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 รายงานโครงการศึกษากระบวนการด าเนินงานประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า ตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 จัดท าขึ้นเพื่อกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับพื้นที่ลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน หรือเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม โดยค านึงถึง
การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน รายงานฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดเขต
อนุรักษ์ดินและน้ า อนึ่งคณะผู้ด าเนินงานขอขอบคุณ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
ผู้อ านวยการกลุ่มวางแผนทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้อ านวยการกลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและ
ความเสี่ยงทางการเกษตร ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจจ าแนกดิน 
และเศรษฐกรช านาญการพิเศษ ที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาโครงการและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน
การด าเนินงาน การจัดท าโครงการศึกษากระบวนการด าเนินงานประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า ตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ส าเร็จลุล่วงด้วยดีรวมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  จาก
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างเหมาจ่ายของกลุ่มวางแผนทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

 สุดท้ายนี้คณะผู้ด าเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถน ารายงาน
ฉบับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะท าให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
แก้ไขให้ดีขึ้นสมดังเจตนารมณ์ของคณะผู้ด าเนินงาน 

คณะผู้ด าเนินงาน 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจที่ส้าคัญตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พุทธศักราช 2551 ที่จะต้อง 
เข้าไปด้าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน รวมถึงปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และการแก้ปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร 
อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
ถือเป็นเคร่ืองมือส้าคัญของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้เป็นกรอบการท้างานช่วยในการ
ด้าเนินการดังกล่าว แต่เนื่องจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มีขอบเขต
กว้างขวาง และมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนโดยรวม การน้าไปใช้ต้องกระท้า
ด้วยความระมัดระวังบนพื้นฐานความถูกต้อง มีเหตุผล ประกอบกับข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน และ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องมีการศึกษาแนวทางการบังคับใช้  
เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานแก้ปัญหาในพื้นที่อ่ืนๆได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
ตรงตามเจตนารมณ์ที่จะให้มีการใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ในการก้าหนดเขตส้ารวจที่ดิน เขตส้ารวจการอนุรักษ์ดินและน้้า และเขตส้ารวจเพื่อการควบคุม
การใช้ที่ดินจะด้าเนินการในขนาดมาตราส่วน 1: 25,000 เพื่อให้สามารถประเมินถึงสภาพความรุนแรง
ของปัญหาทรัพยากรดินที่ เกิดขึ้นจริงในพื้นที่  ส่วนพื้นที่ที่ ถูกก้าหนดเป็นบริเวณการใช้ที่ดิน 
เขตอนุรักษ์ดินและน้้า และเขตควบคุมการใช้ที่ดินจะด้าเนินการในขนาดมาตราส่วน 1: 4,000 เพื่อให้
มีความละเอียดเพียงพอสามารถใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้้า รวมถึงการบริหารจัดการ
ที่ดินในระดับรายแปลงได้  
 ทั้งนี้ในปัจจุบันการใช้ที่ดินจ้านวนมากก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน  และพื้นที่
ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการใช้ที่ดินในบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน  
โดยขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินและน้้า ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จะด้าเนินการในเร่ืองการก้าหนด
เขตส้ารวจการอนุรักษ์ดินและน้้า และก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้้า เป็นการน้าร่องล้าดับแรก เพื่อให้ได้
รูปแบบกระบวนการด้าเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ที่เหมาะสมสามารถ
น้าไปใช้ในพื้นที่อื่นได้  
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1  เพื่อศึกษากระบวนการ ขั้นตอน แนวทางในการด้าเนินการก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
ตามพระราชบัญญัตพิัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
 1.2.2  เพื่อจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในสนับสนุนการตัดสินใจ รองรับการก้าหนด
เขตอนุรักษ์ดินและน้้าตามพระราชบัญญัตพิัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

1.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการด้าเนินงานตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 การ
ประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า จากคู่มือค้าอธิบายเร่ืองมาตราพระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ. 2551  
ที่การด้าเนินงานแบ่งเป็นสองขั้นตอนหลัก ขั้นตอนการด้าเนินการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน และการ
ประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้าตามคู่มือ (ตารางที่ 1-1) การศึกษาคร้ังนี้ได้ด้าเนินการในบางขั้นตอน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถก้าหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ดินและน้้า วางแผน 
การใช้ที่ดิน และมาตรการจัดการที่ดิน เพื่อน้าเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้การด้าเนินงานการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง เป็นกรณีศึกษา 
โดยได้ด้าเนินการเพียงบางขั้นตอน (รูปที่ 1-1) ในส่วนของการวิเคราะห์จัดท้าฐานข้อมูล และการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้เป็นส่วนส้าคัญในการตัดสินใจด้าเนินการ 

ตารางท่ี 1-1 ขั้นตอนการด าเนินการประกาศเขตส ารวจท่ีดิน และการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 

ขั้นตอนการด าเนินการประกาศเขตส ารวจที่ดิน ขั้นตอนการด าเนินการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 
1. ก้าหนดท้องที่ที่จะส้ารวจพร้อมจัดท้าประกาศ 

และแผนที่สังเขป 
2. แต่งตั้งคณะท้างานในท้องที่ด้าเนินการ  
3. ประชุมคณะท้างานเพ่ือพิจารณาประกาศและแผนที่ 
4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 
5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
6. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในประกาศเขตส้ารวจ 
7. ประกาศเขตส้ารวจในราชกิจจานุเบกษา  
8. ปิดประกาศในท้องที่ด้าเนินการ 

1. ส้ารวจเพ่ือก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
2. วิเคราะห์ ก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้้าฉบับร่าง 
3. ประชุมคณะท้างานในท้องที่ฯ พิจารณาร่างประกาศ 
    เขตอนุรักษ์ดินและน้้า  
4. ประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน 
5. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด  
6. ท้าเอกสารร่างประกาศและแผนที่เขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
7. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
8. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้รัฐมนตรีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ลงนามในประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
9. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

10. แจ้งให้ส่วนราชการ และประกาศให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ  

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2551)  
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รูปท่ี 1-1 ขั้นตอนการศึกษาการด าเนินการเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 

 1.3.2  กิจกรรมจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน การเกิด  
ดินถล่ม และออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ขั้นตอนการจัดท้าฐานข้อมูลในล้าดับนี้จะด้าเนินการ
ถัดจากการคัดเลือกก้าหนดพื้นที่ส้ารวจการอนุรักษ์ดินและน้้าที่ได้จากการใช้ฐานข้อมูล แผนที่ 
การชะล้างพังทลายของดิน และแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม หามาตรการป้องกันในบริเวณที่จะ
ประกาศก้าหนดเป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้้าพร้อมมาตรการป้องกัน  
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
 1.3.3 กิจกรรมศึกษา ส้ารวจ วิเคราะห์ จัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรดิน และฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน
เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะและสมบัติของข้อมูลดิน และข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่สามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ ในการประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน การปรับปรุงบ้ารุงดิน การอนุรักษ์ดิน
และน้้า และการจัดการดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้้าตัวแทนที่ใช้เป็นพื้นที่ด้าเนินการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน 
จะจัดท้ารายงาน ขนาดมาตราส่วน 1: 25,000 ส่วนบริเวณพื้นที่ที่จะจัดท้าประกาศการก้าหนดเขตอนุรักษ์ดิน
และน้้า ตามพระราชบัญญัตพิัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 จะจัดท้ารายงานการส้ารวจดินในระดับประเภทดิน
ขนาดมาตราส่วน 1: 4,000 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายและดินถล่ม 1: 25,000

ก้าหนดพื้นที่ส้ารวจเขตที่ดิน

ส้ารวจข้อมูลภาคสนาม 
(ด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม)

ก้าหนดพื้นที่ประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า

ส้ารวจและท้าแผนที่ระดบัละเอียด 1: 4,000

วางแผนการใช้ทีด่ินพร้อมออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้้า

จัดประชุม ชี้แจง/รับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จัดเวทีชี้แจงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย

จัดท้ารายงานและสรุปผลการศึกษา
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 1.3.4 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า โดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิร่วมกับการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  
เป็นสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม ส่วนที่ 2 
เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างและความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า 
โดยจ้าแนกพื้นที่ศึกษาเป็น 3 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน โดยใช้ลุ่มน้้าน้้าย่าง
เป็นพื้นที่ศึกษา 2) พื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า  3) พื้นที่รองรับการประกาศเขต
อนุรักษ์ดินและน้้า ที่มีการจัดรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้้าแล้ว 
 1.3.5 กิจกรรมก้าหนดแนวทางการก้าหนดเขตการใช้ที่ดิน และบริหารจัดการที่ดินเชิงพื้นที่  
เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในการก้าหนดเขตส้ารวจที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า จากการวิเคราะห์
พื้นที่ด้านกายภาพ สภาวะเศรษฐกิจและสังคม สังเคราะห์ประมวลข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย และข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณานโยบายและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น้ามาจัดท้า
ร่างการก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินเชิงพื้นที่ พร้อมระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ในรูปแผนที่
และรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะท้างาน คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน และใช้ในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 
 1.3.6  ด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยด้าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมสองคร้ัง คร้ังแรกด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และคร้ังที่สองด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การด้าเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 โดยใช้วิธีบรรยายชี้แจง เร่ือง การชะล้าง
พังทลายของดิน ผลเสียที่เกิดจากการชะล้างพังทลาย แนวทางในการป้องกัน ประโยชน์ที่จะได้รับหาก
มีการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า และแบ่งสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกับการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็น 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1  กระบวนการ ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม และเหมาะสมในการด้าเนินการประกาศเขตส้ารวจ
การอนุรักษ์ดินและน้้า และเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ตามพระราชบัญญัตพิัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  
 1.4.2 ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
 1.4.3 มีแนวทางส่งเสริมให้หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เกิด
การบูรณาการงานร่วมกัน มีความเข้าใจต่อผลดีผลเสีย ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกาศเขต
อนุรักษ์ดินและน้้า 
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 1.4.4  แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ ข้อเสนอแนะโครงการที่มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่
ตรงต่อความต้องการของเกษตรกร เป็นประโยชน์และคุ้มค่า ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.5 ผู้ร่วมด าเนินการ 
 ท่ีปรึกษา 
 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
   นายธีระยุทธ จิตต์จ้านงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน 
          รักษาการผู้อ้านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
   นางสุธารา ยินดีรส ผู้อ้านวยการกลุ่มวางแผนทรัพยากรน้้าเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
  นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี  ผู้อ้านวยการกลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร 
   นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด ผู้อ้านวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
 ส้านักส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
   นายสถิระ อุดมศรี ผู้อ้านวยการกลุ่มส้ารวจจ้าแนกดิน 
 ผู้ด าเนินการ 
 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
   นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 

 ศึกษากระบวนการขั้นตอนการด้าเนินงาน วางแผนการใช้ที่ดิน ด้าเนินการรับฟัง 
 ความคิดเห็นประชาชน เรียบเรียงและจัดท้ารายงาน 
   นางสุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์   เศรษฐกรช้านาญการพิเศษ 
    ศึกษา ส้ารวจ วิเคราะห์ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และจัดท้ารายงาน 
  นายนิยม สุรักษ์   นักส้ารวจดินปฏิบัติการ  
  ศึกษาประเมินการชะล้างพังทลายของดิน และจัดท้ารายงาน 
  นางสาวกัญชร บุญญวัฒนา  นักวิชาการเกษตรช้านาญการ  
    ศึกษา ส้ารวจ วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และจัดท้ารายงาน 
 ส้านักส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
  นายอภิชาต ิบุญเกษม  นักส้ารวจดินปฏิบัติการ  
   ศึกษา ส้ารวจ จ้าแนก ท้าแผนที่ดิน และจัดท้ารายงาน 
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1.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

1.7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
 ส้านักส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
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บทที ่2 
สภาพทั่วไป 

2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 พื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง เป็นลุ่มน้้าย่อยในลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าน่านส่วนที่ 2 
ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าน่าน มีเนื้อที่ 213 ตารางกิโลเมตร หรือ 133,138 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 19 องศา 00 ลิปดา 
08 ฟิลิปดา ถึง 19 องศา 09 ลิปดา 50 ฟิลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 47 ลิปดา 12 ฟิลิปดา ถึง 
101องศา 04 ลิปดา 16 ฟิลิปดาตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่อ้าเภอท่าวังผา และอ้าเภอปัว จังหวัดน่าน  

      ทิศเหนือ ติดต่อ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าน่านตอนบน  
      ทิศใต ้ ติดต่อ ลุ่มน้้าสาขาน้้ายาว 
      ทิศตะวันออก ติดต่อ ลุ่มน้้าสาขาน้้าว้า  
      ทิศตะวันตก ติดต่อ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าน่านส่วนที่ 2 

2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่างได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากทะเลจีนใต้ นอกจากนี้   
ในแต่ละปีจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและไต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้ ท้าให้มีฝนตกหนักในฤดูฝน 
จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ สถานีตรวจวัดอากาศท่าวังผา จังหวัดน่าน 
ในรอบ 30 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2528-2557 (รูปที่ 2-1 และตารางที่ 2-1) พบว่า ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของพื้นที่
รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง มีอากาศค่อนข้างร้อนเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี 25.4 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36.2 องศาเซลเซียส เดือนมกราคม
มีอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 13.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 79.08 เปอร์เซ็นต์ เดือนสิงหาคม 
มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 86.00 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลงอย่างชัดเจนในช่วงฤดูหนาว 
และฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงต่้าสุดในรอบปี โดยเดือนมีนาคม มีความชื้นสัมพัทธ์
ต่้าสุด 68.00 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี 1,407.50 มิลลิเมตร มีจ้านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย
รวมตลอดปี 135 วัน   
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รูปที่ 2-1 ปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าระเหย และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ในพื้นที่รองรับการประกาศ 
                เขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 

ตารางท่ี 2-1 สถิติภูมิอากาศ อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ปี 2528-2557) 

เดือน 
ปริมาณ 

น้้าฝน (มม.) 
จ้านวนวัน 
ที่ฝนตก 

อุณหภูมิ 
ต่้าสุด (ซ°) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด (ซ°) 

อุณหภูมิ 
เฉลี่ย (ซ°) 

ความชื้น 
สัมพัทธ์ (%) 

ศักยภาพการคาย 
ระเหยน้้า (มม./เดือน) 

ม.ค. 8.70 2 13.9 29.5 20.7 78.00 78.12 
ก.พ. 9.40 2 15.0 32.5 22.7 73.00 91.00 
มี.ค. 37.40 4 18.6 35.1 25.9 68.00 115.63 
เม.ย. 102.60 11 22.2 36.2 28.4 71.00 127.80 
พ.ค. 178.40 18 23.9 34.1 28.1 78.00 122.45 
มิ.ย. 178.40 19 24.5 32.6 27.9 82.00 111.60 
ก.ค. 267.60 23 24.1 31.4 27.2 84.00 102.30 
ส.ค. 297.50 23 23.9 31.2 26.9 86.00 97.03 
ก.ย. 209.50 18 23.5 32.0 26.9 85.00 101.40 
ต.ค. 76.50 10 21.9 31.6 25.9 83.00 101.06 
พ.ย. 27.50 4 18.3 30.2 23.4 81.00 91.50 
ธ.ค. 14.00 1 14.5 28.4 20.6 80.00 78.12 
รวม 1,407.50 135 - - - - - 
เฉลี่ย - - 20.4 32.1 25.4 79.08 101.50 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2558)  
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2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  มีสภาพเป็น 
ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน และบางแห่งเป็นภูเขาสูง ประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่สลับกันไป
และพบพื้นที่ราบเล็กน้อย ส่วนในตอนกลางของลุ่มน้้ามีความสูงประมาณ 216-1,813 เมตร จากระดับทะเลปาน
กลาง ซึ่งมีล้าน้้าน้้าย่างไหลผ่านพื้นที่จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ลงเหมืองมหัศจรรย์ที่บ้าน
ฝายมูล ต้าบลท่าวังผา อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และไหลลงสู่แม่น้้าน่านที่บ้านสบย่าง ต้าบลป่าคา อ้าเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน ตามล้าดับ พื้นที่ที่สูงที่สุดของพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้า
ย่างอยู่ทางด้านทิศตะวันออก โดยจุดสูงสุดของลุ่มน้้าอยู่บริเวณดอยภูคา และดอยผาผึ้ง ในต้าบลภูคา 
อ้าเภอปัวจังหวัดน่าน มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,813 และ 958 เมตร ตามล้าดับ (รูปที่ 2-2) 

2.4 การคมนาคม 
 การคมนาคมในพื้นที่ลุ่มน้้าน้้าย่าง มีระบบคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์เป็นส้าคัญ และ  
มีโครงข่ายถนนต่างๆ ครอบคลุมในพื้นที่ดังนี้ 
 ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับอ้าเภอ หรือสถานที่ส้าคัญของจังหวัดน้ัน 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1170 เข้าทางทิศตะวันตก เร่ิมที่อ้าเภอท่าวังผา มุ่งหน้าทิศตะวันออก 
สิ้นสุดที่บ้านดอนมูล ต้าบลศรีภูมิ อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 เข้าทางทิศใต้ เร่ิมที่สถานีต้ารวจภูธรต้าบลอวน อ้าเภอปัว  
มุ่งหน้าทางทิศเหนือ สิ้นสุดที่อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

 นอกจากนี้ยังมีโครงข่ายถนนของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธิการ
ครอบคุมทั้งพื้นที่ลุ่มน้้าน้้าย่าง  
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สภาพภูมปิระเทศที่ตั้งและขอบเขต 
พื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 

รูปท่ี 2-2 สภาพภูมิประเทศท่ีตั้งและขอบเขตพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
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3.3 ประเภทของชุดดิน (Phases of Soil Series) 
 เนื่องจากการส้ารวจดินคร้ังนี้เป็นการส้ารวจดินในระดับคํอนข๎างละเอียดถึงละเอียด เพื่อใช๎ในการ
ประเมินศักยภาพของพื้นที่เบื้องต๎น การก้าหนดหนํวยแผนที่ดินต๎องมีรายละเอียดพอที่จะสามารถบํงบอก
ถึงสภาพปัญหาของดินในพื้นที่และแนวทางการจัดการดินที่สามารถน้าไปปฏิบัติได๎ จึงต๎องน้าเอา
ประเภทของชุดดินมาใช๎ ประเภทของชุดดินเป็นการอธิบายถึงลักษณะของดินและ สภาพแวดล๎อม 
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการดิน ได๎แกํ ชนิดของเนื้อดินบน ความลาดชันของพื้นที่ ความลึกของดิน ปริมาณก๎อนหิน
บนผิวดินหรือหินพื้นโผลํ เป็นต๎น 
 3.3.1  เนื้อดินบน (Soil surface texture) 
     เน้ือดินบน หมายถึง เนื้อดินตอนบนเฉลี่ยตั้งแตํผิวดินจนถึงความลึก 25 เซนติเมตร เนื้อดิน
แสดงถึงสัดสํวนสัมพัทธ์เป็นร๎อยละโดยน้้าหนักของอนุภาคที่มีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางเล็กกวํา  
2 มิลลิ เมตร ซึ่งประกอบด๎วยทราย ทรายแป้งและดินเหนียว เนื้อดินบนใช๎ในการประเมิน
ความสามารถของดินในการดูดยึดน้้าและธาตุอาหาร ส้าหรับเนื้อดินบนที่แสดงไว๎เป็นการประมาณคํา
ในสนามโดยใช๎ความร๎ูสึกสัมผัส ชั้นเนื้อดินบนมีดังตํอไปนี้ ทราย (Sand) ทรายปนดินรํวน (Loamy sand) 
ดินรํวนปนทราย (Sandy loam) ดินรํวน (Loam) ดินทรายแป้ง (Silt) ดินรํวนปนทรายแป้ง (Silt loam) 
ดินรํวนเหนียวปนทรายแป้ง (Silty clay loam) ดินเหนียวปนทรายแป้ง (Silty clay) ดินรํวนเหนียว 
(Clay loam) ดินรํวนเหนียวปนทราย (Sandy clay loam) ดินเหนียวปนทราย (Sandy clay) และดินเหนียว (Clay) 
 3.3.2  ความลาดชันของพื้นที่ (Slope) 
     ความลาดชันของพื้นที่ หมายถึง สภาพพื้นที่ที่มีการเบี่ยงเบนหรือเอียงไปจากแนวระนาบ  
ใช๎หนํวยเป็น ร๎อยละ (%) ซึ่งในการส้ารวจดินได๎แบํงความลาดชันของพื้นที่ออกเป็น 8 ชั้น (ตารางที่ 3-1) 

ตารางท่ี 3-1 การจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 

ชั้น ร้อยละของความลาดชัน ค าอธิบาย 
A 0-2 ราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบ (Level to nearly level) 
B 2-5 ลาดชันเล็กน๎อยมาก (Very gently sloping) 
C 5-12 ลาดชันเล็กน๎อย (Gently sloping) 
D 12-20 ลาดชันสูง (Strongly sloping) 
E 20-35 สูงชันปานกลาง (Moderately steep) 
F 35-50 สูงชัน (Steep) 
G 50-75 สูงชันมาก (Very steep) 
H >75 สูงชันที่สุด (Extremely steep) 
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 3.3.3  ความลึกของดิน (Soil depth) 
     ความลึกของดิน หมายถึง ความลึกของดินถึงชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของราก ได๎แกํ  
ชั้นหินพื้นหรือชั้นที่มีปริมาณกรวด เศษหิน หรือลูกรังหนาแนํนมากตั้งแตํร๎อยละ 35 โดยปริมาตรขึ้นไป 
แบํงออกเป็น 5 ชั้น ดังนี ้
     ดินตื้นมาก (d1) พบชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของราก ตื้นกวํา 25 เซนติเมตร จากผิวดิน 
     ดินต้ืน (d2) พบชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากในชํวง 25-50 เซนติเมตร จากผิวดิน 
     ดินลึกปานกลาง (d3) พบชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากในชํวง 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
     ดินลึก (d4) พบชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากในชํวง 100-150 เซนติเมตร จากผิวดิน 
     ดินลึกมาก (d5) พบชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของราก ลึกกวํา 150 เซนติเมตร จากผิวดิน 
 3.3.4  ก้อนหินบนผิวดิน (Rockiness) 
     ก๎อนหินบนผิวดินในที่นี้ หมายถึง ก๎อนหินที่มีขนาดใหญํกวํา 25 เซนติเมตร ซึ่งแบํง
ออกเป็น 2 กลุํม คือ ก๎อนหิน (Stone) มีขนาดใหญํกวํา 25 เซนติเมตร จนถึง 60 เซนติเมตร และก๎อนหินมนใหญํ 
(Boulder) ที่มีขนาดตั้งแตํ 60 เซนติเมตร ขึ้นไป ก๎อนหินและก๎อนหินมนใหญํที่พบบริเวณผิวดิน 
อาจเป็นอุปสรรคตํอการเขตกรรมหรือการใช๎เคร่ืองจักรกลในการจัดการดิน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับปริมาณ 
ขนาดและระยะระหวํางก๎อนหินนั้นๆ ซึ่งได๎มีการแบํงออกเป็นชั้นๆ ดังนี้ 
     ชั้นที่ 1 ปริมาณก๎อนหินครอบคลุมพื้นที่ร๎อยละ 0.01 ถึง 0.1 ก๎อนหินขนาดเล็กที่สุดจะอยูํหํางกัน
อยํางน๎อยประมาณ 8 เมตร หากเป็นก๎อนหินมนใหญํขนาดเล็กที่สุดจะอยูํหํางกันอยํางน๎อย ประมาณ 
20 เมตร ก๎อนหินเหลํานี้จะท้าให๎เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรกลเสียหายบ๎างเล็กน๎อย แตํพาหนะที่ใช๎ในการ
เขตกรรมโดยทั่วไปยังสามารถเคลื่อนที่ไปได๎อยํางอิสระ 
     ชั้นที่ 2 ปริมาณก๎อนหินครอบคลุมเนื้อที่ร๎อยละ 0.1 ถึง 3 ก๎อนหินขนาดเล็กที่สุดจะอยูํหําง
จากกันไมํน๎อยกวํา 1 เมตร หากเป็นก๎อนหินมนใหญํขนาดเล็กที่สุดจะอยูํหํางกันไมํน๎อยกวํา 3 เมตร 
ปริมาณก๎อนหินมากจนเป็นอุปสรรคตํอการเคลื่อนที่ อาจต๎องใช๎เคร่ืองจักรกลหนักหรือที่มีขนาดเล็ก  
ที่สามารถปฏิบัติงานระหวํางก๎อนหินได ๎
     ชั้นที่ 3 ปริมาณก๎อนหินครอบคลุมเนื้อที่ร๎อยละ 3 ถึง 15 ก๎อนหินขนาดเล็กที่สุดจะอยูํหํางกัน
ประมาณ 0.5 เมตร หากเป็นก๎อนหินมนใหญํขนาดเล็กที่สุดจะอยูํหํางกันประมาณ 1 เมตร จ้าเป็นต๎องใช๎
เคร่ืองจักรกลชนิดพิเศษและปฏิบัติงานเฉพาะบริเวณที่ก้าหนด 
     ชั้นที่ 4 ปริมาณก๎อนหินครอบคลุมเนื้อที่ร๎อยละ 15 ถึง 50 ก๎อนหินขนาดเล็กที่สุดจะอยูํหํางกัน
ประมาณ 0.3 เมตร หากเป็นก๎อนหินมนใหญํขนาดเล็กที่สุดจะอยูํหํางกันประมาณ 0.5 เมตร บางแหํง
อาจก๎าวหรือกระโดดถึงกันได๎ และไมํสามารถใช๎เคร่ืองจักรกลในการปฏิบัติงาน 
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กองนโยบายและแผนการใช๎ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

     ชั้นที่ 5 ปริมาณก๎อนหินครอบคลุมเน้ือที่ร๎อยละ 50 ถึง 90 ก๎อนหินขนาดเล็กที่สุดจะอยูํหําง
กันน๎อยกวํา 0.03 เมตร หากเป็นก๎อนหินมนใหญํขนาดเล็กที่สุดจะอยูํหํางกันน๎อยกวํา 0.05 เมตร และ
ไมํสามารถใช๎เคร่ืองจักรกลในการปฏิบัติงาน 
 3.3.5  หินพื้นโผล่ (Rock outcrop) 
     หินพื้นโผลํ หมายถึง หินพื้นสํวนที่โผลํเหนือระดับผิวดิน เป็นอุปสรรคตํอการใช๎ประโยชน์
มากกวําก๎อนหินที่อยูํบนผิวดิน เนื่องจากไมํสามารถเคลื่อนย๎ายได๎จะแสดงสัญลักษณ์ไว๎ในแผนที่ดิน 
(Rock outcrop: RC) (ตารางที่ 3-2) 

ตารางท่ี 3-2 ชั้นของหินพื้นโผล่ตามปริมาณที่พบในพื้นที่ 

ชั้น ชื่อ ร้อยละการแจกกระจายในพื้นท่ี 
1 Slightly rocky (Sr) ≤0.1 
2 Rocky (R) 0.1-2 
3 Very rocky (Vr) 2-10 
4 Extremely rocky (Xr) 10-50 
5 Excessively rocky (Er) 50-90 
6 Rock outcrop (RC) ≥90 

 3.3.6  การกร่อนของดิน (Soil erosion) 
     การกรํอน หมายถึง การสึกของผิวหน๎าดินโดยตัวการตํางๆ เชํน ฝน น้้าชลประทาน ลม น้้าแข็ง 
หรือการกระท้าของมนุษย์ที่ท้าให๎มีการครูดถู การแตกกระจาย และการเคลื่อนย๎ายดินหรือหิน จากจุดใดจุดหนึ่ง
บนผิวโลกไปทับถมกันในที่อื่น รวมทั้งการคืบของดินและการกรํอนเนื่องจากการไถพรวน (ตารางที่ 3-3) 

ตารางท่ี 3-3 ชั้นของการกร่อน (Degree of erosion classes) 

ชั้น สัญลักษณ์ ค าอธิบาย ร้อยละการสูญเสียของชั้นดิน* 
1 E0 ไมํมีการกรํอน (Non eroded) 0 
2 E1 กรํอนเล็กน๎อย (Slightly eroded) <25 
3 E2 กรํอนปานกลาง (Moderately eroded) 25-75 
4 E3 กรํอนรุนแรง (Severe eroded) >75 
5 E4 กรํอนรุนแรงมาก (Very severe eroded) 100 

หมายเหตุ: * ร๎อยละการสูญเสียของช้ันดิน  A และ/หรือช้ัน E หรือของช้ันดินตอนบน 20 เซนติเมตร (ถ๎าช้ันดิน A  
      และ/หรือช้ันดิน E ดั้งเดิมมีความหนาน๎อยกวํา 20 เซนติเมตร) 
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 3.4.2  ระบอบความชื้นในดิน (Soil moisture regime)  
     ความชื้นในดินที่ใช๎ในระบบอนุกรมวิธานดิน ได๎น้ามาใช๎เป็นบรรทัดฐานในการจ้าแนกดิน
ในระดับอันดับยํอย (Suborder) และกลุํมยํอย (Subgroup) ในประเทศไทยสามารถจ้าแนก ระบอบ
ความชื้นในดินได๎ 3 ประเภท ได๎แกํ  
     ความชื้นในดินระดับ Aquic หมายถึง ระดับความชื้นของดินที่ดินอ่ิมตัวด๎วยน้้า โดยไมํมีออกซิเจน
ละลายปนอยูํ สภาพอ่ิมตัวด๎วยน้้านี้จะต๎องปรากฏเป็นประจ้าและเดํนชัดในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบปี 
ลักษณะหน๎าตัดของดินจะแสดงวํามีรํองรอยของน้้าขังแฉะ และมีสีจุดประ สีพื้นของดินจึงมักมีสีเทา
หรือเทาอํอน ในบางกรณีดินจะอิ่มตัวด๎วยน้้าเกือบตลอดปี ซึ่งระดับน้้าใต๎ดินจะอยูํใกล๎ผิวดิน 
     ความชื้นในดินระดับ Udic หมายถึง ในรอบปีหนึ่ง ๆ ระดับความชื้นของดินจะอยูํในสภาพแห๎ง
ในสํวนใดสํวนหนึ่งนานน๎อยกวํา 90 วัน เมื่อนับรวมกันตลอดทั้งปี ถ๎าอุณหภูมิดินเฉลี่ยที่ความลึก  
50 เซนติเมตร จากผิวดิน น๎อยกวํา 22 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิดินเฉลี่ยระหวํางฤดูร๎อนและฤดูหนาว
ตํางกัน 5 องศาเซลเซียส หรือมากกวํา ส้าหรับประเทศไทย พบบริเวณแถบอากาศชุํมชื้น (Humid) ซึ่ง
มีการกระจายของฝนดี ตกสม่้าเสมอและตกในฤดูร๎อนบ๎าง มีปริมาณเพียงพอที่ดินสามารถเก็บ
ความชื้นไว๎ได๎นานมากกวําปริมาณที่สูญเสีย โดยการระเหยจากดินและจากทางใบของพืช 
     ความชื้นในดินระดับ Ustic หมายถึง ในรอบปีหนึ่งๆ ระดับความชื้นของดินจะถูกจ้ากัด
ส้าหรับการเจริญเติบโตของพืชในบางชํวงเวลา ดินจะแห๎งถึงจุดเหี่ยวเฉาติดตํอกันเกินกวํา 45 วัน ในรอบปี 
หรือวันแห๎งสะสมกันเกินกวํา 90 วัน ในรอบปี  
     ส้าหรับระบอบความชื้นในดินบริเวณพื้นที่สูง หากมีระดับความสูงจากระดับทะเลน๎อยกวํา 
1,000 เมตร ก้าหนดให๎มีระบอบความชื้นแบบ Ustic หากมีระดับความสูงจากระดับทะเล มากกวํา 
1,000 เมตร ก้าหนดให๎มีระบอบความชื้นแบบ Udic (กองส้ารวจและจ้าแนกดิน, 2536) ซึ่งเป็นการก้าหนด
ในกรอบกว๎างๆ เทํานั้น ส้าหรับในการปฏิบัติงานในแตํละพื้นที่ ต๎องพิจารณาในพื้นที่นั้นๆ เป็นหลัก 
เน่ืองจากอาจมีสภาพความชื้นเป็นแบบเฉพาะพื้นที่ได๎ (Micro climate) 
     จากการคาดคะเนระบอบความชื้นในดินเบื้องต๎น โดยพิจารณาจากปริมาณน้้าฝน  
ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง รํวมกับการศึกษาของ ณรงค์ (2545) คาดวําบริเวณพื้นที่สํวนขยายผล
โครงการ พบระบอบความชื้นในดินทั้ง 3 ประเภท คือ ระบอบความชื้นแบบ Aquic soil moisture regime 
จะพบในบริเวณสํวนต้่าของพื้นที่ ใช๎ประโยชน์ในการท้านา ระบอบความชื้นแบบ Ustic soil moisture 
regime พบบริเวณพื้นที่มีความสูงจากระดับน้้าทะเลน๎อยกวํา 1,000 เมตร และระบอบความชื้นแบบ 
Udic soil moisture regime พบบริเวณพื้นที่มีความสูงจากระดับทะเลมากกวํา 1,000 เมตร 
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บทที ่4 
สภาพการใช้ที่ดิน 

4.1 สภาพการใช้ที่ดินพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 

  จากการส้ารวจข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
มาตรส่วน 1: 25,000 โดยกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน บริเวณ
พื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ครอบคลุมพื้นที่อ้าเภอท่าวังผา และอ้าเภอปัว 
จังหวัดน่าน สามารถจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่น้้า และพื้นที่เบ็ดเตล็ด โดย พื้นที่รองรับ 
การประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ดังกล่าว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด 
รองลงมา เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่น้้า ตามล้าดับ 
รายละเอียด (ตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1) ดังนี ้
  4.1.1  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (Urban and Built-up land: U) 
      พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่รวม 4,999 ไร่ หรือร้อยละ 3.75 ของเนื้อที่รองรับ 
การประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ซึ่งประกอบด้วย 
      1) หมู่บ้าน (U2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,212 ไร่ หรือร้อยละ 3.16 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้  
      - หมู่บ้านบนพื้นราบ (U201) มีเนื้อที่ 4,212 ไร่ หรือร้อยละ 3.16 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      2) สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ (U3) มีเนื้อที่ทั้งหมด 405 ไร่ หรือร้อยละ 0.3 ของเนื้อ
ที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้  
      - สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ (U3) มีเนื้อที่ 405 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของเนื้อที่
รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ได้แก่ หน่วยงานราชการต่าง ๆ วัด และโรงเรียน 
      3) พื้นที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อที่ทั้งหมด 120 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่รองรับการ
ประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้  
      - โรงงานอุตสาหกรรมร้าง (U500) มีเนื้อที่ 64 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      - โรงงานอุตสาหกรรม (U502) มีเนื้อที่ 56 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
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      4) สิ่งปลูกสร้างอื่น  ๆ(U6) มีเนื้อที่ทั้งหมด 262 ไร่ หรือร้อยละ 0.2 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้  
      - สถานที่ร้าง (U600) มีเนื้อที่ 20 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขต
ส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      - สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (U601) มีเนื้อที่ 30 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      - รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ (U602) มีเนื้อที่ 25 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่รองรับ
การประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      - สุสาน ป่าช้า (U603) มีเนื้อที่ 187 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
  4.1.2  พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural land: A) 
      พื้นที่เกษตรกรรมมีเนื้อที่รวม 54,761 ไร่ หรือร้อยละ 41.13 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ซึ่งประกอบด้วย 
      1) นาข้าว (A1)  มี เนื้อที่ทั้งหมด 16,214 ไร่ หรือร้อยละ 12.18 ของเนื้อที่รองรับ 
การประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้  
        - นาร้าง (A100) มีเนื้อที่ 5 ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ในอดีตมีการท้านา แต่ปัจจุบัน
ปล่อยทิ้งร้างไว้ ในฤดูฝนมักมีน้้าท่วมเสียหาย ในฤดูแล้งจะมีวัชพืช  โดยเฉพาะหญ้าชนิดต่างๆ 
เจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่นาร้างอยู่เป็นจ้านวนมาก 
        - นาข้าว (A101) มีเนื้อที่ 11,290 ไร่ หรือร้อยละ 8.49 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ซึ่งท้าการปลูกทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่มตามหุบเขา โดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก 
ซึ่งเกษตรกรปลูกไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น 
        - นาข้าว+ข้าวโพด (A101+A202) มีเนื้อที่ 3,997 ไร่ หรือร้อยละ 3.00 โดยเป็นการปลูก
ข้าวโพด หลังการท้านา ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง พบทั่วไปบริเวณ 
ที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้้าเพียงพอส้าหรับใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
        - นาข้าว+ข้าวโพด/ถั่วเหลือง (A101+A202/A209) มีเนื้อที่ 458 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 
โดยเป็นการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลือง หลังการท้านา ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วง
ฤดูแล้ง พบทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้้าเพียงพอส้าหรับใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
        - นาข้าว+ข้าวโพด/พริก (A101+A202/A229) มีเนื้อที่ 190 ไร่ หรือร้อยละ 0.15  
โดยเป็นการปลูกข้าวโพดและพริกหลังการท้านา ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง
พบทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้้าเพียงพอส้าหรับใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
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        - นาข้าว+ข้าวโพด/พืชผัก (A101+A202/A502) มีเนื้อที่ 24 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของ
เนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง โดยเป็นการปลูกข้าวโพด กระเทียม หอมแดง 
และผักกาดเขียวหลังการท้านา ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง พบทั่วไป
บริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้้าเพียงพอส้าหรับใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
        - นาข้าว+ยาสูบ (A101+A206) มีเนื้อที่ 4 ไร่ ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง โดยเป็นการปลูกยาสูบหลังการท้านา ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ในช่วงฤดูแล้ง พบทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้้าเพียงพอส้าหรับใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
        - นาข้าว+ถั่วเหลือง (A101+A209) มีเนื้อที่ 144 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่รองรับ
การประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง โดยเป็นการปลูกถั่วเหลืองหลังการท้านา ซึ่งเป็นพืชที่สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง พบทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้้าเพียงพอส้าหรับใช้ใน
การเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
        - นาข้าว+ถั่วเหลือง/พริก (A101+A209/A229) มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง โดยเป็นการปลูกถั่วเหลืองและพริกหลังการท้านา 
ซึ ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง พบทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้้า
เพียงพอส้าหรับใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
        - นาข้าว+ถั่วลิสง (A101+A210) มีเนื้อที่ 6 ไร่ โดยเป็นการปลูกถั่วลิสงหลังการท้านา 
พบทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้้าเพียงพอส้าหรับใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
        - นาข้าว+พริก (A101+A229) มีเนื้อที่ 70 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง โดยเป็นการปลูกพริกหลังการท้านา ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง พบทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้้าเพียงพอส้าหรับใช้ในการเพาะปลูก
ช่วงฤดูแล้ง 
        - นาข้าว+พืชผัก (A101+A502) มีเนื้อที่ 3 ไร่ ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง โดยเป็นการปลูกพืชผักหลังการท้านา พืชผักที่ปลูก ได้แก่ กระเทียม หอมแดง และ
ผักกาดเขียว ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง พบทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้้า
เพียงพอส้าหรับใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 
      2) พืชไร่ (A2) มีพื้นที่ทั้งหมด 14,559 ไร่ หรือร้อยละ 10.94 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
        - ไร่ร้าง (A200) มีเนื้อที่ 522 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง สภาพเดิมเคยปลูกพืชไร่มาก่อนนานหลายสิบปี พื้นที่ทิ้งร้างไว้ มีหญ้า
หรือวัชพืชต่างๆ ตลอดจนไม้ขนาดเล็กเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ 
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        - ข้าวโพด (A202) มีเนื้อที่ 13,893 ไร่ หรือร้อยละ 10.44 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง พบทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ข้าวโพด 
เป็นพืชหลักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - มันส้าปะหลัง (A204) มีเนื้อที่ 14 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
        - ถั่วเหลือง (A209) มีเนื้อที่ 4 ไร่ ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ข้าวไร่ (A216) มีเนื้อที่ 126 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      3) ไม้ยืนต้น (A3) มีพื้นที่ทั้งหมด 16,899 ไร่ หรือร้อยละ 12.69 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
        - ยางพารา (A302) มีเนื้อที่ 7,639 ไร่ หรือร้อยละ 5.73 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ยางพารา/มะม่วง (A302/A407) มีเนื้อที่ 82 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ยางพารา/มะม่วง/ล้าไย (A302/A407/A413) มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
        - ยางพารา/ล้าไย (A302/A413) มีเนื้อที่ 119 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
        - ปาล์มน้้ามัน (A303) มีเนื้อที่ 14 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
        - ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อที่ 37 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
        - สัก (A305) มีเนื้อที่ 5,806 ไร่ หรือร้อยละ 4.36 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
        - สัก/ไผ่ (ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูกเพื่อการค้า) (A305/A315) มีเนื้อที่ 179 ไร่ หรือร้อยละ 0.13
ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
        - สัก/ล้าไย (A305/A413) มีเนื้อที่ 109 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
        - สะเดา/ประดู่ (A306/A309) มีเนื้อที่ 14 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
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        - หม่อน (A314) มีเนื้อที่ 9 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
        - ไผ่ (A315) มีเนื้อที่ 2,844 ไร่ หรือร้อยละ 2.13 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ซึ่งเป็นไผ่ที่ปลูกไว้เพื่อการค้า 
        - ไผ่/มะขาม (A315/A412) มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ซึ่งเป็นไผ่ที่ปลูกไว้เพื่อการค้าแซมด้วยมะขาม 
        - จามจุรี (A318) มีเนื้อที่ 26 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
        - ตะกู (A323)  มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
      4) ไม้ผล (A4) มีพื้นที่ทั้งหมด 6,100 ไร่ หรือร้อยละ 4.58 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
        - ไม้ผลผสม(A401)  มีเนื้อที่ 317 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - เงาะ (A404)  มีเนื้อที่  68 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง   
        - เงาะ/ล้าไย (A404/A413) มีเนื้อที่ 28 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ลิ้นจี่ (A406) มีเนื้อที่ 18 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - มะม่วง (A407) มีเนื้อที่ 2,561 ไร่ หรือร้อยละ 1.92 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - มะม่วง/มะขาม (A407/A412) มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        -  มะม่วง/ล้าไย (A407/A413) มีเนื้อที่ 225 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        -  มะม่วง/กระท้อน  (A407/A417) มีเนื้อที่ 26 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - มะม่วงหิมพานต์(A408) มีเนื้อที่ 10 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
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        - กล้วย (A411) มีเนื้อที่ 22 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - กล้วย/ส้มโอ (A411/A427) มีเนื้อที่ 9 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - มะขาม (A412) มีเนื้อที่ 119 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - มะขาม/ล้าไย (A412/A413) มีเนื้อที่ 9 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ล้าไย (A413) มีเนื้อที่ 2,654 ไร่ หรือร้อยละ 1.99 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ล้าไย/กระท้อน (A413/A417) มีเนื้อที่ 4 ไร่ ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ล้าไย/ชมพู่ (A413/A418) มีเนื้อที่ 2 ไร่ ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ล้าไย/มะนาว (A413/A422) มีเนื้อที่ 5 ไร่ ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ฝร่ัง (A414) มีเนื้อที่ 5 ไร ่ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - กระท้อน (A417) มีเนื้อที่ 8 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - มะนาว (A422) มีเนื้อที่ 3 ไร่ ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      5) ไร่หมุนเวียน (A6) มีพื้นที่ทั้งหมด 929 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
        - ไร่ร้าง (A600) มีเนื้อที่ 474 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ข้าวโพด (A602) มีเนื้อที่ 102 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - ข้าวไร่ (A616) มีเนื้อที่ 353 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีพื้นที่ทั้งหมด 32 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 
ของเน้ือที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
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        - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) มีเนื้อที่ 6 ไร่ ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า (A702) มีเนื้อที่ 12 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่
รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (A703) มีเนื้อที่ 4 ไร่ ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
        - โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) มีเนื้อที่ 10 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      7) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (A9) มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ เป็นพื้นที่สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 
      8) เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (A0) มีพื้นที่ทั้งหมด 22 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่
รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
  4.1.3  พื้นที่ป่าไม้ (Forest land: F)  
      มีพื้นที่ทั้งหมด 53,796 ไร่ หรือร้อยละ 40.41 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
       ป่าผลัดใบ (F2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 53,796 ไร่ หรือร้อยละ 40.41 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้  
      - ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) มีเนื้อที่ 209 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      - ป่าผลัดใบสมบรูณ์ (F201) มีเนื้อที่ 53,587 ไร่ หรือร้อยละ 40.25 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
  4.1.4  พื้นที่น้้า (Water Body: W)  
      มีพื้นที่ทั้งหมด 1,078 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
      1) แหล่งน้้าธรรมชาติ (W1) มีเนื้อที่ทั้งหมด 528 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่รองรับ
การประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้  
      - แม่น้้า ล้าห้วย ล้าคลอง (W101) มีเนื้อที่ 506 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      - หนอง บึง ทะเลสาบ (W102) มีเนื้อที่ 22 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
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      2) แหล่งน้้าท่ีสร้างขึ้น (W2) มีเนื้อที่ทั้งหมด 550 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของเนื้อที่รองรับ
การประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้  
      - อ่างเก็บน้้า (W201) มีเนื้อที่ 464 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      - บ่อน้้าในไร่นา (W202) มีเนื้อที่ 86 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ 
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
  4.1.5  พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous land: M)  
      มีพื้นที่ทั้งหมด 18,504 ไร่ หรือร้อยละ 13.90 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
      1) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) มีเนื้อที่ทั้งหมด 18,504 ไร่ หรือร้อยละ 13.87 ของเนื้อที่
รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้  
      - ทุ่งหญ้าธรรมชาติ (M101) มีเนื้อที่ 15 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      - ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ (M102) มีเนื้อที่ 64 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่รองรับ
การประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      - ป่าทุติยภูมิ (M104) มีเนื้อที่ 18,384 ไร่ หรือร้อยละ 13.81 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      2) เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
      - เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า (M300) มีเนื้อที่ 11 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      3) พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (M4) มีเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่รองรับ 
การประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้  
      - พื้นที่กองวัสด ุ(M401) มีเนื้อที่ 5 ไร่ ของเนือ้ที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      - พื้นที่ถม (M405) มีเนื้อที่ 25 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขต
ส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
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ตารางท่ี 4-1  สภาพการใช้ท่ีดินในพื้นทีร่องรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 

สัญลักษณ์ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4,999 3.75 

 U2  หมู่บ้าน 4,212 3.16 

  U201    หมู่บ้านบนพื้นราบ  4,212 3.16 

 U3    สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ  405 0.30 

 U5  พื้นที่อุตสาหกรรม 120 0.09 

  U500    โรงงานอุตสาหกรรมร้าง  64 0.05 

  U502    โรงงานอุตสาหกรรม  56 0.04 

 U6  สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 262 0.20 

  U600    สถานที่ร้าง   20 0.02 

  U601    สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  30 0.02 

  U602    รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์  25 0.02 

  U603    สุสาน ป่าช้า  187 0.14 
A พื้นที่เกษตรกรรม 54,761 41.13 

 A1   นาข้าว  16,214 12.18 

  A100    นาร้าง  5 0.00 

  A101    นาข้าว  11,290 8.49 

  A101+A202    นาข้าว+ข้าวโพด  3,997 3.00 

  A101+A202/A209    นาข้าว+ข้าวโพด/ถั่วเหลือง  458 0.34 

  A101+A202/A229    นาข้าว+ข้าวโพด/พริก  190 0.15 

  A101+A202/A502    นาข้าว+ข้าวโพด/พืชผัก  24 0.02 

  A101+A206    นาข้าว+ยาสูบ  4 0.00 

  A101+A209    นาข้าว+ถั่วเหลือง  144 0.11 

  A101+A209/A229    นาข้าว+ถั่วเหลือง/พริก  23 0.02 

  A101+A210    นาข้าว+ถั่วลิสง  6 0.00 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

  A101+A229    นาข้าว+พริก  70 0.05 

  A101+A502    นาข้าว+พืชผัก  3 0.00 

 A2   พืชไร่  14,559 10.94 

  A200    ไร่ร้าง  522 0.40 

  A202    ข้าวโพด  13,893 10.44 

  A204    มันส้าปะหลัง  14 0.01 

  A209    ถั่วเหลือง  4 0.00 

  A216    ข้าวไร ่ 126 0.09 
 A3   ไม้ยืนต้น  16,899 12.69 

  A302    ยางพารา  7,639 5.73 

  A302/A407    ยางพารา/มะม่วง  82 0.06 

  A302/A407/A413    ยางพารา/มะม่วง/ล้าไย  7 0.01 

  A302/A413    ยางพารา/ล้าไย  119 0.09 

  A303    ปาล์มน้้ามัน  14 0.01 

  A304    ยูคาลิปตัส  37 0.03 

  A305    สัก  5,806 4.36 

  A305/A315    สัก/ไผ่ (ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูกเพื่อการค้า)  179 0.13 

  A305/A413    สัก/ล้าไย  109 0.08 

  A306/A309    สะเดา/ประดู ่ 14 0.01 

  A314    หม่อน  9 0.01 

  A315    ไผ่ (ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูกเพื่อการค้า)  2,844 2.13 

  A315/A412    ไผ่ (ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูกเพื่อการค้า)/มะขาม  7 0.01 

  A318    จามจุรี  26 0.02 

  A323    ตะกู  7 0.01 



4-11 
 

การศึกษากระบวนการด้าเนินงานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้า้ ตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

 A4   ไม้ผล  6,100 4.58 

  A401    ไม้ผลผสม  317 0.24 

  A404    เงาะ  68 0.05 

  A404/A413    เงาะ/ล้าไย  28 0.02 

  A406    ลิ้นจี ่ 18 0.01 

  A407    มะม่วง  2,561 1.92 

  A407/A412    มะม่วง/มะขาม  7 0.01 

  A407/A413    มะม่วง/ล้าไย 225 0.17 

  A407/A417    มะม่วง/กระท้อน 26 0.02 

  A408    มะม่วงหิมพานต์  10 0.01 

  A411    กล้วย  22 0.02 

  A411/A427    กล้วย/ส้มโอ  9 0.01 

  A412    มะขาม  119 0.09 

  A412/A413    มะขาม/ล้าไย  9 0.01 

  A413    ล้าไย  2,654 1.99 

  A413/A417    ล้าไย/กระท้อน  4 0.00 

  A413/A418    ล้าไย/ชมพู่  2 0.00 

  A413/A422    ล้าไย/มะนาว  5 0.00 

  A414    ฝร่ัง  5 0.00 

  A417    กระท้อน  8 0.01 

  A422    มะนาว  3 0.00 

 A6   ไร่หมุนเวียน  929 0.70 

  A600    ไร่ร้าง  474 0.35 

  A602    ข้าวโพด   102 0.08 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

  A616    ข้าวไร ่ 353 0.27 

 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  32 0.02 

  A701    ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  6 0.00 

  A702    โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า  12 0.01 

  A703    โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  4 0.00 

  A704    โรงเรือนเลี้ยงสุกร  10 0.01 
 A9   สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  6 0.00 

  A902    สถานที่เพาะเลี้ยงปลา  6 0.00 
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  22 0.02 

F พื้นที่ป่าไม้ 53,796 40.41 

 F2   ป่าผลัดใบ  53,796 40.41 

  F200    ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  209 0.16 

  F201    ป่าผลัดใบสมบูรณ์  53,587 40.25 
W พื้นที่น้้า 1,078 0.81 

 W1   แหล่งน้้าธรรมชาติ  528 0.40 

  W101    แม่น้้า ล้าห้วย ล้าคลอง  506 0.38 

  W102    หนอง บึง ทะเลสาบ  22 0.02 

 W2   แหล่งน้้าท่ีสร้างขึ้น  550 0.41 

  W201    อ่างเก็บน้้า  464 0.35 

  W202    บ่อน้้าในไร่นา  86 0.06 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 18,504 13.90 

 M1   ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ  18,463 13.87 

  M101    ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  15 0.01 

  M102    ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ  64 0.05 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

  M104    ป่าทุติยภูมิ  18,384 13.81 

 M3   เหมืองแร่ บ่อขุด 11 0.01 

  M300    เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า  11 0.01 

 M4   พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  30 0.02 

  M401    พื้นที่กองวัสดุ  5 0.00 

  M405    พื้นที่ถม  25 0.02 

รวมทั้งหมด 
 

133,138 100.00 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) 
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4.2 สภาพการใช้ที่ดินพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 

  สภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ด้าเนินการในขนาดมาตราส่วน 
1: 4,000 เพื่อให้มีความละเอียดเพียงพอสามารถใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้้า รวมถึง
การบริหารจัดการที่ดินในระดับรายแปลงนั้น บริเวณในพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
มีเนื้อที่ 2,880 ไร่ มีสภาพการใช้ที่ดิน ได้แก่ พื้นที่นา พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่ไม้ผล พื้นที่ป่าไม้
และพื้นที่น้้า ตามล้าดับ รายละเอียด (ตารางที่ 4-2 และรูปที่ 4-2) ดังนี ้
  4.2.1  พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural land: A)  
      มีพื้นที่ทั้งหมด 2,435 ไร่ หรือร้อยละ 84.54 ของเนื้อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
      - พื้นที่นา (A1) พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่นาข้าว มีเนื้อที่ 134 ไร่ หรือร้อยละ 4.65 ของเนื้อที่
รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
      - พื้นที่พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 494 ไร่ หรือร้อยละ 17.14 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขต
อนุรักษ์ดินและน้้า ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ ไร่ร้าง (A200) มีพื้นที่ 22 ไร่ หรือร้อยละ 0.75 
ข้าวโพด (A202) มีพื้นที่ 391 ไร่ หรือร้อยละ 13.58 มันส้าปะหลัง (A204) มีพื้นที่ 6 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 
และข้าวไร่ (A216) มีพื้นที่ 75 ไร่ หรือร้อยละ 2.60 
      - พื้นที่ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 1,573 ไร่ หรือร้อยละ 54.62 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตอนุรักษ์ดินและน้้า ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ ยางพารา (A302) มีพื้นที่ 679 ไร่ หรือร้อยละ 23.58 
สัก (A305) มีพื้นที่ 559ไร่ หรือร้อยละ 19.41 และไผ่ (ปลูกเพื่อการค้า) (A315) มีพื้นที่ 335 ไร่ หรือ
ร้อยละ 11.63  
      - พื้นที่ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 234 ไร่ หรือร้อยละ 8.13 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขต
อนุรักษ์ดินและน้้า ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ มะม่วง (A407) มีพื้นที่ 226 ไร่ หรือร้อยละ 7.85 
และล้าไย (A413) มีพื้นที่ 8ไร่ หรือร้อยละ 0.28  
  4.2.2  พื้นที่ป่าไม้ (Forest land: F)  
      มีพื้นที่ทั้งหมด 439 ไร่ หรือร้อยละ 15.25 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
ประกอบด้วยพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
      - ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F200) มีเนื้อที่ 82 ไร่ หรือร้อยละ 2.85 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
      - ป่าผลัดใบสมบรูณ์ (F201) มีเนื้อที่ 357 ไร่ หรือร้อยละ 12.40 ของเนื้อที่รองรับการประกาศ
เขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
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  4.2.3  พื้นที่น้้า (Water Body: W)  
      พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่บ่อน้้าในไร่นา มีเนื้อที่ 6 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่รองรับ 
การประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
ตารางท่ี 4-2 สภาพการใช้ท่ีดินในพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร ่ ร้อยละ 

A พื้นที่เกษตรกรรม 2,435 84.54 

 A1   พื้นที่นา  134 4.65 

  A101   นาข้าว  134 4.65 
 A2  พื้นที่พืชไร่  494 17.14 

  A200   ไร่ร้าง  22 0.75 

  A202   ข้าวโพด  391 13.58 

   A202   มันส้าปะหลัง 6 0.21 

  A216   ข้าวไร ่ 75 2.60 
 A3  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1,573 54.62 

  A302   ยางพารา  679 23.58 

  A305   สัก  559 19.41 

  A315   ไผ่ (ปลูกเพื่อการค้า)  335 11.63 
 A4  พื้นที่ไม้ผล  234 8.13 

  A407   มะม่วง  226 7.85 

  A413   ล้าไย  8 0.28 
F พื้นที่ป่าไม้  439 15.25 

  F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  82 2.85 

  F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์  357 12.40 
W พื้นที่น้้า  6 0.21 

  W202   บ่อน้้าในไร่นา  6 0.21 
รวมทั้งหมด  2,880 100.00 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (2557) 
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4.3 ประเภทการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 

 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง ชนิดหรือระบบของการใช้ที่ดินที่กล่าวถึงชนิดของพืช
ลักษณะการด้าเนินงาน และสภาพการผลิตในการใช้ที่ดิน ทั้งทางด้านกายภาพ และสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งได้แก่รูปแบบการผลิต การเขตกรรม การจัดการเงินทุนและขนาดของกิจการ เป็นต้น 
 ในลุ่มน้้าน้้าย่างสามารถคัดเลือกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส้าคัญภายในลุ่มน้้า ซึ่งมีการท้าเกษตร
โดยใช้น้้าฝนเป็นหลัก ดังแสดงในตารางที่ 4-3 
ตารางท่ี 4-3 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พันธุ ์ ช่วงปลูก ช่วงเก็บเกี่ยว ผลผลิตเฉลี่ย กก./ไร่ 
1.ข้าวนาป ี กข6, กข10 มิ.ย. พ.ย.-ธ.ค. 500 
2.ข้าวไร ่ พื้นเมือง มิ.ย. ต.ค.-พ.ย. 300-400 
3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ลูกผสมเดียว พ.ค.-มิ.ย. ก.ย.-พ.ย. 800-900 
4.ยางพารา BRIM600 พ.ค.-มิ.ย. พ.ค.-ม.ค. 2,000-2,500 
5.ล้าไย อีดอ พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. 3,000-4,000 
6.ลิ้นจี ่ ฮงฮอย-จักรพรรด ิ พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. 3,000-4,000 
7.มะม่วง น้้าดอกไม้สีทอง พ.ค.-มิ.ย. มี.ค.-เม.ย. 500 

4.4 การประเมินคุณภาพที่ดินด้านกายภาพ 
 การประเมินคุณภาพที่ดินด้านกายภาพ เป็นการศึกษาการประเมินคุณภาพที่ดิน ร่วมกับประเภท
การใช้ที่ดิน ที่ใช้เป็นตัวแทนการเกษตรหลักในลุ่มน้้า ทั้งนี้การวิเคราะห์ได้ค้านึงถึงปัจจัยที่มีผล  
ต่อการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละด้านแตกต่างกันตามคุณลักษณะของดินที่ได้ศึกษาในบทที่ 3 
 การจ้าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินได้จ้าแนกชั้นความเหมาะสมออกเป็น 4 ชั้น (Class) และ
ก้าหนดชั้นความเหมาะสมในแต่ละชั้นความเหมาะสมออกเป็นชั้นย่อย (Subclass) ตามข้อก้าจัด 
ของคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อพืชหลักตามประเภทการใช้ที่ดิน ทั้งนี้ใช้วิธีการประเมินจากกลุ่ม 
ของคุณลักษณะที่ดินที่มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่สุด ทั้งนี้สามารถจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินได้ 4ชั้น คือ 
 S1: ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง 
 S2: ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
 S3: ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย 
 N :  ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม 
 ผลจากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินของลุ่มน้้าน้้าย่าง สามารถจ้าแนกการจัดชั้นความ
เหมาะสมของที่ดินในระดับชั้นย่อย โดยแยกเป็นเขตเกษตรน้้าฝน ดังตารางที่ 4-4 มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางท่ี 4-4  ชั้นความเหมาะสมของที่ดินส้าหรับแต่ละประเภทการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่เกษตรน้้าฝน ลุ่มน้้าน้้าย่าง 

หน่วยที่ดิน 
15 18 31 31B 31C 36B 36C 47B 47C 47D 47E 47F 55B 55C 55D 55E 55F 59 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

ข้าวนาป ี S2s S2s N N N N N N N N N N N N N N N S2sn 

ข้าวไร ่ S3o S3o S1 S1 S1 S1 S1 S2r S2er S2er N N S1 S1 S2e S3e N S3o 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ S3o S3o S1 S1 S1 S1 S1 S3r S3r S3er N N S2r S2r S2er S3e N S3o 

ยางพารา N N S1 S1 S1 S1 S1 S3r S3r S3r S3er N S2r S2r S2er S3e N N 

ล้าไย N N S2s S2s S2s S2s S2s S3r S3r S3r S3er N S2rs S2rs S2ers S3e N N 

ลิ้นจี ่ N N S2s S2s S2s S2s S2s S3r S3r S3r S3er N S2rs S2rs S2ers S3e N N 

มะม่วง N N S2s S2s S2s S2s S2s S3r S3r S3r S3er N S2rs S2rs S2ers S3e N N 
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1. ข้าวนาปี 
 - ชั้นดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 15 18 และหน่วยที่ดินที่ 59 
โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร 
 2. ข้าวไร่ 
  - ชั้นดินที่มีความเหมาะสมสูง (S1) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 31 31B 31C 36B 36C 55B และ 
หน่วยที่ดินที ่55C 
  - ชั้นดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 47B 47C 47D และหน่วยที่ดินที่ 
59D โดยมีข้อจ้ากัด คือ สภาวะการหยั่งลึกของราก และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
  - ชั้นดินที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 15 18 55E และหน่วยที่ดินที่ 59
โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนในรากพืช และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
 3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  - ชั้นดินที่มีความเหมาะสมสูง (S1) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 31 31B 31C 36B และหน่วยที่ดินที่ 36C
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 55B 55C และหน่วยที่ดินที่ 
55D โดยมีข้อจ้ากัด คือ สภาวะการหยั่งลึกของราก และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 15 18 47B 47C 47D 55E และ
หน่วยที่ดินที่ 59 โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความเป็นออกซิเจนในรากพืช สภาวะการหยั่งลึกของราก และ
ความเสียหายจากการกัดกร่อน 
 4. ยางพารา 
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมสูง (S1) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 31 31B 31C 36B และหน่วยที่ดินที่ 36C
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 55B 55C และหน่วยที่ดินที่ 
55D โดยมีข้อจ้ากัด คือ สภาวะการหยั่งลึกของราก และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 47B 47C 47D และหน่วยที่ดินที่
47E โดยมีข้อจ้ากัด คือ สภาวะการหยั่งลึกของราก และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
 5. ล้าไย 
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 31 31B 31C 36B 36C 55B 55C 
55D และหน่วยที่ดินที่ 55E โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร สภาวะการหยั่งลึกของราก
และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 47B 47C 47D 47E และหน่วยที่ดินที่ 
55E โดยมีข้อจ้ากัด คือ สภาวะการหยั่งลึกของราก และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
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 6. ลิ้นจี ่
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 31 31B 31C 36B 36C 55B 55C 
55D และหน่วยที่ดินที่ 55E โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร สภาวะการหยั่งลึกของราก
และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 47B 47C 47D 47E และหน่วยที่ดินที่
55E โดยมีข้อจ้ากัด คือ สภาวะการหยั่งลึกของราก และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
 7. มะม่วง 
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 31 31B 31C 36B 36C 55B 55C 
55D และหน่วยที่ดินที่ 55E โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร สภาวะการหยั่งลึกของราก
และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
  -  ชั้นดินที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 47B 47C 47D 47E และหน่วยที่ดินที่
55E โดยมีข้อจ้ากัด คือ สภาวะการหยั่งลึกของราก และความเสียหายจากการกัดกร่อน 
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บทที ่5 
การประเมินการชะล้างพังทลายของดิน 

 การประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน เป็นวิธีการศึกษาและวิเคราะห์การสูญเสียหน้าดิน
ในแต่ละปี การสูญเสียหน้าดินส่วนใหญ่เกิดจากการไหลบ่าของน้้าผิวดินและพัดพาดินไปตามกระแสน้้า 
การชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ปัญหาการตื้นเขิน
ของแหล่งน้้า ถ้าเกิดการชะล้างพังทลายที่ รุนแรงจะเป็นอันตรายต่อคน และสัตว์เลี้ยง รวมทั้ง  
สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพืชพรรณที่เพาะปลูก ปัจจัยที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดิน
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะพืชพรรณหรือ 
สิ่งปกคลุมดิน และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม
สภาพธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ แต่ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดจากการกระท้าของ
มนุษย์ สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายที่เสียหายได้ ถ้ามีการจัดการด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้้าที่เหมาะสม 

5.1 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดท้าฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ประกอบการศึกษากระบวนการ ขั้นตอน และ
ความเป็นไปได้ในการประกาศก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ตามพระราชบัญญัต ิพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

5.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. รวบรวมเอกสาร ข้อมูล แผนที่  ที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่การชะล้างพังทลายของดิน และ
น้าเข้าข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลการส้ารวจระยะไกล 
และระบบฐานข้อมูล Database access โดยรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เช่น ข้อมูลธรณีวิทยา และธรณีสัณฐาน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตรส่วน 1: 25,000 
และ 1: 4,000 ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ความลาดชันของพื้นที่ ข้อมูลแบบจ้าลองความสูงเชิงเลข 
(Digital Elevation Model) ความละเอียด 5 เมตร ข้อมูลดิน มาตรส่วน 1: 25,000 และ 1: 4,000 ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา และข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตรส่วน 1: 4,000 
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 2. ท้าการจัดการระบบฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน สามารถน้าไปวิเคราะห์
ต่อในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยร่วมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ด้วยแบบจ้าลอง
สมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation: USLE) โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยการส้ารวจข้อมูลภาคสนามโดยการสุ่มตรวจสอบข้อมูล
สภาพจริงในพื้นที่ ลักษณะการสูญเสียดินและการพังทลาย และสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรด้วย
แบบสอบถาม  
 5. ก้าหนดระดับชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน ปรับแก้ไขความถูกต้องของ
ข้อมูล และวงรอบขอบเขตพื้นที่การชะล้างพังทลายของดินตามระดับความรุนแรง 
 6. จัดท้าแผนที่พื้นที่การชะล้างพังทลายของดิน และรายงาน จัดเก็บในรูปดิจิตอล พร้อมใช้งาน 

5.3 การประเมินค่าปัจจัยที่เก่ียวข้องในสมการสูญเสียดินสากล 
 ในพื้นที่ลุ่มน้้าน้้าย่าง ได้ประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินโดยใช้สมการการสูญเสียดิน
สากล (Universal Soil Loss Equation, USLE) ตามวิธีการของ Wischmeier และ Smith (1978) โดยมี
รูปสมการ ดังนี้ 
            A  =  R K L S C P  
 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัย ดังนี้ คือ 
 A  เป็นค่าการสูญเสียดินต่อหน่วยของพื้นที่ ซึ่งได้จากการค้านวณโดยการคูณค่าปัจจัยต่างๆ 6 ปัจจัย 
ค่านี้เป็นการประเมินค่าเฉลี่ยรายปีของการชะล้างพังทลายของช่องว่างระหว่างร่องร้ิว (Interrill) 
กับร่องร้ิว (Rill) จากพายุฝน (Rain storm) ส้าหรับพื้นที่ดิน (Field sized upland area) ค่านี้โดยทั่วไป 
ไม่รวมการชะล้างพังทลายจากร่องลึก (Gully) ริมฝั่งน้้า (Stream bank) หรือการพังทลายจากลม 
แต่ค่า A นี้ จะรวมตะกอนดินที่ถูกพัดพามาก่อนที่จะถึงตอนล่างของล้าน้้า (Downslope stream) หรือ 
อ่างเก็บน้้า (Reservoir) 
 R เป็นค่าที่รวมทั้งปัจจัยของน้้าฝนและการไหลบ่า (Rainfall and runoff erosivity factor) ซึ่งเป็น
ค่าเฉพาะแห่ง ตามปกติค่า R นี้  จะเป็นค่าแสดงความหมายถึงค่าเฉลี่ยรายปีต่อหน่วยดัชนี 
การชะล้างพังทลาย (Erosion index unit) 
 K  เป็นค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (Soil erodibility factor) เป็นค่า
เฉพาะแต่ละชั้นของดิน (Soil horizon) 
 L  เป็นค่าปัจจัยความยาวของความลาดชัน (Slope length factor) 
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 S  เป็นปัจจัยความชันของการลาดเท (Slope steepness factor) 
 C  เป็นค่าปัจจัยการจัดการพืช (Crop management factor) เป็นค่าที่ไม่มีขนาดหรือหน่วย ค่า C 
เป็นค่าที่แสดงความหมายถึงอัตราส่วนของการสูญเสียดิน ระหว่างพื้นที่ที่มีการปลูกพืชชนิดใดชนิด
หนึ่งปกคลุม อยู่กับพื้นที่ที่ถูกไถพรวนปราศจากพืชคุลมดิน ซึ่งใช้ในการหาค่าความคงทนต่อการถูก
ชะล้างพังทลายของดิน 
 P  เป็นค่าปัจจัยการปฏิบัติเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (Conservation practice) เป็น
ค่าที่ไม่มีขนาดหรือหน่วย ค่า P เป็นค่าที่แสดงความหมายถึงอัตราส่วนระหว่างการสูญเสียดินจาก
พื้นที่ที่มีการอนุรักษ์แบบต่างๆ เช่น ท้าแนวคันดิน (Contouring) การปลูกพืชเป็นแถบ (Strip 
cropping) หรือการท้าขั้นบันได (Terracing) กับการไถพรวนเพาะปลูกขึ้นลงตามความลาดเท 
 5.3.1  ปัจจัยการชะล้างพังทลายจากฝน (Rainfall Erosivity factors, R-factor) 
     ฝนเป็นปัจจัยส้าคัญที่เป็นสาเหตุท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ความรุนแรงของฝน
ที่ตกลงมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ มีความแตกต่างกันไป เป็นผลให้ปริมาณการถูกชะล้างพังทลายของ
ดินมีมากน้อยต่างกันไปด้วย 
     ค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน (R-factor) เป็นค่าความสัมพันธ์ของพลังงานจลน์ของเม็ดฝน
ที่ตกกระทบหน้าผิวดินกับปริมาณความหนาแน่นของฝน (Rainfall Intensity) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ซึ่ง Wischmeier และ Smith ได้สร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1958 (Takagi, 1994) คือ 
               E = 916+331 log 10I 
     เมื่อ   E  เป็นพลังงานจลน์ของฝนต่อหนึ่งหน่วย (ฟุตตันต่อเอเคอร์ต่อนิ้ว) 
          I  เป็นความหนาแน่นของฝน (นิ้วต่อชั่วโมง) 
เน่ืองจากหน่วยวัดของสมการมีหลายรูปแบบ จึงท้าให้สมการแตกต่างกันไป อาทิเช่น 
               E = 11.9 + 8.73 log 10I 
     เมื่อ   E  มีหน่วยวัดเป็น จูลต่อตารางเมตรต่อมิลลิเมตร 
          I  มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
     ส้าหรับในพื้นที่ลุ่มน้้าน้้าย่าง ได้ใช้สมการหาค่า R-factor ของมณู และคณะ(1984) ที่สร้าง
สมการที่ได้มาจากค่า EI30 ที่มีความเหมาะสมกับปริมาณน้้าฝนของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ 
               R = 0.4669X – 12.1415 
     เมื่อ   R เป็นค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน (เมตริกตันต่อเฮกแตร์ต่อปี) 
          X  เป็นค่าปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี (มิลลิเมตรต่อปี) 
     การสร้างชั้นข้อมูลค่า R-factor เพื่อใช้ในสมการสูญเสียดินสากล (USLE) ในพื้นที่ลุ่มน้้าน้้าย่าง 
ใช้ข้อมูลปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี รอบ 43 ปี (พ.ศ. 2514-2556) จาก 3 สถานีบริเวณโดยรอบ 
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ที่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้้าน้้าย่าง ได้แก่ สถานีวัดน้้าฝน อ้าเภอท่าวังผา สถานีวัดน้้าฝน อ้าเภอทุ่งช้าง และ
สถานีวัดน้้าฝน อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน (รูปที่ 5-1) 

 
รูปท่ี 5-1 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี รอบ 43 ปี (พ.ศ. 2514-2556) ในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส ารวจ 
    ท่ีดินลุ่มน้ าน้ าย่าง 
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 5.3.2  ปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (Soil erodibility factors, K-factor) 
     ปริมาณการสูญเสียดินจะมากหรือน้อย โดยส่วนใหญ่อาจขึ้นอยู่กับความลาดชันของพื้นที่ 
ความรุนแรงของฝน ปริมาณพืชปกคลุมดิน และมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่ 
(Wischmeier และคณะ, 1978) แต่อย่างไรก็ตามสามารถพบได้ว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน 
ดินชนิดหนึ่งถูกชะล้างพังทลายง่ายกว่าดินอีกชนิดหนึ่ง ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากสมบัติเฉพาะตัวของ
ดินเองเป็นส้าคัญ เรียกว่า ความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (Soil erodibility) การวัดค่า
ความคงทนของดิน หรือปัจจัย K ได้มาจากการศึกษาเฉพาะดินชนิดหนึ่งๆ ในแปลงทดลอง และสร้าง 
Nomograph (Wischmeier และคณะ, 1971) ซึ่งเป็นภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของดิน 
5 ประการที่มีผลกระทบส้าคัญต่อการสูญเสียดิน คือ (1) ผลรวมเปอร์เซ็นต์ดินทรายแป้งและ
เปอร์เซ็นต์ทรายละเอียด (2) เปอร์เซ็นต์ทราย (3) เปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุในดิน (4) โครงสร้างของดิน 
และ (5) การซาบซึมน้้าของดิน  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การประเมินค่า K มีความง่ายและสะดวกขึ้น  
     การประเมินค่าปัจจัย K ของดิน ในพื้นที่ลุ่มน้้าน้้าย่าง จะใช้ค่าจากการศึกษาการประเมิน
ค่าปัจจัย K ของดินในประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) จากแผนภาพ Nomograph โดยอาศัย
ข้อมูลคุณสมบัติ 5 ประการของตัวแทนชุดดิน (Soil series) โดยพิจารณาจากเนื้อดินบน สภาพพื้นที่
ก้าเนิดดิน และภูมิภาคที่พบ ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อดินที่พบในพื้นที่ลุ่มน้้าน้้าย่าง ดังนี ้(ตารางที่ 5-1) 

ตารางท่ี 5-1  ค่าปัจจัยความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดินพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส ารวจ 
       ท่ีดินลุ่มน้ าน้ าย่าง 

เนื้อดินบน ค่า K 

Clay loam/gravelly Clay loam 0.2400 

Loam-Clay loam/Loam 0.3500 

Slightly gravelly Clay loam 0.2400 

Silt loam 0.3400 

Sandy loam 0.3000 

 ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2545) 
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 5.3.3  ปัจจัยความลาดชันของพื้นที่ (Slope length and Slope Steepness factors, K-factor) 
     ในการค้านวณค่าปัจจัยความยาวและความลาดชันของพื้นที่ (LS) ค้านวณตามชั้นความ
ลาดชันที่ได้จากข้อมูลความสูงเชิงเลข (Digital elevation model) และจากข้อมูลหน่วยแผนที่ดิน  
ซึ่งจากเอกสารอ้างอิงของกรมพัฒนาที่ดิน (2543) ได้อธิบายที่มาของค่าตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 
                L = (  / 22.13)m 
       L     คือ  ค่าปัจจัยความยาวของความลาดเท ในสมการการสูญเสียดินสากล 
            คือ  ระยะทางตามแนวราบของพื้นที่ลาดชัน นับจากจุดเริ่มมีน้้าไหลเอ่อผิวดิน
ถึงจุดที่มีความลาดชันเปลี่ยนลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอน หรือจุดที่มีการรวมตัวของน้้าเป็นร่อง
มีหน่วยเป็นเมตร ซึ่งควรมีระยะทางไม่เกิน 400 ฟุต (ประมาณ 120 เมตร) หรือถ้าพื้นที่นั้นใช้รถไถพรวน
เป็นร่องยาว ค่านี้อาจยาวได้ถึง 1,000 ฟุต (ประมาณ 300 เมตร) 
       22.13  คือ  ความยาวของแปลงทดลองมาตรฐาน หน่วยเป็นเมตร 
       m    คือ  ตัวเลขยกก้าลังซึ่งผันแปรตามความลาดชัน มีความสัมพันธ์กับสัดส่วน
ระหว่างการชะล้างพังทลายแบบร่องร้ิว (Rill erosion) ซึ่งเกิดจากการกระท้าของน้้าไหลบ่ากับการชะล้าง
พังทลายระหว่างร่องร้ิว (Interrill erosion) ซึ่งเกิดจากการกระท้าของเม็ดฝนบนพื้นที่ลาดชันสูง ค่า m 
จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการชะล้างพังทลายแบบร่องร้ิวมีมากกว่าการชะล้างพังทลายระหว่างร่องร้ิว 
ในทางกลับกันพื้นที่ลาดชันน้อยค่า m จะลดลง เนื่องจากการชะล้างพังทลายแบบร่องร้ิว มีน้อยกว่า
การชะล้างพังทลายระหว่างร่องริ้ว 
       ความลาดเท หรือ ค่า   เพื่อใช้ในสมการค้านวณค่าปัจจัยความยาวของความลาดเท (L) 
ข้างต้น มีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาใช้ และศึกษาเปรียบเทียบค่าความยาวของความลาดเท  
ที่ค้านวณได้ เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องเหมาะสมส้าหรับค้านวณค่าการสูญเสียดินมากที่สุด
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 
       ความลาดชัน (Slope gradient) จากเอกสารของกรมพัฒนาที่ดิน (2543) อธิบายเร่ือง
ความชัน ไว้ดังนี ้
       ความชันของพื้นที่สามารถตรวจวัดได้ในสนามด้วยเคร่ืองมือวัดความลาดเอียง เช่น 
เคร่ือง Abney ข้อมูลแผนที่เส้นชั้นความสูง ที่มีเส้นความสูงห่างชั้นละ 2 เมตร สามารถใช้ค้านวณค่า
ความชันได้หากกระท้าอย่างรอบคอบ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชันกับการสูญเสียดินใน
แปลงทดลอง ช่วยให้พัฒนาสมการคณิตศาสตร์เพื่อค้านวณค่าปัจจัยความชัน หรือ S-factor ส้าหรับใช้
ในสมการการสูญเสียดินสากลได้ ค่าปัจจัยความชัน คือ ตัวเลขแสดงสัดส่วนของการสูญเสียดินต่อ
หน่วยความชัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความชันต่อการชะล้างพังทลายแบบแผ่น (Sheet erosion) 
และการชะล้างพังทลายแบบร่องริ้ว (Rill erosion) 
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       สมการค านวณค่า S-factor 
       ใช้สมการ Wischmeier และ Smith (1978) ส้าหรับพื้นที่ลาดชัน 0-9 เปอร์เซ็นต์ คือ  
       S  =  (0.43 + 0.30 s + 0.043 s2) / 6.613 หรือเขียนได้อีกอย่างหนึ่ง คือ 
       S  =  0.065 + 0.045 s + 0.0065 s2 
       ใช้สมการแนะน้าโดย Meijerink (Huizing, 1992) ส้าหรับพื้นที่ลาดชันมากกว่า  
9 เปอร์เซ็นต์ คือ 
       S  =  sin0.75 (slope degree) x cos (slope degree) หรือเขียนได้อีกอย่างหนึ่ง คือ 
       S  =  6.4 (sin {atan (s/100)} 0.75) (cos{atan (s/100)}) 
       เมื่อ S  คือ  ค่าปัจจัยความชัน  
          s  คือ  เปอร์เซ็นต์ความชัน 
       การค านวณค่าเปอร์เซ็นต์ความชัน (s) 
       จากเอกสารของกรมพัฒนาที่ดิน (2543) อธิบายวิธีการค้านวณเปอร์เซ็นต์ความชัน 
หรือ ค่า s เพื่อใช้ในสมการค้านวณค่าปัจจัย S-factor ข้างต้น มีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาใช้ และ
ศึกษาเปรียบเทียบค่าความชันที่ค้านวณได้ เพื่อพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องเหมาะสม 
ส้าหรับการจัดท้าแผนที่การสูญเสียดินมากที่สุด แหล่งข้อมูลที่น้ามาใช้ แสดงในตารางที่ 5-2 

ตารางท่ี 5-2  ค่าปัจจัยรวม LS-factor ของชั้นความลาดชันพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส ารวจท่ีดิน 
       ลุ่มน้ าน้ าย่าง 

ชั้นความลาดชัน 
เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 

ค่า (s) 
ค่าความยาวของความลาดเท 

ค่า ( ) 
ค่าปัจจัยรวม 

LS-factor 

A (0-2%) 1.2 150 0.226 
B (2-5%) 2.0 150 0.323 
C (5-12%) 5.0 100 0.567 
D (12-2-%) 12.0 50 1.927 
E (20-35%) 20.0 50 2.753 
F (>35%) 35.0 50 4.571 

ท่ีมา: กรมพัฒนาที่ดิน (2543)  
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 5.3.4  ปัจจัยการจัดการพืช (Crop Management factors, C-factor) 
     ค่าปัจจัยการจัดการพืช (C-factor) เป็นดัชนีที่ได้จากอัตราส่วนของปริมาณการสูญเสียดิน
จากแปลงทดลองที่มีการปลูกพืชและการจัดการพืชชนิดใดชนิดหนึ่งกับปริมาณการสูญเสียดินที่ถูกชะล้าง
มาจากแปลงทดลองที่ปล่อยให้ว่างเปล่า และการไถพรวนขึ้นลงตามแนวความลาดเท ซึ่งเป็นค่าที่สะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของพืช ลักษณะการปกคลุมเรือนยอดของพืชแต่ละชนิดสามารถปกคลุมพื้นที่
ผิวดินได้มากน้อยเพียงใด โดยพืชแต่ละชนิดจะมีความสามารถสกัดกั้นการตกกระแทกของฝนได้
แตกต่างกัน และช่วงเวลาในการเจริญเติบโต หรืออายุ และวิธีการปฏิบัติในการปลูกพืชหรือระบบการปลูกพืช 
ก็มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินด้วย  
     ในสมการการสูญเสียดินสากลที่ถูกต้องนั้นจะต้องได้ค่าปัจจัยการจัดการพืชจากการทดลอง
ตามธรรมชาติ ซึ่งปล่อยให้พืชพรรณเจริญเติบโตไปตามขั้นตอน และพฤติการณ์ตามธรรมชาติของฝน
ที่ตกตลอดจนกรรมวิธีในการปลูกพืชแต่ละแห่ง แต่ในประเทศไทยยังมีข้อมูลจากการทดลองในด้านนี้ 
ไม่มากนักและผลการทดลองที่ได้ก็ยังไม่แจ่มชัดนัก จึงจ้าเป็นที่จะต้องอาศัยผลการทดลองจาก
ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับของประเทศไทยตามความเหมาะสม 
 5.4.5  ปัจจัยการปฏิบัติป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (Conservation Practice factors, P-factor) 
     ปัจจัยการปฏิบัติป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน หรือค่า P เป็นปัจจัยแสดงสมรรถนะ
ในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินที่ได้จากอัตราส่วนของปริมาณการสูญเสียดินที่ได้  
จากแปลงทดลองที่มีการใช้วิธีการอนุรักษ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง กับปริมาณการสูญเสียดินจาก
แปลงทดลองที่ไถพรวนดินขึ้นลงตามความลาดชัน ในสภาพการณ์อย่างอื่นที่เหมือนกัน 
     การปฏิบัติป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้แบ่งออกเป็น 4 มาตรการที่ส้าคัญ ได้แก่ 
     1) การท้าการเกษตรตามแนวระดับ (Contouring) ซึ่งรวมถึงวิธีการไถพรวน และการปลูกพืช 
     2) ควบคุมแนวการปลูกพืชและปรับพื้นที่เป็นคันดินเป็นการท้าแนวระดับที่แน่นอนและ
ปรับพื้นที่ลาดชันให้สม่้าเสมอและมีแนวการเบนน้้าออกไปจากพื้นที่ โดยคันดินเป็นการท้าแนวระดับ
ที่แน่นอนและปรับพื้นที่รวมถึงการใช้เศษวัสดุของพืชในปริมาณสูงไว้ในพื้นที่เป็นแถวตามแนวระดับ 
     3) การปลูกพืชสลับตามแนวระดับ (Contour strip cropping) เป็นการปลูกพืชสลับเป็นแนว 
โดยมีความกว้างของแต่ละแถวเท่าๆ กันและพืชที่ปลูกสลับจะครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
     4) การท้าขั้นบันได (Terracing) 
     การประเมินค่า CP – factor ในพื้นที่ลุ่มน้้าน้้าย่างนี้ เป็นค่าที่ได้จากผลการศึกษาของ
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ (ตารางที่ 5-3) โดยค่า C-factor ได้จากการจ้าแนกสภาพการใช้ที่ดิน
ในระดับชนิดพืชให้เป็นกลุ่มพืช ส้าหรับค่า P-factor ก้าหนดค่าตามผลการศึกษาของนักวิชาการ
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยก้าหนดให้การท้านาด้าในกรณีที่มีคันนานับว่าเป็นระบบการท้าคันดิน 
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ซึ่งเป็นระบบการอนุรักษ์ดินและน้้าแบบหนึ่ง ส่วนในการอนุรักษ์อ่ืนๆ ยังมีน้อยมาก จึงถือว่าพื้นที่นั้นๆ 
ไม่มีระบบการอนุรักษ์ 

ตารางท่ี 5-3  ค่าปัจจัยรวม CP-factor ในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส ารวจท่ีดินลุ่มน้ าน้ าย่าง 

ชนิดพืช ค่า C ค่า P 
นาข้าว 0.280 0.100 
นาร้าง 0.100 0.100 
กระท้อน กล้วย ส้มโอ เงาะ ล้าไย มะขาม มะม่วง ไม้ผลผสม ไผ่ 0.150 1.000 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 0.225 1.000 
ข้าวโพด 0.502 1.000 
ข้าวโพด(หมุนเวียน) ข้าวไร่(หมุนเวียน) 0.250 1.000 
ข้าวไร ่ 0.700 1.000 
ถั่วเหลือง 0.421 1.000 
ไร่ร้าง 0.020 1.000 
ปาล์มน้้ามัน 0.300 1.000 
ฝร่ัง มะนาว 0.300 1.000 
มันส้าปะหลัง 0.600 1.000 
มะม่วงหิมพานต์ 0.400 1.000 
หม่อน 0.600 1.000 
ยางพารา ยูคาลิปตัส ตะกู 0.150 1.000 
สัก สะเดา/ประดู ่จามจุรี 0.088 1.000 
หมู่บ้านบนพื้นราบ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮาส์ 0.000 0.000 
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 0.000 0.000 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 0.000 0.000 
สุสาน ป่าช้า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 0.000 0.000 
แม่น้้า ล้าห้วย ล้าคลอง 0.000 0.000 
อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา หนอง บึง ทะเลสาบ 0.000 0.000 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน )2545(  
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5.4 การประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน 
 การวิเคราะห์ประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน และการท้าแผนที่ระดับการสูญเสียดิน  
ในลุ่มน้้าน้้าย่าง ใช้วิธีการซ้อนทับข้อมูลแผนที่ที่ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยของ
น้้าฝนและการไหลบ่า (R-factor) จากแผนที่เส้นชั้นน้้าฝนรายปีเฉลี่ย ค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูก  
ชะล้างพังทลายของดิน (K-factor) จากแผนที่ดิน ค่าปัจจัยความยาวของความลาดชันและเปอร์เซ็นต์
ความชัน (LS-factor) จากข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM) ความละเอียด 5 เมตร และ ค่าปัจจัยการจัดการ
พืชและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (CP-factor) จากแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 
ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ท้าการประเมินค่าอัตราการสูญเสียดินโดยประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับสมการการสูญเสียดิน (A = R K L S C P) ในมาตรส่วน 1: 25,000 และ 
1: 4,000 ซึ่งจะท้าให้ทราบว่าค่าปัจจัยการสูญเสียดินในแต่ละพื้นที่ จากนั้นท้าการจัดแบ่งชั้นความรุนแรง
ของการชะล้างพังทลายของดิน โดยจ้าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
 ระดับ 1  น้อย มีอัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี (0-0.96 มิลลิเมตรต่อปี) 
 ระดับ 2  ปานกลาง มีอัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี (0.96-2.4 มิลลิเมตรต่อปี) ระดับนี้การ
ชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นเป็นพื้นที่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต ์
 ระดับ 3  รุนแรง มีอัตราการสูญเสียดิน 5-15 ตันต่อไร่ต่อปี (2.4-7.2 มิลลิเมตรต่อปี) การชะล้างพังทลาย
มีผลท้าให้ความต้องการในการจัดการดินผิดไปจากเดิม หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น  
แต่ดินยังมีขีดความสามารถใช้ปลูกพืชได้เหมือนเดิม 
 ระดับ 4  รุนแรงมาก มีอัตราการสูญเสียดิน 15-20 ตันต่อไร่ต่อปี (7.2-9.6 มิลลิเมตรต่อปี) การ 
ชะล้างพังทลายท้าให้ขีดความสามารถของดินส้าหรับปลูกพืชเปลี่ยนเลวลงกว่าเดิม เช่น ดินไม่สามารถ
ใช้ปลูกข้าวโพดได้อีกต่อไปต้องเปลี่ยนไปท้าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์แทน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดการดินสูงมากเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ หรือใช้เวลานานมากในการปรับปรุงคุณภาพดินให้ใช้
ปลูกพืชได้เช่นเดิม 
 ระดับ 5  รุนแรงมากที่สุด มีอัตราการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี (มากกว่า 9.6 
มิลลิเมตรต่อปี) มีการชะล้างพังทลายเป็นร่องลึก (Gully) เกิดขึ้นทั่วไป 
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5.5 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 5.5.1  อัตราการชะล้างพังทลายของดิน 
     1) อัตราการชะล้างพังทลายของดินพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า ลุ่มน้ าน้ าย่าง 
       จากการวิเคราะห์และประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่รองรับการ
ประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง มาตรส่วน1: 25,000 โดยสมการสูญเสียดินสากล (USLE) พบว่า 
พื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่างมีอัตราการชะล้างพังทลายของดินในระดับ
รุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด (มากกว่า 5 ตันต่อไร่ต่อปี) จ้านวน 23,201 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.43 ของพื้นที่
รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง โดยส่วนใหญ่จะพบการชะล้างพังทลายรุนแรงอยู่บริเวณ
พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ทางทิศเหนือ และทิศใต้ของลุ่มน้้า ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ท้าการเกษตร
เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่หมุนเวียน ไผ่ และยางพารา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  
ที่เคยถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อท้าการเกษตรมาก่อนอีกด้วย ระดับการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้้าน้้าย่าง
(รูปที่ 5-2) สรุปได้ดังนี ้
       ระดับ 1  การชะล้างพังทลายของดินน้อย มีอัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี 
มีเนื้อที่ 46,993 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและใช้ประโยชน์ในการท้านา ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
       ระดับ 2  การชะล้างพังทลายของดินปานกลาง มีอัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี
มีเนื้อที่ 62,944 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.28 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันมีสภาพป่าไม้ธรรมชาติ บางแห่งมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมรอการฟื้นฟู
ท้าการเกษตร ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
       ระดับ 3  การชะล้างพังทลายของดินรุนแรง มีอัตราการสูญเสียดิน 5-15 ตันต่อไร่ต่อปี 
มีเนื้อที่ 9,661 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน และท้าการเกษตร ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล เช่น ล้าไย มะม่วง
ไผ่ เป็นต้น 
       ระดับ 4  การชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมาก มีอัตราการสูญเสียดิน 15-20 ตันต่อไร่
ต่อปี มีเนื้อที่ 2,534 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง
โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีความลาดชันสูง และท้าการเกษตร เช่น ปลูกข้าวโพด ไร่หมุนเวียน และ
ยางพารา เป็นต้น 
       ระดับ 5  การชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมากที่สุด มีอัตราการสูญเสียดินมากกว่า 
20 ตันต่อไร่ต่อปี มีเนื้อที่ 11,006 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.27 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีความลาดชันสูง และภูเขาสูง มีการท้าการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง



5-12 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

เช่น ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่หมุนเวียน ปลูกยางพารา เป็นต้น บริเวณนี้ควรมีมาตรการในการ
อนุรักษ์ดินและน้้าอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าอย่างเร่งด่วน เพื่อควบคุมการชะล้าง
พังทลายของดินไม่ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
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รูปท่ี 5-2 แผนท่ีแสดงระดับการชะล้างพังทลายของดินพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส ารวจท่ีดินลุ่มน้ าน้ าย่าง 

แผนที่ระดับการชะล้างพังทลายของดิน 

พ้ืนที่รองรับการประกาศเขตส ารวจที่ดินลุ่มน้ าน้ าย่าง 
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     2) อัตราการชะล้างพังทลายของดินพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า ปี 2557 
       จากการวิเคราะห์และประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่รองรับการ
ประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ปี 2557 มาตรส่วน 1: 4,000 โดยสมการสูญเสียดินสากล (USLE) 
พบว่า พื้นที่ดังกล่าว มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินในอัตรารุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด (รูปที่ 5-3) 
จ้านวน 1,566 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.40 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า (2,880 ไร่) 
ซึ่งมีพื้นที่เกินกว่าคร่ึงหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด โดยพบว่ามีการชะล้างพังทลายของดินที่มีความรุนแรง
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปโดยรอบ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้้าของน้้าฮาว และน้้าปาว พื้นที่บาง
แห่งที่มีการชะล้างพังทลายรุนแรง เป็นต้นน้้าของสายน้้าที่ไหลลงอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก (ห้วยข้าวหลาม) 
ท้าให้เกิดตะกอนดินจ้านวนมากไหลลงมารวมกันที่อ่างเก็บน้้า ส่งผลให้อ่างเก็บน้้าตื้นเขิน ใช้งาน
ไม่ได้ พื้นที่ในเขตนี้จึงควรมีการใช้ที่ดินอย่างระมัดระวัง ร่วมกับการใช้มาตรการในการอนุรักษ์ดิน
และน้้าอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการชะล้างพังทลายของดินไม่ให้ทวีความรุนแรงขึ้น  ระดับการ 
ชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้้าน้้าย่าง (รูปที่ 5-3) สรุปได้ดังนี้ 
       ระดับ 1  การชะล้างพังทลายของดินน้อย มีอัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี  
มีเนื้อที่ 866 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.07 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ หรือยังคงสภาพป่าธรรมชาติ และบางแห่งเป็นพื้นที่นาบริเวณที่ราบลุ่มริมน้้า 
       ระดับ 2  การชะล้างพังทลายของดินปานกลาง มีอัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี 
มีเนื้อที่ 447 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาสูงชันมีสภาพป่าไม้ธรรมชาติ บางแห่งมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมรอการฟื้นฟู ท้าการเกษตร 
ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
       ระดับ 3  การชะล้างพังทลายของดินรุนแรง มีอัตราการสูญเสียดิน 5-15 ตันต่อไร่ต่อปี 
มีเนื้อที่ 828 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน ที่ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ไผ่ สัก เป็นต้น และข้าวไร่ บางส่วน 
       ระดับ 4  การชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมาก มีอัตราการสูญเสียดิน 15-20 ตันต่อไร่ต่อปี 
มีเน้ือที่ 372 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.91 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า โดยส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่มีความลาดชันสูง และท้าการเกษตร เช่น ไร่หมุนเวียน ยางพารา ไม้ผล และป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น 
       ระดับ 5  การชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมากที่สุด มีอัตราการสูญเสียดินมากกว่า 
20 ตันต่อไร่ต่อปี มีเนื้อที่ 367 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.74 ของพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
โดยเป็นพื้นที่มีความลาดชันสูงที่มีการท้าการเกษตรปลูกพืชไร่ เป็นส่วนใหญ่ เช่น ไร่หมุนเวียน 
ข้าวโพด ข้าวไร่ เป็นต้น  
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ไร่ ร้อยละ

0-2 866 30.07

2-5 447 15.52

5-15 828 28.75

15-20 372 12.92

มากกว่า 20 367 12.74

2,880 100.00

เนื้อที่ระดับความรุนแรง

ของการชะล้างพังทลาย

อัตราการสูญเสียดิน

(ตัน/ไร่/ปี)

รวม

น้อย

ปานกลาง

รุนแรง

รุนแรงมาก

รุนแรงมากที่สุด

รูปท่ี 5-3 แผนท่ีแสดงระดับการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 

แผนทีร่ะดับการชะล้างพังทลายของดิน 

พ้ืนที่รองรับการประกาศอนุรักษ์ดินและน้ า 
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 5.5.2  ข้อเสนอแนะ 
     จากการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง จะเห็นได้ว่า การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองสมการการสูญเสียดินสากลของ Universal 
Soil Loss Equation (USLE) ในพื้นที่นี้อาจให้ค่าที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งเกิดจากสมการเองโดยทั่วไป
จะต้องใช้กับสภาพพื้นที่ที่มีความชันไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ จึงจะให้ค่าประเมินที่มีความแม่นย้า  
แต่เน่ืองจากสภาพพื้นที่ในลุ่มน้้าน้้าย่างส่วนใหญ่มีความลาดชันเฉลี่ยเกิน 12 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นบริเวณ
พื้นที่ราบตอนกลางของลุ่มน้้า จึงท้าให้ค่าประเมินที่ได้มีอัตราการสูญเสียดินที่สูง อีกทั้งปัจจัยที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ประเมินเป็นค่าที่ได้จากการทบทวนเอกสารเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะค่า C-factor และค่า 
P-factor ซึ่งควรเป็นค่าจริงที่ได้จากการแปลงทดลองในประเทศไทย และหากได้มีการทดสอบ
แบบจ้าลองและท้าการปรับค่าปัจจัยต่างๆ เปรียบเทียบกับค่าการสูญเสียดินที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ จะท้า
ให้การประเมินการชะล้างพังทลายของดินมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการเก็บข้อมู ล
การสูญเสียดินในแปลงทดลองเป็นปีแรก ปี 2557 (ภาคผนวกที่ 1) จึงยังมิอาจน้าค่ามาปรับเทียบได้
นอกจากนี้อาจมีการน้าแบบจ้าลองอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสมส้าหรับการประเมินในสภาพพื้นที่ลาดชัน
มาทดลองประเมินค่าการสูญเสียดินได้เช่นกัน อาทิเช่น แบบจ้าลอง MMF LISEM CREAMS และ 
WEPP (Merritt et al, 2003) เป็นต้น ซึ่งแบบจ้าลองแต่ละแบบจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่ 
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บทที ่6 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า 

หลักการและเหตุผล 
 สภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ต่างกัน การวางแผนการใช้ที่ดินจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้มีความจ้าเป็นต้องใช้ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการประเมินค่าที่ดินทางเศรษฐกิจ ตลอดจนทราบถึงปัญหา ความต้องการ 
และแนวคิดของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหา ส้าหรับประกอบการพิจารณาวางแผนการใช้ที่ดิน  
ให้สามารถใช้เป็นแผนชี้น้าในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรและก้าหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อ
การผลิตรายสาขาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วไปของครัวเรือนเกษตร เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนแล ะ
ผลตอบแทนในการผลิตของเกษตรกร และเพือ่ศึกษาถึงปัญหาความต้องการของเกษตรกร 

ขอบเขตการศึกษา 
 1. ประเภทของข้อมูล เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร ประกอบด้วย 
   - ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมทั่วไปของครัวเรือน 
   - ข้อมูลสภาพการผลิตทางการเกษตร 
   - ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า 
 2. ปีการผลิตที่ศึกษา ปีการผลิตที่ใช้ในการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รวมทั้ง
ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตทางการเกษตร ปีการเพาะปลูก 2556/57 
 3. พื้นที่ศึกษา การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ ต้าบลศิลาเพชร ต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว และ ต้าบลยม
ต้าบลจอมพระ ต้าบลป่าคา อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 การศึกษาในบทนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม ส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของประชากร 
กลุ่มตัวอย่างและความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า โดยจ้าแนกพื้นที่ศึกษาเป็น 3 พื้นที่ คือ  
1) พื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 2) พื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
3) พื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ที่มีการจัดรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้้าแล้ว ได้ผลการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

6.1 ประชากร 
  6.1.1  จ้านวนประชากร จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2556 ในพื้นที่รองรับการ
ประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง มีประชากรรวม 16,706 คน จ้านวน 4,821 ครัวเรือน  
เป็นเพศชาย 8,365 คน (ร้อยละ 50.07) เพศหญิง 8,341 คน (ร้อยละ 49.93) จ้านวนประชากรเฉลี่ย  
3 คนต่อครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 78 คนต่อตารางกิโลเมตร และ 3 ครัวเรือนต่อตารางกิโลเมตร 
การตั้งบ้านเรือนและการกระจายตัวของประชากรในต้าบลต่างๆ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันใน 3 ต้าบล คือ 
ประมาณร้อยละ 24 ของครัวเรือนทั้งหมด อยู่ในต้าบลยม จอมพระ อ้าเภอท่าวังผา และต้าบลศิลาเพชร 
อ้าเภอปัว ร้อยละ 14.81 และ 12.22 อยู่ในต้าบลป่าคาและป่ากลาง ตามล้าดับ ต้าบลยมและจอมพระ  
มีสัดส่วนประชากรอาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 21.33 และ 21.87 ตามล้าดับ ต้าบลศิลาเพชรและ
ป่ากลาง มีจ้านวนประชากรอาศัยอยู่ ร้อยละ 26.40 และ 17.74 ตามล้าดับ ต้าบลป่าคา ซึ่งมีพื้นที่ในลุ่มน้้า 
4 หมู่บ้าน มีประชากรอาศัย ร้อยละ 12.67 (ตารางที่ 6-1) 
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ตารางท่ี 6-1 จ้านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ปี 2556 

สภาพทั่วไป 
อ.ปัว  อ.ท่าวังผา 

รวม/เฉลี่ย 
ต.ศิลาเพชร ต.ป่ากลาง  ต.ยม ต.จอมพระ ต.ป่าคา* 

 ครัวเรือนทั้งหมด (ครัวเรือน) 1,182 589  1,170  1,166 714 4,821 
 (24.52) (12.22)  (24.27) (24.19) (14.81)  
  ประชากร (คน) 4,410 2,964  3,563 3,653 2,116 16,706 
 (26.40) (17.74)  (21.33) (21.87) (12.67)  
   ชาย (คน) 2,192 1,508  1,751 1,841 1,073 8,365 
 (26.20) (18.03)  (20.93) (22.01) (12.83)  
   หญิง (คน) 2,218 1,456  1,812 1,812 1,043 8,341 
 (26.59) (17.46)  (21.72) (21.72) (12.50)  
 ความหนาแน่นของประชากร (คน/ครัวเรือน) 3.73 5.03  3.05 3.13 2.96 3.47 
 ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  
  (คน/ตร.กม.) 

      78 
 

 ความหนาแน่นของครัวเรือนต่อพื้นที่  
  (ครัวเรือน/ตร.กม.) 

      3 

หมายเหตุ: 1.* หมายถึง หมู่ที่ 1- 4   2.ในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 3. พื้นที่ลุ่มน้้าย่าง 213.02 ตารางกิโลเมตร 
ที่มา: กรมพัฒนาชุมชน (2557)  
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  6.1.2  การเปลี่ยนแปลงจ้านวนประชากร ช่วงปี 2548-2556 จ้านวนประชากรลดลงในอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 2.11 ต่อปี โดยลดลงมากที่สุดในต้าบลป่ากลาง ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 10.68 ต่อปี รองลงมา คือ 
ต้าบลป่าคา ลดลงในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.47 ต่อปี ต้าบลที่มีประชากรเพิ่มขึ้น ได้แก่ ต้าบลยม และศิลาเพชร 
เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.74 และ 3.36 ต่อปี ตามล้าดับ เมื่อใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในช่วงดังกล่าว โดยใช้จ้านวนประชากรปี 2556 เป็นปีฐานคาดการณ์จ้านวนประชากรในอีก 
5 ปีข้างหน้า จะได้ว่า ในปี 2561 ประชากรในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
จะลดลงเหลือ 15,943 คน โดยประชากรในต้าบลป่าคา และจอมพระจะลดลงเหลือ 1,749 และ 3,253 คน 
ตามล้าดับ ส่วนประชากรในต้าบลยม และศิลาเพชรจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,409 และ 5,151 คน ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 6-2) 

ตารางท่ี 6-2 การเปลี่ยนแปลงจ้านวนประชากรในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดิน 
        ลุ่มน้้าน้้าย่าง ปี 2548-2556 

อ้าเภอ/ต้าบล 
จ้านวนประชากร (คน) จ้านวนประชากร 

ปี 2548 ปี 2550 ปี 2552 ปี 2554 ปี 2556 
เปลี่ยนแปลง

เฉลี่ย (ร้อยละ) 
คาดการณ์ (คน) 

ปี 2561 

ปัว 8,619 9,089 8,415 8,122 7,374 -3.66 6,532 
 ศิลาเพชร 3,870 4,161 4,221 4,391 4,410 3.36 5,151 
 ป่ากลาง 4,749 4,928 4,194 3,731 2,964 -10.68 1,381 
ท่าวังผา 9,608 9,516 9,400 9,604 9,332 -0.71 9,411 
 ยม 3,005 3,205 3,743 3,424 3,563 4.74 4,409 
 จอมพระ 4,142 4,036 3,509 4,225 3,653 -2.19 3,253 
 ป่าคา* 2,461 2,275 2,148 1,955 2,116 -3.47 1,749 

รวม 18,227 18,605 17,815 17,726 16,706 -2.11 15,943 

หมายเหตุ: * หมายถึง หมู่ที ่1-4 
ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน (2557) และการค้านวณ 

  6.1.3  โครงสร้างประชากร ประชากรในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
 ปี 2556 มีโครงสร้างประชากรตามช่วงอายุ ดังนี้ ช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปีเต็ม-14 ปี จ้านวน 2,514 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.05 ของจ้านวนประชากรทั้งหมด ช่วงอายุ 15 ปีเต็ม-60 ปีเต็ม จ้านวน 11,395 คน  
คิดเป็นร้อยละ 68.21 และประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเต็ม จ้านวน 2,797 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74 
(ตารางที่ 6-3) จากโครงสร้างประชากรดังกล่าว จะเห็นว่า ประชากรที่อยู่นอกวัยแรงงาน ซึ่งได้แก่ 
ช่วงวัยเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 15.05) และประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเต็ม (ร้อยละ 16.74)  
มีจ้านวนรวม 5,311 คน นอกจากนี้เป็นประชากรในวัยแรงงานจ้านวน 11,395 คน เมื่อค้านวณอัตราส่วนพึ่งพิง 
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(Dependency Ratio) จากประชากรกลุ่มช่วงอายุดังกล่าวในพื้นที่ลุ่มน้้าจะได้อัตราส่วนพึ่งพิงเท่ากับ 47 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชากรในวัยแรงงานทุก 100 คน นอกจากจะต้องรับภาระทางเศรษฐกิจในการครอง
ชีพของตนเองแล้ว ยังต้องมีภาระต้องเลี้ยงดูผู้อยู่นอกวัยแรงงานอีก 47 คน 

ตารางท่ี 6-3 จ้านวนประชากร จ้าแนกตามช่วงอายุ พื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดิน 
                    ลุ่มน้้าน้้าย่าง ปี 2556 

ช่วงอายุ 
อ.ปัว  อ.ท่าวังผา 

รวม ร้อยละ 
ต.ศิลาเพชร ต.ป่ากลาง  ต.ยม ต.จอมพระ ต.ป่าคา* 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 13 
(20.31) 

19 
(29.69) 

 20 
(31.25) 

12 
(18.75) 

- 64 0.38 

1 ปีเต็ม - 2 ป ี 46 
(18.11) 

86 
(33.86) 

 47 
(18.50) 

54 
(21.26) 

21 
(8.27) 

254 1.52 

3 ปีเต็ม - 5 ป ี 94 
(18.50) 

164 
(32.29) 

 91 
(17.91) 

111 
(21.85) 

48 
(9.45) 

508 3.04 

6 ปีเต็ม - 11 ป ี 234  
(21.63) 

277 
(25.60) 

 217 
(20.06) 

253 
(23.38) 

101 
(9.33) 

1,082 6.48 

12 ปีเต็ม - 14 ป ี 117 
(19.31) 

158 
(26.07) 

 141  
(23.27) 

145 
(23.92) 

45  
(7.43) 

606 3.63 

15 ปีเต็ม - 17 ป ี 183 
(22.13) 

192  
(23.22) 

 193 
(23.34) 

171 
(20.67) 

88 
(10.64) 

827 4.95 

18 ปีเต็ม - 25 ป ี 408 
(25.79) 

458 
(28.95) 

 246 
(15.55) 

310 
(19.60) 

160 
(10.11) 

1,582 9.47 

26 ปีเต็ม - 49 ป ี 1,542 
(27.35) 

1,037 
(18.40) 

 1,220  
(21.65) 

1,189 
(21.10) 

648  
(11.50) 

5,636 33.74 

50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม 810 
(24.18) 

339 
(10.12) 

 830  
(24.77) 

832 
(24.84) 

539 
(16.09) 

3,350 20.05 

มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 692 
(24.74) 

305 
(10.90) 

 643 
(22.99) 

646  
(23.10) 

511 
(18.27) 

2,797 16.74 

รวม 4,139 3,035  3,648 3,723 2,161 16,706 100.00 

หมายเหตุ: 1.* หมายถึง หมู่ท่ี 1- 4 
       2.ในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 
ที่มา: กรมพัฒนาชุมชน (2557) 
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6.2 สภาพเศรษฐกิจ  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  ประกอบด้วย
รายได้-รายจ่าย การประกอบอาชีพ การถือครองที่ดิน ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การด้าเนินการ  
ทางการเกษตร สภาพการใช้แรงงานและการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ตารางที่ 6-4) ดังต่อไปนี ้
  6.2.1  รายได้ ปี 2556 ประชากรมีรายได้จากอาชีพหลัก อาชีพรอง และรายได้จากแหล่งอ่ืน  
เฉลี่ยต่อครัวเรือน 186,091 บาทต่อปี ซึ่งไม่แตกต่างมากนัก ยกเว้นต้าบลป่าคาที่ประชากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือนมากกว่า 200,000 บาทต่อปี โดยเฉลี่ยรายได้ต่อบุคคลประชากรมีรายได้ต่อคนเฉลี่ย  
54,244 บาทต่อปี โดยรายได้ต่อคนกว่า 50,000 บาทต่อปี ในต้าบลศิลาเพชร ยม และจอมพระ และ 
ต่้าที่สุดในต้าบลป่ากลางเฉลี่ยต่อคน 38,817 บาทต่อปี  
  6.2.2  รายจ่าย ปี 2556 ประชากรมีรายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต การอุปโภคบริโภค และช้าระหนี้ 
เฉลี่ยต่อครัวเรือน 113,154 บาทต่อปี รายจ่ายต่อครัวเรือนมากที่สุดในต้าบลป่าคาเฉลี่ยครัวเรือนละ 
144,396 บาทต่อปี โดยมีรายจ่ายต่อคนเฉลี่ยคนละ 49,213 บาทต่อปี รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่้าที่สุด
ในต้าบลยมเฉลี่ยครัวเรือนละ 98,746 บาทต่อปี โดยมีรายจ่ายต่อคนเฉลี่ยคนละ 32,417 บาทต่อปี 
ต้าบลศิลาเพชร ป่ากลาง และจอมพระ มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่แตกต่างกันมากเฉลี่ยครัวเรือนละ 
104,702-109,444 บาทต่อปี  
  6.2.3  การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกเป็นหลัก จ้านวน  
4,025 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 83.49 ของครัวเรือนทั้งหมด พืชส้าคัญที่ปลูก ได้แก่ ข้าว โดยมี
ครัวเรือนที่ท้านา 3,349 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 83.20 ของครัวเรือนที่มีอาชีพเพาะปลูก โดยได้
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 782 กิโลกรัม รองลงมามีอาชีพท้าไร่ 757 ครัวเรือน หรือร้อยละ 18.81 พืชไร่ส้าคัญ
ที่ปลูก ได้แก่ ข้าวไร่และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีครัวเรือนที่ปลูกยางพารา 397 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
9.86 ของครัวเรือนที่มีอาชีพเพาะปลูก โดยครัวเรือนที่ปลูกอาศัยอยู่ในต้าบลป่ากลาง จอมพระ และยม 
ตามล้าดับ 
  6.2.4  การถือครองท่ีดิน ครัวเรือนเกษตรกรที่มีที่ดินท้ากินเป็นของตนเองและไม่ เช่าที่ดิน  
3,764 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.52 ของครัวเรือนที่มีอาชีพเพาะปลูก ครัวเรือนที่มีที่ดินเป็นของตนเอง
และเช่าเพิ่มบางส่วน 563 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.99 และจ้านวน 274 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.81 
เป็นครัวเรือนที่ต้องเช่าที่ดินท้ากินทั้งหมด  
  6.2.5  เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน เอกสารสิทธิ์ที่ดินท้ากินในลุ่มน้้า ได้แก่ โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก น.ส.3ข และ 
ส.ป.ก. 4-01 เป็นต้น  
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  6.2.6  การด้าเนินการทางการเกษตร ครัวเรือนที่เพาะปลูกพืชมีเคร่ืองมือ/ปัจจัยพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ ได้แก่ โค-กระบือ เคร่ืองจักรขนาดเล็กและใหญ่ไว้ใช้งาน เป็นต้น โดยมีครัวเรือนที่มี
โค-กระบือไว้ใช้งาน จ้านวน 106 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
เพาะปลูก ครัวเรือนที่มีเคร่ืองจักรขนาดเล็กท้าการเกษตร จ้านวน 830 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.62 
ของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพาะปลูก และจ้านวน 380 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.44 ที่มีเคร่ืองจักร
ขนาดใหญ่ของตนเองท้าการเกษตร 
  6.2.7  สภาพแรงงานและการจ้างงาน  คนในครัวเรือนเกษตรกรนอกจากจะท้างานเก ษตร 
ในครัวเรือนของตนเองแล้ว ยังประกอบอาชีพรับจ้างอีกด้วย โดยมีครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจ้าง
จ้านวน 1,750 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.30 ของครัวเรือนทั้งหมด หรือร้อยละ 43.48 ของครัวเรือน 
ที่ประกอบอาชีพเพาะปลูก คนที่ประกอบอาชีพรับจ้างและมีรายได้อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีเต็ม-60 ปีเต็ม)
จ้านวน 10,046 คน คิดเป็นร้อยละ 88.16 ของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน นอกจากนี้ยังมีผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน
แต่ไม่มีการประกอบอาชีพและไม่มีรายได้อีกจ้านวน 3,616 คน คิดเป็นร้อยละ 31.73 ของจ้านวนคนที่
อยู่ในวัยแรงงาน คนที่มีอาชีพรับจ้างได้ค่าจ้างโดยทั่วไปในอัตราวันละ 250-300 บาท  
  6.2.8  อุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน  ในพื้นที่มีการท้าอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
ในครัวเรือน ได้แก่ การจักสานไม้ไผ่ ทอผ้า ผ้าปัก ผ้าเขียน เทียน หัตถกรรมเคร่ืองประดับเงิน 
ท้าเคร่ืองปั้นดินเผา และผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์ โดยมีจ้านวน 839 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.40  
ของครัวเรือนทั้งหมด อุตสาหกรรมและหัตถกรรมต่างๆ ดังกล่าว ท้ากันมากที่ต้าบลจอมพระ จ้านวน 
491 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 58.52 ของครัวเรือนที่ท้าอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือนทั้งหมด 
  นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนที่มีรายได้จากการมีสถานที่ท่องเที่ยวในต้าบลและหมู่บ้าน ครัวเรือนที่มี
รายได้จากการที่มีสถานที่ท่องเที่ยว จ้านวน 187 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของครัวเรือนทั้งหมด
โดยมีจ้านวนมากที่ต้าบลป่าคา 129 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 68.98 ของครัวเรือนที่มีรายได้จากการ 
มีสถานที่ท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 6-4 สภาพเศรษฐกิจของประชากรในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ปี 2556 

สภาพเศรษฐกิจ 
อ.ปัว  อ.ท่าวังผา รวม/เฉลี่ย 

ต.ศิลาเพชร ต.ป่ากลาง  ต.ยม ต.จอมพระ ต.ป่าคา*  

รายได้ - รายจ่าย        
 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรอืน (บาท/ปี) 192,418 195,336  159,146 170,131 213,424 186,091 
 รายได้เฉลี่ยต่อคน (บาท/ปี) 52,876 38,817  52,245 54,543 72,740 54,244 
 รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ป)ี 108,482 109,444  98,746 104,702 144,396 113,154 
 รายจ่ายเฉลี่ยต่อคน (บาท/ปี) 29,810 21,748  32,417 33,567 49,213 33,351 
การประกอบอาชพี        
ประกอบอาชีพเพาะปลูก (ครัวเรอืน) 889 583  972 1,051 530 4,025 
 ท้านา (ครัวเรือน) 927 70  1,015 749 588 3,349 
  ผลผลิตข้าวเปลือก (กก./ไร)่ 797 517  679 941 975 782 
 ท้าไร่ (ครัวเรือน) 398 300  757 12 47 757 
  ชนิดพืชไร่อันดับหนึ่ง ข้าวไร ่ ข้าวไร่  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ข้าวไร ่ ข้าวไร่  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
- ข้าวไร่  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ท้าสวนยางพารา (ครัวเรือน) 43 141  104 109 - 397 
การถือครองที่ดิน        
 มีที่ดินของตนเองและไมเ่ช่า (ครวัเรือน) 709 498  996 851 710 3,764 
 มีที่ดินของตนเองและเช่าเพิ่มบางส่วน 
 (ครัวเรือน) 

180 20  145 214 4 563 

 เช่าที่ดินท้ากินทั้งหมด (ครัวเรือน) 144 -  29 101 - 274 
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ตารางท่ี 6-4  (ต่อ) 

สภาพเศรษฐกิจ 
อ.ปัว  อ.ท่าวังผา 

รวม/เฉลี่ย 
ต.ศิลาเพชร ต.ป่ากลาง  ต.ยม ต.จอมพระ ต.ป่าคา* 

เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน โฉนด  
ส.ป.ก.4-01 

น.ส.3 น.ส.3ก 
น.ส.3ข  

ส.ป.ก.4-01 

 โฉนด  
ส.ป.ก.4-01 

โฉนด 
ส.ป.ก.4-01 

โฉนด โฉนด น.ส.3 น.ส.
3ก น.ส.3ข  
ส.ป.ก.4-01 

การด้าเนินการทางการเกษตร        
 มีโค-กระบือไว้ใช้งานของตนเอง  (ครัวเรือน) 62 -  42 2 - 106 
 มีเครื่องจักรขนาดเล็กของตัวเองท้าการเกษตร 
(ครัวเรือน) 

205 25  236 236 128 830 

 มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ของตนเองท้า
 การเกษตร (ครัวเรือน) 

217 1  19 140 3 380 

สภาพแรงงานและการจ้างงาน        
 ครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจ้าง 
 (ครัวเรือน) 

496 368  410 327 149 1,750 

 อัตราค่าจ้างโดยทั่วไป (บาท/วัน) 250-300 250-300  250-300 250-300 250-300 250-300 
 ครัวเรือนที่จ้างคนต่างด้าว (ครัวเรอืน) 1 -  1 5 3 10 
 คนอายุ 15-60 ปี ประกอบอาชีพ 
 และมีรายได้ (คน) 

3,000 1,589  2,022 2,077 1,358 10,046 

 คนอายุ 15-60 ปี ไม่มีการประกอบอาชีพและไม่ม ี
  รายได้ (คน) 

966 
(34.79) 

484 
(17.43) 

 839 
(30.21) 

937 
(33.74) 

390 
(14.04) 

3,616 
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ตารางท่ี 6-4  (ต่อ) 

สภาพเศรษฐกิจ 
อ.ปัว  อ.ท่าวังผา 

รวม/เฉลี่ย 
ต.ศิลาเพชร ต.ป่ากลาง  ต.ยม ต.จอมพระ ต.ป่าคา* 

อุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน        
 ท้าอุตสาหกรรม/หัตถกรรมในครวัเรือน 
 (ครัวเรือน) 

170 
(20.26) 

ไม่มีข้อมูล  178 
(21.22) 

491 
(58.52) 

ไม่มีข้อมูล 839 

 ประเภทอตุสาหกรรม/หัตถกรรม ทอผ้า จักสานไม้
ไผ่ 

ผ้าปักชาวเขา ผ้า
เขียนเทียน 

เครื่องประดับ
เงิน 

 จักสานไม้ไผ่ ทอผ้า จักสานไม้
ไผ่ ผลิตภัณฑ์
จากซีเมนต ์

ทอผ้า ทอผ้า จักสาน 
เครื่องปั้นดินเผา 
ผลิตภัณฑ์จาก

ซีเมนต ์
 ครัวเรือนที่มีรายได้จากการมีสถานที่
 ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน/ต้าบล 

43 -  15 - 129 187 

หมายเหตุ: 1.* หมายถึง หมู่ที ่1- 4 
    2.ในวงเล็บ หมายถงึ ร้อยละ 
ที่มา: กรมพัฒนาชุมชน (2557) 
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6.3 สภาพสังคม 
  ลักษณะทั่วไปของสังคมและสาธารณูปโภค จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)  
และข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน รายต้าบล (จปฐ.) ปี 2556 ในพื้นที่รองรับการประกาศ
เขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่างมีสภาพสังคม การตั้งบ้านเรือน การสาธารณูปโภค และการศึกษาของ
ประชากร (ตารางที่ 6-5) ดังนี ้
  6.3.1  ลักษณะท่ัวไปของสังคม ประชากรในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้า 
น้้าย่างประกอบด้วยชาวไทยพื้นเมืองและไทลื้อ (ต้าบลยม จอมพระ ป่าคา และศิลาเพชร) ส่วนต้าบล
ป่ากลางประกอบด้วย ประชากร 3 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ม้ง เมี่ยน (เย้า) และลัวะ ครัวเรือนในแต่ละต้าบล
ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติและไปมาหาสู่กัน นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่มีขนบธรรมเนียมประเพณี
ตามชาติพันธุ์ เช่น ชาวไทยพุทธมีการท้าบุญตามวันส้าคัญทางพุทธศาสนา งานประเพณีบวงสรวงเจ้า
หลวงเมืองล้าของชาวไทลื้อ (เดือนธันวาคม) งานเทศกาลปีใหม่ชนเผ่าม้ง (เดือนธันวาคม) งาน
เทศกาลปีใหม่ชนเผ่าเมี่ยน (เดือนกุมภาพันธ์) งานเทศกาลกินสะโหลดชนเผ่าลัวะ (เดือนสิงหาคม) 
และมีการแต่งกายด้วยชุดประจ้าเผ่าที่สวยงามในช่วงเทศกาลงานประเพณีที่ส้าคัญ เป็นต้น 
      ลักษณะการตั้งบ้านเรือนและสภาพที่อยู่อาศัย ประชากรในพื้นที่รองรับการประกาศเขต
ส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ตั้งบ้านเรือนเป็นแนวเรียงไปตามถนนหลักของต้าบลและถนนรอง  
ในหมู่บ้าน สภาพบ้านเรือนและครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพมั่นคงถาวร  
โดยผ่านเกณฑ์ จปฐ. ระดับต้าบล ปี 2556 ครัวเรือนมีน้้าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน มีน้้าสะอาดดื่มเพียงพอ
ตลอดปี ร้อยละ 99.60 ของครัวเรือนทั้งหมด และมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี ร้อยละ 86.10 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
      แหล่งน้้าและน้้าดื่ม-น้้าใช้ในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง มีแหล่งน้้า
ผิวดิน จ้านวน 100 แห่ง กระจายตามต้าบลต่างๆ อยู่ในต้าบลยม 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา
อยู่ในต้าบลจอมพระและศิลาเพชร บ่อน้้าตื้นส่วนตัวมีจ้านวน 1,622 บ่อ ใช้การได้ 1,520 บ่อ คิดเป็น
ร้อยละ 93.71 บ่อน้้าตื้นสาธารณะ 194 บ่อ ใช้การได้ 159 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 81.96 บ่อบาดาลสาธารณะ 
58 บ่อ ใช้การได้ 49 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 84.48 มีการใช้น้้าประปาทุกหมู่บ้าน ครัวเรือนที่มีน้้าดื่ม 
และบริโภคเพียงพอตลอดปี จ้านวน 4,802 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี จ้านวน 4,151 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.10 ของครัวเรือนทั้งหมด ทุกครัวเรือนที่คนในครัวเรือนกินอาหารถูก
สุขลักษณะปลอดภัยและได้มาตรฐาน ด้านสุขอนามัยในครัวเรือนทุกครัวเรือนมีการใช้ส้วมราดน้้า 
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  6.3.2  บริการสาธารณะ ในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกต้าบล มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกต้าบลรวม 17 แห่ง โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษารวม 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 แห่ง ที่อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน38 แห่ง วัด/ส้านักสงฆ์
32 แห่ง โบสถ์คริสต์ 7 แห่ง แหล่งรวบรวมและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 6 แห่ง ในต้าบล และ
หมู่บ้านมีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตใช้สัญจรไปมาและมีรถรับจ้างวิ่งจากหมู่บ้านไปอ้าเภอ/ชุมชน 
  6.3.3  การศึกษา การศึกษาของประชากรในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง
จ้าแนกตามระดับการศึกษา ในปี 2556 ดังนี้ ผู้ที่ไม่เคยได้รับการศึกษา จ้านวน 1,738 คนคิดเป็นร้อยละ
10.40 ของประชากรทั้งหมด ระดับอนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็ก 733 คน คิดเป็นร้อยละ 4.39 ระดับต่้ากว่า
ชั้นประถมศึกษา 1,022 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12 ระดับประถมศึกษา 6,851 คนคิดเป็นร้อยละ 41.00
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 4,278 คน คิดเป็นร้อยละ 25.61 ระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 372 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1,579 คนคิดเป็นร้อยละ 9.45
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 133 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 
  6.3.4  การมีส่วนร่วมของชุมชน การท้ากิจกรรมสาธารณะในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง มีครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม 4,778 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.11 ของครัวเรือน
ทั้งหมด และมีครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์หรือกองทุน จ้านวน 
4,742ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.36 ของครัวเรือนทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้ 17 แห่ง และ
มีภูมิปัญญาชาวบ้าน/ปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละต้าบลอีกด้วย 
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ตารางท่ี 6-5 สภาพสังคมในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ปี 2556 

สภาพสังคม 
อ.ปัว  อ.ท่าวังผา 

รวม 
ต.ศิลาเพชร ต.ป่ากลาง  ต.ยม ต.จอมพระ ต.ป่าคา* 

ชาติพันธุ์/ชนเผ่า ไทล้ือ ม้ง เมี่ยน ลัวะ  ไทล้ือ ไทยพ้ืนเมือง ไทล้ือ ไทล้ือ  
จ้านวนแหล่งน้้าผิวดิน (แห่ง) 19 9  36 27 9 100 
แหล่งน้้าใช้ในครัวเรือน        
 บ่อน้้าตื้น ส่วนตัว (บ่อ) 362 224  448 394 194 1,622 
 ใช้การได้ (บ่อ) 343 

(22.57) 
224 

(14.73) 
 430 

(28.29) 
350 

(23.03) 
173 

(11.38) 
1,520 
(100) 

 บ่อน้้าตื้น สาธารณะ (บ่อ) 41 23  94 21 15 194 
 ใช้การได้ (บ่อ) 16 

(10.06) 
21 

(13.21) 
 90 

(56.60) 
20 

(12.58) 
12 

(7.55) 
159 

(100) 
 บ่อบาดาล สาธารณะ (บอ่) 8 4  12 28 6 58 
 ใช้การได้ (บ่อ) 8 

(16.33) 
4 

(8.16) 
 11 

(22.45) 
21 

(42.86) 
5 

(10.20) 
49 

(100) 
 มีน้้าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน มี มี  มี มี มี มี 
น้้าด่ืมและน้้าใช้        
 มีน้้าดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี (ครัวเรือน) 1,171 

(28.14) 
589 

(14.15) 
 1,163 

(27.94) 
1,165 

(27.99) 
74 

(1.78) 
4,162 
(100) 

 มีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี (ครัวเรือน) 976 
(23.51) 

320 
(7.71) 

 1,153 
(27.78) 

988 
(23.80) 

714 
(17.20) 

4,151 
(100) 

 อัตราการมีส้วมราดน้้าใช้ (ร้อยละ) 100 100  100 100 100  
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ตารางท่ี 6-5  (ต่อ) 

สภาพสังคม 
อ.ปัว  อ.ท่าวังผา 

รวม 
ต.ศิลาเพชร ต.ป่ากลาง  ต.ยม ต.จอมพระ ต.ป่าคา* 

บริการสาธารณะ        
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (แห่ง) 1 1  2 1 1 6 
 โรงเรียนระดับประถมศึกษา (แห่ง) 2 2  4 4 5 17 
 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (แห่ง) 1 1  1 1 1 5 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 2 2  4 4 3 15 
 ที่อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน (แห่ง) 7 10  10 11 - 38 
 วัด/ส้านักสงฆ์ (แห่ง) 6 1  9 8 8 32 
 โบสถ์คริสต์ (แห่ง) 1 5  1 - - 7 
 สถานีต้ารวจ/ป้อมต้ารวจ (แห่ง) 1 1  1 1 1 5 
 แหล่งรวบรวมและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ของชุมชน 
(แห่ง) 

2 4  - - - 6 

 มีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง/คอนกรีต มี มี  มี มี มี มี 
 รถรับจ้างวิ่งจากหมู่บ้านไปอ้าเภอ/ชุมชน มี มี  มี มี มี มี 
การศึกษา        
 ไม่เคยศึกษา 202 

(11.62) 
948 

(54.55) 
 179 

(10.30) 
326 

(18.76) 
83 

(4.77) 
1,738 

(100.00) 
 อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 138 

(18.83) 
276 

(37.65) 
 105 

(14.32) 
160 

(21.83) 
54 

(7.37) 
733 

(100.00) 
 ต่้ากว่าชั้นประถมศึกษา 195 

(19.08) 
36 

(3.52) 
 371 

(36.30) 
348 

(34.05) 
72 

(7.05) 
1,022 

(100.00) 
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ตารางท่ี 6-5  (ต่อ) 

สภาพสังคม 
อ.ปัว  อ.ท่าวังผา 

รวม 
ต.ศิลาเพชร ต.ป่ากลาง  ต.ยม ต.จอมพระ ต.ป่าคา* 

การศึกษา (ต่อ)        
 ประถมศึกษา 1,923 

(28.07) 
572 

(8.34) 
 1,733 

(25.30) 
1,536 

(22.42) 
1,087 

(15.87) 
6,851 
(100) 

 มัธยมศึกษาตอนต้น 382 
(21.39) 

493 
(27.60) 

 358 
(20.05) 

387 
(21.67) 

166 
(9.29) 

1,786 
(100) 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 628 
(25.20) 

400 
(16.05) 

 528 
(21.19) 

638 
(25.60) 

298 
(11.96) 

2,492 
(100) 

 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 140 
(37.63) 

46 
(12.37) 

 53 
(14.25) 

67 
(18.01) 

66 
(17.74) 

372 
(100) 

 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 441 
(27.93) 

441 
(27.93) 

 244 
(15.45) 

187 
(11.84) 

266 
(16.85) 

1,579 
(100) 

 สูงกว่าปริญญาตรี 28 
(21.05) 

28 
(21.05) 

 21 
(15.79) 

21 
(15.79) 

35 
(26.32) 

133 
(100) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน        
 มีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะ (ครัวเรือน) 1,170 

(24.49) 
586 

(12.26) 
 1,160 

(24.28) 
1,148 

(24.03) 
714 

(14.94) 
4,778 
(100) 

 เป็นสมาชิกกลุ่ม สหกรณ์ กองทุน (ครัวเรือน) 1,126 
(23.74) 

587 
(12.38) 

 1,158 
(24.42) 

1,157 
(24.40) 

714 
(15.06) 

4,742 
(100) 

 มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (แห่ง) 6 2  4 2 3 17 
 มีภูมิปัญญาชาวบ้าน/ปราชญ์ชาวบ้าน มี มี  มี มี มี มี 

หมายเหตุ: ในวงเล็บหมายถึงร้อยละ 

ที่มา: แบบสอบถาม 
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6.4 ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า 
  ส่วนนี้ เป็นการเสนอผลการศึกษาด้านความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุ รักษ์ดินและน้้ า  
จากการสัมภาษณ์ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  
โดยจ้าแนกการศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ  
  - กลุ่มประชากรตัวอย่างในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
  - กลุ่มประชากรตัวอย่างในพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
  - กลุ่มประชากรตัวอย่างในพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ที่มีการจัดรูปแบบ
อนุรักษ์ดินและน้้าแล้ว  
  ได้ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรตัวอย่าง ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้้า รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือด้านการเกษตร ดังนี ้
  6.4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
      ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ น้าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนแรก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่สอง ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบในฐานะที่เป็นตัวแทนของครัวเรือนตนเอง มีรายละเอียด  
ตามตารางที่ 6-6  6-7 และ 6-8 ดังนี ้
      1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        (1)  พื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย 
ร้อยละ 60.00 เป็นหญิง ร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 50.00 รองลงมา 
เป็นช่วงอายุ 41-50 ปี และมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 23.33 และ 20.00 ตามล้าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 70.00 เป็นภรรยาหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 30.00 สถานะชาติพันธุ์ 
เป็นคนไทยพื้นเมือง ร้อยละ 73.33 รองลงมาเป็นชาวเย้า (เมี่ยน) ร้อยละ 13.33 ไทยพวน ร้อยละ 6.67 
นอกนั้นเป็นชาวม้งและไทลื้อ ร้อยละ 3.33 เท่ากัน นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80.00 พุทธ-ผี  
ร้อยละ 16.67 และคริสต์ ร้อยละ 3.33 โดยมีบัตรประชาชนทุกราย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานาน
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 43.33 ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 26.67 และนานกว่า 50 ปี ร้อยละ 23.33  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.67 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 16.66  
และไม่รู้หนังสือแต่พูดและฟังภาษาไทยได้ดี ร้อยละ 10.00 ระดับมัธยมตอนต้นและอ่านออกเขียนได้ 
ร้อยละ 6.67 และ 3.33 ตามล้าดับ 
        (2)  พื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย  
ร้อยละ 76.67 เป็นหญิง ร้อยละ 23.33 ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 46.67 มากกว่า 60 ปี 
ร้อยละ 33.33 และช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 16.67 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้าครัวเรือน  
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ร้อยละ 76.67 เป็นภรรยาหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 23.33 สถานะชาติพันธุ์เป็นคนไทยพื้นเมือง  
ร้อยละ 80.00 ม้ง ร้อยละ 16.67 และไทลื้อ 3.33 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80.00 และพุทธ-ผี  
ร้อยละ 20.00 มีบัตรประชาชนทุกราย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานกว่า 40 ปี ร้อยละ 73.34  
ร้อยละ 23.33 อาศัยอยู่ในพื้นที่ระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60.00  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 10.00 เท่ากัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และปริญญาตรี ร้อยละ 6.67 และ 3.33 ตามล้าดับ 
        (3)  พื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ท่ีมีการจัดรูปแบบอนุรักษ์ดิน 
และน้้าแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย ร้อยละ 88.46 เป็นหญิง ร้อยละ 11.54 ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 
51-60 ปี ร้อยละ 42.31 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 26.92 มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 23.08 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 88.46 เป็นภรรยาหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 11.54 
ส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์ลัวะ ร้อยละ 46.15 รองลงมาเป็นคนไทยพื้นเมือง ร้อยละ 38.46 และม้ง ร้อยละ 
15.39 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 69.23 และพุทธ-ผี ร้อยละ 30.77 มีบัตรประชาชนทุกราย อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านนี้มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 30.77 อาศัยอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 23.07 ระหว่าง 21-30 ปี และ 
41-50 ปี ร้อยละ 19.23 เท่ากัน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50.00 ไม่รู้หนังสือแต่พูดและ
ฟังภาษาไทยได้ดี  ร้อยละ 19.22 ไม่ รู้หนังสือโดยพูดและฟังภาษาไทยไม่คล่อง ร้อยละ  11.54  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา ร้อยละ 3.85 เท่ากัน 
      2) ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน  
        (1)  พื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรือน ท้างานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 1 คนต่อครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างทุกครัวเรือน 
มีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันการเกษตร โดยเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร้อยละ 86.67 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์และกลุ่มแม่บ้าน ร้อยละ 50.00 เท่ากัน 
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 36.67 เป็นต้น ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างถือครองที่ดินเฉลี่ย 11.62 ไร่ 
ต่อครัวเรือน โดยเฉลี่ยเป็นของตนเอง 10.37 ไร่ (ร้อยละ 89.24 ของพื้นที่ถือครอง) เข้าท้าเปล่า 1.08 ไร่ 
(ร้อยละ 9.33) และเช่า 0.17 ไร่ (ร้อยละ 1.43) ที่ดินที่เป็นของตนเองมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด ร้อยละ 
47.91 (เฉลี่ยครัวเรือนละ 4.97 ไร่) น.ส.3 ร้อยละ 16.56 (เฉลี่ยครัวเรือนละ 1.72 ไร่) และ ส.ป.ก.4-01 
ร้อยละ 35.53 (เฉลี่ยครัวเรือนละ 3.68) การใช้ประโยชน์ที่ดินของครัวเรือนโดยเฉลี่ยเป็นที่ท้านา  
3.31 ไร่ (ร้อยละ 28.55 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์) ที่ท้าไร่ครัวเรือนละ 2.27 ไร่ (ร้อยละ 19.52) ที่ปลูก 
ไม้ผล/ไม้ยืนต้นครัวเรือนละ 3.57 ไร่ (ร้อยละ 30.70) และที่ท้าสวนยางพาราครัวเรือนละ 2.47 ไร่  
(ร้อยละ 21.23)  
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        (2)  พื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  
5 คนต่อครัวเรือน ท้างานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร ร้อยละ 84.62 
ของกลุ่มตัวอย่างมีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันการเกษตร โดยเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนเงินล้าน 
ร้อยละ 59.09 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร้อยละ 45.45 กลุ่มแม่บ้าน  
ร้อยละ 31.82 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ 27.27 เท่ากัน เป็นต้น ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างถือครองที่ดินเฉลี่ย 7.38 ไร่ต่อครัวเรือน โดยเป็นของตนเองทั้งหมด มีเอกสารสิทธิ์เป็น  
ส.ป.ก.4-01 ร้อยละ 87.67 (เฉลี่ยครัวเรือนละ 6.47ไร่) น.ส.3 ร้อยละ 9.03 (เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.67 ไร่) และ
โฉนด ร้อยละ 3.30 (เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.24 ไร่) การใช้ประโยชน์ที่ดินของครัวเรือนโดยเฉลี่ยเป็นที่
ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้นครัวเรือนละ 5.44 ไร่ (ร้อยละ 73.67 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์) ที่ท้านาครัวเรือนละ 
1.03 ไร่ (ร้อยละ 14.14) ท้าสวนยางพาราครัวเรือนละ 0.47 ไร่ (ร้อยละ 6.32) ที่ท้าไร่ครัวเรือนละ 0.17 ไร่ 
(ร้อยละ 2.26) และที่ทิ้งร้างครัวเรือนละ 0.27 ไร่ (ร้อยละ 3.61) 
        (3)  พื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้าท่ีมีการจัดรูปแบบอนุรักษ์ดิน 
และน้้าแล้ว จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรือน ท้างานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คนต่อ
ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างทุกครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันการเกษตร โดยเป็น
สมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร้อยละ 80.00 สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ร้อยละ 
43.33 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ 36.67 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มกองทุนเงินล้าน ร้อยละ 
33.33 เท่ากัน เป็นต้น ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างถือครองที่ดินเฉลี่ย 8.98 ไร่ต่อครัวเรือน โดยเฉลี่ยเป็นของ
ตนเอง 8.62 ไร่ (ร้อยละ 96.02 ของพื้นที่ถือครอง) และเช่า 0.36 ไร่ (ร้อยละ 3.98) ที่ดินที่เป็นของตนเอง 
มีเอกสารสิทธิ์เป็น ส.ป.ก.4-01 ร้อยละ 95.89 (เฉลี่ยครัวเรือนละ 8.27 ไร่) และ น.ส.3 ร้อยละ 4.11  
(เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.35 ไร่) การใช้ประโยชน์ที่ดินของครัวเรือนโดยเฉลี่ยเป็นที่ท้าไร่ครัวเรือนละ  
3.62 ไร่ (ร้อยละ 40.27 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์) ที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้นครัวเรือนละ 2.78 ไร่ (ร้อยละ 30.94) 
ที่ท้านาครัวเรือนละ 1.43 ไร่ (ร้อยละ 15.94) และท้าสวนยางพาราครัวเรือนละ 1.15 ไร่ (ร้อยละ 12.85) 
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ตารางท่ี 6-6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วย: ร้อยละ 

ข้อมูล 
พื้นท่ี 

เขตส้ารวจ 
พื้นที่ 

เขตอนุรักษ์ฯ 

พื้นที่ 
เขตอนุรักษ์ฯ 
มีการจัดรูปแบบ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)    
 ชาย 60.00 76.67 88.46 
 หญิง 40.00 23.33 11.54 
ช่วงอายุ (ร้อยละ)    
 ต่้ากว่า 30 ปี - - - 
 31-40 ปี 6.67 3.33 7.69 
 41-50 ปี 23.33 16.67 26.92 
 51-60 ปี 50.00 46.67 42.31 
 มากกว่า 60 ปี 20.00 33.33 23.08 
สถานะภาพในครัวเรือน (ร้อยละ)    
 หัวหน้าครัวเรือน 70.00 76.67 88.46 
 ภรรยาหัวหน้าครัวเรือน 30.00 23.33 11.54 
ชาติพันธุ์/เผ่า (ร้อยละ)    
 ไทย/คนเมือง 73.33 80.00 38.46 
 ม้ง 3.33 16.67 15.39 
 เย้า (เมี่ยน) 13.33 - - 
 ไทยพวน 6.67 - - 
 ไทลื้อ 3.33 3.33 - 
 ลัวะ   - 46.15 
การนับถือศาสนา (ร้อยละ)    
 พุทธ 80.00 80.00 69.23 
 คริสต์ 3.33 - - 
 พุทธ-ผี 16.67 20.00 30.77 
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ตารางท่ี 6-6  (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละ 

ข้อมูล 
พื้นท่ี 

เขตส้ารวจ 
พื้นที่ 

เขตอนุรักษ์ฯ 

พื้นที่ 
เขตอนุรักษ์ฯ 
มีการจัดรูปแบบ 

สถานะภาพบุคคล (ร้อยละ)    
 มีบัตรประชาชน 100.00 100.00 100.00 
ระยะเวลาอาศัยในหมู่บ้าน (ร้อยละ)    
 ต่้ากว่า 10 ปี - - 3.85 
 11-20 ปี 3.33 - 3.85 
 21-30 ปี 3.33 3.33 19.23 
 31-40 ปี 26.67 23.33 23.07 
 41-50 ปี 43.33 36.67 19.23 
 มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป 23.33 36.67 30.77 
ระดับการศึกษา (ร้อยละ)    
 ไม่รู้หนังสือ (พูด-ฟังภาษาไทย ไม่คล่อง) 6.67 3.33 11.54 
 ไม่รู้หนังสือ (พูด-ฟังภาษาไทยได้ดี) 10.00 6.67 19.22 
 อ่านออกเขียนได้ 3.33 10.00 7.69 
จบการศึกษา    
  ระดับประถมศึกษา 56.67 60.00 50.00 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6.67 10.00 3.85 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 16.66 6.67 3.85 
  ระดับอนุปริญญา - - 3.85 
  ระดับปริญญาตรี - 3.33 - 

ที่มา: แบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 6-7 การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันการประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน 
หน่วย: ร้อยละ 

ข้อมูล พื้นทีเ่ขตส้ารวจ พื้นทีเ่ขตอนุรักษฯ์ 
พื้นทีเ่ขตอนุรักษฯ์ 
มีการจัดรูปแบบ 

จ้านวนสมาชิกครัวเรือน(คน/ครัวเรือน) 5.17 4.67 5.19 
ท้างานภาคการเกษตร (คน/ครัวเรอืน) 1.00 1.90 2.62 
การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรอืสถาบันการเกษตร    
 ครัวเรือนที่ไม่เป็นสมาชิก - 15.38 - 
 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิก 100.00 84.62 100.00 
  กลุ่มสมาชิก ธ.ก.ส. 86.67 45.45 80.00 
  สหกรณ์การเกษตร 36.67 27.27 33.33 
  กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ 50.00 27.27 36.67 
  กลุ่มกองทุนเงนิล้าน 40.00 59.09 33.33 
  กลุ่มแม่บ้าน 50.00 31.82 43.33 
  กลุ่มเกษตรกรชาวสวน 6.67 - - 
  กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา สกย. 3.33 - - 
  กลุ่มเลี้ยงกบ 6.67 4.55 - 
  กลุ่มสหกรณ์ปฏิรูปทีด่ินเพื่อการเกษตร 6.67 4.55 - 
  กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน - 22.73 - 
  กลุ่มฌาปนกิจ - - 10.00 

ที่มา: แบบสอบถาม
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ตารางท่ี 6-8 การถือครองท่ีดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้้า ปีการศึกษา 2554/55 

การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พื้นทีเ่ขตส้ารวจ  พื้นทีเ่ขตอนุรักษฯ์  
พื้นทีเ่ขตอนุรักษฯ์ 
มีการจัดรูปแบบ 

จ้านวนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

 จ้านวนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

 จ้านวนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

(ไร่/ครัวเรือน)  (ไร่/ครัวเรือน)  (ไร่/ครัวเรือน) 

เนื้อที่ถือครองทั้งหมด 11.62   7.38   8.98  
ลักษณะการถือครอง         
 ของตนเอง 10.37 89.24  7.38 100.00  8.62 96.02 
 เช่า 0.17 1.43  - -  0.36 3.98 
 เข้าท้าเปล่า 1.08 9.33  - -  - - 
หนังสือส้าคัญในที่ดนิของตนเอง         
 โฉนด 4.97 47.91  0.24 3.30  - - 
 น.ส.3 1.72 16.56  0.67 9.03  0.35 4.11 
 ส.ป.ก.4-01 3.68 35.53  6.47 87.67  8.27 95.89 
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน         
 ที่นา 3.31 28.55  1.03 14.14  1.43 15.94 
 ที่ไร่ 2.27 19.52  0.17 2.26  3.62 40.27 
 ที่ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 3.57 30.70  5.44 73.67  2.78 30.94 
 ที่ทิ้งร้าง - -  0.27 3.61  - - 
 สวนยางพารา 2.47 21.23  0.47 6.32  1.15 12.85 

ที่มา: แบบสอบถาม
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  6.4.2  ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า 
      ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า  
จากสภาพพื้นที่ปลูกพืชของเกษตรกร ผลกระทบต่อผลผลิตเมื่อหน้าดินถูกกัดเซาะหรือชะล้าง/พัดพา 
การแก้ไขปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาเมื่อหน้าดินถูกชะล้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจนความรู้ ความคิดเห็นเร่ืองวิธีการรักษาและป้องกัน
ไม่ให้ดินถูกชะล้างพังทลาย จ้าแนกการศึกษาเป็น 3 พื้นที่ตามกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
(ตารางที่ 6-9 และ 6-10) ดังนี ้
      1) พื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง สภาพพื้นที่ปลูกพืชของเกษตรกร 
มีสภาพน้้าไหลบ่าพัดพาหน้าดิน ร้อยละ 62.50 ของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งน้้าตื้นเขิน ร้อยละ 54.17  
หน้าดินมีร่องน้้าและมีการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 41.67 เท่ากัน เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
เห็นว่าหน้าดินที่ถูกกัดเซาะ/พัดพา มีผลกระทบและไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตมีสัดส่วน ร้อยละ 50.00 
เท่ากัน ในส่วนที่มีผลกระทบ มีผลกระทบต่อผลผลิตระดับปานกลาง ร้อยละ 60.00 ผลกระทบต่อ
ผลผลิตระดับต่้า ร้อยละ 26.67 อีกร้อยละ 13.33 มีผลกระทบต่อผลผลิตมาก เมื่อดินถูกกัดเซาะ/ชะล้าง 
เกษตรกรได้ท้าการแก้ไข/ป้องกัน ร้อยละ 30.00 ไม่ได้แก้ไข/ป้องกัน ร้อยละ 70.00 เนื่องจากไม่มี
ความรู้และไม่มีงบประมาณ ร้อยละ 76.19 และ 23.81 ตามล้าดับ ร้อยละ 20.69 เห็นว่า 
ไม่มีผลกระทบกับพื้นที่เพาะปลูก เมื่อเกิดการกัดเซาะ/ชะล้างของดิน เกษตรกรไม่ต้องการแก้ไข/
ป้องกัน ร้อยละ 37.93 และต้องการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 62.07 โดยมีความต้องการระดับปานกลาง 
ร้อยละ 72.22 ต้องการระดับมาก ร้อยละ 16.67 รูปแบบที่ต้องการท้า ได้แก่ ท้าแนวคันดินขวางความ
ลาดเท ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชแซม และยกร่องท้าคันดิน เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ
ว่าการชะล้างพังทลายของดินมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้าให้แหล่งน้้าตื้น
เขิน เกิดน้้าท่วม ท้าให้เกิดมลพิษสะสมในดินส่งผลเสียหายต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนความรู้เร่ืองวิธีการและ
รูปแบบการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เกษตรกรส่วนใหญ่รู้วิธีการ โดยแสดงความคิดเห็นว่า 
ควรท้าคันดินขวางความลาดเท ร้อยละ 47.37 ท้าฝายน้้าล้น ร้อยละ 31.58 ใช้วัสดุต่างๆ ก่อสร้าง
ขวางทางน้้า ร้อยละ 26.32 ปลูกพืชแบบขั้นบันได และปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเท เป็นต้น  
      2) พื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า  สภาพพื้นที่ปลูกพืชของเกษตรกร  
มีสภาพแหล่งน้้าตื้นเขิน ร้อยละ 80.00 ของกลุ่มตัวอย่าง หน้าดินมีร่องน้้าและน้้าไหลพัดพาหน้าดิน 
ร้อยละ 60.00 และ 40.00 ตามล้าดับ การถูกกัดเซาะของดินมีผลกระทบต่อผลผลิตซึ่งเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบนี้ ร้อยละ 30.00 โดยมีผลกระทบต่อผลผลิตระดับต่้า ร้อยละ 44.44 ผลกระทบระดับมาก
และปานกลาง ร้อยละ 33.33 และ 22.23 ตามล้าดับ เกษตรกรท้าการแก้ไข/ป้องกันเมื่อดินถูกกัดเซาะ/
ชะล้าง ร้อยละ 3.33 และไม่ได้แก้ไข/ป้องกัน ร้อยละ 96.67 เนื่องจาก ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50  
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มีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่และได้ปลูกไม้ยืนต้นและต้นไผ่ในพื้นที่แล้ว ร้อยละ 24.14 
ไม่ได้ท้าเนื่องจาก ไม่มีความรู้ ไม่มีงบประมาณ และไม่มีแรงงาน เกษตรกรที่ไม่ได้ท้าการแก้ไข /
ป้องกันการชะล้างของดิน มีความต้องการให้ด้าเนินการแก้ไข/ป้องกันเพียง ร้อยละ 16.67 โดยมีความ
ต้องการระดับมาก ร้อยละ 80.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 20.00 ตามล้าดับ รูปแบบที่ต้องการท้า 
ได้แก่ ท้าคันดินขวางความลาดเท เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจว่า การชะล้างพังทลายของ
ดินมีผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้าให้แหล่งน้้าตื้นเขินส่งผลให้
เกิดน้้าท่วม ท้าให้สารเคมีสะสมในดินเกิดมลพิษ ความรู้เร่ืองวิธีการและรูปแบบการป้องกัน  
การชะล้างพังทลายของดิน เกษตรกรส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ควรท้าคันดินขวางความลาดเท 
ร้อยละ 83.33 ท้าฝายน้้าล้น และปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเท ร้อยละ 16.67 เท่ากัน 
      3) พื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้าท่ีมีการจัดรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้้าแล้ว 
สภาพพื้นที่ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทุกรายมีน้้าไหลบ่าพัดพาหน้าดิน นอกจากนี้ ยังมีสภาพหน้าดิน
มีร่องหรือมีทางน้้าไหล ร้อยละ 95.65 สภาพแหล่งน้้าตื้นเขิน ร้อยละ 56.52 และมีการใช้ปุ๋ยเคมี/
สารเคมี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.74 เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 84.61 เห็นว่า หน้าดินที่ถูกชะล้าง/พัดพา 
มีผลกระทบต่อผลผลิต โดยมีผลกระทบต่อผลผลิตระดับปานกลาง ร้อยละ 59.09 ระดับมากและต่้า 
ร้อยละ 36.36 และ 4.55 ตามล้าดับ เกษตรกรท้าการแก้ไข/ป้องกันเมื่อดินถูกกัดเซาะ/ชะล้าง ร้อยละ 
46.15 และไม่ได้ท้าการแก้ไข/ป้องกัน ร้อยละ 53.85 เนื่องจาก ไม่มีความรู้ ร้อยละ 64.29 ไม่มี
งบประมาณ ร้อยละ 21.43 และเห็นว่าไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ ร้อยละ 11.11 เกษตรกรที่ไม่ได้ 
มีการแก้ไข/ป้องกัน มีความต้องการให้ด้าเนินการแก้ไข/ป้องกันเมื่อดินถูกกัดเซาะ/ชะล้าง ร้อยละ 
74.07 โดยมีความต้องการระดับมาก ร้อยละ 65.00 อีกร้อยละ 35.00 มีความต้องการระดับ 
ปานกลาง รูปแบบที่ต้องการให้ด้าเนินการ ได้แก่ ท้าแนวคันดินขวางความลาดเท ท้าคันดินปลูกพืช
แบบขั้นบันได และปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเท เกษตรกรแทบทุกรายมีความรู้ ความเข้าใจว่า  
การชะล้างพังทลายของดิน มีผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้าให้
แหล่งน้้าตื้นเขินส่งผลให้เกิดน้้าท่วม ท้าให้สารเคมีสะสมในดินเกิดมลพิษ ความรู้เร่ืองวิธีการและ
รูปแบบป้องกันชะล้างพังทลายของดิน เกษตรกรส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ควรท้าคันดินขวาง
ความลาดเท ร้อยละ 91.30 ปลูกพืชแบบขั้นบันได ร้อยละ 56.52 ยกร่องปลูกพืชและท้าร่องน้้า ร้อยละ 
34.78 ปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเท ร้อยละ 34.78 และท้าฝายน้้าล้น ร้อยละ 30.43 เป็นต้น 
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ตารางท่ี6-9 สภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหา 
หน่วย: ร้อยละ 

ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า 
พ้ืนที่ 

เขตส้ารวจ 
พ้ืนที่ 

เขตอนุรักษ์ 
พ้ืนที่เขตอนุรักษ ์

มีการจัดระบบ 

สภาพพ้ืนที่ปลูกพืชของเกษตรกรนบัยอ้นหลัง  
5 ปี ถึง ปี 2557       
 น้้าไหลบ่าพัดพาหน้าดิน 62.50  40.00 100.00 
 หน้าดินมีร่อง/ร่องน้้าเล็ก 41.67  60.00 95.65 
 แหล่งน้้าตื้นเขิน 54.17  80.00 56.52 
 มีการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี เพิ่มขึ้น 41.67  20.00 21.74 
ผลกระทบต่อผลผลิตเมื่อหน้าดินถูกกัดเซาะ/ชะล้าง       
 ไม่ทราบ -  - 3.85 
 ไม่มี 50.00  70.00 11.54 
 มี 50.00  30.00 84.61 
  มาก (ผลผลิตลดลงมากกว่าร้อยละ 40) 13.33  33.33 36.36 
  ปานกลาง (ผลผลิตลดลงร้อยละ 20-40) 60.00  22.23 59.09 
  น้อย (ผลผลิตลดลงไม่เกินร้อยละ 20)  26.67  44.44 4.55 
การแก้ไข/ป้องกันเมื่อดินถูกกัดเซาะ/ชะล้าง       
 ท้า 30.00  3.33 46.15 
 ไม่ได้ท้า   70.00  96.67 53.85 
  เนื่องจาก    
   ไม่มีความรู้ 76.19  13.79 64.29 
   ไม่มีงบประมาณ 23.81  6.90 21.43 
   ไม่มีแรงงาน -  3.45 - 
   ไม่มีผลกระทบกับพื้นที ่ 20.69 53.33 11.11 
ความต้องการแก้ไข/ป้องกัน เมื่อดินถูกกัดเซาะ/ชะ
ล้าง       
 ไม่ต้องการ 37.93  83.33 25.93 
 ต้องการ 62.07  16.67 74.07 
  มาก 16.67  80.00 65.00 
  ปานกลาง 72.22  20.00 35.00 
  น้อย 11.11  - - 

ที่มา: แบบสอบถาม  
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ตารางท่ี 6-10 ความรู้ ความเข้าใจด้านผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดิน 
หน่วย: ร้อยละ 

ลักษณะปัญหา 
พ้ืนที่ 

เขตส้ารวจ 
พ้ืนที่ 

เขตอนุรักษ์ 
พ้ืนที่เขตอนุรักษ ์

มีการจัดระบบ 

1. ความรู้/ความเข้าใจด้านผลกระทบของการชะล้าง 
  พังทลาย ของดิน 

 

 
 

 
 

 1) การชะล้างพังทลายของดินท้าให้เกิดความเสียหายกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  

    ใช่ 90.00  93.33 96.15 
    ไม่ใช่ 6.67  - 3.85 
    ไม่แน่ใจ 3.33  6.67 - 
 2) ดินที่ถูกชะล้าง/กัดเซาะ จะถูกพัดพาไหลไป 
    ตกตะกอนในแหล่งน้้าท้าให้ตื้นเขิน 

       ใช่ 76.67  90.00 100.00 
    ไม่ใช่ 16.66  - - 
    ไม่แน่ใจ 6.67  10.00 - 
 3) ตะกอนดินในแม่น้้าล้าคลอง จะท้าให้ในฤดูฝน 
    เก็บน้้าไว้ไม่ทันท้าให้เกิดน้้าท่วม และในฤดูแล้ง 
    ขาดแคลนน้้า   

    

    ใช่ 73.33  73.33 84.61 
    ไม่ใช่ 16.67  0.00 3.85 
    ไม่แน่ใจ 10.00  26.67 11.54 
 4) สารเคมีและยาฆ่าแมลงที่ไหลปนไปกับตะกอนดิน  
   ท้าให้เกิดมลพิษสะสมในดิน และน้้าในพ้ืนที่ตอนล่าง  
    มีผลเสียหายต่อคน พืช สัตว์บก และสัตว์น้้า   

    

    ใช่ 83.33  86.67 84.62 
    ไม่ใช่ 6.67  0.00 0.00 
    ไม่แน่ใจ 10.00  13.33 15.38 
2. ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการรักษาและป้องกัน 
  ไม่ให้ดินถูกชะล้างพังทลาย 

     ท้าคันดินขวางความลาดเท 47.37  83.33 91.30 
  ท้าฝายน้้าล้น 31.58  16.67 30.43 
  ใช้วัสดุต่างๆ ก่อสร้างขวางทางน้้า 26.32  - 8.70 
  ปลูกพืชแบบขั้นบนัได 21.05  - 56.52 
  ปลูกหญ้าแฝกขวางทางลาดเท 21.05  16.67 34.78 
  ยกร่องและปลูกพืช ทา้ร่องน้้า 15.79  - 34.78 
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ตารางท่ี 6-10  (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละ 

ลักษณะปัญหา 
พ้ืนที่ 

เขตส้ารวจ 
พ้ืนที่ 

เขตอนุรักษ์ 
พ้ืนที่เขตอนุรักษ ์

มีการจัดระบบ 

2. ต่อ    
  ปลูกพืชคลุมดิน 15.79  - 4.35 
  ปลูกไม้ยืนต้น 10.53 - - 
  ปลูกพืชสลับเป็นแถว 5.26 - - 
  ปลูกพืชหมุนเวียน 5.26  - 4.35 
  การถางป่าการตัดไม้ท้าลายป่า ท้าให้เกิดการชะล้าง
  พังทลาย 5.26  - 13.04 
  ใช้วัสดุต่างๆ คลุมดิน -  - 8.70 

ที่มา: แบบสอบถาม 

6.5 ผลตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  ในพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินส้าหรับปลูกพืช ได้แก่ 
ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริกใหญ่ ยางพารา มะม่วงและไผ่รวก ได้ผลผลิตและตอบแทนในปี 
การผลิต 2556/57 ดังนี ้
  6.5.1  ข้าวนาปี 
      1) นอกพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า  ข้าวนาปีที่ปลูกทั่วไปนอกพื้นที่
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 491.91 กิโลกรัม ราคาผลผลิตกิโลกรัมละ 13.79 บาท
รายได้/มูลค่าผลผลิตไร่ละ 6,783.44 บาท ต้นทุนผันแปรไร่ละ 3,148.55 บาท (เป็นเงินไร่ละ 2,027.89 บาท
และไม่เป็นเงินไร่ละ 1,120.66 บาท) ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงาน ร้อยละ 73.89 และค่า
วัสดุการเกษตร ร้อยละ 21.60 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินไร่ละ4,755.55 บาท
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดไร่ละ 3,634.89 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปร
เท่ากับ 2.15 (ตารางที่ 6-11) 
      2) ในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า  ข้าวนาปีในพื้นที่ที่มีการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้าได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 448.46 กิโลกรัม ราคาผลผลิตกิโลกรัมละ 13.79 บาท รายได้/
มูลค่าผลผลิตไร่ละ 6,184.26 บาท ต้นทุนผันแปรไร่ละ 4,727.72 บาท (เป็นเงินไร่ละ 1,490.73 บาท
และไม่เป็นเงินไร่ละ 3,236.99 บาท) ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงาน ร้อยละ 76.37 และ 
ค่าวัสดุการเกษตร ร้อยละ 21.43 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินไร่ละ 4,693.53 บาท
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดไร่ละ1,456.54 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปร
เท่ากับ 1.31 (ตารางที่ 6-11) 
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ตารางท่ี 6-11 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวนาปีในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีจัดระบบอนุรักษ์  
                     ดินและน้้าลุ่มน้้าน้้าย่าง ปีการเพาะปลูก 2557 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

ข้าวนาป ี

นอกพืน้ที่จัดระบบ พื้นที่จัดระบบ 

ต้นทุนผันแปร 3,148.55 4,727.72 
    1. ค่าวัสดุการเกษตร 680.16 1,012.94 

 
(21.60) (21.43) 

    2. ค่าแรงงาน 2,326.44 3,610.43 

 
(73.89) (76.37) 

    3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 141.95 104.35 

 
(4.51) (2.20) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 491.91 448.46 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 13.79 13.79 
รายได/้มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 6,783.44 6,184.26 
ผลตอบแทนเหนอืตน้ทุนผันแปรที่เป็นเงิน (บาท/ไร่) 4,755.55 4,693.53 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผันแปร (บาท/ไร่) 3,634.89 1,456.54 
อัตราส่วนรายได้ตอ่ต้นทุนผันแปร 2.15 1.31 
ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 6.40 10.54 

หมายเหตุ: ในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 
ที่มา: แบบสอบถาม 

  6.5.2  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
      1) นอกพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกทั่วไป
นอกพื้นที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 770.26 กิโลกรัม ราคาผลผลิตกิโลกรัมละ
5.85 บาทรายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 4,506.02 บาท ต้นทุนผันแปรไร่ละ 3,818.84 บาท (เป็นเงินไร่ละ
2,315.57 บาท และไม่เป็นเงินไร่ละ 1,503.27 บาท) ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานร้อยละ
50.29 และค่าวัสดุการเกษตร ร้อยละ 45.46 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินไร่ละ 2,190.45บาท
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดไร่ละ 687.18 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปรเท่ากับ
1.18 (ตารางที่ 6-12) 
      2) ในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่มีการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 774.52 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 5.85 บาท รายได้/
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มูลค่าผลผลิตไร่ละ 4,530.94 บาท ต้นทุนผันแปรไร่ละ 4,073.51 บาท (เป็นเงินไร่ละ 2,451.59 บาท
และไม่เป็นเงินไร่ละ 1,621.92 บาท) ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานร้อยละ 58.99 และค่าวัสดุ
การเกษตร ร้อยละ 36.80 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินไร่ละ 2,079.35 บาท ผลตอบแทน
เหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดไร่ละ 457.43 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปร เท่ากับ 1.11  
(ตารางที่ 6-12) 
ตารางท่ี 6-12 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีจัดระบบ  
         อนุรักษ์ดินและน้้า ลุ่มน้้าน้้าย่าง ปีการเพาะปลูก 2557 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

นอกพืน้ที่จัดระบบ พื้นที่จัดระบบ 

ต้นทุนผันแปร 3,818.84 4,073.51 
    1. ค่าวัสดุการเกษตร 1,736.16 1,498.95 

 
(45.46) (36.80) 

    2. ค่าแรงงาน 1,920.59 2,402.93 

 
 (50.29) (58.99) 

    3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 162.09 171.61 

 
(4.25) (4.21) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 770.26 774.52 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 5.85 5.85 
รายได/้มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 4,506.02 4,530.94 
ผลตอบแทนเหนอืตน้ทุนผันแปรที่เป็นเงนิ (บาท/ไร)่ 2,190.45 2,079.35 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผันแปร (บาท/ไร่) 687.18 457.43 
อัตราส่วนรายได้ตอ่ต้นทุนผันแปร 1.18 1.11 
ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 4.96 5.26 

ที่มา: ในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ  
ที่มา: แบบสอบถาม 

  6.5.3  พริกใหญ่ 
      ปลูกในที่นาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในต้าบลป่าคาและต้าบลยม อ้าเภอท่าวังผา ได้ผลผลิต
เฉลี่ยไร่ละ 1,769.13 กิโลกรัม ราคาผลผลิตกิโลกรัมละ 13.56 บาท รายได้/มูลค่าผลผลิตไร่ละ 
23,989.40 บาท ต้นทุนผันแปรไร่ละ 14,125.96 บาท (เป็นเงินไร่ละ 9,584.79 บาท และไม่เป็นเงินไร่ละ 
4,541.17 บาท) ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานร้อยละ 64.96 และค่าวัสดุการเกษตร ร้อยละ 
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33.04 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินไร่ละ 14,404.61 บาท ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร
ทั้งหมดไร่ละ 9,863.44 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปร เท่ากับ 1.70 (ตารางที่ 6-13) 
ตารางท่ี 6-13  ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกใหญ่ในพื้นท่ีลุ่มน้้าน้้าย่าง ปีการเพาะปลูก 2557 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงิน ไม่เป็นเงิน รวม 

ต้นทุนผันแปร 9,584.79 4,541.17 14,125.96 
      1. ค่าวัสดุการเกษตร 4,666.61 - 4,666.61 
   (33.04) 
      2. ค่าแรงงาน 4,918.18 4,258.26 9,176.44 
   (64.96) 
      3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - 282.91 282.91 
   (2.00) 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)   1,769.13 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)   13.56 
รายได/้มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)   23,989.40 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงิน (บาท/ไร่)   14,404.61 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)   9,863.44 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปร    1.70 

ที่มา: ในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ  
ที่มา: แบบสอบถาม 

  6.5.4  ยางพารา 
      จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรผู้ปลูกยางพาราด้วยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
ในต้าบลป่ากลางและต้าบลศิลาเพชร อ้าเภอปัว ต้าบลยม และต้าบลจอมพระ อ้าเภอท่าวังผา การผลิต  
ปีที่ 1 และปีที่2-6 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุการเกษตร ร้อยละ 69.74 และ 73.58 ของต้นทุนผัน
แปร ตามล้าดับ ปีที่ให้ผลผลิตปีที่ 7-9 ปีที่ 10-12 และปีที่ 13-18 ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 286.35 333.87 
และ 485.86 กิโลกรัม ตามล้าดับ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนผันแปร 
(ตารางที่ 6-14) วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนตามช่วงอายุด้วยวิธีการหามูลค่าปัจจุบันตาม
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการได้ผลเฉลี่ยต่อปีไร่ละ 397.99 กิโลกรัม ราคาผลผลิตกิโลกรัมละ 
34.66 บาท รายได้/มูลค่าผลผลิตต่อปีไร่ละ 6,909.69 บาท ต้นทุนผันแปรต่อปีไร่ละ 2,234.11 บาท 
ผลตอบแทนต่อปีไร่ละ 1,573.80 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน เท่ากับ 3.09 คุ้มทุนใน 11 ปี 1 เดือน 
(ตารางที่ 6-15) 
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ตารางท่ี 6-14 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพาราตามช่วงอายุในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ปีการผลิต 2556 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2-6 ปีท่ี 7-9 ปีท่ี 10-12 ปีท่ี 13-18 

ต้นทุนผันแปร 7,773.39 2,175.77 6,049.67 8,183.81 7,473.81 
    1. ค่าวัสดกุารเกษตร 5,421.52 1,600.93 2,208.53 3,538.09 714.29 

 
(69.74) (73.58) (36.51) (43.23) (9.56) 

    2. ค่าแรงงาน 1,916.84 448.88 3,651.54 4,238.04 6,709.52 

 
(24.66) (20.63) (60.36) (51.79) (89.77) 

    3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 435.03 125.96 189.60 407.68 50.00 

 
(5.60) (5.79) (3.13) (4.98) (0.67) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) - - 286.35 333.87 485.86 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) - - 34.66 34.66 34.66 
รายได้/มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) - - 9,924.89 11,571.93 16,839.91 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรท่ีเป็นเงิน (บาท/ไร)่ -6,214.65 -1,799.44 7,216.36 5,747.97 16,125.62 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร)่ -7,773.39 -2,175.77 3,875.22 3,388.12 9,366.10 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปร - - 1.64 1.41 2.25 
ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) - - 21.13 24.51 15.38 

ที่มา: ในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ  
ที่มา: แบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 6-15  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนการผลิตยางพาราพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจ 
         ท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ปีการผลิต 2556 

ปีที ่
ต้นทุน 

(บาท/ไร่/ปี) 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่/ปี) 

รายได ้
(บาท/ไร่/ปี) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่/ปี) 

ผลตอบแทน
สะสม 

(บาท/ไร่) 
1 -7,773.39 - - -7,773.39  -7,773.39  
2 -2,175.77 - - -2,175.77  -9,949.16  
3 -2,175.77 - - -2,175.77  -12,124.93  
4 -2,175.77 - - -2,175.77  -14,300.70  
5 -2,175.77 - - -2,175.77  -16,476.47  
6 -2,175.77 - - -2,175.77  -18,652.24  
7 6,049.67 286.35 9,924.89 3,875.22  -14,777.02  
8 6,049.67 286.35 9,924.89 3,875.22  -10,901.80  
9 6,049.67 286.35 9,924.89 3,875.22  -7,026.58  
10 8,183.81 333.87 11,571.93 3,388.12  -3,638.46  
11 8,183.81 333.87 11,571.93 3,388.12  -250.34  
12 8,183.81 333.87 11,571.93 3,388.12  3,137.78  
13 7,473.81 485.86 16,839.91 9,366.10  12,503.88  
14 7,473.81 485.86 16,839.91 9,366.10  21,869.98  
15 7,473.81 485.86 16,839.91 9,366.10  31,236.08  
16 7,473.81 485.86 16,839.91 9,366.10  40,602.18  
17 7,473.81 485.86 16,839.91 9,366.10  49,968.28  
18 7,473.81 485.86 16,839.91 9,366.10  59,334.38  

รวม 68,891.06      4,776 165,529.92 59,334.38  

NPV (r=7.00%) 22,476.00  69,513.98 15,833.00  

ค่าเฉลี่ยต่อปี 
(CRF=0.0994) 2,234.11 397.99 6,909.69 1,573.80 

 

IRR    14.59%  

B/C    3.09  
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  6.5.5  มะม่วง 
      จากการสุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง (พันธุ์น้้าดอกไม้และพิมเสน) ในต้าบลป่ากลาง 
อ้าเภอปัว การผลิตปีที่ 1 และปีที่ 2-3 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุการเกษตรร้อยละ 77.59 และ 63.18 
ของต้นทุนผันแปร ตามล้าดับ ปีที่ 4-7 และปีที่ 8 ขึ้นไป ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1,642.04 และ 1,760.59 
กิโลกรัม ตามล้าดับ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานร้อยละ 70.07 และ 54.23 ของต้นทุนผันแปร 
ตามล้าดับ (ตารางที่ 6-16) วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนตามช่วงอายุด้วยวิธีการหามูลค่าปัจจุบันตาม
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีไร่ละ 1,721.07กิโลกรัม ราคาผลผลิตกิโลกรัมละ 
14.82 บาท รายได้/มูลค่าผลผลิตต่อปีไร่ละ 18,025.01 บาท ต้นทุนผันแปรต่อปีไร่ละ 5,403.39 บาท 
ผลตอบแทนต่อปีไร่ละ 12,621.62 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน เท่ากับ 3.34 คุ้มทุนใน 3 ปี 6 เดือน 
(ตารางที่ 3-17) 
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ตารางท่ี 6-16 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมะม่วงตามช่วงอายุในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ปีการผลิต 2556 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2-3 ปีท่ี 4-7 ปีท่ี 8 ขึ้นไป 

ต้นทุนผันแปร 4,794.68 2,338.45 4,886.31 7,344.97 
    1. ค่าวัสดกุารเกษตร 3,719.99 1,477.59 1,298.41 3,089.58 

 
(77.59) (63.18) (26.57) (42.06) 

    2. ค่าแรงงาน 814.29 662.19 3,423.67 3,983.53 

 
(16.98) (28.32) (70.07) (54.23) 

    3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 260.40 198.67 164.23 271.86 

 
(5.43) (8.50) (3.36) (3.71) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) - - 1,642.04 1,760.59 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) - - 14.82 14.82 
รายได้/มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) - - 24,335.03 26,091.94 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรท่ีเป็นเงิน (บาท/ไร)่ -3,719.99 -757.58 21,988.84 22,208.24 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร)่ -4,794.68 -2,338.45 19,448.72 18,746.97 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปร - -                 4.98                  3.55  
ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) - -                 2.98                  4.17  

หมายเหตุ: ในวงเล็บหมายถึงร้อยละ 
ที่มา: แบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 6-17 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนการผลิตมะม่วงในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจ 
          ท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ปีการผลิต 2556 

ปีที ่
ต้นทุน 

(บาท/ไร่/ป)ี 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่/ปี) 

รายได ้
(บาท/ไร่/ปี) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่/ปี) 

ผลตอบแทน
สะสม 

(บาท/ไร่) 
1 4,794.68      -      - -4,794.68 -4,794.68  
2 2,338.45      -      - -2,338.45 -7,133.13  
3 2,338.45      -      - -2,338.45 -9,471.58  
4 4,886.31 1,642.04 24,335.03 19,448.72 +9,977.14  
5 4,886.31 1,642.04 24,335.03 19,448.72 +29,425.86  
6 4,886.31 1,642.04 24,335.03 19,448.72 +48,874.58  
7 4,886.31 1,642.04 24,335.03 19,448.72 +68,323.30  
8 7,344.97 1,760.59 26,091.94 18,746.97 +87,070.27  
9 7,344.97 1,760.59 26,091.94 18,746.97 +105,817.24  
10 7,344.97 1,760.59 26,091.94 18,746.97 +124,564.21  
11 7,344.97 1,760.59 26,091.94 18,746.97 +143,311.18  
12 7,344.97 1,760.59 26,091.94 18,746.97 +162,058.15  
13 7,344.97 1,760.59 26,091.94 18,746.97 +180,805.12  
14 7,344.97 1,760.59 26,091.94 18,746.97 +199,552.09  
15 7,344.97 1,760.59 26,091.94 18,746.97 +218,299.06  

รวม 87,776.58 20,652.88 306,075.64 218,299.06  
NPV (r=7.00%)        49,256.08   164,311.84 115,055.76  

ค่าเฉลี่ยต่อปี 
(CRF=0.1097) 

 
5,403.39 

 
1,721.07 

 
18,025.01 

 
12,621.62 

 

IRR    84.41%  

B/C    3.34  
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  6.5.6  ไผ่รวก 
      จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรผู้ปลูกไผ่รวกในต้าบลจอมพระและต้าบลยม อ้าเภอท่าวังผา  
รวมกับกลุ่มตัวอย่างในต้าบลที่มีพื้นที่ติดต่อกับลุ่มน้้าสาขาน้้าย่าง ได้แก่ ต้าบลศิลาแลง อ้าเภอท่าวังผา  
และต้าบลวรนคร อ้าเภอปัว เกษตรกรจะตัดไผ่รวกขายเป็นล้า (ต้น) ตั้งแต่ปีที่ 6 จากนั้นจะตัดขายทุก  
2 ปี ช่วงที่ยังไม่ได้ขายผลผลิตค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานคนซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินเป็นการ
ใช้แรงงานในครัวเรือนปลูกและดูแลรักษา โดยเฉพาะปีที่ 1 ต้นทุนผันแปรไร่ละ 4,541.40 บาท  
เป็นค่าแรงงานคิดเป็นร้อยละ 75.97 ปีที่ 2 ต้นทุนผันแปรไร่ละ 821.28 บาท เป็นค่าแรงงาน ร้อยละ 
82.19 ปีที่ 3-15 ค่าแรงงานคิดเป็น ร้อยละ 39.78-62.16 ของต้นทุนผันแปร (ตารางที่ 6-18) วิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนตามช่วงอายุ ด้วยวิธีการหามูลค่าปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ 
ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีไร่ละ 630.50 ล้า ราคาผลผลิตล้าละ 14.18 บาท รายได้/มูลค่าผลผลิตต่อปีไร่ละ 
4,550.04 บาท ต้นทุนผันแปรต่อปีไร่ละ 2,509.94 บาท ผลตอบแทนต่อปีไร่ละ 2,040.09 บาท 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.81 คุ้มทุนใน 9 ปี 1 เดือน (ตารางที่ 6-19) 
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ตารางท่ี 6-18 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตไผ่รวกตามช่วงอายุในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ปีการผลิต 2556 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3-5 ปีท่ี 6-7 ปีท่ี 8-9 ปีท่ี 10-11 ปีท่ี 12-15 

ต้นทุนผันแปร 4,541.40 821.28 2,020.06 1,639.80 2,669.69 3,188.48 3,127.21 
    1. ค่าวัสดกุารเกษตร 1,020.00 114.28 1,107.30 864.23 1,028.15 1,180.00 1,036.75 

 
(22.46) (13.91) (54.82) (52.70) (38.51) (37.01) (33.15) 

    2. ค่าแรงงาน 3,450.00 675.00 803.56 713.46 1,539.13 1,837.50 1,943.97 

 
(75.97) (82.19) (39.78) (43.51) (57.65) (57.63) (62.16) 

    3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 71.40 32.00 109.20 62.11 102.41 170.98 146.49 

 
(1.57) (3.90) (5.40) (3.79) (3.84) (5.36) (4.69) 

ผลผลิตต่อไร่ (ล้า) - - - 285.38 395.65 688.33 891.57 
ราคาผลผลิต (บาท/ล้า) - - - 14.18 14.18 14.18 14.18 
รายได้/มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) - - - 4,046.69 5,610.32 9,760.52 12,642.46 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรท่ีเป็นเงิน (บาท/ไร)่ -1,020.00 -457.14 -1,560.02 3,159.38 4,147.39 7,318.02 10,549.69 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร)่ -4,541.40 -821.28 -2,020.06 2,406.89 2,940.63 6,572.04 9,515.25 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปร - - - 2.47 2.10 3.06 4.04 
ต้นทุนต่อล้า (บาท) - - - 5.75 6.75 4.63 3.51 

หมายเหตุ: ในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 
ที่มา: แบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 6-19  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนการผลิตไผ่รวกในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจ 
         ท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ปีการผลิต 2556 

ปีที ่
ต้นทุน 

(บาท/ไร่/ป)ี 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ล้า/ไร่/ปี) 
รายได ้

(บาท/ไร่/ปี) 
ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่/ปี) 

ผลตอบแทน
สะสม 

(บาท/ไร่) 
1 4,541.40      -      - -4,541.40 -4,541.40 
2 821.28      -      - -821.28 -5,362.68 
3 2,020.06      -      - -2,020.06 -7,382.74 
4 2,020.06      -      - -2,020.06 -9,402.80 
5 2,020.06      -      - -2,020.06 -11,422.86 
6 1,639.80 285.38 4,046.69 2,406.89 -9,015.97 
7 1,639.80 285.38 4,046.69 2,406.89 -6,609.08 
8 2,669.69 395.65 5,610.32 2,940.63 -3,668.45 
9 2,669.69 395.65 5,610.32 2,940.63 -727.82 
10 3,188.48 688.33 9,760.52 6,572.04 +5,844.22 
11 3,188.48 688.33 9,760.52 6,572.04 +12,416.26 
12 3,127.21 891.57 12,642.46 9,515.25 +21,931.51 
13 3,127.21 891.57 12,642.46 9,515.25 +31,446.76 
14 3,127.21 891.57 12,642.46 9,515.25 +40,962.01 
15 3,127.21 891.57 12,642.46 9,515.25 +50,477.26 

รวม 38,927.64 6,305 89,404.90 50,477.26  
NPV (r=7.00%) 22,880.00  41,477.11 18,597.00  

ค่าเฉลี่ยต่อปี 
(CRF=0.1097) 2,509.94 630.50 4,550.04 2,040.09  

IRR    21.30%  

B/C    1.81  
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      จากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง
ท้าให้เห็นว่าประชากรมีความหนาแน่นเบาบาง ทั้งประชากรต่อพื้นที่ จ้านวนครัวเรือนต่อพื้นที่และ
จ้านวนประชากรต่อครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน( ช่วงอายุ 15-60 ) ร้อยละ 68.21  
ท้าให้อัตราส่วนภาวะพึ่งพิงต่้า (100 :47) ประชากรมีแนวโน้มลดลง (เฉลี่ยร้อยละ 2.11 ต่อปี)  
ในอนาคตจะท้าให้ผู้อยู่ในวัยแรงงานลดลง ขณะที่ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งอยู่นอกวัยแรงงานมีจ้านวน
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจและอื่นๆ ที่ท้าให้
แรงงานอพยพออกนอกพื้นที่  
      รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 186,091 บาทต่อปี เฉลี่ยรายได้คนละ 54,244 บาทต่อปี รายจ่ายต่อ
ครัวเรือน 113,154 บาทต่อปี เฉลี่ยรายจ่ายคนละ 33,354 บาท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เพาะปลูกเป็นหลัก ร้อยละ 83.49 ของครัวเรือนทั้งหมดได้แก่ ท้านา ร้อยละ 83.20 ของครัวเรือนที่มี
อาชีพเพาะปลูก ได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 782 กิโลกรัม รองลงมา ท้าไร่ ร้อยละ18.81 ของครัวเรือน
เพาะปลูก พืชไร่ที่ส้าคัญได้แก่ ข้าวไร่และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกยางพารา ร้อยละ 9.86  
      ครัวเรือนเกษตรกรถือครองที่ดินท้ากินเป็นของตนเองโดยไม่เช่าที่ดินเพิ่มร้อยละ 93.52
ของครัวเรือนที่มีอาชีพเพาะปลูก มีที่ดินเป็นของตนเองและเช่าเพิ่มร้อยละ 13.99 และครัวเรือนที่เช่า
ที่ดินท้ากินทั้งหมด ร้อยละ 6.81 เอกสารสิทธิ์ที่ดินท้ากินในพื้นที่เป็นโฉนด น.ส.3 น.ส.3ก และ  
ส.ป.ก. 4-01 เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพเกษตรที่ส้าคัญได้แก่ เคร่ืองจักรขนาดเล็กเป็นของตนเอง
ร้อยละ 20.62 ร้อยละ 9.44 มีเคร่ืองจักรขนาดใหญ่เป็นของตนเองและร้อยละ 2.63 มีโค-กระบือไว้ใช้
งานของตนเอง นอกจากสมาชิกในครัวเรือนท้างานเกษตรในครัวเรือนของตนเองแล้วยังประกอบ
อาชีพรับจ้างในพื้นที่อีกด้วย คิดเป็นร้อยละ 36.30 ของครัวเรือนทั้งหมด (ร้อยละ43.48 ของครัวเรือน
ประกอบอาชีพเพาะปลูก) โดยมีจ้านวนคนที่มีอาชีพรับจ้างและมีรายได้ ร้อยละ 88.16 ของจ้านวนคน
ที่อยู่ในวัยแรงงาน อัตราค่าจ้างโดยทั่วไปวันละ 250-300 บาท นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนร้อยละ 17.40  
ท้าอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน ได้แก่ จักสานไม้ไผ่ ทอผ้า ปักผ้า ท้าเคร่ืองประดับเงิน
เคร่ืองปั้นดินเผาและผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์ 
      สภาพที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงถาวร มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีน้้าดื่ม น้้าใช้เพียงพอตลอดปี
สมาชิกในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยในครัวเรือน มีบริการ
สาธารณะระดับต้าบลและหมู่บ้านได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วัด โบสถ์คริสต์ และการคมนาคมมีความสะดวก ประชากรส่วนใหญ่
ได้รับการศึกษาในระบบและจบการศึกษาแล้ว ร้อยละ 89.60 ของประชากรทั้งหมด แทบทุกครัวเรือน
มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
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      เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมกับตัวชี้วัดข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.)ระดับต้าบล ปี 2556 ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 
      ด้านความรู้ ความเข้าใจ การอนุรักษ์ดินและน้้า และการมีส่วนร่วมตามพื้นที่โครงการ
ศึกษาฯ ลุ่มน้้าน้้าย่าง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จ้าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น  
3 กลุ่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเป็นหัวหน้าครัวเรือน อยู่ในช่วงอายุ  
51-60 ปี เป็นคนไทยพื้นเมือง ลัวะ และม้ง มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรือนเท่ากัน  
อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 40 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันการเกษตร  
ถือครองที่ดิน 7-12 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของตนเอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง  
ประสบปัญหาน้้าไหลบ่าพัดพาหน้าดิน แหล่งน้้าตื้นเขิน หน้าดินมีร่องน้้าและมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่ มขึ้น 
หน้าดินถูกกัดเซาะ/พัดพา มีผลกระทบต่อผลผลิตระดับต่้าถึงปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้แก้ไข/
ป้องกัน เนื่องจากไม่มีความรู้และงบประมาณ อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้้า รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน 
      ผลตอบแทนการผลิตข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริกใหญ่ ยางพารา มะม่วง และไผ่รวก 
ได้รายได้คุ้มค่ากับต้นทุนผันแปร กล่าวคือ การผลิตพืชทุกชนิดดังกล่าวได้ค่าอัตราส่วนรายได้  
ต่อต้นทุน (B/C) มากกว่า 1 โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ค่า B/C ต่้าที่สุด คือ 1.11 และ 1.18 ข้าวนาปีได้ค่า 
B/C เท่ากับ 1.31 และ 2.15 พริกใหญ่ได้ค่า B/C เท่ากับ 1.70 ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นที่มีอายุการผลิต
มากกว่า 1 ปี มะม่วงได้ค่า B/C  สูงที่สุด คือ 3.34 รองลงมาเป็นยางพารา ได้ค่า B/C เท่ากับ 3.09 และ
ไผ่รวก ได้ค่า B/C เท่ากับ 1.81 ส้าหรับอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของ
การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น วิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการลงทุนใช้ค่า IRR เปรียบเทียบ
กับค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้) ค่า IRR ต้องสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การลงทุน
จึงจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินทุนที่จ่ายไป จากการวิเคราะห์ได้ค่า IRR ของการผลิตยางพารา 
มะม่วง และไผ่รวกมีค่า ร้อยละ 14.59 84.41 และ 21.81 ตามล้าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
(ร้อยละ 7.00 บาทต่อป)ี โดยเฉพาะการผลิตมะม่วงได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนสูงมาก 
      จากการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่โครงการศึกษาฯ ลุ่มน้้าน้้าย่าง ได้รับความร่วมมือ/ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดีและผู้มี
ส่วนได้ส่วนได้เสียเห็นด้วยกับการมีโครงการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า รวมทั้งยินดีเข้าร่วม
โครงการและยินยอมสูญเสียพื้นที่บางส่วนส้าหรับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 
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บทที ่7 
แผนการใช้ที่ดินและการรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

7.1 แบบระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้าลุ่มน้้าน้้ายา่ง 
  มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และเป็นการ
ป้องกันปัญหาการสูญเสียดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อาศัยแนวทางและมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า 
ตามวิธีของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ที่เหมาะสมในพื้นที่โครงการศึกษาฯ 
แบ่งออกตาม สัญลักษณ์ของมาตรการวิธีกลและวิธีพืช ดังนี้ 
  7.1.1  มาตรการทางวิธีกล 
      มาตรการทางวิธีกลเป็นวิธีการควบคุมน้้าไหลบ่าหน้าดิน โครงการสร้างสิ่งกีดขวาง 
ความลาดเทของพื้นที่ และทิศทางการไหลของน้้า ช่วยลดและชะลอความเร็วของกระแสน้้า มาตรการ
ทางวิธีกล ที่เหมาะสมและเลือก ใช้ในพื้นที่โครงการศึกษานี้ คือ (รูปที่ 7-1 และ ตารางที่ 7-1)  
      การปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1 เป็นการปรับพื้นที่นาขนาดเล็กให้มีขนาดกว้างและสูงกว่าเดิม
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้้าที่ไหลบ่ามาไว้เป็นช่วงๆ และสามารถปลูกพืชชนิดต่างๆ บนคันนาได้ 
เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ และพืชผัก มีเป้าหมายด้าเนินการในพื้นที่ 25 ไร ่
      ทางล้าเลียงในไร่นา ก่อสร้างโดยท้าคันดินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ส้าหรับใช้เป็นทางล้าเลียง
ผลผลิตการเกษตรสู่ตลาด เป็นเป้าหมายด้าเนินการ โดยท้าทางล้าเลียงในไร่นายาว 9.66 กิโลเมตร 
      คันดินแบบที่ 6 สร้างเพื่อขวางความลาดเทของพื้นที่ ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นช่วงๆ เพื่อ
เก็บกักน้้าไหลบ่า ในแต่ละช่วงหรือเป็นน้้าไหลบ่าออกไปจากพื้นที่ คันดินแบบที่ 6 นี้จะด้าเนินการ
เป็นระยะทาง 73.088 กิโลเมตร  
      บ่อดักตะกอน เป็นบ่อขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามทางระบบน้้าก่อนไหล
ลงสู่ทางน้้าธรรมชาติและอ่างเก็บน้้า โดยมีเป้าหมายด้าเนินการ จ้านวน 20 จุด พร้อมท่อลอดถนน 1 จุด  
  7.1.2  มาตรการวิธีพืช 
      มาตรการวิธีพืชเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของพืช การคลุมดิน เพื่อลดความรุนแรงของ
เม็ดฝนกระทบผิวดิน ดักตะกอน และชะลอความเร็วของน้้าไหลบ่าหน้าดิน มาตรการที่น้ามาใช้ใน
พื้นที่ศึกษาฯ คือ ส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ไม้ผล (มะม่วง ลิ้นจี่ ล้าไย) ไม้ยืนต้น (ไผ่รวก ยางพารา) 
พร้อมกับปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยยึดดิน และเก็บกักน้้าเป็นแนวตามคันดิน  
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รูปท่ี 7-1 แผนท่ีออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้้า โครงการเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ลุ่มน้้าสาขา 
       แม่น้้าน่านส่วนท่ี 2 ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าน่าน ต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 

แผนที่ออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
โครงการเขตพัฒนาทีด่ินลุ่มน ้าน ้าย่าง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าน่านส่วนที่ 2 ลุ่มน ้าหลักแม่น ้าน่าน ต้าบลปา่กลาง อ้าเภอปัว จังหวดัน่าน 

พื นที่ด้าเนินการ 1,500-0-00 ไร ่
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ตารางท่ี 7-1  รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 

 
 
  

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านลอมกลาง ต้าบลยม อ้าเภอท่าวังผา บ้านหัวดอย บ้านเฮ้ีย ต้าบลศิลาเพชร  
        อ้าเภอปัว บ้านเก็ต ต้าบลวรนคร บ้านไร่รวงทอง ต้าบลปัว อ้าเภอปัว บ้านป่ากลาง 
        ต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 
เจ้าของงาน   สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  
        ออกแบบและประเมินราคาโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ลุ่มน้้าย่อย 
        น้้าน่านส่วนที่ 2 ลุ่มน้้าหลักล้าน้้าน่าน 

ล้าดับที ่ กิจกรรม ปริมาณงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 
4. 
5. 

ปรับรูปแปลงนา ลักษณะที่ 1 
ทางล้าเลียงในไร่นา 
คันดินแบบที่  6  
คันดินแบบที่  6 (ส่วนเพิ่มเติม) 
บ่อดักตะกอนดิน 
ท่อลอดถนน  0.80  เมตร 

25 ไร่ (3,500 ลบ.ม.) 
9.66กม. (9,660 ลบ.ม.) 
45.285กม. (9,057 ลบ.ม.) 
27.803 กม. 
20 จุด (2,881ลบ.ม.) 
1 จุด 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,097,926.52  บาท 
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7.2 แผนการใช้ที่ดิน 
  7.2.1  โครงการพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 
      การก้าหนดเขตการใช้ที่ดินพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ได้จาก
การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้้า ทรัพยากรป่าไม้ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน เช่น มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การก้าหนดชั้น
คุณภาพลุ่มน้้า มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการจ้าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
อีกทั้งยังค้านึงถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ สามารถก้าหนดแนวทาง  
การใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดินเพื่อรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์
ธรรมชาติสามารถก้าหนดเขตการใช้ที่ดินได้ 5 เขตหลัก ดังนี้ 
      1) เขตป่าไม้ 
        มีเนื้อที่รวม 61,472 ไร่ หรือร้อยละ 46.17 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง เป็นเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าตามกฎหมาย บริเวณป่าที่มีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการ
ก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ครอบคลุมเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และบริเวณป่าไม้ถาวรตาม
มติคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียดดังน้ี 
        (1)  เขตพื้นที่ป่าไม้ที่ต้องสงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์  
           มีเนื้อที่ 61,472 ไร่ หรือร้อยละ 46.17 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง พื้นที่ในเขตน้ีก้าหนดไว้เพื่อให้คงสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ช่วยในการรักษาคุณภาพ
ของลุ่มน้้าเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร ป้องกันภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากน้้าท่วมและการพังทลายของดิน 
หรือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้้า พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ตลอดจนรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศเขตพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้า ที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสูง  
           - เขตคุ้มครองสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 111) 
            มีเนื้อที่ 52,215 ไร่ หรือร้อยละ 39.22 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ข้อก้าหนดของกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ ปัจจุบันยังคง
สภาพป่าสภาพสมบูรณ์ตามลักษณะของป่าดิบเขาและ/ป่าดิบชื้น 

            แนวทางการพัฒนา 
             ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
ให้ความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ป่าไม้” โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
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และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1และชั้นที่ 2) ก้าหนดให้กรมป่าไม้ส้ารวจพื้นที่
ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน 
             ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 
เร่ือง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
ที่เหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้งการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่  
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการควบคุมป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ตัดไม้ท้าลายป่า ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
             ส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในพื้นที่ 
           - เขตฟื้นฟูสภาพป่าตามธรรมชาติ (หน่วยแผนท่ี 112) 
            มีเนื้อที่ 209 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง เป็นพื้นที่อยู่ภายใต้ข้อก้าหนดของกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ ปัจจุบันสภาพพื้นที่เป็น
ป่าเสื่อมโทรม หรือทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ซึ่งยังคงมีพรรณไม้เดิม หากไม่มีการรบกวนพื้นที่โดยเฉพาะ
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร สภาพป่าจะสามารถกลับฟื้นตัวเป็นป่าสมบูรณ์ได้ 
            แนวทางการพัฒนา 
             ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 
ให้ความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ป่าไม้” และก้าหนดให้กรมป่าไม้
ส้ารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน 
             ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 
เร่ือง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสงวนรักษาทรัพยากรปา่ไม้
ที่เหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้งการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่  
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ ควบคุม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
พื้นที่ อย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง  
             ส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในพื้นที่ 
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           - เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนท่ี 113) 
            มีเนื้อที่ 9,048 ไร่ หรือร้อยละ 6.80 ของเน้ือที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ข้อก้าหนดของกฎหมาย เพื่อการอนุรักษ์ ปัจจุบันพื้นที่ถูกบุกรุกตัดไม้
เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ก้าหนดไว้เพื่อการอนุรักษ์
ประกอบกับเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร จากข้อจ้ากัดเร่ืองความลาดชันสูง จ้าเป็นต้องเร่งเข้าไป
ฟื้นฟูโดยเน้นการปลูกป่าทดแทน  
      2) เขตเกษตรกรรม 
        มีเนื้อที่ 46,025 ไร่ หรือร้อยละ 34.57ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน 
ลุ่มน้้าน้้าย่าง เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตป่าตามกฎหมายนอกบริเวณที่มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ในลุ่มน้้าท้านา ปลูกข้าวโพดและยางพารา พื้นที่ดังกล่าวรัฐได้ก้าหนดเป็น
พื้นที่ท้ากิน มีการให้เอกสารสิทธิ์ รวมถึงเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มีความส้าคัญต่อวิถีชีวิต
ของเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ สามารถแบ่งตามความเหมาะสมของที่ดิน ศักยภาพของพื้นที่
และแนวโน้มของการพัฒนาที่ดินด้านการเกษตร แบ่งได้ 2 เขต ได้แก่  
        (1)  เขตเกษตรก้าวหน้า  
           มีเนื้อที่ 32,597 ไร่ หรือร้อยละ 24.48 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง เขตนี้เกษตรกรท้าการเกษตรโดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก ดินมีศักยภาพในการผลิตปานกลาง
ถึงสูง พื้นที่ส่วนใหญ่ท้านาคร้ังเดียว หรือปลูกพืชไร่ประเภทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หากจะปลูกไม้ยืนต้น 
ก็จะปลูกยางพารา เป็นหลัก ปัญหาหลักที่พบในเขตน้ีได้แก่ ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง
และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต้่า สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตได้ 3 เขต ดังนี ้
           - เขตท้านา (หน่วยแผนท่ี 221) 
            มีเนื้อที่ 14,841 หรือร้อยละ 11.15 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาขนานไปกับทางน้้า ดินมีความเหมาะสมทาง
กายภาพปานกลาง โดยมีข้อจ้ากัดเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
            แนวทางการพัฒนา 
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ืองการจัดการน้้าควรพิจารณาแหล่งน้้าขนาดเล็กใน
พื้นที่รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้า
ได้ดีขึ้น 
             ควรปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
           - เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนท่ี 222) 
            มีเนื้อที่ 11,891 ไร่ หรือร้อยละ 8.93 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ 
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ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง สภาพพื้นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึกปานกลางถึงดินลึก 
การระบายน้้าดี มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง โดยมีข้อจ้ากัดเร่ือง ความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
และความอุดมสมบูรณ์ของดินต้่า เนื่องจากเกษตรกรท้าการปลูกพืชไร่ต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน  
            แนวทางการพัฒนา 

              หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ืองการจัดการน้้าควรพิจารณาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพื้นที่
รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ดีขึ้น 
             ควรส่งเสริมให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกร ปลูกพืชในช่วงเวลาที่มีความชื้น
เหมาะสม คือ ช่วงเวลา ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน  
             วางแผนและส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ด้าเนินงานตามกรอบเอกสาร
วิชาการเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พื้นที่ตามศักยภาพ 
           - เขตปลูกไม้ผล (หน่วยแผนท่ี 223) 
            มีเนื้อที่ 1,160 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึกปานกลางถึงดินลึก มีความเหมาะสมทาง
กายภาพปานกลาง โดยมีข้อจ้ากัดเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ในดิน มักพบอยู่บริเวณริมน้้า สามารถสูบน้้าขึ้นมา
ใช้ในช่วงฤดูแล้งได ้

            แนวทางการพัฒนา 
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ืองการจัดการน้้าควรพิจารณาแหล่งน้้าขนาดเล็กใน
พื้นที่รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้า
ได้ดีขึ้น 
             ควรปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเพิ่มการใช้  
ปุ๋ยอินทรีย์ 
             ส่งเสริมทางเลือกในการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
             ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอ้านาจต่อรอง
ทางการเกษตร 
           - เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนท่ี 224)  
            มีเนื้อที่ 4,705 ไร่ หรือร้อยละ 3.53 ของเน้ือที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง พบปัญหาดินส่วนใหญ่เป็นชั้นดานแข็งของหินพื้น ในระดับต่้ากว่า 50 เซนติเมตร จากผิวดิน 
ดินมีการระบายน้้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างต่้าถึงต่้า ปัจจุบันนิยมปลูกยางพารากัน
เป็นจ้านวนมาก จากผลการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ พบดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย  
โดยมีข้อจ้ากัดเร่ืองการหยั่งลึกของรากพืช และมีแนวโน้มของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน 
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            แนวทางการพัฒนา 
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ืองการจัดการดิน ควรพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพื้นที่
รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่นเหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ 
             หน่วยงานของรัฐต้องเร่งให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ เกษตรกร 
ในพื้นที่เขตนี้อย่างจริงจังเพราะเป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรที่ดินมีข้อจ้ากัดต่อการเกษตรกรรมค่อนข้างสูง 
             ปรับปรุงโครงสร้างของดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอุ้มน้้าของดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช 
             พื้นที่ลาดชันควรส่งเสริมให้มีการจัดอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่ 
        (2)  เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 
           มีเนื้อที่ 13,428 ไร่ หรือร้อยละ 10.09 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง เป็นพื้นที่ที่ใช้น้้าฝนเป็นหลักในการเกษตรและพบปัญหาการใช้ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นดินตื้น รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน จึงก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของที่ดินในเขตนี้อยู่ระดับเหมาะสมเล็กน้อย จ้าเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่  โดยอาศัย
วิธีการที่ยุ่งยากต้องใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้้าด้วยวิธีกลร่วมกับวิธีพืช พื้นที่นี้สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดิน
เพื่อการผลิตได้ 1 เขต ดังนี้ 
           - เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนท่ี 234)  
            มีเนื้อที่ 13.428 ไร่ หรือร้อยละ 10.09 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจ
ที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง พบปัญหาดินส่วนใหญ่เป็นชั้นดานแข็งของหินพื้น ในระดับต่้ากว่า 50 เซนติเมตร 
จากผิวดิน ดินมีการระบายน้้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างต่้าถึงต่้า ปัจจุบันนิยมปลูก
ยางพารากันเป็นจ้านวนมาก จากผลการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ พบดินมีความเหมาะสม
เล็กน้อย โดยมีข้อจ้ากัดเร่ืองการหยั่งลึกของรากพืช และมีแนวโน้มของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน  
            แนวทางการพัฒนา 
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ืองการจัดการดิน ควรพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก 
ในพื้นที่รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ 
             หน่วยงานของ รัฐต้อง เ ร่ งให้ก ารส นับส นุน  วิช าการแก่ เก ษตรก ร  
ในพื้นที่เขตนี้อย่างจริงจังเพราะเป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรที่ดินมีข้อจ้ากัดต่อการเกษตรกรรมค่อนข้างสูง  
             ปรับปรังโครงสร้างของดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอุ้มน้้าของดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช  
             พื้นที่ลาดชันต้องส่งเสริมให้มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่ 
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      3) เขตชุมชน  
    มีเนื้อที่ 4,883 ไร่ หรือร้อยละ 3.67 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน 
ลุ่มน้้าน้้าย่างเขตชุมชนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ชุมชนเมือง และ ชุมชนชนบท  
    3.1) เขตชุมชนเมือง (หน่วยแผนท่ี 310) มีเนื้อที่ 667 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเนื้อที่รองรับ
การประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง คือ บริเวณพื้นที่ที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น ได้แก่ เขต
เทศบาลย่านการค้าและสถานที่ราชการ 
    3.2) เขตชุมชนชนบท (หน่วยแผนที่ 320) มีเนื้อที่ 4,216 ไร่ หรือร้อยละ 3.17 ของ
เนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง  คือ บริเวณพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นน้อย 
เป็นชุมชนชนบทที่มีการตั้งบ้านเรือนผสมกับการปลูกไม้ผลผสมในอาณาบริเวณเดียวกัน 
  4) เขตอุตสาหกรรม (หน่วยแผนท่ี 410)  
    มีเนื้อที่ 120 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง
ก้าหนดเป็นเขตอุสาหกรรมเบา เพื่อแปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและป่าไม้ 
      รูปแบบการพัฒนาและแนวทางการจัดการ   
      - ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตร
ในท้องถิ่นเพื่อการส่งออก โดยเน้นการผลิตแบบครบวงจรและเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่สิ้นค้าเกษตร  
ที่ผลิตได้ในพื้นที่ลุ่มน้้า 
      -  พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพส้าหรับรองรับผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมและยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ 
  5) เขตแหล่งน้้า (หน่วยแผนท่ี 410 และ 420)  
   มีเนื้อที่ 1,142 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง
ก้าหนดจากเป็นพื้นที่แหล่งน้้าธรรมชาต ิ(แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึงต่างๆ) หน่วยแผนที่ 410 แหล่งน้้า
ที่พัฒนาขึ้น (อ่างเก็บน้้าและบ่อน้้า)หน่วยแผนที่ 420 แหล่งน้้าเหล่านี้ใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเก็บกักน้้า 
การระบายน้้า ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคใช้ด้านเกษตรกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของชุมชน 
  



7-10 
 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางท่ี 7-2  แผนการใช้ที่ดินพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดินลุ่มน้้าน้้าย่าง 

เขตการใช้ท่ีดิน 
เนือ้ที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

  เขตป่าไม้ 61,472   46.17   

 
เขตป่าอนุรักษ์ 61,472   46.17   

111 เขตคุ้มครองสภาพป่า 52,215   39.22   
112 เขตฟื้นฟูสภาพป่าตามธรรมชาติ 209   0.16   
113 เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 9,048   6.80   

 
เขตเกษตรกรรม 46,025   34.57   

 
เขตเกษตรพัฒนา 32,597   24.48   

221 เขตท้านา 14,841   11.15   
222 เขตปลูกพืชไร่ 11,891   8.93   
223 เขตปลูกไม้ผล 1,160   0.87   
224 เขตปลูกไม้ยืนต้น 4,705   3.53   

 
เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 13,428   10.09   

234 เขตปลูกไม้ยืนต้น 13,428   10.09   

 
เขตชุมชน 4,883   3.67   

310 เขตชุมชนเมือง 667   0.50   
320 เขตชุมชนชนบท 4,216   3.17   

 
เขตอุตสาหกรรม 120   0.09   

410 เขตอุตสาหกรรมโรงงาน/เขตนิคมอุตสาหกรรม 120   0.09   

 
เขตแหล่งน ้า 1,142   0.86   

510 เขตแหล่งน้้าตามธรรมชาติ 535   0.40   
520 เขตแหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 607   0.46   
620 เขตรักษาสมดุลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 19,496   14.64 

 รวม 133,138   100.00   
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  7.2.2  แผนการใช้ที่ดินในบริเวณเขตจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ปี 2557 
      การก้าหนดเขตการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ปี 2557 
โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าน่านส่วนที่ 2 สามารถก้าหนดเขตการใช้ที่ดิน
ได้ 4 เขตหลัก ดังนี ้
      1) เขตเกษตรกรรม 
        มีเนื้อที่ 2,232 ไร่ หรือร้อยละ 77.50 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตป่าตามกฎหมาย นอกบริเวณที่มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน 
เกษตรกรส่วนใหญ่ในลุ่มน้้าน้้าย่างปะกอบอาชีพ ท้านา ปลูกข้าวโพดและยางพารา พื้นที่ดังกล่าวรัฐได้
ก้าหนดเป็นพื้นที่ท้ากิน มีการให้เอกสารสิทธิ์ รวมถึงเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรมีความส้าคัญ
ต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ สามารถแบ่งตามความเหมาะสมของที่ดิน 
ศักยภาพของพื้นที่และแนวโน้มของการพัฒนาที่ดินด้านการเกษตร แบ่งได้ 2 เขต ได้แก่  
        (1)  เขตเกษตรก้าวหน้า 
           มีเนื้อที่ 1,239 ไร่ หรือร้อยละ 43.02 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดิน
และน้้า เขตนี้เกษตรกรท้าการเกษตรโดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก ดินมีศักยภาพในการผลิตปานกลางถึงสูง
พื้นที่ส่วนใหญ่ท้านาคร้ังเดียว หรือปลูกพืชไร่ประเภทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หากจะปลูกไม้ยืนต้น  
ก็จะปลูกยางพารา เป็นหลัก ปัญหาหลักที่พบในเขตนี้ได้แก่ ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง
และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต้่า สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตได้ 3 เขต ดังนี ้
           - เขตท้านา (หน่วยแผนท่ี 221) 
            มีเนื้อที่ 142 หรือร้อยละ 4.95 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ระหว่างหุบเขาขนานไปกับทางน้้า ดินมีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง 
โดยมีข้อจ้ากัดเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
            แนวทางการพัฒนา 
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ืองการจัดการน้้าควรพิจารณาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพื้นที่
รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ดีขึ้น 
             ควรปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
           - เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนท่ี 222) 
            มีเนื้อที่ 752 ไร่ หรือร้อยละ 26.10 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดิน
และน้้า สภาพพื้นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึกปานกลางถึงดินลึก  
การระบายน้้าดี มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง โดยมีข้อจ้ากัดเร่ือง ความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
และความอุดมสมบูรณ์ของดินต้่า เนื่องจากเกษตรกรท้าการปลูกพืชไร่ต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน 
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            แนวทางการพัฒนา 
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ืองการจัดการน้้าควรพิจารณาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพื้นที่
รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ดีขึ้น 
             ควรส่งเสริมให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกร ปลูกพืชในช่วงเวลาที่มีความชื้น
เหมาะสม คือ ช่วงเวลา ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน  
             วางแผนและส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ด้าเนินงานตามกรอบเอกสาร
วิชาการเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พื้นที่ตามศักยภาพ 
           - เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนท่ี 224)  
            มีเนื้อที่ 345 ไร่ หรือร้อยละ 11.97 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดิน
และน้้า พบปัญหาดินส่วนใหญ่เป็นชั้นดานแข็งของหินพื้น ในระดับต่้ากว่า 50 เซนติเมตร จากผิวดิน 
ดินมีการระบายน้้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างต่้าถึงต่้า ปัจจุบันนิยมปลูกยางพารา  
กันเป็นจ้านวนมาก จากผลการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ พบดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย 
โดยมีข้อจ้ากัดเร่ืองการหยั่งลึกของรากพืช และมีแนวโน้มของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน 
            แนวทางการพัฒนา 
              หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ืองการจัดการดิน ควรพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพื้นที่ 
รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่นเหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ 
             หน่วยงานของรัฐต้องเร่งให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่เกษตรกรในพื้นที่
เขตนี้อย่างจริงจังเพราะเป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรที่ดินมีข้อจ้ากัดต่อการเกษตรกรรมค่อนข้างสูง 
             ปรับปรุงโครงสร้างของดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอุ้มน้้าของดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช 
             พื้นที่ลาดชันควรส่งเสริมให้มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่ 
        (2)  เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 
           มีเนื้อที่ 993 ไร่ หรือร้อยละ 34.48 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า
เป็นพื้นที่ที่ใช้น้้าฝนเป็นหลักในการเกษตรและพบปัญหาการใช้ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินตื้น รวมถึง
เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน จึงก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ผลการประเมินความเหมาะสม
ของที่ดินในเขตนี้อยู่ระดับเหมาะสมเล็กน้อย จ้าเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่โดยอาศัยวิธีการที่ยุ่งยากต้องใช้ระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้าด้วยวิธีกลร่วมกับวิธีพืช พื้นที่นี้สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตได้ 1 เขต ดังนี ้
           - เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนท่ี 234)  
            มีเนื้อที่ 993 ไร่ หรือร้อยละ 34.48 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดิน
และน้้า พบปัญหาดินส่วนใหญ่เป็นชั้นดานแข็งของหินพื้น ในระดับต่้ากว่า 50 เซนติเมตร จากผิวดิน 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ดินมีการระบายน้้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างต่้าถึงต่้า ปัจจุบันนิยมปลูกยางพารากัน
เป็นจ้านวนมาก จากผลการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ พบดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย  
โดยมีข้อจ้ากัดเร่ืองการหยั่งลึกของรากพืช และมีแนวโน้มของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน  
            แนวทางการพัฒนา 
              หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ืองการจัดการดิน ควรพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพื้นที่ 
รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่นเหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ 
             หน่วยงานของรัฐต้องเร่งให้การสนับสนุน วิชาการแก่เกษตรกรในพื้นที่ 
เขตนี้อย่างจริงจังเพราะเป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรที่ดินมีข้อจ้ากัดต่อการเกษตรกรรมค่อนข้างสูง  
             ปรับปรุงโครงสร้างของดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการอุ้มน้้าของดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช 
             พื้นที่ลาดชันต้องส่งเสริมให้มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่ 
      2) เขตแหล่งน้้า (หน่วยแผนท่ี 520) 
        มีเนื้อที่ 6 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเน้ือที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า เป็น
พื้นที่แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ได้แก่ ล้าคลอง ห้วย หนอง บึง และแหล่งน้้าผิวดินที่สร้างขึ้น 
        แนวทางการพัฒนา 
         ควรเร่งด้าเนินการศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้้าผิวดินเพิ่มเติม แต่ต้อง
ค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส้าคัญ 
         ควรมีการบ้ า รุง รักษาและขุดลอกแหล่งน้้ าตามธรรมชาติที่ มีอยู่ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการกักเก็บน้้า 
      3) เขตรักษาสมดุลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (หน่วยแผนท่ี 620) 
        มีเนื้อที่ 642 ไร่ หรือร้อยละ 22.29 ของเนื้อที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
เป็นพื้นที่อยู่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายที่สภาพพื้นที่ยังคงมีสภาพเป็นป่า รวมถึงป่าละเมาะ และพื้นที่
ป่าตามหัวไร่ปลายนา อาจเป็นของเอกชนหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ สมควรที่มีมาตรการ
ส่งเสริมฟื้นฟูให้คงสภาพเป็นพื้นที่ป่าต่อไป หรือมีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบวนเกษตร  เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว และสร้างสมดุลที่ดีให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างทัศนียภาพที่
สวยงามแก่พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าเหล่านี้สามารถช่วยลดความรุนแรงของน้้าฝน และช่วยซับ
น้้าไหลบ่าหน้าดินได้เป็นอย่างดี ท้าให้ลดอัตราการชะล้างพังทลายของดินด้วย 
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        แนวทางการพัฒนา 
          ส่งเสริมและจูงใจให้เจ้าของที่ดินคงสภาพพื้นที่ป่าและมีการบ้ารุงรักษาให้มีความสวยงาม 
หรือมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามหลักวนเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้เจ้าของที่ดินจากผลผลิตของป่าไม้ได้ 
         รัฐควรมีการแนะน้า ส่งเสริม และแจกจ่ายพันธุ์ไม้ที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
ในการสร้างพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์มากขึ้น 
          ในพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือที่ดินของรัฐ ควรมีการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพพื้นที่
โดยการเสริมแต่งให้ต้นไม้ และป่าไม้ มีความสมบูรณเ์พิ่มขึ้น 
          ให้องค์ความรู้แก่ชุมชนในการช่วยกันรักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าของชุมชน
ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างจิตส้านึกในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ โดยปลูกฝังให้เป็นค่านิยมของชุมชน
และของประเทศชาต ิ

ตารางท่ี 7-3  แผนการใช้ที่ดินพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 

เขตการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร ่ ร้อยละ 

 
เขตเกษตรกรรม 2,232 77.50 

 
เขตเกษตรก้าวหน้า 1,239 43.02 

221 เขตท้านา 142 4.95 
222 เขตปลูกพืชไร่ 752 26.10 
224 เขตปลูกไม้ยืนต้น 345 11.97 

 
เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 993 34.48 

234 เขตปลูกไม้ยืนต้น 993 34.48 
520 เขตแหล่งน ้า 6 0.21 
620 เขตรักษาสมดุลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 642 22.29 

รวม 2,880 100.00 
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7.3 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  การด้าเนินการประกาศเขตอนุ รักษ์ดินและน้้ า  ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  
ตามมาตรา 15 จักต้องมีการด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ  
โดยอาศัยระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาใช้เป็น
หลักเกณฑ์ด้าเนินการ ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2 คร้ัง คร้ังที่หนึ่งด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และคร้ังที่สอง
ด้าเนินการรับฟัง คิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการด้าเนินการดังกล่าว โดยใช้วิธี
บรรยายชี้แจง เร่ือง การชะล้างพังทลาย ผลเสียที่เกิดจากการชะล้างพังทลาย แนวทางในการป้องกัน  
ผลที่จะได้รับหากมีการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า และมีการซักถามข้อสงสัยด้วยวิธีการสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus group) รวมถึงการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะใช้เฉพาะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลของการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (รูปที่ 7-4) จากการศึกษาครั้งน้ีสรุปได้ดังนี้ 
  การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ ยวข้องด้า เนินการ  
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายอ้าเภอท่าวังผา  
เป็นประธานและมี เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ ยวข้องเข้า ร่วมจ้านวน 48 คน มาจาก 8 หน่วยงาน  
การด้าเนินการโดยการบรรยายและชี้แจงวิธีการด้า เนินงาน โดยการประชุมและถามตอบ  
ผลการประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นมีประเด็นส้าคัญสรุปได้ดังนี ้
  7.3.1  การด้าเนินการอนุรักษ์ดินและน้้าตามพระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป็นเร่ืองที่
สมควรด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
  7.3.2  ในการด้าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า มีความจ้าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจง
ให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินมีความเข้าใจและเห็นด้วยก่อนการด้าเนินการ โดยเฉพาะในเร่ืองที่กระทบ  
ต่อสิทธิ์ในที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  7.3.3  การประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้าควรเน้นถึงประโยชน์ที่เกษตรกรเจ้าของที่ดินจะได้รับ 
เพือ่ให้เกิดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน 
  7.3.4  ข้อบังคับที่จะผูกพันกับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ในการที่จะต้องดูแลรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
ที่สร้างขึ้นยังไม่ชัดเจน เช่น หากระบบเสียหายจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดภัยธรรมชาติ
จะท้าอย่างไร ใครเป็นผู้ซ่อมแซมระบบ และหากเกษตรกรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
จากที่ก้าหนดตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าจะสามารถท้าได้อย่างไร 
  7.3.5  บทลงโทษตามมาตรา 21 และ 22 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร เช่น ถ้าเกษตรกรท้า
การเกษตรกรรมแล้วท้าให้ระบบคันดินเสียหายจะต้องถูกลงโทษตามมาตรการดั งกล่าวหรือไม่ 
เน่ืองจากระบบอนุรักษ์ดินและน้้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาและการใช้ที่ดิน 
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รูปท่ี 7-4 การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
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  การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ด้าเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า ด้าเนินการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยม
บ้านป่ากลาง ต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน 100 คน แยกเป็นเกษตรกร 
จ้านวน 67 คน ก้านัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ้านวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ จ้านวน 27 คน (รูปที่ 7-5) 
  การด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นได้แบ่งกลุ่มสนทนาย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะ
ใช้วิธีตอบแบบสอบถาม เพื่อทราบความคิดเห็นต่อโครงการฯ ผลสรุปจากแบบสอบถามตามตารางที่ 7-4 
และกลุ่มของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการด้าเนินงาน แบ่งตามต้าบลที่อยู่ออกเป็น 4 กลุ่มย่อย  
ผลการสนทนากลุ่มย่อยตามตารางที่ 7-5  
  ผลการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่  สรุปได้ดังนี้ กลุ่มของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในโครงการฯ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 7 คน มีอายุเฉลี่ย 42 ปี 
ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในเวทีรับรับฟังความคิดเห็นถึงร้อยละ 71 ผู้เข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นทราบก้าหนดการประชุมจากจดหมายเชิญร้อยละ 86 และจากประกาศของ อบต.  
ร้อยละ 14 และมีผู้ที่ไม่ทราบก้าหนดการล่วงหน้าแต่ก็มาเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ร้อยละ 14 
  ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนคิดว่า การด้าเนินการอนุรักษ์ดินและน้้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินมีความจ้าเป็น โดยมีความจ้าเป็นมากถึงร้อยละ 86 และจ้าเป็นปานกลาง ร้อยละ 14 ความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการด้าเนินการและกิจกรรมของโครงการฯ สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ 
มีการน้าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และมาตรการในการด้าเนินการอนุรักษ์ดินและน้้า รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม รวมทั้งเชื่อว่าการด้าเนินการ
อนุรักษ์ดินและน้้า โดยใช้มาตรการต่างๆ ตามที่ชี้แจงในที่ประชุมจะมีผลดีต่อการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
อย่างมาก ร้อยละ 57 และในระดับปานกลาง ร้อยละ 43 ในการนี้ ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด
เห็นว่าการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนด้าเนินการจัดท้า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้้ามีความจ้าเป็นอย่างมาก 
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ตารางท่ี 7-4  ผลการรับฟังความคิดเห็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพื้นท่ีรองรับการประกาศเขตส้ารวจท่ีดิน 
        ลุ่มน้้าน้้าย่าง 

คุณลักษณะ ร้อยละ 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล   

 อายุเฉลี่ย 41.71 

 สถานะของผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
   เกษตรกร/เจ้าของที่ดินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง _ 

  เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ 100.00 

  ประชาชนร่วมรับฟัง _ 

  เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน _ 

ตอนที่ 2 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
 

 2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและเวทีรับฟังความคิด 
 

  เคย 28.57 

  ไม่เคย 71.43 

 2.2 การรับทราบก้าหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

  ไม่ทราบ 14.29 

  ทราบ ถ้าทราบจากส่ือชนิดใด 85.71 

   ประกาศที่ อบต. 14.29 

   ประกาศที่ท้าการก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน _ 

   จดหมายเชิญประชุม 85.71 

   บอกกล่าวจากเพื่อนบ้าน/ผู้เข้าร่วมประชุม _ 

   อื่นๆ _ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานและกิจกรรมของโครงการฯ 
 

 3.1 การด้าเนินงานอนุรักษ์ดินและน้้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่  
มีความจ้าเป็น  

  ไม่จ้าเป็น _ 

  จ้าเป็นน้อย _ 

  จ้าเป็นปานกลาง 14.29 

  จ้าเป็นมาก 85.71 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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ตารางท่ี 7-4 (ต่อ) 

คุณลักษณะ ร้อยละ 

 3.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้้า 
 

  เล็กน้อย _ 

  ปานกลาง 42.86 

  มาก 57.14 
 3.3 น้าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และมาตรการในการด้าเนินการอนุรักษ์ดินและน้้ า   
มีความชัดเจน ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 

   น้อย _ 

  ปานกลาง 42.86 

  มาก 57.14 
 3.4 การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ การซักถาม  

  น้อย _ 

  ปานกลาง 42.86 

  มาก 57.14 
 3.5 การ จั ด ป ร ะ ชุม เ พื่ อ รั บ ฟั ง ค ว าม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ชาช น ที่ มี ส่ ว น ได้ ส่วน เ สี ย   
ก่อนด้าเนินการ จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เพื่อลดและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน มี
ความจ้าเป็น 

 

   ไม่จ้าเป็น _ 

  จ้าเป็นน้อย _ 

  จ้าเป็นปานกลาง _ 

  จ้าเป็นมาก 100.00 
 3.6 การด้าเนินการอนุรักษ์ดินและน้้า โดยใช้มาตรการต่างๆตามที่ ช้ีแจงในที่ประชุม  
ผลดีต่อการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน  

  ไม่มีผล _ 

  น้อย _ 

  ปานกลาง 42.86 

  มาก 57.14 
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ตารางท่ี 7-5  ผลสรุปการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 

ต้าบล 

ปัญหาการใช้
ประโยชน์ที่ดินทาง
การเกษตรที่เกิดขึ้น

ในพ้ืนที่ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
และขอบเขตปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

ถ้ากรมพัฒนาที่ดินจะใช้ 
พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน 2551 เพ่ือ
แก้ปัญหาการชะล้างพังทลาย

ของดิน เกษตรกรมีความ
คิดเห็น 

ความพร้อมของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย ( ถ้าหากต้องด้าเนินการตาม

มาตรการของ พ.ร.บ.) 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ปัว 1.ขาดแคลนน้้าใน
การท้าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 
2.เกิดการชะล้าง
พังทลายหน้าดิน 
3.ในฤดูฝนมีน้้าไหล
บ่าและพัดพาตะกอน
จากท่ีสูงลงมา 

1. เกษตรกรใช้ปุ๋ยใน
ปริมาณท่ีมากขึ้น 
2.เกษตรกรเป็นหน้ี 
3.ได้ผลผลิตน้อย 

1.เกษตรกรปลูกไม้
ผลไม้ยืนต้นแทน
การปลูกพืชไร่ 
2.หาแนวทางป้องกัน
การสูญเสียดิน 

1.เกษตรกรเห็นด้วยกับการ
ก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้้า
ตาม พ.ร.บ. พัฒนาท่ี 51 
2.ควรเข้าไปส้ารวจและ
ตรวจสอบภายในพื้นท่ีจริง
ก่อน ก่อนท่ีจะด้าเนินการ
ประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า 
3.ต้องสอบถามความคดิเห็น/
ถามการยินยอมของเกษตรกร
เจ้าของพื้นท่ีท่ีด้าเนินการ 

1.เกษตรกรมีความต้องการมาก
ในการแก้ปัญหาทรัพยากรดิน 

1.เกษตรกรเกรงว่าถ้า
ด้าเนินการตามโครงการไป
แล้ว ผลผลิตท่ีได้ เมื่อน้าไป
ขายจะได้ราคาต่้า 
2.เกษตรกรเกรงว่าถ้าท้าคัน
ดินแล้ว อาจเข้าไปเก็บ
ผลผลิตด้วยความยากล้าบาก 

1.ต้องการเส้นทางท่ีสะดวก
มากกว่าน้ี เพื่อการส่งผลผลิต
ไปสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว และไม่
เกิดการเน่าเสีย 

2. ป่ากลาง 1.การชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน 
2.ดินมคีวามอุดม
สมบูรณ์ลดลง 

1.ผลผลิตลดลง 1.ชาวบ้านคิดว่าหาก
ไม่มีการใชย้าฆ่าหญ้า 
หญ้าก็จะคลุมดินไว้ 
และยึดดินไวไ้ด ้
2. ปลูกไม้ผลและไม้
ยืนต้นแทนการปลูก
พืชไร่ 

1. ถ้ามีการท้าคันดิน จะ
สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้
น้อยลง อีกท้ังท้าให้ยากล้าบก
ต่อการเก็บเก่ียวผลผลิตและ
การขนส่งผลผลิต 
2. ในช่วงแรกท่ีมีการขุดหน้า
ดินเพื่อท้าคันดิน จะท้าให้ปลูก
พืชไม่งาม  

1. คาดว่าจะไมย่อมรับ ต้องสร้าง
ความมั่นใจ และชี้แจงอย่าง
ละเอียด เพราะเห็นตัวอย่างจาก
คนท่ีเคยท้ามาแลว้ ว่าท่ีผ่านมายงั
ท้าได้ไมด่ ี

1. ยังไมม่ีความเชื่อมั่นในผล
ท่ีจะได้รับ  
2. ไม่อยากให้มีบทลงโทษ 
และเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆ 
และไม่อยากรับโทษหาก
กระท้าการใดๆกับคันดิน 
3. ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายใน
การดูแล  

1. ต้องสร้างความเชื่อมั่น ท้าให้
เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับมากท่ีสุด ชัดเจนเป็น
รูปธรรม และมีความต่อเน่ือง 
2. มีโครงการน้าร่อง สร้างแปลง
สาธิตเพื่อเป็นตัวอย่าง
ประกอบการตัดสินใจของ
เกษตรกร  
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ตารางท่ี 7-5  (ต่อ) 

ต้าบล 
ปัญหาการใช้ประโยชน์
ที่ดินทางการเกษตรที่

เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
และขอบเขตปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

ถ้ากรมพัฒนาที่ดินจะใช้ 
พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน 2551 เพ่ือ
แก้ปัญหาการชะล้างพังทลาย

ของดิน เกษตรกรมีความ
คิดเห็น 

ความพร้อมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
( ถ้าหากต้องด้าเนินการตาม

มาตรการของ พ.ร.บ.) 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

       3.ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ผู้ได้รับผลกระทบ
รับทราบการด้าเนินการและร่วมตัดสินใจได้ 
4.การช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆ ควรมาจาก
ความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง 
5.ช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้ารุงดิน เน่ืองจาก
ผลกระทบจากการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 
6.การด้าเนินการอนุรักษ์ดินและน้้า เจ้าของพื้นท่ี
ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายท้ังหมดเอง และไม่อยากรับ
โทษจากเงื่อนไขใน พ.ร.บ. 

3. ยม 1.ดินขาดความอุดม
สมบูรณ ์
2.มีการชะล้างหน้าดิน 
หน้าดินถูกกัดเซาะเป็น
ร่อง มีทางน้้าไหลบ่า 
3.มีกรวด/หิน และลึกลง
ไปประมาณ 15-20 ซม. 
 มีกรวดหิน 

1.พืชเจริญเติบโตช้า/
ไม่เจริญเติบโต/ปลูก
พืชไม่งอกงาม 
(ระดับสูง) 
2.สูญเสียหน้าดิน ดิน
ถูกกัดเซาะเป็นร่อง 
(ระดับปานกลาง) 

1.ท้าแนวคันดินก้ัน 
2.ปลูกไม้ยืนต้นเป็น
แนวก้ัน เช่น ไผ่ สัก 
มะมว่ง 
3.สร้างฝายชะลอน้้า 

1.เกษตรกรเข้าใจ พ.ร.บ. 
2.ให้ความร่วมมือในการเข้า
โครงการ/ยอมรับและปฏิบัติ
ตามอย่างเขม้งวด 
3.ยินยอมในการสูญเสียพื้นท่ี
เพาะปลูกบางส่วนส้าหรับท้า
แนวคันดิน 

1.พร้อมและยินดีเข้าร่วมโครงการ 
ยินยอมท่ีเสียพื้นท่ีบางส่วน 
เน่ืองจากได้รับประโยชน์จาก
โครงการ ไม่ท้าให้สูญเสียหน้าดิน 
และ ได้รับค้าแนะน้า ส่งเสริมด้าน
การปรับปรุงบ้ารุงดินจากกรม 

1.ไมม่ ี 1.ท้าคันดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดิน 
2.ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นป้องกันการชะล้างพังทลาย
หน้าดิน 
3.ท้าทางน้้าไหล 
4.สร้างฝายชะลอน้้า 
5.ขุดสระเก็บน้้าสาธารณะ โดยหลายๆ คน ยินดีให้
ท่ีดินบางส่วน 
6.ต้องการความชว่ยเหลือเร่ืองพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น 
เช่น ไผ่ลวก ล้าไย มะมว่ง ล้ินจี ่
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ตารางท่ี 7-5  (ต่อ) 

ต้าบล 
ปัญหาการใช้ประโยชน์
ที่ดินทางการเกษตรที่

เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
และขอบเขตปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

ถ้ากรมพัฒนาที่ดินจะใช้ 
พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน 2551 เพ่ือ
แก้ปัญหาการชะล้างพังทลาย

ของดิน เกษตรกรมีความ
คิดเห็น 

ความพร้อมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
( ถ้าหากต้องด้าเนินการตาม

มาตรการของ พ.ร.บ.) 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4.ศิลาเพชร 1.มีการชะล้างดินจากท่ี
สูงลงท่ีต่้า 
2.ไมม่ีการวิเคราะห์ดินใน
พื้นท่ีท้ากิน 
3.ถนนไม่สะดวกในการ
เข้าไปท้าเกษตร 
4.บ่อขุดไม่ได้มาตรฐาน 
5.ดินไม่อุดมสมบูรณ์ 
ปลูกอะไรไม่ขึ้น 

1.เกิดการสูญเสีย
หน้าดิน 
2.เกิดดินสไลด ์ 
3.ดินเป็นกรด 

1.ปลูกไม้ยืนต้น 
2.ท้าการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้า 
3.ท้าคันดิน 

1.เกษตรกรเห็นด้วยกับ พ.ร.บ. 
พัฒนาท่ีดิน 2551 
2.เกษตรกรมีความต้องการ 
การอนุรักษ์ดินและน้้าอยู่แล้ว 
3.ยินยอมให้จดัท้าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้า และ  
ท้าคันดิน 

1.เกษตรกรมีความพร้อมท่ีจะเข้า
ร่วมโครงการ 

1.ผลผลิตการเกษตร
ราคาตกต่้า ต้องการ
ค้าแนะน้าให้การผลิต
ตรงกับความต้องการ
ของตลาด 

1.เกษตรกรยินดีและมีความพร้อมท่ี
จะเข้าร่วมโครงการ และอยากให้
ด้าเนินการในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง
ท่ีมีความเส่ียงต่อการชะล้างพังทลาย
ของดิน 
2.เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้
ปรับปรุงทางล้าเลียงผลผลิตให้
สะดวกต่อการขนส่ง 
3.ต้องการสระน้้า 
4.ต้องการพันธุ์ไมย้ืนต้น เช่น ล้าไย 
กระท้อน มะม่วง เงาะ ยางพารา 
5.เคยปลูกข้าวไร่มาประมาณ 10 ปี แต่
ผลผลิตไม่ดี ตอนน้ีเปล่ียนมาปลูกไม้
ยืนต้น เช่น สัก ไผ่รวก มะม่วง ล้าไย 
ซ่ึงให้ผลผลิตดี อยากให้ช่วยบอกต่อ 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

  จากตารางที่ 7-5 จะเห็นว่าเกษตรกรผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าย่าง มีปัญหาเร่ืองการชะล้างพังทลายของดิน มีน้้าไหลบ่าหน้าดินในฤดูฝนและขาดแคลนน้้า
ในการท้าการเกษตรเมื่อฝนทิ้งช่วง เพราะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง  ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ท้าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง เกษตรกรต้องมีการใช้ปุ๋ย
และปัจจัยเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้น และเกษตรกรมีรายได้ลดลง ซึ่งส่งผลให้
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรยากจนลง 
  แนวทางแก้ไขปัญหาที่ด้าเนินการโดยเกษตรกร ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบท้าการเกษตร
จากการปลูกพืชไร่ (ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) มาเป็นการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นแทน เช่น ยางพารา 
ไผ่รวก มะม่วง เป็นต้น แต่ยังไม่ได้มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดิน และ
เกษตรกรบางรายยอมปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าโดยไม่มีการใช้ประโยชน์  เพราะผลที่ได้รับจากการท้า
การเกษตรไม่คุ้มทุน 
  หากกรมพัฒนาที่ดินจะใช้ พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ไขปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน ซึ่งอาจจะท้าให้เกษตรกรต้องเสียพื้นที่บางส่วนในการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 
และมีการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าอย่างเข้มงวด เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
มาตรการดังกล่าว เพราะเชื่อว่าหากมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าแล้ว จะท้าให้สามารถเพิ่มผลผลิตพืชมาก
ขึ้น ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือกับการด้าเนินการดังกล่าว 
  ประเด็นที่ เกษตรกรในพื้นที่รองรับการประกาศเขตส้ารวจที่ดินลุ่มน้้าน้้าย่าง กังวล คือ 
ประสบการณ์ที่ผ่านมาหากท้าการผลิตสินค้าเกษตรตามค้าแนะน้าของราชการแล้วจะเกิดปัญหาสินค้า
ล้นตลาด ขายไม่ได้ราคา และเกษตรกรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เกรงว่า
หากด้าเนินการจะท้าให้เสียพื้นที่เกษตรจ้านวนมาก และเป็นอุปสรรคต่อการท้าการเกษตร ก ารเก็บ
ผลผลิตท้าได้ล้าบากขึ้น นอกจากนี้ เร่ืองบทลงโทษและข้อผูกมัดจากการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ดิน
และน้้าท้าให้เกษตรกรมีความเป็นกังวลและไม่อยากให้มีการผูกมัด รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าดูแลระบบ
ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความจ้าเป็นที่จะต้องชี้แจงให้เกษตรกรทราบก่อนการด้าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า ก่อนจะเข้าไปด้าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าควร
มีการจัดท้าแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้้า เพื่อให้เกษตรกรเห็นสภาพพื้นที่จริงของระบบอนุรักษ์
ดินและน้้า และต้องท้าการสอบถามความเห็นหรือการยอมรับของเกษตรกรเจ้าของพื้นที่นั้นๆ และใน
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าต้องท้าทางล้าเลียงในไร่นาเพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ตลาด 
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การศึกษากระบวนการด้าเนินงานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้า้ ตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

  ผลการประเมินจากผู้น้าการสนทนา พบว่า เกษตรกรเจ้าของพื้นที่มีความต้องการในการแก้ปัญหา
การชะล้างพังทลายในระดับมากถึงมากที่สุด ในการนี้เกษตรกรเจ้าของพื้นที่มีความพร้อมและยินยอม
ด้าเนินมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าในระดับมากถึงมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งท้าให้สรุปได้ว่า หากกรม
พัฒนาที่ดินต้องการด้าเนินการอนุรักษ์ดินและน้้า ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ในพื้นที่
โครงการศึ กษ าก ระ บวนก ารด้ า เนินงานเพื่ อรองรับก ารป ระ กาศเขตอ นุ รัก ษ์ดินและ น้้ า  
ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 กรณีศึกษาลุ่มน้้าน้้าย่าง จังหวัดน่าน จะสามารถเข้า
ด้าเนินการได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการชี้แจงให้เกษตรกรทราบและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเจ้าของพื้นที่อย่างดี 

7.4 บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อการศึกษา 
 7.4.1  สรุป 
    จากการศึกษาคร้ังนี้ ท้าให้ทราบกระบวนการด้าเนินการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า
ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 (มาตรา 13) อย่างเป็นรูปธรรม และทราบข้อสงสัยบาง
ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ด้าเนินการ ทั้งนี้ผู้ที่
จะด้าเนินการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้าตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 สามารถใช้
แนวทางตามคู่มือค้าอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ. 2551 ร่วมกับผลการศึกษาคร้ังนี้เป็น
แนวทางการด้าเนินการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้าตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ได้ 
ขั้นตอนการด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีความจ้าเป็นที่ต้องด้าเนินการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าใจวัตถุประสงค์การประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ซึ่งประชาชนสามารถร่วมกันตัดสินได้ว่า
สมควรด้าเนินการหรือไม่เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ ประเด็นข้อสงสัยการเรียงล้าดับ
ความส้าคัญของพื้นที่เข้าด้าเนินการ ความรับผิดชอบต่อระบบอนุรักษ์ดินและน้้าที่ถูกสร้างขึ้น และ
ระยะเวลาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
กรมพัฒนาที่ดินควรที่จะมีการศึกษาเพื่อหาค้าตอบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นทิศทางเดียวกันในการด้าเนินการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้าตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 7.4.2  ข้อเสนอแนะ 
    เพื่อให้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 สามารถน้าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ 
จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 7.5.1  เร่งด้าเนินการก้าหนดระเบียบและมาตรการด้าเนินงานที่ช่ วยสนับสนุนให้สามารถ
ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น   
    - ด้าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อน้าร่องในจังหวัดที่มีปัญหาการ  
ชะล้างพังทลายของดิน เพื่อระดมความคิดจากหน่วยงานภายนอก และด้าเนินการประกาศเขตอนุรักษ์
ดินและน้้า หากมีพื้นที่เกิดการชะล้างพังทลายของดินในระดับวิกฤต และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 
    - แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  พร้อมจัดท้าบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ตามที่ก้าหนดใน
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 7.5.2  ควรมีการเรียงล้าดับความส้าคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยตัดสินใจ
ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เช่น 
     - พื้นที่เร่งด่วนล้าดับที่ 1 เป็นพื้นที่ที่เกิดดินถล่ม และสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ท้าการเกษตร 
     - พื้นที่เร่งด่วนล้าดับที่ 2 เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม หรือมีการชะล้างพังทลาย
ของดินในอัตราที่สูงหากไม่ด้าเนินการอนุรักษ์ดินและน้้าอาจส่งผลเสียหายต่อพื้นที่เกษตรในอนาคต 
     - พื้นที่เร่งด่วนล้าดับที่ 3 เป็นพื้นที่ท้าการเกษตรที่มีความลาดชันการเกิดการชะล้าง
พังทลายของดินส่งผลกระทบต่อแหล่งน้้าและพื้นที่ข้างเคียงท้าให้ผลผลิตการเกษตรเสียหาย  
 7.5.3  ด้า เน ินการศึกษาเพื ่อตอบข้อสงสัยที ่ย ังขาดความชัดเจนเกี ่ยวก ับระเบียบและ  
แนวทางการด้าเนินงาน ที่ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แสดงความเห็นและตั้งประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและถ่ายทอดให้
เจ้าหน้าที่ผู้ต้องด้าเนินการเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 รวมถึงชี้แจงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
 7.5.4  ด้าเนินการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้้าในส่วนที่เป็นพื้นที่ของรัฐ 
ที่ผ่อนผันให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินท้าการเกษตร เช่น พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ 
ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อไม่เป็นการสร้างความขัดแย้ง และส่งเสริม
ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
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ภาคผนวกที่ 1 
แปลงทดลองเพ่ือประเมินอัตราการสูญเสียดนิ  
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แปลงทดลองเพื่อประเมินอัตราการสูญเสียดิน 

 การจัดท้าแปลงทดลองเพื่อประเมินอัตราการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้้าย่าง เปรียบเทียบระหว่าง
แปลงที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า และแปลงที่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ระยะเวลาด้าเนินการ 3 ปี 
เร่ิมปี พ.ศ. 2557 – 2559 เป็นการทดลองแบบสังเกตการณ์ observation trial (T test) โดยมีการทดลอง
แบบ 3 ซ้้า แบ่งแปลงย่อยขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร วิธีการประกอบด้วย 
 1. การปลูกข้าวไร่แบบมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า (คันคูรับน้้ารอบขอบเขาแบบ 6) 
 2. การปลูกข้าวไร่แบบไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าตามแบบเกษตรกร 

 
รูปท่ี ผ-1 พื้นที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า (ก) และ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า (ข) 

 
รูปท่ี ผ-2 การส้ารวจแนวระดับเพื่อวางแนวแปลงทดลอง 

  

(ก) (ข) 
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รูปท่ี ผ-3 การวางแปลงทดลอง 

 
รูปท่ี ผ-4 แปลงทดลองท่ีมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า (คันคูรับน้้าขอบเขา แบบที่ 6) (ก) และไม่มีระบบ 
     อนุรักษ์ดินและน้้าตามแบบเกษตรกร (ข) 

(ก) 
 

(ข) 
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 ก ข 

รูปท่ี ผ-5 การเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน แบบไม่ท้าลายโครงสร้าง 

 
รูปท่ี ผ-6 สภาพโดยรวมของพื้นที่ด้าเนินโครงการฯ 

 

 

ก. รูปแปลงท่ีไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและ
น้้า 

ข. รูปแปลงท่ีมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 

รูปสภาพโดยรวมของพื้นท่ีด้าเนินโครงการฯ 



  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
แบบสอบถาม การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และรูปแบบแนวทางค้าถามส้าหรับสนทนากลุ่ม 
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แบบสอบถาม การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โครงการศึกษาแนวทางด้าเนินการก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้้าตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
วันที่  สถานที่         
ตอนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว) นามสกุลอายุ   ปี 

สถานะของผู้เข้าร่วมประชุมฯ   เกษตรกร/เจ้าของที่ดินผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง  ประชาชนร่วมรับฟัง
 เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่   เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน 

ตอนที่ 2: การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

2.1 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ 

  เคย  ไม่เคย 

2.2 ท่านทราบก้าหนดการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งน้ีล่วงหน้าหรือไม่ 

  ไม่ทราบ  ทราบ ถ้าทราบจากสื่อชนิดใด 

  ประกาศที่ อบต.  ประกาศที่ท้าการก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

  จดหมายเชิญประชุม  ค้าบอกกล่าวจากเพื่อนบ้าน/ผู้เข้าร่วมประชุม 

  อื่นๆ 

ตอนที่ 3: ความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานและกิจกรรมของโครงการฯ 

3.1 ท่านคิดว่าการด้าเนินงานอนุรักษ์ดินและน้้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ของท่านมี
ความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใด 

  ไม่จ้าเป็น  จ้าเป็นน้อย  จ้าเป็นปานกลาง  จ้าเป็นมาก 

3.2 ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ดินและน้้าจากการประชุมในวันนี้เพียงใด 

  เล็กน้อย  ปานกลาง  มาก 

3.3 ท่านคิดว่าการน้าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และมาตรการในการด้าเนินการการอนุรักษ์ดินและน้้า มีความ
ชัดเจน ถึงผลท่ีจะเกิดในพื้นที่ชุมชนท่านเพียงใด 

  น้อย  ปานกลาง  มาก 
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การศึกษากระบวนการด้าเนินงานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้า้ ตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

3.4 ท่านคิดว่าในการประชุมครั้งน้ีเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ และมีการซักถามมากน้อยเพียงใด 

  น้อย  ปานกลาง  มาก 

3.5 ท่านคิดว่าการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนด้าเนินการ จัดท้า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้้าเพื่อลดและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน มีความจ้าเป็นเพียงใด 

  ไม่จ้าเป็น  จ้าเป็นน้อย  จ้าเป็นปานกลาง  จ้าเป็นมาก 

3.6 ท่านคิดว่าถ้ามีการด้าเนินการอนุรักษ์ดินและน้้า โดยใช้มาตรการต่างๆตามท่ีได้ชี้แจงในที่ประชุม จะมี
ผลดีต่อการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนหรือไม่ 

  ไม่มีผล  น้อย  ปานกลาง  มาก 

ตอนที่ 4: ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม 
4.1 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................ 

.ผู้บันทึกแบบสอบถาม. 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ประกอบการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อการก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้้า ตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน 51 
1. สถานที่สนทนากลุ่ม          
2. จ้านวนผู้เข้าร่วมสนทนาคน 
3. ประเภทของกลุ่มผูเ้ข้าร่วมประชุม  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เอกชน (เจ้าของทีด่ิน) 
   องค์กรอิสระ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ……… 
4. วัตถุประสงคเ์พื่อเข้าด้าเนินงานตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดนิพ.ศ. 2551 
  ประกาศก้าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  ประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้า้ 
  ประกาศควบคุมการใช้ทีด่ิน  อื่นๆ 
5. ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดิน 
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยมาก 
6. ความพร้อมของเจ้าของพืน้ที่ยินยอมให้ด้าเนินการ 
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยมาก 
7. สิทธิในที่ดนิบรเิวณที่ด้าเนนิการ 
  เขตป่าไม้ตามกฎหมาย  เขตสปก.  ที่ดินเอกชนเช่น น.ส. 3 โฉนด 
8. ความยากง่ายในการเข้าด้าเนนิการในพื้นที่ 
  ยาก มีอุปสรรค เนื่องจาก. 
  ปานกลาง มีอุปสรรคบางประการ เช่น. 
  ง่าย เนื่องจาก. 
ประเด็นพิจารณา 
1. ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดนิทางการเกษตรทีเ่กิดขึน้ในพื้นที่ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ปัญหาและอปุสรรคอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................. 
 



  

 
 

 
 

ภาคผนวกที่ 3 
แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการอนุรักษด์ินและน้้า 
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แบบสอบถามต้นทุนและผลผลิตพืช  
 

พืช    (      ) ข้าว        (      ) มันส้าปะหลัง         (      ) บัว     (      ) ถั่วลิสง 

สถานท่ีปลูก  หมู่ที่ ...........บ้าน............................ต้าบล...................................อ้าเภอ..........................จังหวัด.......อุบลราชธานี...... 

1. พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต 

เนื้อท่ี จ้านวนพันธุ์/ท่อน ผลผลิตและมูลค่าผลผลิตท้ังหมด 
ผลผลิตต่อไร่  

(กก./ตัน) 
 เพาะปลูก   เก็บเกี่ยว  ท้ังหมด ต่อไร่ ปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต มูลค่าผลผลิต 

(ไร)่ (ไร)่ (ท่อน/กก.) (ท่อน/กก.) (กก.) (บาท/กก.,) (บาท) 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

2. ค่าใช้จ่ายระหว่างปีในการผลิต 

รายการ 

พืช................................... (......................ไร่)   

ปริมาณท่ีใช้ มูลค่า 

จ้านวน หน่วย เป็นเงิน ไม่เป็นเงิน 
พันธุ์ 

 
กก./ท่อน 

  
พันธุ์พืชปุ๋ยสด 

 
กก. 

  
ปุ๋ยเคม ี

 
กก. 

  
คร้ังที่ 1. สูตร 

 
กก. 

  
          2. สูตร 

 
กก. 

  
          3. สูตร 

 
กก. 

  
ปุ๋ยอินทรีย์ น้้า 

 
ลิตร 

  
                   ปุ๋ยคอก 

 
กก. 

  
                   ปุ๋ยหมัก 

 
กก./ลิตร 

  
                   ปุ๋ยชีวภาพ 

 
กก./ลิตร 

  
สารเร่งการเจริญเติบโต 

    
สารป้องกันและก้าจัดวัชพืช   น้้า 

 
ลิตร 

  
สารป้องกันและปราบวัชพืช   ผง/เม็ด 

 
กก. 

  
           สารป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช น้้า 

 
ลิตร 

  
สารป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช  ผง/เม็ด  

 
กก. 

  สารป้องกันและก้าจัดโรคพืช  น้้า  
 

ลิตร 
  สารป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช  ผง/เม็ด    กก.     

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ลิตร     
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3. การใช้แรงงานคนในการผลิตพืช 
       

ลักษณะงาน 

อัตรา พืช...................................................(.........................ไร)่     

ค่าจ้าง จ้านวนแรงงานคน ค่าแรงงาน (บาท) 

บาท/วัน ตนเอง แลกเปลี่ยน จ้าง รวม เป็นเงิน ไม่เป็นเงิน 

  เตรียมดิน               
    วัดระยะ               
    ขุดหลุม               
  ปลูก                 
    (ปักด้า/หว่าน/หยอด)               
  ดูแลรักษา               
    ใส่ปุ๋ยเคมี คร้ังที่  1. สูตร               
    ใส่ปุ๋ยเคมี คร้ังที่  2. สูตร               
    ใส่ปุ๋ยเคมี คร้ังที่  3. สูตร               
    ใส่ปุ๋ยชีวภาพ                 
    ใส่ปุ๋ยคอก               
    ดายหญ้า/ก้าจัดวัชพืช               
    ก้าจัดศัตรูพืช พ่น/ฉีด               
    เก็บข้าวโพด               
    เกีย่วข้าว               
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4. การใช้แรงงานเครื่องจักรในการผลิตพืช 

ลักษณะงาน 

อัตรา จ้านวนชั่วโมงท้างาน ค่าแรงงาน น้้ามันเชื้อเพลิง 

ค่าจ้าง (ชม.) (บาท) จ้านวน เป็นเงิน 

บาท/ชม. ตนเอง จ้าง รวม เป็นเงิน ไม่เป็นเงิน (ลิตร) (บาท) 

  ไถ           
        

    คร้ังที่ 1                 

    คร้ังที่ 2                 

    คร้ังที่ 3                 

                      

  ตัดหญ้า                 

  ฉีดยาฆ่าหญ้า                 

  ฉีดพ่นสารก้าจัดศัตรูพืช/โรคพืช/ฮอร์โมน                 

  ขนย้าย                 

  เก็บรักษา                 
 
  



  

 
 

แบบสอบถาม 

โครงการ ศึกษาแนวทางการก้าหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่เกษตร 

ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ปีงบประมาณ 2558 
แบบสอบถามเลขท่ี................. 

ชื่อ ผู้ตอบแบบสอบถาม............................................................................... 
ท่ีอยู่     หมู่ที.่.............   ชื่อบ้าน..............................................    ต้าบล.................................................. 
 อ้าเภอ.........................................................................    จังหวัด อุบลราชธานี 
ชื่อผู้บันทึก.................................................................     วันท่ี..............  เดือน........................พ.ศ. 2557 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (     )  ชาย   (     )  หญิง 
2. อายุ (     )  ต่้ากว่า 30 ปี  (     )  31-40 ป ี (     )  41-50 ป ี
 (     )  51-60 ปี   (     )  มากกว่า 60 ป ี
3. ชาติพันธุ์/เผ่า (     )  ไทย/คนเมือง (     )  อ่ืนๆ......................   
4. สถานภาพบุคคล (     )  มีบัตรประชาชน   (     )  ใบต่างด้าว 
 (     )  อ่ืนๆ.................................... 
5. ศาสนา (     )  พุทธ  (     )  คริสต์  (     )  อ่ืนๆ.................................. 
6. ระดับการศึกษา (     )  ไม่รู้หนังสือ  (พูด-ฟังภาษาไทยได้ไม่คล่อง) 
   (     )  ไม่รู้หนังสือ  (พูด-ฟังภาษาไทยได้ดี) 
   (     )  อ่านออกเขียนได้  (ไม่ได้เรียนหนังสือ) 
   (     )  ต่้ากว่าชั้นประถมศึกษา (     )  ชั้นประถมศึกษา 
   (     )  สูงกว่าชั้นประถมศึกษา ระบุ............................... 
7. สถานภาพในครัวเรือน (     )  หัวหน้าครัวเรือน  (     )  ภรรยาหัวหน้าครัวเรือน 
    (     )  ลูก/ลูกสะใภ้/ลูกเขย หัวหน้าครัวเรือน 
    (     )  หลาน/ญาติหัวหน้าครัวเรือน 
8. ท่านอยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้มานาน    ..........................ปี 
9. ในครอบครัวมีสมาชิกจ้านวน    ...............................คน 
ท้างานเกษตรในครอบครัว       ...............................คน 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

10. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันอะไรบ้าง (     )  ไม่เป็น  (     )  เป็น 
    (     )  กลุ่มสมาชิก ธ.ก.ส. (     )  กลุ่มกองทุนเงินล้าน 
    (     )  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร (     )  กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ 
    (     )  กลุ่มแม่บ้าน 
    (     )  กลุ่มเกษตรกร.............................................. 
    (     )  กลุ่มอาชีพ.................................................... 
    (     )  อ่ืนๆ............................................................. 
11. พื้นที่ท้าการเกษตร จ้านวน........................... แปลง รวม............................ไร่ 

แปลงที ่

พื้นที่ท่ีใช้ประโยชน ์ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

จ้านวน 

(ไร่) 

พืชที่ปลูก 

(ชื่อพืช) 

ของตนเอง 

มีหลักฐาน 

(ระบ)ุ 

ของตนเอง

ไม่มี

หลักฐาน 

เช่า 

ผู้อื่นให้ท้า 

หรืออาศัย

ผู้อื่น 

อื่นๆ 

(ระบ)ุ 
เลขที่ ส.ป.ก. 

         

         

         

         

         

         

         

หมายเหตุ: หลักฐานการถือครอง–ส.ป.ก.  สทก.  โฉนด  สค.1  นส.3ก  นส.3 
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การศึกษากระบวนการด้าเนินงานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้า้ ตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
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ตอนที ่2  ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า 
12. นับย้อนหลังไป 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ท่านเห็นว่าพื้นที่ที่ปลูกพืชของท่านมีสภาพดังนี้หรือไม่ (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)  (     )  น้้าไหลบ่าพัดพาหน้าดิน 
     (     )  หน้าดินมีร่อง/ร่องน้้าเล็กๆ 
     (     )  แหล่งน้้า (ห้วย หนอง สระ บ่อ) ตื้นเขินมากขึ้น 
     (     )  มีการใช้ปุ๋ย/สารเคมี/ยาฆ่าแมลง มากขึ้น 
     (     )  ไม่มีสภาพที่ระบุข้างต้น 
13. กรณีที่ดินมีร่องน้้า/หน้าดินถูกพัดพา มีผลกระทบต่อผลผลิตหรือไม่ 
  (     )  ไม่มี (     )  มี  (     )  ไม่ทราบ 
  กรณีมี ส่งผลต่อผลผลิตลดลงในระดับใด (     ) น้อย (     )  ปานกลาง (     )  มาก 
  * น้อย หมายถึง ผลผลิตลดลงไม่เกิน 20 %  ปานกลาง ผลผลิตลดลง 20-40 %   มาก > 40 % 
14. กรณีที่ดินถูกน้้ากัดเซาะ/น้้าไหลบ่าชะล้าง ท่านได้ท้าการแก้ไข/ป้องกัน หรือไม่ 
 (     )  ท้า โดยวิธี.                                                                                                                     .
 (     )  ไม่ได้ท้า  เพราะ (     ) ไม่มีความรู้ (     ) ไม่มีงบประมาณ  (     ) ไม่มีแรงงาน  (     )  อ่ืนๆ  
15. กรณี ดินมีปัญหาน้้ากัดเซาะ/น้้าพัดพาหน้าดินและท่านไม่ได้ท้าการแก้ไข ท่านต้องการแก้ไข/
ป้องกัน  หรือไม่ (     )  ไม่ต้องการ 
      (     )  ต้องการ  ระดับความต้องการ (     ) น้อย      (     )  ปานกลาง    (     )มาก 
     โดยวิธี (แสดงความคิดเห็น) ระบุ.                                                                               . 
16. ความรู/้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดิน 

ผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดิน ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
1) ท้าให้เกิดความเสียหายกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
2) ดินที่ถูกชะล้าง/กัดเซาะ จะถูกพัดพาไหลไปตกตะกอนในแหล่งน้้า 
 ล้าคลอง/ อ่างเก็บน้้า ท้าให้ตื้นเขิน 

   

3) ตะกอนดินในแม่น้้าล้าคลอง จะท้าให้ในฤดูฝนเก็บน้้าไว้ไม่ทัน ท้าให้
เกิดน้้าท่วม และในฤดูแล้งขาดแคลนน้้า 

   

4) สารเคมีและยาฆ่าแมลงที่ไหลปนไปกับตะกอนดิน ท้าให้เกิดมลพิษ
 สะสมในดิน และน้้าในพื้นที่ตอนล่าง มีผลเสียหายต่อคน พืช สัตว์บก 
 และสัตว์น้้า 

   

 
 



ผ-17 

 
 

17. ความรู/้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาและป้องกันไม่ให้ดินถูกชะล้างพังทลายของดิน 

วิธีการรักษาและป้องกันไม่ให้ดินถูกชะล้างพังทลายของดิน  

1) ยกร่องและปลูกพืช ท้าร่องน้้าไปตามแนวระดับ  

2) ปลูกพืชแบบขั้นบันได (ปรับพื้นที่เป็นขั้นๆ)  

3) ท้าคันดินขวางความลาดเท  

4) ท้าฝายน้้าล้นหรือคันชะลอความเร็วของน้้า  

5) ใช้วัสดุต่างๆ อย่างง่าย (เช่น ท่อนไม้ หิน กระสอบบรรจุทราย อิฐฯ) ก่อสร้าง
ขวางทางระบายน้้าเพื่อชะลอความเร็วของน้้าไม่ให้กัดเซาะ 

 

6) ปลูกพืชคลุมดิน  

7) ใช้วัสดุต่างๆ คลุมดิน เช่น เศษซากพืช พลาสติก กระดาษ เป็นต้น  

8) ปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดชัน  

9) ปลูกพืชสลับเป็นแถบ  

10) ปลูกพืชหมุนเวียน/ปลูกพืชแซม/ปลูกพืชเหลื่อมฤดู  

11) การถางป่า การตัดไม้ท้าลายป่า การขุดถนน ถมดิน ท้าให้เกิดการชะล้าง
 พังทลายของดิน 
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