยมากที่สุด จึงคาดวาสูตรที่จะ
กลาวนี้เหมาะสําหรับนํามาใชกับการปลุกพืชสลับเปนแถบในประเทศไทยได คือ 
 W = 169 – 7S 
ในที่นี้ 
  W = ความกวางของแถบปลูกพืช (ฟุต) 
  S  = ความลาดเทของพื้นที่ (เปอรเซ็นต) 
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สูตรดังกลาวขางบนนี้ใชกับพื้นที่ที่มีความลาดเทอยูระหวาง 3-8 เปอรเซ็นตเทานั้น 

  11.2.3. การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation system) คือ การปลูกพืชสองชนิดหรือมากกวา
หมุนเวียนกันลงบนพื้นที่เดยีวกัน โดยมีการจัดลําดับพืชที่ปลูกอยางมีระเบียบ และพชืที่ปลูกนั้นจะตอง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นอกจากนีจ้ะตองเลือกใชชนิดพืช พันธุที่เหมาะสม และจดัเวลาปลูกใหดี  จึงจะ
ไดผลดีทั้งดานผลผลติและการอนุรักษดนิและน้ํา ความสําคัญของการปลูกพืชหมนุเวยีนที่มีตอการอนุรักษ
ดินและน้ํา มีดังนี้  

(1) พื้นดินมส่ิีงปกคลุมดินเปนระยะเวลานานกวาการปลูกพืชชนิดเดียวกัน จึงชวยปองกันการชะ
ลางพังทลายของดิน และลดการสูญเสียดิน 

(2) ธาตุอาหารพืชในดนิถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลาวคือพืชหมุนเวียนชนิดตาง ๆ ที่
ใชปลูกมีความสามารถแตกตางกันในการดงึดูดธาตุอาหารจากดิน ทั้งชนิดและปริมาณ โดยรากของพืชแตละ
ชนิด สามารถชอนไชลงไดลึกแตกตางกัน และดูดธาตุอาหารจากดนิไดมากนอยและแตกตางกันดวย 

(3) การเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนใหแกดนิ ปกติแลวในระบบพืชหมุนเวียนจะตองมพีืชตระกูลถ่ัว
รวมอยูดวย ซ่ึงจะชวยตรึงไนโตรเจนจากอากาศและเปลี่ยนใหอยูในรูปที่มีพืชปลูกตามมาดูดไปใชได เชนถ่ัว
เหลืองสามารถตรึงไนโตรเจนได 58 กิโลกรัมตอเฮกตาร และถ่ัวลิสงสามารถดึงไนโตรเจนได 42 กิโลกรัม
ตอเฮกตาร 

(4) ทําใหดินมีคุณสมบัติทางกายภาพดีอยูเสมอ กลาวคือการปลูกพืชหมุนเวียนในระบบที่ดีนั้น จะ
ทําใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีอยูเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น ซ่ึงอินทรียวัตถุนั้น จะชวยทําใหดินรวนซุยมากขึ้น 
และเปนตัวสงเสริมใหเกิดกอนดินเล็กๆ เปนผลทําใหดินดูดซึมน้ําและซับน้ําไดมาก จึงเพิ่มการซึมน้ําของดิน 
ลดการสูญเสียดินและธาตุอาหารพืชโดยการชะลาง ยิ่งกวานั้นอินทรียวัตถุในดินยังชวยสงเสริมการ
เจริญเติบโตและเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรียดิน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืช ตัวอยางพืชที่
จะทําใหดินมีสภาพทางกายภาพดีไดแก พืชตระกูลถ่ัวที่มีรากหยั่งลึกและหญาตาง ๆ 

(5) การปลูกพืชหมุนเวียนทําใหการใชปุยเคมีและปุยคอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพราะวาเมื่อ
ใสปุยเคมีและปุยคอกใหแกพืช จะมีบางสวนที่พืชดูดเอาไปใช แตบางสวนจะสูญเสียจากดินโดยการชะลาง
และมีบางสวนจะคงเหลือตกคางอยูในดิน ถามีการปลูกพืชหมุนเวียน พืชที่ปลูกตามหลังก็จะดูดใชปุยที่เหลือ
ตกคางอยูในดินใหประโยชน ซ่ึงถาไมปลูกพืชตามหลัง ปุยที่เหลือตกคางอยูในดินก็จะสูญเสียจากดินไปโดย
ไมมีประโยชน 

(6) การปลูกพืชหมุนเวียนเปนการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหดินมีความสามารถในการ
ใหผลผลพืช (Soil productivity) และทําใหความอุดมสมบูรณของดิน (Soil fertility) เพิ่มขึ้นหรือเทาเดิม                              

ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่ดี จะชวยรักษาความสามารถในการใหผลผลิตของดินดีอยูเสมอ 
ตามปกติระบบการปลูกพืชหมุนเวียนจะประกอบดวยชนิดของพืช 3 ชนิดคือ 
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    (1) พชืท่ีชวยสรางดิน พืชกลุมนี้นอกจากจะชวยเพิ่มความอุดมสมบรูณของดินแลว ยังชวยปองกนั
การชะลางพังทลายของดิน พืชกลุมนี้จะเจริญเติบโตคลุมดินหนาแนนรวดเร็ว ใหอินทรียวัตถุและแรธาตุ
อาหารแกดนิมาก พืชที่ชวยสรางดินควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
               1) ไดแกตระกลูถ่ัวชนิดตางๆ หรือพืชตระกลูหญาซึ่งเมื่อปลูกพืชพวกนีแ้ลวจะเพิ่มความ
อุดมสมบูรณของดินโดยเปนการเพิ่มอินทรยีวัตถุและธาตุไนโตรเจนแกดิน 
  2) พืชพวกนีจ้ะใหการคลุมดนิ แมในขณะที่พืชยังมีอายนุอย 
  3) พืชพวกนี้ตองการไถพรวนดินนอย ดังนั้น ดินจึงไมถูกรบกวนบอยๆ 
  4) มีระยะการเจริญเติบโตสูงสุดพอดีกับเวลาที่มีฝนตกมาก 

5) เปนพืชที่มกีารเจริญเติบโตแบบใกลชิดกันและมกีารเจริญเติบโตแบบหนาแนน 
  6)  เศษเหลือของพืชเหลานี้กจ็ะปกคลุมดนิดวย 
  7)  มีระบบรากฝอยและหยั่งดินลึกไดดีพอสมควร 
               (2) พืชท่ีชวยอนุรักษดิน พืชกลุมนี้จะชวยรักษาปริมาณอินทรียวัตถุและปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน พืชที่จัดอยูในกลุมนี้ เมื่อปลูกแลวจะมีการรบกวนดินนอยที่สุด และตองการพรวนดินไมมากนักพืช 
พวกนี้ไดแก ธัญพืช เชน ขาวสาลี ขาวไร ขาวฟาง ขาวโอด ขาวบารเลย และพืชอาหารสัตวตาง ๆ 
   (3) พืชทําลายดินหรือผลาญดิน พืชกลุมนี้จะใชอินทรียวัตถุ รวมทั้งอาหารพืชในดินหมดไปอยาง
รวดเร็ว เมื่อปลูกแลวตองการพรวนดินมากและบอยร้ังในระหวางการเจริญเติบโต และมักจะปลูกในระยะฝน
ตกมากดวย นอกจากนี้ เมื่อปลูกแลวจะดูดแรธาตุอาหารไปจากดินอยางเดียว เมื่อเก็บเกี่ยวจะนําซากและเศษ
พืชออกจากพื้นที่ปลูก ดังนั้น พืชในกลุมนี้จึงสนับสนุนใหเกิดการชะลางพังทลาย ทําใหอินทรียวัตถุและธาตุ
อาหารพืชสูญเสียไปจากดินโดยพืชดูดไปใชแลวยังสูญเสียไปเนื่องจากการชะลางพังทลายของดิน พืชใน
กลุมนี้ไดแก ขาวโพด ออย ยาสูบ มันสําปะหลัง มันฝร่ัง ผักตาง ๆ เปนตน และลักษณะของพืชผลาญดินจะมี
ดังนี้ 
  1)  พืชมีการเจริญเติบโตแบบมีลําตนตั้งตรง เพราะฉะนัน้การปกคลุมดินจึงมีนอย 
  2)  มีรากที่ผิวดินนอยจึงไมสามารถยึดดินไดมากนกั 
  3)  เปนพืชที่ตองการพรวนดนิหลายครั้ง รากที่ผิวดินอาจถูกทําลายและดินถูกชะลางไดงาย 
  4)  การไถพรวนดินของพืชกลุมนี้ จะทําใหมีการพังทลายของดินเกดิขึ้นมากที่สุดดวย 
  5) พืชกลุมนี้มกัจะปลูกเปนแถวกวาง ๆ ทําใหเกิดการพังทลายของดินไดงายกวาพืชทีป่ลูก
แถวชิดกัน 

  ประเภทและชนิดการปลูกพืชหมุนเวียน  การแบงชนิดของการปลูกพืชหมุนเวียนโดยอาศัย
ความสามารถในการอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดิน ซ่ึงสามารถแบงออกได 2 ชนิด คือ 
    (1) Destructive crop rotation system คือการปลูกพืชหมุนเวียนที่นํามาปฏิบัติแลวจะทําใหความ
อุดมสมบูรณของดินและความสามารถในการใหผลผลิตของดิน (Soil productivity) ลดลง พืชที่ปลูกใน
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ประเภทนี้จะเปนพืชผลาญดิน ซ่ึงเมื่อนําไปปลูกแลวผลผลิตของพืชจะลดลงอยางมากในเวลาไมนาน ทําให
ดินเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว และทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินไดงาย 
   (2) Constructive crop rotation System  คือการปลูกพืชหมุนเวียนทีน่ําไปปฏิบัติแลวจะรักษาความ
อุดมสมบูรณของดินใหดีอยูเสมอ และรักษาความสามารถในการใหผลผลิตดินคงที่ หรืออาจจะเปนการเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดินและความสามารถในการใหผลผลิตของดินก็ได พืชที่ปลูกในประเภทนี้จะ
ประกอบดวย พืชอนุรักษดิน พืชที่ชวยสรางดินและพืชผลาญดิน โดยนําพืชทั้ง 3 ชนิด ไปปลูกสลับกันบน
พื้นที่แปลงเดยีวกัน 

 11.2.4. การปลูกพืชแซม (Intercropping system ) หมายถึง การปลูกพืชตั้งแต 2 ชนิด ขึ้นไปบน
พื้นที่ในเวลาเดียวกัน โดยทําการปลูกพชืที่สองแซมลงในระหวางแถวของพืชแรกหรือพืชหลัก สําหรับเวลา
ที่ปลูกพืชที่สองอาจปลูกพรอมกับพืชแรกหรือหลังเล็กนอยก็ได ทั้งนีข้ึ้นอยูกับชนดิของพืชแรกหรือพืชหลัก 
ถาพืชหลักเปนไมยนืตน กส็ามารถเลือกเวลาปลูกพืชทีส่องแซมไดตามความเหมาะสม อนึ่ง จํานวนแถวของ
พืชแซมหรือพชืที่สองนั้น ไมจําเปนจะตองอยูในลักษณะพืชแซมแถวหนึ่งสลับพืชหลักแถวหนึ่งก็ได ดังนั้น 
จํานวนสัดสวนจํานวนแถวระหวางพืชแซมกับพืชหลักนั้น จึงไมแนนอนขึ้นอยูกบัชนิดของพืชหลักและพืช
แซม เชน การปลูกถ่ัวลิสง 2 แถว หรือถ่ัวเขียว 2 แถว แซมในระหวางแถวมันสําปะหลัง การปลูกถ่ัวเขียว 1 
แถว แซมระหวางขาวโพด และการปลูกถ่ัวลิสง หรือถ่ัวเขียว หรือถ่ัวเหลือง หรือขาวโพด หรือพชืผักตางๆ 
เปนตน อยางไรก็ตาม การปลูกพืชแซมนี้บางทานเรียกวาการปลูกพืชเปนแถวสลับกัน หรือการปลูกพืชแทรก
ระหวางแถว ซ่ึงก็มีความหมายและวิธีการปฏิบัติเชนเดยีวกับการปลูกพืชแซมทุกประการ  ความสําคญัของ
การปลูกพืชแซมที่มีตอการอนุรักษดนิและน้ํา 
               (1) พืชแซมมีอายส้ัุนกวาพืชหลัก แตมีการเจริญเติบโตเร็วกวาในระยะแรก จึงชวยปกคลุมผิวดิน
และปองกันการชะลางพังทลายของดินที่เกดิขึ้นในตนฤดฝูน 
              (2) การปลูกพืชแซม เปนการเพิ่มประชากรและความหนาแนนของพืชตอพื้นที่ ดังนั้น พื้นผิวดินจึง
มีพืชปกคลุมมากกวาการปลูกพืชอยางเดียว ใบของพืชเหลานั้นจะปกคลุมดิน ปองกันไมใหเม็ดฝนตกกระทบ
ผิวดิน จึงชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน นอกจานี้ ลําตนพืชชวยชะลอความเร็วของน้ําไหลบาและ
รากของพืชหลักและพืชแซมชวยเพิ่มอัตราการซาบซึมน้ํามากขึ้น 
              (3)  หลังจากการเก็บเกี่ยวซากของพืชแซมจะเปนวัตถุคลุมดิน ลดการไหลบาของน้ํา จึงชวยปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน และสลายตัวใหอินทรียวัตถุแกดินตอไป 
              (4)  มีการดูดใชแรธาตุอาหารจากดินสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ เพราะวาระบบรากของพืชหลัก
และพืชแซมจะแตกตางกัน จึงชอนไชดูดแรธาตุอาหารจากดินไดลึกแตกตางกัน นอกจากนี้ พืชแซมยัง
สามารถดูดปุยสวนเกินที่ใสใหกับพืชหลักได แทนที่จะสูญเสียโดยการชะลาง 
         ปจจัยที่เกีย่วของตอระบบการปลูกพืชแซม มีดังนี้  
         (1) แสงแดด  การปลูกพืชแซมจะมีการแขงขันและแยงแสงสวางระหวางพืชหลักและพืชแซม เพื่อ
ใชในการสังเคราะหอาหาร ดังนั้น ควรเลือกพืชที่มีความตองการแสงสวางแตกตางกัน เชน ปลูกออยซ่ึงเปน
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พืช C4  และตองการแสงสวางมากเปนพืชหลัก แลวปลูกแซมดวยถ่ัวเหลือง ซ่ึงเปนพืช C3 และตองการแสง
สวางนอยกวา แตอยางไรก็ตาม การปลูกพืชแซมทําใหมีความหนาแนนของพืชตอพื้นที่มีมากขึ้น เชน พื้นที่
ใบพืชมีมากขึ้น จึงปกคลุมดินไดทั่วถึง ปองกันมิใหแสงแดดสองถึงพื้นดินได เปนการควบคุมวัชพืชและ
พลังงานแสงแดดถูกใชเปนประโยชนมากขึ้น เชน การปลูกขาวโพดแซมดวยถ่ัวเขียว ทําใหพืชใชแสงแดดได
เปนประโยชนสูงขึ้น 50 เปอรเซ็นต เมื่อขาวโพดอายุ 30 วัน และประมาณ 46 เปอรเซ็นต เมื่อขาวโพดอายุ 63 
วัน ถาเปรียบเทียบกับการปลูกขาวโพดอยางเดียว 
        (2) คารบอนไดออกไซด  การปลูกพืชรวมกันทําใหพืชใชแกสคารบอนไดออกไซด ในขบวนการ
สังเคราะหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ ยังไมมีรายงานวาพืชมีการแขงขันและแยงกาซคารบอนไดออกไซดใน
ขบวนการสังเคราะหอาหาร แตมีรายงานวา พืชที่มีลําตนสูงจะชวยบังลมทําใหพืชตนเตี้ยมีการเจริญเติบโตได
ดี เชน การปลูกถ่ัวเหลืองที่มีขาวโพด ซ่ึงชวยบังลมทําใหถ่ัวเหลืองมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 25 เปอรเซ็นต  
  (3) ความอุดมสมบูรณของดิน  การปลูกพืชแซมทําใหที่ดิน ธาตุอาหารที่มีอยูในดิน ความชื้นและ
ปุยที่ใสเพิ่มลงไปในดิน ถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การปลูกพืชแซมก็มีผลตอความสมดุลของ
แรธาตุอาหารและความชื้นที่พืชดูดมาใช ทําใหผลผลิตของพืชหลักหรือพืชแซมลดลง แตมีรายไดเฉลี่ยการ
ขายผลผลิตเพิ่มขึ้น 
  (4) ปจจัยอ่ืนๆ เชน การจัดการไรนา การจดัระยะเวลาปลกู และระยะปลูกของพืชหลักและพืชแซม 
ซ่ึงมีผลตอผลผลิตของพืชหลักและพืชแซม นอกจากนี้พืชบางชนดิสามารถปลดปลอยสารพิษออกมาจาก
สวนตางๆ ของพืช ซ่ึงมีผลตอการงอกและการเจริญเติบโตของพืชแซม เชน ยูคาลิปตัส  และสนประดิพัทธ 
ใบของพืชเหลานี้จะปลดปลอยสารพิษซึ่งมีผลตอการงอกของพืชแซม และมีรายงานวา แตงกวา และทอ จะ
ปลอยสารพิษออกจากราก ซ่ึงจะยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกรวม (Palaniappan, 1985) 
  11.2.5. การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (Relay cropping system) หมายถึง การปลูกพืชตอเนื่องคาบเกี่ยวกัน 
โดยการปลูกพืชที่สอง (Relay crop) ระหวางแถวของพืชแรก ในขณะที่พืชแรกใหผลผลิตแลวแตยังไมแก
เต็มที่ สวนใหญการปลูกพืชเหล่ือมฤดูนี้ จะไมมีการไถพรวนและเตรียมดิน การปลูกพืชเหล่ือมฤดูก็เพื่อ
ตองการใชเวลา ความชื้นและปุยที่ตกคางอยูในดิน ขณะที่พืชแรกรกการเก็บเกี่ยวใหเปนประโยชนกับพืชที่
จะปลูกตามมาใหทันกับฤดูกาล นอกจากนี้ พืชแรกจะทําหนาที่เหมือนพืชพี่เล้ียงใหกับพืชที่ปลูกตามมา 
กลาวคือ ชวยเปนรมเงาและรักษาความชื้นมิใหระเหยไปจากดินไดมาก อนึ่ง คําวา Relay cropping นี้ ผูเขียน
บางทานอาจแปลวาการปลูกพืชตอเนื่อง หรือการปลูกพืชแทรก ซ่ึงก็มีความหมายและวิธีการปฏิบัติ
เชนเดียวกับการปลูกพืชเหล่ือมฤดูทุกประการ  ความสําคัญของระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดูที่มีตอการ
อนุรักษดินและน้ํา 
   (1) ชวยลดการไถพรวนดิน  โครงสรางของดินไมถูกรบกวน เพราะไมมีการไถพรวนและเตรียมดิน
บอยครั้ง  เพื่อปลูกพืชพืชที่สอง จึงชวยอนุรักษดินและน้ํา 
   (2) ลดจํานวนวันที่หนาดินวางเปลาโดยไมมีพืชปกคลุมดิน จึงชวยรักษาความชื้น ลดการชะลาง
พังทลายของดิน 
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   (3) สามารถใชพื้นที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมปลอยใหที่ดินวางเปลาขณะที่ฤดูฝนยังไมหมด
หรือดินยังมีความชื้นอยู ใหเปนประโยชนกับพืชที่สอง 
   (4) สามารถใชปุยที่ใสใหกับพืชที่ปลูกครั้งแรก แตตกคางอยูในดินใหเปนประโยชนกับพืชที่ปลูก
ตามมา 
  (5) การปลูกพืชเหล่ือมฤดูนี้ สวนตางๆ ของพืชแรกจะปกคลุมดิน ชวยรักษาความชื้นไวในดิน ซ่ึงจะ
เปนประโยชนกับพืชที่ปลูกตามมา 
  (6) การปลูกพืชเหล่ือมฤดูนี้ ถามีการปลูกพืชตามแนวระดับ ก็สามารถนําไปปฏิบัติไดในพื้นที่ที่มี
ความลาดเทถึง 10 เปอรเซ็นต 

 ปจจัยที่เกี่ยวของตอการปลูกพืชเหล่ือมฤดู มีขอพิจารณากอนการปลูกพืชเหล่ือมฤดู ดังนี้  
  (1) ความหนาแนนของพืชแรก ซ่ึงหมายถึงประชากรตอพื้นที่ของพืชแรกมีมากนอยแคไหน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการจัดระยะปลูกระหวางตน และระหวางแถวของพืชแรก ถาคิดวาจะมีการปลูกพืชเหล่ือมฤดู ควร
จะมีการวางแผนกอนการปลูกพืช 
  (2) ความเขมขนของแสงสวางที่สองผานในชวงระยะเวลาที่ปลูกพืชคาบเกี่ยวกัน  แสงสวางควรจะ
พอดีกับพืชที่สอง เพื่อจะไดงอกและเจริญเติบโตเปนตนกลาไดตามปกติ 
  (3) ระยะเวลาที่พืชที่สองจะปลูกคาบเกี่ยวกับพืชแรก ซ่ึงขึ้นอยูกับความชื้นของดิน ความเขมของ
แสงความทนตอรมเงาของพืชที่สอง และอายุการเก็บเกี่ยวของพืชแรกและพืชที่สอง ระยะเวลาที่ปลูกพืชคาบ
เกี่ยวตอเนื่องนี้จะมีผลตอผลผลิตของพืชแรกและพืชที่สอง  
  (4) ปญหาโรคและแมลงศัตรูพืช กลาวคือ พืชแรกตองไมเปนที่พักอาศัยของโรคและแมลง ที่จะ
ทําลายพืชที่สอง ดังนั้น ในการปลูกพืชเหล่ือมฤดู พืชแรกและพืชที่สองควรเปนพืชตางตระกูลกัน 
  (5) ปริมาณน้ําฝนและการแพรกระจายของฝน ปกติแลวประเทศไทยจะเริ่มมีฝนตกประมาณเดือน
พฤษภาคม และปริมาณฝนก็จะตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งประมาณเดือนกันยายน ปริมาณฝนก็จะลดลง แต
มิไดเปนเชนนี้ทุกปเสมอไป การตกของฝนจะแตกตางกันไปในแตละปและแตละทองที่ ทั้งปริมาณฝนและ
การกระจายของฝน ดังนั้น จําเปนตองใชขอมูลสถิติปริมาณฝนตกและการกระจายของฝนหลายๆ ป มา
พิจารณากอนวางแผนปลูกพืชเหล่ือมฤดู เพื่อปองกันการขาดแคลนน้ําและความชื้นสําหรับปลูกพืชที่สอง  
 (6) ชนิดของดิน ถาพื้นที่เปนดินทรายหรือดินรวน การปลูกพืชเหลื่อมฤดู ซ่ึงตองปฏิบัติขณะดินมี
ความชื้นมาก ก็จะปฏิบัติไดงายกวาดินเหนียว 

 11.2.6. การปลูกพืชคลุมดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน หมายถึง  การปลูกพืชหรือหวาน
พืชคลุมดินใหมีการเจริญเติบโตอยางหนาแนน เพื่อปกคลุมผิวดินหรือคุมกันดิน ปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน และทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น เกษตรกรสวนมากมักจะเขาใจวาพืชคลุมดินเปนพืชลมลุก 
ซ่ึงไดแก พืชตระกูลถ่ัว และตระกูลหญาที่เปนเถาเลื้อย เมื่อปลูกแลวใชบริโภคหรือจําหนายไมได จึงใหความ
สนใจพืชคลุมดินดอยกวาพืชเศรษฐกิจ ที่จริงแลวพืชคลุมดินมากมายหลายชนิดใชบริโภค ใชเล้ียงสัตว บาง
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ชนิดที่เปนไมยืนตน ใชทําเฟอรนิเจอรและเผาถาน ไดอีกดวย ความสําคัญของการปลูกพืชคลุมดินที่มีตอการ
อนุรักษดินและน้ํา 
 (1) สกัดกั้นฝนและลดความแรงของเม็ดฝนที่จะตกกระทบผวิดินดวยรมใบและสวนตางๆ ของ
พืชคลุม ทําใหดินไดรับแรงกระแทกของเม็ดฝนนอยลง และไมสามารถทําใหอนุภาคดินแตกแยกออกจากัน
ได ดังนัน้ ดินจึงไมถูกพัดพาไปที่อ่ืนได 
 (2) ลดความเรว็ของน้ําที่ไหลบาบนผิวดิน และลดอํานาจการกัดเซาะของน้ําดวยสวนตางๆ ของพืช
คลุม 
 (3) รากของพชืคลุมดินชอนไช ทําใหดินแตกเปนกอนเลก็ๆ และทําใหดินมีความพรุนมากขึ้น ซ่ึง
มีผลทําใหดินมีความรวนซยุมากขึ้น และรากของพืชคลุมจะชวยยึดเกาะอนุภาคดิน ซ่ึงจะทําใหดินถูกชะลาง
พังทลายไดนอยลง 
 (4) ใบและสวนตางๆ ของพืชคลุมที่รวงหลนบนผิวดินจะเนาเปอย ผุพัง และสลายตัว ใหแรธาตุ
อาหารและอินทรียวัตถุแกดนิ ทําใหดินอุดมสมบูรณยิ่งขึน้ 
 (5) กิจกรรมทางชวีภาพทีเ่กิดรวมกับการเจริญเติบโตของพืชคลุม ทําใหดินมีความพรุนมากขึ้น 
 (6) ชวยเก็บรักษาและสงวนความชื้นไวในดินไดมากและนานกวาแปลงที่ไมปลูกพืชคลุม 
นอกจากนี้ยังชวยปองกันมิใหแสงแดดสองถึงพื้นดิน จึงชวยรักษาอุณหภูมิของพื้นที่ดินใหเหมาะสมแกการ
เจริญเติบโตของพืชหลัก 
 (7) รากของพืชคลุมตระกูลถ่ัวโดยจุลินทรียไรโซเบียมสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บ
สะสมไวที่ปมของราก เมื่อพืชคลุมแหงตายธาตุอาหารไนโตรเจนก็จะเปนประโยชนกับพืชที่ปลูกตามมา เชน 
ถ่ัวลาย สามารถตรึงไนโตรเจนได 100-200 กิโลกรัมตอเฮกตารตอป ถ่ัวคาโลโปโกเนียมได 150-200 
กิโลกรัมตอเฮกตารตอป เปนตน 
 (8) พืชคลุมจะดูดธาตุอาหารพืชที่ถูกชะลางลงไปอยูในดินชัน้ลึกๆ กลับขึ้นมาสูผิวดิน เพื่อใหพืช
ที่ปลูกเปนพืชหลักไดใชธาตุอาหารเหลานัน้ได 
  (9) การคายน้าํของพืชคลุมจะทําใหดินนั้นแหง แตไมมีผลกระทบตอพชืหลักที่ปลูกมานาน 
 
 ลักษณะของพืน้ที่ที่จําเปนตองปลูกพืชคลุมดิน  มีขอพิจารณาดังนี้  
   (1) การปลูกพืชในพื้นที่ทําการเกษตร เพื่อจุดประสงคตองการพักดินและปรับปรุงบํารุงดิน 
เนื่องจากปลูกพืชเศรษฐกิจติดตอกันเปนเวลานาน พืชคลุมที่ปลูกควรจะใชพืชตระกูลถ่ัว เชน ถ่ัวพุม ถ่ัว
เล็บมือนาง ถ่ัวเขียว ถ่ัวดํา ถ่ัวแปบ ถ่ัวเขียวเมล็ดดํา เปนตน ซ่ึงในระหวางการปลูกพืชคลุมนั้น เจาของที่ดินยัง
ตองการรายไดจากพืชคลุมอยู 
  (2) การปลูกพืชในบริเวณที่ดินเสื่อมโทรม มีปญหาการชะลางพังทลายของดินและถูกทอดทิ้ง เมื่อ
ปลูกพืชเศรษฐกิจไมคุมคากับการลงทุน การปลูกพืชคลุมก็เพื่อที่จะดัดแปลงเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว พืชคลุมที่
ใชปลูกมีทั้งตระกูลถ่ัวและตระกูลหญา เชน ถ่ัวเวอราโน ถ่ัวลาย ถ่ัวเซอราโตร หญาขน หญาซิกแนล หญา
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บัฟเฟล เปนตน อาจจะปลูกหญาและถั่วผสมกันก็ได หรือปลูกกระถินเปนพืชคลุมดินเพื่อเก็บใบเปนพืช
อาหารสัตวหรือขายก็ได 
 (3) การปลูกพืชบริเวณที่ดนิมีปญหา เชน ดินเหมืองแรเกา พืชคลุมบางชนิดสามารถเจริญเติบโต
ไดในดินประเภทนี้ แตตองเพิ่มการดูแลรักษาอีกเล็กนอย เชน การใสปุย และการใหน้ํา พืชคลุมดนิที่ใชปลูก
ไดผลคุมคาไดแก หญาซิแนล หญาไนล ถ่ัวเวอราโน ถ่ัวพิวราเรีย เปนตน 
 (4) การปลูกพืชบริเวณสวนผลไมและสวนยางพารา ในระยะแรกอาจจะปลูกพืชแซม ซ่ึงเปนพืช
เศรษฐกิจก็ได แตถามีแรงงานไมพอ หรือมีพื้นที่มาก ก็อาจพิจารณาปลูกพืชคลุมในระหวางแถวยางและสวน
ผลไม พืชคลุมที่ใชปลูกในสวนยางและสวนผลไม ไดแก ถ่ัวลาย ถ่ัวคาโลโปโกเนี่ยม ถ่ัวพิวราเรีย และถ่ัวซีรู
เล่ียม ปกติแลวจะปลูกถ่ัวคาโลโปโกเนี่ยม ถ่ัวลายและถ่ัวพิวราเรีย ผสมกันในอัตราสวน  5 : 4 : 1 โดยใช
อัตราเมล็ดพันธุ 1 - 3 กิโลกรัม/ไร  ถ่ัวซีรูเล่ียมนั้นเปนพืชคลุมดินชนิดใหมที่มีลักษณะตางๆ ดีกวาถ่ัวทั้ง 3 
ชนิด แตราคาเมล็ดพันธุถ่ัวซีรูเล่ียมนั้นแพงมากประมาณ 200-300 บาท/กิโลกรัม พันธุหญาที่ปลูกเปนพืช
คลุมในสวนผลไมไดแก หญามาเลเซีย หญาสวาซิแลนด หญาแพรก หญาขน เปนตน แตไมนิยมแพรหลาย
เพราะไมมีเมล็ดพันธุ ตองใชทอนพันธุหรือซ้ือเปนแผนซึ่งมีราคาแพง 
 (5) การปลูกพืชบริเวณที่สาธารณประโยชน เชน คันคลองสงน้ํา สันฝาย สันเขื่อน คันอางเก็บน้ํา 
พื้นที่ขางทางหลวง เปนตน พืชคลุมที่ใชปลูกมักมีลักษณะตนเตี้ย เชน หญาแพรก หญาบาเฮีย หญา
สวาซิแลนด หญาแพงโกลา หญานวลนอย ถ่ัวลาย ถ่ัวพิวราเรีย ถ่ัวซีรูเล่ียม ถ่ัวเวอราโน ถ่ัวลิสงนา ถ่ัวเซอรา
โตร เปนตน 
 (6) การปลูกพืชบริเวณทางระบายน้ําธรรมชาติ หรือโครงสรางอาคารตางๆ ที่สรางขึ้นมา เพื่อการ
อนุรักษดินและน้ํา เชน พื้นที่ริมฝงแมน้ํา คู คลอง ทางระบายน้ํา เปนตน พืชคลุมที่ใชปลูกก็เพื่อปองกันการ
กัดเซาะ สวนใหญเปนพืชตระกูลหญา เชน หญาแพรก หญาสวาซิแลนด หญาบาเฮีย หญาแพงโกลา หญา
สตาร สําหรับรองน้ําหรือทางระบายน้ําธรรมชาติ ในบางกรณีจําเปนตองปลูกไมโตเร็ว เชน กระถินยักษ 
กระถินณรงค มะกอกน้ํา ตนเลี่ยน เปนตน 
 (7) การปลูกพืชดินบนพื้นที่ลาดชัน หรือตามโครงสรางตางๆ ที่สรางขึ้นมาเพื่อการอนุรักษดินและ
น้ํา เชน พื้นที่ลาดเท คันดิน ขึ้นบันไดดิน คูรับน้ํารอบเขา เปนตน สวนใหญจะปลอยใหหญาและวัชพืชที่มีใน
ทองถ่ินขึ้นอยางหนาแนน แตถาตองการปลูกพืชคลุมก็สามารถเลือกพืชคลุมได เชน ถ่ัวคาโลโปโกเนี่ยม ถ่ัว
ลาย ถ่ัวพิวราเรีย ถ่ัวซีรูเล่ียม หญาแพรก หญาขน เปนตน สําหรับในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเกิน 20 
เปอรเซนต มักนิยมปลูกสวนปาคลุมพื้นที่หรือปลูกไมโตเร็ว 
 11.2.7. การปลูกพืชปุยสด (Green manure cropping  system ) คือการปลูกพืชเพื่อใชประโยชน
เปนปุยพืชสดนั้น มีคํากลาวที่อาจทําใหเกิดการสับสนกับผูสนใจอยู 2 คํา พืชปุยสด และปุยพืชสด ซ่ึงมี
ความหมายที่ไมเหมือนกัน  
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                พืชปุยสด (Green-manure crop) คือ พืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ปลูกลงดินแลวไถกลบในขณะที่ยังมี
ชีวิตอยู เพื่อการบํารุงดิน สวนมากพืชปุยสดมักจะเปนพืชที่สลายตัวแลวใหไนโตรเจนแกดินในปริมาณมาก 
ไดแก พืชตระกูลถ่ัวชนิดตางๆ  
               สวนคําวา ปุยพืชสด (Green manure) หมายถึง ปุยอินทรียชนิดหนึ่งซึ่งไดจากการสลายตัวของตน
พืชที่ถูกไถกลบหรือสับกลบลงดินในขณะที่พืชยังเขียวสดอยู ทิ้งไว 15-45 วัน ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวา “ปุย
พืชสด” มาจาก “พืชปุยสด” หรือ เมื่อไถกลบ “ปุยพืชสด” แลวจะได “พืชปุยสด” อยูในดิน ปุยพืชสดนั้น
ในทางปฏิบัติไมอาจนํามายัดเปนกอนหรือเปนแทง และทําเปนกองใหเห็นอยางเดนชัดเหมือนปุยหมักและ
ปุยเคมี เพราะเมื่อไถกลบลงดินแลวก็จะสลายตัวเปนอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจน ซ่ึงอาจแสดงใหเห็นได
เฉพาะชนิดพืช และวิธีการไถกลบเทานั้น   
    การปลูกพืชปุยสดหรือการทําปุยสด มีวัตถุประสงคหลักเพื่อบํารุงความอุดมสมบูรณของดินและ
พักดินไวช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เปนการปองกันไมใหดินเกิดการเสื่อมโทรมเร็วเกินไป อีกทั้งชวยอนุรักษดินและ
น้ําไดดวย ขณะที่พืชปุยสดกําลังเจริญเติบโตจะทําหนาที่ในการคลุมดินไมใหดินไดรับอันตรายจาก
แสงอาทิตยและเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวดิน ภายหลังการไถพรวนกลบตนพืชแลว สวนหนึ่งของเศษพืชที่
ตกคางอยูบนผิวดินทําหนาที่เปนสิ่งคลุมดินปองกันการระเหยน้ําจากผิวดิน (Evaporation) ไดจํานวนหนึ่ง 
ขณะเดียวกันสวนของเศษพืชที่อยูในดินเมื่อสลายตัว กลายเปนอินทรียวัตถุ ชวยใหสภาพทางกายภาพของดิน
โดยเฉพาะการอุมน้ํา (Water holding) การไหลซึมของน้ําผานผิวดิน (Infiltration) และการระบายน้ําลงสูสวน
ลึกของดิน (Percolation) ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังทําใหสภาพทางเคมีของดิน ไดรับธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น อาทิ ไร
โตรเจน ฟอสฟอรัส โปแทสเซียม แคลเซียม และซัลเฟอร ที่สําคัญที่สุดชวยเพิ่มความสามารถในการดูดซับ
ธาตุอาหาร หรือซี.อี.ซี (Cation Exchange Capacity = C.E.C) ของดินสูงขึ้น ทําใหการปลูกพืชในดินที่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา มีผลตอบสนองตอการใชปุยเคมีมากยิ่งขึ้น 

  ชนิดของปุยสด พืชชนิดตางๆ ที่ใชปลูกเปนปุยพืชสด จําแนกออกไดเปน 3 จําพวกคือ 
   (1) พืชตระกูลถ่ัว เปนพืชที่ใชปลูกเปนปุยสดที่ดีที่สุด เหมาะสมกวาพืชจําพวกอื่นๆ ทั้งนี้เพรามี
คุณสมบัติดีเดนหลายประการ ปลูกงาย โตเร็ว ลําตนมีใบจํานวนมาก เมล็ดพันธุหาไดงาย สับกลบแลวเนา
เปอยสลายตัวเร็ว ที่สําคัญที่สุดมีรากและลําตนที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ โดยจุลินทรียที่อาศัยอยู
ในปมของรากและลําตนพืชตระกูลถ่ัว จึงชวยเพิ่มธาตุอาหารใหแกดินเปนอยางดี ชนิดพืชตระกูลถ่ัวที่สําคัญ
สามารถจําแนกออกเปนพวกยอยๆ ตามความเหมาะสมในการใชเปนปุยพืชสด ดังนี้ 
            1) พืชตระกูลถ่ัวเปนปุยพืชสดไดเร็ว ถ่ัวพวกนี้เมื่อสับไถกลบลงดินแลวจะเนาเปอยผุพัง
กลายเปนปุยไดรวดเร็ว เพราะมีใบมาก ลําตนออน สวนใหญเปนพืชลมลุก ไดแก ปอเทือง โสน ถ่ัวพราและ
ถ่ัวแปบ เปนตน 
           2) พืชตระกูลถ่ัวที่ใชเปนอาหาร ถ่ัวพวกนี้ฝกออนและเมล็ดใชเปนอาหารของมนุษย ใบเปน
อาหารของสัตวเล้ียง ภายหลังการเก็บเกี่ยวเอาฝกและเมล็ดออกไปแลว สามารถไถกลบลงดินเปนปุยพืชสด
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บํารุงดินตอไปได แตใหปริมาณน้ําหนักสดตอไรต่ํา ไมนิยมใชปลูกเปนปุยพืชสด ไดแก ถ่ัวเขียว ถ่ัวพุม ถ่ัวดํา 
ถ่ัวลิสง ถ่ัวฝกยาว และถ่ัวแขก เปนตน 
         3) พืชตระกูลถ่ัวที่เปนพืชคลุม พืชพวกนี้สวนใหญมักมีการเจริญเติบโตแบบลําตนแผเล้ือย
ตามดิน หรือเถาเล้ือยพันตนไมอ่ืน มีปริมาณเถาและใบมาก โดยท่ัวไปมีอายุขามป ถาทิ้งไวขามปใบจะรวง
หลนเปนปุยบํารุงดิน เหมาะสําหรับปลูกคลุมดิน การไถกลบเปนปุยพืชสดทําไดยากลําบาก เพราะเถาของลํา
ตนพืชจะเขาไปพันผาลไถแทรกเตอร  ทําใหไถไมลงดิน ดินจึงกลบเศษพืชไมดี ถาไมมีความจําเปนมักจะ
เสี่ยงการไถกลบถั่วพวกนี้ทั้งหมด ไดแก ถ่ัวลาย  พิวราเรีย  คาโลโป  ซีรูเลียม ไซราโตร และอัญชัญ พวกป
เดียว ไดแก ถ่ัวขอและไมยราบไรหนาม 
            4) พืชตระกูลถ่ัวไมพุมและไมยืนตน พืชพวกนี้มกีารเจริญเตบิโตคอนขางสูง กิ่งกานสาขามาก
ลักษณะเนื้อไมคอนขางแข็งถึงแข็งมาก นิยมปลูกเปนแถวถี่ชิตเปนไมบังลม และพืชปองกันการชะลาง
พังทลายดินบนพื้นที่ลาดชัน ไมเหมาะสําหรับไถกลบทั้งตนเปนปุยพชืสด แตการตดัเอากิ่งใบและยอดลงดนิ
แลวสับกลบเปนปุยพืชสด ไดแก แคฝรั่ง กระถินยกัษ คราม ถ่ัวมะแฮะ และขี้เหล็ก เปนตน 
   (2) พืชที่ไมใชพืชตระกูลถ่ัว  พืชจําพวกนี้บางครั้งสามารถทําการไถกลบเปนปุยพืชสดได สวน
ใหญสลายตัวใหอินทรียวัตถุแกดินชาๆ ทีละนอย และใหธาตุอาหารอื่นๆ นอยมาก เนื่องจากอินทรียวัตถุที่ได
มีการสลายตัวชา และใหปริมาณไนโตรเจนคอนขางนอย การปลูกพืชหลักตามหลังจึงไมเจริญงอกงาม 
เทากับการใชพืชตระกูลถ่ัว ไดแก หญาชนิดตางๆ ทั้งที่ปลูกเปนพืชคลุมดินปองกันการชะลางพังทลายและ
พืชอาหารสัตว 
   (3) พืชน้ํา (Hydrophytes) พืชจําพวกนี้อาศัยและเจริญเติบโตอยูในน้ําหรือลอยอยูบนผิวน้ํา บาง
ชนิดมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศใหปริมาณไนโตรเจน 5-6 กิโลกรัมตอไร ไดแก แหน
แดงโดยที่ซากของแหนแดงจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังมีพืชน้ําจําพวก
ผักตบชวาและจอก ที่สามารถนําซากขึ้นมาไถกลบเปนปุยพืชสด บํารุงดินไดดี 
              การจัดปลูกพืชปุยสด ถาจะใหบังเกิดผลดีดานการบํารุงดินเพิ่มผลผลิตของพืชหลักที่ปลูกตามหลัง
การสับกลบ มีหลักควรพิจารณา 3 ประการคือ 
    (1) ดิน ลักษณะของดินที่เหมาะสมตอการปลูกพืชตระกูลถ่ัว ไมวาจะเปนการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเมล็ด หรือปลูกเพื่อใชเปนปุยพืชสด ควรเปนดินที่ไดรับการปรับปรุงสภาพดีแลว อาทิ ดินเปนกรด 
ควรใสปูนขาวลงไปลดความเปนกรดของดินเสียกอนจึงจะปลูกพืชปุยสด ถาดินเปนกรดจัดอาจใสปูนขาว
หนัก 1 ตันตอไรขึ้นไป ดินกรดปานกลางใสเพียง 500 กิโลกรัม – 1,000 กิโลกรัมตอไร ดินเปนกรดเล็กนอย
อาจจะไมใส หรือใสนอยกวา 500 กิโลกรัมตอไร ถาดินเปนพวกดินทรายสวนใหญมักจะขาดธาตุฟอสฟอรัส
และซัลเฟอร ควรใสปุยผสมสูตร ที่มีฟอสฟอรัสเปนองคประกอบอยูดวยในอัตรา 10-20 กิโลกรัมตอไร และ
ใสปูนยิปซั่ม กอนปลูก 10 วัน อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร จะชวยใหพืชเจริญเติบโตเร็วและไดน้ําหนักสดสูง 
   (2) เวลาปลูก ฤดูกาลในการปลูกพืชปุยสดที่เหมาะสมที่สุด ควรจะเปนเวลาตอนตนฤดูฝน
ประมาณปลายเดือนเมษายน – ตนเดือนพฤษภาคม และอีกเวลาหนึ่งคือ ปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยวพืชหลัก 
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ในขณะที่ความชื้นของดินยังดีอยู การปลูกในประการหลังมักเปนการปลูกแลวปลอยทิ้งใหคลุมดินขามฤดู
แลง ชนิดพืชที่ปลูกควรเปนพืชที่ทนแลงไดดี เมื่อเร่ิมฤดูฝนจึงไถกลบลงดิน ซ่ึงเหมาะสําหรับใชกับนาขาว 
ตามปกติการปลูกพืชปุยสดมักกระทํากอนการปลูกพืชหลักประมาณ 3 เดือน ฉะนั้นการเลือกใชชนิดของพืช
ปุยสดจึงควรใหสัมพันธกับเวลา 
    (3) วิธีการปลูก ในการปลูกพืชทุกครั้งโดยเฉพาะการปลูกแบบโรยเมล็ดเปนแถวและปลูกแบบ
หยอดเปนหลุม จําเปนตองมีการเตรียมดินกอนการปลูกทุกครั้ง โดนการไถ-พรวนดินและยอยดินใหละเอียด
พรอมทั้งเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงใหหมด เชนเดียวกับการเตรียมดินปลูกพืชทั่วๆ ไป  
    เมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวที่เหมาะสมและแนะนําใหใชปลูกเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสดในพื้นที่   1 ไร 
มีอัตราเมล็ด และอายุการออกดอก ตามตารางที่ 10       

การใชประโยชนพืชปุยสด พื้นที่ปลูกทั่วๆ ไปสามารถนําเอาพืชปุยสดไปจัดปลูกเพื่อใชประโยชน
เปนปุยพืชสดบํารุงความอุดมสมบูรณของดินในลักษณะตางๆ กันดังนี้ 
    (1) การปลูกเปนพืชหมุนเวียน โดยการปลูกพืชปุยสดลงในพื้นที่กอนหรือหลังการปลูกพืชหลัก 
พื้นที่ปลูกมีขนาดเปนผืนคอนขางใหญหรือใหญมาก เมื่อการเจริญเติบโตอยูในระยะพอเหมาะที่จะสับกลบ
ได จึงทําการตัดสับและไถกลบลงในพื้นที่นั้น การใชพืชปุยสดปลูกในลักษณะนี้ มักจะใชกับบริเวณพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณต่ํา และอยูในเขตการเกษตรอาศัยน้ําฝน  
    (2) การปลูกเปนพืชแซม คือ การปลูกโดยใชพืชปุยสด แซมลงในระหวางแถวพืชหลัก เปนการ
ปลูกไปพรอมๆ กันในเวลาเดียวกัน หรือปลูกเหลื่อมเวลาในพื้นที่เดียวกันแตละป สวนมากมักจะปลูกพืชปุย
สดภายหลังพืชหลัก เจริญเติบโตเกือบเต็มที่แลว ซ่ึงใชหลักเกณฑที่วา พืชปุยสดจะตองไมขึ้นแขงขันแยงธาตุ
อาหารและน้ําจากพืชหลัก และไมเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโต และผลผลิตซึ่งกันและกัน เมื่อพืชปุยสด
เร่ิมออกดอกหรือมีอายุประมาณ 50 – 60 วัน จึงตัดสับและไถกลบลงดินในระหวางแถวพืชหลักนั่นเอง  
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ตารางที่ 10 ชนิดของปุยพืชสด อัตราเมล็ดที่ใชปลูกและอายุการออกดอก  

ชนิดพืชปุยสด อัตราเมล็ดท่ีใชปลูก 
(กกตอไร) 

อายุการออกดอก* 
(วัน) 

ถ่ัวลาย (เซนโตรซีมา) 2 190 – 210 
คุดซุ (ถ่ัวเสี้ยมปา) 2 210 – 220 
คาโลโปโกเนียม 2 140 – 160 
ไซราโตร 2 90 – 120 
ไมยราบ 2 180 – 190 
โสนจีนแดง 4 30 – 40 
โสนคางคก 4 200 – 215 
โสนอาฟริกัน 4 70 – 80 
โสนอินเดีย 5 200 – 215 
ถ่ัวเขียว 5 45 – 50 
ปอเทืองเตี้ย 5 40 – 45 
ปอเทือง 5 75 – 90 
ถ่ัวพุม 6 50 – 60 
ถ่ัวขาว 6 150 – 160 
ถ่ัวเหลือง 8 60 – 70 
ถ่ัวแปบ 8 190 – 200 
ถ่ัวแปย ี 8 200 – 215 
ถ่ัวขอ 8 190 – 200 
ถ่ัวพรา 10 65 – 75 

* การนับอายุการออกดอก นับอายุตั้งแตเร่ิมปลูกในตอนตนเดือนพฤษภาคม (2 พฤษภาคม) จนกระทั่งออก
ดอก 50 เปอรเซ็นต ของทั้งแปลง 

การตัดสับและไถกลบพืชปุยสด พืชปุยสดที่แนะนําใหไถกลบ หรือทําการตัดสับกลบ เพื่อคลุมดิน 
กอนการปลูกพืชหลัก พรอมทั้งปริมาณน้ําหนักพืชสดและธาตุไนโตรเจนที่จะไดรับ ไดแสดงไวตามตารางที่
11 
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ตารางที่ 11 ชนิดปุยพืชสด อายุไถกลบ น้ําหนักพืชสด และธาตุไนโตรเจน 

ชนิดพืชปุยสด อายุขณะไถกลบ 
(วัน) 

น้ําหนกัพืชสด 
กิโลกรัมตอไร 

ธาตุไนโตรเจน 
กิโลกรัมตอไร 

ปอเทืองเตี้ย 40 – 45 1.7 – 2.0 14 – 16 
ปอเทือง 75 – 90 3 – 4 15 – 20 
โสนจีนแดง 35 – 40 1.7 – 2.0 10 – 10 
โสนอาฟริกัน 50 – 60 3 – 4 14 – 19 
ถ่ัวพุม 45 – 55 2 – 2.5 9 – 10 
ถ่ัวแดง 45 – 50 2 – 2.4 10 – 11 
ถ่ัวแปบ 50 – 60 1.9 – 2.0 13.5 
ถ่ัวขอ 50 – 60 2.0 – 2.4 13 
ถ่ัวแปยี 50 – 60 2.0 – 2.2 12 
ถ่ัวพรา 50 – 60 2.0 – 2.5 11 
ถ่ัวขาว 60 – 75 3 – 4 20 
ถ่ัวเขียว 40 – 50 2 5 – 6 
ถ่ัวเหลือง 50 – 60 1.5 – 2.0 5 

 
  การปลูกพืชหลังการไถกลบ ในการไถกลบพืชปุยสดนั้น ปุยพืชสดจะผุพังสลายตัวเร็วหรือชา 

ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการอาทิ อายุของพืชปุยสด อุณหภูมิ ความชื้นในดิน การถายเทอากาศในดิน และ
ลักษณะการไถกลบ ฉะนั้นการที่จะปลุกพืชหลักตามหลังการไถกลบพืชปุยสด ควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่ได
กลาวมา ทั้งนี้เพื่อใหพืชหลักไดรับประโยชนจากปุยพืชสดมากที่สุด โดยทั่วไปพืชปุยสดอายุนอยและยังออน
อยู จะงายตอการสลายตัวภายในเวลา 7 – 10 วัน จึงปลูกพืชตามหลังได พืชปุยสดที่อยูในระยะออกดอก ตอง
ทิ้งไวนาน 10 -15 วัน ภายหลังการไถกลบจึงปลูกพืชหลักตาม การไถกลบพืชปุยสดที่มีอายุมาก การ
เจริญเติบโตในระยะติดฝกหรือฝกเริ่มสุกแก อาจตองใชเวลาการสลายตัวในดินนาน 15 – 25 วัน ถาพืชแกจัด
มากอาจใชเวลานานถึง 40 วัน จึงจะปลูกพืชหลักตามหลัง เวลาของการไถกลบพืชปุยสดดังกลาวนี้เปนขอมูล
ที่ใชโดยเฉพาะกับพืชตระกูลถ่ัวทั้งสิ้น จากผลการปลูกพืชปุยสด จําพวกพืชตระกูลถ่ัว 8 ชนิด กอนการปลูก
ขาวโพดในดินชุดปากชอง (Pc) พบวา ภายหลังการไถกลบพืชตระกูลถ่ัวที่มีอายุ 50 วัน ลงดินนาน 20 วัน 
แลวปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตาม ผลผลิตขาวโพดโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปแรก 10 – 16 เปอรเซ็นต และปที่สอง 
30 -43 เปอรเซ็นต  จึงเห็นไดวา การไถกลบพืชปุยสดขณะอายุ 50 วัน โดยไมตองรอเวลาการออกดอก
สามารถเพิ่มผลผลิตขาวโพดในปที่สองอยางนาพอใจ พืชปุยสดที่มีอายุการออกดอกนานกวานี้ไดแก ปอ
เทือง (75 – 90 วัน) ถ่ัวแปบ (190 – 200 วัน) ถ่ัวแปยี (200 – 215 วัน) และถ่ัวขอ (190 – 200 วัน) เปนตน  
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 ประโยชนของปุยพืชสด พืชปุยสดที่ถูกไถกลบลงดิน เมื่อสลายตัวเปนปุยพืชสดโดยสมบูรณแลวให
ประโยชนในดานปรับปรุงบํารุงดิน อนุรักษดินและน้ํา หลายประการดังนี้ 
  (1) ลดอัตราการชะลางพังทลายของดิน ชวยทําใหความสามารถในการซึมของน้ําผานชั้นดินเพิ่ม
สูงขึ้น 
  (2) ชวยทําใหดินโปรง รวนซุย สะดวกในการไถพรวนและเตรียมดิน 
  (3) สงวนรักษาความชุมชื้นใหแกดิน และเพิ่มการอุมน้ําของดินมากขึ้น 
 (4) เพิ่มประมาณอินทรียวัตถุในดิน ธาตุไนโตรเจนและธาตุอาหารอื่นๆ 
 (5) ชวยบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดิน 
 (6) เพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารของดิน (ซี.อี.ซี) ใหสูงขึ้น ทําใหพืชมีผลตอบสนองตอ
การใชปุยเคมีมากยิ่งขึ้น 
    
             (7) ลดปริมาณการใชปุยเคมีและลดดุลการคากับตางประเทศ 
 (8) เพิ่มผลผลิตของพืชใหสูงกวาเดิม 

11.2.8. การปลกูพืชแบบไมไถพรวน (No-till cropping system ) หมายถึงการปลูกพืชชนิดใดชนดิ
หนึ่งลงบนพื้นที่ดิน โดยไมมกีารไถพรวนเตรียมดินลวงหนาดังที่เคยปฏิบัติกันทั่วๆ ไป แตใชวิธีการปลูกพืช
หรือหยอดเมล็ดพืชลงดินใหแทรกผานซากวัชพืชที่คลุมผิวดินอยูดวย การใชจอบหรือเสื่อมขุดเจาะดินเปน
หลุมเล็กตื้นๆ ไวเทานัน้ 

การปลูกพืชแบบไมไถพรวน บางครั้งเรียก Zero-till cropping ซ่ึงมักจะนิยมใชควบคูไปกับคําวา 
Minimum tillage  หรือการไถพรวนนอยที่สุด โดยปกติพืชแบบไมไถพรวนและการไถพรวนนอยครั้งที่สุด มี
ผลแตกตางทางดานเตรียมดินนอย เพราะการไถพรวนนอยที่สุด เปนวิธีการไมมีการไถพรวนเตรียมดินดังที่
ไดปฏิบัติมาอีกเหมือนกัน แตมีการไถพรวนดินทํารองหรือแนวแถบ (Strip tillage) ในระหวางรองแคบๆทั้ง
สองดานยังคงรักษาไวเปนแถบหญาหรือแถบซากวัชพืชที่ปลอยใหคลุมดิน 

  ขอเปรียบเทียบของการปลกูพืชแบบไถพรวนและไมไถพรวน ปจจุบันความพยายามในอนัที่จะ
คนควาวจิัยหาวิธีการปลูกพชืใหมๆ เพื่อนาํมาใชพัฒนาการเกษตรใหไดผลดี และมีการลงทุนนอย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเทคนคิดานการไถพรวนเตรียมดิน ซ่ึงไดพบวาการปลูกพืชแบบมีการไถพรวน (Conventional tillage) 
นั้น แมวาจะมวีัตถุประสงคเพื่อใหดนิโปรง รวนซุยอากาศถายเทในดินไดสะดวก เพิม่ชองวางในดนิทําใหน้ํา
ไหลซึมลงดินงายขึ้น กําจัดวัชพืช และเพิม่กิจกรรมของจุลินทรียในดนิ แตในบางครั้งไถพรวนเตรียมดินอาจ
ไมมีความจําเปน ทั้งนี้เพราะวาการไถพรวนเตรียมดินปลูกพืชติดตอกันทุกปเปนเวลานาน ทําใหเกิดผลเสีย
ตอดนิ และสภาวะตาง ๆ ในดินมากกวาการปลูกพืชโดยไมไถพรวนดังนี้ 
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ผลเสียของการปลูกพืชแบบไถพรวน มีดังนี้  

  (1) การไถพรวนดนิทําใหดนิอัดตัวกันแนน โดยเฉพาะดนิในระดับต่ําจากชั้นไถพรวนลงไป ดิน
แนนเปนสาเหตุใหน้ําไหลซึมผานชั้นดินไดยาก อีกทั้งรากพืชไมสามารถชอนไซผานชั้นดินไดสะดวก 

(2) การไถพรวนดนิทําใหโครงสรางของดินแตกหกัและถูกทําลายกระจายออกจากกัน เมื่อนานเขา
สภาพทางกายภาพของดินจะเสียไป ดินเปนกอนแข็งไมรวนซุย ชองอากาศในดินลดนอยลง 

(3) การไถพรวนเปนการเปดดินใหมีอากาศถายเทและการประกอบกิจกรรมของจลิุนทรียมากขึน้
ทําใหอินทรยีวัตถุสลายตัวอยางรวดเร็ว และสูญเสียไปจากดินเปนสวนใหญ 

(4) การไถพรวนเปนการทําลายส่ิงปกคลุมผิวดิน ดินอยูในสภาพวางเปลา ผิวหนาดินจึงรอนจัดใน
เวลากลางวนั การระเหยน้ําจากดินจงึเปนไปอยางรวดเรว็ 

  (5) การไถพรวนเปนการรบกวนดิน ทําใหดินเคลื่อนทีแ่ละแตกกระจายออกจากกัน เมื่อฝนตกลงมา
การชะลางพังทลายของดินจงึเกิดขึ้นอยางรนุแรง 

  (6) การไถพรวน ทําใหธาตุอาหารพืชในดินมีการสูญเสียไปจากดิน โดยน้ําไหลบาและการระเหย
ไปในบรรยากาศ ดินจึงลดความอุดมสมบูรณลง 

(7) การไถพรวนเตรยีมดิน เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะคาการเตรียมดนิ
ทั้งการไถและการพรวน 
ผลดีของการปลูกพืชแบบไมไถพรวน มีดังนี้  

 (1) การไมไถพรวนชวยทําใหผิวดินมีส่ิงคลุมดิน (Surface mulch) เมื่อฝนตกลงมา เม็ดฝนไมอาจ
ตกกระทบผวิดินไดเต็มที่ อนุภาคของดินจึงไมแตกกระจาย การชะพงัทลายของดินไมเกิดขึน้ นับวาเปนการ
อนุรักษดนิที่ด ี 
   (2) สงวนรักษาความชื้นไวในดิน โดยเฉพาะซากพืชทีป่กคลุมผิวดิน ชวยลดปริมาณน้ําไหลบา และ
ชวยใหการไหลซึมของน้ําผานดินเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว ดินอุมน้ําไดดีขึน้ นอกจากนี้ซากพืชที่คลุม
ดินยังชวยลดปริมาณการระเหยน้ําจากดินไดดยีิ่ง มีรายงานวาดินทีไ่มมีการไถพรวนจะมีความชืน้อยูในดิน
เปนปริมาณทีสู่งกวาดินที่มกีารไถพรวนแบบธรรมดา ภายใตการปลูกถ่ัวพุม และถ่ัวเหลือง  
 (3) เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน การไมไถพรวนชวยทําใหปริมาณไนโตรเจนสูงกวา และความ
หนาแนนของดินต่ํากวาการไถพรวนธรรมดา ปริมาณธาตุอาหารตาง ๆ และอินทรียวัตถุยังคงอยูในดิน โดย
ไมถูกชะพังทลายสูญหายไปเมื่อมีการปลูกพืชแบบไมไถพรวน เศษซากพืชและรากที่อยูในดินเมื่อแหงตาย
จะผุพังทลายตวัลงดิน เพิ่มอนิทรียวัตถุและธาตอุาหารใหแกดินอีกดวย  
             (4) ควบคุมอุณหภมูิของดิน อุณหภูมใินดนิบริเวณใตระดับผิวดินลงไปเปนปจจัยที่ควบคมุการงอก
และการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก การไมไถพรวนชวยทําใหอุณหภูมภิายใตซากพืชบริเวณผิวดินในตอน
กลางวันไมรอนจัดเกินไป ตามปกติอุณหภมูิของดินที่ไมมีการไถพรวนเทียบกับอณุหภูมิของดินที่มสีภาพวาง
เปลา เชนการไถพรวนแลว จะแตกตางกนัถึง 10 องศาเซลเซียส ฉะนั้น ดินที่มีการไถพรวนในชวงกลางวันที่
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รอนจัดอุณหภมูิของดินที่อยูลึกลงในจากผวิดิน 5 เซนติเมตร จะสูงมาก พืชที่ปลูกอาจไดรับความเสียหาย 
เมล็ดไมงอกกไ็ด 
             (5) ผลผลิตของพืชปลูก โดยทั่วไปการปลูกพืชในระบบไมไถพรวน (Zero-tillage หรือ No-till)และ
ไถพรวนนอย (Reduced tillage) ใหผลผลิตสูงกวาการปลูกพืชในระบบไถพรวนธรรมดา (Conventional 
tillage) ภายใตการปลูกพืชชนิดเดียวกันหลายป ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการไมไถพรวนชวยทําให
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารอื่นๆ สลายตัวและสูญเสียไปอยางชาๆจึงทําใหดินอุดมสมบูรณดีกวาการไถพรวน
ธรรมดา จากการทดลองปลูกขาวโพดโดยการใชเครื่องจักรกลขนาดหนักทําการไถพรวนเตรียมดินเปรียบกับ
การไมไถพรวนพรอมทั้งมีการใชเครื่องพนยาปราบศัตรูพืชและเครื่องปลูกขนาดหนักปลูกขาวโพดพื้นที่
แปลงใหญปละ 2 คร้ัง ปรากฏวาผลผลิตของขาวโพดในแปลงที่ไมไถพรวนสูงกวาแปลงที่ไถพรวนในระยะ
เวลานาน 6 ป แตภายหลังปที่ 8 แลวผลผลิตลดลงทั้งสองวิธีเนื่องจากดินเกิดการอัดตัวกันแนน และความเปน
กรดสูงขึ้น จึงควรแกไขโดยการใชเครื่องไถดินลึก (Chisel) ไถดินใหลึกเกือบ 1 เมตร ภายหลังสิ้นสุดการเก็บ
เกี่ยวในปที่ 6 หรือ 7 
               (6) การปลูกพืชแบบไมไถพรวนนั้น ในทางปฏบิัติไดมีการพนยาปราบวัชพชืใหตายลงเสียกอน เมื่อ
วัชพืชแหงตายดีแลวจึงปลกูหรือหยอดเมล็ดพืชลงในหลุมหรือแนวรองลึก ๆ ระหวางซากพืช วธีิการเชนนี้
ชวยลดจํานวนของวัชพืชที่จะเจริญขึ้นมาใหมไดดมีาก โดยเฉพาะซากพืชที่แหงตายปกคลุมผิวดินไดแนน
หนาจะชวยปองกันมิใหเมลด็วัชพืชจําพวกลมลุกงอกสะดวกขึ้น เทากับเปนการลดการแขงขันของวัชพืชให
นอยลง พืชหลักที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตไดเต็มที ่
 (7) การปลูกพืชแบบไมไถพรวน ชวยลดพลังงาน ประหยัดเวลาและคาใชจายไดมากกวาการไถ
พรวนเตรียมดินปลูกพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเตรียมดินปลูกไมวาจะใชเครื่องจักรกล หรือใชแรงงาน
ตองเสียทั้งพลังงานเสียเวลาและสิ้นเปลืองเงิน การวิจัยในประเทศศรีลังกาพบวาคาใชจายในการเตรียมดิน
ปลูกพืชแบบไมไถพรวน มีนอยกวาครึ่งหนึ่งของการปลูกพืชแบบไมไถพรวนธรรมดา 
ผลเสียของการปลูกพืชแบบไมไถพรวน มีดังนี้  

(1) การพนยาปราบวัชพืช ใชไมไดผลสมบูรณโดยเฉพาะกับวัชพืชจําพวกพืชคางปและกก  เมื่อพน
ยาฆาวัชพืชแลวมักจะแหงตายไมถาวร สวนใหญจะงอกหนอขึ้นมาใหม เชน หญาคา แหวหมู เปนตน 

(2) ดินเกิดการแนนตวัภายหลังการปลูกพืชไรติดตอกนั 8 ป การแนนตัวของดนิทาํใหรากพืชเจรญิ
แพรขยายในทางลึกไดไมเตม็ที่ ผลผลิตพืชที่ปลูกจึงลดลง 

  (3) ในสภาพดินที่เปนกรด การปลูกพืชโดยไมมีการไถพรวนไปหลายๆป ความเปนกรดของดินจะ
เพิ่มขึ้น เพราะดินชั้นลางไมมีโอกาสถูกไถพรวนกลับขึ้นมาขางบนใหถูกอากาศถายเทและถูกแสงแดด จึงทํา
ใหผลผลิตพืชลดลง 

(4) การพนยาฆาวัชพืชใหแหงตายลง ในบางแหงวัชพืชที่ขึ้นอยูอยางหนาแนนมากเกินไป การ
แหวกชั้นวัชพืชแลวหยอดเมล็ดลงดิน อาจทําใหเมล็ดพืชงอกขึ้นมาไมได หรืองอกไดเพียงเล็กนอย  
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(5) ในกรณีของเศษพืชหรือซากพืชที่คลุมดินอยางหนาแนน เพื่อใหการหยอดเมล็ดพืชสะดวกและ
เมล็ดงอกไดดี จําเปนตองแกไขโดยการตัดซากวัชพืชที่ขึ้นคลุมผิวดินใหส้ันลงเกือบชิดดิน การปฏิบัติเชนนี้
ตองใชเครื่องจักรกลหรือแรงงานตัด เปนการเพิ่มตนทุนในการผลิตขึ้นมีอีก 

(6) ยังไมอาจหายาฆาวัชพืชประเภทดูดซมึที่มีราคาถูก ทําลายวัชพืชไดเร็ว ไมมีฤทธิ์ตกคางอยูใน
ดินและไมเปนพิษตอพืชที่ปลูกได 
              การปลูกพืชแบบไมไถพรวน ใชไดกับพื้นที่ดินที่มีส่ิงคลุมดิน (Mulch) เทานั้นไมแนะนําใหใชกับ
พื้นผิวหนาดินที่วางเปลา ส่ิงคลุมดินและการเสริมสรางอินทรียวัตถุในดินเปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จของ
การปลูกพืชแบบไมไถพรวน ส่ิงคลุมดินไดแกซากพืชหรือซากวัชพืชที่ขึ้นคลุมผิวดินอยูกอนแลว และได
แหงตายลงตามธรรมชาติหรือใชยากําจัดวัชพืช 

  11.2.9. การปลูกพืชระหวางแถวไมยืนตน (Alley or avenue cropping system) คือการปลูกพืชหลัก
ปลงในพื้นทีว่างระหวางแถวไมยนืตนซึ่งปลูกเปนแนวเหมือนแถวร้ัว  โดยทําการตดัตนหรือลิดกิง่ใบของไม
ยืนตนตามแถวทั้งสองขางในระดับความสูงที่เหมาะสม แลววางคลุมดินระหวางแถวของไมยืนตนเปนวัตถุ
คลุมดิน หรือสับกลบคลุกเคลากับดินเปนปุยพืชสด    
               การปลูกพืชเชนนี้มีวัตถุประสงคสวนใหญเพื่อปรับปรุง บํารุง ฟนฟู และอนุรักษความอุดมสมบูรณ
ของดิน รวมทั้งการสงวนรักษาความชื้นในดิน รวมทั้งการสงวนรักษาความชื้นในดิน นอกจากนี้ ยังชวย
ปองกันไมใหวัชพืชขึ้นแขงขันกับพืชหลักในชองถนนที่ปลูกอีกดวย ไมที่ไดจากการตัดไมยืนตน เมื่อวางลง
คลุมดิน ภายหลังจากใบไดรวงหลนสูดินแลว สามารถนําไปใชเปนไมหลักและใชทําฟนไดดี 
              ไมยืนตน (Shrubs or trees)  ที่จะนํามาปลูกเปนแถวรั้ว เปนพืชจําพวกไมโตเร็วและตระกูลถ่ัว พืช
ตระกูลถ่ัวเปนพืชที่มีลักษณะพิเศษที่ดีเดน คือ มีปริมาณใบมาก สามารถแตกกิ่งกานและใบไดรวดเร็ว
ภายหลังการตัด ใบมีธาตุไนโตรเจน และธาตุอาหารอื่นๆ เปนองคประกอบอยูในปริมาณคอนขางสูง เมื่อรวง
หลนลงสูดินแลวสลายตัวเปนประโยชนตอพืชที่ปลูกรวมไดเร็ว อีกทั้งบริเวณรากมีปมของจุลินทรียที่
สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ  พืชตระกูลถ่ัวที่ไดรับการศึกษาวิจัยดานความเหมาะสมในการใช
ประโยชน ไดแก กระถิน (Leucaena leucocephala) แคฝรั่ง (Gliricidia sepium) ถ่ัวมะแฮะ (Cajanus cajan) 
และแคบาน (Sesbania grandiflora) เปนตน 
 ในบรรดาพืชตระกูลถ่ัวประเภทไมยืนตนโตเร็วดังไดกลาวนั้น กระถินจัดไดวาเปนไมตระกูลถ่ัวที่
นิยมใชปลูกทดลองกันมากที่สุด เนื่องจากมีความสามารถเจริญเติบโต ปรับตัว และขึ้นไดดีในสภาพที่สูงกวา
ระดับน้ําทะเลตั้งแต 1,000 – 3,000 ฟุต จึงไมมีปญหาในการปลูกบนภูเขาและพื้นที่ลาดชัน นอกจากนี้ ยังมี
ลักษณะดีเดน โตเร็ว แตกกิ่งใบใหมภายหลังการตัดไดเร็วมาก ใหปริมาณน้ําหนักสดแตละปไมต่ํากวา 5 ตัน
ตอไร เมล็ดงอกดีมีปริมาณมาก อีกทั้งเนื้อไมมีคุณภาพใชเปนเชื้อเพลิงอยางดี กระถินจึงเปนไมยืนตนที่
เหมาะสมตอการนําไปใชประโยชนปลูกพืชในระหวางแถวไมยืนตน ทั้งในพื้นที่ราบและที่ลาดชัน 
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                ประโยชนการปลูกพืชระหวางแถวไมยืนตน ไมยืนตนโดยเฉพาะอยางยิ่งกระถิน  เมื่อนํามาปลูก
เปนแถวรั้ว  ซ่ึงอาจจะเปนแถวเดี่ยว แถวคู หรือสามแถว ทั้งสองขางของพื้นที่ปลูกพืชหลัก ไดแก ขาวไร 
ขาวโพด ขาวฟาง ฝาย และมันสําปะหลัง แมกระทั่งไมผล และไมยืนตนอื่นๆ พื้นที่ปลูกไมวาเปนพื้นที่ดอน 
ที่ราบ หรือที่ลาดชัน เมื่อนํามาเขาระบบการปลูกพืชที่ดินมีการจัดการอยางเหมาะสม ยอมเกิดประโยชน
หลายประการ ดังตอไปนี้ 
 (1) ปองกันการพังทลายของดิน โดยแถวของกระถินทําหนาที่ในการยึดดิน และเปนแนวกัน
ไมใหดินถูกเคลื่อนยายไปที่อ่ืน อีกทั้งยังเปนแนวปะทะรับแรงของน้ําไหลบา และลดอัตราการไหลใหชาลง 
 (2) ลําตนและกิ่งใบกระถินที่ไดจากการตัดลงวางคลุมดิน สวนหนึ่งทําหนาที่รับแรงตกกระทบ
ของเม็ดฝน และยอมใหน้ําฝนซึมลงดินอยางชาๆ อีกสวนหนึ่งทําหนาที่ปองกันความรอนจากแสงอาทิตย
ไมใหมีการระเหยน้ําจากดินเร็วเกินไป เทากับชวยรักษาและสงวนน้ําไวในดิน 
 (3) เศษพืชสดที่ตัดลงคลุมดิน เมื่อมีการสลายตัว และคลุกเคลากับดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ ธาตุ
ไนโตรเจนและธาตุอาหารอ่ืนๆ ใหแกดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณดีขึ้น เมื่อปลูกพืชไรลงไป จึงไดรับผลผลิต
เพิ่มสูงขึ้น 
 (4) การปลูกพืชในระบบนี้ รมเงาของไมยืนตนที่เกิดขึ้นภายหลังกิ่งใบที่งอกใหมจากการตัด มี
ปริมาณหนาทึบยิ่งขึ้น จึงชวยในการลดจํานวนวัชพืชที่ขึ้นแขงขันพืชหลัก จึงไมตองเสียแรงงานและเวลาใน
การปราบวัชพืชมาก 
 (5) สวนหนึ่งของกิ่งออนและใบของกระถินใชตากแหง บดผสมเปนอาหารของสัตวเล้ียงพวกเปด
และไก กิ่งใบสดๆ ใชเปนอาหารสัตวประเภทโค กระบอื และแพะ 
 (6) เศษพืชสดที่ไดจากการตัดแลววางคลุมดิน เมื่อแหงแลวใบรวงหลนลงดิน ที่เหลือเปนลําตน
และกิ่ง สามารถนําไปใชประโยชนเปนไมฟนที่มีคุณภาพดีดวย 
 (7) การตัดพืชสดลงดินเทากับไดปุยธรรมชาติ โดยไมตองสิน้เปลืองเงินทนุไปซื้อปุยเคมี ชวยลด
ตนทุนการผลิต 
 (8) มีรายไดเพิ่มขึ้น เพราะดินอุดมสมบูรณ ผลผลิตพืชสูง และปลูกพืชไดหลายชนิดสลับกันไป
ตลอดป โดยไมปลอยทิ้งดินใหวางเปลา 

   11.2.10 การปลูกพืชในพื้นท่ีเฉพาะหลุม (Individual plantings) หมายถึงการจัดปลูกพืชเฉพาะจุด
เปนหลุมๆ บนพื้นที่ลาดชันโดยมีระยะหางระหวางหลุมปลูกที่เหมาะสมเรียงกันเปนแถวตามแนวระดับ หรือ
ลดระดับลงเพียงเล็กนอย การปลูกพืชโดยวิธีนี้มักปฏิบัติในพื้นที่สูงชัน มีความลาดชันตั้งแต 15 เปอรเซ็นต
ขึ้นไป ดินมีความลึกพอสมควรและมีความอุดมสมบูรณคอนขางดี อาจเปนดินเลว มีหินกรวดทรายปนและ
ดินตื้นไมเหมาะสําหรับการปลูกพืช การปรับพื้นที่เฉพาะหลุม มีวัตถุประสงคหลักเพื่อที่จะใชประโยชนที่ดิน
บนพื้นที่สูงชันอยางถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกันเปนการหลีกเลี่ยงและลดอันตรายท่ีจะเกิดการชะลาง
พังทลายอยางรุนแรงของดินในพื้นที่ดังกลาว 
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   ความสําคัญของการปลูกพืชในพื้นท่ีเฉพาะหลุม การปลูกพืชในพื้นที่เฉพาะหลุมเปนการจัดปลูก
พืชตามหลักอนุรักษดนิและน้ําอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงเปนวิธีการเกษตรกรรมแผนใหมทีใ่ชกับบริเวณพืน้ที่ที่มีความ
ลาดชัน โดยทีก่ารปลูกพืชวธีิธรรมดาบนพื้นราบไมสามารถนําไปใชปฏิบัติได เพราะเปนการเสี่ยงตอการชะ
ลางพังทลายของดินอยางรุนแรง  
               อนึ่ง การเกษตรในพื้นที่สูงชันนั้น ถาใชวิธีปฏิบัติธรรมดายอมไมประสบผลสําเร็จ ประกอบกับ 
เกษตรกรยังนิยมปลูกพืชแบบทําไรเล่ือนลอย มีการยายพื้นที่ปลูกอยูเร่ือยๆ เปนสาเหตุทําใหเกิดการชะลาง
พังทลายของดินอยางตอเนื่อง ดังนั้น การใชประโยชนสภาพที่สูงชันเพื่อการเกษตรนั้น จําเปนตองมี
มาตรการในการจัดปลูกพืชที่เหมาะสม พรอมทั้งใชมาตรการที่ดีอ่ืนๆ เขาชวยจึงจะสามารถทําใหการใช
ประโยชนบนพื้นที่ดังกลาวประสบผลสําเร็จ การปลูกพืชในพื้นที่เฉพาะหลุมเปนวิธีการใชไดผลดี และมี
ประโยชนตอการเกษตรบนพื้นที่ลาดชันสูง ดังนี้ 
               (1) ชวยลดการชะลางพังทลายของดินอยางมีประสิทธิภาพเทาๆ กับการปลูกพืชบนขั้นบันไดดิน
เพราะพื้นทีเ่ฉพาะหลุมชวยลดปริมาณการไหลยาของน้าํฝนใหไหลซึมลงดินอยางชาๆ 
              (2) เพิ่มประสิทธิภาพในการสงวนน้ําไวในดิน จากการดดูซับน้ําฝนและน้ําที่ไหลบาผานผิวดินให
ซึมลึกลงในดนิ บางสวนจะถูกดูดซับไวบริเวณรากพืชและชั้นดินบน 
                (3) ชวยทําใหการใชปุยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะบริเวณหลุมที่ปรับปลูกพืชมีลักษณะพื้น
ราบ ปุยมีโอกาสถูกพัดพาโดยน้ําไหลบานอยลง 
               (4) พื้นที่เฉพาะหลุมทําหนาที่เปนบอดักตะกอนธาตุอาหารตางๆและอินทรียวัตถุ ที่ถูกพดัพามาจาก
พื้นที่ตอนบน ทําใหดนิบริเวณพื้นที่เฉพาะหลุมมีความอดุมสมบูรณเพิม่ขึ้นอยูเสมอ 

(5) การปลูกพชืในพื้นทีเ่ฉพาะหลุมสามารถปลูกในพื้นทีเ่ฉพาะจดุที่เหมาะสมได ไมตองการพื้นที่
กวางใหญ และการปลูกไมจาํเปนตองจัดปลูกเปนแถวเปนแนวตลอดอยางสม่ําเสมอกัน เชนในกรณีที่พื้นที่มี
หินโผลบางแหง หรือตอไมใหญขวางกั้น 

(6) เสียคาใชจายในการดําเนินการถูกกวาการสรางขั้นบันไดดิน คาเตรียมดินปลูกและดูแลรักษา
ประหยัดไดดีกวามาก เหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีทุนและแรงงานนอย 

(7) การปลูกพืชสามารถทําไดกอน แลวคอยปรับพื้นที่เฉพาะที่หลังการปรับพื้นที่ดําเนินจากหลุม
เล็กๆทยอยกันไปกอน ตอไปจึงปรับใหกวางขึ้น ทําใหเกษตรกรมีโอกาสจัดแบงแรงงานไปปฏิบัติภารกิจ
อยางอื่นไดงายและสะดวกขึ้น 

  (8)  การปลูกพืชในพื้นที่เฉพาะหลุมใหเปนไปตามแนวระดับหรือลดระดับเพียงเล็กนอยสามารถ
ดําเนินการปรับระดับพื้นที่ตอเนื่องกันจนกลายเปนขั้นบันไดดิน ชวยลดการชะลางพังทลายของดินบริเวณ
ขางเคียง 
 11.2.11. การคลุมดิน (Mulching)  หมายถึงการคลุมดินดวยวัตถุตางๆ เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
วัตถุที่ใชสําหรับคลุมดินนั้นอาจเปนอินทรียวัตถุ เชน เศษพืช ซากพืช ขี้เล้ือยและมูลสัตว เปนตน  หรืออาจ
เปนวัตถุที่สังเคราะหขึ้น เชน พลาสติก กระดาษ กระดาษอะลูมินั่ม เปนตน หรือการไถพรวนดิน ที่ทําใหผิว
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ดินเปนกอนดินเล็กละเอียดซึ่งเรียกวา Soil mulch จะชวยลดการระเหยน้ําจากดิน แตในที่นี้จะกลาวถึง
รายละเอียดการคลุมดินดวยเศษเหลือของพืช อินทรียวัตถุและมูลสัตวตางๆ ซ่ึงสามารถจะปฏิบัติไดในไรนา
ทั่วๆ ไป และเปนการปฏิบัติที่ลงทุนนอยที่สุด และเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดเอง 
ความสําคัญของการคลุมดินท่ีมีตอการอนุรักษดินและน้ํา 
 (1) เพื่อปกคลุมผิวดิน ชวยลดแรงกระแทกของเม็ดฝนที่จะกระทบดินโดยตรง ซ่ึงจะชวยปองกัน
การชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากฝน น้ําที่ไหลบา หรือที่เกิดจากลม ในกรณีที่มีน้ําไหลบาบนผิวดินมาก 
เชน บนทางน้ําไหลที่เพิ่งปลูกหญาหรือบนพื้นที่ที่มีความลาดเทมาก จําเปนตองตรึงเศษเหลือของพืชใหอยู
กับที่โดยใชเชือกสานเปนตาขาย แลวผูกตรึงทับเศษเหลือของพืชบนผิวดินอีกที เรียกการคลุมดินวิธีนี้วา 
Mulch net และเรียกวัตถุคลุมดินนั้นวา Erosion net 
  (2) เพื่อเปนการอนุรักษน้ําในดิน เพราะวาการคลุมดินนั้นเปนการลดการระเหยของน้ําจากดิน
โดยตรง ปองกันมิใหแสงแดดสองถึงพื้นดิน จากการศึกษาพบวาการคลุมดินจะลดการระเหยของน้ําจากดิน
ได  10-50 เปอรเซ็นตหรือมากกวา นอกจากนี้การคลุมดินดวยเศษพืชยังเปนการเพิ่มความสามารถในการซึม
น้ําของดิน ซ่ึงทําใหปริมาณน้ําที่ไหลบาบนผิวดินลดลงและเพิ่มการกักเก็บน้ําบนผิวดิน 
 (3) ในประเทศที่มีอากาศหนาวหรืออบอุน การคลุมดินดวยวัสดุตางๆ เชนอินทรียวัตถุหรือ
พลาสติกสีดํา จะเปนการเพิ่มอุณหภูมิของดินหรือรักษาอุณหภูมิของดินไมใหลดต่ําลงมากจนเปนอันตรายตอ
รากพืชวัตถุคลุมดินที่ชวยลดอุณหภูมิของดินไดแก อินทรียวัตถุ วัตถุคลุมดินที่มีสีออน และวัตถุที่สะทอน
แสง สําหรับวัตถุคลุมดินที่ชวยเพิ่มอุณหภูมิของดินไดแก วัตถุคลุมดินที่มีสีดํา เทา และโปรงแสง 
  (4) เพื่อการควบคุมและลดการเจริญเติบโตของวัชพืช ซ่ึงเปนการลดการแขงขันของการแยงน้ํา ธาตุ
อาหารและแสงสวาง ระหวางพืชที่ปลูกและวัชพืช 
  (5) เพื่อเปนการรักษาโครงสรางของดินและปองกันการจับตัวเปนแผนแข็งของดิน (Soil crust) และ
ดินแนน (Compaction) เพราะการคลุมดินจะเปนการสกัดกั้นไมใหเม็ดฝนตกลงมาปะทะกับผิวดินโดยตรงทํา
ใหกอนดินไมถูกทําลาย จึงทําใหดินมีสภาพทางกายภาพเหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช 
 (6) วัตถุคลุมดินที่เปนเศษพืช มูลสัตวตางๆจะผุพังเนาเปอยและสลายตัวเพิ่มอินทรียวัตถุและแรธาตุ
แกดิน ซ่ึงเปนประโยชนกับพืชที่ปลูก 
 (7) การคลุมดินนี้ นิยมปฏิบัติบนพื้นที่ที่ไมสามารถทําการไถพรวนไดหรือไมสามารถจะทํา
ขั้นบันไดดินได เนื่องจากความลาดเทไมสม่ําเสมอ พื้นที่บริเวณแคบๆหรือชันมากหรือเปนพื้นที่ที่ไดรับการ
รบกวนจากการกอสรางตางๆ เชน ไหลถนน ฝงคลอง ฝงคูและคลองชลประทานเปนตน ที่ไมสามารถปลูก
พืชคลุมดินได หรือใชวิธีการอนุรักษดินอยางอื่นมาปฏิบัติได การคลุมดินจะเปนวิธีการเดียวที่จะชวยปองกัน
การชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ดังกลาวได และใชเวลาในการปฏิบัติส้ันที่สุด 
  (8) การคลุมดินชวยทําใหดินมีสภาพความชื้น และอุณหภูมิสม่ําเสมอ ทําใหจุลินทรียที่อาศัยอยูที่
ผิวดินมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทําใหดินมีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช 
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 ประเภทและชนิดของวัตถุคลุมดิน แบงออกไดเปน 2 ชนิดใหญ คือ 
  (1) อินทรียวัตถุซ่ึงเรียกวา Organic mulch ไดแกวัตถุดังตอไปนี้ 
  1)   เศษเหลือของพืช เชน ตอซัง ฟางขาว หญาแหง ลําตนแหงของพืช ปุยหมัก เปลือกถ่ัว 
เปนตน 
  2)  Peat ไดแกซากอินทรียวัตถุที่สะสมอยูในที่น้ําขัง เชน ดินพรุ 
  3)  เศษเหลือของไม เชน ขี้กบ ขี้เล่ือย ขุยมะพราว เปนตน 
  4) เศษวัตถุเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน กากออย กากมันสําปะหลัง เปนตน 
  5) Sludges ที่ไดจากโรงงานกําจัดน้ําเสีย โรงงานอุตสาหกรรม และจากบานเรือนเปนตน 
  6) ปุยคอก เชน มูลวัว มูลไก มูลเปด เปนตน 
 ในบรรดาอินทรียวัตถุที่ใชในการคลุมดินนั้น เศษเหลือของพืชเปนวัตถุคลุมดินที่ใชกันมากที่สุด
และเรียกการคลุมดินแบบนี้วา Stubble mulching ปริมาณเศษเหลือของพืชที่ไดจากขาวโพดและธัญพืชจะมี
มากกวาที่ไดจากถั่วเหลือง ฝาย และยาสูบ ดังนั้นจึงชวยลดการชะลางพังทลายของดินไดดีกวาเศษเหลือของ
พืชที่ไดจากพืชอ่ืนๆ 
 ความคงทนของเศษเหลือของพืชในการผุพังและสลายตัวไดงายหรือยาก ขึ้นอยูกับอัตราสวน
ระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ถามีอัตราสวนระหวางคารบอนกับไนโตรเจนต่ํา เชน เศษเหลือ
ของพืชตระกูลถ่ัวตางๆ จะผุพัง เนาเปอย และสลายตัวไดงาย จึงชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินได
นอย แตเศษเหลือของพืชที่มีอัตราสวนระหวางคารบอนกับไนโตรเจนสูง เชน ฟางขาว ลําตนขาวโพด วัชพืช 
และขี้เล่ือย เปนตน จะมีความคงทนตอการผุพัง เนาเปอย และสลายตัวไดชากวา จึงชวยปองกันการชะลาง
พังทลายของดินไดดีกวา ตัวอยางผลการวิเคราะหคา C/N ratio และคุณสมบัติทางเคมีของวัตถุคลุมดินชนิด
ตางๆ แสดงไวในตารางที่ 12 
 (2) วัตถุคลุมดินที่ไดจากการสังเคราะห ซ่ึงเรียกวา Synthetic mulch สวนมากจะใชเพื่อดัดแปลง
และควบคุมอุณหภูมิของดิน วัตถุคลุมดินที่ไดจากการสังเคราะหไดแก 
  1) กระดาษ โดยมากใชกระดาษเหนียว ซ่ึงมีความทนทานตอเชื้อรา เหนียวเมื่อเปยกและ
ยืดหยุนไดเมื่อนําไปคลุมดินไรนา ตามปกติจะมีสีน้ําตาลหรือดํา 
  2) พลาสติก ซ่ึงมีความหนา 1 มิลลิเมตร และมีสีเทาหรือดํา สามารถคลุมดินไดเปน
เวลานานแตมีขอเสียที่แผนพลาสติกไมเนาเปอยและตองขนยายออกจากแปลงเมื่อส้ินฤดูปลูกพืช 
  3) กระดาษฉาบดวยพลาสติก หรือฉาบดวยข้ีผ้ึง ซ่ึงดีกวากระดาษอยางเดียว กลาวคือ เนา
เปอยผุพัง ไดชากวากระดาษ 
  4) แผนอลูมินั่ม ซ่ึงสะทอนแสงทําใหอุณหภูมิของดินลดลง และขับไลแมลงบางชนิดดวย
ปจจุบันนิยมใชกับสวนผัก 
  5) แผนเหล็ก นิยมใชกับสวนผักในเขตหนาวและอบอุน 
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  6) Asphalt emulsion ไดมีการทดลองใชผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม ปโตรเลียม
ซ่ึงอยูในสภาพ Emulsion เพื่อใชเปนวัตถุคลุมดิน โดยฉีดเปนแถบลงบนดินตามแถวปลูกพืชจะทําให
อุณหภูมิของดินสูงขึ้น 
ประโยชนของการคลุมดิน มีดังนี้  

(1) การคลุมดินมีอิทธิพลตอสภาพทางกายภาพ เคมีและชีวะของดิน ดังนั้นผลของการคลุม 
ดินจะกอใหเกิดการอนุรักษดินและน้ําที่ดี 

(2) ทําใหพืชพรรณตางๆที่มีเมล็ดเล็ก สามารถงอกและเจริญเติบโตไดเร็ว 
(3) การคลุมดินชวยรักษา ลดและเพิ่มอุณหภูมิของดิน ใหเหาะสมแกการเจริญเติบโตของ 

พืช และจุลินทรียในดิน 
(4) การคลุมดินชวยควบคุมและลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในบางกรณี 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหทางเคมีของวัตถุคลุมดินชนิดตางๆ 
วัสดุ %C %N C/N 

ratio 
%P2O5 %K2O pH หมายเหตุ 

1. ขี้เลื้อยไมเบญจพรรณ 
2. เปลือกสับปะรดจากโรงงาน 
3. เปลือกมันสําปะหลังเปยก 
4. เปลือกมันสําปะหลังแหง 
5. เหงามันสําปะหลัง 
6. ใบสับปะรดสด 
7. หญาขน 
8. ตนมันสําปะหลัง 
9. ฟางขาว  
10. เปลือกถั่วคาโลโปโกเนียม 
11. ตนถั่ว Stylo 
12. ขี้เลื่อยไมยางเกา 
13. ขี้เลื่อยไมยางใหม 
14. ขี้เถาไมยาง 
15. ขี้ตะกรันเกา 
16. กากออย 
17. ขุยมะพราว 
18. แหนแดง 
19. ขี้เลื่อย 
20. แกลบ 
21. ใบออย 
22. ผักตบชวาสด 
23. ตนขาวโพด 
24. ตนลูกเดือย 
25. ตนถั่วเหลือง 
26. ขยะเทศบาล 
27. เศษหญาตางๆ 
28. สาเหลา (ชื้น) 
29. ขี้ตะกรันใหม 
30. เศษพืชจากพรุ 
31. จอก 
32. เศษปอกระเจาเหลือจากโรงงาน 
33. เปลือกถั่วลิสง 
34. เศษสับปะรดสด 
35. เศษสับปะรดแหง 
36. เศษตนมินต 
 

62.70 
46.80 
48.85 
31.52 
54.49 
53.84 
48.66 
49.15 
48.82 
53.49 
55.05 
56.37 
58.41 
1.31 
55.46 
58.58 
60.13 
41.07 
58.10 
54.72 
51.52 
43.56 
33 
17 
56.9 
10.66 
48.7 
55.54 
18.53 
28.31 
42.78 
51.83 
58.36 
49.95 
51.14 
11.45 

0.32 
1.79 
0.60 
0.59 
1.46 
1.12 
1.38 
1.82 
0.55 
2.30 
1.31 
0.25 
0.19 
0.06 
2.45 
0.40 
0.36 
2.98 
0.30 
0.36 
0.49 
1.27 
0.53 
1.03 
3.54 
1.51 
0.49 
2.92 
1.68 
0.65 
0.94 
0.45 
0.78 
0.82 
1.81 
2.06 

196 
26 
81 
53 
37 
48 
35 
27 
89 
23 
42 
225 
307 
22 
22 
146 
167 
14 
194 
152 
105 
34 
62 
16 
16 
7 
99 
19 
11 
44 
46 
115 
75 
61 
28 
6 

0.16 
0.85 
0.22 
0.19 
0.48 
0.48 
0.34 
0.48 
0.09 
0.54 
0.18 
0.15 
0.36 
1.95 
3.02 
0.15 
0.05 
0.61 
0.12 
0.09 
0.21 
0.71 
0.15 
1.84 
1.04 
2.90 
0.58 
1.16 
12.88 
0.34 
- 
- 
- 
- 
- 
1.26 

2.45 
5.46 
0.67 
0.77 
1.01 
2.64 
3.69 
1.99 
2.39 
2.94 
2.35 
0.53 
0.40 
13.48 
0.75 
0.44 
2.49 
2.05 
2.33 
1.06 
0.56 
4.48 
2.21 
1.55 
3.54 
1.37 
0.74 
0.34 
0.96 
0.008 
- 
- 
- 
- 
- 
0.72 

5.4 
7.6 
3.6 
4.45 
4.7 
6.05 
7.8 
8.55 
8.2 
6.0 
5.7 
7.4 
7.5 
10.1 
6.88 
6.05 
6.15 
6.8 
5.85 
6.18 
6.2 
7.8 
8.2 
7.2 
8.1 
7.7 
7.1 
5.75 
7.1 
3.8 
6.1 
5.3 
6.4 
9.05 
4.15 
- 
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12. การจัดการดินปญหาในเขตพัฒนาที่ดิน 
 

     ดินปญหา หมายถึง ดินที่มีสมบัติไมเหมาะสมหรือเหมาะสมนอยสําหรับการเพาะปลูกพืช ถานําดิน
นั้นมาใชประโยชนจะไมสามารถใหผลผลิตหรือใหผลผลิตต่ํา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงที่ดินที่มีขอจํากัดตอ
การใชประโยชน ซ่ึงเมื่อนําไปใชแลวจะเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศอยางรุนแรง  
    ดินปญหาหลักของประเทศไทย มีเนื้อที่ 171,595,474 ไร ประกอบดวย ปญหาดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ 
6,239,361ไร ปญหาดินอินทรีย มีเนื้อที่ 260,109 ไร ปญหาดินเค็ม มีเนื้อที่ 11,506,484 ไร ปญหาดินทราย มี
เนื้อที่ 12,544,293 ไร ปญหาดินตื้น มีเนื้อที่ 46,090,109 ไร และปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา มีเนื้อที่ 
94,955,118 ไร นอกจากนี้ยังมีปญหาดินกรด มีเนื้อที่ 95,410,051 ไร และปญหาดินดานที่เกิดจากการใชที่ดิน
อยางไมเหมาะสม ที่พบกระจัดกระจายในพื้นที่ปลูกพืชไรและเครื่องจักรกลขนาดใหญ 
 
12.1. ดินเปร้ียวจัดหรือดินกรดกํามะถัน  
      ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน หมายถึง ดินที่อาจมี กําลังมีหรือมีกรดกํามะถันเกิดขึ้นในดิน ทํา
ใหดินนั้นเปนกรดจัดมากหรือเปนกรดรุนแรงมาก สงผลกระทบตอการปลูกพืช พบในบริเวณที่ราบลุม
ชายฝงทะเลที่มีหรือเคยมีน้ําทะเลหรือมีน้ํากรอยทวมถึงในอดีต ประกอบดวย พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของภาค
กลางตอนใต ภาคใตและภาคตะวันออก มีเนื้อที่รวมประมาณ 6,239,361 ไร ตามตารางที่ 13 
     12.1.1. ประเภทของดินเปร้ียวจัด ดินเปรี้ยวจัดจัดแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
    (1) ดินเปรี้ยวจัดท่ีพบชั้นดินกรดกํามะถันตื้น พบชั้นดินที่มีสารสีเหลืองฟางขาว (Jarosite) หรือช้ัน
ดินที่เปนกรดรุนแรงมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยทั่วไปชั้นดินบนมีคาความเปนกรดเปน
ดางของดิน (pH) ต่ํากวา 4.0 ไดแก กลุมชุดดินที่ 9 และ 10 มีเนื้อที่รวม 952,154ไร 
   (2) ดินเปร้ียวจัดท่ีพบชั้นดินกรดกํามะถันลึกปานกลาง พบชั้นดินที่มีสารสีเหลืองฟางขาว หรือช้ันดิน
ที่เปนกรดรุนแรงมากในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยท่ัวไปชั้นดินบนมีคาความเปนกรด
เปนดางของดิน (pH) ประมาณ 4.0-4.5 ไดแก กลุมชุดดินที่ 11 และ 14 มีเนื้อที่รวม 2,519,256ไร 
  (3) ดินเปร้ียวจัดท่ีพบชั้นดนิกรดกํามะถันลึก พบชั้นดนิที่มีสารสีเหลืองฟางขาว หรือช้ันดินที่เปนกรด
รุนแรงมากในชวงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยทัว่ไปชั้นดินบนมคีาความเปนกรดเปนดาง
ของดนิ (pH) ประมาณ 4.5-5.0 ไดแก กลุมชุดดินที่ 2 มีเนื้อที่รวม 2,767,911ไร 
  12.1.2. ปญหาของดินเปร้ียวจัด ดินเปรี้ยวจัดเนื้อดินเปนดินเหนียวแข็งและแตกระแหงกวางและลึกที่
มีช้ันดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางของดินต่ํากวา 4.0 ทําใหขาดธาตุ
อาหารและขาดความสมดุลของธาตุอาหารพืช เกิดความเปนพิษจากเหล็กและอะลูมิเนียมที่ละลายออกมามาก 
มีน้ําแชขังนาน การระบายน้ําไมดี และขาดแคลนแหลงน้ําจืด ทําใหพืชที่ปลูกแลวไมเจริญเติบโตหรือให
ผลผลิตต่ํามาก และจํากัดชนิดพืชที่นํามาใชปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
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              12.1.3. แนวทางการปรับปรุงแกไขเปร้ียวจัด 
              (1) แนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาเรื่องดิน 

 1) แกปญหาความเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมากของดิน   ลดความเปนกรดจัดมาก
หรือกรดรุนแรงมากในดิน และควบคุมไมใหดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น โดยการใชวัสดุปูน เชน ปูนมารล  หินปูน
บด ปูนโดโลไมต ปูนขาว และปูนแคลไซต เปนตน เพื่อลดความรุนแรงของความเปนกรดและสารพิษในดิน 

      2) ปรับปรุงดินใหรวนซุย งดเผาตอซังและไถกลบตอซังขาวรวมกับการปลูกและไถกลบพืช
ปุยสด ปุยคอก แกลบหรือเถาแกลบ ไถพรวนดินในชวงความชื้นดินที่เหมาะสมที่ระดับความลึกแตกตางกัน
ในแตละป หรือขุดหลุมปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก ปุยคอก เพื่อชวยใหดินรวนซุยและไมแนนทึบ  
ดินมีการระบายน้ําและอากาศดีขึ้น  

     3 ) เพิ่มธาตุอาหารพืช  ใสปุยเคมีที่ไมมีธาตุกํามะถันอยูในเนื้อปุยรวมกับการใชปุยหมัก ปุย
คอกตามชนิดและปริมาณปุยที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก  
              (2) แนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาเรื่องน้ํา 

    1) ปรับปรุงสภาพน้ําท่ีเปนกรดจัดมาก ใสหินปูนบดลงในคลองระบายหรือคลองสงน้ํา หรือ
ใสปูนประมาณ 1 กิโลกรัมตอน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร พรอมทั้งคอยตรวจสอบความเปนกรดของน้ําเปนระยะๆ 

     2)  จัดหาแหลงน้ําจืด พัฒนาแหลงน้ําจืด จัดทําระบบสงน้ําและทางระบายแยกสวนกันมาใช
ในพื้นที่ปลูกพืช 
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ตารางที่  13  การแพรกระจายพื้นทีด่ินเปรีย้วจดัในจังหวดัตาง ๆ  

จังหวัด ชั้นดนิกรดกํามะถัน 
0-50 ซม. (ไร) 

ชั้นดนิกรดกํามะถัน 
50-100 ซม. (ไร) 

ชั้นดนิกรดกํามะถัน 
100-150 ซม. (ไร) 

รวม 
(ไร) 

นครนายก 210,965 349,029 43,817 603,811 
นครปฐม - 83,491 443,010 526,501 
นนทบุรี 2,600 36,435 6,527 45,562 
ปทุมธานี 227,502 418,935 42,503 688,940 

ประจวบคีรีขนัธ 17,510 16,646 12,665 46,821 
พระนครศรีอยธุยา 17,612 357,466 831,037 1,206,115 

อางทอง - - 25,264 25,264 
เพชรบุรี - 16,729 26,667 43,396 
ราชบุรี 1,564 6,860 128,401 136,825 

สมุทรปราการ - - 28,484 28,484 
สมุทรสาคร - 188 2,504 2,692 
สระบุรี 17,948 49,504 58 67,510 

สุพรรณบุรี - 281,159 312,449 593,608 
รวมภาคกลาง 495,701 1,616,442 1,903,386 4,015,529 

จันทบุรี 36,022 - - 36,022 
ฉะเชิงเทรา 9,094 98,952 498,889 606,935 
ชลบุรี 8,272 53,900 37,640 99,811 
ตราด 40,520 35,645 7,820 83,985 

ปราจีนบุรี - 189,631 236,389 426,020 
ระยอง - 12,013 - 12,013 

รวมภาคตะวนัออก 93,908 390,141 780,738 1,264,787 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 

จังหวัด ชั้นดนิกรดกํามะถัน 
0-50 ซม. (ไร) 

ชั้นดนิกรดกํามะถัน 
50-100 ซม. (ไร) 

ชั้นดนิกรดกํามะถัน 
100-150 ซม. (ไร) 

รวม 
(ไร) 

ชุมพร 6,755 36,460 - 43,215 
ตรัง - 12,979 - 12,979 

นครศรีธรรมราช 236,387 80,680 38,163 355,230 
นราธิวาส 10,710 128,049 - 138,759 
ปตตาน ี 33,982 63,982 4,349 102,313 
พัทลุง 19,513 39,800 2,739 62,052 
สงขลา 53,257 53,370 30,084 136,711 
สตูล 1,981 6,441 794 9,216 

สุราษฎรธานี - 89,462 7,658 97,120 
รวมภาคใต 362,585 512,673 83,787 959,045 

รวมท้ังประเทศ 952,154 2,519,256 2,767,911 6,239,361 
 

 ท่ีมา: สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน (2553) 
 
        (3) เลือกชนิดพชืท่ีเหมาะสมมาปลูก  
        ดินเปรี้ยวจัดที่ไดรับการปรับปรุงแกไขความเปนกรดของดินแลว สามารถปลูกพืชไดเกือบทุก
ชนิด แตตองมีการจัดการเรื่องน้ําและธาตุอาหารพืชใหเหมาะสม เกษตรกรควรรูชวงความเปนกรดเปนดาง
ของดินที่เหมาะสมสําหรับกับการปลูกพืชแตละชนิด เพื่อจะไดแกไขความเปนกรดของดินใหอยูในชวงที่
เหมาะสมกับความตองการของพืชชนิดนั้นๆ ตามตารางที่ 14 
 
12.2. ดินกรด 
    ดินกรด หมายถึง ดินที่มีคาความเปนกรดเปนดางของดินต่ํากวา 7.0 แตดินกรดที่เปนปญหาทางดาน
การเกษตร คือ ดินกรดที่มีคาความเปนกรดเปนดางของดินต่ํากวา 5.5 ความเปนกรดของดินแตละชวงจะมีผล
ตอการปลดปลอยธาตุอาหารพืชในดินใหเปนประโยชน  
     12.2.1. ลักษณะของดินกรด   
             ดินกรดที่มีคาความเปนกรดเปนดางของดินต่ํากวา 5.5 เปนขอจํากัดประเภทหนึ่งในดานความเปน
ประโยชนของธาตุอาหาร การเกิดดินกรดมีหลายสาเหตุหลายประการ ไดแก เกิดตามธรรมชาติจากวัตถุตน
กําเนิดดินที่เปนกรด เกิดการชะละลายธาตุที่เปนดางออกไปจากดินโดยน้ําฝนหรือน้ําชลประทาน พืชดูดเอา
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ธาตุที่เปนดางออกไปแลวปลดปลอยกรดลงไปแทนที่  การใชปุยเคมีหรือสารเคมีตางๆ  ที่มีสารกํามะถันเปน
องคประกอบ  และเกิดจากฝนกรดบริเวณใกลโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน ดินกรดพบกระจัดกระจายทั่วไป
ทั่วทุกภาคของประเทศ มีเนื้อที่รวม 95,410,051 ไร ตามตารางที่ 15 

 
 

ตารางที่ 14 ชนิดพืชกับชวงความเปนกรดเปนดางของดินที่เหมาะสม 
ชนิดพืช pH ของดิน ชนิดพืช pH ของดิน 
ขาว 5.5-7.0 ฝาย 5.5-6.4 

ขาวโพด 5.5-7.0 ชา 4.5-5.4 
ขาวฟาง 5.5-6.4 กาแฟ 4.5-5.4 
ออย 6.5-7.0 ยาสูบ 5.5-6.4 

มันสําปะหลัง 6.5-7.0 ถั่วตางๆ 6.5-7.0 
ทานตะวัน 6.5-7.0 มะพราว 6.4-7.0 
นอยหนา 5.0-7.0 ปาลมน้ํามัน 5.5-6.0 
กระทอน 5.5-6.5 ยางพารา 4.0-5.5 
ชมพู 5.5-6.5 ผักกาดเขียวปลี 6.0-6.5 
ฝรั่ง 4.5-8.2 กระเจี๊ยบเขียว   6.0-7.0 
ละมุด 5.5-6.5 พริก 5.5-6.5 

สมเขียวหวาน 5.5-6.0 มะเขือเทศ 6.0-6.8 
สมโอ 5.5-7.5 คะนา 6.0-7.0 
กลวย 6.0-7.0 ผักบุง 6.0-7.0 
มะมวง 5.5-6.5 หนอไมฝรัง่ 6.5-7.5 
มังคุด 5.5-6.5 แตงโม 5.5-6.5 

สับปะรด 4.5-5.4 สตรอเบอร ี 4.5-5.4 
พริกไทย 6.5-7.0 หอมใหญ 6.5-7.0 

 

ท่ีมา : คูมือพืชสวนเศรษฐกิจ 2543 และดัดแปลงจาก อภิรดี (2537) 
 
     12.2.2. ปญหาของดนิกรด   
        ปญหาดินกรด ไดแก ขาดธาตุอาหารพืชที่เปนประโยชนในดิน เชน ฟอสฟอรัสถูกตรึง ทําใหพืช
ดูดไปใชไมได และมีธาตุบางธาตุ ไดแก อะลูมิเนียม เหล็กและแมงกานีส ละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช
ที่ปลูก ผลกระทบของปญหาดินกรดตอการปลูกพืช 
        (1) ขาดแคลนธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืช ทําใหพืชที่ปลูก เชน ขาวโพด มะเขือเทศ และถ่ัว 
แสดงอาการขาดธาตุอาหาร พืชไมเจริญเติบโต ผลผลิตเสียหายและไดผลผลิตต่ํา 
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  (2) ระบบรากพืชถูกทําลาย เนื่องจากมีอะลูมิเนียมและเหล็กละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช 
และดินขาดธาตุอาหารพืช ทําใหพืชที่ปลูกไมสามารถเจริญเติบโตไดดีเหมือนปกติ จึงใหไดผลผลิตพืชต่ํา 
      (3) เกิดการระบาดของเชื้อโรคพืชหลายชนิด เชน เชื้อราโรครากเนาโคนเนาในพืช เจริญเติบโตไดดี
ในสภาพดินกรด ทําใหพืชที่ปลูกเกิดความเสียหาย 
 
                   ตารางที่ 15 รายละเอียดพื้นที่ดินกรดรายภาค (ไร) 

รายการ เนื้อท่ี (ไร) 
1. ดินกรดพืน้ท่ีลุม 
  - ภาคเหนือ 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - ภาคกลาง 
  - ภาคตะวันออก 
  - ภาคใต 

35,814,121 
5,576,364 
21,054,275 
1,866,349 
2,036,990 
5,280,143 

2. ดินกรดพืน้ท่ีดอน 
  - ภาคเหนือ 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - ภาคกลาง 
  - ภาคตะวันออก 
  - ภาคใต 

59,596,470 
9,761,815 
27,791,809 
3,608,291 
5,167,150 
13,267,405 

รวมท้ังประเทศ 95,410,051 
 

  ท่ีมา: สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน (2553) 
 

  
        12.2.3. แนวทางการปรับปรุงแกไขดินกรด   
        (1) การใชวัสดุปูนทางการเกษตรลดความรุนแรงของกรดในดิน   
       1) วัสดุปูนที่นิยมใช ไดแก ปูนโดโลไมต  ซ่ึงมีทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมเปนองคประกอบ 
อัตราปูนที่ใชขึ้นอยูกับความรุนแรงของกรดในดินโดยทั่วไปใชปูนโดโลไมต อัตรา 300-500 กิโลกรัมตอไร  
       2) การแกความเปนกรดของดินในที่ดอนที่ระดับลึกมากกวา 15 เซนติเมตร ซ่ึงดินเปนกรดจัด
จนรากพืชไมสามารถแผขยายลงไปได  การใชวัสดุปูนมักไมไดผล  เนื่องจากวสัดุปูนมีการละลายและเคลื่อน
ลงไปในดินลางไดนอย  จึงตองใชวัสดุอ่ืนๆ  เชน  ยิปซัม  หรือฟอสโฟยิปซัม  ที่มีคุณสมบัติในการละลาย
และสามารถแทรกซึมลงไปในดินลาง  อัตรายิปซัมที่ใชขึ้นอยูกับความรุนแรงของกรดในดิน    
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  (2) การใสอินทรียวัตถุ ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด  ชวยเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารพืช ในดิน  
ลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการถูกชะลาง  และอินทรียวัตถุยังชวยลดความเปนพิษของเหล็กและ
อะลูมิเนียมในดินดวย  
      (3) เพิ่มธาตุอาหาร การใสปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี ทั้งปุยไนโตจรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม ตามชนิดและปริมาณที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก และฉีดพนดวยฮอรโมนหรือน้ําหมักชีวภาพ  
              (4) การคลุมดิน ใชวัสดุคลุมดิน เศษพืช หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน เปนการรักษาหนาดิน 
ปองกันการชะละลายหนาดิน รักษาความชื้นในดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน 
                (5) เลือกชนิดพืชและพันธุพืชท่ีชอบดินกรดมาปลูก ดินกรดที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว สามารถ
ปลูกพืชไดเกือบทุกชนิด แตตองมีการจัดการน้ําและธาตุอาหารพืชใหเหมาะสม เกษตรกรควรรูชวงเปนกรด
เปนดางของดินที่เหมาะสมสําหรับพืชแตละชนิดเพื่อจะไดแกไขความเปนกรดของดินใหอยูในชวงพอดีกับ
ความตองการของพืชชนิดนั้นๆ พืชหลายชนิดสามารถทนทานและเจริญเติบโตไดดีในดินกรด เชน  ขาว 
แตงโม ขาวโพด ขาวฟาง  ออย  มันสําปะหลัง  ถ่ัว  ยางพารา ปาลมน้ํามัน กาแฟ กลวย มะมวง  มะมวงหิม
พานต ยาสูบ และสับปะรด เปนตน  

    (6) เลือกใชระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม เลือกระบบการปลูกพืชที่มีระบบรากลึกสลับกับรากตื้น
เพื่อเปนการนําเอาอาหารที่ถูกชะละลายลงในดินลางมาใช ปลูกพืชหมุนเวียนชนิดตางๆ สลับกับพืชตระกูล
ถ่ัว และการปลูกหญาแฝกลอมรอบไมผล เพื่อดักเก็บตะกอนและรักษาความชื้นในดินบริเวณรอบๆ ตนไม 
 
12.3. ดินอินทรีย 
      ดินอินทรีย หมายถึง ดินที่มีวัสดุอินทรียหรือมีเศษซากพืชทับถมกันปริมาณมากและเปนชั้นหนา
มากกวา 40 เซนติเมตรจากผิวดิน พบในพื้นที่ลุมน้ําขังหรือมีน้ําขังนานเกือบตลอดป ดินและน้ําเปนกรดจัด
มาก เนื่องจากมีการสะสมเศษชิ้นสวนพืชในสภาพน้ําขัง ทําใหการสลายตัวของเศษชิ้นสวนพืชเปนไปไดชา
มากและมักพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเลที่มีองคประกอบของกํามะถันอยูสูง (Pyrite) อยูใตช้ันดิน
อินทรีย ซ่ึงเมื่อช้ันดินนี้แหงจะแปรสภาพเปนดินเปรี้ยวจัด พบในบริเวณที่ลุมน้ําขังชายฝงทะเลของภาคใต
และภาคตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 260,109 ไร (ตารางที่ 16) ประกอบดวย กลุมดินอินทรียที่มีช้ันวัสดุ
อินทรียหนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ไดแก กลุมชุดดินที่ 57 และกลุมดินอินทรียที่มีช้ันวัสดุอินทรีย
หนามากกวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ไดแก กลุมชุดดินที่ 58  
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ตารางที่ 16 รายละเอียดพื้นที่ดินอินทรียรายจังหวัด  

รายเชื่อจังหวดั เนื้อท่ี (ไร) 
ชุมพร 
พัทลุง 

นครศรีธรรมราช 
สงขลา 
นราธิวาส 

4,271 
3,357 
70,659 
5,293 

176,529 
 

รวมท้ังประเทศ 260,109 
  

        12.3.1. ปญหาของดินอินทรีย  
              ดินอินทรียสวนใหญพบในพื้นที่ลุม มีน้ําทวมขังนาน อินทรียวัตถุเกาะตัวกันอยางหลวม ยืดหยุน
และลอยน้ํา เมื่อมีการระบายน้ําออกไป เมื่อดินแหงจะยุบตัวมาก ติดไฟงาย ดับยาก ดินและน้ําเปนกรดจัด
มาก เกิดความไมสมดุลของธาตุอาหาร ทําใหพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม สังกะสี ทองแดง โบรอนและแมงกานีส เกิดความเปนพิษของเหล็กและอะลูมิเนียม เปนตน ทํา
ใหการเจริญเติบโตของพืชไมดี ใหผลผลิตต่ําและมีอายุการเก็บเกี่ยวส้ัน นอกจากนี้การจัดการดินทําไดลําบาก
และเสียคาใชจายสูง 
      12.3.2. แนวทางการปรับปรุงแกไขดินอินทรีย 
      การใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่ดินอินทรีย เมื่อมีการระบายน้ําออกไปจากพื้นที่จะทําใหดินและน้ํา
เปนกรดจัดมาก การปรับปรุงแกไขจึงดําเนินการเชนเดียวกับการปรับปรุงแกไขดินเปรี้ยวจัด โดยเลือกพื้นที่
บริเวณขอบๆ พรุที่น้ําทวมไมสูง มีช้ันวัสดุอินทรียบางและมีแหลงน้ําจืดที่สามารถนํามาใชได เปนตน 
      (1) การควบคุมระดับน้ําใตดิน  ควบคุมระดับน้ําใตดินใหคงที่ เพื่อปองกันการเติมออกซิเจนใหกับ
สารไพไรต ที่อยูใตช้ันดินอินทรีย เกิดเปนสารประกอบจาโรไซต ทําใหดินและน้ําเปนกรดจัดมาก ดังนั้น
การปลอยใหพื้นที่ดินอินทรียแหงเกินไปจะเกิดผลเสีย คือดินจะแปรสภาพเปนดินเปรี้ยวจัด และชั้นดิน
อินทรียจะยุบตัวบางลงมากจากการสูญเสียน้ํา สลายตัวเร็วและเกิดไฟไหม   
     (2) การเตรยีมดิน ดินอนิทรียเปนดนิทียุ่บตัวงาย จึงควรเลือกเครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลที่มีน้ําหนัก
เบา หรือใชแรงคนในการเตรียมดินเพื่อปลูกพืช 
     (3) เลือกชนิดพืชปลูกใหเหมาะสม ปลูกพืชที่ชอบดินกรดและทนตอสภาพน้ําขัง โดยมีการจัดการ
ดินตั้งแตการเตรียมดิน การค้ํายันไมใหพืชลม ชนิดพืชที่เหมาะสม ไดแก ขาว และยกรองปลูกพืชผัก 
ขาวโพด มันเทศ มันสําปะหลัง กลวย ถ่ัวเขียว มะพราว และพืชตระกูลปาลม  
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      (4) การใสวัสดุปูนทางการเกษตร ลดความเปนกรดของดินโดยใสวัสดุปูนตามความรุนแรงของ
ความเปนกรดของดิน เชนเดียวกับการจัดการดินเปรี้ยวจัด 
       (5) การใสปุย ดินอินทรีย เมื่อแหงจะเปนกรดจัดมาก เกิดความไมสมดุลของธาตุอาหาร และขาด
ธาตุอาหาร เชน ขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สังกะสี ทองแดง โบรอนและแมงกานีส เกิด
ความเปนพิษของเหล็กและอะลูมิเนียม เปนตน จึงควรใหปุยที่มีธาตุอาหารดังกลาวรวมกับการใชวัสดุปูน   
 
12.4.  ดินเค็ม 
                ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยูในสารละลายดินมากเกินไป จนมีผลกระทบตอ
การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช ทั้งนี้เนื่องจากทําใหพืชเกิดอาการขาดน้ํา และมีการสะสมไออนที่
เปนพิษในพืชมากเกินไป นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารพืช 
      การวัดคาความเค็มของดิน มักใชการนําไฟฟาของดิน มีหนวยเปนเดซิซีเมนสตอเมตร (dS/m) โดย
เปนคาการนําไฟฟาของดินที่สกัดไดจากดินขณะที่อ่ิมตัวดวยน้ําที่ 25 องศาเซลเซียส มาใชประเมินปริมาณ
เกลือและอิทธิพลของเกลือในดินตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช ซ่ึงสามารถแบงระดับความ
เค็มของดินไดดังนี้ 
  12.4.1. ดินไมเค็ม มีคาการนาํไฟฟา 0-2 เดซิซีเมนสตอเมตร (dS/m) ไมมีผลกระทบตอการปลูก 
  12.4.2. ดินเค็มนอย มีคาการนําไฟฟา 2-4 เดซิซีเมนสตอเมตร (dS/m) พืชบางชนิดที่มีความไวตอ
ระดับความเค็ม อาจมีผลผลิตลดลง 
       12.4.3. ดินเค็มปานกลาง มีคาการนําไฟฟา 4-8 เดซิซีเมนสตอเมตร (dS/m) พืชสวนใหญใหผลผลิต
ลดลง 
       12.4.4. ดินเค็มมาก มีคาการนําไฟฟา 8-16 เดซิซีเมนสตอเมตร (dS/m) พืชที่ทนตอระดับความเค็ม
เทานั้นที่ยังคงใหผลผลิตตามปกติ 

       12.4.5. ดินเค็มจัด มีคาการนําไฟฟามากกวา 16 เดซิซีเมนสตอเมตร (dS/m) พืชที่ทนตอระดับความ
เค็มบางชนิดเทานั้นที่ยังคงใหผลผลิตตามปกติ 
              ประเทศไทย มีพื้นที่ดินที่ไดรับผลกระทบจากความเค็ม 14,393,467 ไร แบงตามสภาพพื้นที่หรือ
แหลงที่มาของเกลือ ไดดังนี้  
      (1) ดินเค็มชายทะเล ดินเค็มชายทะเลเปนดินที่เกิดจากอิทธิพลของน้ําทะเลทวมถึงในปจจุบันหรือ
เคยทวมถึงมากอน ปจจุบันยังมีเกลือที่ละลายน้ําไดอยูมาก พบมากบริเวณชายฝงทะเลทั้งสองดานของภาคใต 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก พืชพรรณที่ขึ้นในบริเวณนี้เปนไมชายเลน ซ่ึงทนเค็มไดดี เชน โกงกาง แสม 
ลําพู เปนตน สําหรับพื้นที่ดินเค็มชายทะเลโดยอาศัยจากขอมูลการจําแนกดินดวยกลุมชุดดินพบวามีพื้นที่ 
2,660,983 ไร  
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             (2) ดินเค็มในแผนดินหรือดินเค็มบกท่ีพบในภาคกลาง ดินเค็มภาคกลาง เปนพื้นที่ที่เคยมีน้ําทะเล
ทวมถึงมากอนปจจุบันน้ําทะเลไมทวมถึงแลวลักษณะและสมบัติดินสวนใหญหนาดินจะแข็งและพบชั้นดิน
เลนของตะกอนน้ําทะเลในชวงความลึก 50-150 เซนติเมตรจากผิวดินหรือพบคราบเกลือมากบริเวณผิวดินที่
อาจเกิดจากการใชที่ดินอยางไมเหมาะสม เชน การนําน้ําใตดินหรือการชลประทานที่มีความเค็มมาใชใน
การเกษตร พบกระจัดกระจายเปนหยอมๆ มีเนื้อที่ 225,602 ไร                      
              (3) ดินเค็มในแผนดินหรือดินเค็มบกที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ดินเค็มในแผนดินหรือดิน
เค็มบก เปนดินที่มีการสะสมเกลือจากการละลายของหินเกลือหรือจากระดับน้ําใตดินที่มีเกลือละลายน้ําอยู
มาก ทําใหพบชั้นสะสมเกลือมากหรือพบคราบเกลือที่ผิวดินมาก สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความ
เค็ม กรมพัฒนาที่ดินไดทําการจําแนกโดยใชคราบเกลือในฤดูแลงเปนหลัก พบวามีเนื้อที่ 11,506,882 ลานไร 
แบงตามผลกระทบจากความเค็มตามตารางที่ 17 ไดดังนี้  
      1) ดินเค็มจัด เปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือมาก เพาะปลูกไมได มีเนื้อที่ 104,019 ไร 
  - ดินเค็มมาก เปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือมาก เพาะปลูกไมได มีเนื้อที่ 228,232 ไร 
  - ดินเค็มปานกลาง เปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือปานกลาง พืชสวนใหญไดรับ
ผลกระทบ มีเนื้อที่ 3,836,342 ไร 
  - ดินเค็มนอย เปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเกลือนอย ถามีการจัดการไมดีหรือดินมีความชื้น
ไมเพียงพอ จะสงผลกระทบกับการเจริญเติบโตของพืช มีเนื้อที่ 7,338,289 ไร 
     12.4.6. สาเหตุของการแพรกระจายดินเค็ม  
                 (1) การแพรกระจายดินเค็มท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก การที่เกลือเคลื่อนยายขึ้นมาบนผิว
ดินตามธรรมชาติ เมื่อเกิดการผุพังสลายตัวของหินดินดานหรือหินทรายที่มีเกลือ หรือการระเหยของน้ําใต
ดินเค็มที่อยูตื้นใกลผิวดินและพาเกลือขึ้นมาสะสมที่ผิวดิน  
                 (2) การแพรกระจายดินเค็มท่ีเกิดขึ้นโดยมนุษย ไดแก การตัดไมทําลายปาบนเนินพื้นที่เนิน
รับน้ํา การทําเกลือ การใชน้ําชลประทานที่ไมเหมาะสม และเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจ เชน การทําลายปาแลวนําพื้นที่มาปลูกมันสําปะหลัง ทําใหเกิดความไมสมดุลของระบบน้ําใตดิน
ในพื้นที่นั้น น้ําใตดินเค็มที่อยูในที่ลุมคอยๆ ยกระดับขึ้นมาใกลผิวดิน มีคราบเกลือบนผิวดินมากขึ้น 
               12.4.7. ปญหาดินเค็ม 
                 (1) ดินเค็มชายทะเล มีน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา เนื้อดินเปนดินเลนเละ การรองรับน้ําหนัก
ของดินต่ํามาก การระบายน้ําเลวมาก ขาดแคลนแหลงน้ําจืด บางพื้นที่มีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินเปรี้ยวจัด 
                 (2) ดินเค็มบกที่พบในภาคกลาง มีน้ําใตดินเค็มและพบคราบเกลือแพรกระจายเปนหยอมๆ 
และขาดแคลนแหลงน้ําจืด 
                (3) ดินเค็มบกที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาดินเค็ม มีเกลือละลายน้ําไดมาก มีช้ัน
ดานแข็งที่สะสมเกลือและขาดแคลนแหลงน้ําจืด 
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ตารางที่  17 การแพรกระจายดินเค็มในจังหวัดตางๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไร) 

รายชื่อจังหวัด ดินเค็มจัด          ดินเค็มมาก ดินเค็มปานกลาง       ดินเค็มนอย           
นครราชสีมา 69,974 115,872 1,473,636 1,346,508 

ชัยภูมิ 15,867 32,046 203,800 289,843 
บุรีรัมย 104 1,412 113,635 681,173 
สุรินทร 121 557 139,845 746,214 
ขอนแกน 2,487 26,464 265,319 1,056,535 

มหาสารคาม 611 12,517 356,596 681,514 
กาฬสินธุ 342 554 157,686 142,693 
อุดรธานี 4,623 10,463 281,441 278,492 
หนองคาย 990 2,078 18,800 268,044 
สกลนคร 6,912 1,345 55,475 374,001 

หนองบัวลําภู - - - - 
อุบลราชธานี 693 7,275 223,859 120,672 
ศรีสะเกษ 137 232 30,345 355,371 
ยโสธร - 79 70,824 71,737 
รอยเอ็ด 880 15,691 357,701 858,262 

อํานาจเจริญ - 1,491 66,917 11,609 
นครพนม 278 158 20,463 55,221 
มุกดาหาร - - - - 

เลย - - - - 

รวมพื้นที่ท้ังหมด 104,019 228,234 3,836,342 7,337,889 
11,506,484 

ท่ีมา: สมศักดิ์ (2550) 
      12.4.8. แนวทางการปรับปรุงแกไขดินเค็ม 
            (1) ดินเค็มชายทะเล 
  - พื้นที่ดินเค็มชายฝงทะเลที่มีน้ําทวมถึงเปนประจําทั้งที่มีศักยภาพและไมมีศักยภาพกอใหเกิด
เปนดินกรดกํามะถัน ไมควรนํามาใชประโยชน ควรปลอยไวใหเปนปาชายเลน สําหรับพื้นที่ปาชายเลนเสื่อม
โทรม ควรฟนฟูสภาพปาชายเลนใหกลับคืนมา เปนที่อยูอาศัยและแพรพันธุของสัตวน้ํา  
  - พื้นที่นากุงราง การฟนฟูสภาพปาชายเลนในพื้นที่นากุงรางทําไดยาก เนื่องจากระบบนิเวศของ
พื้นที่ไดเปลี่ยนแปลงไปหมดแลว จึงตองทําการศึกษาลักษณะและสมบัติดินกอนที่จะมีการพัฒนาพื้นที่ เชน 
ตรวจสอบความลึกของชั้นดินเลน การเขาออกและทวมถึงของน้ําทะเล  
  - ถาพบชั้นเลนตื้นมากและมีน้ําทะเลเขาถึง ก็สามารถฟนฟูสภาพปาชายเลนได โดยการทําลาย
คันดิน ปรับสภาพพื้นที่และปลอยน้ําทะเลเขาทวมขัง และปลูกไมชายเลน  
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  - ถาพบชั้นดินเลนลึกและน้ําทะเลไมทวม ปรับพื้นที่และยกรองใหกวางตามชนิดพืชที่จะปลูก 
ปลอยใหดินแหงและน้ําฝนชะลางเกลือออกไปจากดิน ตรวจสอบสมบัติดิน เชน ความเปนกรดของดิน ความ
เค็มของดิน พรอมปรับปรุงดินตามสภาพปญหาของดิน เชน การใชวัสดุปูน การระบายน้ําที่มีเกลือหรือเปน
กรดจัดออกไปจากพื้นที่ ปลอยใหดินยุบคงที่และมีวัชพืชขึ้น จึงปรับปรุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด 
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก ปุยคอก มีการจัดการดินและน้ํา เชนเดียวกับการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด  
  

        (2) ดินเค็มบกภาคกลาง 
     - เลือกชนิดพืชที่ทนเค็มมาปลูก เชน หนอไมฝร่ัง แคนตาลูป บร็อคโคลี่ เปนตน 
     - พัฒนาแหลงน้ําจืดหรือแหลงน้ําชลประทาน มาใชแทนแหลงน้ําบาดาล หรือ 
น้ําใตดนิ 
     - ปลูกพืชคลุมดินและรักษาหนาดินไมใหแหง เพื่อปองกันการนําน้ําที่มีเกลือละลายอยูมากมา
สะสมที่ผิวดิน 
    - ปรับปรุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด หรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก ปุยคอกรวมกับ
ปุยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก 
    - สงเสริมการปลูกปา เพื่อปองกันการแพรกระจายของเกลือ 
      

             (3) ดินเค็มบกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     การแกปญหาควรจัดการปญหาดินเค็มในเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ ทั้งการแกไขพื้นที่มีคราบ
เกลือบนผิวดินใหลดระดับความเค็มลง ใหสามารถปลูกพืชได และการแกไขสาเหตุของการแพรเกลือใน
พื้นที่นั้น 
      12.4.9. การฟนฟูแกไขปญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      การแกไขปญหาพื้นที่ดินเค็มนั้น สามารถทําใหกลับมาใชประโยชนทางการเกษตรไดตามความ
เหมาะสมของระดับความเค็มที่เกิดขึ้น และสามารถลดระดับความรุนแรงของปญหาดินเค็มลงได โดยจัดการ
เชิงพื้นที่อยางเปนระบบ แตตองมีการลงทุน และใหเวลาในการแกไขฟนฟู ดังนี้ 
      พื้นท่ีดินเค็มนอย-เค็มปานกลาง สวนใหญเปนที่ลุมใชในการปลูกขาว ในชวงแลงจะพบคราบเกลือ
บนผิวดินเปนหยอมๆ อยางไรก็ตามขาวใหผลผลิตต่ํา ดังนั้นกอนการปลูกขาวจะตองมีการจัดการที่ดีทั้ง ดิน 
น้ําและพืช คือในการเตรียมดินเพื่อปลูกขาวควรปรับระดับหนาดินใหมีความสม่ําเสมอกัน ปรับปรุงดินในนา
โดยใชอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก แกลบ ปุยพืชสด ใชพันธุขาวทนเค็ม เชน ขาวดอกมะลิ 105 สามารถทําให
ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจาก 10-15 ถังตอไร เปน 30-50 ถังตอไร  

     สําหรับพืชปุยสดที่กรมพัฒนาที่ดินสงเสริมใหมีการปลูกเพื่อใชเปนปุยพืชสดในพื้นที่ดินเค็มคือ 
โสนอัฟริกัน เพราะเปนพืชตระกูลถ่ัวที่เจริญเติบโตไดในพื้นที่ดินเค็ม ใหมวลชีวภาพสูง มีปมทั้งทีรากและลํา
ตน ทําใหมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนไดปริมาณสูงกวา หลังการสับกลบสงผลใหพืชที่ปลูกตามมา
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ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยแนะนําใหปลูกในชวงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ใชอัตราเมล็ด 5 กิโลกรัมตอไร แลว
สับกลบเมื่อโสนอายุประมาณ 60 วัน                                                                      
      ในพื้นที่ดินเค็มนอยและเค็มปานกลางที่น้ําไมทวม หรือหลังเก็บเกี่ยวขาวแลวมีน้ําพอเพียง สามารถ
ปรับปรุงบํารุงดินแลวปลูกพืชเศรษฐกิจทนเค็มได โดยดําเนินการดังนี้  
  - ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ คือ แกลบ ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด  
  - เลือกปลูกพืชทนเค็มที่เหมาะสมกับระดับความเค็มของดิน เชน หนอไมฝร่ัง มะเขือเทศ กุยชาย 
แตงแคนตาลูป บร็อคโคลี่ คะนา 
  -ใหน้ําระบบน้ําหยด จะชวยควบคุมความชื้นดิน ความเค็มดินและประหยัดน้ําไดดี  
  - ควรมีการคลุมดินหลังปลูกเพื่อรักษาความชื้นและปองกันการสะสมของเกลือที่ผิวดิน 
              พื้นท่ีดินเค็มจัด เปนบริเวณที่มีคราบเกลือบนผิวดินปริมาณมาก มีน้ําใตดินเค็มอยูใกลผิวดนิ มักเปน
ที่วางเปลาปลูกพืชเศรษฐกิจไมได พืชทนเค็มจัดเทานัน้ที่ขึ้นได เชน หนามพุงดอ หนามพรม แนวทางการ
จัดการเนนที่การฟนฟูแกไขสภาพเสื่อมโทรมของพื้นที่ดนิเค็มจัด ใหเปนทุงหญามีตนไมขึ้นได แนวทางการ
จัดการเปนดังนี้ 
     - ปลูกตนไมทนเค็มจัดและหญาชอบเกลือ  คือ ในพื้นที่ดินเค็มจัดที่น้ําไมทวมขัง ปลูกตน
กระถินออสเตรเลีย ระยะ 2x2 เมตร รวมกับการปลูกหญาดิกซี ใหเจริญเติบโตขึ้นคลุมหนาดิน ชวยควบคุม
การระเหยของน้ําที่จะพาเกลือมาสะสมบนผิวดิน และเศษซากพืชยังชวยเติมอินทรียวัตถุลงไปในดิน สําหรับ
พื้นที่ลุมน้ําทวมขังควรทํารองระบายน้ําทุกๆ 10 เมตร กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการเห็นผลเปนรูปธรรมแลว
ในพื้นที่ อ.ขามทะเลสอ อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา  และ ต.เมืองเพีย อ.ชนบท จ.ขอนแกน   
      - การทําคันคูเพื่อชะลางเกลือจากชั้นหนาดิน และควบคุมระดับน้ําใตดินเค็ม  
ทําใหความเค็มของดินลดลง เชน อ.พระยืน จ.ขอนแกน อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา และ อ. หนองบอ                     
จ.มหาสารคาม  
      พื้นท่ีรับน้ํา มีลักษณะเปนพื้นที่เนินซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากปาธรรมชาติมา
เปนการปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ทําใหเสียสมดุลการใชน้ําในพื้นที่ เกิดการยกระดับของน้ําใตดินเค็ม
ในที่ลุมตามเชิงเนินขึ้นมาใกลผิวดิน แนวทางการแกไขควรทําเปนระบบทั้งบริเวณพื้นที่เนินรับน้ําและพื้น
ที่ดินเค็มในที่ลุม ควรปรับปรุงดินดวยปุยอินทรียแลวปลูกไมยืนตนโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส สะเดา หรือปลูก
แฝกเปนแถบสลับกับพืชไร เชน ที่ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  
              หากบนพื้นที่เนินรับน้ํามีน้ําใตดินไมเค็ม การนําน้ํานั้นมาใหเกษตรกรใชเพาะปลูกพืช เปนวิธีการ
หนึ่งที่สามารถลดระดับน้ําใตดินในที่ลุมได และยังทําใหเกิดความมั่นคงทางอาหารและมีเกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้น   
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12.5.  ดินทราย 
       ดินทราย  หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน เกิดเปนชั้นหนามากกวา 
200 เซนติเมตรจากผิวดิน บางพื้นที่หนามากกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดินที่รองรับดวยช้ันดานดินเหนียวหรือ
ดินรวน หรือพบชั้นดานอินทรียภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
      ดินทรายมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน ทําใหมีเนื้อดินในสวนที่เปนดินเหนียวและ
ดินทรายแปงนอย ดินไมมีโครงสราง การเกาะตัวหรือยึดตัวของเม็ดดินต่ํา เกิดการชะลางพังทลายของดินสูง 
หนาดินบาง เกิดเปนรองกวางและลึก น้ําไหลซึมผานลงไปในดินชั้นลางไดงาย ความสามารถในอุมน้ําหรือ
ดินมีความชื้นต่ํา ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารต่ํา ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
     ดินทรายพบกระจัดกระจายทั่วไปในทุกภาคของประเทศ มีเนื้อที่ 12,544,293 ไร (ตารางที่ 18) ไดแก 
กลุมชุดดินที่ 23, 24, 41, 42, 43 และ 44 ดินทรายแบงออกได 3 ประเภทใหญๆ คือ 
  (1) ดินทรายในพื้นที่ลุม มีเนื้อที่ 3,006,825 ไร ไดแก กลุมชุดดินที่ 23 และ 24 
  (2) ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีช้ันดานอินทรียพบในเขตดินชื้นและเขตดินแหง มีเนื้อที่ 
9,017,898 ไร ไดแก กลุมชุดดินที่ 43 และ 44 
   (3) ดินทรายในพื้นที่ดอนที่มีช้ันดานอินทรียภายใน 100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื้อที่ 519,570
ไร ไดแก กลุมชุดดินที่ 42 
       12.5.1. ปญหาของดินทราย 
  (1) ปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของดิน การชะลางพังทลายของดินจะเกิดรุนแรงในพื้นที่
ที่มีความลาดชันตั้งแต 5 เปอรเซ็นตขึ้นไป และเกิดรุนแรงมากในพื้นที่ลาดชันสูงหรือพื้นที่ภูเขา โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ปลูกพืชที่ไมมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมและถูกวิธี เกิดการสูญเสียหนาดิน หนาดินบาง
เปนรองลึกและกวาง เกิดพื้นที่เสื่อมโทรม ไมสามารถเพาะปลูกพืชได นอกจากนั้น ยังสงผลกระทบตอระบบ
นิเวศ เชน แมน้ําลําธาร เขื่อน อางเก็บน้ําชลประทานตื้นเขิน  
  (2) ปญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของดิน ดินทรายจัดมีความอุดมสมบูรณต่ํา ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก ความสามารถ
ในการดูดซับธาตุอาหารและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารต่ํามาก เปนเหตุใหการตอบสนองตอการใชปุยเคมีของพืช
ต่ํา และสงผลใหไดผลผลิตต่ํา 
  (3) ปญหาเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของดิน ดินทรายไมมีโครงสรางหรือเปนเม็ดๆ ทําใหไม
เกาะยึดตัว สูญเสียดิน น้ําและธาตุอาหารไดงาย บางพื้นที่ดินแนนทึบจากการเขตกรรมไมเหมาะสม 
โดยเฉพาะดินพื้นที่นาที่มีเนื้อดินคอนขางเปนทรายละเอียดและมีอินทรียวัตถุต่ํา ทําใหเปนอุปสรรคตอการ
ชอนไชของรากพืช  
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ตารางที่  18  รายละเอียดพื้นที่ดินทรายรายภาค (ไร) 

รายการ เนื้อท่ี(ไร) 
1. ดินทรายในพื้นท่ีลุม 
  -ภาคเหนือ 
  -ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  -ภาคกลาง  
 -ภาคตะวนัออก 
  -ภาคใต 

3,006,825 
67,225 

2,289,619 
10,900 
568,822 
70,259 

2. ดินทรายในพื้นท่ีดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 
  -ภาคเหนือ 
 -ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  -ภาคกลาง 
  -ภาคตะวนัออก 
  -ภาคใต 

9,017,898 
882,937 

6,067,739 
958,396 
368,663 
740,163 

3. ดินทรายทีมี่ชั้นดานอินทรีย 
  -ภาคตะวนัออก 
  -ภาคใต(11 จงัหวัด) 

519,570 
54,880 
464,690 

รวมท้ังประเทศ 12,544,293 
 

ท่ีมา: สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน(2553) 
 
               12.5.2. แนวทางการปรับปรุงแกไขดินทราย 
  (1) แนวทางการจัดการดินทรายเพื่อปลูกขาว 
    -การเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน  ไดแก   ปุยคอก  เศษพืช หรือไถกลบพืชปุยสด  เพื่อให
อินทรียวัตถุเปนตัวดูดน้ําและธาตุอาหาร นอกจากนี้ยังชวยในการเกาะยึดของดินดีขึ้น 
   -ไถกลบตอซังขาวในขณะเตรียมดิน 
    -การใชปุยเคมี ควรมีการใชปุยเคมใีหเหมาะสม โดยเลือกชนิดของแมปุย หรือใชปุยนาที่
จําหนายทั่วไป ในอัตราที่เหมาะสมและวิธีใสปุยใหเหมาะสมกับชนิดของขาวที่ปลูก คือขาวไมไวตอชวงแสง 
แนะนําใหแบงใสปุย 3 คร้ัง และขาวไวตอชวงแสงแนะนําใหแบงใสปุย 2 คร้ัง (ตารางที่ 19) 
  (2) แนวทางการจัดการดินทรายเพื่อปลูกพชืไร ไมผลและไมยืนตน  
    -การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพชืที่มีระบบใบหนาแนนหรือมีระบบรากแนนและแพรกระจายคลุม
และยึดดิน เพื่อชวยใหดินมีส่ิงรองรับแรงปะทะจากเม็ดฝน การพัดพาของน้ําฝนและกระแสลม   ชวยลด
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ความเร็วและการกระจายการไหลของน้ําที่ไหลบาบนผิวดิน ทําใหน้ําซึมลงไปในดินมากขึ้น เพิ่มอินทรียวัตถุ
ใหกับดิน ถาเปนพืชตระกูลถ่ัวจะสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใชประโยชนเพิ่มเติมใหแกดิน ชวย
รักษาความชุมชื้นและดูดซับธาตุอาหารในดิน 
          - การใชวัสดุคลุมดิน โดยใชวัสดุอยางใดอยางหนึ่งปกคลุมผิวหนาดิน เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
และเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน สวนใหญมักเปนวัสดุธรรมชาติ ไดแก เศษซากพืชหรือวัสดุเหลือใชใน
การเกษตร เชน ฟางขาว ตอซังพืช แกลบ ขี้เถาแกลบ ขี้เล่ือย ตลอดจนใบไม ใบหญาแฝกและหญาแหง นํามา
คลุมโคนตนและระหวางแถวพืชที่ปลูก นอกจากนี้เมื่อเศษซากพืชคลุมดินสลายตัวจะไดอินทรียวัตถุสําหรับ
ปรับปรุงบํารุงดินและใหธาตุอาหารกับพืช  
            - การเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก เศษพืช หรือไถกลบพืชปุยสด เพื่อให
อินทรียวัตถุเปนตัวดูดน้ําและธาตุอาหาร นอกจากนี้ยังชวยในการเกาะยึดของดินดีขึ้น 
            - การจัดการน้ําที่เหมาะสม พัฒนาแหลงน้ําและใหน้ําทีละนอย แตบอยครั้ง เชน การใหน้ําแบบ
หยด เปนตน  
            - เลือกชนิดพืชปลูกที่เหมาะสม ปลูกพืชทนแลงที่มีระบบรากลึก เพื่อใหพืชสามารถใชน้ําใตดิน
ได เชน ยูคาลิปตัส หรือปลูกพืชที่ใชน้ํานอยและมีอายุส้ัน เชน ถ่ัวเขียว ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน เปน
ตน และการปลูกพืชแบบหมุนเวียนไรนาสวนผสม  
          - การใชปุยเคมี ควรมีการใชปุยเคมีใหเหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก เชน ใชปุยเคมีที่ละลายชา 
ใสคร้ังละนอยๆ แตใสบอยครั้ง เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม 
 
ตารางที่ 19 คําแนะนําการปลูกพืชบางชนิดในดินทราย 

ชนิดพืช การจัดการดิน 
ขาว 

 
 

-ไถกลบตอซังขาวขณะเตรียมดิน  หากดินเปนกรด พีเอชต่ํากวา 5.5 ใส
ปูนขาวหรือปนูโดโลไมตอัตรา 100-200 กิโลกรัมตอไร แลวปลูกพืชปุย
สด เชนถ่ัวพรา ถ่ัวพุม และไถกลบลงดินกอนปลูกขาว 
-ใสปุยเคมี สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง แบงใส 3 คร้ังคือคร้ังที่ 1 ชวง
ปกดํา หรือหลังขาวงอก  15-20 วัน ใชปุย 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอ
ไร รวมกับปุยยูเรีย 2 กิโลกรัมตอไรและปุยโพแทสเซียมคลอไรด(0-0-
60) 10 กิโลกรัมตอไร  คร้ังที ่2 ชวงขาวแตกกอ ใสปุยยเูรีย 13 กิโลกรัม
ตอไรและครั้งที่ 3 ชวงขาวกาํเนิดชอดอก ใสปุยยูเรีย 13 กโิลกรัมตอไร 
-สําหรับขาวไวตอชวงแสง แบงใสปุย  2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 ชวงปกดํา 
หรือหลังขาวงอก 15-20 วัน ใชปุย 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 
รวมกับปุยโพแทสเซียมคลอไรด(0-0-60) 10 กิโลกรัมตอไร  คร้ังที่ 2 
ชวงขาวกําเนิดชอดอก ปุยยูเรีย 10 กิโลกรัมตอไร 
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ตารางที่  19  (ตอ) 
ชนิดพืช การจัดการดิน 

มันสําปะหลัง 
 
 
 

 

-ปลูกพืชปุยสด เชนถ่ัวพุม ถ่ัวพรา ไถกลบลงดินกอนปลกูมันสําปะหลัง 
หรือปลูกระหวางแถวมนัแลวสับกลบชวงเริ่มออกดอก 
-ใสปุยเคมีสูตร 12-12-17  หรือ 13-13-21  หรือ  14-14-21 อัตรา 40-60 
กิโลกรัมตอไรรวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40-50 กิโลกรัมตอไร  หรือ 
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-80 กิโลกรัมตอไร  โดย แบงใสปุย 2 คร้ัง
(หลังปลูก 1-2 เดือนและอายุ 4-6 เดือน) โรยขางแถวปลูกแลวพรวนดิน
กลบ 

สับปะรด -ปลูกพืชปุยสด เชนถ่ัวพรา ถ่ัวพุม ปอเทือง และไถกลบลงดินกอนปลกู
สับปะรด 
-แบงใสปุยเคมี  3 คร้ัง 
- อายุ 1-3 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 10-25 กรัมตอตน รองกน
หลุมหรือกาบใบลาง 
- อายุ 6  เดือน ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21  อัตรา 10-25 กรัมตอตน บริเวณ
กาบใบลาง 
- ระยะเริ่มออกดอก ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21  อัตรา 10-25 กรัมตอตน 
บริเวณกาบใบลาง 
-คลุมดินดวยฟางขาว แกลบหรือปุยอินทรีย เพื่อรักษาความชื้นในดิน 

ถ่ัว -ใสปุยหมัก 1  ตันตอไร ปรับสภาพดินรวมกับการใสปุยเคมีสูตร 16-8-8 
หรือ 15-15-15  หรือ 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร หรือ 24-4-24  
อัตรา 13 กิโลกรัมตอไรโรยขางแถวหลังปลูก 1-3 สัปดาห 

หญาเล้ียงสัตว - กอนปลูก หวานปุยหินฟอสเฟต อัตรา 50-100  กิโลกรัมตอไร 
- หลังหญางอก 2 อาทิตย ใสปุย  15-15-15  อัตรา 40 กิโลกรัมตอไรและ
หลังตัดหญาครั้งแรก ใสอีก  20  กิโลกรัมตอไร 
-หวานยเูรียปลายฤดูฝนของทุกป อัตรา 10 กโิลกรัมตอไร 

 
12.6.  ดินตืน้ 
      ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีช้ินสวนหยาบในปริมาณมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร เชน ลูกรัง 
กอนกรวด เศษหินหรือกอนปูน หรือพบชั้นดาน ช้ันหินพื้น ช้ันเชื่อมแข็งของศิลาแลงหรือช้ันมารลภายใน
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ความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ช้ันดินเหลานี้จะเปนอุปสรรคขัดขวางตอการชอนไชของรากพืชลงไปหา
อาหารและน้ํา ทําใหพืชที่ปลูกชะงักการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตผิดปกติ  
    ดินตื้นหรือความหนาของชั้นดินบนนอยกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน จนทําใหพืชที่ปลูก
เจริญเติบโตผิดปกติ มีเนื้อที่ 46,090,109 ไร (ตารางที่ 20) แบงตามชนิดของวัสดุที่จํากัดการชอนไชของราก
พืช เจริญเติบโตและการใชผลผลิต แบงออกได 4 กลุม ดังนี้ 

 (1)   กลุมดินตืน้ในพืน้ที่ลุมหรือพื้นที่น้ําขงั มีเนื้อที่ 8,881,718 ไร ไดแก กลุมชุดดนิที่ 25  
  (2) กลุมดินตืน้ถึงชั้นลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหินในพื้นที่ดอนเขตดินชื้นและเขตดินแหงมีเนื้อ
ที่ 26,133,752 ไร ไดแก กลุมชุดดินที่ 45, 46, 48 และ 49  
  (3) กลุมดินตื้นถึงชั้นหินพื้นในพื้นที่ดอนเขตดินแหงและเขตดินชื้น มีเนื้อที่ 9,108,551 ไรไดแก 
กลุมชุดดินที่ 47 และ 51  
  (4) กลุมดินตืน้ถึงชั้นมารลในพื้นที่ดอน มเีนื้อที่ 2,096,678 ไร ไดแก กลุมชุดดินที่ 52  
       12.6.1. ปญหาของดนิตืน้  
      ดินตื้นเปนอุปสรรคในการชอนไชของรากพืชและการไถพรวน มีปริมาณเนื้อดินเหนียวนอย ทําให
ดินมีความสามารถในการดดูซับน้ําและธาตุอาหารต่ํา การเกาะยึดตวัของเม็ดดินไมด ี เกิดการชะลางพังทลาย
ของดินไดงาย ดินมีความอดุมสมบูรณต่ํา พืชเจริญเติบโตไมดีและใหผลผลิตต่ํา  
        12.6.2. แนวทางการปรับปรุงแกไขดนิตื้น 
  (1) เลือกพื้นท่ีมีหนาดินหนา 15 เซนติเมตรหรือมากกวา มาใชปลูกพืช  
  (2) เลือกพืชปลูกท่ีเหมาะสม ไดแก พืชที่มีระบบรากตื้นและพืชทนแลง เชน ปลูกหญาเลี้ยงสัตว 
หญารูซ่ีผสมถ่ัวเวอราโนสไตโล ไมใชสอยโตเร็ว และปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมผสาน     
  (3)  การเตรียมดินปลูกไมผลและไมยืนตน ปรับปรุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด หรือขุดหลุม
ปลูกใหมีขนาดใหญ 50-75x50-75x50-75 เซนติเมตร หรือถึงชั้นหินพื้นแข็ง ตามขนาดของทรงพุมพืชที่นํามา
ปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกดวยหนาดินที่ไมมีกอนกรวดหรือลูกรัง รวมกับการใสปุยหมักหรือปุยคอกและใช
ปุยเคมีตามความตองการของชนิดพืชที่ปลูก เชน ยูคาลิปตัส กระถินตางๆ นุน สะเดา ขี้เหล็กบาน มะมวงหิม
พานต มะมวง มะขาม นอยหนา มะขามเทศ พุทรา ไผ  
  (4) เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ดวยการไถกลบพืชปุยสดรวมกับการบํารุงดินดวยปุยอินทรีย 
ปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมีชนิดและอัตราที่เหมาะสมสําหรับพืชแตละชนิด เปนตน 
  (5) การคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดิน หลังปลูกพืชใชวัสดุ เศษพืช หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัว
คลุมดินชวยเพิ่มอินทรียวัตถุและรักษาความชื้นดิน 
  (6)  จัดระบบการใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ํา เชน ใหน้ํา
แบบหยด  
        12.6.3. การจัดการดินตื้น 
  (1) การจัดการดินตื้นในพื้นท่ีลุม เพื่อปลูกขาว 
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ใชปุยอินทรีย  ปุยคอก อัตรา  1.5-2.0 ตันตอไร ใสแลวพรวนกลบ 
 ปลูกพืชตระกูลถ่ัว เชนปอเทือง และโสนอัฟริกัน ไถกลบเปนปุยพืชสด 
 ใสปุยเคมีชนดิและอัตราที่เหมาะสม โดยเลือกชนิดของแมปุย หรือใชปุยนาที่จําหนาย

ทั่วไป  เลือกวธีิใสปุยใหเหมาะสมกับชนิดของขาวที่ปลูก คือขาวไมไวตอชวงแสง ควรแบงใสปุย 3 คร้ัง และ
ขาวไวตอชวงแสงควรแบงใสปุย 2 คร้ัง 
  (2) การจัดการดินตื้นในพื้นท่ีดอนเพื่อปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตน 
   การจัดการพืช เลือกชนิดพืชใหเหมาะสมกับศักยภาพของดินมาใชปลูก เชน เลือกพื้นที่ที่
มีหนาดินหนามากกวา 25 เซนติเมตรมาปลูกพืช สวนพื้นที่ที่เปนดินตื้นมากและมีเศษชิ้นสวนเนื้อหยาบอยูผิว
ดินมาก ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรใชปลูกไมใชสอยโตเร็ว ปลูกปาหรือทําทุงหญาเลี้ยง
สัตวธรรมชาติ 
   การจัดการดิน 
    - ควรมีการเขตกรรมดวยวิธีที่เหมาะสม (ไถพรวนดินใหนอยที่สุด) เพื่อปองกันการ
ชะลางพังทลายของดิน  
    - ปลูกไมผลหรือไมยืนตน ควรมีการเตรียมหลุมปลูกและปรับปรุงดินดวยหนาดิน
และอินทรียวัตถุ  
    - ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชน้ําหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร น้ําและเพิ่มธาตุอาหารใหกับดิน  
    - ในพื้นที่ที่มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก ควรมีการปรับปรุงดินดวยวัสดุปูน เพื่อ
เพิ่มความเปนประโยชนของฟอสฟอรัส และลดความเปนพิษของเหล็กและอะลูมิเนียม 
    - พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา เชน มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชสลับเปนแถบ ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน หรือทําคันบันได
รวมกับการปลูกหญาแฝก เปนตน     
   การจัดการน้ํา 
    - ควรพัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา เชน ขุดบอเก็บน้ําประจําไรนา หรือ
ทําฝายกั้นน้ํา โดยมีระบบการใชน้ําตามชนิดพืชที่ปลูก เชน ระบบน้ําหยด ระบบฉีดฝอยหรือฝงกระบอกน้ํา
โคนตนพืช เปนตน 
    - จัดระบบการใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ํา 
เชน ใหน้ําแบบหยด 
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ตารางที่ 20 รายละเอียดพื้นทีด่ินตื้นรายภาค (ไร) 

รายการ เนื้อท่ี(ไร) 
1. ดินตื้นในพื้นที่ลุมหรือพื้นที่น้ําขัง 
  -ภาคเหนือ 
  -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  -ภาคกลาง 
  -ภาคตะวันออก 
  -ภาคใต 

8,881,718 
1,337,603 
6,298,765 
246,373 
672,330 
326,647 

 
2. ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหิน  
 -ภาคเหนือ 
  -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  -ภาคกลาง 
  -ภาคตะวันออก 
  -ภาคใต (13 จังหวัด) 

26,133,752 
7,705,441 
10,288,723 
1,795,635 
4,155,564 
2,188,389 

3. ดินตื้นในพื้นที่ดอน ถึงชั้นหินพื้น 
 -ภาคเหนือ 
  -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  -ภาคกลาง 
  -ภาคตะวันออก 
  -ภาคใต 

8,977,961 
4,023,565 
2,003,724 
1,232,585 
969,130 
748,957 

4.ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมารล 
-ภาคเหนือ 
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  -ภาคกลาง 
  -ภาคตะวันออก 
  -ภาคใต 

2,096,678 
673,325 
117,431 
903,937 
397,828 

4,157 
รวมทั้งประเทศ 46,090,109 

 

ท่ีมา: สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน (2553)  
          
12.7.  ดินดาน 
       ช้ันดาน หมายถึง ช้ันดินที่อัดตัวแนนทึบหรืออนุภาคดินถูกเชื่อมโดยสารเคมีที่จับตัวกันแนนทึบ
และแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการใชที่ดินและเปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช การไหลซึม
ของน้ําและการถายเทอากาศ สงผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชที่ปลูก โดยทั่วไปถาพบชั้น
ดานตื้นกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน (ถือเปนดินตื้นชนิดหนึ่ง) จะสงผลกระทบตอการปลูกพืชมาก ถาพบชั้น
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ดานอยูระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน จะสงผลกระทบตอการปลูกพืชบางแตไมมากนัก และ
ถาพบชั้นดานอยูลึกมากกวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ถือวาไมมีปญหาตอการปลูกพืช 
      12.7.1. ลักษณะของชั้นดาน  
        ช้ันดานเปนชั้นที่อัดตัวกันแนนหรือมีสารเชื่อมแข็งเปนแนวขนานกับหนาดินที่ความลึกแตกตางกัน
ไป ทําใหไปขวางกั้นการไหลซึมน้ําของดิน การถายเทอากาศในชั้นดินลางถัดไป ขัดขวางการชอนไชของ
รากพืช ช้ันดานแบงออกได 2 ประเภทใหญๆ คือ 
  (1) ชั้นดานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ช้ันดานประเภทนี้เปนชั้นดานที่มีสารเชื่อมแข็ง โดยมีสาร
เชื่อมจาก เหล็ก อินทรียวัตถุ คารบอเนตหรือซิลิกา ช้ันดานดินเหนียว ช้ันหินทรายแปงผุหรือช้ันหนิพื้น 
  (2) ชั้นดานที่เกิดขึ้นจากการใชท่ีดินไมเหมาะสม ช้ันดานประเภทนี้เกิดจากการอัดแนนของเนื้อ
ดินจากการไถพรวนดวยเครื่องจักรกลขนาดใหญในภาวะความชื้นที่ดินเปยกแฉะเกินไปที่ระดับความลึก
เดียวเปนประจํา    

     12.7.2. แนวทางการปรับปรุงแกไขดนิดาน 
         การจัดการพื้นที่ดินดาน สามารถปรับปรุงแกไขได 2 วิธี ไดแก 1 วิธีกล การไถเปดดินดานโดยใช
เครื่องมือไถเปด เชน ไถสิ่ว (ริปเปอร) และวิธีพืช เชน การปลูกหญาแฝกทําลายชั้นดาน หรือปลูกหญาแฝก
ปรับปรุงบํารุงดิน 
  (1) กรณีพบชั้นดานธรรมชาติอยูตื้นกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เลือกพืชที่มีระบบรากตื้นและ
ทนตอสภาพแหงแลง เชน หญาเลี้ยงสัตว หรือทําสวนปา แตถาพบชั้นดานที่เกิดจากใชที่ดินไมเหมาะสม ควร
ไถทําลายชั้นดานดวยเครื่องจักรกลขนาดใหญ หรือขุดหลุมปลูกใหทะลุช้ันดาน ปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด 
ปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับน้ําหมักชีวภาพและปุยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก  
  (2) กรณีพบชั้นดานธรรมชาติอยูระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เลือกชนิดพืชที่
มีระบบรากตื้นหรือลึกปานกลางมาปลูก โดยมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสดหรือขุดหลุม
ปลูกและปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก ปุยคอกรวมกับน้ําหมักชีวภาพและปุยเคมี ทํารองระบายระหวาง
แปลงปลูกเปนชวงๆ เพื่อชวยระบายน้ําใตดินออกไปจากบริเวณรากพืชและปองกันโรครากเนา 
  (3) กรณีพบชั้นดานอยูลึกมากกวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน สามารถปลูกพืชไดทุกชนิด โดย
การปรับปรุงบํารุงดินตามสภาพปญหาของดิน และควรระวังเรื่องรากเนา เมื่อมีฝนตกเปนปริมาณมากและ
นานติดตอกันหลายวัน  
  (4)  การปองกันการเกิดชั้นดานใตชั้นไถพรวน 
   - การไถพรวนในขณะที่ความชื้นของดินเหมาะสม 
   - ควรไถดินดวยไถสิ่ว เพื่อทําลายชั้นดานใตช้ันไถพรวนและไถสลับกับการใชผาน 3 และ
ผาล 7 อยางนอย 3 ปตอคร้ัง  
   - เพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน โดยใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด  
   - การใชระบบการปลูกพืชที่มีระบบรากลึกเปนพืชหมุนเวียน 
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   - ปลูกพืชตระกูลหญาที่มีระบบรากลึกและมีรากจํานวนมาก เชน การปลูกหญาแฝก 
เพื่อใหรากชอนไชลงไปในดิน ทําใหเกิดชองวางในดินจํานวนมาก  
 
 12.8. ดินปนเปอน 
        ดินปนเปอน หมายถึง การที่สารเปนพิษในรูปตางๆ ถูกผสมลงในดินธรรมชาติ  การปนเปอนนี้
อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไมตั้งใจ หรือเกดิจากธรรมชาติ แตทําใหที่ดนินั้นเกิดความเสื่อมโทรม มีปญหาตอ
การใชประโยชนทางการเกษตร หรือมีผลกระทบตอความปลอดภัยของมนุษยและสตัว หรือตองการ
ปรับปรุงที่ดินนั้นใหคืนสูสภาพเดิม 

        จากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  มาตรา 14 บัญญัติวา “ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นที่ใดมี
การใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใดที่จะทําใหที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมตอการใช
ประโยชนทางการเกษตร ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน มีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาควบคุมการใชที่ดินบริเวณนั้นและใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปน
สวนหนึ่งแหงประกาศ กรณีมีการปนเปอนเกิดขึ้น ใหผูกระทําการปนเปอนดําเนินการปรับปรุงที่ดินใหคืนสู
สภาพเดิมหรือชดเชยคาเสียหายใหแกรัฐหรือผูที่ไดรับความเสียหาย” เชน การปลอยน้ําเสียจากโรงงานลงสู
พื้นที่ทําการเกษตร หรือการทํากิจกรรมใดๆ ที่ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมมีความเค็มเพิ่มขึ้นและมีผลกระทบตอ
พืชที่ปลูก  การทําใหพื้นที่เพาะปลูกปนเปอนดวยสารเคมีหรือโลหะหนักแลวมีผลกระทบตอสุขภาพ อนามัย
ของประชาชน เปนตน  
    12.8.1. สาเหตุการปนเปอนของดิน 
  (1)  เกิดตามธรรมชาติ จากวัตถุตนกําเนิดดิน 
  (2)  เกิดจากกิจกรรมของมนุษย   ไดแก 
   - การทําเหมืองแร   การบด การทําใหแรเขมขนขึ้น การทิ้งหางแร การจัดการที่ไม
เหมาะสมยอมทําใหโลหะหนักปนเปอนในพื้นที่เกษตรกรรม 
   - การถลุงแรและเถาลอย  โลหะหนักสวนใหญในอากาศมาจากโรงไฟฟา โรงถลุงโลหะ 
และโรงงานที่ใชสารเคมี การเผาไหมถานหิน กิจกรรมยอยอ่ืนๆ เชน โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานทําหลอด
ฟลูออเรสเซนต เปนตน 
  (3) การใชปุยและสารเคมีทางการเกษตร   มีส่ิงปนเปอนที่เปนโลหะหนักธาตุตางๆ เชน สารหนู 
แคดเมียม ทองแดง และสังกะสี 
  (4) การใชน้ําเสียในระบบชลประทาน โรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ําลําคลอง แลว
มีการใชน้ํานั้นเพื่อการชลประทาน กิจกรรมเชนนี้เปนอีกทางหนึ่งที่ทําใหเกิดการปนเปอนของโลหะหนัก
หรือสารพิษอื่น ๆ ในดิน 
  (5) การใชกากตะกอนน้ําเสีย การใชกากตะกอนน้ําเสียในปริมาณมากๆ ยอมทําใหเกิดการ
ปนเปอนของโลหะหนักโดยเฉพาะทองแดง  
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  (6) การใชปุยคอก  การมีโลหะหนักเปนวัตถุเจือปนในอาหารสัตว เชน การเติมสารหนูลงใน
อาหารสุกร  การควบคุมโรคในสัตวปก และการทําใหการเจริญเติบโตของสัตวดีขึ้น ทําใหมีโลหะหนักในมูล
ของสัตวปกหรือปุยคอกจากปศุสัตว โดยมีแคดเมียมเปนโลหะหนักที่นาวิตกกังวล 
              12.8.2. ผลเสียจากดินปนเปอน 
              พืชผักที่ปลูกในดินที่ปนเปอน หรือดื่มน้ําที่เจือปนดวยโลหะหนัก เชน แรทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม 
และสังกะสี  เมื่อรับประทานหรือดื่มเขาไปจะเกิดโรคที่สําคัญๆ ไดแก  โรคอิไต-อิไต โรคไข 
ดําหรือมะเร็งผิวหนังจากพษิสารหนูเร้ือรัง โรคที่เกิดจากความเปนพิษของตะกัว่  
     12.8.3. แนวทางการปองกนัและแกไขดนิปนเปอน 

  (1) ใชสารปรับปรุงบํารุงดิน เชน ปุยเคมี ปุยอินทรีย ปูน หรือสารปรับปรุงดินอื่นใดที่ไมมีโลหะ
หนักปนเปอนสูงและอยูในเกณฑมาตรฐาน  
  (2) บําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกจากโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมควรมีการบําบัดน้ําเสียและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใหการปนเปอนอยูในเกณฑมาตรฐานกอนปลอยสูพื้นที่สาธารณะ 
  (3) น้ําใชหรือน้ําชลประทาน ในพื้นที่ใกลโรงงานอุตสาหกรรมหรือผานพื้นที่ทําเหมืองแร ควรมี
การตรวจสอบการปนเปอนกอนน้ําไปใชในไรนา 
   (4) หลีกเล่ียงการนําวัสดุท่ีอาจเปนอันตรายมาถมที่ดิน เศษวัสดุที่มีโลหะหนักปนเปอน กาก
แบตเตอรี่ ไมควรนํามาถมที่ถึงแมวาไมไดใชพื้นที่นั้นในการปลูกพืชอาหารโดยตรง แตน้ําจะชะละลายโลหะ
หนักลงสูแหลงน้ํา หรือเคลื่อนยายปนเปอนไปในพื้นที่อ่ืน 
  (5)  สอดสอง ดูแลพื้นท่ีท้ิงขยะ ไมใหมีการใชที่ดินเปนที่ทิ้งขยะหรือของเสียที่สงสัยวาจะเปน
อันตรายจากสารปนเปอน 

(6) ตรวจวิเคราะหตัวอยางดนิ  นอกจากการดูแล รักษาทีด่ินของตนใหสะอาเหมาะสมกับการ
ทําการเกษตรแลว ในพื้นที่เสี่ยง เชน พื้นทีใ่กลเหมืองแรเกา หรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน ควรสง
ตัวอยางดินไปตรวจวเิคราะหเพื่อใหแนใจวาจะไมมีโลหะหนักปนเปอนจนเปนอนัตรายได 
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13. การพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนในเขตพัฒนาที่ดิน 
 

13.1. การพัฒนาอยางยั่งยืน 
การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable development)  คือการพัฒนาที่สนองความตองการของคนใน

รุนปจจุบัน โดยที่จะตองไมใหกระทบตอความสามารถของคนในรุนอนาคต ในการสนองความตองการของ
ตนเอง  หรือไมทําใหคนในรุนอนาคตจําตองยอมรอมชอม  เพื่อลดความตองการของตนลง  ซ่ึง
คณะกรรมาธิการโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment and 
Development) ไดใหความหมายไว และเปนคําจํากัดความที่ยอมรับกันทั่วโลก (meet the needs of the present 
generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs)  การพัฒนา
อยางยั่งยืนเปนการพัฒนาที่มุงเนนการสรางความสมดุลระหวางองคประกอบทั้ง 4 ดาน ไดแก  

 (1) การพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูระบบนิเวศ  
(2) การพัฒนาเศรษฐกิจ  
(3) การพัฒนาและการอนุรักษทางสังคมและวัฒนธรรม และ 
(4) การพัฒนาทางการเมือง โดยการพัฒนาทุกดานลวนแลวแตมีความสัมพันธและเกี่ยวเนื่องกัน 
 

13.2. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
 ในชวงเริ่มตนของการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย  ไดใชคําวา  “เกษตรกรรม

ทางเลือก” ซ่ึงเปนคําที่ส่ือความหมายถึงการปฏิเสธระบบเกษตรกรรมแผนใหมหรือเกษตรกระแสหลัก 
ปจจุบันไดเรียกชื่อกันใหมวา “เกษตรกรรมยั่งยืน” ความหมายของเกษตรกรรมทางเลือก จึงมีความหมาย
เชนเดียวกับเกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากนี้ อาจคําเรียกอยางอื่นอีก เชน เกษตรกรรมเชิงนิเวศ  เกษตรกรรมเชิง
ระบบ เปนตน 

  13.2.1. เกษตรกรรมทางเลือก หมายถึงการผลิตทางการเกษตรและวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกร
ที่เอื้ออํานวยตอการฟนฟู และดํารงรักษาไวซ่ึงความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดลอม โดยมี
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมที่เปนธรรม สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภค 
รวมทั้งพัฒนาสถาบันทางสังคมของชุมชนทองถ่ิน ทั้งนี้เพื่อความผาสุกและความอยูรอดของมวลมนุษยชาติ
โดยรวม  

 13.2.2. เกษตรกรรมยั่งยืน หมายถึงแบบแผนของเกษตรกรรมที่รักษาความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา 
และความหลากหลายทางชีวภาพใหดํารงอยูอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการรักษาระดับของการผลิตในปริมาณ
และคุณภาพที่เพียงพอตอความตองการพื้นฐานของเกษตรกรและผูบริโภค ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของ
เกษตรกร ชุมชนและสังคมโดยรวม 

 13.2.3. เกษตรยั่งยืน (Sustainable agriculture) หมายถึงระบบการทําการเกษตรที่ใหความสําคัญกับ
ระบบนิเวศ โดยจะตองชวยฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรในไรนาและส่ิงแวดลอม ลดการพึ่งพาปจจัยการผลิต
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จากภายนอกใหไดมากที่สุด และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติและมีผลตอบแทนที่จะทําใหเกษตรกร
สามารถดํารงชีพและประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางยั่งยืน จะเห็นไดวาความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน
เกี่ยวของกับมิติตางๆ อยางหลากหลาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ
กันในแตละมิติโดยไมสามารถแยกจากกันไดโดยเด็ดขาด  

ระบบเกษตรยั่งยืน ควรมีลักษณะการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรที่เลียนแบบระบบ
นิเวศของปาธรรมชาติ คือมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีกลไกควบคุมตัวเอง มีการพึ่งพาปจจัยการผลิตจาก
ภายนอกนอยที่สุดตามความจําเปน สําหรับการปองกันและกําจัดศัตรูพืชพยายามลดการใชสารเคมี โดยการ
ใชวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน กลาวคือควรใหความสําคัญกับระบบการปลูกพืชที่เกื้อกูลกันเพื่อ
สรางความสมดุลตามธรรมชาติในระบบการเกษตร 
 

13.3. รูปแบบของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 
          หลักการของระบบการเกษตรแบบยั่งยนื ประกอบดวย 5 รูปแบบดังนี ้
                13.3.1. วนเกษตร (Agroforestry system 
                13.3.2. เกษตรผสมผสาน (Integrated farming system) 
                13.3.3. เกษตรทฤษฏีใหม (The New Theory Agriculture) 
                13.3.4. เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) 
                13.3.5. เกษตรธรรมชาติ (Natural agriculture) 

 
  13.3.1. วนเกษตร  เปนระบบเกษตรกรรมที่นําเอาหลักการความยั่งยนืถาวรของระบบปาธรรมชาติ 

มาเปนแนวทางในการทําการเกษตร ใหความสําคัญเปนอยางสูงกับการปลูกไมยืนตน ไมผล และไมใชสอย
ตาง ๆ ใหเปนองคประกอบหลักของไรนา ผสมผสานกับการปลูกพืชช้ันลางที่ไมตองการแสงแดดมาก หรือ
ไดอาศัยรมเงา และความชื้นจากการที่มีพืชช้ันบนขึ้นปกคลุม รวมทั้งการจดัองคประกอบการผลิตทาง
การเกษตรใหมีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว คําวา “วนเกษตร” ถูกใชมากอนหนานี้ โดยนักวิชาการ
และหนวยงานดานปาไม โดยใหความหมายที่มีนยัของการทําปาไมผสมผสานรวมกับการปลูกพชืและเลี้ยง
สัตว  
        วนเกษตร ความหมายทั่วไป คือ ระบบการใชที่ดินเพื่อดํารงกิจกรรมการเกษตรตางๆ ระหวาง
ตนไมในพื้นที่ปาระหวางหรือไมยืนตนที่ปลูกขึ้น โดยท่ีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวจะตองมีความสอดคลอง
ซ่ึงกันและกัน และเกื้อกูลกับระบบนิเวศปาไมในทองถ่ิน 

ระบบวนเกษตร หมายถึง การทําการเกษตรในพื้นที่ปา เชน การปลูกพืชเกษตรแซมในพื้นที่ปา
ธรรมชาติ การนําสัตวไปเล้ียงในปา การเก็บผลผลิตจากปามาใชประโยชนอยางยั่งยืน และการใชพื้นที่ปาทํา
การเพาะปลูกในบางชวงเวลาสลับกับการปลอยใหฟนคืนสภาพกลับไปเปนปา รวมถึงการสรางระบบเกษตร
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ใหมีลักษณะเลียนแบบระบบนิเวศปาธรรมชาติ คือ มีไมยืนตนหนาแนนเปนสวนใหญ ทําใหระบบมีรมไม
ปกคลุม และมีความชุมชื่นสูง บางพื้นที่มีช่ือเรียกเฉพาะ ตามลักษณะความโดดเดนของระบบนั้นๆ  

การเกษตรรูปแบบนี้สวนใหญพบในชุมชนที่อยูใกลชิดกับพื้นที่ปาธรรมชาติ เกษตรกรจะทําการ
ผลิตโดยไมใหกระทบตอพื้นที่ปาเดิม เชน ไมโคนไมปา หรือ การนําผลผลิตมาจากปามาใชประโยชนโดยไม
สงผลกระทบตอระบบนิเวศ รูปแบบเกษตรที่พบ เชน การทําสวนเมี่ยง (ชา) สวนมะแขวน ตาว ปอสา กง 
เปนตน ในภาคเหนือ การทําสวนทุเรียน มังคุด ลองกอง สะตอ เหรียง เปนตน ในภาคใต  

  เหตุผลท่ีมาของระบบวนเกษตร จากสาเหตุของการตัดไมทําลายปา ที่ถูกตองตามกฎหมายและผิด
กฎหมาย การบุกเบิกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตรกรรม เมื่อมีการขยายตัวของการทําเกษตรกระหลักอยาง
แพรหลาย การผลิตเพื่อการคา ทําใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกอยางกวางขวางสงผลใหเกิดปญหาดาน
ส่ิงแวดลอม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตามมาทั้งทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดินและน้ํา 
ทางออกในการรักษาหรือเพิ่มพื้นที่ปาเอาไว คือ การกระทําระบบวนเกษตร  จึงนับวาเปนรูปแบบเกษตร
ยั่งยืน เนื่องจากเปนการผลิตทางการเกษตรที่ถือเอาความสมดุลกับระบบนิเวศในพื้นที่ปาไมเปนหลัก 
 
วัตถุประสงคของระบบวนเกษตร มีวัตถุประสงคหลักอยู 3 ประการ กลาวคือ 
                       (1) การดํารงอยูรวมกนัระหวางพื้นที่ปากับการเกษตร 
                       (2) การเพิ่มพื้นที่ปาไมของประเทศ 
                      (3) การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 หลักการและเงื่อนไขของระบบวนเกษตร มีดังนี้  
                     (1) การมีตนไมใหญและพืชหลายระดับ คือ การใชที่ดินมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและยังชวยให
ระบบมีกลไกในการควบคุมตัวเอง และสามารถชวยอนุรักษดนิไดเปนอยางด ี
                   (2) การเลือกพืชเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับพื้นที่ คือ การใชประโยชนเกื้อกลูซ่ึงกนัและกนัของพืช
สัตวและปาไม ซ่ึงจะใชประโยชน ดังนี ้
                           1) ประโยชนที่เกิดขึน้ตอระดับเกษตรในไรนา : เพิ่มเสถียรภาพและความยั่งยนืของการผลิต 
ประสิทธิภาพของการใชที่ดนิ ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการเกษตรที่ทรุดโทรมใหฟนฟกูลับคืนดีขึ้น และ
ยังลดปญหาความเสียหายจากการทําลายของโรคและศัตรูพืช  
                         2) ประโยชนที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจระดับประเทศ : ระบบวนเกษตรทําใหคุณภาพชีวิตของคน
ในชนบทดีขึ้น สามารถแกไขปญหาการอพยพจากชนบทเขาสูเมืองได สามารถหมุนเวียนทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดเปนผลพลอยได เชน แรงงานสัตว แกสชีวภาพ และชวยปรับปรุงสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสวนรวมของประเทศ 
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                          3) การใชปุยธรรมชาติ :โดยจะไดรับประโยชนเตม็ที่และไมรบกวนระบบนิเวศของปาไม
โดย การเพิ่มอินทรียวัตถุ ธาตุไนโตรเจนใหกับดิน การเพิ่มปุยในลักษณะพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน หรือปุยพืช
สดเพื่อคุมวัชพืช จะทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น และการปลกูพืชคลุมดินยงัชวยนุรักษหนาดินอีกดวย 
 

รูปแบบของระบบวนเกษตร มีอยู 3 ระบบ คือ 
              (1) ระบบปลูกปา- นาไร ( Agrisylvicultural system) มีความแตกตางเพราะการปลูกพืชกสิกรรม
และการปลูกปานั้น เปนการทําการเกษตรในที่ดินอันเปนของรัฐ และรัฐยังถือวาไมที่ปลูกนั้นเปนของรัฐ 
นอกจากพืชกสิกรรมเทานั้นที่จะเปนของราษฏร 
               (2) ระบบปลูกปา- หญาเลี้ยงสัตว ( Sylvopastoral system ) เปนการผลิตปศุสัตวมารวมกับการปลูก
ปา กระทําทั้งในลักษณะของการปลูกปาเพื่อใชสวนตางๆ ของตนไมเพื่อการเลี้ยงปศุสัตว เพื่อหวังประโยชน
จากไมโดยตรง หรือการปลูกหญาเสริม หรือการเลี้ยงปศุสัตวในสวนปา ปศุสัตวชวยในการกําจัดหญา 
              (3) ระบบเลี้ยงสัตว-ปลูกปา-นาไร ( Agrosylvopastoral system) ระบบที่มีตัวแปร หรือปจจัยอยู
รวมกันถึง 3 อยางถือวาเปนการใชประโยชนที่ดินอยางประณีต ปจจัยทั้ง 3 อยางที่วามานี้ หากสภาพการณ
ตางๆ เหมาะสมและสมบูรณแลวก็ไมเปนปญหาตอการทํางาน 
 
ขอดีเดนของระบบวนเกษตร มีอยู 2 ประการหลัก กลาวคอื 
               (1) การอยูรวมกันของพื้นที่ปากับการเกษตร 
               (2) การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 13.3.2. เกษตรผสมผสาน (Integrated farming system) 
              เกษตรผสมผสาน มีลักษณะของการปลูกพืชสองชนิดหรือมากกวาสองชนิดขึ้นไป ในพื้นที่และ
ระยะเวลาเดียวกัน อาจมีกิจกรรมอื่นที่ไมใชเพียงแคการปลูกพืชชวยเสริมในแปลงเกษตรดวย เชน การเลี้ยง
สัตว เล้ียงปลา เกษตรกรสามารถปลูกและเลี้ยงสิ่งที่บริโภค ทั้งนี้ เพื่อเปนการเสริมใหเกษตรกรมีรายได
หมุนเวียนตลอดป ซ่ึงการปลูกแบบหมุนเวียนนี้ชวยปรับสภาพดินและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดีเชนกัน 
ดังนั้น เกษตรผสมผสาน จึงมีช่ือภาษาอังกฤษวา Integrated farming system ซ่ึงคําวา Integrate แปลวา การ
ผสมผสานเขาดวยกัน 

 เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและหรือมีการเลี้ยงสัตวหลายชนิด ในพื้นที่
เดียวกัน โดยที่กิจกรรมแตละชนิด จะตองเกื้อกูลประโยชนตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในไรนา เชน ดิน น้ํา แสงแดด อยางเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความสมดุล
ของสภาพแวดลอมและเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 
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               เหตผุลที่มาของรูปแบบการเกษตรผสมผสานจากการทําเกษตรกระแสหลกัโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ทําเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการผลิตสินคา เกษตรชนิดเดยีว เกิดปญหาหลายๆ ดานคือ  
                    ( 1) รายไดของครัวเรือนไมมีเสถียรภาพ 
                     (2) เศษวัสดุจากพืชและมูลสัตวไมไดนําไปใชประโยชน 
                     (3) การผลิตสินคาเดี่ยวบางชนิดใชเงนิลงทุนมาก 
                     (4) ครัวเรือนตองพึ่งพิงอาหารจากภายนอก 
 
              ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการที่หาระบบการผลิตในไรนา ที่สามารถใชประโยชนจากพื้นที่ทํากิน
ขนาดเล็ก เพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิต ลดการพึ่งพิงเงินทุน ปจจัยการผลิตและอาหารจากภายนอก เศษพืช
และมูลสัตว ซ่ึงเปนผลพลอยไดจากกิจกรรมการผลิต ไปใชใหเกิดประโยชนในไรนาและทําใหผลผลิตและ
รายไดเพิ่มขึ้น ระบบการผลิตดังกลาวคือ เกษตรผสมผสาน  
 
วัตถุประสงคของระบบการเกษตรผสมผสาน : กลาวไดดังนี ้
              (1)  เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานรายได 
              (2) เพื่อลดการพึ่งพาดานเงนิทุน ปจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก 
              (3)  เพื่อใหเกิดการประหยดัทางขอบขายและครอบครัวเกษตรกร 
              (4) เพิ่มรายไดจากพื้นที่เกษตรขนาดยอยที่จํากดั 

(5) เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ลดการทําลายสิ่งแวดลอม ทาํใหเกษตรกรมี
ความเปนอิสระในการดํารงชีวิต 
 
หลักการและเงื่อนไขของระบบเกษตรผสานผสาน : มีหลักการที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
              (1) มีกจิกรรมการเกษตรตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป และกจิกรรมทั้งสองชนิดนั้น ตองปฏบิัติในเวลาและ
สถานที่เดียวกนั มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดมากกวาใหเกิดกําไรสูงสุด 
              (2) เกิดการเกื้อกูลกันอยางตอเนื่องระหวางกิจกรรม เกื้อกูลกันระหวางพืชกับพืช พืชกับปลา สัตว
กับปลา พืชกับสัตว สัตวกับสัตว ซ่ึงลักษณะการเกื้อกูลกันของระบบเกษตรผสมผสาน จึงทําใหตนทุนการ
ผลิตลดลง หรือที่เรียกวาเปนการประหยัดทางขอบขาย (Economy of scope) และลดการพึ่งพิงปจจัยจาก
ภายนอกในที่สุด  
             ในดานเทคนิคและการจัดการไรนานั้น การเกษตรผสมผสานใหความสําคัญในเรื่องของการสราง 
ความหลากหลายของพืช สัตว และทรัพยากรชีวภาพ การใชประโยชนเกื้อกูลกันระหวางกิจกรรม การใชปุย
หมัก ปุยคอก การใชวัสดุหรือพืชคลุมดิน การปลูกพืชหลายระดับ มีแหลงน้ําในไรนา ซ่ึงจะไมเนนหนักวา
ตองมีการปฏิบัติ เชน สามารถใชพืชคลุมดิน ไถพรวนดิน หรือปุยเคมีก็ได 
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  การพัฒนารปูแบบระบบเกษตรผสมผสาน มีการปฏิบัติกันมานานแลว จากรูปแบบการผลิตที่งายๆ 
เชนการเลี้ยงปลาในนาขาว และหลังจากทีห่นวยงานของรัฐเขามามีบทบาทในดานการสงเสริมและวิจัยมาก
ขึ้น รูปแบบการผลิตจึงมีความซับซอนมากขึ้น มีการผสมผสานระหวางพืช สัตวและปลา โดยทั่วไปรูปแบบ
ของการผลิต และขนาดของกิจกรรมการผลิตในไรนาจะแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม ปจจัยทีก่ําหนดรูปแบบ
การผลิตมี 3 ประการคือ 
               (1) สภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ระดับความสูงต่ําของ
พื้นที่ แหลงน้ํา สภาพลมฟาอากาศและอื่นๆ 
            (2) สภาพแวดลอมทางชีวภาพของพื้นที่ ไดแก ชนิดของพืช สัตวและปลาที่สามารถปรับตัวเขากับ
พื้นที่ไดอยางเหมาะสม 
               (3) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ขนาดของพื้นที่ถือครอง จํานวนแรงงานใน
ครัวเรือน เงินออม ตลาด พฤติกรรมการบริโภค เปนตน 
 

  รูปแบบของระบบเกษตรผสมผสาน ถายดึรายไดรวมจากฟารมเปนหลักแลว สามารถแบงออกได
เปน 3 แบบ คอื 
              (1) การผสมผสานโดยยดึพชืเปนหลัก รายไดจากพืชจะเปนรายไดหลักของครัวเรือน สวนรายได
จากกจิกรรมอื่นๆ เชน ปลา และเลี้ยงสัตว จะเปนรายไดรอง 
          (2) การผสมผสานโดยยดึสัตวเปนหลัก รายไดหลักจะไดจากสัตวเล้ียง สวนรายไดจากพืชและปลา
จะเปนรายไดรอง 
              (3) การผสมผสานโดยยดึปลาเปนหลัก รายไดหลักมาจากการเลี้ยงปลา สวนรายไดจากพืชและสัตว
จะเปนรายไดรอง 
 
ขอดีเดนของระบบเกษตรผสมผสาน 
             (1) การลดความเสี่ยงและความไมแนนอนของรายได 
           (2) มีรายไดสม่ําเสมอ 
           (3) การประหยัดทางขอบขาย คาใชจายในไรนาลดลง มีรายไดสุทธิเพิม่มากขึ้น 
            (4) ลดการพึ่งพิงจากภายนอก  
             (5) ลดการวางงานตามฤดูกาล มีงานทําทั้งป ทําใหลดการอพยพแรงงาน 
 
  13.3.3. เกษตรทฤษฎีใหม  (The New Theory Agriculture) 

เปนรูปแบบหนึ่งของเกษตรยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกเกษตรกรไทยที่มี
พื้นที่ทํากินนอย และเปนตัวอยางบริหารจัดการพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความยั่งยืน เนื่องจากบน
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พื้นที่อันจํากัดนี้ เกษตรกรสามารถบริหารกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อการเลี้ยงชีพ มีกิน และสรางรายไดตลอด
ป โดยไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระยะยาว 
        การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม นับไดวาเปนระบบเกษตรที่เนนการจัดสรรทรัพยากรน้ําในไรนา 
เพื่อสรางผลผลิตอาหารที่พอเพียง และเพื่อการผลิตที่หลากหลาย สําหรับเปนแหลงรายไดที่มั่นคงแก
ครัวเรือนเกษตรกร ตลอดจนเปนการแกไขปญหาความยากจน และขาดแคลนทรัพยากรใหบรรเทาลง 
จนกระทั่งพัฒนาถึงขั้นที่เกษตรกร สามารถพึ่งตนเองได 
 

 เหตุผลท่ีมาของรูประบบการเกษตรทฤษฎีใหม เกิดจากการวิเคราะหปญหาทั่วไป โดยเฉพาะเกษตร
ในประเทศไทยมี 2 ปญหาที่สําคัญ คือ 
              (1) ปญหาภัยแลงจากการขาดแคลนน้ํา : เกษตรกรรมไทยมากกวา 70 เปอรเซ็นต อยูนอกเขต
ชลประทาน ทําใหกิจกรรมการเกษตรตองอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติเพียงอยางเดียว ทําใหเสียดุลระบบ
นิเวศ ซ่ึงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ไดมีการวิเคราะหความตองการใชน้ําในฤดูแลง ประมาณ 1,000 
ลูกบาศกเมตรตอ 1ไร ดังนั้น หากตองการปลูกขาว 5ไรและพืชผักผลไม 5ไร จึงตองมีน้ําเพื่อใช 10,000 
ลูกบาศกเมตร 
              (2) ความไมมั่นคงทางดานอาหารของเกษตรกร : การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม จึงเนนใหมกีาร
ผลิตขาวไวบริโภคไดตลอดปอยางนอย 5 ไร ก็จะสามารถดํารงชีพอยูได นอกเหนือจากการปลูกขาวแลว ก็ได
มีการเสนอใหจัดสรรพื้นที่สําหรับทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวอ่ืนๆ เพื่อเปนรายไดเสริมและลดคาใชจาย
ในครัวเรือน ดงันั้น ในพื้นทีท่ี่ถือครองอยูเฉลี่ย 10-15 ไร ควรมีการจัดสรรที่ดินออกเปนสัดสวนดังนี้ 

1) รอยละ 30 ของพื้นที่ ใหมีการขุดสระน้ําความจุประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตรไวใช
ในชวงฤดแูลง และเพาะเลี้ยงสัตวน้ําได 

     2) รอยละ 30 ของพื้นที่ ใชเพาะปลูกพืชผักสวนครัว หรือปลูกไมผลไมยืนตนเศรษฐกิจ 
     3) รอยละ 30 ของพื้นที่ ใชในการทํานาหรือปลูกขาว เพื่อสรางความมั่นคงในดานอาหาร 
     4) รอยละ 10 ของพื้นที่ เปนบริเวณที่อยูอาศัย 

                โดยสรุปแลว การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม นับไดวาเปนระบบเกษตรที่เนนการจัดสรรทรัพยากร
น้ําในไรนา เพื่อสรางผลผลิตอาหารที่พอเพียงและมีความหลากหลาย สําหรับเปนแหลงรายไดที่มั่นคงแก
ครัวเรือนเกษตรกร ตลอดจนเปนการแกไขปญหาความยากจน และขาดแคลนทรัพยากรใหบรรเทาลง 
จนกระทั่งพัฒนาถึงขั้นที่เกษตรกร สามารถพึ่งตนเองได 
 
วัตถุประสงคของระบบเกษตรทฤษฎีใหม มี 3 ประการ คือ 
              (1) ความมั่นคงทางดานอาหาร ทําใหมีอาหารเพื่ออุปโภคและบริโภคภายครัวเรือน เปนการพึ่งพา
ตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก จงึกอใหเกิดความมั่นคงทางดานอาหาร 
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              (2) การจัดการทรัพยากรน้ํา เนนการจัดหาแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตในไรนา มีการจัดการ
บริหารน้ําที่มีอยูอยางเกิดประโยชนสูงสุด 
              (3) ความมั่นคงทางดานรายได เนนการทําเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และจําหนายในสวนที่
เหลือ จึงจะกอใหเกิดรายไดที่มั่นคงแกเกษตรกร และเปนการลดคาใชจายในครัวเรือนอีกดวย 
 
หลักการของระบบเกษตรทฤษฎีใหม มีดังนี้ 

(1) หลักการทั่วไปของเกษตรทฤษฏีใหม 
1) เปนรูปแบบการทําการเกษตร สําหรับเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นทํากินอยางนอย 10-15 ไร

ในเขตอาศัยน้ําฝน 
                        2) การมีแหลงน้ําในไรนา สามารถใชประโยชนน้ําเพื่อทําการเกษตรทั้งการปลูกพืชและ
ประมง 
                       3)  เกษตรกรมีพื้นที่ทํานาซึ่งผลิตอาหารหลัก ใหมีผลผลิตเพียงพอแกการบริโภค 
                      4)   การแบงพื้นที่การเกษตรใหหลากหลายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและขายเพื่อเปนรายได
สูครอบครัว 
                      5)  การทํากิจกรรมหลายอยางเปนการใชทรัพยากรไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
                       6)  การปลูกไมผลและไมยืนตน ไมผลไวบริโภค มีฟนไวใช เปนการสรางความชุมชื้นแก
ธรรมชาติ 
                      7)  การมีแหลงกักเก็บน้ําในไรนา เกษตรกรจะใชน้ําอยางประหยัด เห็นคุณคาและเพิ่มปริมาณ
น้ําไดมากขึ้น 
             (2)  กิจกรรมเชิงระบบของการเกษตรทฤษฎีใหม 

1) กิจกรรมดานแหลงน้ํา ไดแก การใชน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภคในครัวเรือน 
ตลอดจนเลี้ยงปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ควรมีแหลงน้ําขนาดใหญไวรองรับในฤดูแลง 

2) กิจกรรมดานอาหาร ไดแก การมีผลผลิตเพื่อใชเปนอาหารของเกษตรกรและสัตวเล้ียง 
เชน ขาว พืชไร พืชผักสวนครัว และ สัตวน้ํา เปนตน 

3) กิจกรรมดานรายได ไดแก กิจกรรมในมิติดานเศรษฐกิจที่พิจารณารายไดที่เกิดขึ้นจาก
ระบบเกษตรทฤษฎีใหม เชน รายไดรายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป 

4) กิจกรรมพื้นที่บริเวณบาน ไดแก กิจกรรมในพื้นที่บาน มีทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว พืช
สมุนไพร ไมผลไมยืนตน การเลี้ยงสัตวและการเพาะเห็ด เปนตน 
             (3)  ประเด็นเฉพาะของการเกษตรทฤษฎีใหมโดยการระบุเปรียบเทียบบางประเด็น ที่ช้ีใหเห็นความ
แตกตางของการเกษตรทฤษฎีใหม และการเกษตรวิธีอ่ืนๆไวอยางนาสนใจ ดังนี้ 

1) เกษตรกรที่มีพื้นฐานตางๆไมตรงกับสมมติฐาน เชน มีพื้นที่มาก มีแหลงน้ํา สมบูรณ 
ฐานะดี และมีสมาชิกในครัวเรือนนอย ตองจางแรงงาน ก็มีสิทธิที่จะทําการเกษตรที่คลายคลึงกับแนวทฤษฎี
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ใหมได แตเปนการทําการเกษตรผสมผสานตามปกติ หรือเกษตรชลประทานตามปกติ ไมนาจะเรียกวา 
เกษตรทฤษฎีใหม 

2) ถาพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับการปลูกขาวหรือปลูกขาวไมได ก็ไมใชเกษตรทฤษฎีใหม แต
เปนการทําไรหรือทําสวนตามปกติ 
      
ขอดีเดนของการเกษตรทฤษฎีใหม สรุปได 5 ประการคือ 
              (1) เปนแนวทางที่เนนถึงวัตถุประสงคดานความมั่นคงทางดานอาหารภายในครัวเรือน 
               (2) เปนแนวทางที่เนนการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับไรนา 
               (3) เปนแนวทางที่ไมยึดติดกับเทคนิคเฉพาะในการจัดการการผลิตในไรนา 
               (4) เปนแนวทางที่เสนอแนวทางปฏิบัติไดอยางเปนลําดับขั้นตอน 
               (5) เปนแนวทางที่เนนกลุมเกษตรกรเปาหมายชัดเจน 
 

13.3.4. เกษตรอินทรีย  ( Organic agriculture) 
    เปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นมาจากการใหความสําคัญของความอุดมสมบูรณของดินโดยวิธีทาง
ธรรมชาติ ปฏิเสธการใชปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืชและสารเรงการเจริญเติบโตทุกชนิด เนื่องจากการใชปุยเคมี
และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในไรนา กอใหเกษตรกรประสบปญหาในดานสุขภาพอยางรุนแรง ประกอบกับ
ตองลงทุนสูง แตผลผลิตที่ไดมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม นอกจากนี้ สารเคมีที่ใชยังไป
ทําลายแมลงและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ เปนผลใหระบบนิเวศเกิดความไมสมดุล  เกษตรอินทรียจะเนนการ
ใชภูมิปญญาทองถ่ินที่เกิดจากประสบการณ ผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหมแบบพึ่งพาธรรมชาติเพื่อ
แกปญหา และนํามาสูความยั่งยืนทางการเกษตร 

 เปนรูปแบบหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภค เพราะความใสใจในสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม เกษตรรูปแบบนี้มุงเนนการใชความสมดุลทางธรรมชาติเปนหลัก โดยไมตองใชสารเคมี เพื่อ
ความปลอดภัยของสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งสุขภาพของสิ่งแวดลอม จึงอาจกลาวไดวา เกษตร
อินทรีย เปนการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ ใชซากพืช มูลสัตว การปลูก
พืชหมุนเวียน แรธาตุตามธรรมชาติในการปรับปรุงดิน ผสมผสานกับการกําจัดศัตรูพืชโดยชีวะวิธี หรือ
ส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติชวยในการควบคุมทําลายศัตรูพืช 
 
วัตถุประสงคของระบบเกษตรอินทรีย มีดังนี้ 
              (1) การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน : ดินเปนปจจัยสําคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตทุก
ชนิดเกิดขึ้น ดํารงอยูและตายไปตองอาศัยดิน ในขณะที่พืชเปนสิ่งมีชีวิตที่เปนอาหารของมนุษยและสัตว 
ฉะนั้น พืชจึงเปนแหลงอาหารเริ่มตนของสิ่งมีชีวิต ดินที่มีความอุดมสมบูรณตองมีคุณสมบัติที่ประกอบดวย
สวนสําคัญ 3 ประการ คือ แรธาตุ อินทรียวัตถุ และสิ่งมีชีวิต ดังนั้น เกษตรอินทรียจึงมีวัตถุประสงคเพื่อสราง



168 
 
ความอุดมสมบูรณใหแกดินโดยใหความสําคัญของโครงสรางทางกายภาพของดิน และองคประกอบที่เปน
ธาตุอาหารพืช อินทรียวัตถุและสิ่งมีชีวิตในดิน 
               (2) การสรางความปลอดภัยของอาหาร : เนื่องจากการใชสารเคมีในปริมาณที่มากและสะสมเปน
ระยะ เวลานานของรูปแบบการ เกษตรกระแสหลัก  กอให เกิ ดผลกระทบตอ ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอพัฒนาการของภูมิปญญาทองถ่ิน และที่สําคัญที่สุด คือ 
ผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภคจากสารพิษที่ตกคางในผลผลิตทางการเกษตร 
 
หลักการและเงื่อนไขของระบบเกษตรอินทรีย มีดังนี้  
                (1) การหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการผลิต 
                (2) การเพิ่มพูนความสมบูรณของดินโดยการใชปุยหมัก ปุยคอก จุลินทรีย เปนตน 
                (3) การควบคุมและกําจัดศัตรูโดยชีวภาพ กายภาพ และอินทรียเคมีหรือโดยวิธีธรรมชาติ 
                  เนื่องจากในแนวทางการเกษตรแบบอินทรียนั้น หัวใจสําคัญ คือ การปรับปรุงดินใหมีสภาพอุดม
สมบูรณมากที่สุด เทคนิคตางๆ ในการปรับปรุงดิน จึงถือเสมือนวาเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จของ
การเกษตรอินทรีย อาทิ เชน 

1) การใชระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน พืชหมุนเวียน ปลูกพืชสดเปนปุย 
   2) การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร คือ ปุยหมัก ปุยคอก เศษพืชที่มีในไรนา 

 3)  การใชจุลินทรียในดิน เชน โปรโตซัว เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เปนตน ทําใหเกิด
กระบวนการทาชีวเคมี ในการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน ในการปรับปรุงดิน 

   4) ใชวัสดุที่เกิดจากธรรมชาติประกอบดวยหินที่มีแรธาตุอาหารที่ตองการ 
 5) การใชชีวะวิธีหรือส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน การกําจัดเพลี้ยออนโดยใชวาน

น้ํา พญาไรใบ และทานตะวัน เปนตน 
   6) การใชกลวิธีในการดักจับศัตรูพืช เชนติดไฟลอแมลง กาวกับดัก เปนตน 

  
  การพัฒนารูปแบบของระบบเกษตรอินทรีย แนวคิดเกษตรอินทรียในประเทศไทย ไดรับการ
พัฒนามาจากประสบการณในทางปฏิบัติ ของผูที่เปนทั้งนักวิชาการเกษตรและเกษตรกร ปจจุบันเกษตรกรที่
ทําการเกษตรอินทรียในประเทศไทยมีกรรมวิธีที่หลากหลายในการจัดระบบการผลิต เชน ทําการเพาะปลูก
พืชหลายชนิดผสมผสานกันเพื่อใหเกิดความหลากหลาย ใชชีวะวิธีในการกําจัดศัตรูพืช หรือทําการปลูกพืช
ชนิดเดียวแตไมใชปุยเคมี และไมใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษไดรับความ
สนใจจากผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ และมีแนวโนมการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการโดย
ขึ้นอยูกับขนาด ความสด รสชาติ มาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้น จึงมีการกําหนดมาตรฐานสากลของสมาพันธ
ขบวนการเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federal of Organic Agriculture Movement : IFOAM) ซ่ึง
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ตอมาในประเทศไทยไดเปลี่ยนเปน สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย หรือ มกท.(Organization Agriculture 
Certification Thailand : ACT)รูปแบบเกษตรอินทรีย สามารถจําแนกตามประเภทของพืชที่ปลูกไดดังนี้ 
              (1) การปลูกพืชผักในแบบเกษตรอินทรียเปนการปลูกผักชนิดเดียวหรือปลูกผสมผสานกันหลาย
ชนิดในพื้นที่เดียวกัน 
              (2) การปลูกพืชไรในแบบเกษตรอินทรีย เชน ขาว ซ่ึงมีการพัฒนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
เปนระบบธุรกิจเกษตรอินทรีย อาจจะมีการประยุกตโดยเพิ่มพืชตระกูลถ่ัว หรือเล้ียงปลาในนาขาวไปดวยก็
ได 
              (3) การปลูกไมผลในแบบเกษตรอินทรีย เปนการหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี ใชปุยจากเศษเหลือของ
พืช มูลและซากสัตว เปนอาหารของจุลินทรียเพื่อชวยในการปรับปรุงดิน ไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อ
ความปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค 
 
ขอดีเดนของระบบเกษตรอินทรีย มีดังนี้  
              (1) การกอใหเกิดผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
              (2) การเพิ่มมูลคาของผลผลิตและตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
              ( 3) การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน 
 

13.3.5. เกษตรธรรมชาติ  (Natural  agriculture)  
               ระบบการเกษตรในปจจุบันกอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางดานการ
ทําลายความสมดุลทางธรรมชาติไรนา คือ การเริ่มกระบวนการแหงการปรับเปล่ียนแนวความคิดและแนว
ทางการทําการเกษตร เพื่อใหเปนการทําการเกษตรที่สามารถรักษาสภาพแวดลอม ดวยการไมทําลายดิน ไม
ใชปุยเคมีหรือสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช และยึดถือกฎแหงธรรมชาติ ตลอดจนเปนการทําเกษตรกรรมที่ทําให
เกษตรกรสามารถมีชีวิต และความเปนอยูแบบพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได (Self-sufficiency and 
self-reliance) 
                เกษตรธรรมชาติเปนชื่อเฉพาะที่หมายถึง ประเภทของการทําเกษตรกรรม ซ่ึงไดรับการพัฒนาและ
เผยแพรโดยนักเกษตรธรรมชาติชาวญ่ีปุน ช่ือ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ(Masanobu Fukuoka) เขาเชื่อวาแทจริง
แลวมนุษยไมรูอะไรเลยและไมอาจเขาใกลธรรมชาติ จึงยึดถือหลักการของอกรรม (Do-nothing) หรือการไม
กระทํา คือการปลอยทุกอยางเปนไปตามยถากรรม การงดเวนกิจกรรมตางๆ ที่ไมจําเปนทุกชนิด และไมแยก
ทุกสิ่งออกจากธรรมชาติ 

   เกษตรธรรมชาติ เปนระบบเกษตรที่คํานึงถึงระบบนิเวศและสภาพแวดลอมเปนหลัก  เชน  เนน
การไมไถพรวนดิน ใชปุยธรรมชาติ ไมกําจัดวัชพืช ใชการคลุมดินและใชธรรมชาติใหเกิดประโยชน โดยไม
ทําลายธรรมชาติดวยกันเอง ทั้งยังใหความสําคัญกับดิน เพราะเปนแหลงกําเนิดของพืชหลายชนิด 
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                 จากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปไดวา เกษตรธรรมชาติ คือระบบเกษตรกรรมที่สรางผลผลิตพืช และ
สัตวใหสอดคลองกับนิเวศของพื้นที่ โดยพยายามแทรกแซงการใชปจจัยและเทคโนโลยีทางการผลิตตางๆ 
ใหนอยที่สุด เพื่อใหระบบเกษตรกรรมและธรรมชาติ สามารถเกื้อกูลซ่ึงกันและกันเปนองครวม 
 

วัตถุประสงคของระบบเกษตรธรรมชาติ เนนความสามารถที่จะนํากระบวนการควบคุมทาง
ธรรมชาติ โดยไมมีการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช รวมไปถึงไมมีการใชปุยเคมีหรือการ
แทรกแซงใดๆ ในการบํารุงดิน การปลอยใหธรรมชาติในรูปของพืชชนิดตางๆ ที่มีระบบการเจริญเติบโตและ
วงจรชีวิตที่แตกตางกันควบคุมกันเอง จะกอใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติไดในที่สุด 
 

หลักการและเงื่อนไขของระบบเกษตรธรรมชาติ จากแนวความคิดและหลักของอกรรม หรือการไม
กระทํา กอใหเกิดหลักการพื้นฐานของเกษตรกรรมธรรมชาติ 4 ขอ คือ 

(1)  การไมไถพรวนดิน เนื่องจากธรรมชาติ ดินมีการไถพรวนดินโดยตัวมันเองอยูแลว จากการ
ชอนไชของแมลง และสิ่งมีชีวิตเล็กในดิน ทําใหการไถพรวนดินกอใหเกิดการทําลายโครงสรางของดิน ทํา
ใหดินจับตัวกันแนนแข็ง รากพืชและสิ่งมีชีวิตในดิน ไมสามารถทําหนาที่ตามธรรมชาติได อีกทั้งยังทําให
เกิดปญหาการสูญเสียหนาดินอีกดวย 
             (2) การไมใชปุยเคมี หรือทําปุยหมัก เนื่องจากการทําปุยหมักจะมีผลตอพืชในเวลาอันสั้น มีธาตุ
อาหารที่ไมสมบูรณ และยังมีผลตอโครงสรางของดินและความอุดมสมบูรณในระยะสั้น และเปนงานที่หนัก
แกเกษตรกร อยางไรก็ตาม การใชปุยอินทรียหรือปุยพืชสดสามารถกระทําได เพื่อการปรับสภาพแวดลอมที่
เสียไป ปุยคอกก็สามารถใชไดในปริมาณพอเหมาะสม 
             (3) การไมกําจัดวัชพืช  เนื่องจากการกําจัดวัชพืชเปนงานที่หนัก และเปนภาระแกเกษตรคอนขางมาก 
ยังมีผลตอโครงสรางดินและทําใหดินขาดพืชคลุมดิน ดังนั้น จึงควรยอมรับการดํารงอยูของวัชพืช มองเห็น
คุณคาและประโยชนของหญาหรือวัชพืชในฐานะของการเปนพืชคลุมดิน 
             (4) การไมใชสารเคมีปราบศัตรูพืช การใชสารเคมีปราบศัตรูพืชนอกจากจะทําลายศัตรูพืชแลว ยัง
ทําลายสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชนตอพืชหรือส่ิงมีชีวิตที่เปนศัตรูธรรมชาติทําใหเสียสมดุลธรรมชาติ และยัง
กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม มลพิษ และปญหาสารพิษตกคางตามมาอีกดวย ทั้งนี้ควรใชกลไกทาง
ธรรมชาติทําหนาที่ศัตรูพืชดวยตัวมันเอง 

   ระบบเกษตรธรรมชาติ ทําใหเกษตรกรในไรนาตองเกื้อกูลกับระบบธรรมชาติเทานั้น หลักเกณฑ
และเงื่อนไข ตางๆ เหลานี้ จะทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิต มีชีวิตความเปนอยูที่มีเสถียรภาพ
มากขึ้นภายใตระบบนิเวศที่สมดุลในไรนา นอกจากนี้ ระบบเกษตรธรรมชาติยังใหความสําคัญอยางยิ่งกับ
เร่ืองของการคลุมดิน และการปลูกพืชเพื่อบํารุงดิน ทั้งนี้ เพื่อปองกันผลเสียที่เกิดขึ้นกับดิน โครงสรางของ
ดินและความสมดุลของดิน ตลอดจนปญหาการสูญเสียและการชะลางหนาดิน 
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 การพัฒนารูปแบบของระบบเกษตรธรรมชาติ  แนวความการพัฒนารูปแบบเกษตรธรรมชาติใน
ประเทศไทย เกิดขึ้นในราวป พ.ศ.2530 ภายหลังจากที่ขอเขียนเรื่อง One Straw Revolution ของนายมาซาโน
บุ ฟูกูโอกะ ไดรับการถอดความและตีพิมพเปนภาษาไทย และแนวความคิดเรื่องเกษตรธรรมชาติก็ไดรับการ
ขานรับอยางกวางขวาง ตอมากลุมสันติอโศก นับเปนกลุมบุคคลกลุมแรกที่ไดขานรับแนวความคิดเรื่อง
เกษตรกรรมธรรมชาติ และไดมีการตีพิมพและเผยแพรแนวคิดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรกรรมธรรมชาติ
ออกไป ทําใหเปนแรงบันดาลใจใหกับเกษตรกรจํานวนหนึ่งนํามาปฏิบัติ 
               อนึ่ง หลังการมาเยือนประเทศไทยของนายฟูกูโอกะ มีการตื่นตัวและการยอมรับในแนวความคิด
เร่ืองเกษตรกรรมธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดตั้ง กลุมศึกษาเกษตรธรรมชาติ ขึ้นโดย
เกษตรกรผูที่สนใจและองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อใหเกิดการเรียนรู เชน การพบวาดินในหลายพื้นที่ เนื้อดินมี
ความแข็งมาก ไมมีความอุดมสมบูรณ การทํานาโดยไมไถพรวนเลย จึงเปนไปไดยาก ดังนั้น จึงมีการอนุโลม
ใหไถพรวนไปกอนในกรณีที่ดินแข็งและไมสมบูรณ ทําใหเกิดการถกเถียงและอภิปรายกันอยางกวางขวางวา
ผิดหลักเกษตรธรรมชาติหรือไม 
 
รูปแบบระบบเกษตรธรรมชาติ มีดังนี้ 
              (1) ระบบการเกษตรธรรมชาติในเขตนิเวศที่ราบลุม : ควรปรับระบบแปลงเพื่อใหมีระบบการระบาย
น้ําที่ดี หากเลี้ยงสัตวจําพวก วัว ควาย ควรจัดการมิใหสัตวเขามาทําลายพื้นที่เพาะปลูก 
              (2) ระบบการเกษตรธรรมชาติในเขตนิเวศที่ดอนและที่สูง : ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช
พื้นที่ใหเหมาะสม โดยการลดพื้นที่การทํานาหรือ พืชไรลง และเพิ่มพื้นที่แหลงน้ํา การปลูกไมผลและไมยืน
ตนอื่นๆ  
 
ขอดีเดนของระบบเกษตรธรรมชาติ มีอยู 2 ประการ คือ 
              (1) การฟนฟูความสมดุลของระบบนิเวศ 
              (2) การลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก 
        
                 การสงวนรักษาอนุรักษระบบนิเวศและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ถือเปนหลักเกณฑ 
วัตถุประสงค และขอดีเดนของแนวคิดการพัฒนาเกษตรยั่งยืน แตระบบการเกษตรยั่งยืนจะเกิดขึ้นไมได หาก
ตัวเกษตรกรเองไมมีความยั่งยืนดานมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิต ซ่ึงการเกษตรยั่งยืนสามารถ
ตอบสนองความตองการของความยั่งยืนทางดานนี้ไดอยางดี  ทั้งยังสืบตอไปถึงรุนลูกรุนหลานไดอีกดวย 
และนี่คือความยั่งยืนของระบบเกษตรอยางแทจริง  ดังนั้น แนวความคิดของพัฒนาระบบเกษตรอยางยั่งยืน 
สามารถนํามาประยุกตบูรณาการดําเนินงานไดดี เหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดทํา
โครงการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดินอีกดวย   
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14. การบริหารและจัดการระบบอนรุกัษดินและน้าํในเขตพัฒนาที่ดิน 

 14.1. หลักเกณฑและขั้นตอนการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพฒันาที่ดนิ 
โครงการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน ตองมีการคัดเลือกพื้นที่ และกําหนด

วงรอบเขตพัฒนาที่ดิน กอนเปนลําดับแรก   เพื่อใชดําเนินงานตางๆ เชน การสํารวจและจัดทําแผนที่ภูมิ
ประเทศ แผนที่ดิน แผนที่สภาพการใชที่ดิน แผนที่วางแผนการใชที่ดิน  จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา  
พัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุงบํารุงดิน ในพื้นที่ดําเนินการ ไดถูกตองตามแนวทางและหลักการที่กรมพัฒนาที่ดิน 
กําหนดไว โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและหลักเกณฑดําเนินการดังภาพที่ 7 ภาพที่ 8  และภาพที่  9 

 
14.2 . การคัดเลือกพื้นท่ีเขตพฒันาท่ีดิน   

สถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) ดําเนินการคัดเลือกพื้นเกษตรกรรมที่มีปญหาการใชประโยชนที่ดิน และ
เกษตรสวนใหญใหความรวมมือดําเนินการพัฒนาที่ดิน เพื่อกําหนดเปนเขตพัฒนาที่ดิน โดยมีหลักเกณฑการ
คัดเลือกพื้นที่ ดังนี้  
 
 14.2.1.  การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาที่ดินตามลักษณะลุมน้ํา 
                 (1) สพด. ประชุมชี้แจงเกษตรกร ผูนําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหรับทราบถึง
วัตถุประสงคการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน วิธีดําเนินการ และประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับจากการ
ดําเนินการ  

(2) สพด. วงรอบพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ลงในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ควรมีคา
พิกัดของพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินอยางนอย 4 จุด  

(3) สพด. จัดทําขอมูลเบื้องตน เชน ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ขอมูลทั่วไป เชน สภาพ
เศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร และสภาพปญหาของพื้นที่ 

(4) สพด. สงขอมูล ตามขอ 1-3 ใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.) เพื่อกําหนดเขตพัฒนาที่ดิน
พรอมระบุช่ือลุมน้ํายอย/สาขา และขึ้นทะเบียนเขตพัฒนาที่ดิน 

 
 14.2.2.  การขึ้นทะเบียนเขตพัฒนาที่ดิน  
               (1) สพข. จัดสงขอมูลเขตพัฒนาที่ดินที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนา
ที่ดินแลว ใหกองแผนงาน (กผง.) นําเสนอกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาและขึ้นทะเบียนเปนเขตพัฒนาที่ดิน โดย
จัดสงขอมูลดังกลาวในรูปแบบเอกสารแผนพิมพและดิจิตอลไฟล จํานวน 1 ชุด  
              (2) กองแผนงาน (กผง.) แจงผลการพิจารณาให สพข. ทราบ และประสานหนวยงานสวนกลางที่
เกี่ยวของ หาก สพข. และ สพด. ตองการขอรับการสนับสนุนขอมูลตางๆ  
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ภาพที ่ 7  ขั้นตอนการกําหนดเขตและขึ้นทะเบียนเขตพฒันาที่ดิน 
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 14.2.3.  การจัดทําแผนแมบทดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน  
  (1) การวิเคราะหปญหาสภาพพื้นที่ ขอบเขตพัฒนาที่ดิน และความตองการของเกษตรกร  
สพด. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ปญหาและอุปสรรค (SWOT) ของเขตพัฒนาที่ดิน สพข. สรุปและลําดับ
ความสําคัญ ปญหาของพื้นที่และความตองการของเกษตรกร ตรวจสอบวงรอบขอบเขตพื้นที่ดําเนินการจากแผน
ที่ มาตราสวน 1:50,000 ที่ สพด. สงมา โดยพิจารณาจากแผนที่เสนชั้นความสูง (มาตราสวน 1:4,000) แลวนํามา
กําหนดวงรอบขอบเขตพื้นที่ดําเนินการตอไป 
      (2) ทําแผนที่และขอมูลแผนที่  สพข. ดําเนินการทําแผนที่และขอมูลแผนที่ มาตราสวน 1:25,000 ของ
เขตพัฒนาที่ดิน ซ่ึงประกอบดวยแผนที่ตางๆ ดังนี้   
      1) แผนที่ขอบเขตพื้นที่บนภาพถายออรโธสี  

           2) แผนที่เสนชั้นความสูง แผนที่ความลาดชัน  แผนที่ดิน แผนที่สภาพภูมิอากาศ  
                3) แผนที่สภาพการใชที่ดิน (Land use map) แผนที่ถือครอง 
             4) ช้ันขอมูลคุณภาพลุมน้ํา/ปาไม 
             5) แผนที่ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ เชน ถนน ทางน้ํา หมูบาน ฯลฯ 
             6) แผนการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน 
             7) แผนที่แผนการใชที่ดิน (Land use planning map) 
หมายเหตุ :  สพข. สามารถประสานขอขอมูลดังกลาว และขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานสวนกลางของ
กรมพัฒนาที่ดนิ ที่เกีย่วของได  

     (3) การสํารวจวเิคราะหพื้นที่อยางละเอียดเพื่อกําหนดพื้นที่ดําเนินการ  
      1) กําหนดพื้นที่ดําเนินการในเขตพัฒนาที่ดิน : กําหนดจุดพื้นที่ดําเนินการที่เปนตัวแทนปญหา
หลักของเขตพัฒนาที่ดิน (พื้นที่เขตพัฒนาที่ดินอาจมีพื้นที่ดําเนินการหลายจุด แตละจุดเปนตัวแทนปญหาของ
พื้นที่)จัดทําแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 4,000 แสดงขอบเขตวงรอบพื้นที่ดําเนินการ  วางแผนงานจัดระบบ
อนุรักษดินและน้ํา/การจัดการดิน/การปรับปรุงบํารุงดิน 
     2) ประชุมชี้แจงแผนงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 
  -ประชุมชี้แจงแผนงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา/การปรับปรุงบํารุงดิน และกิจกรรมพัฒนา
ที่ดินในพื้นที่ดําเนินการแกเกษตรกร ผูนําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  -ปรับปรุง/แกไขแผนงาน (กรณีมีปญหาอุปสรรค) 
       -ขอความเห็นชอบแผนการดําเนินงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ําจากเกษตรกร ผูนําชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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            3) จัดทํารายงานเบื้องตนของเขตพฒันาที่ดิน สงรายงานเบื้องตนเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารเขตพัฒนาที่ดินประจาํ สพข. พิจารณาใหความเหน็ชอบ (หากไมเห็นชอบ/แกไขปรับปรุง แลวนํามา
เสนอคณะกรรมการฯ อีกครัง้)  
 
 14.2.4.  จัดทํารายงานแผนแมบทการดําเนินงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน: 
ประกอบดวยขอมูลตางๆ ดังนี้  

(1) ขอมูลพื้นฐานทั่วไป ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ส่ิงแวดลอม สภาพภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม วิเคราะหปญหาของพื้นที่ ความตองการจองเกษตรกร จัดลําดับความสําคัญของปญหาที่ตองการแกไขและ
พัฒนา  

(2) ขอมูลพื้นฐานการสํารวจดิน วิเคราะหดิน แผนการใชที่ดิน พื้นที่ดําเนินการ แผนการดําเนินงาน 
และออกแบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน/การปรับปรุงบํารุงดิน/กิจกรรมพัฒนาที่ดิน 
พรอมแผนที่ทั้งหมด  

(3) การประเมินราคางานจัดระบบอนุรักษพรอมแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ํา/การปรับปรุงบํารุง
ดิน /กิจกรรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนงานในเขตพัฒนาที่ดิน (แยกตามพื้นที่ดําเนินการ/ปญหาของพื้นที่) 

(4) การประเมินความคุมคาทางเศรษฐกิจที่จะดําเนินการ 
(5) วางแผนติดตามและประเมินผลการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน 

 
 14.2.5.  การขออนุมัติงบประมาณดําเนินการ 
                สพด. จัดสงรายงานแผนแมบทการดําเนินงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน ตามขอ 4 
มายัง กองแผนงาน (กผง.) เพื่อการตรวจสอบและขออนุมัติงบประมาณดําเนินการตอไป อนึ่ง กรณีมีปญหาขอ
สงสัยของแผนการดําเนินงาน/แผนและแบบระบบการอนุรักษดินและน้ํา/การปรับปรุงบํารุงดิน/กิจกรรมพัฒนา
ที่ดินของเขตพัฒนาที่ดิน อยางไรก็ตาม  กผง. สามารถประสานใหหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณา ตรวจสอบ
และขอความชวยเหลือได เชน สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (สวจ.) สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
(สวพ.) เปนตน  
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ภาพที่  8  ขั้นตอนการสํารวจและยกรางแผนการดําเนนิงานเขตพัฒนาที่ดิน 



177 
 

 

 
ภาพที่  9  ขั้นตอนการเสนอแผนงานจดัระบอนุรักษดนิและน้ําเพื่อขออนุมัติแผนงานและงบประมาณ 
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 14.3. คณะกรรมการบริหารและจัดการเขตพัฒนาท่ีดิน 

 การจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน ตองใชความรูสหวิชาการดานการพัฒนาที่ดิน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงาน
จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน ซ่ึงเปนการบูรณาการงานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินอยาง
เปนระบบ มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล สามารถตรวจสอบติดตามประเมินผลการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน ทั้งดาน
การบริหาร จัดการและตัวช้ีวัดทางวิชาการ  ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตที่รับผิดชอบเขต
พัฒนาที่ดินนั้น ตองแตงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการบริหารและจัดการเขต
พัฒนาที่ดินอยางเปนระบบ ดังนี้  

14.3.1.  การจัดองคกรเพื่อดาํเนินการจัดทําเขตพัฒนาท่ีดิน 
                (1) คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดิน มีองคประกอบและหนาที่ ดังนี ้
  1) องคประกอบ 

ก. ผูอํานวยการสํานักงานพฒันาที่ดินเขต  เปนประธาน 
                                  ข. หัวหนาฝาย/ผูอํานวยการสวนตางๆ ของ สพข. ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ 
ผูแทนสํานักวจิัยและพัฒนาการจัดการทีด่นิ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักสํารวจและวิจยั
ทรัพยากรดนิ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ และสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  เปน
กรรมการ 

ค. ผูอํานวยการสวนวางแผนการใชที่ดิน  เปนเลขานุการ 
  2) หนาที ่

ก. พิจารณากลั่นกรองและสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ เพื่อกําหนดเขตพัฒนาที่ดิน 
ข. จัดทําแผนที่มาตราสวน 1: 25,000 ในการกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ขอบเขต

พื้นที่ลุมน้ําใหครอบคลุมพื้นที่ดําเนินการ เพื่อวิเคราะหปญหาของพื้นที่/ความตองการของเกษตรกร และ
กรอบแนวทางการแกไขในภาพรวมของลุมน้ํา 

ค. พิจารณาอนุมัติแผนงาน แผนปฏิบัติการ เพื่อใชเปนแผนหลักในการดําเนินงานเขต
พัฒนาที่ดินลุมน้ํา และเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป และ/หรืองบประมาณทองถ่ิน/จังหวัด 

ง. สนับสนุนการปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผล 
จ. รวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอกรมฯ 
ฉ. แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสม 

(2) คณะทํางานสํารวจและออกแบบงานอนุรักษดินและน้ํา (ระดับเขต) มีองคประกอบและ
หนาที่ ดังนี้  

1) องคประกอบ  
ก. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธาน 
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ข. ผูแทนสถานีพัฒนาที่ดิน หัวหนาฝายสํารวจเพื่อทําแผนที่ ผูอํานวยการสวนวาง
แผนการใชที่ดิน ผู อํานวยการสวนวิเคราะหดิน ผูอํานวยการสวนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เปน
คณะทํางาน 
  ค. ผูอํานวยการสวนวางแผนการใชที่ดิน  เปนเลขานุการ 
  2) หนาที่ 

ก. จัดทําขอมูลพื้นฐานในพื้นที่ เพื่อวิเคราะหปญหาและหาแนวทางรวมกับเกษตรกร โดย
จัดทําแผนที่ มาตราสวน 1:4,000 เพื่อทําแผนที่การถือครองที่ดินรายแปลง ขอบเขต พื้นที่ดําเนินการ แผนที่
จําแนกชั้นความลาดชันของพื้นที่ จัดทําแผนที่ มาตราสวน 1:4,000 เพื่อทําแผนที่ภาพถายออรโธสี แผนที่
สภาพการใชที่ดินปจจุบัน แผนที่ดินแบบละเอียด แผนที่วางแผนการใชที่ดิน และขอมูลสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 
  ข. สํารวจ วิเคราะหดิน และศักยภาพดิน 

ค. วิเคราะหสภาพปญหา กําหนดกิจกรรมแนวทางแกไข และการใชมาตรการอนุรักษ
ดินและน้ํา เพื่อจัดทําแผนงาน แผนปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่ดําเนินการเขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํา 

ง. เสนอ (ราง) แผนการดําเนินงานจัดวางระบบอนุรักษดินและน้ําที่จัดทํา เพื่อช้ีแจง
เกษตรกร ผูนําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ 

จ. สรุปรายงาน (ราง) แผนแมบทการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน แผนปฏิบัติการพัฒนา
ในพื้นที่ดําเนินการเขตพัฒนาที่ดิน ลุมน้ําเปนรูปเลมตามแบบฟอรมที่กําหนด เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
เขตพัฒนาที่ดิน 

14.4.  การวิเคราะหและกําหนดดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาที่ดิน 
สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักสํารวจและวิจัย

ทรัพยากรดิน สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน และกองแผนงาน รวมกับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
ดําเนินการวิเคราะหลุมน้ําสาขา และจัดทําดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน (กอน-หลัง) ในดานตางๆ 
ดังนี้ 
  (1) ดานดิน 
                (2) ดานน้ํา 
                (3) ดานสิ่งแวดลอม 
                (4) ดานปาไม 
                (5) ดานเศรษฐกิจและสังคม (ประชากร/ชุมชน) 
  โดย กผง. ประสานติดตามการปฏิบัติงานหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมายและแผนงาน 
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14.5.  การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 
              คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดดังกลาว ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน
สํารวจและออกแบบงานอนุรักษดินและน้ํา (ระดับเขต) รวมกับ กผง. ดําเนินการติดตามผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน และรายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานเสนอกรมพัฒนาที่ดินโดยให กผง. เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลและเอกสารตางๆ ของการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดินทั้งหมด เพื่อใช
ประโยชนในการพิจารณาบริหารและจัดการลุมน้ําของประเทศไทยตอไป 
 
 14.6. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารและจัดการเขตพฒันาท่ีดิน 
   การพัฒนาที่ดินที่ไมถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการยอมกอใหเกิดปญหาดินเสื่อมโทรม และ
สงผลกระทบตอความเปนอยูของเกษตรกร ซ่ึงเปนคนสวนใหญประมาณ 30 ลานคน กระจายอยูกันทั่ว
ประเทศ การฟนฟูและปองกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน โดยเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของไมเพียงพอ
ทั้งในดานบุคลากรและงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะในสถานการณที่ประเทศกําลังมีปญหา
ทางดานเศรษฐกิจในขณะนี้ ดังนั้น ความจําเปนที่จะตองใหเกษตรกรหรือประชาชนในทองถ่ินใหมามีสวน
รวมในการดูแลรักษาทรัพยากรที่ดิน จึงเปนแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ โดยเฉพาะแก
ชุมชนในทองถ่ินนั้นๆ ไดเปนอยางดี กรมพัฒนาที่ดิน ไดริเร่ิมการมีสวนรวมของเกษตรกรและประชาชนไว 
ในรูปแบบหมอดินอาสาคือ 
        หมอดินอาสา หมอดินอาสาหรือหมอดินอาสาประจําหมูบาน คือเกษตรกรที่สนใจงานพัฒนาที่ดิน
และสมัครใจเปนอาสาสมัครของกรมพัฒนาที่ดิน  พรอมที่จะทําการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ
ของกรมพัฒนาที่ดินและใหคําแนะนําแกเกษตรกรทั่วไปในหมูบาน   
          หัวหนาหนวยพัฒนาที่ดิน จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูสมัคร โดยหมอดินอาสา
ประจําหมูบาน 1 คน จะดูแลเกษตรกรในหมูบานของตน หรือหากหมูบานนั้นมีเกษตรกรจํานวนมาก เชน 
การจัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตรมากกวา 1 กลุม ก็สามารถแตงตั้งหมอ
ดินอาสาประจําหมูบานเพิ่มขึ้น โดยอยางนอยหมอดินอาสาประจําหมูบาน 1 คน ตองดูแลกลุมเกษตรกรที่มี
สมาชิกไมนอยกวา 50 คน นอกจากนั้น ยังมีหมอดินอาสาประจําตําบล  หมอดินอาสาประจําอําเภอ หมอดิน
อาสาประจําจังหวัดที่ไดรับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจําอําเภอดวยกัน   เพื่อชวยเหลือสนับสนุน
ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน และดูแลเครือขายสมาชิก หมอดินอาสาในแตละระดับประจําตําบล  อําเภอ และ
จังหวัดตามลําดับ  ทั้งนี้ยังมี “ครอบครัวหมอดิน” ประกอบดวย เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน  หมอดินอาสา  
และยุวหมอดินทั่วประเทศ  เครือขายหมอดินอาสาเหลานี้  ตองมีสวนรวมในการบริหารและจัดการ ตลอดจน
ขับเคลื่อนดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในเขตพัฒนาที่ดิน   ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินเขตพัฒนาที่ดินมี
ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์และมีความยั่งยืนตลอดไป  
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15. แนวทางและความคิดเห็นการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน 
 
15.1. แนวทางการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน 

  การบริหารและจัดการโครงการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค สัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพ ไดประโยชนและมีความยั่งยืน ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

   15.1.1. การใชประโยชนที่ดินตามเขตเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจ ที่กําหนดไวในแผนการใช
ที่ดินของจังหวัด การกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจเหลานี้ ถาไดนําพื้นที่ดังกลาวไปใชดําเนินงาน
โครงการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน จะเกิดประโยชนอยางเต็มที่แกนักวางแผน 
นักวิชาการเกษตร นักสงเสริม ตลอดจนตัวเกษตรกรเอง ทั้งนี้เพราะ 
               (1) งายตอการควบคุมดูแล การกําจัดโรคแมลง การขยายพันธุ การชลประทาน ตลอดจนการ
สงเสริมหรือการใหคําแนะนําของเจาหนาที่ตางๆ เพราะในโซนเดียวกันจะมีความตองการของปจจัยในการ
ผลิตคลายคลึงกัน 

(2)  ชวยในการคาดคะเนปริมาณผลผลิตของจังหวัด และสะดวกในการติดตามผลวาบรรลุถึง
เปาหมายที่ทางจังหวัดตองการหรือไม 

(3)  ชวยในการพิจารณาเลือกชนิดของพืชที่ปลูกตามความตองการของตลาดโดยใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของที่ดิน 
  15.1.2. การเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ใหไดผลอยางจริงจังนั้น ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพ
ที่เปนอยูปจจุบัน เชน หาวิธีการปรับปรุงบํารุงดินที่เหมาะสม มีการเลือกใชพันธุพืชที่ดี มีการกําหนดเวลา
การปลูกพืชที่สอดคลองกับสภาพอากาศ พื้นที่ที่มีการชลประทานควรมีการพัฒนาระบบชลประทานใหมี
ประสิทธิภาพตลอดจนมีหลักในการปองกันโรคและแมลงที่ดี 
  15.1.3. การจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สภาพของดิน 
ปริมาณน้ําฝน หรือลักษณะของแหลงน้ํา ตลอดจนอายุและลักษณะของพืชที่จะปลูกระบบการปลูกพืชไม
จําเปนตองเปนระบบเดียวกันทั้งจังหวัด การจะใชระบบการปลูกพืชแบบไหนขึ้นอยูกับความเหมาะสม ซ่ึง
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการ แตควรยึดหลักเกณฑวาจะพยายามปลอยใหดินอยูในสภาพวาง
เปลาระยะเวลาที่นอยที่สุด หรืออีกนัยหนึ่งพยายามปลูกพืชหลายๆ ชนิด ในรอบปนั่นเอง 
 15.1,4. การกําหนดแผนและเปาหมายการผลิตพืชไวลวงหนา เพื่อจะไดเตรียมการอยางถูกตองและ
เหมาะสม การกําหนดเปาหมายวาจะปลูกพืชอะไรอะไร ตองการที่จะใหไดผลผลิตเทาใด ควรพิจารณามาจาก
ลักษณะทางสังคมของเกษตรกร ตลอดจนความเอื้ออํานวยของปจจัยในการผลิตตางๆ อีกดวย  
 15.1.5. บริเวณที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง และมีปจจัยในการผลิตพรอม เชน บริเวณพื้นที่เขต
โครงการชลประทาน หรือในพื้นที่ดินที่ดี ควรจะไดมีการวางแผนและจัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อการ
พัฒนาที่ดินใหไดประโยชนจากพื้นที่อยางสมบูรณ สําหรับในบริเวณพื้นที่ที่อาศัยน้ําฝน ก็ควรใหมีการบูรณา
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การของหนวยงานตางๆ ซ่ึงควรจะมีมาตรการการประกันหรือจํานําราคาผลผลิตทางเกษตร เพื่อใหเกษตรกร
สามารถอยูในสังคมไดทัดเทียมกันกับอาชีพอ่ืนๆ 
 15.1.6. ควรปรับปรุงและใหความสําคัญกับสถาบันที่เกี่ยวของกับเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพสูง
ยิ่งขึ้น เชน กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร องคการตลาด
เพื่อเกษตรกรรม รัฐควรสนับสนุนและสงเสริมใหสถาบันเกษตรกรตางๆ เหลานี้สามารถขยายธุรกิจได
กวางขวางมากขึ้น 
 15.1.7. ปรับปรุงและแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินใหเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน โดยที่ดินอยูในความดูแลของทหารหรือที่ดินที่หมดสภาพเปนปาสงวน
แลว แตมีศักยภาพพอที่จะใชปลูกพืชเศรษฐกิจได และมีราษฎรอาศัยอยูมาก เชน บริเวณ 2 ฝงแมน้ํา ควรเพิก
ถอนแลวจัดใหราษฎรมีเอกสิทธิ์ในการทํากินใหถูกตองตามกฎหมาย แตในบริเวณใดที่มีดินเลว ยากในการ
ปรับปรุงแกไข ควรนํามาพิจารณาเพื่อใชในกิจการอื่นๆ เชน ทางดานปศุสัตวหรือพัฒนาใหเปนปาโดยการ
ปลูกพืชทดแทน นอกจากนี้ ควรเนนการตรากฎหมายเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ทางดานอนุรักษดินและน้ํา เพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาของลุมน้ําหลักของประเทศไทย ตลอดตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา และใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางยั่งยืนอีกดวย 
 
15.2. ขอเสนอและความคิดเห็น 

 เขตพัฒนาที่ดิน ที่ดําเนินการจัดทําแผนแมบทเรียบรอยแลว และไดดําเนินการหรืออยูระหวาง
จัดทําระบบอนุรักษและน้ํา ตามแผนงาน เพื่อใหเขตพัฒนาที่ดินมีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ทันเหตุการณ 
และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน  ผูเขียนใครขอเสนอความคิดเห็น และแนวทาง
การบริหารและจัดการเขตพัฒนาที่ดินอยางยั่งยืน  ดังนี้   

    15.2.1.  จัดทําแผนแมบทการดําเนนิงานเขตพัฒนาทีด่ินใหชัดเจน และปรับปรุงใหเหมาะสมตาม
สถานการณอยูเสมอ  

   15.2.2. จัดทาํศูนยปฏิบัติการเขตพัฒนาทีด่ิน โดยจัดทําแบบจําลองเขตพัฒนาที่ดนิประจําสถานี
พัฒนาที่ดิน จดัทําขอมูลสารสนเทศของเขตพัฒนาที่ดนิ/แผนที่เขตพัฒนาที่ดิน  กาํหนดระบุกจิกรรมตางๆ 
เปาหมาย ลงในแผนที่เขตพฒันาที่ดิน สามารถติดตามงาน หรือแสดงกิจกรรมดําเนนิการของเขตพัฒนาที่ดิน
ไดเสมอ   

  15.2.3. ตองประเมินผลกระทบโครงสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา  เชน การชะลางพังทลายของ
ดิน ความชืน้ของดิน และความอุดมสมบูรณของดิน 

  15.2.4. การขับเคลื่อนเขตพัฒนาที่ดินอยางตอเนื่อง ในลักษณะและรูปแบบตางๆ ตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ เชน  ฟารมตัวอยาง เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย กําหนดเขตปลูกพืช  ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการอนุรักษดินและน้ํา เขตอนุรักษดินและน้ําดีเดน/เขตพัฒนาที่ดินดีเดน  ของสํานักงานพัฒนาที่ดิน
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เขต/สถานีพัฒนาที่ดิน  ศูนย/ตลาดนัดหมอดิน เพื่อจําหนายผลผลิตของเขตพัฒนาที่ดิน (LDD outlet 
products)  

 15.2.5. การจัดตั้งโครงการ/ศูนยผลิตปจจัยการพัฒนาที่ดินในเขตพัฒนาที่ดิน โดยใหเกษตรกรมี
สวนรวม เชน ผลิตกลาหญาแฝก ขยายพันธุและผลิตเมล็ดพันธุพืชอนุรักษดิน พืชคลุมดิน พืชปุยสด พืชบํารุง
ดิน การทําปุยหมัก ปุยอินทรีย เปนตน โดยกรมพัฒนาที่ดินรับซื้อ จัดตั้งเปนธนาคารเมล็ดพันธุ ธนาคารปุย
อินทรีย เปนตน  เพื่อการแจกจาย และขยายผลการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน 

 15.2.6. การยกระดับเขตพัฒนาที่ดิน เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ/นานาชาติ กําหนดเขตปลูก
พืชหรือชุมชนอนุรักษดินและน้ํา เปนตน โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
ประกาศเปนเขตอนุรักษดินและน้ํา เพี่อคุมครองพื้นที่ใชในการเกษตรอยางยั่งยืน ปองกันการซื้อขายที่ดิน
และเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่   เปนพื้นที่ตัวอยางและตนแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาที่ดิน
อยางสมบูรณ เปนพื้นที่ศึกษา ดูงานการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
15.3. อันตราย จุดวิกฤติ และจุดท่ีตองควบคุมในการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน  
   จากประสบการณที่ไดปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาการอนุรักษดินและน้ํา ของกรมพัฒนาที่ดิน มา
ตั้งแตเร่ิมรับราชการ จนถึงปจจุบันนี้ รวมเวลามากกวา 35 ป  เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นความชัดเจนในหลักการ
ดําเนินงานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน ใครขอนําวิธี Hazard Analysis Critical Control 
Point เรียกยอวา HACCP มาเปนเครื่องมือการวิเคราะหอันตราย จุดวิกฤติ และจุดที่ตองควบคุม ในการจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นปญหาได ดังนี้คือ   

15.3.1. จุดควบคุมวิกฤติ ( Critical Control Point ) กระบวนการจัดทํารายงานแผนแมบทเขต
พัฒนาที่ดินแตละแหง เปนสิง่สําคัญที่สุดในการดําเนินการจัดทําเขตพฒันาที่ดิน และถือวาเปนจุดวิกฤติของ
กระบวนการดาํเนินงานจัดทาํระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาทีด่ิน  ตองมีการพิจารณา ควบคุมอยาง
เครงครัด และจะละเลยไมได ตองเขมงวดใหถูกตองครบถวนทุกประเดน็ตามขอกําหนดและขั้นตอนการ
จัดทําเขตพัฒนาที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน สรุปประเด็นไดดังนี้  

(1) การกําหนดเขตวงรอบ พิกัด พืน้ที่เขตพัฒนาที่ดิน ตองระบุช่ือลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขายอย  และ
การขึ้นทะเบยีนเปนเขตพัฒนาที่ดินใหเรียบรอยและถูกตอง    

(2) การสํารวจสภาพปญหาของพื้นที่ ทั้งสถานภาพทรัพยากรดิน น้ํา พืช ปาไม ส่ิงแวดลอม สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม แหลงน้ํา ปริมาณฝนตก ประเมินน้ําไหลบา และการสูญเสียดินอันเนื่องมาจากการชะ
ลางพังทลายของดิน   ความตองการของประชาชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินนั้น 
และอื่นๆ เปนตน  
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(3) การวิเคราะหสภาพปญหาของเขตพัฒนาที่ดิน ใหใชวิธีการ SWOT Analysis มาชวยเปน
เครื่องมือวิเคราะหสภาพปญหาของพื้นที่ ให เรียงลําดับความสําคัญของปญหาในเขตพัฒนาที่ดิน แผนการ
พัฒนาและใชประโยชนที่ดิน 

(4) กําหนดพื้นที่ดําเนินการ ตองเปนพื้นที่ตัวแทนปญหารุนแรง เรงดวน และเปนปญหาสวนใหญ
ในเขตพัฒนาที่ดินนั้นๆ  ตองเปนพื้นที่ที่มีผลกระทบตอการผลิตภาคเกษตร และเกี่ยวของกับหนาที่ ภารกิจ 
และพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 

(5) การดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จะดําเนินการพัฒนาพื้นที่ 
ซ่ึงมีทั้งการกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา  การฟนฟู และแกไขปญหาดินเสื่อมโทรม ตองไดมาตรฐาน 
ครบถวนตามแบบและแผนงานระบบอนุรักษและน้ํา ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในแตละป  

      
15.3.2. จุดตองควบคุม (Control Point) ในกระบวนการจัดทําระบบอนุรักษดนิและน้ําในเขต

พัฒนาที่ดินนัน้ มีหลายขั้นตอนที่ตองมีการควบคุมและตรวจสอบเปนพิเศษ ซ่ึงปกติจะมีคณะกรรมการและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของและไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายจากกรมฯ เปนผูดําเนินการ  มีดังนี้  

(1) การออกแบบโครงสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา ตองถูกตองตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับ
พื้นที่ และตามความตองการของเกษตรกร ตองระบุช่ือผูออกแบบ ผูตรวจและผูอนุมัติใหใชแบบกอสราง 

(2) การประเมินราคางานแบบอนุรักษดินและน้ํา ตองเปนไปตามหลักการ ราคากลางและขอตกลง  
ที่กรมพัฒนาที่ดินไดรับอนุมัติจากสํานักงานงบประมาณ อยางไรก็ตาม การประเมินราคางานแบบอนุรักษ
ดินและน้ํา จักตองสอดคลองกับแผนงาน และแผนงบประมาณที่ไดรับในแตละปดวย 

(3) การแจกจายปจจยัการพฒันาที่ดิน เชน กลาหญาแฝก เมล็ดพันธุปุยพืชสด ผลิตภัณฑสารเรง
ตางๆ (พด.) ปนูมารล โดโลไมท เปนตน ตองมีการมีการควบคุมการเบิกจาย และมกีารนําไปใชประโยชนใน
เขตพัฒนาที่ดนิอยางแทจริง 

(4) การควบคุมการกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา ตองมีการควบคุมการกอสรางใหถูกตองตาม
แบบอยางเครงครัด  เพื่อการใชประโยชนโครงสรางระบบอนุรักษดินและน้ําไดอยางยั่งยืน  

(5) การอบรมและประชุมใหความรูดานการพัฒนาที่ดินกับหมอดินอาสาและเกษตรกร ในเขต
พัฒนาที่ดิน ซ่ึงมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดทําเขตพัฒนาที่ดินนั้น  ตองมีการควบคุมใหมีการปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ และความรูที่นําไปฝกอบรมนั้น ตองเปนที่ตองการของหมอดิน เกษตรกร เปนเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหมๆ ที่กรมพัฒนาที่ดินไดผลิตและตองการเผยแพร 

(6) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานการปองกันการชะลางพังทลายของดิน การสูญเสีย
ดิน  ความชื้น และความอุดมสมบูรณของดิน หลังจากดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ในเขตพัฒนาที่ดินไปแลว 
ขั้นตอนนี้ไดกําหนดไวในกระบวนการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดินของกรมฯ แต
ขอเท็จจริงแลว ยังไมมีการติดตามวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ในเขต
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พัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ เนื่องจากตองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร และอุปกรณ ซ่ึงมีราคาแพง ติดตั้งในพื้นที่เขตพัฒนา
ที่ดิน เพื่อตรวจสอบและบันทึกขอมูลตางๆ  แตกรมฯ ไมไดรับงบประมาณจัดสรรในสวนนี้ อยางไรก็ตาม 
ไดมีความพยายามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนเพื่อติดตาม ตรวจสอบและ
บันทึกขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาดานการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินที่ดีเดนบางแหง    

(7) การขับเคลื่อนกิจกรรมเขตพัฒนาที่ดินอยางตอเนื่อง กรมฯ ควรมีนโยบาย และกิจกรรมขยาย
ผลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเขพัฒนาที่ดิน กําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ ระบบฟารมตัวอยาง ศูนยวิจัย
และพัฒนาการอนุรักษดินและน้ํา เขตอนุรักษดินและน้ําดีเดน/เขตพัฒนาที่ดินดีเดน  ของสํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน  ฯลฯ 
ดําเนินการเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ ผลิตพืชที่ตองการของตลาด จัดตั้งศูนย/
ตลาดนัดหมอดิน เพื่อจําหนายผลผลิตของเขตพัฒนาที่ดิน (LDD outlet products) 

 
15.4. บทสรุป 

   การวางแผนและจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดินนั้น  มีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนลักษณะการถือครองที่ดิน รูปแบบการทําเกษตรกรรม การ
กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน ลวนสงผลตอเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนทั้งสิ้น  
         ดังนั้น การดําเนินงานโครงการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมาย และถูกตองตามหลักวิชาการ ดวยการวางระบบการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมนั้น 
จะตองประกอบดวยการออกแบบโครงสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา  ระบบการจัดการน้ํา ระบบการจัดการ
ดิน ระบบการจัดการพืช ตลอดจนการจัดการดินปญหาในเขตพัฒนาที่ดิน   โดยเกษตรกรในพื้นที่ตองมีสวน
รวมดําเนินการดวย  อนึ่ง ในการดําเนินงานโครงการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา และกิจกรรมพัฒนาที่ดิน 
ตางๆ ในเขตพัฒนาที่ดินนั้นๆ จักตองบูรณาการทั้งองคความรูในสาขาตางๆ ที่สําคัญ  เชน ระบบฐานขอมูล
ดิน การสํารวจจําแนกดินและที่ดิน ระบบการจําแนกความเหมาะสมของดิน ระบบแผนที่ดิน การวางแผนการ
ใชที่ดิน ระบบลุมน้ําและการระบายน้ํา ขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม หนวยงานและ ประชาชนที่เกี่ยวของ
ในเขตพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการใชมาตรการทางกฎหมายมาปฏิบัติอีกดวย ซ่ึงจะทําใหสามารถวางแผน
บริหารจัดการ พัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการสมดุลของ
ระบบลุมน้ํา  ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรและชุมชน สามารถใชประโยชนที่ดินรวมกัน ไดอยางมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืนตลอดไป   
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16. บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
(Executive summary) 

 
1. วิสัยทัศนกรมพัฒนาที่ดิน 

 วิสัยทัศน และทิศทางการพัฒนาที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) 
"พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใชประโยชนอยางยั่งยืน บนพื้นฐานการมีสวนรวม"
นิยามและความหมายของวิสัยทัศน  มีดังนี้ 

1.1. พัฒนาที่ดนิใหสมบูรณ : ปองกันการชะลางพังทลาย แกไขปญหาดนิ ปรับปรุงบํารุงดินใหดิน
มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกจิชนิดตางๆ ใหมผีลผลิตเพิ่มขึ้น 
              1.2. การใชประโยชนอยางยั่งยืน : สํารวจ วิเคราะห จําแนกประเภทการใชที่ดิน การใชประโยชน
ที่ดนิ วางแผนการใชที่ดิน อนุรักษดินและน้ํา ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในอนาคต 
             1.3. การมีสวนรวม : ภาคีเครือขาย ไดแก หมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร ชุมชน องคกรสวน
ทองถ่ิน และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาที่ดิน และ
เผยแพรองคความรูทางวิชาการผานภาคีเครือขาย ใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน 
 
2. อํานาจหนาท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาที่ดนิ 
2.1. ภารกิจตามกฎหมาย 

กําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม สํารวจและจําแนกดิน กําหนดเขต
การใชที่ดิน ควบคุมการใชที่ดินบริเวณที่มีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด การ
อนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตแผนที่และทําสํามะโนที่ดิน การใหบริการและถายทอด
เทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และใหมี
การใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน 
 
2.2. พันธกิจ 

  2.2.1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
              2.2.2. วิจัยพัฒนา ใหบริการ และถายเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พรอมทั้งกําหนดเขตการใชที่ดินให 
เหมาะสม เพื่อการผลิตและใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ดานตางๆ ที่ถูกตองทันสมัย 
              2.2.3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาที่ดินและน้ํา โดยการอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟู
ปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ภายใตกระบวนการที่
ชุมชนมีสวนรวม 
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              2.2..4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร เกษตรกร และกลุมเกษตรกร ใหมีความรูความเขาใจการ
พัฒนาที่ดิน เพื่อเปนรากฐานการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง   
              2.2.5. ปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
 
 2.3. อํานาจหนาท่ี 

2.3.1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
  2.3.2. ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และจําแนกดินเพื่อกําหนดนโยบาย และวางแผนการใชที่ดิน การ

กําหนดบริเวณการใชที่ดิน การควบคุมการใชที่ดิน บริเวณที่มีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมี 
หรือวัตถุอ่ืนใด การกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา รวมทั้งติดตามสถานการณสภาพการใชที่ดิน 

2.3.3. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษดินและน้ํา การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อการเกษตรในไรนา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 
              2.3.4. ใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบดิน น้ํา พืช ปุย พรอมใหคําแนะนําเพื่อการปรับปรุงบํารุง
ดิน การอนุรักษดินและน้ํา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน 
              2.3.5. ศึกษา วิเคราะห และผลิตแผนที่ภาพถาย จัดทําสํามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการวางแผน  การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรและอื่นๆ 
              2.3.6. ถายทอดผลการศึกษา คนควา วิจัย และใหบริการดานการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสรางเครือขาย
หมอดินอาสา และกลุมเกษตรกร ใหเขมแข็ง เพื่อรองรับการถายทอดเทคโนโลยี และการมีสวนรวมในการ
พัฒนาที่ดินและในดานอื่นๆ 
 
3. พระราชบัญญัติการพัฒนาท่ีดิน 

   กรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยงานหลักในการผลักดันเพื่อใหประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ดินขึ้นมาตั้งแต ป พ.ศ. 2526 และไดใชปฏิบัติตอเนื่องมาจนกระทั่งป พ.ศ. 2551 พบวาปญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินของประเทศไทย ก็ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงและกวางขวาง โดยไม
ลดลง จึงมีแนวคิดวากฎหมายที่มีอยูไมมีบทลงโทษสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ดังนั้น ถามีกฎหมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินขึ้นมาใหม ที่สามารถนําไปสูการใชกฎหมายไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม จะทําให
สถานการณดีขึ้น  จึงดําเนินการผลักดันใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินขึ้นมาใหม  เ รียกวา
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินพ.ศ. 2551  

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 
2526 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน และ
โดยที่ปจจุบันมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะไมมีการอนุรักษดินและน้ํา ทําใหเกิดการชะลาง
พังทลายของดินกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งไมมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
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สามารถเขาไปดําเนินการปองกันรักษาสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมและเกิดการชะลาง
พังทลายของดินอยางรุนแรง และเพื่อใหการใชที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
สมควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสํารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ
ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และการกําหนดการอนุรักษดินและน้ํา การวิเคราะหตรวจสอบ
ตัวอยางดินหรือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการหามกระทําการใดๆ รวมถึงการทําให
ที่ดินเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว 

 
4. การพัฒนาที่ดิน  
     การพัฒนาท่ีดิน เปนการบริหาร จัดการและดําเนินการ หรือปฏิบัติตอดินหรือที่ดิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น โดยการบูณาการ
งานอนุรักษดินและน้ํา รวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติหรือขาด
ความอุดมสมบูรณเพราะการใชประโยชน เพื่อฟนฟู รักษาสมดุลธรรมชาติ และวางแผนการใชประโยชน
ที่ดินที่ดินเพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน ดังนั้น จึงสามารถแบงหลักการพัฒนาที่ดินออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 4.1.  การพัฒนาที่ดินที่ยังไมเคยใชประโยชน ใหมาอยูในรูปที่ใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ เชน 
ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และที่อยูอาศัย เปนตน 
 4.2.  การพัฒนาที่ดินที่ใชประโยชนอยูแลว ใหไดรับผลตอบแทนอยางเต็มที่ โดยการอนุรักษดนิ
และน้ํา รวมถึงการฟนฟู ปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

  อนึ่ง เนื่องจากทรัพยากรดินและน้ําเสื่อมโทรมลงทุกวัน สาเหตุหนึ่งเกิดจากการใชพื้นที่ทํา
การเกษตรอยางตอเนื่อง แตขาดการอนุรักษดินและน้ํา  ขาดการพัฒนา ฟนฟู และปรับปรุงบํารุงดิน อีกทั้งมี
ปญหาเกี่ยวกับสภาพดินไมวาจะเปนดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด ฯลฯ  หรือแมในพื้นที่ที่มีความลาดเทซึ่งมี
ความเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน ปญหาดังกลาวลวนแลวแตเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรทั้งสิ้น  สภาพปญหาแตละแหงแตละทองถ่ินมีความแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ  และ
ตามการใชประโยชนที่ดิน  ดังนั้น  เพื่อใหสามารถวางแผน พัฒนา และแกไขปญหาการใชประโยชนที่ดิน มี
ความเหมาะสม และมีความยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดดําเนินการจัดทํา “โครงการเขตพัฒนาที่ดิน”   

 
5. เขตพัฒนาท่ีดนิ  

 เขตพัฒนาท่ีดิน หมายถึงพื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกใหดําเนินการพัฒนาที่ดิน ดวยการบูรณาการ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดินตางๆ เชน การสํารวจและจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ดิน แผนที่
สภาพการใชที่ดิน แผนที่วางแผนการใชที่ดิน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุงบํารุง
ดิน มีวัตถุประสงคเพื่อสาธิตการใชประโยชนที่ดิน ดวยการวางแผนและออกแบบระบบการพัฒนาที่ดิน ทั้ง
ระบบอนุรักษดินและน้ํา และการจัดการดินที่เปนปญหาโดยใหเกษตรกรและหนวยงานอื่นๆในพื้นที่มีสวน
รวมดําเนินการ นอกจากนี้ ยังใชเปนพื้นที่ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินใหแกเกษตรกรและ
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ประชาชนทั่วไป ไดเห็นประโยชนของการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซ่ึง
ปจจุบันมีอยู 547 เขตพัฒนาที่ดิน   

  5.1. พื้นท่ีดําเนินการ หมายถึงพื้นที่ที่เปนตัวแทนของปญหาการใชประโยชนที่ดินในเขตพัฒนา
ที่ดิน ที่จําเปนตองมีการพัฒนา ฟนฟู ปรับปรุง และแกไข โดยการบูรณาการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาที่ดิน 
 เขตพัฒนาที่ดิน จะมีการวางแผนและกําหนดพื้นที่ดําเนินการไวหลายจุด เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและ
แกไขปญหาการใชประโยชนที่ดิน  เปนพื้นที่ดําเนินการและปฏิบัติการพัฒนาที่ดินดวยการบูรณาการ
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนเปนศูนย/จุดเรียนรู แปลงสาธิตและทดสอบ ดานการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรดินและน้ํา ขนาดใหญ ในลักษณะการบริหารจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบ ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา กลาวคือ ในพื้นที่ตนน้ําตองสงวนรักษาไวเปนพื้นที่ปาไม สําหรับเปนแหลงน้ําตนทุน สวน
พื้นที่กลางน้ําและปลายน้ํา ใหนําระบบอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงมีทั้งมาตรการวิธีกลและวิธีพืชเขาไปชวย
ปองกันการชะลางพังทลายของดิน น้ําไหลบาก็ควรวางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเก็บกักน้ําไวใชประโยชน 
ตลอดจนออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อควบคุมน้ําและระบายน้ํา สวนพื้นที่การเกษตรที่มีปญหาดิน
นั้น ใหนําวิธีการจัดการ และเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เขาไปพัฒนา ฟนฟู ปรับปรุงดินใหมีความอุดม
สมบูรณ พรอมกันนี้ใหสงเสริมการทําเกษตรอยางถูกวิธีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซ่ึงจะชวยใหเกิดการใช
ประโยชนทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความยั่งยืนตลอดไป 
 
6. หลักการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน 

  กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายใหถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินดานตางๆ ลงในพื้นที่เขตพัฒนา
ที่ดิน โดยพิจารณาจากพื้นที่เกษตรกรรมที่มีปญหาการใชประโยชนที่ดินตามลุมน้ําภูมิภาคตางๆ ดวยการ
สํารวจและจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชในการ
วิเคราะหและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน กําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ํา มาตรการฟนฟู แกไขและ
การปรับปรุงบํารุงดิน โดยมุงหวังใหเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนเกษตรกร 
นําไปใชปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชประโยชนที่ดินและ
มีความยั่งยืนตลอดไป 

 การวางระบบการพัฒนาที่ดิน เปนรูปแบบของการจัดการทรัพยากรที่ดินโดยการบูรณาการงานและ
กิจกรรม ของระบบตางๆ ของการพัฒนาที่ดิน ทั้งทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม  เพื่อการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดี มี
รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร  และในขณะเดียวกันไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม ซ่ึงมีความเกี่ยวพัน
กัน  เชน ดิน ภูมิอากาศ อุทกวิทยา ภูมิประเทศ พืชพรรณ รวมทั้งมนุษย และสัตวตางๆ ซ่ึงอาศัยอยูบนพื้นดิน 
นั้นดวย 
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หลักการและขั้นตอนในการดําเนินงานบูรณาการงานและกิจกรรมระบบอนุรักษดินและน้ําในเขต
พัฒนาที่ดินนั้น ตองใชองคความรูแบบสหวิทยาการมาผสมผสาน  มีแนวทางและรูปแบบการดําเนินงาน
หลายขั้นตอน   หนังสือหลักการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน  ไดรวบรวมองคความรูดาน
การอนุรักษดินและน้ํา  การสํารวจดิน จําแนกดิน การวางแผนการใชที่ดิน แนวทางการดําเนินงานจัดระบบ
อนุรักษดินและน้ํา และประสบการณ ใหมีขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
สอดคลองกับวิสัยทัศน หนาที่ พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจตอการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน อัน
จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน หมอดิน และเกษตรกรทั่วไป 

  เอกสารฉบับนี้ ไดเสนอหลักการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน โดยการรวบรวม
องคความรูและองคประกอบที่สําคัญในการบริหารจัดการเขตพัฒนาที่ดิน เชน ระบบขอมูลดิน การสํารวจ
จําแนกดินและที่ดิน ระบบการจําแนกความเหมาะสมของดิน ระบบแผนที่ดิน การวางแผนการใชที่ดิน ระบบ
ลุมน้ําและการระบายน้ํา ระบบชลประทาน ระบบอนุรักษดินและน้ํา ระบบการปลูกพืช ปญหาและการ
จัดการดินและพืชเพื่อการเกษตร ระบบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาที่ดินและมาตรการการใช
กฎหมาย เปนตน  คูมือหลักการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน ไดบูรณาการองคความรูใน
สาขาตางๆ ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน ประชาชน และเครือขายที่เกี่ยวของในพื้นที่เขตพัฒนา
ที่ดิน ภายใตการบริหารจัดการระบบพื้นที่ลุมน้ํา  ซ่ึงจะทําใหสามารถเกิดการสมดุลระหวางการพัฒนากับการ
อนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา ใชทรัพยากรที่ดินและน้ําไดอยางยั่งยืน และเปนทางเลือกของการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในทศวรรษหนา เนื้อหาและองคประกอบของ
หนังสือ   มีดังนี้  

6.1. กฎหมาย นิยามและความหมายคําศัพทในการพัฒนาที่ดนิ                                                                       
6.2. การกําหนดชัน้คุณภาพลุมน้าํของประเทศไทย                                                                       

                6.3. หลักการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาที่ดนิ                                                                        
  6.4. หลักการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร                                                                        

6.5. การสํารวจและจําแนกดินในประเทศไทย                                                                          
6.6. ความสัมพันธของดิน-น้ําและพืช                                                                                      

                6.7. องคความรูเพือ่การวางแผนและจัดระบบการพัฒนาที่ดนิ                                             
               6.8. องคความรูเพื่อการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดนิ                                     

6.9. การบริหารและจัดการน้ําในเขตพัฒนาที่ดนิ                                                                      
6.10. การจัดการพืชเพื่อการอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาทีด่ิน                                           

  6.11. การจัดการดนิปญหาในเขตพัฒนาที่ดิน                                                                            
  6.12. การพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนในเขตพัฒนาที่ดิน                                                               
  6.13.การบริหารและจดัการระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาทีด่ิน     
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6.14.  แนวทางและความคิดเห็นการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน          
 
7. แนวทางการจดัระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดนิ 

การบริหารและจัดการโครงการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค สัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพ ไดประโยชนและมีความยั่งยืน ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
              7.1. การใชประโยชนที่ดินตามเขตเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจ ที่กําหนดไวในแผนการใชที่ดิน
ของจังหวัด การกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจเหลานี้ ถาไดนําพื้นที่ดังกลาวไปใชดําเนินงาน
โครงการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน จะเกิดประโยชนอยางเต็มที่แกนักวางแผน 
นักวิชาการเกษตร นักสงเสริม ตลอดจนตัวเกษตรกรเอง ทั้งนี้เพราะ 

7.1.1.งายตอการควบคุมดูแล การกําจัดโรคแมลง การขยายพันธุ การชลประทาน ตลอดจนการ
สงเสริมหรือการใหคําแนะนําของเจาหนาที่ตางๆ เพราะในโซนเดียวกันจะมีความตองการของปจจัยในการ
ผลิตคลายคลึงกัน 
  7.1.2.ชวยในการคาดคะเนปริมาณผลผลิตของจังหวัด และสะดวกในการติดตามผลวาบรรลุถึง
เปาหมายที่ทางจังหวัดตองการหรือไม 

7.1.3. ชวยในการพิจารณาเลือกชนิดของพืชที่ปลูกตามความตองการของตลาดโดยให
เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน 
             7.2. การเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ใหไดผลอยางจริงจังนั้น ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพที่
เปนอยูปจจุบัน เชน หาวิธีการปรับปรุงบํารุงดินที่เหมาะสม มีการเลือกใชพันธุพืชที่ดี มีการกําหนดเวลาการ
ปลูกพืชที่สอดคลองกับสภาพอากาศ พื้นที่ที่มีการชลประทาน ควรมีการพัฒนาระบบชลประทานใหมี
ประสิทธิภาพตลอดจนมีหลักในการปองกันโรคและแมลงที่ดี 
             7.3. การจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สภาพของดิน ปริมาณ
น้ําฝน หรือลักษณะของแหลงน้ํา ตลอดจนอายุและลักษณะของพืชที่จะปลูก ระบบการปลูกพืชไมจําเปนตอง
เปนระบบเดียวกันทั้งจังหวัด การจะใชระบบการปลูกพืชแบบไหนขึ้นอยูกับความเหมาะสม ซ่ึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามความตองการ แตควรยึดหลักเกณฑวาจะพยายามปลอยใหดินอยูในสภาพวางเปลา
ระยะเวลาที่นอยที่สุด หรืออีกนัยหนึ่งพยายามปลูกพืชหลายๆ ชนิด ในรอบปนั่นเอง 
             7.4. การกําหนดแผนและเปาหมายการผลิตพืชไวลวงหนา เพื่อจะไดเตรียมการอยางถูกตองและ
เหมาะสม การกําหนดเปาหมายวาจะปลูกพืชอะไรอะไร ตองการที่จะใหไดผลผลิตเทาใด ควรพิจารณามาจาก
ลักษณะทางสังคมของเกษตรกร ตลอดจนความเอื้ออํานวยของปจจัยในการผลิตตางๆ อีกดวย  
              7.5. บริเวณที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง และมีปจจัยในการผลิตพรอม เชน บริเวณพื้นที่เขต
โครงการชลประทาน หรือในพื้นที่ดินที่ดี ควรจะไดมีการวางแผนและจัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อการ
พัฒนาที่ดินใหไดประโยชนจากพื้นที่อยางสมบูรณ สําหรับในบริเวณพื้นที่ที่อาศัยน้ําฝน ก็ควรใหมีการบูรณา
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การของหนวยงานตางๆ ซ่ึงควรจะมีมาตรการการประกันหรือจํานําราคาผลผลิตทางเกษตร เพื่อใหเกษตรกร
สามารถอยูในสังคมไดทัดเทียมกันกับอาชีพอ่ืนๆ 
 7.6. ควรปรับปรุงและใหความสําคัญกับสถาบันที่เกี่ยวของกับเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
เชน กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร องคการตลาดเพื่อ
เกษตรกรรม รัฐควรสนับสนุนและสงเสริมใหสถาบันเกษตรกรตางๆ เหลานี้สามารถขยายธุรกิจไดกวางขวาง
มากขึ้น 
              7.7. ปรับปรุงและแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินใหเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน โดยที่ดินอยูในความดูแลของทหารหรือที่ดินที่หมดสภาพเปนปาสงวนแลว แตมี
ศักยภาพพอที่จะใชปลูกพืชเศรษฐกิจได และมีราษฎรอาศัยอยูมาก เชน บริเวณ 2 ฝงแมน้ํา ควรเพิกถอนแลว
จัดใหราษฎรมีเอกสิทธิ์ในการทํากินใหถูกตองตามกฎหมาย แตในบริเวณใดที่มีดินเลว และยากในการ
ปรับปรุงแกไข ควรนํามาพิจารณาเพื่อใชในกิจการอื่นๆ เชน ทางดานปศุสัตวหรือพัฒนาใหเปนปาโดยการ
ปลูกพืชทดแทน นอกจากนี้ ควรเนนการตรากฎหมายเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ทางดานอนุรักษดินและน้ํา เพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาของลุมน้ําหลักของประเทศไทย ตลอดตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา และใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางยั่งยืนอีกดวย 
 
8. การบริหารและจัดการเขตพฒันาที่ดนิอยางยัง่ยืน 

  เขตพัฒนาที่ดิน ที่ดําเนินการจัดทําแผนแมบทเรียบรอยแลว และไดดําเนินการหรืออยูระหวาง
จัดทําระบบอนุรักษและน้ํา ตามแผนงาน อนึ่ง เพื่อใหเขตพัฒนาที่ดินมีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ทัน
เหตุการณ และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน  ผูเขียนใครขอเสนอความคิดเห็น และ
แนวทางการบริหารจัดการเขตพัฒนาที่ดินอยางยั่งยืน  ดังนี้   

 8.1.  จัดทําแผนแมบทการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดินใหชัดเจน และปรับปรุงใหเหมาะสมตาม
สถานการณอยูเสมอ  
               8.2. จัดทําศูนยปฏิบัติการเขตพัฒนาที่ดิน โดยจัดทําแบบจําลองเขตพัฒนาที่ดินประจําสถานีพัฒนา
ที่ดิน จัดทําขอมูลสารสนเทศของเขตพัฒนาที่ดิน/แผนที่เขตพัฒนาที่ดิน กําหนดระบุกิจกรรมตางๆ เปาหมาย 
ลงในแผนที่เขตพัฒนาที่ดิน สามารถติดตามงาน หรือแสดงกิจกรรมดําเนินการของเขตพัฒนาที่ดินไดเสมอ   

 8.3. ตองประเมินผลกระทบโครงสรางระบบอนุรักษดนิและน้ํา  เชน การชะลางพังทลายของดิน 
ความชื้นของดนิ และความอดุมสมบูรณของดิน เปนตน 

 8.4. การขับเคลื่อนเขตพัฒนาที่ดินอยางตอเนื่อง  สงเสริมสนับสนุนเขตพัฒนาที่ดนิในลักษณะและ
รูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เชน  ฟารมตัวอยาง เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย กําหนดเขต
ปลูกพืช  ศูนยวิจยัและพัฒนาการอนุรักษดินและน้ํา เขตอนุรักษดนิและน้ําดีเดน/เขตพัฒนาที่ดนิดีเดน  ของ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดนิ  ศนูย/ตลาดนัดหมอดนิ เพื่อจําหนายผลผลิตของเขตพัฒนาที่ดิน 
(LDD outlet products)  
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 8.5. การจัดตั้งโครงการ/ศูนยผลิตปจจัยการพัฒนาที่ดินในเขตพัฒนาที่ดิน โดยใหเกษตรกรมีสวน
รวม เชน ผลิตกลาหญาแฝก ขยายพันธุและผลิตเมล็ดพันธุพืช อนุรักษดิน พืชคลุมดิน พืชปุยสด พืชบํารุงดิน 
การทําปุยหมัก ปุยอินทรีย ฯลฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินรับซื้อ จัดตั้งเปนธนาคารเมล็ดพันธุ ธนาคารปุยอินทรีย 
เปนตน  เพื่อการแจกจาย และขยายผลการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน 

 8.6. การยกระดับเขตพัฒนาที่ดิน เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ/นานาชาติ กําหนดเขตปลูกพืช
หรือชุมชนอนุรักษดินและน้ํา เปนตน โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ประกาศ
เปนเขตอนุรักษดินและน้ํา เพี่อคุมครองพื้นที่ใชในการเกษตรอยางยั่งยืน ปองกันการซื้อขายที่ดินและ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่   เปนพื้นที่ตัวอยางและตนแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาที่ดินอยาง
สมบูรณ เปนพื้นที่ศึกษา ดูงานการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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