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หัวขอการบรรยาย
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ลุมน้ํา หมายถึง พื้นที่หนวยหนึ่งซึ่งครอบคลุมลําน้ําธรรมชาติ 
เพื่อทําหนาที่รวบรวมน้ําใหไหลลงสูแมน้ําหนึ่ง พื้นที่ลุมน้ําแตละแหง
จะมีขนาดไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร และวัตถุประสงค
ในการจัดแบงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการ 

พื้นที่ลุมน้ํา หมายถึง หนวยของพื้นที่ซึ่งลอมรอบดวยสันปนน้ํา 
เปนพื้นที่รับน้ําฝนของแมน้ําสายหลักในลุมน้ํานั้นๆ เมื่อฝนตกลงมา
ในพื้นที่ลุมน้ําจะไหลออกสูลําธารสายยอยๆ แลวรวมกันออกสูลําธาร
สายใหญและรวมกันออกสูแมน้ําสายหลักจนไหลออกปากน้ําในที่สุด 
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ลุมน้ําหลักในพื้นที่ภาคเหนือ
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การพัฒนาที่ดิน หมายถึง การกระทําใดๆ ตอดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให
สูงขึ้น และหมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณเพราะการใชประโยชน และการอนุรักษดินและน้ํา
เพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพื่อความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

การอนุรักษดินและน้ํา หมายถึง การกระทําใดๆ ที่มุงหวังใหเกิดการระวัง
ปองกันรักษาดินและที่ดิน ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา 
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน และการรักษาน้ําในดินหรือบนผิวดินใหคงอยูเพื่อ
รักษาดุลธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดินในทางเกษตรกรรม
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เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง พื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกใหทําการพัฒนาในลักษณะลุม
น้ํา ดวยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดินตางๆ เชน การสํารวจและ
จัดทําแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ดิน แผนที่สภาพการใชที่ดิน แผนที่วางแผนการใชที่ดิน 
จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุงบํารุงดิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สาธิตและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินใหแกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
ไดเห็นประโยชนของการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

พื้นที่ดําเนินการ หมายถึง พื้นที่ที่เปนตัวแทนของปญหาการใชประโยชนที่ดินใน
เขตพัฒนาที่ดิน เพื่อบูรณาการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน

เขตพัฒนาที่ดิน

พื้นที่ดําเนินการ
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1. เปนพื้นที่เกษตรกรรมทีมีปญหาการใชประโยชนที่ดิน

2.. เกษตรกรในพื้นที่ใหความรวมมือในการดําเนินงาน

3.. ประชุมชี้แจงเกษตรกร ผูนําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

4. กําหนดขอบเขตวงรอบพื้นที่ดําเนินการบนแผนที่ภูมิประเทศ

    ในลักษณะลุมน้ํา 

7. ประชุมคณะทํางาน/กรรมการและผูเกี่ยวของเพื่อพิจารณาและ

    วางแผนการดําเนินการ
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มีความลาดชันสูง
มีการใชที่ดินไมเหมาะสม
เกิดการชะลางพังทลายของดิน
มีน้ําปาไหลหลากทวมพื้นที่เกษตรกรรมในฤดูฝน
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เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําแมคะ
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แผนที่ขอบเขตพื้นที่บนภาพถายออรโธสี
แผนที่เสนชั้นความสูง/แผนที่ความลาดชัน
แผนที่ดิน(กลุมชุดดิน/ชุดดิน) 
แผนที่สภาพการใชที่ดิน
แผนที่วางแผนการใชที่ดิน 
ชั้นขอมูลลุมน้ํา/ชั้นคุณภาพลุมน้ํา/ปาไม 
ชั้นขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ เชน ถนน ทางน้ํา หมูบาน ฯลฯ

การจัดทําขอมูลและแผนที่พื้นฐานของเขตการพัฒนาที่ดิน (1:25,000)

(ขอมูลตางๆเหลานี้ ขอรับการสนับสนุนจาก กนผ.และ สสผ.)

ldd
lwcc562



(27,561 ไร)

แผนที่ ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําแมคะ

ldd
lwcc562



แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
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แผนที่สภาพการใชที่ดิน ของเขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําแมคะ
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ประเภทการใช้ที ดินประเภทการใช้ที ดิน
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แผนที่ดิน
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แผนที่วางแผนการใชที่ดิน
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เขตการใชที่ดิน
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การจัดทําขอมูลและแผนที่พื้นฐานของพื้นที่ดําเนินการพัฒนาที่ดิน (1:4,000)

กําหนดวงรอบขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ในลักษณะของลุมน้ํา 
จัดทําแผนที่ภาพถายออรโธและชั้นขอมูลพื้นฐาน
สํารวจและจัดทําแผนที่ถือครองที่ดินพรอมรายละเอียดของแปลงที่ดิน/เกษตรกร
จําแนกชั้นความลาดชันและจัดทําแผนที่ความลาดชันของพื้นที่ 
สํารวจและจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดินปจจุบัน
เก็บตัวอยางดินเพื่อนําไปวิเคราะหความอุดมสมบูรณ
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แผนที่ภาพถายออรโธสีและชั้นขอมูลพื้นฐาน พื้นที่ดําเนินการ
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แผนที่  ความลาดชันและชั้นขอมูลพื้นฐาน พื้นที่ดําเนินการ
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สํารวจและจําแนกสภาพการใชที่ดินปจจุบัน (Level 3 ) 
จัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:4,000 

        - ขอบเขตสภาพการใชที่ดินแตละชนิด/ประเภท
        - ตารางแสดงสัญลักษณการใชที่ดินแตละชนิด/ประเภท และคําอธิบาย
           สัญลักษณ จํานวน เนื้อที่ (ไร และรอยละ) 
        - ชั้นขอมูลเสนชั้นความสูง เสนทางคมนาคม เสนทางน้ํา แหลงน้ํา หมูบาน

สํารวจและจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดินปจจุบัน
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การสํารวจและจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดินปจจุบัน
A202

A202/A216

A406 A202

A202

F203

A406
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การสํารวจจาํแนกดิน
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การสํารวจจําแนกดิน
สํารวจดินแบบละเอียดที่มีหนวยแผนทีด่ินเปนประเภทของชุดดิน โดยนําแผนที่ความลาดชัน   
ที่ไดจัดทําไวแลว มาพิจารณาดําเนินการสํารวจดินและเก็บตัวอยางดิน เพื่อนํามาวิเคราะหใน
คราวเดียวกัน
จัดทําแผนที่ดินแบบละเอียด โดยขอบเขตหนวยแผนที่ดินแตละหนวยประเภทของชุดดินควร
พิจารณาใหสอดคลองกับแผนที่ความลาดชันที่ไดจัดทําไว ซึ่งจะตองมีตารางอธิบายหนวยแผน
ที่ดินหรือสัญลักษณแผนที่ดินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนเนื้อที่ 
จัดทําเอกสารขอมูลดิน (รายงานการสํารวจดิน) ประกอบดวย

         - ขอมูลทั่วไป 
         - คําอธิบายลักษณะชุดดิน/ประเภทของชุดดิน 
         - ขอมูลสรุปความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน/ประเภทของชุดดินจากผลวิเคราะหดิน 
         -  สรุปปญหาหลักๆ ของชุดดิน/ประเภทของชุดดิน พรอมแนวทางแกไข
         - จัดชั้นความเหมาะสมของดินหรือที่ดิน
         -  แผนที่ดินพรอมคําอธิบายหนวยแผนที่ดินและเนื้อที่
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การวิเคราะหดินและจัดทํารายงานผลการวิเคราะหดิน

• วิเคราะหดินตามชุดดิน/ประเภทของชุดดินที่สํารวจพบในพื้นที่ดําเนินการ 
เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณของดิน หรือวิเคราะหวามีการปนเปอนของ
สารเคมี โลหะหนัก หรือไม อยางไร พรอมจัดทํารายงานผลการวิเคราะห
ดินในพื้นที่

• วิเคราะหปญหาจากผลการวิเคราะหดิน พรอมขอเสนอแนะการแกไข
ปญหา และการจัดการดิน การใชปุยใหเหมาะสมกับดินและชนิดของพืชที่
จะปลูก 

• จัดทํารายงานผลการวิเคราะหดินและขอแนะนําการแกไขปญหาและการ
จัดการดิน
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การสํารวจจําแนกดินและการจัดทําแผนที่ดิน
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• สํารวจและจัดทํารายงานสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ความตองการของเกษตรกร  

      วิเคราะหสภาพปญหา เพื่อเปนขอมูลกอนดําเนินการในพื้นที่ พรอมตัวชี้วัดความสําเร็จ
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วางแผนการใชที่ดิน โดยการวิเคราะหขอมูลดานกายภาพจากแผนที่และขอมูล

     - แผนที่สภาพการใชที่ดิน 

     - แผนที่ดิน 

     - แผนที่ถือครองที่ดิน 

     - แผนที่ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ

     - ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม  มาตรการและขอกําหนดดานกฎหมายเกี่ยวกับการใชที่ดิน 

        ปญหาและความตองการของเกษตรกร 
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จัดทําแผนที่วางแผนการใชที่ดิน มาตราสวน 1:4,000  
         - ตารางแสดงสัญลักษณและคําอธิบายสัญลักษณแตละหนวยของเขตแผน
           การใชที่ดิน เนื้อที่ 
         - ชั้นขอมูลเสนชั้นความสูง เสนทางคมนาคม ทางน้ํา แหลงน้ํา หมูบาน ฯลฯ

จัดทําคําอธิบายแผนที่วางแผนการใชที่ดิน แตละหนวยของแผนการใชที่ดิน พืชที่
ปลูก ปญหาและแนวทางการแกไขอยางกวางๆ 
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การวางแผนการใชที่ดินและจัดทําแผนที่วางแผนการใชที่ดิน
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การประเมินการสูญเสียดิน พื้นดําเนินการ

(กอน/หลังการดําเนินการฯ)โดยใช สมการสูญเสียดินสากล (USLE) 

A = R  K  LS  C P
เมื่อ  A  คือ  ปริมาณดินที่สูญเสีย (หนวยเปน ตัน/เอเคอร) 

     R    คือ  ปจจัยการชะลางพังทลายของฝน 

          K   คือ  ปจจัยความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดิน

          L  คือ  ปจจัยความยาวของความลาดเท

          S  คือ  ปจจัยความชันของความลาดเท

          C  คือ ปจจัยการจัดการพืช

          P  คือ  ปจจัยการปฏิบัติการปองกันการชะลางพังทลายของดิน

การจัดทําขอมูลการสูญเสียดินและน้ําไหลบา
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การประเมินปริมาณของน้ําไหลบาและอัตราการไหลบาของน้ํา ของแตละ
ลุมน้ํายอยที่ดําเนินการ โดยการประเมินปริมาณน้ําไหลบา จากสมการ 

Q  =  CIA
Q = ปริมาณของน้ําไหลบา (หนวยเปน ลูกบาศกเมตร)
C = สัมประสิทธิ์ของน้ําไหลบา
I = ปริมาณของน้ําฝน  (หนวยเปน มิลลิเมตร)
A = พื้นที่ของบริเวณรับน้ํา (หนวยเปน เฮกตาร)
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การประเมินอัตราน้ําไหลบา โดยใชสมการ

q

q    = อัตราของน้ําไหลบาสูงสุด มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร/วินาที
C    = สัมประสิทธิ์ของน้ําไหลบา
i = ความรุนแรงของน้ําฝน มีหนวยเปน มิลลิเมตร/ชม.
A    = พื้นที่ของบริเวณรับน้ํา มีหนวยเปน เฮกตาร

กรณีที่ เนื้อที่มีหนวยเปน ไร  ใหใชสมการ

q
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แผนที  พื นที รับนํ าแต่ละแห่งในพื นที ดําเนินการ
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7. การวางแผนอนุรักษดินและน้ําในไรนา

สิ่งที่จําเปนตองใชเพื่อการวางแผนอนุรักษดินและน้ําในไรนา

1. แผนที่ภูมิประเทศที่แสดงเสนระดับ ขอบเขต สิ่งกอสราง และอาคารตางๆ  
เชน ที่อยูอาศัย ถนน วัด อางเก็บน้ํา ฯลฯ

2. แผนที่แสดงขอบเขตการถือครอง
3. แผนที่ดินพรอมขอมูลแสดงความเหมาะสมของดินที่จะปลูกพืชตางๆ
4. แผนที่แสดงสภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน
5. แผนที่วางแผนการใชประโยชนที่ดินตางๆ
6. ผลการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรตลอดจนความ

ตองการเบื้องตนของเกษตรกร
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ขนัตอนของการวางแผนอนุรักษด์ินและนาํในไร่นา

• ผูวางแผนจะตองศึกษาขอมูลตางๆ จากเอกสารที่มี เชน แผนที่ดิน, 
แผนที่ตางๆ และควรมีความรูเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ, สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม, ความตองการของเกษตรกร และนําสิ่งตางๆ มา
ผสมผสานกันเพื่อการวางแผน
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แนวทางในการกันขอบเขตพื้นที่เพื่อการวางแผนอนุรักษดินและน้ํา

1. กําหนดวงรอบของพื้นที่ที่จะดําเนินการแลวแบงพื้นที่ออกตามความลาด
ชันและลักษณะดิน

2. กันบริเวณรองน้ําตางๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่เกิดจาการรกระทําโดย
มนุษยออกจากเขตเกษตรกรรมทั้งหมด บริเวณดังกลาวที่กันออกไปแลว
ควรมีแผนที่จะปลูกตนไม ใหหนาแนนเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของ
ดินและชวยลดอัตราความเร็วของน้ําไหลบา

3. กันพื้นที่ที่จะเก็บไวสําหรับสาธารณะประโยชน สถานที่ราชการ โรงเรียน 
วัด ปาชา ทุงหญาเลี้ยงสัตว บอลูกรัง ฯลฯ และที่อยูอาศัยออก

ldd
lwcc562



ขอควรคํานึงในการวางแผนอนุรักษดินและน้ําในไรนาขอควรคํานึงในการวางแผนอนุรักษดินและน้ําในไรนา

1. วิธีการอนุรักษดินและน้ําควรเปนวิธีงายๆซึ่งเกษตรกรสามารถรับและนําไปทําตอเองได

2. การอนุรักษดินและน้ําที่มีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดินอยางเดียว 
เกษตรกรจะไมเห็นประโยชน จึงควรมีวิธีการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตไปดวย

3. แผนอนุรักษดินและน้ําที่ออกมานั้นจะตองคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ดวยวา จะรับวิธีการที่แนะนําไปไดหรือไม โดยพิจารณาจากความรูพื้นฐานทาง
การศึกษา สติปญญา ไหวพริบ ตลอดจนความขยันและความตั้งใจของเกษตรกรที่
มารวมทํางานดวย

4. ความตองการและการมีสวนรวมของเกษตรกร

5. ถามีการกอสรางสิ่งกอสรางถาวรหรือโครงการตางๆ ควรเนนในเรื่องการดูแลรักษาดวย

6. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
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จัดทํา(ราง)แผนการดําเนินงานและงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา และการปรับปรุงดิน     
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ประชุมเกษตรกร ผูนําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอแผนรางจัดระบบอนุรักษ
ดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน  พรอมรับฟงขอเสนอแนะ /ขอคิดเห็น
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การปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมแผนฯ 
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                      งานระบบอนุรักษดินและน้ํา
1. คันดินแบบที่ 5                             
2. คันดินแบบที่ 6                             
3. คันดินเบนน้ํา
4. ทางลําเลียงในไรนา
5. ทอระบายน้ํา                                                  
6. ทอ ศสล แบบเหลี่ยม 
7. อาคารชะลอความเร็วน้ํา     
8. ฝายทดน้ําพรอมระบบสงน้ํา                     
9. กลองน้ําเขาพรอมระบบสงน้ํา               
10. ฝายตนน้ําลําธาร  
11. บอพักน้ํา 
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         พรบ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 มีทั้งหมด 25 มาตรา โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ การ
พัฒนาที่ดิน การอนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การวางแผนการใชที่ดิน การทํา
สํามะโนที่ดิน การจําแนกประเภทที่ดิน ฯลฯ โดยกําหนด อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ
ในการดําเนินการในเรื่องดังกลาวของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และ
ผูเกี่ยวของ รวมทั้งกําหนดบทลงโทษ ผูที่ฝาฝน ขัดขวาง ไมปฏิบัติตามหรือดําเนินการใดๆ
ขัดตอ พรบ.นี้

มาตราที่เกี่ยวของกับ กรมพัฒนาที่ดิน ที่สําคัญคือ
       มาตรา ๑๖ ใหกรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่สํารวจและวิเคราะห ตรวจสอบดินหรือที่ดิน  

เพื่อใหทราบถึงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน
หรือภาวะเศรษฐกิจที่ดิน หรือเพื่อประโยชนในการจําแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที่ดิน 
กําหนดบริเวณการใชที่ดิน การกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา และการทําสํามะโนที่ดิน
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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มาตรา ๒๐ ผูใดประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห ตรวจสอบตัวอยางดิน 
หรือปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษดินและน้ํา หรือบริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่ เวนแต
แผนที่หรือขอมูลทางแผนที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ เปนการเฉพาะราย
ใหยื่นคําขอใหยื่นคําขอตอหนวยงานพัฒนาที่ดินในทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูหากไมมีหนวยงาน
ดังกลาวใหยื่นตอที่ทําการเขตหรือที่วาการอําเภอ
           การวิเคราะห ตรวจสอบตัวอยางดิน หรือปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษดินและ
น้ํา หรือบริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยาง
ดินเพื่อปรับปรุงดินหรือที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขและเสียคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ยื่นคําขอ ตรวจสอบเอกสาร/แปลงที่ดิน อธพ.

อนุ
มัติ

/ค
ิดค

าใ
ชจ

าย
(3

0วั
น)

เกษตรกร/
ผูขอรับบริการ

เกษตรกร/
ผูขอรับบริการ

เกษตรกร/
ผูขอรับบริการ

เกษตรกร/
ผูขอรับบริการ

ชําระคาใชจาย

1. ปรับปรุงดินหรือที่ดิน
 - เก็บตัวอยางดิน
 - ออกแบบการปรับปรุงดิน
 - พิมพแบบ/รายงาน อธพ.
 - สงแบบใหผูยื่นคําขอ 

2. อนุรักษดินและน้ํา
 - สํารวจพื้นที่
 - สํารวจดิน/ที่ดิน
 - ออกแบบ/เขียนแบบ
 - เสนอแบบเพื่อลงนามอนุมัติ
 - พิมพแบบ/รายงาน อธพ. 
 - สงแบบใหผูยื่นคําขอ
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อัตราคาใชจายในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษดินและน้ําเปนการเฉพาะราย
(แนบทายกฎกระทรวงฯ)
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