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ค้าน้า 
  
 คู่มือวิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า บนพื นท่ีสูง ในเขตพื นท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง   เป็น
เอกสารวิชาการท่ีจัดท้าขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั นตอน วิธีการก่อสร้างระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้า และมาตรการอนุรักษ์แบบต่างๆท่ีใช้ในการพัฒนาพื นท่ีการเกษตรบนพื นท่ีสูงในเขตพื นท่ี
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั ง 37 ศูนย์  ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง  โดยศูนย์
ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ  ส้านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 กรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อพัฒนาพื นท่ีการเกษตร
ของเกษตรกรให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชได้อย่างยั่งยืน และเป็นเอกสารคู่มือส้าหรับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้าต่อไป 
 คู่มือวิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นท่ีสูงในเขตพื นท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  เป็น
เอกสารแนะน้าวิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า และช่วยให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าท้าความเข้าใจได้ง่าย
เกี่ยวกับ  ขั นตอนวิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  และประโยชน์ของมาตรการอนุรักษ์แบบต่างๆ  
หากผู้ศึกษาพบว่ามีข้อบกพร่องกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าฯได้ทราบ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป  และ
พร้อมนี ข้าพเจ้าฯขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท้าเอกสารคู่มือเล่มนี ให้ส้าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี   
 
 
        นายสนิท  อินทะชัย 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
                                                                                                                                                                  
หน้า 
ค้าน้า 
สารบัญ 
สารบัญภาพ             ก 
สารบัญภาคผนวก            ค 
บทท่ี 1   บทน้า             1 
      หลักการและเหตุผล           1 
      ประเด็นของปัญหา           3 

     วัตถุประสงค์            4 
                   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ          4 
บทท่ี 2   ลักษณะพื นท่ีโครงการ           5 
       การแบ่งกลุ่มพื นท่ีศูนย์            7 
       ข้อจ้ากัดของการท้าการเกษตรบนพื นท่ีสูง        8 
       การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื นท่ีเกษตรกรรม     12 
       ผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า      17 
บทท่ี 3   การคัดเลือกพื นท่ีและการส้ารวจออกแบบ        19 
                   การส้ารวจคัดเลือกพื นท่ี         19 
      การส้ารวจพื นท่ีเพื่อจัดท้าแผนท่ีวงรอบขอบเขตและระดับ     21 
                   การออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน ้า       27 
บทท่ี 4   แบบแปลนและสัญลักษณ์         31 
                   แบบแปลนระบบอนุรักษ์ดินและน า้        31 

     สัญลักษณ์แผนท่ีแบบแปลนระบบอนุรักษ์ดินและน ้า      34 
บทท่ี 5   วิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า        40 
                   อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นส้าหรับการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า     40 

     ขั นตอนการเข้าด้าเนินการพัฒนาพื นท่ี        41 
                   วิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า       43 
      มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า         47 
 
 



บทท่ี 6   การปรับปรุงบ้ารุงดิน          56 
                   การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ       56 

     การใช้ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบ้ารุงดิน        58 
                   การใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบ้ารุงดิน        59 
                   การใช้ปุ๋ยคอกในการปรับปรุงบ้ารุงดิน       59 
บทท่ี 7   การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษา        61 
                   การใช้ประโยชน์จากมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า      61 

     การดูแลรักษามาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า       63 
บทท่ี  8      สรุปข้อเสนอแนะ          65 
      สรุปการพิจารณาเลือกใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นท่ี   65 
      ข้อเสนอแนะ           66 
บรรณานุกรม            69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญภาพ 
 



สารบญัภาพ 
 

ภาพประกอบ                                                                                                                                             
หน้า 
        1.   ตัวอย่างแผนท่ีภูมิประเทศ 1 : 50000  แสดงขอบเขตพื นท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ   6 
        2.   แผนท่ีแสดงท่ีตั งศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  37  ศูนย์       7 
        3.  แบบจ้าลองแม้วตกดอย         13 
        4.  แผนท่ีแสดงขอบเขตพื นท่ีจากการส้ารวจคัดเลือกพื นท่ี     21 
        5.  แสดงการตั งเครื่องก้าหนดต้าแหน่งโดยใช้ดาวเทียมเป็น Base    24 
        6.  แสดงการตั งเครื่องก้าหนดต้าแหน่งโดยใช้ดาวเทียมเป็น Rover     24 
        7.  กล้องประมวลผล (Total station)       26 
        8.  เป้าสะท้อนกลับ (Prism  reflector)       26 

 9.  การใช้โปรแกรม Terramodel สร้างแผนท่ีวงรอบขอบเขตและแบบแปลน   30 
      10.  การใช้โปรแกรม AutoCAD ตกแต่งแบบแปลนและใส่เครื่องหมายสัญลักษณ์   30 
      11.  ตัวอย่างแบบแปลนระบบอนุรักษ์ดินและน ้า      32 
      12.  ตัวอย่างแบบแปลนภาพตัดตามยาวระบบอนุรักษ์ดินและน ้า     33 
      13.  สัญลักษณ์หมุดหลักฐาน         34 
      14.  สัญลักษณ์หมุดหลักเขต         34   
      15.  สัญลักษณ์เส้นชั นความสูง        35 
      16.  สัญลักษณ์ทางระบายน ้าหรือล้าห้วย                                                                      35  
      17.  สัญลักษณ์เส้นทางคมนาคมหรือแนวถนน        36 
      18.  สัญลักษณ์แบบแปลนภาพตัดตามยาวระบบอนุรักษ์ดินและน ้า    36 
      19.  สัญลักษณ์คันดินเบนน ้า         37   
      20.  สัญลักษณ์คันดินกั นน ้า         37 
      21.  สัญลักษณ์ขั นบันไดปลูกพืชแบบต่อเนื่อง       38 
      22.  สัญลักษณ์ขั นบันไดไม้ผลแบบระดับ       38   
      23.  สัญลักษณ์คูรับน ้าขอบเขา        39 
      24.  สัญลักษณ์อาคารชะลอความเร็วของน ้า       39 
      25.  การประชุมชี แจงเกษตรกร        42   
      26.  การส้ารวจหาพื นท่ีเป้าหมายด้วยเครื่องก้าหนดต้าแหน่งโดยใช้ดาวเทียม   42 
      27.  การส้ารวจตรวจสอบวงรอบขอบเขตแบบแปลน      43 
 



      28.  การวางแนวหลักของระบบอนุรักษ์ดินและน ้า      44 
      29.  การส้ารวจวางแนวระบบอนุรักษ์ดินและน ้า      45   
      30.  การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้าโดยใช้แรงคน      45 
      31.  การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้าโดยใช้เครื่องจักรกล     46  
      32.  การตกแต่งระบบอนุรักษ์ดินและน ้าโดยใช้แรงคน      46 
      33.  คันดินเบนน ้า (Diversion)        47 
      34.  คันดินกั นน ้า (Broad base terrace)       49   
      35.  ขั นบันไดปลูกพืชแบบต่อเนื่อง (Bench terrace)      50 
      36.  คูรับน ้าขอบเขา (Hillside ditch)        51 
      37.  ขั นบันไดไม้ผลแบบระดับ (Orchard hillside terrace)     52 
      38.  ทางระบายน ้าหรือล้าห้วย        53 
      39.  อาคารชะลอความเร็วของน ้าโดยใช้แผ่นคอนกรีตส้าเร็จรูป     54 
      40.  อาคารชะลอความเร็วของน ้าโดยใช้กล่องเกเบี ยน      55   
      41.  การใช้ประโยชน์พื นท่ีส้าหรับปลูกพืชผักและไม้ดอก               62 
      42.  การใช้ประโยชน์พื นท่ีส้าหรับปลูกไม้ผลเมืองหนาว      63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญภาคผนวก 



สารบญัภาคผนวก 

      ภาคผนวกท่ี                                         หน้า 

 1.   ภาพตัดตามขวางของขั นบันไดปลูกพืชแบบต่อเนื่องและสูตรค้านวณค่าตามมิติต่างๆ 72 
       ของระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
 2.    ค่ามิติต่างๆของมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า ขั นบันไดดินแบบต่อเนื่อง กว้าง  2.5  เมตร 73 
 3.    ค่ามิติต่างๆของมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า ขั นบันไดดินแบบต่อเนื่อง กว้าง    3  เมตร 74 
 4.    ค่ามิติต่างๆของมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า ขั นบันไดดินแบบต่อเนื่อง กว้าง    4  เมตร  75 
 5.    ค่ามิติต่างๆของมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า ขั นบันไดดินแบบต่อเนื่อง   76 
        กว้าง  5  ถึง  6  เมตร 

 6.    ภาพตัดตามขวางของคูรับน ้าขอบเขาขั นบันไดไม้ผลแบบระดับ    77 
                     และสูตรค้านวณค่าตามมิติต่างๆของระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
 7.    ค่าตามมิติต่างๆของมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า ท่ีความลาดเทของพื นท่ี   78 
        1  ถึง  12   เปอร์เซ็นต์  ( คูรับน ้าขอบเขา และขั นบันไดไม้ผลแบบระดับ )                    
 8.   ค่าตามมิติต่างๆของมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า ท่ีความลาดเทของพื นท่ี   79 
        13  ถึง  24  เปอร์เซ็นต์  ( คูรับน ้าขอบเขา และขั นบันไดไม้ผลแบบระดับ )                    
 9.   ค่าตามมิติต่างๆของมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า ท่ีความลาดเทของพื นท่ี   80 
        25  ถึง  36  เปอร์เซ็นต์ ( คูรับน ้าขอบเขา และขั นบันไดไม้ผลแบบระดับ )                    
           10.   ค่าตามมิติต่างๆของมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า ท่ีความลาดเทของพื นท่ี   81 
        37  ถึง  50  เปอร์เซ็นต์ ( คูรับน ้าขอบเขา และขั นบันไดไม้ผลแบบระดับ )                    
           11.   ราคาค่าใช้จ่ายต่อไร่งานพัฒนาพื นท่ีด้วยวิธีอนุรักษ์ดินและน ้าโดยใช้เครื่องจักรกล  82 
           12.   ราคาค่าใช้จ่ายต่อไร่งานพัฒนาพื นท่ีด้วยวิธีอนุรักษ์ดินและน ้าโดยใช้แรงคน  93 

 
 
 
 
 
 
 



1 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.  หลกักำรและเหตุผล 
 พื้นที่สูงของประเทศไทยมีอยูท่ ั้งส้ินประมาณ  96.1 ลา้นไร่ ประกอบดว้ย  ภาคเหนือ  54  ล้านไร่ 
ภาคกลาง  12  ล้านไร่  ภาคใต ้ 14.6  ลา้นไร่  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  12.1  ลา้นไร่  และภาคตะวนัออก  
3.4 ลา้นไร่( กรมพฒันาที่ดิน, 2542 ) พื้นที่ดงักล่าวจะเป็นภูเขาสูงสลบัซับซ้อนกนัปกคลุมดว้ยป่าไมน้านา
ชนิด โดยเฉพาะพื้นที่สูงในภาคเหนือส่วนใหญ่ถูกก าหนดให้เป็นชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นที่หน่ึง จะเป็นแหล่ง
ตน้น ้ าล าธารของแม่น ้ าสายส าคญัๆหลายสาย   เช่น  แม่น ้ าปิง  แม่น ้ าวงั  แม่น ้ ายม  และแม่น ้ าน่าน  ซ่ึงไหล
มารวมกนัเป็นแม่น ้ าเจา้พระยา  กลายเป็นแม่น ้ าสายหลกัที่ส าคญัของประเทศ  ดงันั้นทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์จึงมีอิทธิพลต่อการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้อยูใ่นสภาพที่ดีได ้และ
ทรัพยากรป่าไมท้ี่อุดมสมบูรณ์  ภาคเหนือจะพบป่าเบญจพรรณบริเวณพื้นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของดินสูง  ป่าเตง็รังจะพบบริเวณที่ดอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนขา้งต ่าและแห้งแลง้  และป่าดิบ
เขาจะพบบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็นป่าไม่ผลัดใบที่มีตน้ไม้ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น มีความชุ่มช้ืนสูงมี
อากาศหนาวเยน็และมีฝนตกชุกยาวนานจะเป็นแหล่งทรัพยากรน ้ าที่ดี  คุณสมบติัของดินและหินเอ้ืออ านวย
ให้มีการเก็บและปล่อยน ้ าไดดี้  ป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์นั้นจะอ านวยน ้ าในฤดูแลง้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์
ของน ้ าที่ไหลในล าธารส่วนลุ่มน ้ าที่ทรุดโทรมนั้นมีน ้ าไหลในฤดูแล้งไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต ์(เกษม, 2527)  
และทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตที่อยูบ่นดิน    และ
ดินเป็นแหล่งของธาตุอาหารที่จ  าเป็นส าหรับพืชทุกชนิดในปริมาณ และสัดส่วนที่พอเหมาะที่ท  าให้พืช
สามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งปกติและให้ผลผลิตได ้โครงสร้างของดินเป็นสมบติัทางกายภาพที่เกิดจากการ
จดัเรียงตวัของอนุภาคดินที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกนัไปมาเกาะตวักนัดว้ยแรงดึงดูดระหวา่งกนัหรือสาร
เช่ือมจึงมีโครงสร้างที่แตกต่างกนัออกไป แต่โครงสร้างของดินมกัไม่เสถียรหรือไม่คงที่ยอ่มเปล่ียนแปลงไป
ตามอิทธิพลที่ไดรั้บจากภายนอก (เกษมศรี, 2541)  จะเห็นไดว้่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน  น ้ า  และป่าไม ้  
มีความส าคญัที่เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบที่ท  าให้เกิดความสมดุลกนัทางธรรมชาติ    เม่ือทรัพยากรตวัใด
ตวัหน่ึงถูกท าลายก็จะส่งผลกระทบกบัทรัพยากรตวัอ่ืนๆอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้   และจะทวีความรุนแรงส่ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากขึ้น มนุษยเ์ป็นตวัการส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว โดยบุกรุกท าลายทรัพยากรป่า
ไมเ้พือ่ตดัไมไ้ปใชส้อยแผว้ถางป่าใชพ้ื้นที่เป็นที่อยูอ่าศยั และเป็นพื้นที่ท  าการเกษตรตั้งถ่ินฐานอยูใ่นบริเวณ
พื้นที่สูง ระหวา่ง  500  เมตร  ถึง 1,400 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล  ประกอบดว้ยชาวไทยและชาวเขาที่อพยพ
ยา้ยถ่ินฐานมาจากพื้นที่ใกลเ้คียงทั้งในและนอกประเทศ  และชาวเขาในประเทศไทยมีทั้งหมด  9  เผา่  ไดแ้ก่  
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กะเหร่ียง  แมว้  เยา้  อีกอ้  มูเซอ  ลีซอ  ลวัะ  ถ่ิน  และขมุ  และรวมประชากรพื้นที่สูงชาติพนัธุ์อ่ืนๆ อีก 5 
ชนเผา่ไดแ้ก่  จีนฮ่อ  ไทยใหญ่  ไทยล้ือ  ปล่อง  และคนไทย (ชูสิทธ์ิ,2541)  เร่ิมจากบุคคลกลุ่มเล็กๆ  1 ถึง 2  
ครอบครัว  ขยายเพิ่มจ านวนประชากรเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยา่งรวดเร็ว และชุมชนทั้งเล็กและใหญ่ที่อาศยั
อยูอ่ยา่งกระจดักระจายทัว่ไปบนพื้นที่สูงของประเทศมีการพึ่งพงิทรัพยากรธรรมชาติแต่เพยีงอยา่งเดียว การ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ในอดีตระบบการผลิตเป็นแบบยงัชีพการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติยงั
ไม่รุนแรง แต่ในสภาพปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจากการเพิ่มจ านวนประชากรและการพฒันา
ทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุส าคญัที่ท  าใหร้ะบบการผลิตปรับเปล่ียนเป็นเชิงพาณิชยเ์พิ่มมากขึ้น    มีการใชท้ี่ดิน
อยา่งเขม้ขน้ใชพ้นัธุพ์ชืหลายชนิดรวมทั้งใชส้ารเคมีในการผลิตขณะเดียวกนัการใชฐ้านทรัพยากรการเกษตร
ในระบบการผลิตยงัขาดการวางแผนที่ดี เช่น การเพาะปลูกบนพื้นที่ลาดชนัโดยไม่มีมาตรการอนุรักษดิ์น
และน ้ าจึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท าใหสู้ญเสียความสมดุลและความรุนแรง
ของปัญหาเพิม่มากขึ้น 
 ในปีพ.ศ. 2512  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานพระราชด าริ
และพระราชทรัพยส่์วนพระองคใ์ห้ด าเนินงานโครงการหลวง  เพื่อช่วยประสานงานกบัรัฐบาล  หน่วยงาน
ราชการ  ขา้ราชการ   นักวิชาการ   โดยมีพระราชประสงคจ์ะทรงช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในทอ้งถ่ิน
ทุรกนัดารใหมี้ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นพื้นที่ดงักล่าวมกัเป็นพื้นที่ห่างไกลจากการดูแลของรัฐ  มีการปลูกฝ่ิน  
การตดัไมท้  าลายป่า  และการท าไร่หมุนเวียน  นอกจากน้ีในพื้นที่โครงการหลวงหลายแห่งเม่ือเร่ิมโครงการ
มีปัญหาด้านความมั่นคง โดยมี ม.จ. ภีศเดช  รัชนี  เป็นผูรั้บสนองพระราชด าริมาปฏิบัติงานโดยด ารง
ต าแหน่งองคอ์  านวยการโครงการหลวง  มีช่ือเรียกโครงการน้ีในสมยัเร่ิมงานคร้ังแรกว่า “โครงการหลวง
พฒันาที่ดินชาวเขา ”  หรือ “ โครงการหลวงพฒันาภาคเหนือ ”   ส่วนคณะผูท้  างานจากหน่วยงานต่างๆ ที่
อาสาสมคัรออกไปแนะน าส่งเสริมช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในวนัหยดุราชการหรือวนัอาทิตย ์จะเรียกงานน้ีว่า 
“ โครงการเกษตรหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์ ”  และต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือให้เหมาะสมอีกคร้ังเม่ือปี พ.ศ. 
2523 เป็น “ โครงการหลวง ”  โดยมีงานหลกัเพื่อสนองพระราชด าริ 4 ขั้นตอนคือ  งานวิจยั  งานส่งเสริม  
งานพฒันาที่ดิน  และงานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม   ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานพระราชด าริในการเปล่ียนแปลงสถานภาพโครงการหลวง โดยให้
โครงการหลวงจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อจะไดเ้ป็นองคก์รนิติบุคคล  มีกฎหมายรองรับ  และด าเนินงานดว้ย
ความเป็นปึกแผ่นสืบไป  ปัจจุบนัมีพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงที่อยูใ่นความดูแลรับผิดชอบทั้งส้ิน 37  
ศูนยฯ์   
 กรมพฒันาที่ดิน  ไดเ้ขา้มาร่วมงานอยา่งจริงจงัในปี พ.ศ. 2519  ไดส่้งเจา้หนา้ที่จากกองบริรักษท์ี่ดิน  
กองส ารวจดิน    และกองจ าแนกดินเขา้มาส ารวจพื้นที่เพือ่ท  าการบุกเบิกพฒันาพื้นที่    จดัที่ท  ากิน    จดัสร้าง
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า  และปรับปรุงบ ารุงดิน โดยใชเ้งินงบประมาณจากกรมพฒันาที่ดินบางส่วน และ
ไดรั้บเงินสมทบจากโครงการหลวงอีกจ านวนหน่ึง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2522  กรมพฒันาที่ดินได้รับจดัสรร



3 
 

งบประมาณจากส านกังบประมาณเพือ่ด าเนินการพฒันาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวงและมีโครงการเป็นของ
ตนเองเรียกวา่ “โครงการพฒันาที่ดินชาวเขา ”  ในปี พ.ศ. 2527  ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น  “ ฝ่ายปฏิบตัิการโครงการ
หลวงภาคเหนือ ”  ลกัษณะการด าเนินงานเรียกวา่  “ ขอจดัพฒันาที่ดิน ”  ในเขตที่เป็นป่าเส่ือมโทรมหรือป่า
ถูกท าลาย  และในปี พ.ศ. 2546  ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น  “ ศูนยป์ฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือ ”  และมีหนา้ที่
รับผิดชอบคือศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางโครงการพฒันาพื้นที่  และปฏิบัติการพฒันาที่ดินในเขตพื้นที่ศูนย์
ปฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือ  และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ   เพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขา
มีพื้นที่ท  าการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื  และด ารงชีพอยูไ่ดเ้ป็นหลกัแหล่งถาวรโดยวธีิการอนุรักษดิ์นและน ้ า              

 
2.  ประเดน็ของปัญหำ 
  การพฒันาพื้นที่เกษตรของเกษตรกรบนที่สูงใหมี้ความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพชืเพือ่ลดปัญหา
การชะลา้งพงัทลายของดินนั้นจะตอ้งมีการจดัการการใชท้ี่ดินอยา่งเหมาะสม  เน่ืองจากพื้นที่ดงักล่าวมีปัจจยั
ที่ก่อให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของดินไดแ้ก่ความลาดชนัของพื้นที่  ปริมาณน ้ าฝน  ลกัษณะพืชพรรณที่ขึ้น
ปกคลุม  คุณสมบตัิของดิน  และมนุษย ์ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการสูญเสียอนุภาคของดินโดยเฉพาะน ้ าฝน
และน ้ าไหลบ่าหน้าดินเป็นตวัการที่ส าคญั แต่มีเพียงปัจจยัเดียวเท่านั้นที่เกษตรกรสามารถเปล่ียนแปลงได้
เพื่อลดอัตราการสูญเสียดินคือความลาดชันของพื้นที่    และศูนยป์ฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือได้
ด าเนินการพฒันาพื้นที่เกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงต่างๆทั้ง  37  ศูนยฯ์โดยใช้
วิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าในการเปล่ียนแปลงความลาดชนัของพื้นที่ เช่น  การสร้างอาคาร
ชะลอความเร็วของน ้ า  คนัดินเบนน ้ า  คนัดินกั้นน ้ า  ขั้นบนัไดดินปลูกพืช  ขั้นบนัไดปลูกไมผ้ลแบบระดบั  
และคูรับน ้ าขอบเขา  ซ่ึงมาตรการอนุรักษ์ต่างๆเหล่าน้ีมีโครงสร้างในทางวิศวกรรมหลายอยา่งที่สามารถ
น ามาใชเ้พื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้ และการที่จะด าเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าให้ได้
มาตรฐานและถูกหลกัวศิวกรรมเพือ่ใหก้ารใชป้ระโยชน์ไดผ้ลตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงตอ้งมี
เจา้หน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานดา้นน้ีมาเป็นระยะเวลานาน แต่เน่ืองจาก
เจา้หน้าที่เป็น ข้าราชการ  ลูกจา้งประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  ซ่ึงเป็นปัญหาในการบริหารงานเพราะ
เจา้หน้าที่เหล่าน้ีจะมีวาระในการปฏิบตัิราชการ เช่น  เกษียณอายรุาชการ  ลูกจา้งลาออก และเม่ือมีเจา้หนา้ที่
มาบรรจุใหม่แทนคนเก่าจะตอ้งท าการฝึกอบรมถ่ายทอดวชิาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิการสนาม
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และใชร้ะยะเวลาในการฝึกนานหลายปีจึงจะไดเ้จา้หน้าที่ที่มีความรู้และความ
ช านาญออกไปปฏิบตัิงานภาคสนามได ้
 ในอดีตวิธีการฝึกอบรมถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิการสนามเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ให้กบัเจา้หน้าที่ใหม่นั้น ใช้วิธีการถ่ายทอดแนะน าวิธีการดว้ยการบอกกล่าวและใชรู้ปภาพ
ประกอบในการสอนเป็นหลกัไม่มีเอกสารทางวิชาการเป็นการเฉพาะ จึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ท  าให้การ
ถ่ายทอดผิดพลาดขา้มขั้นตอนและขาดรายละเอียดที่ส าคญัไป  ซ่ึงสาเหตุดังกล่าวขา้งตน้จึงเป็นประเด็น
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ปัญหาของการศึกษาเพือ่รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอน  วิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า  และการ
ใชป้ระโยชน์จากมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าแบบต่างๆที่ก่อสร้างในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง และ
จดัท าเป็นเอกสารคู่มือส าหรับเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบติังานและผูส้นใจใชศ้ึกษาคน้ควา้ และใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าต่อไป 
 

3.  วตัถุประสงค์ 
 1.)  เพือ่ศึกษารวบรวมขอ้มูลขั้นตอน  วธีิการก่อสร้าง  และรูปแบบมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ใช้
ในการพฒันาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูง  ของหน่วยงานศูนยป์ฏิบติัการโครงการหลวงภาคเหนือให้เป็น
หมวดหมู่และเป็นเอกสารวิชาการเพือ่ความสะดวกในการศึกษาคน้ควา้ท าความเขา้ใจไดง่้ายต่อการน าไปใช้
ประโยชน์   
 2.) เพื่อจดัท าเอกสารคู่มือแนะน าขั้นตอนวิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า  ใหก้บัเจา้หน้าที่
และผูเ้ก่ียวขอ้งไดศึ้กษาคน้ควา้ท าความเขา้ใจและปฏิบตัิงานไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 

4.  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.) ศูนยป์ฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือ  มีเอกสารวชิาการดา้นการอนุรักษดิ์นและน ้ าบนพื้นที่

สูงในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง  เผยแพร่ให้กบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและผูส้นใจไดศึ้กษาคน้ควา้และ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 2.) ผูป้ฏิบติังานและเจา้หน้าที่ของศูนยป์ฏิบติัการโครงการหลวงภาคเหนือ    ใชคู้่มือเป็นแนวทาง
ในการศึกษาคน้ควา้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนวธีิการก่อสร้าง และรูปแบบมาตรการอนุรักษดิ์นและ
น ้ า  ในการพฒันาพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
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บทที ่2 
ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ที่ 

 
 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงมีทั้งหมดจ านวน  37  ศูนย ์ ตั้งอยูใ่นพื้นที่  5  จงัหวดัภาคเหนือตอนบน
ไดแ้ก่  จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน  27  ศูนย ์ จงัหวดัเชียงราย  จ  านวน  6  ศูนย ์ จงัหวดัพะเยา  จ  านวน  1  ศูนย ์ 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จ  านวน  2  ศูนย ์ และจังหวดัล าพูน  จ  านวน  1  ศูนย ์ ส่วนใหญ่พื้นที่ศูนยพ์ฒันา
โครงการหลวงตั้งอยูใ่นเขตป่าลุ่มน ้ าชั้น 1 ชั้น 2  เขตป่าสงวน  เขตอุทยานแห่งชาติ  และอยูใ่นระดบัความสูง
จากระดบัน ้ าทะเลปานกลางเกินกวา่ 800 เมตร มีสภาพเป็นพื้นที่หุบเขาหรือพื้นที่ตามเชิงเขาที่มีความลาดชนั  
อยูใ่นทอ้งถ่ินทุรกนัดารห่างไกลจากชุมชนทัว่ไปซ่ึงไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  มูลนิธิโครงการหลวงจึงตอ้ง
เป็นผูข้ออนุญาตใชป้ระโยชน์พื้นที่ดงักล่าวจากภาครัฐ  และคณะรัฐมนตรีไดพ้จิารณาให้ความเห็นชอบแลว้
จึงแต่งตั้งใหเ้จา้หนา้ที่จากหน่วยงานต่างๆเป็นพนกังานเจา้หน้าที่ของรัฐเขา้ด าเนินการพฒันาพื้นที่ศูนยต่์างๆ
โดยไม่ผิดกฎหมาย  ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทุกศูนยต์อ้งมีการก าหนดขอบเขตพื้นที่ในแผนที่ภูมิประเทศ  
1:50000 ใหช้ดัเจนโดยวงรอบพื้นที่เป็นแผนที่ลุ่มน ้ าขนาดเล็กและใชส้นัเขาเป็นแนวสนัปันน ้ าใหค้รอบคลุม
ล าห้วยสาขาที่ไหลผา่นในพื้นที่และชุมชนหมู่บา้นทั้งหมด การด าเนินงานพฒันาพื้นที่ศูนยต่์างๆทั้ง 37 ศูนย์
จะด าเนินการพฒันาภายใตแ้ผนแม่บทศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง  ซ่ึงเร่ิมจดัท าแผนแม่บทระยะที่ 1  ตั้งแต่ปี  
พ.ศ.  2540 ถึง 2544  และปัจจุบนัได้ด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะที่ 2  พ.ศ.  2545 ถึง 2549  ซ่ึงได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่  5  มีนาคม  2545   มีวตัถุประสงค์เพื่อยกระดับรายได้ของ
ประชากรและชุมชนบนที่สูงใหส้ามารถด ารงชีวติและช่วยเหลือตนเองได ้ พฒันาคุณภาพชีวติของประชากร
และชุมชนบนที่สูง  รักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้มีโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่จ  าเป็น และให้เกษตรกรในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่างย ัง่ยืน  ประกอบด้วย  7  แผนงานหลักได้แก่  แผนงานด้านการพฒันาและ
ส่งเสริมอาชีพ  แผนงานด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   แผนงานด้านการพัฒนา
ปัจจยัพื้นฐาน  แผนงานดา้นการพฒันาสังคมและชุมชน  แผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
แผนงานด้านการตลาดและการขนส่ง  และแผนงานด้านการบริหารจัดการ   โดยมีส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมด าเนินงาน  จ  านวน  19  หน่วยงาน  ได้แก่  กรมชลประทาน  กรมปศุสัตว ์ 
กรมประมง  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์าและพนัธุ์พืช  กรมพฒันาที่ดิน  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรม
ส่งเสริมสหกรณ์  องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ ส านักพฒันาเกษตรที่สูง    กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  กรมการปกครอง  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงสาธารณสุข  
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  และมูลนิธิโครงการหลวง  
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   ภาพที่ 1   ตวัอยา่งแผนที่ภูมิประเทศ 1:50000 แสดงขอบเขตพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงขนุแปะ   

 
  ที่มา : ศูนยป์ฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือ  ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6  กรมพฒันาที่ดิน 
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    ภาพที่ 2   แผนที่แสดงที่ตั้งศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง  37  ศูนย ์ 

 
    ที่มา :  ศูนยป์ฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือ  ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6  กรมพฒันาที่ดิน 

 
1.  กำรแบ่งกลุ่มพืน้ที ่

เพือ่ใหก้ารดูแลและการจดัการพื้นที่ลุ่มน ้ าถูกตอ้งตามหลกัวชิาการไม่ใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของ
ดินและเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  จึงแบ่งกลุ่มพื้นที่ของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงออกเป็น  3  กลุ่ม  
ตามระดบัความสูงดงัน้ี 

1.1  กลุ่มพื้นที่ศูนย์ที่มีระดับควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเลเกิน  1000  เมตร  
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาหรือหุบเขาสลบัซับซ้อนพื้นที่มีความลาดชนัสูง ลอ้มรอบดว้ยพื้นที่ป่าไม ้ 

พื้นที่เพาะปลูกจะเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  ตามแนวล าห้วย  หรือพื้นที่ตามไหล่เขา  ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง  มีความเป็นกรดเล็กน้อย  ปริมาณน ้ าฝนโดยเฉล่ียประมาณ  1,518.5  มิลลิเมตร  และมี
อากาศหนาวเยน็อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  19.7  องศาเซลเซียส  ประกอบด้วยศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง
ทั้งหมดจ านวน  14  ศูนย ์ ไดแ้ก่  อ่างขาง  แกนอ้ย  ม่อนเงาะ  หนองหอย  ขนุวาง  ปางอุ๋ง  อินทนนท ์ แม่แฮ  
ห้วยส้มป่อย  ขุนแปะ  แม่โถ  แม่ปูนหลวง  ห้วยน ้ าขุ่น  และแม่ลาน้อย  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่า  
กะเหร่ียง  มง้  มูเซอ  และจีนฮ่อ  เนน้การปลูกพืชเพือ่ยงัชีพเอาไวบ้ริโภคเป็นส าคญั  เช่น  ขา้ว  ขา้วไร่  ส่วน
รายไดท้ี่ส าคญัไดแ้ก่  ไมผ้ลเมืองหนาว  พชืผกั  และไมด้อก  
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1.2  กลุ่มพื้นที่ศูนย์ที่มีระดับควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเลระหว่ำง  800 ถึง 1000  เมตร  
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาหรือหุบเขาสลบัซับซ้อนพื้นที่มีความลาดชนัสูง ลอ้มรอบดว้ยพื้นที่ป่าไม ้ 

พื้นที่เพาะปลูกจะเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  ตามแนวล าห้วย  หรือพื้นที่ตามไหล่เขา  ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง  มีความเป็นกรดเล็กน้อย  ปริมาณน ้ าฝนโดยเฉล่ียประมาณ  1,478.52  มิลลิเมตร  และมี
อากาศหนาวเยน็อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  21.47  องศาเซลเซียส  ประกอบด้วยศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง
ทั้งหมดจ านวน  8  ศูนย ์ ไดแ้ก่  ป่าเม่ียง  แม่สาใหม่  วดัจนัทร์  ปางดะ  ทุ่งหลวง  ห้วยน ้ าริน  ห้วยแลง้  และ
แม่สะเรียง  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผา่  กะเหร่ียง  ลวัะ  และคนเมือง     

1.3  กลุ่มพื้นที่ศูนย์ที่มีระดับควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเลระหว่ำง  400 ถึง 800  เมตร  
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  พื้นที่ลาดเชิงเขา  และพื้นที่บางส่วนเป็นเนินเขา

เต้ียๆ  สภาพพื้นที่ป่าเป็นป่าเส่ือมโทรมและแห้งแล้งโดยเฉพาะฤดูหนาวและฤดูร้อน  ปริมาณน ้ าฝนโดย
เฉล่ียประมาณ  1,402.16  มิลลิเมตร  และมีอากาศหนาวเยน็อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  23.6  องศาเซลเซียส  
ประกอบดว้ยศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทั้งหมดจ านวน  14  ศูนย ์ ได้แก่  ห้วยเส้ียว  ห้วยลึก  หนองเขียว  
แม่หลอด  หมอกจ๋าม  ตีนตก  แม่ทาเหนือ  แม่สะป๊อก  ทุ่งเริง  ทุ่งเรา  พระบาทห้วยตม้  ปังค่า  ห้วยโป่ง  
และสะโงะ  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผา่  กะเหร่ียง  มง้  มูเซอ  ละวา้  จีนฮ่อ  และคนเมือง  
 

2.  ข้อจ ำกดัของกำรท ำกำรเกษตรบนพืน้ทีสู่ง 
 2.1  กำรท ำกำรเกษตรบนพื้นที่สูง  
 โครงการหลวง (2539) การท าการเกษตรของชาวเขาในอดีตท าไร่เล่ือนลอย  ตดัไมท้  าลายป่าเพื่อ
ปลูกขา้วและฝ่ิน  ขา้วนั้นปลูกไวกิ้นส่วนฝ่ินนั้นปลูกเพื่อเป็นยารักษาโรคและขายเป็นรายไดห้ลัก  แต่ฝ่ิน
เป็นพืชเสพติดที่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ฝ่ินเป็นพืชที่ขึ้นไดดี้ในสภาพพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย เพราะมีความทนทานต่อความแหง้แลง้และความหนาวเยน็เป็นอยา่งดีไม่ชอบฝนชาวเขาจึงนิยมปลูกกนั
ในระหว่างเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นช่วงปลายฤดูฝน เม่ือเมล็ดงอกเจริญขึ้นมาก็จะไดรั้บ
ความช้ืนในดินเพยีงพอที่จะเจริญเติบโตจนออกดอกติดผลในฤดูหนาว ในขณะนั้นอากาศจะแหง้เหมาะที่จะ
ท าการกรีดผลฝ่ินใหย้างไหลออกมาแสงแดดและความแห้งของอากาศจะท าให้ยางฝ่ินแหง้เร็ว    ชาวเขาก็จะ
ตามมาขูดเอายางไปรวบรวมไวเ้ป็นฝ่ินดิบ   ซ่ึงสามารถเก็บไวไ้ดน้านโดยไม่เสียจึงเหมาะอยา่งยิง่ที่จะเป็น
ผลิตผลเกษตรในเขตทุรกันดารที่ห่างไกลทางคมนาคม  แต่ฝ่ินก็มิไดท้  าให้ชาวเขาร ่ ารวยเพราะพ่อคา้คน
กลางใหร้าคาต ่าแต่น าไปขายในตลาดโลกในราคาสูงความร ่ ารวยจึงตกอยูท่ี่พ่อคา้คนกลาง    ส่วนชาวเขามี
ความยากจนขน้แคน้เหมือนเดิม     ในปีพ.ศ. 2502  สมยัรัฐบาลของ  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์  ไดมี้ค  าสั่ง
คณะปฏิวติัให้มีการปราบยาเสพติดอยา่งจริงจงั การแกปั้ญหาที่จะใหช้าวเขาเลิกการปลูกฝ่ินจึงเป็นปัญหาที่
ละเอียดอ่อน และประการส าคญัคือจะตอ้งท าให้ชาวเขามีรายได้ทดแทนรายได้จากการปลูกฝ่ิน และไม่
เคล่ือนยา้ยท าลายป่าดว้ยการท าไร่เล่ือนลอยการปลูกไมผ้ลจึงเป็นหนทางช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวได ้      แต่ใน 
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ขณะนั้น (ระหวา่ง  พ.ศ. 2502  ถึง  พ.ศ. 2508) ทางราชการยงัไม่มีวิธีการที่จะปลูกพืชทดแทนการปลูกฝ่ิน  
ชาวเขาที่ปลูกฝ่ินอยูเ่ป็นประจ าท าผดิกฎหมาย  และมีการคา้ฝ่ินเถ่ือนอีกดว้ยซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นปัญหาของ
ฝ่ินแปรรูป  เช่น  เฮโรอีน  เป็นปัญหาต่อสังคมโลก  และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาท าการเกษตร
แบบไม่มีมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า จึงมีปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินสูง 
 2.2  ประชำกรที่อำศัยอยู่บนพื้นที่สูง 
 ชูสิทธ์ิ  (2541)  ประชากรซ่ึงตั้งถ่ินฐานในบริเวณพื้นที่สูง  ระหว่าง  500  เมตร  ถึง  1,400  เมตร  
เหนือระดบัน ้ าทะเลประกอบดว้ยชาวไทยและชาวเขา  ดงันั้นความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัระบบนิเวศป่าจึงมี
ทั้งคนไทยและชาวเขา  ชาวเขาอยูใ่นพื้นที่สูงกว่า  600  เมตร  เหนือระดบัน ้ าทะเลส าหรับคนไทยอยูต่  ่ากว่า
ระดบัดงักล่าว  ชาวเขาในประเทศไทยมีทั้งหมด  9  เผา่  ไดแ้ก่  กะเหร่ียง  แมว้  เยา้  อีกอ้  มูเซอ  ลีซอ  ลวะ  
ถ่ิน  และขมุ  ในพ.ศ.2540  มีประชากรจ านวน  774,316  คน  แต่ถา้รวมประชากรพื้นที่สูงชาติพนัธุ์อ่ืนๆ  
ไดแ้ก่  จีนฮ่อ  ไทยใหญ่  ไทยล้ือ  ปล่อง  คนไทย  และกลุ่มชาติพนัธุอ่ื์นๆดว้ย  มีจ  านวน  991,122  คน   การ
อนุรักษร์ะบบนิเวศป่าของชาวเขา เกิดจากแนวความคิดประสบการณ์และการเรียนรู้แลว้สรุปเป็นบทเรียน
หรือแนวทางในการปฏิบติัทั้งที่เป็นแนวความคิด  อุดมการณ์  ความเช่ือ  หรือลกัษณะของนามธรรมและการ
กระท าต่างๆในชีวิตประจ าวนัซ่ึงเป็นรูปธรรมสามารถแสดงออกมาเป็นกระบวนการของพฤติกรรมที่สงัเกต
ได้แต่แนวความคิดในเร่ืองระบบนิเวศของชาวเขาและคนไทย มีศาสนาและระบบความเช่ือแอบแฝงอยู ่ 
ดงันั้นเม่ือมีความเช่ือดงักล่าวจึงตอ้งมีพธีิกรรมหรือการปฏิบติัเพือ่ใหเ้กิดความส าเร็จรอดพน้จากวกิฤตการณ์
ต่างๆ เช่น  โรคภยัไขเ้จ็บ การประกอบอาชีพและสาเหตุอ่ืนที่มาจากอ านาจเหนือธรรมชาติ  ความเช่ือทาง
ศาสนา  แบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ  คติผีสางเทวดา (Animism)  หมายถึง  ความเช่ือที่ว่าทั้งส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิตมีบุคลิกภาพ  ดงันั้นส่ิงที่มีอ  านาจเหนือธรรมชาติดงักล่าว  ไดแ้ก่  ผีสาง  เทวดา  ปีศาจ  เทพเจา้  
วิญญาณ  เช่ือว่าอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่าน้ีมีพฤติกรรมเหนือมนุษย ์ แต่อ านาจที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษยอี์ก
ประเภทหน่ึงเรียกว่า  คติถือของขลงัของศกัด์ิสิทธ์ิ(Animatisms) หมายถึงความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติ
ที่ไม่มีรูปร่างลกัษณะและบุคลิกภาพที่เหมือนมนุษยท์ัว่ๆไปอ านาจดงักล่าวอาจอยูใ่นตน้ไม ้หินและคน  เช่น  
หวัหน้าเผ่ามีอ านาจลึกลบัเหนือกว่าบุคคลธรรมดา    ซ่ึงวิถีการด าเนินชีวติของชาวเขาเผ่าต่างๆแตกต่างกนั
ไปตามลักษณะทางความเช่ือของเผ่านั้นๆ ทั้งๆที่ชาวเขาแต่ละเผ่ามีการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่
คลา้ยกนัเม่ือมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหก้ารช่วยเหลือในการพฒันาพื้นที่ และแนะน าส่งเสริมอาชีพ
ท าการเกษตรสมยัใหม่เพือ่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นั้นด าเนินการดว้ยความยากล าบากที่จะท าใหเ้ป็นที่ยอมรับของสังคมชาวเขาเหล่านั้นไดอ้ยา่งรวดเร็วและใช้
ระยะเวลาสั้นได ้
 2.3  ดินบนพื้นที่สูงในภำคเหนือ 

กรมพฒันาที่ดิน (2539)  ได้ส ารวจและรายงานดินบนพื้นที่สูง  โดยจ าแนกเป็นกลุ่มชุดดินที่ 62 
ลักษณะการเกิดและวตัถุต้นก าเนิดดิน     กลุ่มชุดดินน้ีพบอยู่บนสภาพพื้นที่ที่ เป็นภูเขาสูงชันหรือเป็น
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เทือกเขาสลบัซับซ้อน  ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า  35  เปอร์เซ็นต ์ แต่อาจพบดินที่มีลักษณะแบบ
เดียวกนัอยูบ่นพื้นที่ที่มีความลาดชนัน้อยกวา่  35  เปอร์เซ็นตป์ะปนอยูบ่า้ง  บริเวณพื้นที่เหล่าน้ีควรสงวนไว้
เป็นป่าตามธรรมชาติเพือ่รักษาแหล่งตน้น ้ าล าธาร  ลกัษณะและคุณสมบติัของดินที่พบบนพื้นที่ที่มีความลาด
ชันสูงมีความแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับปัจจยัที่ก่อให้เกิดดินได้แก่  วตัถุตน้ก าเนิดดินซ่ึงส่วนใหญ่ผุพงั
สลายตวัมาจากหินตน้ก าเนิด  ความสูงต ่าและความลาดชนัของพื้นที่ตลอดจนความลาดเอียงของชั้นหิน  พืช
พรรณและการใชป้ระโยชน์   สภาพภูมิอากาศ    ตลอดจนระยะเวลาในการพฒันาของดินเหล่านั้น   ดงันั้นจึง
อาจจะพบตั้งแต่ดินต้ืนจนถึงดินลึกหรือพบปะอยูใ่นบริเวณเดียวกนัก็ได ้ เน้ือดินพบตั้งแต่ดินทรายจนถึงดิน
เหนียว  สีดินตั้งแต่สีน ้ าตาลจนถึงแดง    ปฏิกิริยาดินตั้งแต่เป็นกรดจดัถึงเป็นด่างแก่     ตลอดจนความอุดม
สมบูรณ์ของดินก็จะผนัแปรไปตั้งแต่ต  ่าจนถึงสูงนอกจากน้ียงัอาจพบเศษหิน  กอ้นหินหรือหินโผล่กระจดั
กระจายทัว่ไป  โดยพบบริเวณที่เป็นดินเกิดขึ้นเป็นหยอ่มๆ    ดงันั้นการน าดินที่พบในบริเวณที่มีความลาด
ชนัสูงมาใช้ประโยชน์ จึงมีปัญหามากจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างจริงจงั  เน่ืองจาก
ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัดินบนพื้นที่สูงชนัมีไม่มากนกั  ส่วนใหญ่ดินบริเวณที่สูงชนัเกิดขึ้นจากการสลายตวัผพุงั
ของหินที่อยูช่ั้นล่าง   หรือหินที่เคล่ือนยา้ยลงมาตามแรงดึงดูดของโลกแลว้มีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปจน
เกิดเป็นดิน อย่างไรก็ตามอาจจะพบดินที่พฒันามาจากวตัถุตน้ก าเนิดดินที่ถูกพดัพามาทบัถมโดยน ้ าจาก
บริเวณที่สูงชนัไดเ้ช่นกนั  ทั้งน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกท าให้เกิดการยกตวั   หรือ
คืนตวัของเปลือกโลกเกิดเป็นภูเขาขึ้น  ท  าใหดิ้นที่เคยอยูบ่ริเวณที่ต  ่าถูกยกตวัสูงขึ้นได ้ และจะพบวา่ลกัษณะ
และคุณสมบติัของดินในหลายกลุ่มชุดดินไดถู้กจดัรวมอยูใ่นกลุ่มชุดดินที่ 62  ส่วนใหญ่ไดแ้ก่  กลุ่มชุดดินที่  
26  27  29  30  31  34  35  36  39  45  46  47  48  50  51  53  55 และ56  โดยในทุกกลุ่มชุดดินที่กล่าวถึงน้ี  
มีปัญหาหรือขอ้จ ากดัที่ส าคญัในการน ามาใชป้ระโยชน์  คือ  ความลาดชนัสูง  ซ่ึงจะก่อให้เกิดการชะล้าง
พงัทลายของดินอยา่งรุนแรง  นอกจากน้ีก็จะมีปัญหาเฉพาะของแต่ละกลุ่มชุดดินอีกด้วย  รายช่ือชุดดิน
ประจ าหน่วยดิน  ที่ลาดชนัเชิงซอ้น ( Slope Complex, SC)   
 บรรพต (2548)  บรรยายวา่  ดินลูกรัง  มีสีแดง  น ้ าตาลแดง  การจ าแนกในอดีตเรียกตามภาค (Zonal 
soil)  1)  ภูมิอากาศ (Climates)   2)  พืชพรรณ  (Plants)  ซ่ึงเป็นระบบเก่า  และเลิกใชไ้ปแลว้  พบตามแนว
เสน้ศูนยสู์ตร  ไดรั้บอิทธิพลจากภูมิอากาศค่อนขา้งมากจาก  แสงแดด  ความช้ืน  อุณหภูมิ (ฝนตกชุก  ร้อน  
ไดรั้บแสงอยา่งเตม็ที่)  ดงันั้นการพฒันาของดินกลุ่มพวกน้ีจึงใชร้ะยะเวลาอยา่งรวดเร็ว  มีอายมุากจึงเรียกว่า  
ดินแก่  (Old soil)  เป็นการผา่นขบวนการต่างๆ มามาก  ไม่วา่จะเป็นทางกายภาพ  ชีวภาพ  เคมี  และเกิดการ
สลายตวั (Weathering) มามาก  ดินพวกน้ีธาตุอาหารที่เหลืออยูใ่นดินน้อย  ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า  
และดินกลุ่มพวกน้ีมีสีแดง  น ้ าตาลแดง  หรือเหลืองเป็นร้ิวเป็นจุดบนหนา้ตดัของดิน   

สมบติัของดินทางเคมี  จดัว่าอยูใ่นสภาพเลว  แต่สมบติัทางกายภาพ (ฟิสิกส์) ดี  คือ ระบายน ้ าไดดี้  
เช่น  ดินบนพื้นที่สูง  ทั้ งที่ดินในกลุ่มพวกน้ีมีเน้ือดินเหนียว  สาเหตุที่ท  าให้กลุ่มดินพวกน้ีระบายน ้ าดี  
เน่ืองจากดินพวกน้ีมีลกัษณะเป็นภูเขาเล็กๆ  หรือลูกคล่ืน (Hilly rolling)  หรือลอนลูกคล่ืน (Undulating)  
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การระบายน ้ าจึงดีเพราะอยูบ่นพื้นที่สูง  ในสมยัก่อนทางวิชาการมีช่ือเรียกวา่ หินลูกรังต่างๆ(Laterite  soils)  
การจ าแนกดินของ USDA  เรียกวา่ ลาโทโซล ( Latosols )  ในปัจจุบนัมีการจดักลุ่มใหม่  คืออนัดบั  

1.)  ออกซิโซล ( Oxisols )  
2.)  อลัติโซล ( Ultisols ) 
ขบวนการเกิดดิน (Soil forming processes)  จะเห็นว่ามีลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology)  

ค่อนขา้งซับซ้อน  สร้างความล าบากให้กบัผูศึ้กษาพอสมควร  บางคร้ังแยกแยะออกจากกนัไดล้  าบาก  พบ
แมก้ระทัง่วา่บางพื้นที่เกิดจากการขนจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึง (เพราะดินกลุ่มน้ีถูกขนยา้ยเสมอนิยมขดุแลว้
น าไปถมอีกที่หน่ึง)  ขบวนการสะสมของสารเคมีชนิดหน่ึงของดินกลุ่มน้ีคือ  ในรูปของ  เหล็กออกไซด ์ 
(Iron Oxide : FeO)  และอะลูมินัมออกไซด์ (Aluminum Oxide : AlO)  คือการเกิดการสะสมอยา่งมากมาย
ของดินกลุ่มน้ีมีสาเหตุมาจากการชะลา้งของน ้ าฝนที่ชะลา้งเอาธาตุชนิดอ่ืน (ธาตุด่าง : Base)  เพราะค่อนขา้ง
ง่ายท าให้ถูกชะลา้งแล้วหายไป (ชะลา้งโดยน ้ า  : Leaching)  ส่ิงที่ตกคา้งยดึอยู่กบัดินคือ  FeO  และ  AlO  
เพิม่มากขึ้นเร่ือยๆ จึงมกัพบธาตุ FeO  และ AlO  มากมายสะสมอยู ่

แร่ดินเหนียว (Clay mineral)  ที่เป็นองคป์ระกอบเป็นแร่ในรูปแบบ  2  ชนิด 
1.)  แร่ดินเหนียวในกลุ่มออกไซด ์(Oxide clay)  คือพวก  FeO , AlO  นั้นเอง 
2.)  แร่ดินเหนียวในกลุ่มเคโอลิไนค ์(Kaolinite) เป็นดินเหนียวที่มีคุณภาพไม่ดีพบมากตามนาขา้ว 
วตัถุที่พบในหน้าตดัดินพวกน้ีอีกอยา่งคือ  ศิลาแลง  (Plinthite)  เป็นแร่ที่มีสีแดง  แดงเขม้  คล ้ า  ซ่ึง

พบเห็นเสมอเม่ือขุดดินลึกลงไปในกลุ่มดินพวกน้ี  ขบวนการเกิดเรียกว่าพลินไทเซชั่น( Plinthization ) 
เพราะฉะนั้นเป็นเร่ืองปกติที่ดินพวกน้ีจะมีหนา้ดินลึกบา้ง  ต้ืนบา้ง  แลว้แต่สภาพพื้นที่เกิด  บางที่อาจลึกเป็น  
10  เมตร 
 2.4   ควำมลำดชันและควำมลึกของดิน 
 ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส (2534)  อธิบายว่าความลาดชนัของพื้นที่และความลึกของดินเป็นอีกปัจจยัหน่ึง
ของขอ้จ ากดัของการท าการเกษตรบนพื้นที่สูง เน่ืองจากพื้นที่ราบที่เหมาะสมจะเป็นที่ราบตามหุบเขาใกลล้ า
หว้ยซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจ ากดัส่วนใหญ่จะใชพ้ื้นที่ดงักล่าวท านาขั้นบนัไดปลูกขา้วเพือ่บริโภค  และจะใชพ้ื้นที่ลาด
เชิงเขาที่มีความลาดชันสูงในการปลูกพืชเพื่อขาย และปลูกในช่วงฤดูฝนเพียงฤดูกาลเดียวเน่ืองจากไม่
สามารถจดัระบบส่งน ้ าชลประทานเขา้พื้นที่ดงักล่าวได ้ ดงันั้นเม่ือท าการเพาะปลูกพชืในช่วงฤดูฝนในพื้นที่
ลาดเชิงเขาที่มีความลาดชนัสูง และมีการเปิดพื้นที่ไถเตรียมดินเป็นบริเวณกวา้งเม่ือมีฝนตกเม็ดฝนจะตก
กระทบกบัผิวหน้าดินโดยตรงจะท าให้เม็ดดินแตกกระจาย และถูกพดัพาออกไปจากพื้นที่และปริมาณน ้ า
ไหลบา่ผวิหนา้ดินไหลมารวมตวักนัในปริมาณมากและไหลออกจากพื้นที่อยา่งรวดเร็ว และพื้นที่นั้นมีความ
ลาดชนัมากท าให้เกิดการกดัเซาะผิวดินเป็นร่องขนาดใหญ่ถา้ปล่อยทิ้งไวน้าน อาจท าให้เกิดความเสียหาย
เกิดกระบวนการชะลา้งพงัทลายของดินในรูปแบบอ่ืนในระดบัที่รุนแรงได ้และยากต่อการแกไ้ข 
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 2.5  ปัญหำกำรชะล้ำงพงัทลำยของดิน 
 สมเจตน์ (2522)      ปัจจยัที่ก่อให้เกิดการชะล้างพงัทลายของดิน  มีทั้งปัจจยัจากกิจกรรมการใช้
ที่ดินของมนุษย ์ และปัจจยัทางธรรมชาติไดแ้ก่  สภาพอากาศ  ปริมาณน ้ าฝน  ลกัษณะภูมิประเทศ  ความ
ลาดชันของพื้นที่  ลักษณะพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่  คุณสมบติัของดินและการจดัการที่ดิน  ซ่ึงปัจจยั
ต่างๆเหล่าน้ีมีผลต่อการสูญเสียอนุภาคของดินจากพื้นที่เป็นอยา่งมาก  น ้ าฝนและน ้ าไหลบ่าหน้าดิน  เป็น
ตวัการที่ส าคญัที่ท  าใหเ้กิดกระบวนการชะลา้งพงัทลายของดิน  ซ่ึงความรุนแรงของเม็ดฝนท าใหอ้นุภาคของ
ดินแตกกระจาย  และน ้ าไหลบ่าหน้าดินจะเป็นตวัพดัพาเอาอนุภาคของดินที่แตกกระจายออกไปจากพื้นที่ 
ประเภทของการชะลา้งพงัทลายของดินมีดงัน้ี 
 1.)  การชะลา้งแบบแตกกระจาย (Splash  erosion)  เกิดจากการที่เม็ดฝนตกกระทบผิวหน้าดิน  ซ่ึง
ไม่มีวสัดุปกคลุมเป็นสาเหตุให้เม็ดดินแตกกระจาย  และกระเด็นออกจากที่อยูเ่ดิม  ไปสะสมรวมตวักนัอยู่
ในอีกพื้นที่หน่ึง  ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกบัพื้นที่ที่มีการไถพรวนเพื่อเตรียมการเพาะปลูก  มีผลท าให้ผวิหน้าดิน
ในบริเวณดงักล่าวแน่นขึ้น  และเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายในรูปแบบอ่ืนๆตามมา 

2.)  การชะลา้งพงัทลายแบบแผ่น (Sheet  erosion)  เกิดจากการที่น ้ าไหลบ่าผิวหน้าดินไดพ้ดัพาเอา
อนุภาคดินออกไปจากพื้นที่เป็นลกัษณะแผน่บางๆสม ่าเสมอทัว่ทั้งพื้นที่ โดยอตัราการไหลของน ้ าจะเป็นไป
อย่างช้าๆ   ส่วนใหญ่จะพดัพาเอาอนุภาคของดินที่แตกกระจายอยู่แล้วจากอิทธิพลของเม็ดฝน    ดังนั้ น     
การชะลา้งแบบแผ่น  จึงเป็นการสูญเสียดินในส่วนผวิหน้าดินเป็นแผ่นบางๆทัว่ทั้งพื้นที่  ส่วนที่เหลืออยูจึ่ง
เป็นดินชั้นล่างหรือดินดานที่พลงังานของน ้ าไม่สามารถพดัพาออกไปได ้

3.)  การชะลา้งพงัทลายแบบร่องขนาดเล็ก (Rill  erosion)  เป็นลกัษณะของการชะลา้งผิวหน้าดิน
เป็นร่อง  หรือทางน ้ าขนาดเล็ก    เกิดจากการที่น ้ าผิวดินไหลมารวมตวักนั   และไหลชะลา้งผิวดินออกจาก
พื้นที่  ในอตัราการไหลที่ค่อนขา้งเร็วจึงกดัเซาะดินให้เป็นร่องแลว้ไหลลงสู่พื้นที่ที่ต  ่ากว่า  ท  าให้ผิวดินถูก
กดัเซาะเป็นร่องขรุขระ  มกัเกิดข้ึนกบัพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีการไถพรวน  และการซึมผา่นน ้าของดินไม่ดี 

4.)  การชะลา้งพงัทลายแบบร่องลึก (Gully  erosion)  เป็นลกัษณะของการชะลา้งพงัทลายของพื้นที่จน
เป็นร่องน ้ าขนาดใหญ่      ซ่ึงเกิดจากการที่น ้ าไหลบ่าผิวหนา้ดินไหลมารวมตวักนัในปริมาณมาก  และไหล
ออกจากพื้นที่อยา่งรวดเร็ว  และพื้นที่นั้นมีความลาดชนัมากท าให้เกิดการกดัเซาะผวิดินเป็นร่องขนาดใหญ่  
ถา้ปล่อยไวน้านอาจท าใหพ้ื้นที่เกิดความเสียหาย  และยากต่อการแกไ้ข  มกัพบในพื้นที่เกษตรกรรม  

 

3.  กำรป้องกนักำรชะล้ำงพงัทลำยของดนิในพืน้ทีเ่กษตรกรรม   
 ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส (2534 )   การเลือกใชป้ระโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่มีความลาดชนัสูงดงักล่าวจ าเป็น 
ตอ้งพจิารณาอยา่งละเอียดรอบคอบในการเพาะปลูกพชืใหมี้ความเหมาะสมกบัลกัษณะสภาพพื้นที่ เพือ่ลด
ความรุนแรงของการชะลา้งพงัทลายของดินและผลกระทบต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี  
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 1.)  ดินลึกมาก (มากกวา่ช่วงแขน)  ความลาดชนัของพื้นที่  ที่ราบใชท้  านาขา้ว  ที่ชนันอ้ยใชป้ลูกพชื
ลม้ลุกเช่น  พชืผกั  และพชืไร่  ที่ชนัใชป้ลูกไมย้นืตน้เช่น ไมผ้ล  และที่ชนัมากใชเ้ป็นพื้นที่ป่าไม ้
 2.)  ดินลึก (มากกวา่ขอ้ศอก)  ความลาดชนัของพืน้ที่  ที่ราบใชท้  านาขา้ว ที่ชนันอ้ยใชป้ลูกพชืลม้ลุก
เช่น  พืชผกัและพชืไร่ ที่ชนัใชป้ลูกไมย้นืตน้เช่น ไมผ้ล  และที่ชนัมากใชเ้ป็นพื้นที่ป่าไม ้
 3.)  ดินต้ืน (เท่าขอ้ศอก)  ความลาดชนัของพื้นที ่ ที่ราบใชป้ลูกพชืลม้ลุกเช่น  พชืผกั   ที่ชนันอ้ยใช้
ปลูกพชืลม้ลุกเช่น พชืไร่ ที่ชนัใชเ้ป็นทุ่งหญา้ และที่ชนัมากใชเ้ป็นพื้นที่ป่าไม ้
 4.)  ดินต้ืนมาก (นอ้ยกวา่ขอ้ศอก)  ความลาดชนัของพื้นที่  ที่ราบใชเ้ป็นทุ่งหญา้ ที่ชนันอ้ยใชเ้ป็นทุ่ง
หญา้ ที่ชนัใชเ้ป็นพื้นที่ป่าไม ้ และที่ชนัมากใชเ้ป็นพื้นที่ป่าไม ้                                  

 
ภาพที่   3    แบบจ าลองแมว้ตกดอย 

 
นารี (2527)   วธีิการอนุรักษดิ์นและน ้ าเพือ่ให้ดินมีประสิทธิภาพในการใหผ้ลผลิตสูงนั้น  ท  าไดโ้ดย

การปฏิบติัทัว่ๆไปเพือ่ท  าการเกษตรกรรมที่ถูกตอ้ง  ตวัอยา่งเช่น  การไถพรวน  การใชท้ี่ดิน  การใส่ปุ๋ ย  และ
การให้น ้ าเป็นตน้  ส่วนอีกวิธีหน่ึงก็คือ  การปฏิบติัเสริมดว้ยเทคนิคพิเศษต่างๆ  เพื่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า
เฉพาะลงไป หรือเรียกวา่ Supporting practices เช่นการท าขั้นบนัไดเป็นตน้  

1.)  วธีิการทัว่ไปเพือ่ท  าการเกษตรกรรมที่ถูกตอ้ง 
1.1)   การใชท้ี่ดิน (Land use)  มีผลต่อการใหผ้ลผลิตพืชของดิน  และการพงัทลาย  ซ่ึงการใชท้ี่ดินน้ี

จ  าเป็นตอ้งอาศยัการจ าแนกสมรรถนะของดิน 
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1.2 )  การเขตกรรม (Tillage practice)  หมายถึงการปฏิบติัการใดๆก็ตามที่จะท าใหดิ้นอยูใ่นสภาพที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  ป้องกนัและก าจดัวชัพืช  ท  าให้ดินมีการซึมน ้ าดี  และถ่ายเทอากาศดี
ดว้ย  ในขณะเดียวกนัถา้ท าการเขตกรรมโดยไม่ค  านึงถึง  สภาพภูมิประเทศ  อากาศ  ดิน  และพืชที่จะปลูก
แล้ว  จะมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดดินเส่ือม (Soil deterioration)  อันเน่ืองมาจากการพงัทลายของดินและ
สูญเสียโครงสร้างที่ดีของดินไป  ความเขา้ใจของคนไทยทัว่ไปแลว้จะเขา้ใจวา่การเขตกรรมก็คือ  การท าให้
ดินแตกเป็นกอ้น  และพลิกดินบนลงไปขา้งล่างเท่านั้นซ่ึงในขณะน้ีการเขตกรรมจะตอ้งมีหลกัเกณฑแ์นว
ปฏิบติั  เพือ่การอนุรักษดิ์นและน ้ าไปดว้ย 

1.3 )  ธาตุอาหารพชื (Plant nutrient)  หนา้ที่ของธาตุอาหารพืชต่อการอนุรักษดิ์น  ก็คือ  พืชที่มีการ
เจริญเติบโตดีก็จะสามารถป้องกนัและลดการพงัทลายของดินได ้ เป็นการป้องกนัการกระแทกของเม็ดฝน
ต่อดิน  ท  าใหดิ้นมีโครงสร้างดี  ให้อินทรียวตัถุกบัดินทั้งใบและรากท าใหค้งทนต่อการกดัเซาะไดดี้  ดงันั้น
จึงจ าเป็นที่จะตอ้งบ ารุงให้พืชมีการเจริญเติบโตดี  โดยปกติแลว้การปลูกพืช  เก็บผลผลิต  การชะลา้ง  การ
สูญเสียดิน  และการที่ธาตุบางอยา่งถูกตรึง  ธาตุไนโตรเจน  และซัลเฟอร์  สูญหายไปโดยการระเหยนั้นจะ
ท าให้ปริมาณที่เป็นประโยชน์ไดข้องธาตุอาหารพชืลดน้อยลง  จึงจ าเป็นจะตอ้งเพิม่ลงไปในดิน  การเพิ่มน้ี
จะเพิ่มในรูปของปุ๋ ยตามสัดส่วนของธาตุอาหารพชืที่ขาดไปใหพ้อเพียงกบัพชืตอ้งการ  ซ่ึงการที่จะทราบถึง
ความตอ้งการธาตุอาหารพืชในดินและพืชแต่ละชนิดนั้น  สามารถจะท าได้โดยการทดสอบในสนามโดย
ปลูกพชืแต่ละชนิดกบัปุ๋ ยเกรด และจ านวนต่างๆเพือ่ดูการตอบสนองของพชืต่อปุ๋ ยนั้นๆ  และอีกวธีิหน่ึงโดย
การวเิคราะห์ดิน  เพือ่ทราบปริมาณธาตุอาหารพชืที่มีอยูใ่นดินนั้น  หรืออาจจะท าการวเิคราะห์พชืก็ได ้

1.4 )   การจดัการน ้ า ( Water  management)  การป้องกนัการพงัทลายของดิน  โดยทางที่ให้น ้ าใน
ดินอยูใ่นสภาพที่พอเหมาะ  โดยการลดปริมาณของน ้ าบ่า  และความเร็วของการไหลปริมาณความช้ืนในดิน
ที่พอเหมาะ  จะเป็นการป้องกันการพงัทลายทั้ งน ้ าและลม  และยงัท าให้จุลินทรียใ์นดินเจริญเติบโต  มี
กิจกรรมดี  ท  าใหดิ้นจบักนัเป็นกอ้น  ท  าให้ดินมีความพรุนพอดี  และยงัตา้นทานต่อการกดัเซาะและพดัพา
ได ้ เน่ืองจากความพรุนของดินและโครงสร้างที่คงทน  ท าให้การซึมน ้ าดีปริมาณของพืชคลุมดินช่วยลด
ความเร็วของน ้ าบ่าไดดี้   
 1.5 )   การจดัการอินทรียวตัถุ (Organic matter management)  อินทรียวตัถุเป็นแหล่งพลังงานและ
คาร์บอนแก่จุลินทรียใ์นดินทั้งยงัท  าให้ดินจบัตวัเป็นเม็ดดิน (Aggregate)   และท าให้คงทนต่อน ้ าอีกด้วย 
นอกจากน้ียงัเพิ่มความพรุนในดิน  การถ่ายเทอากาศและความจุของการแทรกซึมและความจุของการซาบ
ซึมลง  ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณน ้ าบ่าและการพงัทลายได ้ พืชคลุมดินจะช่วยป้องกนัการกระแทกของเม็ดฝน
และลม  นอกจากน้ีการสลายตวัของอินทรียวตัถุยงัใหธ้าตุอาหารพชืแก่ดินอีกดว้ย 
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2.)   การอนุรักษดิ์นโดยใชว้ธีิการพเิศษเฉพาะอยา่ง  
 2.1)   การคลุมดิน (Mulching)  โดยใชเ้ศษเหลือของพชืจะท าใหมี้การซึมน ้ ามากขึ้น  และลดปริมาณ
น ้ าบ่า  และลดการสูญเสียดินได ้ การคลุมดินนั้นมีผลทั้งทางกายภาพ  ทางเคมี  และทางชีวภาพ  แต่ก็มีบาง
จุดที่มีผลเสียซ่ึงควรพจิารณาก่อนการคลุมดิน 

2.2 )   การปลูกพืชตามแนวระดบั  (Contouring)  ก็คือการไถพรวน  หวา่น  ปลูก  และเก็บเก่ียวพืช
ขนานไปกบัแนวระดบัของพื้นที่  ซ่ึงขวางความลาดเท  มีวตัถุประสงคเ์พือ่ลดปริมาณของน ้ าบ่า  และลดการ
พงัทลายของดิน  เน่ืองจากการเขตกรรมและการปลูกพชืขวางความลาดเท  หรือตดัขวางทิศทางของการไหล
ของน ้ า  การตกตะกอนของดินที่เพิม่มากขึ้น  และเวลาการซึมน ้ าจะเพิม่มากขึ้นตามไปดว้ย 

2.3)   การปลูกพืชสลบัเป็นแถบ (Strip cropping)  การปลูกพืชสลบัเป็นแถบบนพื้นที่ที่มีความลาด
เท  โดยก าหนดพชืสลบักนัซ่ึงควรจะเป็นพชืพวกที่ปลูกเป็นแถว (Interfiled  row crops)  และพชืที่เจริญคลุม
พื้นดิน (Close-growing crop)  ซ่ึงการปลูกพืชสลับกันน้ีจะตัดขวางความลาดเทของพื้นที่   เพื่อจะลด
ความเร็วของการไหลของน ้ าบ่า  ท  าให้ดินซ่ึงถูกพดัพามาจากแถวพืช (Row crop ) ตกตะกอน  ช่วยลดอตัรา
การเกิดการชะล้างพงัทลายแบบแผ่น (Sheet  erosion)  ซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายแบบร่องลึก 
(Gully  erosion)  ได ้ 

สมยศ (2522)  กล่าวว่าความจ าเป็นของระบบการท าขั้นบนัไดปลูกพืช  ในบรรดาปัจจยัต่างๆ 4 
ประการที่มีผลต่อการพงัทลายของดิน  คือ  น ้ าฝน  ดิน  ความลาดชันและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  มีเพียง
ปัจจยัเดียวเท่านั้ น  คือ  ความลาดชันที่เกษตรกรสามารถเปล่ียนแปลงได้  เพื่อลดอัตราการสูญเสียดิน  
ปริมาณน ้ าฝน  และชนิดดินเป็นปัจจยัซ่ึงไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้ ส่วนการใชป้ระโยชน์ที่ดิน  
เช่นเปล่ียนจากพื้นที่เพาะปลูกไปเป็นทุ่งหญา้  หรือป่าไมก้็ไม่เป็นที่ปรารถนาของเกษตรกร  เน่ืองจากพื้นที่
การเกษตรมีน้อย  เกษตรกรจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ทั้ งหมดในการเพาะปลูก  เพื่อความอยู่รอดของเขาเอง  
เน่ืองจากพื้นที่ลุ่มน ้ าในภาคเหนือของประเทศไทย  มีความลาดชนัจดั  และมีฝนตกในอตัราสูงการใชพ้ชืเป็น
มาตรการอนุรักษเ์พยีงอยา่งเดียว  เช่นการปลูกพชืตามแนวระดบัขอบเขา  หรือปลูกพืชเป็นร้ิวสลบั  จึงไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกนัการพงัทลายของดิน  การใชพ้ืชเป็นมาตรการอนุรักษ ์ จะไดผ้ลเฉพาะ
พื้นที่ ซ่ึงมีความลาดชันต ่ ากว่า  15  เปอร์เซ็นต์  หรือใช้ควบคู่กับมาตรการอนุรักษ์อ่ืนๆ       ในการ
เปล่ียนแปลงความลาดชนั        เพื่อลดความรุนแรงของปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดินและการพงัทลายของดิน  
มีโครงสร้างในทางวิศวกรรมหลายอยา่ง  ที่สามารถน ามาใชเ้พื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้ เช่น  สร้าง
ก าแพง  คูน ้ า  หรือคนัดิน  ขวางไปตามแนวระดบัขอบเขา  อยา่งไรก็ตามมาตรการที่ดีที่สุดก็คือ  การปรับ
ที่ดินใหร้าบหรือค่อนขา้งราบเป็นชุดติดต่อกนัขวางไปตามความลาดชนั  เน่ืองจากที่ราบสามารถใชไ้ดท้ั้งใน
การเพาะปลูก    และขณะเดียวกนัก็สามารถสกดักั้นน ้ าที่ไหลบ่ามา    และระบายออกทิ้งไปได ้ ถา้ไดรั้บการ
จดัการที่ถูกตอ้ง  การสร้างมาตรการอนุรักษโ์ดยวิธีน้ี  เป็นที่รู้จกักนัทัว่ไปโดยเรียกกนัวา่เป็น  ขั้นบนัไดปลูก
พชื  การสร้างขั้นบนัไดปลูกพืชไม่ใช่ส่ิงใหม่ในประเทศแถบเอเชีย     ตวัอยา่งเช่น      นาขา้วก็เป็นวธีิหน่ึงที่
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ใชป้ลูกขา้วกนัทัว่ไปนบัเป็นพนัๆปีมาแลว้   เพยีงแต่เป็นวิธีซ่ึงไม่อาจใชส้ าหรับทุกๆแห่งได ้ดงันั้นจึงมีการ
พฒันามาตรการอนุรักษ์อ่ืนๆ ซ่ึงมีพื้นฐานเช่นเดียวกบัการท านาขา้ว มาใชใ้ห้เหมาะสมกบัชนิดพืช  และ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  
 1.)  ขั้นบนัไดแบบติดต่อ  แบ่งออกเป็น  3  ชนิดคือ  ขั้นบนัไดราบ  ขั้นบนัไดที่ลาดเทออกดา้นนอก  
และขั้นบนัไดแบบลาดเทเขา้ดา้นใน  นาขา้วจะเป็นตวัอยา่งส าหรับชนิดแรก  และขั้นบนัไดในประเทศแถบ
ก่ึงแห้งแลง้จะเป็นแบบที่สอง  ส่วนขั้นบนัไดในประเทศร้อน-ชุ่มช้ืน  ซ่ึงมีการระบายน ้ าที่ดีก็เป็นตวัอยา่ง
ส าหรับชนิดที่สาม  นาขา้วจะพบเห็นทัว่ๆไป  ตามหุบเขาหรือเชิงเขา  ซ่ึงมีน ้ าสามารถให้น ้ าชลประทานได ้ 
แต่การท าขั้นบนัไดแบบลาดเทเขา้ดา้นในส าหรับปลูกพชืค่อนขา้งจะเป็นของใหม่ส าหรับประเทศไทย  บาง
ทีก็เรียกวา่เป็นแบบระบายน ้ าดว้ย  ซ่ึงเป็นแบบที่เหมาะสมมากภายใตส้ภาวะภูมิอากาศแถบน้ี  ความลาดเท
เขา้ดา้นในของขั้นบนัไดจะมีประมาณ  5 ถึง 10  เปอร์เซ็นต ์ แลว้แต่ความกวา้ง  และขั้นบนัไดจะลาดเทไป
ดา้นขา้งตามแนวระดบัหรือแนวขอบเขาประมาณ  1  เปอร์เซ็นต ์ การมีความลาดเทไปทั้งสองดา้นเช่นน้ี
ปริมาณน ้ าที่ไหลบ่ามาจากฝนตกหนักๆจะถูกสกัดกั้นไวใ้นสุดของขั้นบนัได  แลว้ค่อยๆระบายออกจาก
ขั้นบนัไดไปสู่ทางระบายน ้ า  ในอัตราที่ไม่ก่อให้เกิดการพงัทลายของดินได้  ขั้นบนัไดแบบติดต่อเป็น
มาตรการอนุรักษท์ี่ยุง่ยาก  แต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกนัดินพงัทลาย  และยงัมีประโยชน์หลาย
ประการ  รวมทั้งความสะดวกในการเพาะปลูก  และเพิ่มผลผลิตส าหรับพืชที่ตอ้งการระบบชลประทาน  
หรือพืชผกัต่างๆขั้นบนัไดแบบน้ีจะดีและเหมาะสมที่สุดในทางปฏิบติั  เราสามารถสร้างขั้นบนัไดแบบน้ีได้
บนพื้นที่ลาดชนัถึง  30  เปอร์เซ็นต ์ ไม่วา่ดินชนิดใดๆอยา่งไรก็ตามปัญหาส าคญัอยูท่ี่ค่าใชจ่้ายและแรงงาน
ในการก่อสร้าง  และบางทีมีปัญหาเก่ียวกบัความลึกของดินดว้ย   

2.)   คูรับน ้ าขอบเขา หรือ ขั้นบนัไดขอบเขา  เป็นขั้นบนัไดชนิดลาดเทกลบัเขา้ดา้นใน  สร้างไม่
ติดต่อกนั  และมีความกวา้งเพียง  2  เมตร  สร้างขวางความลาดชนัเพื่อตดัความยาวของความลาดชนัให้มี
ช่วงสั้นๆ   ลดความรุนแรงของการไหลบ่าหน้าดิน   สามารถระบายน ้ าออกไดจึ้งลดอตัราการพงัทลายของ
ดินอยา่งมาก  ระยะห่างของคูดงักล่าว  จะขึ้นอยูก่บัความลาดชนัของพื้นที่  ขั้นบนัไดที่ดดัแปลงมาเป็นคูรับ
น ้ าขอบเขาน้ี  ไม่เพียงแต่เป็นคูรับและระบายน ้ าเท่านั้น  แต่ขณะเดียวกันอาจใชเ้ป็นถนนหรือทางขนส่ง
ภายในไร่นาไดด้ว้ย  และถา้จ าเป็นก็อาจใชป้ลูกพชืไดด้ว้ย  โดยเวน้ระยะไวป้ระมาณ  25 ถึง 36  เซนติเมตร
ดา้นในสุด  เพื่อเป็นทางระบายน ้ า   การสร้างคูรับน ้ าแบบน้ีจะมีประโยชน์มากกว่าการขุดคูตามระดบัขอบ
เขาตามธรรมดา    พื้นที่เพาะปลูกตามระหวา่งคูรับน ้ าขอบเขาควรใชม้าตรการอนุรักษฯ์โดยใชพ้ชืควบคู่ไป
ดว้ย  เช่น  ปลูกตามแนวระดับขอบเขา  ปลูกให้ถ่ีใช้ซากพืชคลุมดิน  หรือปลูกพืชคลุมดินเป็นตน้  วิธีน้ี
เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับพชืก่ึงถาวร      ความลาดชนัของพื้นที่  35 ถึง 50  เปอร์เซ็นต ์

3.)   คนัดินขอบเขา  เป็นคนัดินสูงประมาณ  50  เซนติเมตร  สร้างขวางความลาดชันยาวไปตาม
แนวระดบัขอบเขา   หรือลดระดบัเล็กน้อย    เพื่อลดความรุนแรงของการไหลบ่าหนา้ดิน    และการสูญเสีย
ดินจากช่วงขา้งบน  คนัดินโดยทัว่ไปจะมี  สองชนิดคือ  คนัดินถ่ีๆ (Close bunds)  และคนัดินตามธรรมดา 



17 
 

(Regulars bunds)   ชนิดแรกออกแบบสร้างเพื่อว่าหลงัจากสร้างแลว้   2 ถึง 3  ปี  ใชพ้ื้นที่เพาะปลูกระหว่าง
คนัดินและจะค่อยๆแปรสภาพพื้นที่เพาะปลูกมาเป็นขั้นบนัไดแบบที่ราบได้  ชนิดหลังสร้างเพื่อลดการ
พงัทลายของดินเท่านั้น  ระยะห่างในแนวด่ิงของ  คนัดินถ่ีๆ  จะมีประมาณ  1  เมตร  และคนัแบบธรรมดา
ประมาณ  2  เมตร    ความลาดชนัของพื้นที่  10 ถึง  20  เปอร์เซ็นต ์

4.)   ขั้นบนัไดแบบเวน้ หรือ แบบเปล่ียนได ้ ที่จริงแลว้เป็นขั้นบนัไดแบบติดต่อกนั  เพียงแต่จะตอ้ง
สร้างให้เสร็จภายในเวลาหลายปี  หลังจากท าการปักระดับวางเค้าโครงขั้นบันไดแล้วจะท าการสร้าง
ขั้นบนัได  1  ใน  3  เท่านั้น  คือ  สร้าง  1  ขั้นเวน้ไว ้ 2  ขั้น  ซ่ึงสามารถใชเ้พาะปลูกไดต้ามปกติ  ขั้นบนัได
ที่สร้างจะรองรับน ้ าไหลบ่าจากช่วงบน  ลดอตัราการพงัทลายของดินได ้ ขั้นบนัไดชนิดน้ี  อาจสร้างขึ้นมา
ใช้และแปรเปล่ียนได้  ถ้าปลูกพืชล้มลุกบนขั้นบันไดและปลูกไม้ผลระหว่างขั้นบนัได  หากเกษตรกร
ตอ้งการปลูกพืชอาหารหลกัเพิ่มขึ้นในอนาคต  เขาอาจเปล่ียนสภาพความลาดชนัมาเป็นขั้นบนัไดได ้ หรือ
เขาอาจปลูกไมผ้ลบนขั้นบนัไดเพิ่มขึ้นก็ไดถ้า้หากว่าเขาตอ้งการลงทุนน้อย  อาจเน่ืองมาจากไม่มีแรงงาน  
หรืออายุมากขึ้ น  การท าขั้นบันไดแบบน้ีเหมาะสมในการท าไร่นาผสม  ความลาดชันของพื้นที่   35  
เปอร์เซ็นต ์

5.)   ขั้นบนัไดปลูกไมผ้ล  เป็นขั้นบนัไดแบบแคบๆ  ซ่ึงสร้างไม่ติดต่อกนั  มีความกวา้งประมาณ  
1.75  เมตรเท่านั้น  สร้างบนพื้นที่ลาดชนัจดั  และเวา้ระยะห่างไวต้ามระยะการปลูกไม้ผล  เน่ืองจากความ
ลาดชนัสูง   พื้นที่ระหว่างขั้นบนัไดจึงควรมีพืชคลุมที่ถาวร  เช่น  หญา้  หรือถัว่ต่างๆเพื่อลดการพงัทลาย
ของดิน      ไมผ้ลอาจปลูกไดท้ั้งบนขั้นบนัได     หรือในหลุมเฉพาะตน้ (Individual basins)   ซ่ึงอยูร่ะหว่าง
ขั้นบนัไดถา้วางแผนไดถู้กตอ้ง  ตน้ไมผ้ลจะมีระยะห่างเท่าๆกนั  ขั้นบนัไดไม่ไดท้  าให้เสียพื้นที่เพาะปลูก
เลย  ความลาดชนัของพื้นที่  35  ถึง  50  เปอร์เซ็นต ์ 

 

4.  ผลกำรศึกษำวจิยัทีเ่กีย่วกบัมำตรกำรอนุรักษ์ดนิและน ำ้ 
ไชยสิทธ์ิ (2538) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ืองการจดัการพื้นที่ลาดชนัเพื่อการเกษตรแบบยนืยงในเขต

ภาคเหนือของประเทศไทย   ซ่ึงไดด้ าเนินการตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2533  ถึง 2537    ณ    พื้นที่โครงการพฒันาดอย
ตุง จ.เชียงราย พบว่ามาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าโดยใชแ้ถบของกระถินผสมมะแฮะ (Alley cropping) และ
มาตรการจดัท าคูรับน ้ าขอบเขา (Hillside ditch)   สามารถลดอัตราน ้ าไหลบ่าได้  52  และ 64  เปอร์เซ็นต ์  
เม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิการที่ไม่มีมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า (ปริมาณน ้ าไหลบ่า 108 และ 79 ลูกบาศก์เมตร
ต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกบั 222.8 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) สามารถลดปริมาณการสูญเสียดินได ้82 และ 94 
เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิการที่ไม่มีมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า   (ปริมาณการสูญเสียดิน 4.8 และ 
1.5 ตนัต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกบั 27.4 ตนัต่อไร่ต่อปี) และผลผลิตของขา้วไร่ที่ปลูกในพื้นที่ที่มีการจดัท า
มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ าทั้ง 2 มาตรการ ไม่แตกต่างกันกับวิธีการที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ า 
ถึงแมจ้ะมีการสูญเสียพื้นที่ไปบางส่วนในการจดัท ามาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า และจากการเปรียบเทียบ
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มาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า โดยใชแ้ถบของกระถินผสมมะแฮะ และคูรับน ้ าขอบเขา พบว่าปริมาณน ้ าไหล
บ่า ปริมาณการสูญเสียดิน และผลผลิตของขา้วไร่ จากทั้ง 2 มาตรการ ไม่แตกต่างกนั  

และ อุทิศ (2547)  ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าบน
พื้นที่ลาดชันสูง ซ่ึงได้ด าเนินการตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2544  ถึง 2546  บ้านบวกจั่น ต.สะเมิงใต้  อ .สะเมิง จ.
เชียงใหม่ พบว่ามาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ า โดยการจดัท าขั้นบนัไดไม้ผลแบบระดับ (Orchard hillside 
terrace) การจดัท าคูรับน ้ าขอบเขาแบบระดบั (Level hillside ditch) การจดัท าคูรับน ้ าขอบเขาแบบลดระดบั 
(Graded hillside ditch) และการจดัท าแถบหญ้าแฝก  (Vetiver grass strip)    สามารถลดการสูญเสียดินได ้  
91 91 69  และ 58 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ า (ปริมาณการ
สูญเสียดิน 220 237 788 และ 1,053 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับ 2,502 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) และ
ผลผลิตของขา้วโพดที่ปลูกในพื้นที่มีการจดัท ามาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า   ในวธีิการต่าง ๆ จะไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ   ถึงแม้ว่ามาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ท  าการศึกษา    จะท าให้มีการสูญเสียพื้นที่เพื่อจดัท า
มาตรการฯ   13    ถึง 17 เปอร์เซ็นต์ และจะมีผลผลิตขา้วโพดน้อยกว่าวิธีการที่ไม่มีการเสียพื้นที่เพื่อการ
จดัท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ า แต่จะมีผลผลิตน้อยกว่าเพียง 7 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้ น การจดัท า
มาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า จะมีผลดีต่อการใชป้ระโยชน์ที่ดินต่อเน่ืองต่อไปในระยะยาว การจดัท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้ าโดยเฉพาะมาตรการวิธีกล จะสามารถใชพ้ื้นที่ที่สูญเสียไปจากการท ามาตรการฯน ามา
ปลูกไมผ้ลอยูบ่นระบบอนุรักษฯ์ไดอี้ก   และการเจริญเติบโตของไมผ้ลดา้นต่างๆ จะดีกวา่เม่ือเปรียบเทียบ
กบัวธีิการที่ไม่มีมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า   การปลูกพชืไร่หรือพชืเศรษฐกิจอ่ืนๆ ดงัเช่น พืชผกัและไมผ้ล
ในพื้นที่ที่ไดจ้ดัท ามาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า การปลูกพืชที่มีอายสุั้นและมีผลตอบแทนที่ดีและสามารถ
ปลูกไดห้ลายคร้ังต่อปี ประกอบกบัการปลูกไมผ้ลที่ดูแลรักษาไดง่้าย มีความทนทานมาปลูกเสริมในระบบ
อนุรักษดิ์นและน ้ าจะท าใหมี้ผลตอบแทนต่อพื้นที่ที่ดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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บทที ่3 
กำรคดัเลือกพื้นทีแ่ละกำรส ำรวจออกแบบ 

 
 พื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงมีการก าหนดเขตพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มน ้ าขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจดัการในการพฒันาพื้นที่และการควบคุมชุมชนชาวเขาที่ตั้งถ่ินฐานอยูอ่ยา่งกระจดักระจายทัว่ไป
ในพื้นที่และรู้ขอบเขตพื้นที่รับผดิชอบมีอาณาเขตจากไหนถึงไหนโดยใชส้นัเขาเป็นขอบเขต   พื้นที่ดงักล่าว
จะประกอบไปดว้ยพื้นที่ป่าไม ้ พื้นที่แหล่งน ้ าล าธาร  พื้นที่การเกษตร  พื้นที่หมู่บา้น   และเสน้ทางคมนาคม   
การเขา้ด าเนินการพฒันาพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงต่างๆ ตามแผนงานด้านการพฒันาและส่งเสริม
อาชีพ แผนงานดา้นการพฒันาปัจจยัพื้นฐาน แผนงานดา้นการฟ้ืนฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตินั้นจะมี
วธีิการด าเนินงานดงัน้ี 
 

1.  กำรส ำรวจคดัเลือกพืน้ที่ 
  ศูนยป์ฏิบติัการโครงการหลวงภาคเหนือจะเขา้ด าเนินการส ารวจคดัเลือกพื้นที่ท  าการเกษตร เพือ่ท  า
การพฒันาพื้นที่ด้วยวิธีการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช และลด
ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน  โดยจะท าการส ารวจคดัเลือกพื้นที่ร่วมกบัเจา้หน้าที่ศูนยพ์ฒันาโครงการ
หลวง  คณะกรรมการหมู่บา้น  และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพือ่ใหไ้ดพ้ื้นที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพือ่การเพาะปลูกพชืโดยวธีิการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 
 1.1  อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
 เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับที่ใชป้ระกอบการพจิารณาส ารวจคดัเลือกพื้นที่ด  าเนินการพฒันาได ้
สะดวกรวดเร็วประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย  อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีดงัน้ี 
 1.)  แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50000  ช่วยในการพจิารณาสภาพทัว่ไปของพื้นที่ไดอ้ยา่งทัว่ถึง
เก่ียวกบัลกัษณะความสูงของพื้นที่  ความลาดชนัของพื้นที่  ลกัษณะทางน ้ าหรือล าห้วย  เส้นทางคมนาคม  
และที่ส าคญัยงัมีเสน้กริกสามารถบอกต าแหน่งพื้นที่ที่ท  าการคดัเลือกได ้
 2.)  ภาพถ่ายทางอากาศขาวด ามาตราส่วน  1:15000  และภาพถ่ายทางอากาศสีมาตราส่วน  1:25000  
เป็นภาพถ่ายมุมสูงของลกัษณะภูมิประเทศจากเคร่ืองบิน  สามารถมองเห็นพื้นที่ป่า  ล าหว้ย  พื้นที่การเกษตร  
และเสน้ทางคมนาคมไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3.)  ภาพถ่ายดาวเทียมไอโคน็อส   ( Ikonos )   เป็นภาพถ่ายที่สามารถเลือกช่วงเวลาและขนาดของ
ภาพใหค้รอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่ตอ้งการศึกษาความเปล่ียนแปลงของการใชป้ระโยชน์พื้นที่ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 4.)  เขม็ทิศ  เป็นเคร่ืองมือใชป้ระกอบแผนที่ภูมิประเทศ 1:50000  เพือ่ใชก้  าหนดทิศทางในการอ่าน
แผนที่ไดถู้กตอ้งแม่นย  ายิง่ขึ้น 
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 5.)  กลอ้งระดบัแบบมือถือ  เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยตรวจสอบความลาดชนัของพื้นที่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 6.)  เคร่ืองก าหนดต าแหน่งพิกดับนพื้นโลกใช้ดาวเทียม ( Global Positioning System : GPS)  เป็น
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใชอ่้านต าแหน่งพิกดับนพื้นโลกใชด้าวเทียมในบริเวณที่ตอ้งการทราบ  และเม่ือ
ไดค้่าต  าแหน่งพิกัดพื้นที่ที่ตอ้งการแล้ว สามารถน าค่าพิกัดที่อ่านได้น้ีไปก าหนดลงในแผนที่ภูมิประเทศ 
1:50000  ท าใหท้ราบวา่พื้นที่ที่ท  าการคดัเลือกนั้นอยูใ่นต าแหน่งไหนของแผนที่ 
 7.)  กลอ้งถ่ายภาพ  ใชถ่้ายภาพบริเวณพื้นที่ที่ท  าการคดัเลือก 
 8.)  สมุดบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดต่างๆของพื้นที่ 
 1.2  กำรคดัเลือกพื้นที่เป้ำหมำย 
 การพิจารณาคดัเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการพฒันาในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงต่างๆ 
จะท าการส ารวจตรวจสอบและพจิารณาความเหมาะสมของสภาพทัว่ไปของพื้นที่ดงัน้ี  
 1.)  ประชุมคณะกรรมการคดัเลือกพื้นที่  เพื่อช้ีแจงและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์  และ
พื้นที่เป้าหมายที่ก  าหนด  โดยศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศขาวด ามาตราส่วน 1:15000  ภาพถ่ายทางอากาศสี 
มาตราส่วน 1:25000  ภาพถ่ายดาวเทียมไอโคน็อส ( Ikonos )  และแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน  1:50000  
ก่อนเพราะจะสามารถช่วยให้คณะกรรมการได้มองเห็นสภาพทั่วไปของพื้นที่เป้าหมายในแผนที่ และ
ภาพถ่ายเพือ่ช่วยใหก้ารพจิารณาตดัสินใจคดัเลือกพื้นที่ไดง่้ายขึ้น 
 2.)  ใช้อุปกรณ์เคร่ืองก าหนดพิกดับนพื้นโลกใชด้าวเทียม  (Global Positioning System : GPS) ท  า
การตรวจสอบต าแหน่งพิกดัพื้นที่โดยรอบบริเวณขอบเขตแปลงพื้นที่เป้าหมาย  จุดที่ท  าการตรวจสอบหรือ
ก าหนดต าแหน่งพกิดับนพื้นโลกดว้ย GPS นั้นควรจะเป็นจุดที่สงัเกตไดง่้ายเช่น  บริเวณขอบแปลง  ทางแยก  
โคนตน้ไมใ้หญ่  สะพาน  ขา้งล าห้วย  โขดหิน  และบนเนินเขา  ท  าการจดบนัทึกค่าต  าแหน่งพิกดัที่อ่านได้
อยา่งนอ้ย  5  ถึง  10  จุดแลว้แต่ขนาดบริเวณพื้นที่เป้าหมาย 
 3.)  ส ารวจสภาพพื้นที่ใหท้ัว่บริเวณ  โดยส ารวจดูลกัษณะทางกายภาพของดินเช่น  สีดิน  เน้ือดิน 
ความร่วนซุยของดิน ความช้ืนของดิน   และตรวจวดัความลาดชนัของพื้นที่ที่มีความลาดชนัต่างกนัประมาณ  
5 ถึง 10  จุด  โดยใชก้ลอ้งส่องระดบัแบบมือถือ   
 4.)   ส ารวจแหล่งน ้ าบริเวณใกลพ้ื้นที่เป้าหมาย  
 5.)  ส ารวจเสน้ทางคมนาคมที่เขา้ไปยงัพื้นที่เป้าหมายมีสภาพเป็นอยา่งไร เป็นเสน้ทางที่มีผวิจราจร
เป็นดินธรรมดา  ดินลูกรัง  หรือลาดยาง  ความกวา้งของผิวจราจรกวา้งมากนอ้ยเพยีงใด   
 6.)  ส ารวจลกัษณะการใชป้ระโยชน์ที่ดินของเกษตรกร  เก่ียวกบัระบบการผลิต การเขตกรรม และ
มาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าในพื้นที่ พร้อมทั้งสอบถามความตอ้งการในการพฒันาของเกษตรกร 
 1.3  บันทึกข้อตกลง 
 เม่ือท าการส ารวจตรวจสอบคดัเลือกพื้นที่เป้าหมายไดแ้ลว้  น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการส ารวจพื้นที่มา
ประชุมท าความตกลงร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการคดัเลือกพื้นที่  เจา้หนา้ที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง  
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ผูน้ าหมู่บา้น  คณะกรรมการหมู่บา้น และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  เพือ่สรุปประเด็นปัญหาบนัทึกขอ้ตกลง
และลงนามเป็นสกัขีพยานร่วมกนัดงัน้ี 
 1.)  ต าแหน่งพกิดัที่บนัทึกไดจ้ากเคร่ืองก าหนดพิกดับนพื้นโลกใชด้าวเทียม (GPS)  น ามาบนัทึกลง
ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50000  แลว้ลากเส้นเช่ือมโยงให้ครบทุกจุดก็จะไดว้งรอบขอบเขตพื้นที่
เป้าหมาย ในแผนที่ที่สามารถค านวณขนาดพื้นที่โดยประมาณได ้ ใชเ้ป็นแผนที่แนบทา้ยบนัทึกขอ้ตกลง 

  
                         ภาพที่   4    แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ที่ท  าการส ารวจคดัเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย 
 2.)  บนัทึกขอ้ตกลงที่ผ่านการพจิารณาและที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแลว้   ให้คณะกรรมการ
คดัเลือกพื้นที่ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ   เจา้หน้าที่ศูนยพ์ฒันา
โครงการหลวง   ผูน้ าหมู่บา้น  คณะกรรมการหมู่บา้น  และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  ลงนามต่อทา้ยบนัทึก
เพือ่ท  าสตัยาบนัในการพฒันาพื้นที่เป้าหมายร่วมกนั ส าเนาเอกสารบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ีมอบใหศู้นยพ์ฒันา
โครงการหลวง 1 ฉบบัและคณะกรรมการหมู่บา้น 1 ฉบบั  เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 3.)  จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งถือวา่มีความส าคญั โดยเฉพาะเกษตรกรเจา้ของ
พื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เกษตรกรเจา้ของพื้นที่บางรายไม่ยนิยอมให้
พฒันาพื้นที่ภายหลงัที่ไดรั้บการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลจึงตอ้งคืนเงินงบประมาณดังกล่าว ท าให้
เกษตรกรรายอ่ืนๆเสียโอกาสไม่ไดรั้บการพฒันาพื้นที่ 
 4.)   รายงานผลการส ารวจคดัเลือกพื้นที่เป้าหมายเสนอศูนยป์ฏิบติัการโครงการหลวงภาคเหนือเพือ่ 
พจิารณาด าเนินการจดัท าแผนงานสนบัสนุนต่อไป 

 
2.  กำรส ำรวจพืน้ทีเ่พ่ือจดัท ำแผนทีว่งรอบขอบเขตและระดบั 
 การส ารวจเป็นการหาความสมัพนัธต์  าแหน่งของจุดที่อยูบ่นหรืออยูใ่กลผ้วิโลก  เป็นการวดัหาระยะ
ราบและระยะด่ิงระหว่างวตัถุ  การวดัมุมราบและมุมสูง  การวดัระยะและทิศทางของเส้นนั้น  เป็นการ
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ก าหนดต าแหน่งของจุด  จากค่าที่วดัไดจ้ากการส ารวจจะน ามาค านวณ  ซ่ึงระยะจริง  มุม  ทิศทาง  ต  าแหน่ง  
ค่าระดับ  เน้ือที่และปริมาตร  และผลที่ไดจ้าการค านวณจะสามารถน าไปสร้างเป็นแผนที่ได ้ หรือน าไป
เขียนแบบส ารวจเพื่อใชอ้อกแบบ เช่น รูปตดัตามขวาง  (Profiles cross section)  และ แผนภาพ (Diagrams)  
ปัจจุบนัเคร่ืองมือที่ใชใ้นการส ารวจได้เปล่ียนแปลงไปมากเช่น  การส ารวจและท าแผนที่จากรูปถ่ายทาง
อากาศ (Arial photogrammetry)  การส ารวจทางดาวเทียม (Satellite surveying)  การส ารวจจากระยะไกล 
(Remote sensing)  และการส ารวจดว้ยเคร่ืองวดัระยะดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลในการส ารวจ
อยา่งหน่ึง  การส ารวจวงรอบขอบเขตเพือ่จดัท าแผนที่  ส าหรับใชอ้อกแบบมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า เพื่อ
พฒันาพื้นที่ท  าการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 2.1  อุปกรณ์การส ารวจ 
 1.) แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50000  ที่ก  าหนดวงรอบขอบเขตพื้นที่เป้าหมายที่จะท าการ
พฒันาไวแ้ลว้ เพือ่ใหก้ารส ารวจคน้หาพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่โครงการไดส้ะดวกและถูกตอ้ง    
 2.)  เขม็ทิศ  เป็นอุปกรณ์ ใชป้ระกอบกบัแผนที่เพือ่ใหก้ารอ่านและวางแผนที่ไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง 
 3.) เคร่ืองก าหนดต าแหน่งโดยใช้ดาวเทียม (Global Positioning System :GPS )  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
ในการหาต าแหน่งและความสูงของจุดที่ก  าหนดบนพื้นโลก  
 4.) กลอ้งประมวลผล (Total station)   เป็นเคร่ืองมือส ารวจชนิดหน่ึงที่สามารถน ามาใชว้ดัมุมราบ
และมุมด่ิงได ้โดยมีความละเอียดถูกตอ้งมากกวา่การวดัมุมโดยใชเ้คร่ืองวดัความลาดเอียง นอกจากน้ีกลอ้ง
วดัมุมยงัน ามาใช้ในการก าหนดหรือสร้างเส้นส ารวจเป็นเส้นตรง ใช้หาระยะทางทั้งในแนวราบและใน
แนวด่ิงไดโ้ดยใชห้ลกัการวดัความยาว และใชห้าระดบัความสูงต ่าของพื้นที่ไดเ้ช่นเดียวกบักลอ้งระดบั 
 5.) เป้าสะทอ้นกลบั (Prism reflector)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งบนต าแหน่งที่ตอ้งการหาค่ามุมและใช้
กลอ้งประมวลผล (Total station) ส่องเล็งมายงัเป้าสะทอ้นกลบัแลว้อ่านค่ามุมจากกลอ้งประมวลผล 
  6.) หมุดหลกัเขต  เป็นหมุดที่ท  าดว้ยปูนซีเมนต ์  ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  10  เซนติเมตร  ยาว  30  
เซนติเมตร  ใชปั้กเป็นหมุดวงรอบขอบเขตของพื้นที่ที่จะด าเนินการพฒันา 
 7.)  ตลบัเมตร  ใชว้ดัระยะทางและความสูงของกลอ้ง 
 8.)  เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมโปรแกรม   Microsoft excel  , Terramodel  และ AutoCAD 
 2.2  วิธีการส ารวจวงรอบขอบเขตพื้นที ่
 การส ารวจวงรอบขอบเขตพื้นที่มี  2   ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.)  การยา้ยถ่ายค่าพกิดัจากหมุดหลกัฐาน  การถ่ายค่าพกิดัเพือ่ใชเ้ป็นหมุดอา้งอิงในการส ารวจพื้นที่
สามารถท าไดใ้นระยะทีไ่ม่เกิน 100  กิโลเมตร  จากหมุดเดิมซ่ึงการถ่ายค่าน้ีจะใชเ้คร่ืองก าหนดต าแหน่งโดย
ใชด้าวเทียม(Global Positioning System : GPS )  โดยจะใชว้ิธีการสร้างโครงข่ายสามเหล่ียมดว้ยการใช้
เคร่ือง GPS จ  านวน  3  เคร่ือง ใช ้GPS เคร่ืองหน่ึงตั้งตรงหมุดหลกัฐานที่ทราบค่าพกิดัแลว้และปรับเคร่ือง 
GPS ใหแ้สดงค่าพกิดัใหต้รงกบัค่าพกิดัของหมุดหลกัฐานนั้นเพือ่ใชเ้ป็นค่าพกิดัอา้งอิงเรียกวา่ เบส (Base) 
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ส่วนต าแหน่งที่เราตอ้งการถ่ายค่าพกิดัจะใชเ้คร่ือง GPS จ  านวน 2  เคร่ือง  ตั้งตรงจุดที่เราตอ้งการทราบค่า
พกิดัจ  านวน 1  เคร่ือง  และอีก  1  เคร่ืองตั้งอีกจุดหน่ึงที่ห่างออกไปประมาณ  50  เมตรเพือ่ใชต้รวจสอบ  
และปรับเคร่ืองใหแ้สดงค่าพกิดัตรงต าแหน่งนั้นใชเ้ป็นค่าพกิดัโครงข่ายเรียกวา่ โรเวอร์ (Rover)  จากนั้นน า
ค่าพกิดัที่ไดจ้าก GPS ทั้ง 3 เคร่ืองมาท าการปรับค่าความผดิพลาด (Differencian)  เพือ่ใหไ้ดค้่าพกิดัที่มีความ
ผดิพลาดนอ้ยกวา่ 50  เซนติเมตร  ซ่ึงเม่ือไดค้่าพกิดัดงักล่าวแลว้จะสามารถใชค้่าพกิดันั้นในการออกส ารวจ
พื้นที่ที่ตอ้งการ และยงัใชใ้นการเปิดวงรอบของการส ารวจได ้ หรือใชเ้ป็นหมุดอา้งอิงในภาพถ่ายทางอากาศ
ได ้
 

 
  
 
 

ไม่เกิน 100 กม 

หมุดพิกัดเดิมที่รู้ค่ำ 
 

ต ำแหน่งที่ต้องกำรย้ำย 

น ำค่ำพิกัดที่ได้มำปรับค่ำควำม
ผิดพลำด 

 

ค่ำพิกัดต ำแหน่งใหม่ที่มีควำม
ผิดพลำดน้อยกว่ำ  50  ซม. 

 

แผนผงักำรย้ำยถ่ำยค่ำพกิดั 
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       ภาพที่  5  แสดงการตั้งเคร่ืองก าหนดต าแหน่งโดยใชด้าวเทียม บนหมุดหลกัฐานที่รู้ค่าพกิดัเพือ่ใชค้่า
พกิดัดงักล่าวอา้งอิงในการถ่ายโอนค่าพกิดัไปยงัจุดที่ตอ้งการ 
 

 
       ภาพที่  6   แสดงการตั้งเคร่ืองก าหนดต าแหน่งโดยใชด้าวเทียม ที่ตอ้งการรู้ค่าพกิดัจ  านวน  2 จุดใน
ลกัษณะโครงข่ายสามเหล่ียมในพื้นที่  
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 2.)  การส ารวจโดยใชค้่าพกิดัหลงัจากท าการยา้ยค่าในการส ารวจค่าพกิดัที่ไดจ้ากการถ่ายค่าสามารถ
ใชเ้ป็นจุดตั้งกลอ้งเพื่อเปิดวงรอบของการส ารวจเขา้สู่พื้นที่ที่ตอ้งการได ้ใชก้ลอ้งประมวลผล (Total station)   
เก็บต าแหน่งบริเวณจุดเปล่ียนแปลงต่างๆของพื้นที่ โดยค่าที่ไดจ้ากกลอ้งจะอยูใ่นลกัษณะของมุมที่อา้งอิง
กบัทิศเหนือ(Azimuth)  น าขอ้มูลที่ไดม้าหาค่าพิกดัของแต่ละต าแหน่งโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft excel ใน
การค านวณค่าพิกัด ทิศเหนือและทิศตะวนัออก ( N และ E )  ต่อจากนั้ นน าขอ้มูลที่ได้เข้าสู่โปรแกรม 
Terramodel  เพื่อน าพิกดัที่ไดม้าขึ้นรูปโครงข่ายลกัษณะแปลงที่ส ารวจ และน ารูปโครงข่ายที่ไดไ้ปซ้อนทบั
กับภาพถ่ายทางอากาศที่ปรับแก้ค่าพิกัดบนภาพแล้วเพื่อระบุต  าแหน่งขอบเขตพื้นที่ในรูป จากนั้ นใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข  (Digital Elevation Models หรือ DEMs) เพื่อให้
โปรแกรมสามารถค านวณลกัษณะพื้นที่เพือ่สร้างเส้นชั้นความสูง(Contour line)  ซ่ึงเสน้ชั้นความสูงที่ไดจ้ะ
มีความใกลเ้คียงกบัลกัษณะพื้นที่จริงหรือไม่ขึ้นอยูก่บัความละเอียดของการส ารวจ จากนั้นน าเสน้ชั้นความ
สูงที่ไดม้าสร้างเป็นแผนที่วงรอบขอบเขตและระดบั เพื่อน าไปพิจารณาออกแบบมาตรการอนุรักษดิ์นและ
น ้ าต่อไป 

 

ค่ำพิกัดที่ถ่ำยค่ำมำ จุดต้ังกล้องเปิดโครงข่ำย 

สร้ำงภำพถ่ำยทำงอำกำศให้มี
พิกัดบนภำพ 

 

สร้ำง DEM ของพื้นที่จำก
ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 

 

ออกแบบระบบอนุรักษ์ 
 

เลือกรูปแบบระบบอนุรักษ์จำก
ควำมชันของเส้นช้ันควำมสูง 

 

น ำโครงข่ำยมำซ้อนกับ
ภำพถ่ำยทำง 

เก็บต ำแหน่งขอบแปลง 
 

น ำข้อมูลมำค ำนวณหำค่ำพกิัด 
 

น ำค่ำพิกัดมำขึน้รูปโครงข่ำย 
 

สร้ำงเส้นชันควำมสูง 
 

แผนผงักำรส ำรวจ 
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 ภาพที ่ 7   แสดงการส ารวจดว้ยกลอ้งประมวลผล (Total station)  เพือ่การถ่ายโอนค่าพกิดัพื้นที่จาก
หมุดโครงข่ายไปยงัหมุดวงรอบขอบเขตพื้นที่เป้าหมายใหค้รบทุกหมุด ก็จะไดค้่าตามที่ตอ้งการเพือ่ใชใ้น
การสร้างแผนที่วงรอบขอบเขตและระดบัต่อไป  

 
 

 
 ภาพที ่ 8   แสดงการตั้งเป้าสะทอ้นกลบั (Prism reflector)  บนหวัหมุดที่ตอ้งการค่าทราบมุมและค่า
ระดบัความสูงโดยใชก้ลอ้งประมวลผลส่องมายงัเป้าสะทอ้นกลบั ก็จะไดค้่าตามที่ตอ้งการเพือ่ใชใ้นการ
สร้างแผนที่วงรอบขอบเขตและระดบัต่อไป 
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3.  กำรออกแบบระบบอนุรักษ์ดนิและน ำ้ 
 การออกแบบระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าจะตอ้งท าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของพื้นที่ที่จะท าการพฒันา 
อยา่งละเอียด เพือ่ให้การพจิารณาคดัเลือกมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ ามีความเหมาะสมกบัลกัษณะของพื้นที่  
ปริมาณน ้ าฝนที่ตก  แหล่งน ้ า  ระบบการปลูกพืช  และรวมถึงความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์ที่ดินของ
เกษตรกรและศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง  เม่ือไดแ้ผนที่วงรอบขอบเขตและระดับของพื้นที่เป้าหมายแล้ว    
น ามาพจิารณาลกัษณะสภาพภูมิประเทศที่ปรากฏในแผนที่เช่น  ความลาดชนัของพื้นที่  ทางน ้ าหรือล าห้วย  
ท  าการตรวจวดัค่าความลาดชนัของพื้นที่ที่มีค่าความลาดชนัแตกต่างกนัจากแผนที่วงรอบขอบเขตและระดบั
หลายๆจุด เพื่อน ามาหาค่าเฉล่ียใชเ้ป็นตวัแทนของความลาดชันของพื้นที่ ใช้ประกอบการพิจารณาเลือก
รูปแบบมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าเช่น คนัดินเบนน ้ า  คนัดินกั้นน ้ า  คูรับน ้ าขอบเขา  ขั้นบนัไดไมผ้ลแบบ
ระดบั  ขั้นบนัไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง  และอาคารชะลอความเร็วของน ้ า  การออกแบบระบบอนุรักษดิ์น
และน ้ าด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  กำรค ำนวณหำระยะห่ำงของมำตรกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ 
 เม่ือพิจารณาคดัเลือกรูปแบบมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ าที่เหมาะสมไดแ้ลว้ น ามาค านวณหาค่า
ระยะห่างของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าโดยใชว้ดัความแตกต่างระดบัขั้นของมาตรการ 2 ขั้นที่ติดต่อกนั
ในแนวด่ิง  ( Vertical Interval : VI) และค่าที่ค  านวณได้น้ีน าเขา้โปรแกรมเทระโมเดล (Terramodel) เพื่อ
ก าหนดให้โปรแกรมท าการประมวลผลสร้างเส้นชั้นความสูงให้มีระยะห่างตามที่ตอ้งการใหม่ เพื่อใชเ้ป็น
เสน้แนวมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ตอ้งการ  และน าค่าเสน้ชั้นความสูงที่ค  านวณไดใ้หม่น้ีเขา้สู่โปรแกรม
ออโทแค็ด (AutoCAD) เพื่อท าการปรับแต่งแนวเส้นใหม่ให้มีความโคง้ที่สวยงามพร้อมทั้งใส่เคร่ืองหมาย
สญัลกัษณ์ของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าใหช้ดัเจน  และน าไปซอ้นทบักบัแผนที่วงรอบขอบเขตและระดบั
ของพื้นที่เป้าหมายเดิมก็จะได้แผนที่แบบแปลน เพื่อใชใ้นการพฒันาพื้นที่ต่อไป  และการค านวณหาค่า
ระยะห่างของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าซ่ึงหาไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
 1.)  ระยะห่างระหว่างคนัดินใชว้ดัความแตกต่างระดบัร่องน ้ า  2  ร่องที่ติดต่อกนัในแนวด่ิง  ซ่ึงหา
ไดจ้ากสูตร 

VI  =   aS  +  b 
  เม่ือ      VI    =     ระยะห่างในแนวด่ิง  มีหน่วยเป็นฟุต 
   S    =      ความลาดเทของพื้นที่  หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์
   a    =      ค่าคงที่ของสภาพภูมิประเทศในแถบนั้นๆ มีค่าระหวา่ง  0.3 ถึง  0.6 
   b    =      ค่าคงที่เน่ืองจากคุณลกัษณะของดินและพชืคลุม  ซ่ึงมีค่าเป็น  2   เม่ือดิน 

นั้นคงทนต่อการพงัทลายและมีพืชคลุมดินมาก   และเป็น  1   เม่ือดินนั้น
ง่ายต่อการพงัทลาย  และมีพชืคลุมดินนอ้ย 
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ส าหรับค่า VI  นั้นจะเปล่ียนแปลงไดป้ระมาณ  25  เปอร์เซ็นต ์(±)  ของค่า VI เดิม  เพือ่ที่จะปรับให้
ใชไ้ดใ้นบริเวณที่มีชนิดของดิน  ลมฟ้าอากาศ  และระบบการเกษตรแตกต่างกนั 

ที่มา:  นารี  สุทธปรีดา (2527:106)  
 2.)  ระยะห่างระหว่างขั้นบนัไดปลูกพืชแบบต่อเน่ืองใชว้ดัความแตกต่างระดบัของขั้นบนัได 2  ขั้น
ที่ติดต่อกนัในแนวด่ิง  ซ่ึงหาไดจ้ากสูตร 

VI  =   S  ×  Wb  
100 – S × U 

   เม่ือ      VI    =     ระยะห่างในแนวด่ิง  มีหน่วยเป็นเมตร  
    S    =      ความลาดเทของพื้นที่  หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์
             Wb    =      ความกวา้งของพื้นที่ราบที่ก  าหนด  หน่วยเป็นเมตร 
    U   =      ค่าสมัประสิทธ์ิที่ก  าหนดให ้ 0.75 หรือ 1 
    (ดงัแสดงไวใ้นภาคผนวกที่ 1 ถึง 5) 
 3.)  ระยะห่างระหวา่งคูรับน ้ าขอบเขาและขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบัใชว้ดัความแตกต่างระดบัของ
ขั้นคูรับน ้ าและขั้นบนัได  2   ขั้นที่ติดต่อกนัในแนวด่ิง  ซ่ึงหาไดจ้ากสูตร 

VI  =   (S + 4) ÷ 10 
   เม่ือ      VI    =     ระยะห่างในแนวด่ิง  มีหน่วยเป็นเมตร  
    S    =      ความลาดเทของพื้นที่  หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์

(ดงัแสดงไวใ้นภาคผนวกที่ 6 ถึง 10) 
 3.2  กำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดนิและน ้ำ 
 พื้นที่เป้าหมายที่ท  าการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าเสร็จแลว้จะตอ้งคิดราคาค่าก่อสร้าง
ประกอบแบบเพือ่ของบประมาณมาด าเนินการพฒันาพื้นที่ โดยการค านวณพื้นที่วงรอบขอบเขตใชห้น่วยวดั
เป็นไร่แลว้คูณดว้ยราคากลางต่อไร่ตามที่ไดท้  าความตกลงกบัส านกังบประมาณ     ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นราคา
ถัว่จ่ายเพือ่ใชใ้นการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ ารูปแบบต่างๆที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้     และราคาค่าใชจ่้าย
ต่อไร่ที่ส านกังบประมาณก าหนดใหมี้  2   ราคาไดแ้ก่ 
 1.)  ราคาค่าใชจ่้ายต่อไร่งานพฒันาพื้นที่ดว้ยวธีิอนุรักษดิ์นและน ้ าโดยใชเ้คร่ืองจกัรกล    ด าเนินการ
บนพื้นที่ที่เคร่ืองจกัรกลสามารถก่อสร้าง  คนัดินเบนน ้ า   คนัดินกั้นน ้า  ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบต่อเน่ือง  และ
คูรับน ้ าขอบเขา      ราคา  3,800   บาทต่อไร่   (ดงัแสดงในภาคผนวกที่  11 ) 

2.)  ราคาค่าใชจ่้ายต่อไร่งานพฒันาพื้นที่ดว้ยวธีิอนุรักษดิ์นและน ้ าโดยใชแ้รงคน        ด าเนินการบน
พื้นที่ที่เคร่ืองจกัรกลไม่สามารถก่อสร้างไดจึ้งใชแ้รงคนเพือ่ก่อสร้าง    คนัดินเบนน ้ า     และขั้นบนัไดไมผ้ล
แบบระดบั   ราคา  5,430  บาทต่อไร่    (ดงัแสดงในภาคผนวกที่  12  ) 
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แผนผงักำรออกแบบ 

 

 

แผนที่วำงรอบขอบเขตและระดับ ตรวจวัดควำมลำดชันเฉลีย่ของพื้นที ่

โปรแกรม AutoCAD     

ค ำนวณค่ำระยะห่ำงทำงด้ำนต้ัง(VI) 

ข้อมูลพื้นที่จำกกำรส ำรวจภำคสนำม 

ปรับแต่ง/ใส่เคร่ืองหมำย 

โปรแกรม Terramodel 

แบบแปลนระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำ 

พิจำรณำคดัเลือกมำตรกำรอนุรักษ์ฯ 

ประมำณกำรรำคำค่ำก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำ 

ส่งแบบของบประมำณมำด ำเนินกำร 
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                       ภาพที่  9   การใชโ้ปรแกรม Terramodel สร้างแผนที่วงรอบขอบเขตและแบบแปลน  
                ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 

 
                  ภาพที่  10   การใชโ้ปรแกรม AutoCAD   ตกแต่งแบบแปลนและใส่เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์  
                ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 
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บทที ่4 
แบบแปลนและสัญลกัษณ์ 

 
 การพฒันาพื้นที่ดว้ยวธีิการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าในพื้นที่ท  าการเกษตรของเกษตรกร  ในพื้นที่
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงต่างๆทั้ง  37   ศูนย ์  ซ่ึงพื้นที่ท  าการเกษตรในแต่ละศูนยฯ์นั้นจะมีลกัษณะสภาพ
พื้นที่แตกต่างกนัทางภูมิกายภาพ  และความเหมาะสมของพชืพรรณแต่ละชนิดที่มูลนิธิโครงการหลวงใชใ้น
การแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก การพฒันาพื้นที่ดว้ยวิธีการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าจึงตอ้งมี
แบบแปลนการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าระบุไวอ้ยา่งครบถว้นและชดัเจน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ
และป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายได ้ 

 
1.  แบบแปลนระบบอนุรักษ์ดนิและน ำ้ 
 แบบแปลนระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า เป็นแบบแปลนที่บอกรายละเอียดลักษณะพื้นที่และรูปแบบ
มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ าแบบต่างๆที่จะท าการก่อสร้างในพื้นที่เป้าหมายไวอ้ยา่งครบถว้นชดัเจน เช่น 
มาตราส่วน ทิศทาง ความสูงของพื้นที่ หมุดวงรอบขอบเขต ที่ตั้งและช่ือหมู่บา้น  เส้นทางคมนาคม ล าห้วย 
หรือจุดที่สังเกตไดง่้ายในพื้นที่ เพือ่ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถตรวจสอบหาพื้นที่เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ถึงแมจ้ะท าการส ารวจและออกแบบล่วงหนา้ไวห้ลายปีแลว้ก็ตาม  และรูปแบบมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่
ไดท้  าการออกแบบไวจ้ะตอ้งมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่และการใชป้ระโยชน์ที่ดิน เพื่อให้มาตรการ
อนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างในพื้นที่เป้าหมายนั้น สามารถท าหนา้ที่ป้องกนัและลดอตัราการชะลา้งพงัทลาย
ของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดิน รูปแบบมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ าที่ได้ออกแบบไวจ้ะต้องใส่
เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ก ากบัไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อป้องกนัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดเ้ม่ือท าการก่อสร้าง   
มาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่นิยมใชใ้นการพฒันาพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงไดแ้ก่  คนัดินเบนน ้ า  คนั
ดินกั้นน ้ า  ขั้นบนัไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง  คูรับน ้ าขอบเขา  ขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบั  ทางระบายน ้ า  และ
อาคารชะลอความเร็วของน ้ า  ซ่ึงมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าแบบต่างๆเหล่าน้ีจะมีความเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นที่และการน าไปใชป้ระโยชน์ที่แตกต่างกนั บางคร้ังในพื้นที่เดียวกนัอาจจะเลือกใชม้าตรการอนุรักษดิ์น
และน ้ าเขา้ด าเนินการก่อสร้างไดห้ลายรูปแบบ   
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   ภาพที่  11   ตวัอยา่งแบบแปลนระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 

 
   ที่มา :   ศูนยป์ฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือ  ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6  กรมพฒันาที่ดิน   
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    ภาพที่  12    ตวัอยา่งแบบแปลนภาพตดัตามยาวระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 

 
   ที่มา :   ศูนยป์ฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือ  ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6  กรมพฒันาที่ดิน   
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2.  สัญลกัษณ์แผนทีแ่บบแปลนระบบอนุรักษ์ดนิและน ำ้ 
 2.1 หมุดหลักฐำน  คือหมุดแผนที่ที่ไดท้  าการรังวดัวางต่อเน่ืองกนัไปบนพื้นดิน  โดยทราบต าแหน่ง
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์หรือค่าพิกัดฉากที่นับเน่ืองจากศูนยก์  าเนิด  หมุดหลกัฐานน้ีใช้ส าหรับโยงยดึท าแผนที่
เพื่อให้รู้ต  าแหน่งของที่ดินบนพื้นโลก  เป็นหมุดคอนกรีตหัวส่ีเหล่ียมขนาด  25 x 25  เซนติเมตร  ยาว  50  
เซนติเมตร  ตรงกลางฝังดว้ยหวัหมุดทองเหลืองกลมหรือเหล่ียมราบขนาด  3 x 3  เซนติเมตร  มีจุดศูนยก์ลาง  
พร้อมดว้ยหมายเลขประจ าหมุด  รอบนอกบนหวัหมุดคอนกรีตเขียนอกัษรประจ าเสน้หมายเลขหวัหมุด 
 

 
 ภาพที่  13    สญัลกัษณ์หมุดหลกัฐาน 

 2.2 หมุดหลักเขต  คือหมุดแผนที่ซ่ึงท าการวางออกและเขา้บรรจบกบัหมุดโครงข่าย หมุดแผนที่
ทหารหรือหมุดแผนที่ซ่ึงมีความละเอียดเท่ากนั  เพือ่ใหมี้หมุดแผนที่เขา้ไปถึงที่ดินซ่ึงจะท าการรังวดัท าแผน
ที่วงรอบขอบเขตและระดบัใชใ้นการออกแบบก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า เป็นหมุดคอนกรีตทรงกลม
มีเส้นผ่าศูนยก์ลาง  10  เซนติเมตร  ยาว 25 ถึง 30  เซนติเมตร  ตรงกลางฝังด้วยโลหะหรือตะปู พร้อมเลข
หมายก ากบัไวเ้ช่น  ศปล. 1     ศปล. 2     

 
ภาพที่ 14    สญัลกัษณ์หมุดหลกัเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              สัญลักษณ์หมุดหลักฐำน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลกัษณ์หมุดหลักเขต 
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 2.3  เส้นช้ันควำมสูง    คือเสน้จินตนาการของระดบัที่คงที่บนพื้นดิน  ซ่ึงไดจ้ากการลากเสน้ผา่นจุด
ต่างๆบนพื้นดินที่มีค่าระดบัเท่ากนั  และค่าความต่างระดบัของเส้นชั้นความสูงแต่ละเส้นซ่ึงถูกก าหนดใน
แนวด่ิง  และเส้นชั้นความสูงแต่ละเส้นในโครงงานน้ีก าหนดให้มีความสูงต่างกัน  5  เมตร  เพื่อความ
สะดวกในการพจิารณาออกแบบมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า  

 
ภาพที่  15    สญัลกัษณ์เสน้ชั้นความสูง 
 
  2.4  ทำงระบำยน ้ำ ร่องน ้ำและล ำห้วย     พื้นที่ท  าการเกษตรส่วนมากจะเป็นพื้นที่ราบตามหุบเขา 
และพื้นที่ลาดเชิงเขามกัจะมีร่องน ้ าหรือล าหว้ยอยูแ่ลว้  ขนาดของร่องน ้ ากวา้งและลึกแตกต่างกนัและล าหว้ย
บางแห่งก็มีน ้ าไหลตลอดทั้งปี  มีประโยชน์ใชเ้ป็นทางระบายน ้ าเพื่อรองรับปริมาณน ้ าไหลบ่าบนผิวดินที่
ไหลออกจากระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าที่ก่อสร้างในพื้นที่ และระบายออกจากพื้นที่โดยไม่เกิดการกดัเซาะ
ของน ้ าท  าใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของดินได ้    

 
ภาพที่ 16    สญัลกัษณ์ทางระบายน ้ า  ร่องน ้ าและล าหว้ย 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

           สัญลักษณ์เส้นช้ันควำมสูง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       สัญลกัษณ์ทำงระบำยน ้ำหรือล ำห้วย 
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 2.5 เส้นทำงคมนำคม คือเส้นทางที่เกษตรกรใชใ้นการเดินทางมีหลายลกัษณะบางแห่งเป็นเสน้ทาง
ทุรกนัดารใชไ้ดเ้ฉพาะฤดูแลง้  บางแห่งก็ใชไ้ดต้ลอดทั้งปีเช่น  เป็นทางเดิน  ทางเกวยีน  ทางลูกรัง  และทาง
ลาดยาง ดงันั้นพื้นที่ที่จะท าการพฒันาจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าการส ารวจวงรอบขอบเขตและระดบัจึง
ตอ้งเก็บรายละเอียดของเสน้ทางคมนาคมเหล่าน้ีทุกเสน้ทางและแสดงไวใ้นแผนที่แบบแปลน 

 
ภาพที่  17    สญัลกัษณ์เสน้ทางคมนาคมหรือแนวถนน 
 
 2.6  ภำพตัดตำมยำว คือเสน้ที่ลากผา่นในแนวตั้งฉากกบัเสน้แนวออกแบบมาตรการอนุรักษดิ์นและ
น ้ าตั้งแต่แนวแรกที่อยูบ่นสุดลงมาจนถึงแนวขั้นสุดทา้ยที่อยูล่่างสุดของเนินเขา และเส้นที่ก  าหนดเป็นเส้น
แสดงภาพตดัตามยาวจะท ามุมกบัหมุดหลกัเขตที่ก  าหนดไวใ้นแบบแปลนที่อยูใ่กลสุ้ด  ภาพตดัตามยาวจะ
บอกให้ทราบถึงระยะห่างของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าแต่ละขั้นมีระยะห่างกันเท่าใด และใช้เป็นจุด
ส าหรับวางแนวก่อสร้างหลกัในพื้นที่อีกดว้ย   

 
ภาพที่  18    สญัลกัษณ์ภาพตดัตามยาว 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                  สัญลักษณ์แนวถนน 

 

 

 
 

 

 

 
 

              สัญลักษณ์ภำพตัดตำมยำว 
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 2.7  แนวคนัดินเบนน ้ำ ( Diversion )   คือแนวเส้นทึบที่มีรูปหวัลูกศรที่ปลายทั้งสองขา้งแสดงอยูใ่น
แบบแปลนบริเวณจุดสูงสุดของเนินเขาหรือขั้นสุดทา้ยที่อยูบ่นสุดของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ ามีลกัษณะ
เป็นร่องน ้ าที่มีความกวา้งของทอ้งร่อง  50  เซนติเมตร  ปากร่องน ้ ากวา้ง  1.50  เมตรและมีความลาดเทของ
ผนงัดา้นขา้งของร่องน ้ า 1 ต่อ .5  แนวที่ขดุจะมีการลดระดบั 3  ถึง  5 เปอร์เซ็นต ์น าดินที่ขดุมาถมขา้งร่องน ้ า
ดา้นนอกท าเป็นคนักั้นน ้ าและบดอดัใหแ้น่น 

 
ภาพที่ 19    สญัลกัษณ์คนัดินเบนน ้ า 

 2.8  แนวคนัดินกั้นน ้ำ     คือแนวเสน้ขยกุขยกิอาจจะมีหรือไม่มีหวัลูกศรที่ปลายเสน้ทั้งสองขา้งก็ได ้ 
มกัจะแสดงอยูใ่นแบบแปลนในบริเวณที่มีความลาดชนัน้อยมาก  และมีระยะห่างของแนวเส้นห่างกนัมาก  
คันดินกั้นน ้ ามีรูปร่างลักษณะเป็นคันดินยกสูงจากพื้น  75 เซนติเมตร  ความกว้างของสันคันดิน 50 
เซนติเมตร  ฐานคนัดินกวา้ง   2  เมตร  มี 2  แบบ  แบบระดบัไม่มีหวัลูกศรที่ปลายเสน้เหมือนแบบลดระดบั  

ภาพที่ 20    สญัลกัษณ์คนัดินกั้นน ้ า 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           สัญลกัษณ์คนัดินกั้นน ้ำ 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             สัญลกัษณ์คนัดินเบนน ้ำ 
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 2.9 แนวข้ันบันไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง คือแนวเส้นประอาจจะมีหรือไม่มีรูปหัวลูกศรที่ปลายเส้น
ทั้งสองขา้งก็ได ้แสดงอยูใ่นแบบแปลนบริเวณที่มีความลาดชนัของพื้นที่ไม่มากนกั มีระยะห่างของแนวเส้น
ถ่ีมาก ลกัษณะของขั้นบนัไดจะต่อเน่ืองกนัมีความสูงของขั้นบนัไดแต่ละขั้นสูงในแนวด่ิงต่างกนั .50 ถึง 1  
เมตร  มีความกวา้งของพื้นที่ราบขั้นบนัไดตั้งแต่  2.5  ถึง  12  เมตร  มีทั้งแบบระดบัและแบบลดระดบั  

 
ภาพที่ 21   สญัลกัษณ์ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบต่อเน่ือง 

 
 2.10  แนวขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับ     คือแนวเส้นทึบไม่มีรูปหัวลูกศรที่ปลายเส้นทึบทั้งสองขา้ง 
มีระยะห่างของแนวเส้นทึบไม่ถ่ีและไม่ห่างมากนกั ลกัษณะของขั้นบนัไดจะไม่ต่อเน่ืองกนัมีระยะห่างของ
ขั้นบนัไดแต่ละขั้นทางดา้นลาดเขาห่างกนั 12 ถึง 17  เมตร  มีความกวา้งของพื้นที่ราบขั้นบนัไดตั้งแต่ 1.50 
ถึง 1.75  เมตร  บริเวณที่ราบขั้นบนัไดใชป้ลูกไมผ้ล  และมีคนัคูกั้นน ้ า 
 

 
ภาพที่ 22   สญัลกัษณ์ขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบั 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        สัญลักษณ์ขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับ 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สัญลักษณ์ข้ันบันไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง 
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 2.11  แนวคูรับน ้ำขอบเขำ คือแนวเสน้ทึบยาวและมีเสน้แบ่งเป็นขีดๆ อาจจะมีหรือไม่มีรูปหวัลูกศร
ที่ปลายเสน้ทั้งสองขา้ง มีระยะห่างของแนวเสน้ไม่ถ่ีและไม่ห่างมาก ลกัษณะของขั้นบนัไดจะไม่ต่อเน่ืองกนั
มีระยะห่างของขั้นบนัไดแต่ละขั้นทางดา้นลาดเขาห่างกนั 12 ถึง 17 เมตร  มีความกวา้งของพื้นที่ราบ
ขั้นบนัไดตั้งแต่ 1.50 ถึง 1.75  เมตร  มีทั้งแบบระดบัและแบบลดระดบั  

 
ภาพที่   23    สญัลกัษณ์คูรับน ้ าขอบเขา 

 
 2.12  อำคำรชะลอควำมเร็วของน ำ้    แสดงในแบบแปลนเป็นรูปกล่องส่ีเหล่ียมผนืผา้วางขวางทาง
ระบายน ้ า  ร่องน ้ า  และล าหว้ย  เป็นอาคารที่ก่อสร้างดว้ยแผน่ปูนซีเมนตส์ าเร็จรูปขนาดกวา้ง  .50  เมตร ยาว  
1.50  เมตร วางเรียงแถวขวางทางน ้ า  หรืออาคารชะลอที่ก่อสร้างแบบเกเบี้ยน โดยใชก้ล่องเกเบี้ยนกวา้ง .50  
เมตร  ยาว 1 เมตร   และลึก 1 เมตร  วางเรียงแถวใส่กอ้นหินลงในกล่องใหเ้ตม็ขวางทางน ้ า 
  

 
ภาพที่ 24   สญัลกัษณ์อาคารชะลอความเร็วของน ้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สัญลักษณ์อำคำรชะลอควำมเร็วของน ้ำ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              สัญลักษณ์คูรับน ้ำขอบเขำ 
      



40 
 

บทที ่5 
วธีิกำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน ำ้ 

    
 การพฒันาพื้นที่เกษตรบนที่สูงดว้ยวิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า จะด าเนินการก่อสร้าง
มาตรการอนุรักษท์ี่แตกต่างกนัตามการใชป้ระโยชน์ที่ดิน  ชนิดพืชที่จะปลูก   ลกัษณะของดิน  และสภาพ
ภูมิประเทศ  ซ่ึงมาตรการอนุรักษท์ี่ก่อสร้างในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทั้ง  37  ศูนย ์   ไดแ้ก่  คนัดิน
เบนน ้ า   คนัดินกั้นน ้ า  ขั้นบนัไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง  ขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดับ  คูรับน ้ าขอบเขา และ
อาคารชะลอความเร็วของน ้ า     การด าเนินการพฒันาจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าดงักล่าวขา้งตน้นั้น  จะตอ้ง
ด าเนินการก่อสร้างใหถู้กตอ้งตามแบบแปลนที่ก  าหนดไวทุ้กประการดงัต่อไปน้ี 
 

1.  อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดนิและน ำ้ 
 อุปกรณ์เป็นส่ิงส าคญัที่จะท าให้การปฏิบติังานส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้
ประกอบดว้ย 
 1.)  แผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50000 ของกรมแผนที่ทหาร เป็นอุปกรณ์ที่ใชก้  าหนดจุดพิกดัของวงรอบ
ขอบเขตพื้นที่ที่จะท าการพฒันา  เพือ่ใหก้ารส ารวจคน้หาพื้นที่เป้าหมายที่จะท าการพฒันาในพื้นที่โครงการ
ไดส้ะดวกและถูกตอ้ง    
 2.)  เขม็ทิศ  เป็นอุปกรณ์ใชป้ระกอบกบัแผนที่เพือ่ใหก้ารอ่านและวางแผนที่ไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง 
 3.)  เคร่ืองก าหนดต าแหน่งพิกดับนพื้นโลกใช้ดาวเทียม ( Global Positioning System : GPS)  เป็น
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อ่านต าแหน่งพิกัดบนพื้นโลกใช้ดาวเทียมในบริเวณที่ต้องการทราบ  เพื่อ
ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรงกบัแผนที่ที่ก  าหนดไว ้ 
 4.)  แบบแปลนระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า ที่ออกแบบก าหนดมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่เหมาะสม
กบัสภาพภูมิประเทศและระบุสญัลกัษณ์ไวอ้ยา่งชดัเจน  
 5.)  กลอ้งระดบัอตัโนมตัิ (Automatic level) เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการส ารวจวางแนวก่อสร้างระบบ  
 6.) กล้องวดัมุม (Theodolite หรือ Transiting theodolite) เป็นเคร่ืองมือส ารวจวางแนวหลักของ
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า  และส ารวจหาหมุดวงรอบขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย  
 7.)  ไมร้ะดบั (Leveling rod) จะท าดว้ยไมห้รือโลหะ หรือไฟเบอร์กลาสก็ได ้โดยใชร่้วมกบักลอ้ง
ระดบัเพือ่อ่านขีดแบ่งระดบัซ่ึงอ่านไดจ้นถึงทศนิยม   3   ต  าแหน่ง  
 8.)  เป้าเล็ง เป็นอุปกรณ์ที่ใชต้ั้งบนต าแหน่งที่ตอ้งการหาค่ามุมและใชก้ลอ้งวดัมุม (Theodolite) ส่อง
เล็งมายงัเป้าเล็งแลว้อ่านค่ามุมจากกลอ้งวดัมุม 
 9.)  เทปวดัระยะ (Steel tape) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วดัความยาวหรือระยะทางระหว่างจุด  2  จุด และ
อ่านค่าโดยตรงจากเทปวดัระยะ 
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 10.) ไม้หลัก เป็นอุปกรณ์ที่ท  าด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกขนาดกวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 1.50 ถึง 1.80 เมตร เส่ียม
ปลายดา้นหน่ึงให้แหลม ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึงทาดว้ยสีขาวหรือสีแดงยาวประมาณ 30 ถึง 50 เซนติเมตร 
เพือ่ใชเ้ป็นหลกัปักตามแนวส่องกลอ้ง  
 11.)  รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบดี 4   ใชใ้นการปรับเกล่ียหน้าดินและเศษตอและรากไมใ้นพื้นที่ที่จะ
ท าการพฒันาใหส้ะดวกต่อการส่องกลอ้งวางแนวและก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 
 12.)  รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบดี 3 ใชใ้นการขดุเจาะเคล่ือนยา้ยดินบริเวณแนวก่อสร้างระบบอนุรักษ์
ดินและน ้ า ใหเ้ป็นรูปร่างตามรูปแบบที่ไดก้  าหนดไวใ้นแบบแปลน 
 13.)  จอบเป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า   โดยท าการขดุเคล่ือนที่ยา้ยดิน
ตามแนวที่ก  าหนดไว ้
 

2.  ขั้นตอนกำรเข้ำด ำเนินกำรพฒันำพืน้ที่ 
 2.1  กำรวำงแผน    
 เป็นขั้นตอนที่มีความส าคญัที่จะท าให้การปฏิบตัิงานส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้จึงตอ้งมี
การวางแผนดงัน้ี 
 1.)  การวางแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ตอ้งมีการวางแผนการเบิกจ่ายเงินใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
ปฏิบตัิงาน  
                2 .)   การวางแผนการปฏิบัติงาน   เพื่อให้การก่อสร้างเสร็จตามเป้าหมายที่ก  าหนดไวจึ้งต้อง
พจิารณาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานไดด้งัน้ี 
 2.1)   แรงงาน  จึงตอ้งวางแผนการปฏิบัติงานให้อยู่ในช่วงที่แรงงานในพื้นที่ว่างงานหรือนอก
ฤดูกาลเพาะปลูกเพราะจะมีแรงงานเหลือหรือมากพอกบัความตอ้งการใชแ้รงงานเพื่อก่อสร้างและตกแต่ง
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าใหไ้ดม้าตรฐานตามที่แบบแปลนก าหนด 
 2.2 )  ฤดูกาลเพาะปลูกพืช  การท าการเกษตรบนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงจะ
ท าการเตรียมดินเพือ่การเพาะปลูกพชืระหวา่งเดือนเมษายนของทุกปีดงันั้นจึงตอ้งวางแผนการปฏิบตัิงานให้
การก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าใหแ้ลว้เสร็จก่อนเดือนดงักล่าว 
 2.3)   ฤดูฝน  เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าอยา่งมากทั้งการก่อสร้าง
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าดว้ยเคร่ืองจกัรกลและแรงคน  เพราะเม่ือฝนตกจะท าใหดิ้นช้ืนแฉะและเหนียวท าให้
ดินล่ืนประกอบกบัเป็นพื้นที่ลาดชนัจึงเป็นอนัตรายต่อการใชเ้คร่ืองจกัรกล    
 2.2  กำรประสำนงำนและกำรประชุมช้ีแจงกำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำ  
 ก่อนเขา้ด าเนินการในพื้นที่ตอ้งติดต่อประสานงานกบัศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง เพือ่แจง้และนดั
หมายใหเ้กษตรกรเขา้ร่วมประชุมเพือ่รับฟังขั้นตอน  วธีิการพฒันาพื้นที่  แผนการปฏิบตัิงาน  และ
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ก าหนดการเขา้ด าเนินการพฒันาจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า เพือ่ประโยชน์ในการร่วมมือกนัพฒันาพื้นที่
เป้าหมายใหส้ าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้  

 
            ภาพที่  25   การประชุมช้ีแจงเกษตรกร 
 2.3   กำรส ำรวจหำพื้นที่เป้ำหมำยในพื้นที่   
 โดยใชเ้คร่ืองก าหนดต าแหน่งโดยใชด้าวเทียม(Global Positioning System : GPS) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
ในการหาต าแหน่งและความสูงของจุดที่ก  าหนดบนพื้นโลกซ่ึงจะท าให้ทราบว่าจุดเหล่านั้นมีค่าพิกดัและ
ความสูงเท่าใด ทั้งน้ีตอ้งอาศยัการรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยูร่อบโลก        ซ่ึงจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วย
ในการส ารวจหาพื้นที่เป้าหมายที่ก  าหนดไวใ้นแผนที่ภูมิประเทศ  1 : 50000ได้สะดวกและถูกตอ้งแม่นย  า
กว่าการส ารวจหาพื้นที่ด้วยการสังเกตลักษณะภูมิประเทศดว้ยตาเปล่า  เพราะพื้นที่เป้าหมายมีการส ารวจ
ล่วงหนา้ไวห้ลายปี  สภาพพื้นที่ก็รกทึบดว้ยหญา้หรือป่าละเมาะและบางพื้นที่หมุดวงรอบหลุดหายไปท าให้
การคน้หาพื้นที่เป้าหมายท าไดย้ากยิง่ขึ้น   

                        
      ภาพที ่ 26    การส ารวจหาพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ดว้ยเคร่ืองก าหนดต าแหน่งโดยใชด้าวเทียม  
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 2.4   ส ำรวจตรวจสอบแผนที่แบบแปลนระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำ   
 ซ่ึงเป็นวงรอบปิด (Close traverse) หมายถึง เส้นส ารวจที่เขา้บรรจบตวัเองหรือเขา้บรรจบหมุดที่
ทราบค่าพกิดัแลว้ ซ่ึงเส้นส ารวจแต่ละเสน้จะทราบหรือถูกก าหนดโดยระยะทาง เม่ือส ารวจหาหมุดวงรอบ
ในพื้นที่พบแล้วตรวจสอบว่าตรงกับหมุดใดในแบบแปลนแล้วหาหมุดต่อไป โดยใช้กล้องวัดมุม 
(Theodolite) เม่ือส ารวจหาพบทุกหมุดแลว้ก็จะทราบวงรอบขอบเขตของพื้นที่ที่จะท าการพฒันา   
 

              
   ภาพที ่ 27    การส ารวจตรวจสอบวงรอบขอบเขตแบบแปลน 

 
3.  วธีิกำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดนิและน ำ้ 

 เม่ือด าเนินการประชุมช้ีแจงเกษตรกรในพื้นที่และร่วมกันส ารวจหาพื้นที่ เป้าหมายพร้อมทั้ ง
ตรวจสอบวงรอบขอบเขตพื้นที่อยา่งละเอียดถูกตอ้งตรงตามที่แบบแปลนก าหนดแลว้  ด าเนินการก่อสร้าง
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1   กำรปรับเกลี่ยพื้นที่   
 เป็นการด าเนินการปรับพื้นที่เก็บเศษตอ  รากไม ้ และเปิดพื้นที่ป่าเหล่าใหเ้ป็นพื้นที่โล่งเตียนตลอด
ทั้งแปลงเพื่อสะดวกต่อการส่องกล้องวางแนว  ถ้าเป็นงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าโดยใช้
เคร่ืองจกัรกลจะใชร้ถแทรกเตอร์ตีนตะขาบดี  4      ท  าการปรับเกล่ียพื้นที่      และถา้เป็นงานก่อสร้างโดยใช้
แรงคนก็จะท าการจา้งแรงงานภายในพื้นที่ท  าการแผว้ถางป่าเหล่าใหโ้ล่งเตียน 
 3.2   กำรส่องกล้องเพ่ือวำงแนวระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำ   
 เม่ือด าเนินการปรับพื้นที่ให้โล่งเตียนแลว้ก็ท  าการเดินส ารวจให้ทัว่บริเวณพื้นที่เพื่อท าการคดัเลือก
ท าเลพื้นที่ให้เป็นตวัแทนในการวางแนวหลักและให้สอดคล้องกับภาพตดัตามยาวที่ก  าหนดไวใ้นแบบ
แปลนใชใ้นการวางแนวหลกัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าดงัน้ี 
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 1.)   การวางแนวหลกั (Main line)  เม่ือพิจารณาคดัเลือกภาพตดัตามยาวที่ก  าหนดไวใ้นแบบแปลน
ใชเ้ป็นตวัแทนในการวางแนวหลกัก าหนดระยะห่างของแนวระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า  โดยใชก้ลอ้งวดัมุม 
(Theodolite) ท าการส่องกลอ้งเปิดมุมจากหมุดวงรอบที่แบบก าหนดไวไ้ปยงัจุด  A  ท าการวดัระยะห่างดว้ย
เทปวดัระยะตามที่แบบก าหนดจากนั้นท าการยา้ยกลอ้งวดัมุมมาตั้งกลอ้งที่จุด  A  ท  าการส่องกลอ้งกลบัไป
ยงัจุดที่ตั้งกลอ้งจุดแรกแลว้เปิดมุมตามที่ก  าหนดไวส่้องกลอ้งไปยงัจุด  B และท าการวดัระยะห่างตามที่แบบ
แปลนก าหนดไว ้  ก็จะไดร้ะยะห่างจากจุด  A  ไปยงัจุด  B  ใชเ้ป็นแนวหลกัจากนั้นท าการวดัระยะดว้ยเทป
เพือ่แบ่งระยะห่างของแนวหลกัออกเป็นช่วงๆ มีระยะห่างแต่ละช่วงตามที่แบบแปลนก าหนดไวเ้พื่อใชเ้ป็น
แนวก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า    และใชไ้มห้ลกัที่ทาดว้ยสีขาวหรือสีแดงปักสลบักนัตามระยะทางที่
ก  าหนดจนครบก็จะไดแ้นวหลกัของระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าแต่ละขั้น 

 
           ภาพที่  28  การวางแนวหลกัของระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 
 
 2.)   การวางแนวก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า โดยใชก้ลอ้งระดบั (Level) และไมร้ะดบั อ่านค่า
ระดับจากแนวหลัก(Main line) ที่ก  าหนดให้  และส่องกล้องถ่ายค่าระดับออกจากแนวหลักโดยให้มี
ระยะห่างกนัทุกๆ   10 เมตร และมีค่าระดบัเท่ากนัหรือลดระดบัแลว้แต่แบบแปลนก าหนดไว ้ ปักดว้ยไม้
หลกัที่มีสีเดียวกนัตลอดทั้งแนว และเม่ือท าการส่องกลอ้งวางแนวใหม่ก็ใชไ้มห้ลกัอีกสีหน่ึงปักสลบักนัเพื่อ
ป้องกันการสับสนหรือหลงแนว  และท าการส่องกลอ้งวางแนวตามหลักที่ก  าหนดให้จนครบ จะไดแ้นว
ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด   จากนั้นท าการตรวจสอบและดดัแนวตามไมห้ลกั
ที่ปัก แยกเป็นสี คือ เป็นสีแดงตลอดแนวหรือสีขาวตลอดแนว  โดยสังเกตและเล็งตามแนวหลกัที่ปักไวจ้ะ
เห็นทั้งแนวตรงและแนวโคง้ที่ไม่สม ่าเสมอกนั ท าการดดัแนวระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ไมห้ลกัปักไวใ้ห้มี
แนวตรงและแนวโคง้ที่สวยงามเพือ่ความสะดวกและง่ายต่อการก่อสร้าง   
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                ภาพที่  29    การส ารวจวางแนวระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 
 
 3.3   กำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำโดยใช้แรงคน   
  การก่อสร้างด้วยวิธีการน้ีจะท าการก่อสร้างในพื้นที่ที่ มีความลาดชันสูงประมาณ  50  ถึง  60  
เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงเคร่ืองจกัรกลไม่สามารถท างานไดเ้ป็นอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์น   
 1.)   การขุดกรุยแนวระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า  เป็นการขดุเคล่ือนยา้ยดินโดยเร่ิมขดุตั้งแต่จุดก่ึงกลาง
ของระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าเขา้ดา้นในจนถึงแนวไมห้ลกัที่ปักไว ้  ท  าการเคล่ือนยา้ยดินมาถมที่ต  ่าดา้นนอก
เพือ่ใหมี้บริเวณที่ราบกวา้งไม่ต ่ากวา่  1.50  เมตร  โดยใหมี้ความลาดเทผกผนักลบัเขา้ดา้นใน  10  เปอร์เซ็นต ์
และความสูงของผนงัดา้นขา้งไม่เกิน  .80  เมตร  แรงงานที่ใชข้ดุเคล่ือนยา้ยดิน  1  คน  สามารถขดุกรุยแนว
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า กวา้ง 1.50  ถึง  2  เมตร ยาว   8  ถึง  10  เมตร ต่อ  1  วนั   
 2.)   การขุดปรับระดบัและตบแต่งระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า  เพื่อบดอดัดินให้แน่นไปตามที่ไดขุ้ด
กรุยแนวไวเ้พือ่ใหแ้นวระบบอนุรักษดิ์นและน ้ ามีความกวา้งหรือมีคนัดิน  และไดร้ะดบัตามที่แบบแปลนได้
ก าหนดไว ้ แรงงาน  1  คน ขดุปรับแต่งระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าไดเ้ป็นระยะทาง  12 ถึง 15  เมตร ต่อ  1  วนั   

  
   ภาพที ่ 30    การก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าโดยใชแ้รงคน   
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 3.4   กำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำโดยใช้เคร่ืองจักรกล   
 การก่อสร้างด้วยวิธีการน้ีจะท าการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่เกิน 50  เปอร์เซ็นต์ ซ่ึง
เคร่ืองจกัรกลสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 1.)   การกรุยแนวก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า    เป็นการขุดเจาะเคล่ือนยา้ยดินโดยใชใ้บมีด
หน้าของรถแทรกเตอร์ดี 3  ปรับเอียงมุมใบมีดขดุเจาะดินไปตามแนวระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ไมห้ลกัปัก
ไวใ้นพื้นที่ตลอดแนว โดยเคล่ือนยา้ยดินมาถมที่ต  ่าดา้นนอกใหมี้บริเวณที่ราบกวา้งไม่ต ่ากวา่  2  เมตร  และ
ให้มีความลาดเทผกผนักลบัเขา้ดา้นใน  10  เปอร์เซ็นต ์(ต่างระดบั 15 ถึง 20  เซนติเมตร) และความสูงของ
ผนงัดา้นขา้งไม่เกิน  .80  เมตร   

   
              ภาพที่   31   การก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าโดยใชเ้คร่ืองจกัรกล   
 2.)   การขุดปรับระดบัและตบแต่งระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า    เป็นการขุดปรับแต่งและบดอัดดิน
โดยใช้แรงคนให้แน่นไปตามที่รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบไดขุ้ดกรุยแนวและปรับเกรดระดบัไวเ้พื่อให้แนว
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ ามีความกวา้งหรือมีคนัดินไดร้ะดบัตามที่แบบแปลนไดก้ าหนดไว ้                                        

 

 
                ภาพที่  32    การตกแต่งระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าโดยใชแ้รงคน  

 

 



47 
 

4.  มำตรกำรอนุรักษ์ดนิและน ำ้ 
 การท าการเกษตรบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงที่มีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลางตั้งแต่  400  เมตรขึ้นไป  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาเต้ียๆไปจนถึงภูเขาสูง
สลับซับซ้อน  สภาพพื้นที่ป่าไม้มีทั้ งป่าเส่ือมโทรมไปจนถึงป่าดิบเขา  ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียประมาณ  
1,466.39  มิลลิเมตร  และมีอากาศหนาวเยน็อุณหภูมิเฉล่ีย  21.59  องศาเซลเซียส  เกษตรกรเป็นชาวไทย
ภูเขาท าการเกษตรโดยท านาขั้นบนัไดตามหุบเขาเพื่อปลูกขา้วและใชพ้ื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความลาดชนัสูง
ปลูกพืชไร่แบบไร่หมุนเวยีน  ลกัษณะดินมีตั้งแต่ดินต้ืนจนถึงดินลึก  เน้ือดินมีทั้งดินทรายจนถึงดินเหนียว  
สีดินมีสีน ้ าตาลจนถึงแดง  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัจนถึงด่างแก่  ความอุดมสมบูรณ์ของดินผนัแปรไปตั้งแต่
ต  ่าจนถึงสูง  ดังนั้ นการท าการเกษตรบนพื้นที่ดังกล่าวถ้าเกษตรกรใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ าที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จะเป็นการเร่งกระบวนการการชะลา้งพงัทลายของดินให้มีความ
รุนแรงมากขึ้น  เพื่อลดปัญหาดังกล่าวกรมพฒันาที่ดินโดยศูนยป์ฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือจึงเขา้
ด าเนินการแก้ไขดว้ยวิธีการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าเลือกใชม้าตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
ระบบการผลิต   เพื่อพฒันาพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงให้มีความ
เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกพืชและลดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน  มาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่
เหมาะสมมีดงัน้ี 
 4.1   คนัดินเบนน ้ำ (Diversion) 
 เป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อตอ้งการป้องกนัปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดินที่เกิด
จากฝนตกในช่วงฤดูฝน  และเป็นน ้ าไหลบ่าหน้าดินนอกพื้นที่พฒันาไม่ให้ไหลเขา้ในพื้นที่มากัดเซาะ
ผิวหน้าดินและมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ าที่ก่อสร้างขึ้นให้ช ารุดเสียหายได้  และระบายออกไปยงัทาง
ระบายน ้ าหรือล าห้วยโดยปลอดภัยที่ สุด  ดังนั้ นคันดินเบนน ้ าจึงเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ าที่ มี
ความส าคญัและจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการก่อสร้างในทุกสภาพพื้นที่ที่มีปัญหาน ้ าไหลบ่าหน้าดินไหลเขา้มา
สร้างความเสียหายใหก้บัพื้นที่ที่ด  าเนินการพฒันาได ้  

 
           ภาพที่  33   คนัดินเบนน ้ า (Diversion)  
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 ประโยชน์ของคนัดินเบนน ้ำ 
 1.)   ใชป้้องกนัปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดินที่อยูน่อกพื้นที่ไม่ใหไ้หลเขา้ในพื้นที่ที่จะท าการพฒันา 
 2.)   ใชเ้ป็นทางระบายน ้ าไหลบ่าหนา้ดินระบายออกไปยงัล าหว้ยหรือพื้นที่ป่าโดยปลอดภยั   
 3.)   ช่วยลดปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดินนอกพื้นที่ไม่ใหไ้หลเขา้มาสร้างความเสียหายในพื้นที่พฒันา 
 4.)   ช่วยลดปริมาณการสูญเสียดิน  โดยเฉพาะการลดอตัราการพงัทลายของดิน 
 5.)   ป้องกนัการเกิดน ้ าบ่าในบริเวณที่มีฝนตกชุก 
 ข้อจ ำกัดของคนัดินเบนน ้ำ   
 1.)   ความจุของทางน ้ าของคนัดินเบนน ้ าจะตอ้งรับน ้ าที่สูงสุด (Peak runoff rate)   ยอ้นหลงัในช่วง 
10 ปี (Return period) ได ้
 2.)   ทางน ้ า (Water way) จะตอ้งมีช่วงเผือ่ลน้ (Free board)  ไม่ต  ่ากวา่   15   เซนติเมตร 
 3.)   ทางน ้ ามีระยะทางยาวไดไ้ม่เกิน  300   เมตร 
 4.)   ความลาดเทของทางน ้ ามีความลาดเทไม่เกิน  3   ถึง   5  เปอร์เซ็นต ์ 
 5.)   เป็นวธีิการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ตอ้งลงทุนในการก่อสร้างและดูแลรักษาสูง 
 
 4.2   คนัดินกั้นน ้ำ (Broad  base  terrace) 
 เป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อตอ้งการตดัความยาวของความลาดชนัให้มีช่วง
สั้นๆเพื่อลดความรุนแรงของการชะลา้งพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน และใชพ้ื้นที่ระหวา่ง
คนัดินกั้นน ้ าเป็นพื้นที่ เพาะปลูกพืช  ดังนั้ นคันดินกั้นน ้ าจึงเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ าที่มีความ
เหมาะสมที่จะด าเนินการก่อสร้างในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน  10  เปอร์เซ็นต์  และมีฝนตกใน
ปริมาณที่นอ้ยไปจนถึงปานกลาง   ซ่ึงไดท้  าการก่อสร้างในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองเขียวและ
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงพระบาทห้วยตม้เน่ืองจากสภาพพื้นที่ทั้ง  2  ศูนยน้ี์เป็นพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่  
และแนวคนัดินกั้นน ้ ามีอยู ่ 2 แบบไดแ้ก่  
 1.)    คนัดินกั้นน ้ าแบบระดบั ( Level  หรือ Ridge  type  terrace ) จะมีระดบัเดียวกนัตลอดแนวและ
มีร่องน ้ าหนา้คนัดินเพือ่เก็บกกัน ้ าและตะกอนดินทั้งหมดไม่ใหถู้กพดัพาออกจากพื้นที่  แบบน้ีเหมาะส าหรับ
พื้นที่ที่มีฝนตกในปริมาณที่นอ้ยไปจนถึงปานกลาง  เพราะจะช่วยรักษาระดบัความช้ืนไดม้าก 
 2.)  คันดินกั้ นน ้ าแบบลดระดับ ( Grade  หรือ Channel  type  terrace )  ลักษณะการก่อสร้าง
เหมือนกบัแบบระดบัเพียงแต่แนวที่ขุดจะมีการลดระดบั 3   ถึง  5 เปอร์เซ็นต ์ เพื่อลดการพงัทลายของดิน
โดยการระบายน ้ าออกจากพื้นที่และลดความยาวของความลาดเทท าให้อตัราการไหลของน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน
ลดลง 
 



49 
 

 
          ภาพที่  34  คนัดินกั้นน ้ า (Broad  base  terrace) 

 ประโยชน์ของคนัดินกั้นน ้ำ  ทั้ง 2  แบบ 
 1.)   ใชป้้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน 
 2.)   คนัดินกั้นน ้ าแบบระดบัใชก้กัเก็บน ้ าเพือ่ใหพ้ื้นที่มีความชุ่มช้ืน 
 3.)   คนัดินกั้นน ้ าแบบลดระดบัใชเ้ป็นทางระบายน ้ าไหลบ่าหนา้ดินระบายออกจากพื้นที่ 
 4.)   พื้นที่ระหวา่งคนัดินกั้นน ้ าใชเ้พาะปลูกพชืไร่และไมผ้ล  
 5.)   ท  าหนา้ที่ลดความยาวของความลาดเทของพื้นที่  
 6.)   ช่วยลดปริมาณการสูญเสียดิน  โดยเฉพาะการลดอตัราการพงัทลายของดิน 
 7.)   ป้องกนัการเกิดน ้ าบ่าในบริเวณที่มีฝนตกชุก 
 8.)   พื้นที่เพาะปลูกระหวา่งคนัดินสามารถใชเ้คร่ืองจกัรกลท าการไถพรวนพื้นที่ไดส้ะดวก 
 ข้อจ ำกัดของคนัดินกั้นน ้ำ  เฉพำะ แบบลดระดับ  
 1.)   ความจุของทางน ้ าของคนัดินกั้นน ้ าจะตอ้งรับน ้ าที่สูงสุด (Peak runoff rate) ยอ้นหลงัในช่วง 10  
ปี (Return period)ได ้           
 2.)   คนัดินกั้นน ้ าแบบลดระดบั  ทางน ้ ามีระยะทางยาวไดไ้ม่เกิน  300   เมตร 
 3.)   ความลาดเทของทางน ้ ามีความลาดเทไม่เกิน   3    ถึง    5  เปอร์เซ็นต ์ 
 4.)   เป็นวธีิการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ตอ้งลงทุนในการก่อสร้างและดูแลรักษาสูง 
  
 4.3  ข้ันบันไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง ( Bench Terrace ) 
 เป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อตอ้งการตดัความยาวของความลาดชนัให้มีช่วง
สั้นๆเพื่อลดความรุนแรงของการชะล้างพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดิน และใช้พื้นที่ราบ
ขั้นบนัไดเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืช   ดงันั้นขั้นบนัไดปลูกพชืแบบต่อเน่ืองจึงเป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่
มีความเหมาะสมที่จะด าเนินการก่อสร้างในทุกสภาพพื้นที่หรือทั้ง 3  กลุ่มพื้นที่ศูนยท์ี่มีปัญหาน ้ าไหลบ่า
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หน้าดินมากดัเซาะผิวหน้าดินเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินท าให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์  และแนว
ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบต่อเน่ืองมีอยู ่ 2   แบบไดแ้ก่  
 1.)   ขั้นบนัไดปลูกพืชแบบระดับ  จะมีระดับเดียวกันตลอดแนว เพื่อเก็บกักน ้ าและตะกอนดิน
ทั้งหมดไม่ให้ถูกพดัพาออกจากพื้นที่  แบบน้ีเหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีฝนตกในปริมาณที่น้อยไปจนถึงปาน
กลาง  เพราะจะช่วยรักษาระดบัความช้ืนไดม้าก 
 2.)   ขั้นบนัไดปลูกพืชแบบลดระดบั  ลกัษณะการก่อสร้างเหมือนกบัแบบระดบัเพียงแต่แนวที่ขุด
จะมีการลดระดับ 3  ถึง  5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดการพงัทลายของดินโดยการระบายน ้ าออกจากพื้นที่และลด
ความยาวของความลาดเทท าใหอ้ตัราการไหลของน ้ าไหลบ่าหนา้ดินลดลง                         

 
                        ภาพที ่ 35   ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบต่อเน่ือง ( Bench Terrace ) 
 ประโยชน์ของข้ันบันไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง ทั้ง 2  แบบ 
 1.)   ใชป้้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน 
 2.)   ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบระดบัใชก้กัเก็บน ้ าเพือ่ใหพ้ื้นที่มีความชุ่มช้ืน 
 3.)   ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบลดระดบัใชเ้ป็นทางระบายน ้ าไหลบ่าหนา้ดินระบายออกจากพื้นที่  
 4.)   พื้นที่ราบขั้นบนัไดทั้ง  2  แบบใชป้ลูกพชืผกั  พชืไร่ ไมด้อก  และไมผ้ล 
 5.)   ท าหนา้ที่ลดความยาวของความลาดเทของพื้นที่  
 6.)   ช่วยลดปริมาณการสูญเสียดิน  โดยเฉพาะการลดอตัราการพงัทลายของดิน 
 7.)   ป้องกนัการเกิดน ้ าบ่าในบริเวณที่มีฝนตกชุก 
 8.)   พื้นที่เพาะปลูกระหวา่งขั้นบนัไดปลูกพชืสามารถใชเ้คร่ืองจกัรกลท าการไถพรวนพื้นที่ได ้
 ข้อจ ำกัดของข้ันบันไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง  
 1.)   ขั้นบนัไดปลูกพชืเหมาะส าหรับการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีระบบส่งน ้ าชลประทาน 
 2.)   สามารถก่อสร้างขั้นบนัไดแบบน้ีไดใ้นพื้นที่ที่มีความลาดชนัไม่เกิน  30  เปอร์เซ็นต ์
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 3.)   ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบลดระดบัมีระยะทางยาวไดไ้ม่เกิน  300   เมตร  และความลาดเทของทาง 
น ้ ามีความลาดเทไม่เกิน 3    ถึง   5    เปอร์เซ็นต ์ 
 4.)   เป็นวธีิการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ตอ้งลงทุนในการก่อสร้างและดูแลรักษาสูง 
 
 4.4   คูรับน ้ำขอบเขำ (Hillside ditch)  
 เป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อตอ้งการตดัความยาวของความลาดชนัให้มีช่วง
สั้นๆเพื่อลดความรุนแรงของการชะลา้งพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน และใชพ้ื้นที่ระหวา่ง
คูรับน ้ าขอบเขาเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืช   ดงันั้นคูรับน ้ าขอบเขาจึงเป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่มีความ
เหมาะสมที่จะด าเนินการก่อสร้างในทุกสภาพพื้นที่หรือทั้ง 3  กลุ่มพื้นที่ศูนยท์ี่มีปัญหาน ้ าไหลบ่าหน้าดินมา
กดัเซาะผวิหนา้ดินเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินท าใหดิ้นสูญเสียความอุดมสมบูรณ์  และคูรับน ้ าขอบเขามี
อยู ่ 2 แบบไดแ้ก่  
 1.)   คูรับน ้ าขอบเขาแบบระดบั (Level hillside ditch) มีระดบัเดียวกนัตลอดแนว เพือ่เก็บกกัน ้ าและ
ตะกอนดินทั้งหมดไม่ให้ถูกพดัพาออกจากพื้นที่  แบบน้ีเหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีฝนตกในปริมาณที่น้อยไป
จนถึงปานกลาง  เพราะจะช่วยรักษาระดบัความช้ืนไดม้าก 
 2.)  คูรับน ้ าขอบเขาแบบลดระดับ (Graded hillside ditch) ลักษณะการก่อสร้างเหมือนกับแบบ
ระดบัเพียงแต่แนวที่ขุดจะมีการลดระดบั 3  ถึง  5 เปอร์เซ็นต ์เพื่อลดการพงัทลายของดินโดยการระบายน ้ า
ออกจากพื้นที่และลดความยาวของความลาดเทท าใหอ้ตัราการไหลของน ้ าไหลบ่าหนา้ดินลดลง             

 
    ภาพที ่  36   คูรับน ้ าขอบเขา (Hillside ditch) 
 ประโยชน์ของคูรับน ้ำขอบเขำ ทั้ง 2  แบบ 
 1.)  ใชป้้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน 
 2.)   คูรับน ้ าขอบเขา แบบระดบัใชก้กัเก็บน ้ าเพือ่ใหพ้ื้นที่มีความชุ่มช้ืน 
 3.)   คูรับน ้ าขอบเขา แบบลดระดบัใชเ้ป็นทางระบายน ้ าไหลบ่าหนา้ดินระบายออกจากพื้นที่  
 4.)   พื้นที่ระหวา่งคูรับน ้ าขอบเขา ทั้ง  2  แบบใชป้ลูกพชืผกั  พชืไร่ และไมผ้ล 
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 5.)   ท าหนา้ที่ลดความยาวของความลาดเทของพื้นที่  
 6.)   ช่วยลดปริมาณการสูญเสียดิน  โดยเฉพาะการลดอตัราการพงัทลายของดิน 
 7.)   ป้องกนัการเกิดน ้ าบ่าในบริเวณที่มีฝนตกชุก 
 ข้อจ ำกัดของคูรับน ้ำขอบเขำ 
 1.)   ความจุของทางน ้ าของคูรับน ้ าขอบเขาแบบลดระดบัจะตอ้งรับน ้ าที่สูงสุด (Peak runoff rate)  
ยอ้นหลงัในช่วง 10 ปี (Return period)            
 2.)   คูรับน ้ าขอบเขาแบบลดระดบัมีระยะทางยาวไดไ้ม่เกิน   300   เมตร 
 3.)   ความลาดเทของคูรับน ้ าขอบเขาแบบลดระดบัมีความลาดเทไม่เกิน 3    ถึง    5   เปอร์เซ็นต ์ 
 4.)   เป็นวธีิการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ตอ้งลงทุนในการก่อสร้างและดูแลรักษาสูง 
 
 4.5  ขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับ (Orchard hillside terrace) 
 เป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ าที่ก่อสร้างเป็นขั้นที่ราบแคบๆชนิดลาดเทกลับเข้าด้านในไม่
ต่อเน่ืองกนัและยาวไปตามแนวระดบัของพื้นที่  มีความกวา้งของพื้นที่ราบ 1.75  เมตร  แนวที่ขุดจะไม่มีการ
ลดระดบัเพือ่เก็บกกัตะกอนดินทั้งหมดไม่ใหถู้กพดัพาออกจากพื้นที่ และขอบนอกของขั้นบนัไดท าเป็นคนั
กั้นน ้ าสูง  25  เซนติเมตร  กวา้ง 30  เซนติเมตร  บดอดัให้แน่น  และทุกระยะ 6  ถึง 8 เมตรท าคนักั้นน ้ ายาว
ประมาณ 1 เมตร  ยืน่เขา้ไปในพื้นที่คูรับน ้ าเพือ่เฉล่ียน ้ าในคูรับน ้ าใหมี้ปริมาณที่เท่ากนั เพือ่ตดัความยาวของ
ความลาดชนัใหมี้ช่วงสั้นๆเพือ่ลดความรุนแรงของการชะลา้งพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน
และบริเวณที่ราบของคูรับน ้ าขุดหลุมส าหรับปลูกไม้ผลมีระยะห่างของหลุม  6  ถึง 8  เมตร และใชพ้ื้นที่
ระหวา่งขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบัเป็นพื้นที่เพาะปลูกพชื   ดงันั้นขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบัจึงเป็นมาตรการ
อนุรักษดิ์นและน ้ าที่มีความเหมาะสมที่จะด าเนินการก่อสร้างในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงหรือทั้ง 3  
กลุ่มพื้นที่ศูนยท์ี่มีปัญหาน ้ าไหลบ่าหน้าดินมากดัเซาะผิวหน้าดินเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินท าให้ดิน
สูญเสียความอุดมสมบูรณ์   

 
                                     ภาพที ่   37  ขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบั (Orchard hillside terrace) 
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 ประโยชน์ของขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับ  
 1.)   ใชป้้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน 
 2.)   ขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบั ใชก้กัเก็บน ้ าเพือ่ใหพ้ื้นที่มีความชุ่มช้ืน 
 3.)   พื้นที่ระหวา่งขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบั ใชป้ลูกพชืผกั  และพชืไร่ 
 4.)   ท าหนา้ที่ลดความยาวของความลาดเทของพื้นที่  
 5.)   ช่วยลดปริมาณการสูญเสียดิน  โดยเฉพาะการลดอตัราการพงัทลายของดิน 
 6.)   ป้องกนัการเกิดน ้ าบ่าในบริเวณที่มีฝนตกชุก  
 ข้อจ ำกัดของขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับ 
 1.)   ความจุของขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบั จะตอ้งรับน ้ าที่สูงสุด (Peak runoff rate)ยอ้นหลงัในช่วง 
10 ปี (Return period)ได ้          
 2.)   เป็นวธีิการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ตอ้งลงทุนในการก่อสร้างและดูแลรักษาสูง 
 
 4.6   ทำงระบำยน ้ำหรือล ำห้วย  ( Water way  or  Creek ) 
 ด าเนินการก่อสร้างโดยการขุดเคล่ือนยา้ยดินให้เป็นร่องน ้ ารูปพาราโบล่าที่มีความลึกของทอ้งร่อง
ประมาณ  50  เซนติเมตร  เพือ่รองรับน ้ าที่ระบายออกจากระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าลงไปสู่ร่องระบายน ้ าตาม
ธรรมชาติ  หรือใชล้  าหว้ยในพื้นที่รองรับน ้ าจากระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ระบายออกจากพื้นที่  
 

 
                    ภาพที ่  38   ทางระบายน ้ าหรือล าหว้ย  ( Water way  or  Creek )    
 ประโยชน์ของทำงระบำยน ้ำ หรือล ำห้วย   
 1.)  ใชเ้ป็นที่รองรับปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดินจากระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 
 2.)   ใชเ้ป็นทางระบายน ้ าออกจากพื้นที่พฒันาไปสู่ล าหว้ยธรรมชาติหรือพื้นที่ป่าที่ปลอดภยั 
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 3.)   ท  าหนา้ที่ลดความยาวของมาตรการอนุรักษท์ี่มีความยาวเกิน   300    เมตร 
 4.)   ช่วยลดปริมาณการสูญเสียดิน  โดยเฉพาะการลดอตัราการพงัทลายของดิน 
 5.)  ป้องกันการเกิดน ้ าบ่าในบริเวณที่ มีฝนตกชุกและระบายออกไปยงัล าห้วยหรือพื้นที่ ป่าที่
ปลอดภยั 
 ข้อจ ำกัดของทำงระบำยน ้ำ 
 1.)   ความจุของทางน ้ าจะต้องรับน ้ าที่สูงสุด (Peak runoff rate) ยอ้นหลังในช่วง 10 ปี (Return 
period) ได ้และทางน ้ า (Water way) จะตอ้งมีช่วงเผือ่ลน้ (Free board) ไม่ต  ่ากวา่   15  เซนติเมตร 
 2.)  เป็นวิธีการที่ตอ้งใชค้วบคู่กบัวิธีการอ่ืน เช่น อาคารชะลอความเร็วของน ้ า  หญา้แฝกจึงจะเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 3.)  เป็นวธีิการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ตอ้งลงทุนในการก่อสร้างและดูแลรักษาสูง 

 
 4.7  อำคำรชะลอควำมเร็วของน ้ำ ( Drop structure ) 
 เป็นการก่อสร้างส่ิงกีดขวางทางระบายน ้ าหรือล าห้วยเพื่อใชป้ระโยชน์ในการลดความเร็วของน ้ าที่
ไหลในทางระบายน ้ าจ  านวนมากและมีระยะทางยาวประกอบกบัทางระบายน ้ ามีความลาดชนั  การไหลของ
น ้ าจากที่สูงลงสู่ที่ต  ่าอยา่งรวดเร็วท าใหเ้กิดการกดัเซาะอยา่งรุนแรงได ้
 1.)  อาคารชะลอแบบใช้แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปขนาดกวา้ง  .50  เมตร  หนา  .07  เมตร  ยาว  1.50  
เมตร  จดัวางเรียงแผ่นคอนกรีตขวางทางระบายน ้ าหรือล าห้วยในร่องที่ขุดไวแ้ลว้เททบัฐานดว้ยคอนกรีต
หยาบ   และส่วนปลายของแผ่นคอนกรีตเททบัด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้แผ่นคอนกรีตยึดติดกัน  
บริเวณดา้นหนา้และดา้นหลงัของร่องแกนแผน่คอนกรีตจะปูดว้ยหินทิ้ง  

 
             ภาพที่   39   อาคารชะลอความเร็วของน ้ าโดยใชแ้ผน่คอนกรีตส าเร็จรูป 
 2.)  อาคารชะลอแบบใชก้ล่องเกเบี้ยน  ขนาดกวา้ง  .50  เมตร  ยาว  1.00  เมตร  ลึก  1.00  เมตร  จดั
วางเรียงกล่องเกเบี้ ยนขวางทางระบายน ้ าหรือล าห้วยในร่องที่ขุดไวแ้ละผูกยดึกล่องเกเบี้ ยนให้ติดกนัดว้ย
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ลวดสังกะสี   น ากอ้นหินใส่ลงในกล่องเกเบี้ยนให้เต็มแลว้ปิดฝาผกูยดึฝาให้แน่นดว้ยลวดสังกะสี  หลงัจาก
นั้นบริเวณดา้นหนา้และดา้นหลงัของร่องแกนกล่องเกเบี้ยนจะปูดว้ยหินทิ้ง 

    
       ภาพที ่ 40    อาคารชะลอความเร็วของน ้ าโดยใชก้ล่องเกเบี้ยน 
 ประโยชน์ของอำคำรชะลอควำมเร็วของน ้ำ 
 1.)  ใชเ้ป็นที่ชะลอความเร็วของน ้ าที่ไหลในทางระบายน ้ าหรือล าหว้ย  เพือ่ใหค้วามเร็วของการไหล
       ลดลงโดยไม่กดัเซาะทางน ้ าใหเ้สียหายได ้
 2.)   ใชก้กัเก็บน ้ าเพือ่ใหพ้ื้นที่มีความชุ่มช้ืน 
 3.)   ท าหนา้ที่ลดความเร็วในการไหลของน ้ าในทางระบายน ้ า 
 4.)   ช่วยลดปริมาณการสูญเสียดิน  โดยเฉพาะการลดอตัราการพงัทลายของดิน 
 ข้อจ ำกัดของทำงระบำยน ้ำ 
 1.)   เป็นวธีิการที่ตอ้งลงทุนในการก่อสร้างและดูแลรักษาสูง 
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บทที ่6 
กำรปรับปรุงบ ำรุงดนิ 

 
 โดยปกติพื้นที่ลาดชนัจะมีการชะลา้งพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน   และพดัพาเอา
ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพชืไหลปะปนมากบัอนุภาคของดิน  และไหลลงสู่ล าหว้ย
แม่น ้ า  ล  าคลอง  ในฤดูฝนจึงท าใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของดินสูญเสียไป     ยิง่พื้นที่ลาดชนัดงักล่าวถูกใชเ้ป็น
พื้นที่ท  าการเกษตรมีการไถพรวนพื้นที่  ก็จะเป็นการเร่งกระบวนการชะลา้งพงัทลายของดินท าใหดิ้นสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณ์รุนแรงยิง่ขึ้น  ดงันั้นพื้นที่ลาดชนัเม่ือใชเ้ป็นพื้นที่ท  าการเกษตรจึงตอ้งมีการปรับปรุงบ ารุง
ดินดว้ยอินทรียวตัถุเพือ่เพิม่ความอุดมสมบูรณ์และปรับโครงสร้างของดินใหดี้ขึ้น 
 

1.  กำรปรับปรุงบ ำรุงดนิด้วยอนิทรียวตัถุ 
กรมพฒันาที่ดิน  (2539)  ในพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงที่มีความลาดชนัมากกวา่  35  เปอร์เซ็นต ์ 

และเป็นกลุ่มชุดดินที่  62  โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มชุดดินดงักล่าว มีศกัยภาพไม่ค่อยเหมาะสมและไม่เหมาะสมที่
จะใชใ้นการปลูกพืชไร่ พืชผกั และไม้ผล ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใชใ้นการท านา เน่ืองจากสภาพพื้นที่สูง
และดินเก็บกกัน ้ าไม่ค่อยอยู ่อยา่งไรก็ตามมีศกัยภาพพอที่จะใชป้ลูกหญา้เล้ียงสัตวห์รือพฒันาเป็นทุ่งหญา้
เล้ียงสตัวไ์ด ้ถา้ในกรณีที่จะใชป้ลูกพืชไร่    ควรเลือกพืชไร่ที่มีรากต้ืน   และหน้าดินควรจะหนาไม่ต ่ากว่า 
15  เซนติเมตร ( กรมพฒันาที่ดิน,  2545)  การปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยอินทรียวตัถุเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
และปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น  โดยทัว่ไปดินที่เหมาะสมในการปลูกพชืควรตอ้งมีองคป์ระกอบหลกัที่
ส าคญั     4   ส่วน  คือ  แร่ธาตุอาหารพืช  45 เปอร์เซ็นต์  อากาศ  25  เปอร์เซ็นต์  น ้ า  25 เปอร์เซ็นต์  และ
อินทรียวตัถุ  5  เปอร์เซ็นต ์  องคป์ระกอบของอินทรียวตัถุมีความส าคญัต่อสมบติัของดินทางดา้นกายภาพ  
เคมี  และชีวภาพ  ซ่ึงมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการเจริญเติบโตของพชื  ประเทศที่อยูใ่นเขตร้อนพื้นที่
ท  าการเกษตรจะมีปริมาณอินทรียวตัถุในดินค่อนขา้งต ่ามีสาเหตุหลายประการที่ท  าให้อินทรียวตัถุถูกยอ่ย
สลายอยา่งรวดเร็ว  คือ  สภาพดินฟ้าอากาศเพราะประเทศไทยมีอากาศร้อนและมีฝนตกชุกเหมาะสมกบัการ
ท างานของเช้ือจุลินทรียใ์นดินท าการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุจึงท าให้ปริมาณอินทรียวตัถุในดินลดลงอยา่ง
รวดเร็ว  การตดัไมท้  าลายป่าเพือ่น าที่ดินมาใชท้างการเกษตรจนกระทัง่ท  าให้อินทรียวตัถุผิวหน้าดินซ่ึงเป็น
ปุ๋ ยธรรมชาติที่เกิดจากการทบัถมของใบไมแ้ละใบหญา้ลดลงอยา่งรวดเร็ว  นอกจากน้ีการท าการเกษตรที่
ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน  ขาดการอนุรักษดิ์นและน ้ าเป็นสาเหตุที่ส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงที่ท  าใหห้นา้ดินที่อุดม
สมบูรณ์ดว้ยแร่ธาตุอาหารพืชถูกน ้ าชะลา้งพงัทลายลงสู่แม่น ้ าล าคลอง  ดังนั้นเม่ือด าเนินการพฒันาพื้นที่
จดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าเสร็จแลว้สมควรท าการปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยอินทรียวตัถุ 
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ประโยชน์ของอินทรียวตัถุในดิน  อินทรียวตัถุในดินมีความส าคญัอย่างยิง่ในแง่ของการควบคุม
หรือมีอิทธิพลต่อสมบติัของดินทั้งทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพดงัน้ี 

1.)  สมบตัิทางกายภาพของดิน  อินทรียวตัถุท าใหสี้ของดินเปล่ียนแปลงเป็นสีน ้ าตาลจนถึงด า  ทั้งน้ี
เน่ืองจากฮิวมัสที่ไดจ้ากการสลายตวัของอินทรียวตัถุมีสีน ้ าตาลเขม้และมีขนาดอนุภาคละเอียดมีพื้นที่ผิว
จ  านวนมากจึงสามารถคลุกเคลา้กบัส่วนอ่ืนๆของดินไดดี้มาก  โดยทัว่ไปเม่ือดินมีสีดงักล่าวถือไดว้า่เป็นดิน
ที่มีอินทรียวตัถุสูง  อินทรียวตัถุยงัช่วยส่งเสริมใหอ้นุภาคของดินจบัตวักนัเป็นกอ้นท าใหดิ้นมีโครงสร้างที่ดี
และร่วนอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและระบายน ้ าไดดี้  การที่ดินยดึตวักนัดีขึ้นจะช่วยให้ยากต่อการแตกแยก
และถูกพดัพาเอาหนา้ดินที่อุดมสมบูรณ์ออกไป   ความสามารถในการอุม้น ้ าของดินดีเน่ืองจากอินทรียวตัถุมี
พื้นที่ผิวมากจึงท าให้อุ ้มน ้ าได้เกิน  20  เท่าของน ้ าหนักตวั  จึงมีผลต่อการน าน ้ าไปใช้ประโยชน์ในการ
เจริญเติบโตของพชื   และอินทรียวตัถุยงัสามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของดินอยา่งฉับพลนัจาก
การที่อินทรียวตัถุมีพื้นที่ผิวจ  านวนมากจึงสามารถเก็บความร้อนไวก้ับตวัมันได้มากตามไปดว้ย  จึงเป็น
ฉนวนต่อความร้อนของแสงแดดไม่ใหก้ระทบกระเทือนต่อรากพชืมากเกินไป 

2.)  สมบตัิทางเคมีของดิน  เป็นธาตุอาหารพชืโดยตรงเน่ืองจากอินทรียวตัถุไดจ้ากการสลายตวัของ
ซากพืชและสัตว ์ จึงมีธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองค่อนขา้งครบถ้วนที่ส าคญัเช่น  เหล็ก  ทองแดง  
สังกะสี  โมลิบดินั่ม  อินทรียวตัถุยงัช่วยให้ดินมีความสามารถดูดซับธาตุอาหารพืชได้สูงเพราะมีผิวหน้า
สมัผสัมากและมีประจุไฟฟ้าลบเป็นส่วนใหญ่จึงมีความสามารถดูดซับประจุบวกไวไ้ดม้ากท าใหค้วามจุใน
การแลกเปล่ียนแคตไอออน (Cat ion Exchange Capacity, CEC)  ของดิน ไดสู้งกว่าดินเหนียวชนิดอ่ืน  ช่วย
เพิ่มความตา้นทานการเปล่ียนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (Buffer capacity)  และยงัช่วยลดความ
เป็นพิษของธาตุบางชนิด เช่น  เหล็ก    อลูมินั่ม และแมงกานีสซ่ึงมีอยูม่ากในดินกรด  โดยฮิวมสัจะรวมตวั
กบัธาตุเหล่าน้ีท  าให้เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่คงตวั   (Stable  complex)  โดยฮิวมัสจะอยูใ่นรูปที่ไม่
ละลายน ้ าท  าใหค้วามเป็นพษิของเหล็ก  อลูมินัม่  และแมงกานีสลดนอ้ยลง 

3.)  สมบตัิทางชีวภาพของดิน เป็นการเพิม่แหล่งธาตุอาหารและแหล่งพลงังานที่ส าคญัของจุลินทรีย์
ดิน  โดยเฉพาะพวกเฮ็ททีโรโทรฟี  (Heterotrophy ) เป็นจุลินทรียท์ี่มีปริมาณสูงสุดในดินจึงท าให้กิจกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงธาตุอาหารในดินรวมถึงกิจกรรมของจุลินทรียพ์วกไมโคไรซาที่บริเวณรากพืช  
นอกจากน้ีการเจริญของเช้ือจุลินทรียท์  าให้เกิดกรดอินทรียห์ลายชนิดบางชนิดพืชสามารถน าไปใช้ได้
โดยตรงและบางชนิดมีผลต่อการปลดปล่อยและเปล่ียนแปลงธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอีกทีหน่ึง  
และยงัช่วยยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียใ์นการก่อให้เกิดโรคพืชของเช้ือโรค เช่น เช้ือราไทรโคเดอร์ม่า  
(Trichoderma  viride)  มีความสามารถที่จะเขา้ท าลายผนังเซลล์ของสปอร์และเส้นใยของเฮ็ลมินธอสปอร์
เรียม   (Helminthosporium  sativum)  ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคใบไหมข้องขา้วสาลี 
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2.  กำรใช้ปุ๋ ยหมกัในกำรปรับปรุงบ ำรุงดนิ 
การใชปุ้๋ ยหมกัในการปรับปรุงบ ารุงดินเป็นวธีิการที่เหมาะสม  เพราะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและ

ทางออ้มดว้ยกนัหลายประการแต่ปัจจยัหลกัคือการเป็นแหล่งของสารประกอบฮิวมสัในดินซ่ึงจะเป็นแหล่ง
อาหารหลกัและอาหารรองของพืช  ท  าให้ดินมีความสามารถให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  นอกจากน้ียงัมีส่วนช่วยให้
การเปล่ียนแปลงธาตุอาหารพืชเป็นไปแบบครบวงจรดงัจะเห็นไดจ้ากการที่เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้
จะท าการเผาวสัดุเหลือทิ้งในไร่นา  ซ่ึงเป็นการท าลายอินทรียวตัถุและแหล่งธาตุอาหารที่ส าคญัของดิน
เน่ืองจากเม่ือพืชเจริญเติบโตจะมีการดูดธาตุอาหารไปใช้สร้างส่วนต่างๆของพืชทั้ง  ใบ  ล าตน้  ก่ิงก้าน  
ดอก  และผล  ในส่วนของผลผลิตจะเป็นการสูญเสียธาตุอาหารออกไปจากพื้นที่เพาะปลูก  แต่ในส่วนของ
ใบ  ดอก  ล าตน้  ก่ิงกา้น  และเปลือกสามารถทดแทนหรือชดเชยคืนให้แก่ดินไดโ้ดยน าเอาวสัดุเหลือทิ้ง
เหล่าน้ีและมูลสตัวม์าใชใ้นการท าปุ๋ ยหมกัแลว้ใส่กลบัคืนให้แก่ดินต่อไปท าใหคุ้ณสมบติัของดินดา้นต่างๆดี
ขึ้นดงัน้ี 

ทางกายภาพปุ๋ ยหมกัที่ใส่ลงในดินมีปริมาณอินทรียวตัถุสูงจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินใหดี้ขึ้น 
สารประกอบฮิวมัสในปุ๋ ยหมักจะช่วยดูดยึดธาตุอาหารพืช และยงัมีผลให้อนุภาคดินเกาะตวักัน ยงัช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น  การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น  ท  าให้ระบบรากพืชสามารถแผ่
กระจายลงไปในดินไดอ้ยา่งกวา้งขวางมีผลใหดู้ดธาตุอาหารไดม้าก  ปุ๋ ยหมกัช่วยในดา้นการซึมผา่นของน ้ า
และความสามารถในการอุม้น ้ าของดินไดดี้ขึ้นท าใหดิ้นมีความชุ่มช้ืนไดย้าวนานกวา่  และในทางเคมีการใส่
ปุ๋ ยหมักจะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรงถึงจะไม่มากเท่ากบัปุ๋ ยเคมี  แต่จะค่อยๆปลดปล่อยให้
เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว  ปุ๋ ยหมกัเป็นปุ๋ ยอินทรียท์ี่ท  าจากวสัดุเศษพืชต่างๆดงันั้นจึงมีธาตุอาหาร
หลกัและธาตุอาหารรองค่อนขา้งครบถว้นที่พืชจะใชใ้นการเจริญเติบโต รวมถึงธาตุอาหารที่พชืตอ้งการใน
ปริมาณน้อยที่ส าคญั  เช่น  เหล็ก  ทองแดง  สังกะสี  โบรอน  โมลิบดินัม  และอ่ืนๆ  ปุ๋ ยหมกัเป็นวสัดุที่มี
ความสามารถในการแลกเปล่ียนแคตไอออน(CEC) ค่อนขา้งสูง  ซ่ึงจะมีส่วนให้ปุ๋ ยเคมีที่มีอยูใ่นรูปของ
ประจุบวกบางชนิดถูกดูดยึดไม่สูญเสียไป  และพืชก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของปุ๋ ยเคมีต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่อพชื  นอกจากน้ีในบางกรณีปุ๋ ยหมกัยงัช่วย
ลดความเป็นพษิของการที่มีธาตุอาหารมากและในทางชีวภาพการใส่ปุ๋ ยหมกัในดินเป็นการเพิม่แหล่งอาหาร
ของจุลินทรียดิ์นท าให้จุลินทรียเ์พิ่มปริมาณมากขึ้น       และพบว่ากิจกรรมของจุลินทรียดิ์นเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงธาตุอาหารในดินได้แก่  กระบวนการย่อยสลาย
อินทรียส์าร  กระบวนการแปรสภาพของอินทรียส์ารจากรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ใหอ้ยูใ่นรูปที่เป็นประโยชน์
ต่อพชื เช่น  การเปล่ียนรูปอนุมูลแอมโมเนียมซ่ึงเป็นรูปที่พืชดูดน าไปใชไ้ดย้ากใหอ้ยูใ่นรูปไนไตรทเ์ป็นไน
เตรทซ่ึงพชืสามารถดูดน าไปใชไ้ดง่้ายและกระบวนการตรึงไนโตรเจนเป็นตน้ 
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3.  กำรใช้ปุ๋ ยพืชสดในกำรปรับปรุงบ ำรุงดนิ 
 ปุ๋ ยพืชสดหมายถึงพืชซ่ึงถูกไถกลบหรือคลุกลงไปในดินเม่ือยงัสดหรือในทนัทีที่พืชนั้นเติบโต
เต็มที่เพื่อช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นหรือเป็นปุ๋ ยที่ไดจ้ากการไถกลบพืชที่ยงัสดและสีเขียวกลบลงไปในดิน   
และดินอยูใ่นสภาพที่เหมาะสมและไดรั้บการจดัการที่ดีก็จะช่วยรักษาและเพิ่มความสามารถในการให้ผล
ผลิตแก่พืชที่ปลูกตามมาสูงขึ้น  พืชปุ๋ ยสดที่นิยมใชท้  าปุ๋ ยพืชสดไดแ้ก่  ปอเทือง  โสนอินเดีย  โสนไตห้วนั  
โสนจีนแดง  โสนคางคก  โสนอัฟริกัน  ไมยราบไร้หนาม   คาโลโปโกเน่ียม   ถั่วเขียว  ถั่วพุ่ม  ถั่วพร้า      
ถัว่แปบ  ถัว่แปย ี ถัว่คุดซู  ถัว่สไตโล  ถัว่แระ  อายใุนการไถกลบเม่ือไดท้  าการปลูกพชืปุ๋ ยสดลงไปแลว้ถึง
ระยะที่พืชปุ๋ ยสดเร่ิมออกดอกจนกระทัง่ดอกบานเป็นระยะที่เหมาะสมในการไถกลบเพราะจะให้ปริมาณ
ธาตุไนโตรเจนสูงสุดและน ้ าหนักปุ๋ ยพืชสดก็สูงด้วยและเม่ือสลายตัวก็จะให้ปริมาณอินทรียวตัถุและ
ไนโตรเจนในดินสูงด้วยเช่นกนั  แต่หากเลยระยะน้ีไปแลว้ปริมาณธาตุไนโตรเจนในพืชอาจจะลดลงบา้ง
เล็กนอ้ย  และปุ๋ ยพชืสดมีประโยชน์ดงัน้ี 
 1.)  เพิ่มอินทรียวตัถุให้แก่ดินเม่ือปุ๋ ยพืชสดนั้นสลายตวัสมบูรณ์แลว้และยงัเป็นการชดเชยปริมาณ
อินทรียวตัถุในดินที่สูญเสียไปเน่ืองจากการเพาะปลูกพืชหรือวิธีการอ่ืนก็ตาม  การใช้ปุ๋ ยพืชสดอย่าง
สม ่าเสมอเป็นประจ าก็จะท าให้ดินนั้นมีปริมาณอินทรียวตัถุเพิ่มขึ้นจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของจุลินทรียใ์นดินทั้งพวกที่มีหน้าที่ในการยอ่ยสลายและพวกที่อยูอ่ยา่งอิสระซ่ึงสามารถตรึงไนโตรเจน
จากอากาศได้  นอกจากน้ีอินทรียวตัถุยงัช่วยในการรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีสภาพที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพชือีกดว้ย 
 2.)  เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดินเม่ือปุ๋ ยพืชสดนั้นสลายตวัสมบูรณ์แลว้ประมาณ     9.1  ถึง 36.3  
กิโลกรัมต่อไร่  ต่อการไถกลบ  1  คร้ัง  และจากเช้ือบคัเตรีไรโซเบียม ( Rhizobium  spp. )    ที่อาศยัอยูใ่นปม
รากพืชตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศไดซ่ึ้งเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกตามมาสามารถดูด
น าไปใชไ้ดป้ระมาณ  50  ถึง  80 เปอร์เซ็นต ์ ของปริมาณไนโตรเจนในพชืทั้งหมด 
 3.)  รักษาปริมาณธาตุอาหารพชืในดิน  เน่ืองจากพืชที่ปลูกเป็นพชืปุ๋ ยสดจะดูดกินหรือใชป้ระโยชน์
จากปุ๋ ยซ่ึงตกคา้งอยูจ่ากการใส่ให้พืชหลกัหรือพืชเศรษฐกิจอนัเป็นการป้องกนัการสูญเสียมิให้ธาตุอาหาร
พชืนั้นๆถูกชะลา้งไปและเม่ือไถกลบปุ๋ ยพืชสดนั้นแลว้ปริมาณธาตุอาหารก็จะกลบัลงไปสู่ดินใหม่  เพือ่ให้
พชืหลกัในฤดูถดัไปดูดไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
 

4.  กำรใช้ปุ๋ ยคอกในกำรปรับปรุงบ ำรุงดนิ   
ปุ๋ ยคอกเป็นปุ๋ ยอินทรียช์นิดหน่ึงซ่ึงไดจ้ากการเล้ียงสัตวเ์ม่ือสัตวกิ์นอาหารเขา้ไปธาตุอาหารจะถูก

ยอ่ยสลายไม่หมด  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม   จะยงัคงเหลืออยูใ่นมูลสัตวท์ี่ถ่ายออกมา   
ปุ๋ ยคอกไม่เพียงแต่ให้อินทรียวตัถุ  ธาตุอาหารหลกั  และธาตุอาหารรองที่จ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  
แต่ยงัช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินใหเ้หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพชื  ท  าใหดิ้นมีการระบายน ้ าและ
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ถ่ายเทอากาศดีขึ้นช่วยเพิ่มความคงทนให้แก่เม็ดดินเป็นการลดการชะลา้งพงัทลายของดิน  และช่วยรักษา
หน้าดินไวน้อกจากน้ียงัเป็นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรียท์ี่เป็นประโยชน์ในดิน  ซ่ึงมีผลท าให้กิจกรรม
ต่างๆของจุลินทรียด์ าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย ์ ควบคุมความช้ืน ช่วยใน
การปรับปรุงบ ารุงดิน  จึงมีการน ามาใชใ้นการเกษตรอยา่งแพร่หลายการใส่ปุ๋ ยคอกในอตัราที่เหมาะสมและ
ต่อเน่ืองติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆจะช่วยปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพ  ทางเคมี  และทางชีวภาพของ
ดินบางประการดงัน้ี 

คุณสมบติัทางกายภาพของดินพบวา่การใส่ปุ๋ ยคอกเป็นประจ าช่วยให้เกิดเม็ดดินมากขึ้น  เพิ่มความ
เสถียรของเม็ดดิน  ความเป็นประโยชน์ของน ้ าในดินเพิ่มขึ้น  และลดความหนาแน่นรวมของดิน  ส่วน
คุณสมบตัิทางเคมีของดิน  ปริมาณอินทรียวตัถุในปุ๋ ยคอกนั้นมีผลทั้งโดยตรงและโดยออ้มในแง่ธาตุอาหาร
พืชซ่ึงมีทั้งธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช  และการใส่ปุ๋ ย
คอกเป็นประจ าท าให้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเปล่ียนแปลงไม่มากนัก  ถึงแมดิ้นจะมี  Ca  K และ Na  
เพิ่มขึ้นบา้งก็ตาม  และการใส่ปุ๋ ยคอกเป็นประจ าจะไม่สามารถแก้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินได้แต่ก็มี
แนวโน้มที่จะตา้นทานการเปล่ียนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดินไดดี้ขึ้น  และช่วยเพิ่มความจุในการ
แลกเปล่ียนแคตไอออน (CEC)  ของดินดว้ย 
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บทที ่7 
กำรใช้ประโยชน์และกำรดูแลรักษำ 

 
 เม่ือด าเนินการพฒันาพื้นที่ด้วยวิธีการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าเสร็จแลว้  ควรมีการแนะน าให้
ด าเนินการปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยอินทรียวตัถุใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการเพาะปลูกพชื  และ
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงใชป้ระโยชน์จากมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าเหล่านั้นเพื่องานวิจยัทดสอบสาธิต  
งานส่งเสริมและพฒันาอาชีพ  งานพฒันาสังคม  งานฟ้ืนฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และงานพฒันา
ปัจจยัพื้นฐานต่างๆ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมัน่คงในการ
ประกอบอาชีพเกษตร  มีรายไดส้ าหรับเล้ียงชีพในลกัษณะพอเพยีง   
 

1.  กำรใช้ประโยชน์จำกมำตรกำรอนุรักษ์ดนิและน ำ้ 
 1.1  คันดินเบนน ้ำ  เป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างในบริเวณจุดสูงสุดของพื้นที่หรืออยู่
เหนือมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าแบบอ่ืนๆ พื้นที่เหนือคนัดินเบนน ้ าขึ้นไปซ่ึงอาจเป็นพื้นที่โล่งหรือพื้นที่ป่า
ที่มีความลาดชันสูงเม่ือมีฝนตกจะมีปริมาณน ้ าจ  านวนมากไหลบ่าเขา้มาสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่
การเกษตรได ้ จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งก่อสร้างคนัดินเบนน ้ าขวางกั้นไวเ้พือ่ที่จะระบายปริมาณน ้ าไหลบ่า
หนา้ดินเหล่านั้นออกนอกพื้นที่ไปสู่ทางน ้ าธรรมชาติต่อไป 
 1.2  คันดินกั้นน ้ำ  เป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชนัของ
พื้นที่ไม่เกิน  10  เปอร์เซ็นต ์ โดยการสร้างคนัดินและร่องน ้ าขวางความลาดเทของพื้นที่เพือ่ป้องกนัการเกิด
การชะลา้งพงัทลายของดินและเป็นการรักษาความชุ่มช้ืนใหก้บัดิน  บริเวณที่ไม่เหมาะส าหรับการท าคนัดิน
กั้นน ้ าคือ  พวกที่เป็นดินทราย  ดินที่มีหินปะปนอยูม่าก  พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและชั้นดินต้ืน  บริเวณ
พื้นที่ลาดระหว่างคนัดินใชป้ระโยชน์ในการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น  ขา้วไร่  ขา้วโพด  ขา้วฟ่าง  ลูกเดือย  พืช
ตระกูลถัว่  มนัส าปะหลงั  ออ้ย  ฝ้าย ฯลฯ   
 1.3  ข้ันบันไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง  เป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ที่มี
ระบบส่งน ้ าชลประทานและมีความลาดชนัของพื้นที่ไม่เกิน  10  ถึง  30  เปอร์เซ็นต ์ลกัษณะของพื้นที่ราบที่
มีความกวา้งตั้งแต่  2.50  ถึง  12  เมตรท าการก่อสร้างในลกัษณะเป็นขั้นๆคลา้ยขั้นบนัไดขวางความลาดเท
ของพื้นที่เพื่อป้องกนัการเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินเป็นการรักษาความชุ่มช้ืนให้กบัดิน และใช้พื้นที่
ราบขั้นบนัไดเพื่อปลูกพืชประณีตที่ขายได้ราคาดี  เช่น  พืชผกัได้แก่  หอมญี่ปุ่ น  ผกักาดหวาน  เฟนเนล  
กะหล ่าปลีรูปหัวใจ  บล็อกโคล่ี  พริกหวานเขียว  พริกหวานแดง  พริกหวานเหลือง  มะเขือเทศเชอร่ีหวาน  
มะเขือเทศเชอร่ีสีเหลือง  ถั่วหวาน กะหล ่าปลีแดง   และส่งเสริมปลูกไม้ดอกเช่น  เบญจมาศ  คาร์เนชั่น  
กุหลาบ  เยอร์บีร่า   สแตตีส   เลียทริส   จิบโซฟิลล่า  หนา้ววั  แฟลกซ์สี  และชาจีน   
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 1.4   คูรับน ้ำขอบเขำ  เป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ของพื้นที่ตั้งแต่  10 ถึง 45 เปอร์เซ็นต ์และไม่มีระบบส่งน ้ าชลประทาน   ลกัษณะของพื้นที่ราบที่มีความ
กวา้งไม่เกิน  2  เมตร ท าการก่อสร้างในลกัษณะเป็นขั้นๆไม่ต่อเน่ืองกนัสร้างขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อ
ป้องกนัการเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินและเป็นการรักษาความชุ่มช้ืนใหก้บัดิน     และใชป้ระโยชน์พื้นที่
บริเวณพื้นที่ลาดระหว่างคูรับน ้ าขอบเขาเพื่อใชเ้พาะปลูกพืชไร่ เช่น  ขา้วไร่  ขา้วโพด  ขา้วฟ่าง  ลูกเดือย  
พชืตระกูลถัว่ และปลูกไมผ้ลเมืองหนาวเช่น  บว๊ย  พชี  สาล่ี พลบั พลมั  อะโวคาโด  กีวฟีรุต  และองุ่น  ตาม
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง  และยงัสามารถใชบ้ริเวณพื้นที่ราบขั้นบนัไดเป็นเส้นทางในการ
ขนส่งผลผลิตและวสัดุทางการเกษตรเขา้ออกพื้นที่ไดอี้กดว้ย  
 1.5  ขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับ  เป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ที่มีความ
ลาดชนัของพื้นที่ตั้งแต่  45  ถึง  60 เปอร์เซ็นต ์และไม่มีระบบส่งน ้ าชลประทาน   ลกัษณะของพื้นที่ราบที่มี
ความกวา้งไม่เกิน  2  เมตร ท าการก่อสร้างในลกัษณะเป็นขั้นๆไม่ต่อเน่ืองกนัสร้างขวางความลาดเทของ
พื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดการชะล้างพงัทลายของดินและเป็นการรักษาความชุ่มช้ืนให้กับดิน     และใช้
ประโยชน์พื้นที่บริเวณพื้นที่ลาดระหวา่งคูรับน ้ าขอบเขาเพื่อใชเ้พาะปลูกพืชไร่ เช่น  ขา้วไร่  ขา้วโพด  ขา้ว
ฟ่าง  ลูกเดือย  พืชตระกูลถัว่ และใชบ้ริเวณพื้นที่ราบของขั้นบนัไดเพื่อปลูกไมผ้ลเมืองหนาวเช่น  บว๊ย  พีช  
สาล่ี พลบั พลมั  และอะโวคาโด  ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง   

 
   ภาพที่  41  การใชป้ระโยชน์พื้นที่ส าหรับปลูกพชืผกัและไมด้อก 

 

  

 

ดอกเบญจมำศ 

กะหล ่ำปลีสีม่วง 
 

ชำจีน 

พืชตระกูลถั่ว 
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   ภาพที ่ 42   การใชป้ระโยชน์พื้นที่ส าหรับปลูกไมผ้ลเมืองหนาว 
 

2.  กำรดูแลรักษำมำตรกำรอนุรักษ์ดนิและน ำ้ 
 1.)  การไถพรวนพื้นที่ระหวา่งคนัดิน  การใชไ้ถชนิดไถทางเดียวไถพื้นที่ระหวา่งคนัดินบ่อยคร้ังจะ
ท าให้เกิดเป็นขั้นบนัไดระหว่างคนัดิน  เพราะทั้งดินส่วนบนและล่างจะถูกเคล่ือนยา้ยให้ไปทบัถมใกลค้นั
ดินบนและล่างมากขึ้นทุกปีๆ  ท  าให้พื้นที่ส่วนกลางต ่าลง  วธีิป้องกนัการเกิดขั้นบนัไดที่ดีที่สุดคือการใชไ้ถ
ชนิดสองทาง  แต่อยา่งไรก็ตามการใชไ้ถชนิดไถทางเดียวใหถู้กวธีิแลว้ปัญหาดงักล่าวน้ีก็จะลดลงได ้
 2.)  กสิกรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรไดต้รวจสภาพมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ท  าการก่อสร้างในพื้นที่  
โดยเฉพาะหลังจากฝนตกหนักในปีแรกๆส่วนที่พงัหรือทรุดมากควรไดรั้บการซ่อมแซมหรือแก้ไขโดย
เร่งด่วน   การซ่อมแซมส่วนที่พงัควรจะให้สูงและกวา้งกว่าเดิมเพื่อป้องกนัน ้ าไหลท่วมระบบอนุรักษดิ์น
และน ้ า  และการใชเ้คร่ืองมือใดๆปีนขา้มระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าหากหลีกเล่ียงไดค้วรละเวน้เสีย 
 3.)  ทางระบายน ้ าที่ได้ก่อสร้างขึ้นในพื้นที่หากพบว่ามีดินตะกอนตกทบัถมท าให้ต้ืนเขินและมี
วชัพชืขึ้นท าใหก้ารระบายน ้ าออกจากพื้นที่ไดช้า้ลงจะท าให้เกิดน ้ าท่วมในบริเวณใกลเ้คียงได ้ จะตอ้งท าการ
ก าจดัวชัพชื  ขดุลอกคูน ้ า  และป้องกนัมิใหส้ตัวเ์ล้ียง เช่น ววั  ควาย เขา้ไปเหยยีบย  า่ท  าใหเ้กิดการพงัทลายได ้
 4.)  อาคารชะลอความเร็วของน ้ าที่ไดก่้อสร้างขึ้นในพื้นที่หากพบว่ามีดินตะกอนตกทบัถมท าใหต้ื้น
เขินโดยเฉพาะหลงัจากฝนตกหนกัจะตอ้งท าการขดุลอกใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

 

  

 

  

 

 
 

 

ต้นพีช สำลี ่

พลับ 
พลัม 
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 5.)  การคลุมดิน (Mulching)  เป็นวิธีการหน่ึงที่สมควรใช้ควบคู่กับมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ า
รูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างในพื้นที่และยดือายกุารใช้
งานใหย้าวนานขึ้น  โดยใชเ้ศษเหลือของพชืคลุมดินจะท าใหมี้การซึมน ้ ามากขึ้น  และลดปริมาณน ้ าบ่า  และ
ลดการสูญเสียดินได ้ การคลุมดินนั้นมีผลทั้งทางกายภาพ  ทางเคมี  และทางชีวภาพ   
 6.)  การปลูกพืชตามแนวระดบั (Contouring)  ก็เป็นอีกวิธีการหน่ึงที่สมควรใชค้วบคู่กบัมาตรการ
อนุรักษดิ์นและน ้ ารูปแบบต่างๆเพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพให้ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ก่อสร้างในพื้นที่ 
โดยการไถพรวน  หว่าน  ปลูก  และเก็บเก่ียวพืชขนานไปกบัแนวระดบัของพื้นที่  ซ่ึงขวางความลาดเท  มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ลดปริมาณของน ้ าบ่า  และลดการพงัทลายของดิน  เน่ืองจากการเขตกรรมและการปลูกพืช
ขวางความลาดเท  หรือตดัขวางทิศทางของการไหลของน ้ า  การตกตะกอนของดินที่เพิ่มมากขึ้น  และเวลา
การซึมน ้ าจะเพิม่มากขึ้นตามไปดว้ย 
 7.)  การปรับบ ารุงดินดว้ยอินทรียวตัถุให้กบัพื้นที่เพาะปลูกเป็นประจ าทุกปี  อินทรียวตัถุในดินมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในแง่ของการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อคุณสมบติัของดินทั้งทางกายภาพ  เคมี  และ
ชีวภาพ  เพือ่ปรับปรุงบ ารุงดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพาะปลูกพชื 

8.)  การปลูกหญ้าแฝกเสริมมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ า เช่น    คนัดินเบนน ้ า    คูรับน ้ าขอบเขา    
ขั้นบนัไดดิน  ขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบั  และคนัดินกั้นน ้ า  ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อป้องกนัการพงัทลายของดิน
อนัเน่ืองมาจากน ้ าไหลบ่า เพื่อรักษาความชุ่มช้ืนและความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เน่ืองจากมาตรการอนุรักษ์
ดินและน ้ าวิธีกลเป็นวธีิการที่ตอ้งใชง้บประมาณในการก่อสร้างสูงมาก  เกษตรกรไม่สามารถด าเนินการเอง
ไดรั้ฐบาลจึงตอ้งให้การสนับสนุน   การที่จะท าใหม้าตรการอนุรักษดิ์นและน ้ ามีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น  และ
มั่นคงแข็งแรงมีอายุการใช้งานได้นานขึ้ นนั้ น  หญ้าแฝกเป็นพืชที่ มีความเหมาะสมในการปลูกเสริม
มาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าไดเ้ป็นอยา่งดียิง่  โดยการใชต้น้กลา้หญา้แฝกแบบรากเปลือยหรือแบบปักช าถุง
และแบบก่ึงเปลือยรากก็ได ้ ท  าการปลูกเป็นแถวระดบับริเวณไหล่ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า  หรือไหล่คนัดิน 
และเม่ือแถบหญา้แฝกที่ปลูกเจริญเติบโตเบียดกอชิดติดกนัแน่นจะเป็นก าแพงป้องกนัการพงัทลายของดิน
ไดเ้ป็นอยา่งดี  และระบบรากของหญา้แฝกยงัช่วยยดึดินรอบๆไหล่ระบบอนุรักษไ์ม่ใหเ้กิดการพงัทลายของ
ดินได ้ 

9.)  การก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า  ขอ้ควรระวงัเป็นอยา่งยิง่คือระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
จะตอ้งรักษาระดบัของระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าให้ไดม้าตรฐานตอ้งมีการตรวจสอบอยูต่ลอด เพราะถา้การ
ก่อสร้างไม่ไดร้ะดบัตามมาตรฐานที่ก  าหนดไวแ้ลว้ จะท าให้ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ านั้นเกิดการพงัทลาย
อยา่งรุนแรงจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดิน และเม่ือท าการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าไดร้ะดับและ
ความกวา้งตามมาตรฐานที่ก  าหนดแลว้ตอ้งท าการบดอดัดินให้แน่นเพื่อป้องกนัการยบุตวัของดินเม่ือเขา้สู่
ช่วงฤดูฝนก็จะท าใหก้ารดูแลรักษามาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ ารูปแบบต่างๆที่ก่อสร้างไดง่้ายขึ้น 
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บทที ่8 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

  
 คู่มือวธีิการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าบนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง เป็น
เอกสารวิชาการที่ไดจ้ากการศึกษารวบรวมขอ้มูลขั้นตอนและวิธีการอยา่งกวา้งๆเก่ียวกบั  วิธีการก่อสร้าง
ระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า และมาตรการอนุรักษ์แบบต่างๆ ที่ใช้ในการพฒันาพื้นที่โดยศูนยป์ฏิบัติการ
โครงการหลวงภาคเหนือ   เพื่อจดัให้เป็นหมวดหมู่เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ผูส้นใจ  และ
เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ท าความเขา้ใจ  และก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและ
น ้ าไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ ดงันั้นการใชป้ระโยชน์จากคู่มือฉบบัน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผูศึ้กษาจะตอ้ง
ท าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าเพิม่เติมจึงจะสามารถประยกุตใ์ชข้ ั้นตอนและวธีิการ
ดงักล่าวในการพฒันาพื้นที่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ   ภูมิอากาศ    ลกัษณะของพืชพรรณ  และการ
ใชป้ระโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ต่อไป  
  

1.  สรุปกำรพจิำรณำเลือกใช้มำตรกำรอนุรักษ์ดนิและน ำ้ทีเ่หมำะสมกบัสภำพพืน้ที ่
 มาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าดงักล่าวขา้งตน้  เป็นวธีิการที่ใชก่้อสร้างในพื้นที่ท  าการเกษตรบนที่สูง
ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทั้ง  37  ศูนย ์ ซ่ึงการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าจะ
พจิารณาเลือกใชม้าตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่   ภูมิอากาศ   การใชท้ี่ดิน   และการ
เพาะปลูกพชืเป็นหลกัดงัน้ี 
 1.)  คนัดินเบนน ้ า  เป็นวธีิการที่ก่อสร้างเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน
นอกพื้นที่พฒันาไม่ให้ไหลเขา้มาสร้างความเสียหายให้กบัพื้นที่พฒันาจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า  ซ่ึงการ
พจิารณาเลือกใชม้าตรการดงักล่าวจะใชเ้ม่ือมีพื้นที่นอกการพฒันาที่อยูสู่งกวา่พื้นที่ท  าการพฒันาและมีพื้นที่
เหลืออยู่เป็นบริเวณกวา้ง  และปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดินไหลเข้ามาสร้างความเสียหายได้จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งก่อสร้างในทุกพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 
 2.)  คนัดินกั้นน ้ า  เป็นวิธีการก่อสร้างเพื่อลดความยาวของความลาดชันของพื้นที่และลดความ
รุนแรงของการชะล้างพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดิน  ซ่ึงการพิจารณาเลือกใชม้าตรการ
ดงักล่าวจะใชก่้อสร้างในพื้นที่ที่มีความลาดชนัไม่เกิน  10  เปอร์เซ็นต ์ มีพื้นที่ค่อนขา้งราบเป็นบริเวณกวา้ง  
มีปริมาณน ้ าฝนตกน้อยจนถึงปานกลาง   สามารถใชเ้คร่ืองจกัรกลท าการไถพรวนพื้นที่ได ้ และใชพ้ื้นที่เพื่อ
ปลูกพืชไร่และไมผ้ล  จึงมีความเหมาะสมที่จะใชก่้อสร้างในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองเขียว  
และศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงพระบาทหว้ยตม้ 
 3.)  ขั้นบนัไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง  เป็นมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าวิธีการที่ดีที่สุดที่ใชก่้อสร้าง
เพือ่เปล่ียนแปลงความลาดชนัของพื้นที่โดยการปรับที่ดินที่มีความลาดชนัให้ราบหรือค่อนขา้งราบเป็นขั้นๆ
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ติดต่อกันคล้ายขั้นบนัไดเน่ืองจากที่ราบสามารถใช้ได้ทั้งการเพาะปลูกพืชทุกชนิด  และขณะเดียวกันก็
สามารถสกดักั้นน ้ าที่ไหลบ่ามาและระบายออกทิ้งไปไดถ้า้ไดรั้บการจดัการที่ถูกตอ้ง   มาตรการดงักล่าวจึง
เป็นที่ตอ้งการของเกษตรกรในทุกพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 
 4.)  คูรับน ้ าขอบเขา  เป็นวิธีการก่อสร้างเพื่อลดความยาวของความลาดชนัของพื้นที่และลดความ
รุนแรงของการชะล้างพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดิน  ซ่ึงการพิจารณาเลือกใชม้าตรการ
ดังกล่าวจะใช้ก่อสร้างในพื้นที่ที่ มีความลาดชันสูง  10  ถึง  45  เปอร์เซ็นต์   ตามที่ลาดเชิงเขา    และ
เกษตรกรใชพ้ื้นที่ท  าเป็นไร่หมุนเวียนเพื่อปลูกพืชผกั  และพืชไร่ จึงมีความเหมาะสมที่จะใชก่้อสร้างในทุก
พื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 
 5.)  ขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบั  เป็นวธีิการก่อสร้างเพื่อลดความยาวของความลาดชนัของพื้นที่และ
ลดความรุนแรงของการชะล้างพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดิน  ซ่ึงการพิจารณาเลือกใช้
มาตรการดังกล่าวจะใช้ก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง  45  ถึง  60  เปอร์เซ็นต์   ตามที่ลาดเชิงเขา    
และเกษตรกรใชพ้ื้นที่ท  าเป็นไร่หมุนเวยีนเพือ่ปลูกพชืผกั  และพชืไร่ จึงมีความเหมาะสมที่จะใชก่้อสร้างใน
พื้นที่ที่เคร่ืองจกัรกลไม่สามารถท าการก่อสร้างได ้
 

2.  ข้อเสนอแนะ 
 1.)   การใชท้ี่ดิน  ( Land use )   ในกลุ่มพื้นที่ศูนยท์ี่มีความแตกต่างกันเก่ียวกบัระดบัความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลางนั้น  เป็นการจดัแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัชนิดพืชที่เจริญเติบโตไดดี้ใน
ระดบัความสูงของพื้นที่ที่แตกต่างกนัสะดวกต่อการแนะน าส่งเสริมของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง  แต่การ
ใช้ที่ ดินของเกษตรกรในพื้นที่ ศูนยพ์ ัฒนาโครงการหลวงทั้ ง  37  ศูนยจ์ะคล้ายๆกันคือจะนิยมท าไร่
หมุนเวียนบนพื้นที่ลาดเชิงเขา   ถึงแม้ว่าการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรจะคล้ายกันแต่การท า
การเกษตรของเกษตรกรจะแตกต่างกนัไปตามวิถีชีวติ  ขนบธรรมเนียม  และประเพณี  เช่น  ชุมชนกะเหร่ียง
จะรักษาป่าบริเวณเขตพื้นที่หมู่บา้นเพื่อใชพ้ื้นที่ป่าประกอบพิธีกรรม  เก็บสมุนไพร  ใชเ้ล้ียงสัตว ์ บริเวณ
พื้นที่ราบตามหุบเขาใชท้  านาขั้นบนัไดปลูกขา้วนาด าในช่วงฤดูฝนและใชเ้ล้ียงสตัวใ์นฤดูแลง้  ส่วนการใช้
พื้นที่ลาดเชิงเขาท าไร่หมุนเวียนมีไม่มากและไม่นิยมเหมือนชาวเขาเผ่าอ่ืน เช่น  ม้ง   มูเซอ  อีก้อ  ลีซอ    
นิยมท าไร่หมุนเวียนปลูกขา้วไร่  พืชผกั  และพืชไร่ตามที่ลาดเชิงเขาเป็นบริเวณกวา้ง  ส่วน  เยา้และจีนฮ่อ  
นิยมปลูกชา  ไมผ้ล และพืชไร่  ดงันั้นผูท้ี่จะท าการพฒันาพื้นที่ดว้ยการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าจะตอ้ง
พิจารณาเลือกมาตรการอนุรักษ์ที่ถูกตอ้งและเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา  เน่ืองจากการใช้ที่ดินของ
เกษตรกรชาวเขาบนพื้นที่สูงในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากการใชพ้ื้นที่หลายแปลงเพื่อท าไร่หมุนเวียนได้
ปรับเปล่ียนเป็นการท าไร่หมุนเวียนในที่ ดินแปลงเดียวแบบเข้มข้นเน่ืองจากการเพิ่มขึ้ นของจ านวน
ประชากรและพื้นที่ท  าการเกษตรที่เหมาะสมมีอยา่งจ ากดั  การพฒันาพื้นที่ดว้ยวิธีการจดัระบบอนุรักษดิ์น
และน ้ าจึงตอ้งพิจารณาคดัเลือกมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่เหมาะสมเขา้ด าเนินการก่อสร้างในพื้นที่และ
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สอดคลอ้งกบัการใชท้ี่ดินของเกษตรกร เช่น  พื้นที่ลาดชนัและสามารถจดัระบบน ้ าชลประทานได ้ หน้าดิน
ลึก  ก็จะพิจารณาคดัเลือกมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าแบบ  ขั้นบนัไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง  เพื่อให้การ
เพาะปลูกพชืในพื้นที่อยา่งเขม้ขน้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืลดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่า
หนา้ดิน  และดินยงัคงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพชืที่ปลูกต่อไป 
 2.)   สภาพภูมิอากาศ  (Climate)  ในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแต่ละแห่งจะแตกต่างกนัไป
ตามระดบัความสูง  บางพื้นที่มีอากาศร้อนและแห้งแลง้  บางพื้นที่มีอากาศหนาวเยน็และชุ่มช้ืน  หรือบาง
พื้นที่มีฝนตกชุกและบางพื้นที่มีปริมาณน ้ าฝนนอ้ย  ดงันั้นผูท้ี่จะท าการพฒันาพื้นที่ดว้ยการจดัระบบอนุรักษ์
ดินและน ้ าจะตอ้งพิจารณาเลือกมาตรการอนุรักษท์ี่ถูกตอ้งและเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา  ซ่ึงความกวา้ง  
และระยะห่างของมาตรการอนุรักษข์ึ้นอยูก่บั  ปริมาณน ้ าฝน  ลกัษณะของดิน  ความลาดเทของพื้นที่  และ
ชนิดพืชที่ปลูก  ในกรณีที่ดินมีความง่ายต่อการพงัทลายสูง  ปริมาณน ้ าฝนมาก  และความลาดเทสูงชนัแลว้
ความกวา้งและระยะห่างของมาตรการอนุรักษจ์ะตอ้งแคบและผนัแปรไปตามความลาดเทของพื้นที่  ส่วนใน
พื้นที่ที่มีความแห้งแลง้ก็สามารถใชม้าตรการอนุรักษใ์นการเก็บกกัน ้ าเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนให้แก่ดินไดอี้ก
ดว้ย 
 3.)   ดิน (Soil)  ลกัษณะดินเป็นส่ิงส าคญัที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกมาตรการอนุรักษ์
เพื่อพฒันาพื้นที่ให้เหมาะส าหรับการปลูกพืช  บริเวณพื้นที่ที่แห้งแลง้หรือดินที่มีการระบายน ้ าดีจะท าการ
ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าแบบระดบัเพื่อเก็บกกัน ้ าเพิ่มความชุ่มช้ืนให้แก่ดิน  และบริเวณพื้นที่ที่มี
ปริมาณน ้ าฝนมากหรือดินเป็นดินเหนียวการระบายน ้ าไม่ดีจะท าการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าลด
แบบระดับเพื่อระบายปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดินไปยงัล าห้วยไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ท  า
การเกษตร 
 4.)   ความลาดชัน (Slope)  ในพื้นที่ศูนยพ์ ัฒนาโครงการหลวงส่วนใหญ่พื้นที่การเกษตรของ
เกษตรกรจะเป็นพื้นที่บริเวณไหล่เขาที่มีความลาดชันสูง  และพื้นที่ราบนั้นจะเป็นพื้นที่ราบตามหุบเขา
แคบๆซ่ึงมีไม่มากนกั  ดงันั้นมาตรการอนุรักษท์ี่เหมาะสมตามความลาดเทมีดงัน้ี 
 4.1)   คนัดินกนัน ้ า  เหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีความลาดชนัไม่เกิน  10  เปอร์เซ็นต ์
 4.2)   ขั้นบนัไดปลูกพืชแบบต่อเน่ือง  เหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีความลาดชนัไม่เกิน 30  เปอร์เซ็นต ์ 
ดินมีหนา้ดินลึกและมีความอุดมสมบูรณ์สูง  และมีระบบน ้ าชลประทาน 
 4.3)   คูรับน ้ าขอบเขา  เหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีความลาดชนัสูงไม่เกิน  50  เปอร์เซ็นต ์  
 4.4)  ขั้ นบันไดปลูกไม้ผลแบบระดับ   เหมาะส าหรับพื้นที่ที่ มีความลาดชันสูงไม่ เกิน  50  
เปอร์เซ็นต ์   
 ซ่ึงการพจิารณาเลือกมาตรการอนุรักษแ์ต่ละแบบนั้นขึ้นอยูก่บัปัจจยัที่เก่ียวขอ้งหลายอยา่งที่กล่าวมา
ขา้งตน้ประกอบกันจะพิจารณาเพียงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงนั้นอาจท าให้การพฒันาพื้นที่ด้วยการจดัระบบ
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อนุรักษ์ดินและน ้ านั้นไม่สามารถป้องกันการพงัทลายของดินจากปริมาณน ้ าไหลบ่าหน้าดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.)   ขอ้ควรระวงัในการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าตามแบบแปลนที่ก  าหนดให้นั้น  ตอ้ง
เขา้ใจว่าแบบแปลนที่ก  าหนดเป็นเพียงการจ าลองสภาพพื้นที่จริงเป็นรูปแบบแผนที่เท่านั้น  ดงันั้นสภาพที่
ปรากฏในแผนที่จึงไม่ถูกตอ้งตามลกัษณะของพื้นที่จริงทั้งหมด  เม่ือเขา้ด าเนินการวางแนวก่อสร้างในพื้นที่
จริงจึงตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขแบบแปลนมาตรการอนุรักษใ์หส้อดคลอ้งกบัลกัษณะความเป็นจริงในพื้นที่
เป็นหลกัเสมอ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

บรรณำนุกรม 
  
กรมพฒันาที่ดิน.   2539.    รำยงำนกำรจัดกำรดินกลุ่มชุดดินที่ 62 .   น. 6 – 8.    กรุงเทพฯ :             
            กองแผนงาน   กรมพฒันาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .           
กรมพฒันาที่ดิน.  2542.  รายงานประจ าปี . ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำที่ดินในรอบปีงบประมำณ  
           2542 .  น. 32 - 33 .  กรุงเทพฯ :   กรมพฒันาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .      
กรมพฒันาที่ดิน . 2545.   คู่มือเจา้หนา้ที่ของรัฐ . กำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ . กรุงเทพฯ:     
            กลุ่มอินทรียวตัถุและวสัดุเหลือใช ้กองอนุรักษดิ์นและน ้ า   กรมพฒันาที่ดิน.   
เกษม  จนัทร์แกว้.  2527.  การศึกษาเฉพาะกรณีลุ่มน ้ าปิง วงั. กำรก ำหนดช้ันคุณภำพลุ่มน ้ำที่ส ำคญั 
            ของประเทศไทย . น. 11.  กรุงเทพฯ:    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ .      
เกษมศรี  ซบัซอ้น . 2541.  ปฐพีวิทยำ .  ปทุมธานี :  ศูนยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตรบางพนู 
            กองวทิยาลยัเกษตรกรรม     กรมอาชีวศึกษา     กระทรวงศึกษาธิการ .    
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจดัท าหนงัสือโครงการหลวง . 2539.   ประพำสต้นบนดอย . กรุงเทพฯ : 
            คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ  ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ .       
ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ . 2541. รายงานการวจิยั . กำรใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนในกำรอนุรักษ์ป่ำและระบบนิเวศ 
            เพ่ือแก้ปัญหำภัยแล้งของประเทศไทย . เชียงใหม่ :   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
           สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ . 
ไชยสิทธ์ิ  เอนกสมัพนัธ ์และ อุทิศ   เตจะ๊ใจ .  2538 .  กำรจัดกำรพื้นที่ลำดชันเพ่ือกำรเกษตรแบบ 
            ยั่งยืนในภำคเหนือของประเทศไทย .  น่าน:   รายงานผลการวจิยัส านกังานพฒันาที่ดินเขต 7 
            กรมพฒันาที่ดิน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .   
นารี  สุทธปรีดา.  2527.  กำรอนุรักษ์ดิน . ปทุมธานี :   แผนกปฐพวีทิยา    ศูนยฝึ์กอบรม 
            วศิวกรรมเกษตร    บางพนู   
บรรพต  ตนัติเสรี .   2548.   การบรรยายสรุปเร่ือง.   ดินในเขตร้อน. เชียงใหม่ :  สาขาวชิาการใช ้
            ที่ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื  คณะผลิตกรรมการเกษตร  
            มหาวทิยาลยัแม่โจ ้.  
ฝ่ายปฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือ.   2538.   ประมำณกำรรำคำงำนต่อหน่วย .    เชียงใหม่ : 
            ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6     กรมพฒันาที่ดิน. 
ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส  รัชนี . 2534.  จุลสาร.  แม้วตกดอย.  เชียงใหม่ :   
            ฝ่ายปฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือ  ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6  กรมพฒันาที่ดิน. 



70 
 

สนิท  อินทะชยั. 2548.  กำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำด้วยวธีิกลในพื้นที่โครงกำรหลวงกรณ ี      
          ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงห้วยแล้ง ต.ท่ำข้ำม อ.เวียงแก่น จ.เชียงรำย. เชียงใหม่ :  
          ศูนยป์ฏิบตัิการโครงการหลวงภาคเหนือ  ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6  กรมพฒันาที่ดิน. 

สมเจตน์  จนัทวฒัน์ .  2522.  กำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ เล่มที่ 1  กำรพังทลำยของดิน . กรุงเทพฯ : 
           ภาควชิาปฐพวีทิยา  คณะเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ . 
สมยศ   กิจคา้ .  2522.    กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง. น.  23 – 27. กรุงเทพฯ : 
           กองอนุรักษต์น้น ้ า      กรมป่าไม ้    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .                                                                              
อุทิศ  เตจะ๊ใจ   และ  สวสัดี  บุญชี .   2547.  รายงาผลการวจิยั .   กำรศึกษำเปรียบเทียบมำตรกำร 
           อนุรักษ์ดินและน ้ำบนพื้นที่ลำดชันสูง .  เชียงใหม่ :   ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6      
            กรมพฒันาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 
T.C. Sheng .    Specification Tables of Engineering Conservation Measures. (Land treatment)    
             CONSERVATION  HANDBOOK .  UNDP/FAO, Mae sa  Integrated  Watershed 
             And  Forest  Land  Use  Project  (THA/76/001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



72 
 

       ภาคผนวกที่  1   ภาพตดัตามขวางของขั้นบนัไดปลูกพชืแบบต่อเน่ืองและสูตรค านวณค่าตาม
มิติต่างๆของระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 

 
 
                                    Symbols and Computations 
1. Reverse height     = (RH)   = Wb  x  0.05 
2. Height of the riser     = (Hr)   = VI + RH (Depth of cut = Hr / 2) 
3. Width of the riser     = (Wr)   = Hr × U 
4. Total width of the terrace    = (wt)   = Wr+Wb 
5. Length of the platform     = L   = 10,000 ÷Wt (per ha) 

    L   = 1,600÷Wt (per rai) 
6. Area of the platform     = A   = L × Wb  
7. Percentage of platform                  = Pb   =  (A ÷ 10000 )100 (per ha) 
          = ( A ÷1,600 )100 (per rai) 
8. Area of Cross Section of Cut    = C   = (Wb × Hr)÷ 8 
9. Volume of Cut     = V   = L × C (per ha) 
10. Vertical Interval     = VI =    S  x  Wb (S: slope  in %) 
                                                                                                                  100-S x U(U: 1 or 0.75) 
ที่มา:  T.C.  Sheng  ( THA / 76 / 001) 

CROSS SECTIONAL VIEW  OF BENCH TERRACE 
                                                                                                                                

                                                                                                                                             
Present  ground  surface 
                                                                                                         Central line      Original        ground 
                                                                                 Edge         (non cut & non fill)   surface 
                                                    
                                                                  RH/2                                                                                               RH 
                                 VI                                                                                                                                             
                      Hr                                                                                                                                                     
                                                                                                                 Wb                      
                                                                                    Wr                                                                       
                                                                                                                 Wt   
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BENCH  TERRACES 
 Riser  Slope  =  0.75 : 1                            (Hand  Made)                                                        Reverse  Slope  =  0.05 

Width of 
The bench 

Wb (m) 

SPECIFICATION 
Slope VI 

m 
RH 
m 

Hr 
m 

Dc 
m 

Wr 
M 

Wt 
m 

L 
m 

A 
m2 

Pb 
% 

C 
m2 

V 
m3 % Grade 

2.50 12 6.8 0.33 0.13 0.46 0.23 0.35 2.85 3509 8773 88 0.14 491 
 14 8.0 0.39 0.13 0.52 0.26 0.39 2.89 3460 8650 87 0.16 554 
 16 9.1 0.46 0.13 0.59 0.29 0.44 2.94 3401 8503 85 0.18 612 
 18 10.2 0.52 0.13 0.65 0.32 0.49 2.99 3345 8363 84 0.20 669 
 20 11.3 0.59 0.13 0.72 0.36 0.54 3.04 3290 8225 82 0.23 757 
 22 12.4 0.66 0.13 0.79 0.39 0.59 3.09 3236 8090 81 0.25 809 
 24 13.5 0.73 0.13 0.86 0.43 0.65 3.15 3175 7938 79 0.27 857 
 26 14.6 0.81 0.13 0.94 0.47 0.71 3.21 3115 7788 78 0.29 903 
 28 15.6 0.89 0.13 1.02 0.51 0.77 3.27 3058 7645 77 0.32 979 
 30 16.7 0.97 0.13 1.10 0.55 0.83 3.33 3003 7508 75 0.34 1021 
 32 17.7 1.05 0.13 1.18 0.59 0.89 3.39 2950 7375 74 0.37 1092 
 34 18.8 1.14 0.13 1.27 0.63 0.95 3.45 2899 7248 73 0.40 1160 
 36 19.8 1.23 0.13 1.36 0.68 1.02 3.52 2841 7103 71 0.43 1222 
 38 20.8 1.33 0.13 1.46 0.73 1.10 3.60 2778 6945 70 0.46 1278 
 40 21.8 1.43 0.13 1.56 0.78 1.17 3.67 2725 6813 68 0.49 1335 
 42 22.8 1.53 0.13 1.66 0.83 1.25 3.75 2667 6668 67 0.52 1387 
 44 23.7 1.64 0.13 1.77 0.88 1.33 3.83 2610 6525 65 0.55 1436 

ภาคผนวกที่  2  ค่ามิติต่างๆของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าทีไ่ดจ้ากการค านวณ  (ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบต่อเน่ือง ความกวา้ง  2.5  เมตร) 
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                                                                                                                              BENCH  TERRACES                                                Riser  Slope  =  0.75 : 1                                                                        
                                                                                                                                    (Hand  Made)                                                        Reverse  Slope  =  0.05 

Width of 
The bench 

Wb (m) 

SPECIFICATION 
Slope VI 

m 
RH 
m 

Hr 
m 

Dc 
m 

Wr 
m 

Wt 
m 

L 
m 

A 
m2 

Pb 
% 

C 
m2 

V 
m3 % Grade 

3.00 12 6.8 0.40 0.15 0.55 0.28 0.41 3.41 2983 8799 88 0.21 616+9 
 14 8.0 0.47 0.15 0.62 0.31 0.47 3.47 2882 8648 87 0.23 663 
 16 9.1 0.55 0.15 0.70 0.35 0.53 3.53 2833 8499 85 0.26 737 
 18 10.2 0.62 0.15 0.77 0.39 0.58 3.58 2793 8379 84 0.29 810 
 20 11.3 0.71 0.15 0.86 0.43 0.65 3.65 2740 8220 82 0.32 877 
 22 12.4 0.79 0.15 0.94 0.47 0.71 3.71 2695 8085 81 0.35 943 
 24 13.5 0.88 0.15 1.03 0.52 0.77 3.77 2653 7959 80 0.39 1035 
 26 14.6 0.97 0.15 1.12 0.56 0.84 3.84 2604 7812 78 0.42 1094 
 28 15.6 1.06 0.15 1.21 0.61 0.91 3.91 2558 7674 77 0.45 1151 
 30 16.7 1.16 0.15 1.31 0.66 0.98 3.98 2513 7539 75 0.49 1231 
 32 17.7 1.26 0.15 1.41 0.71 1.06 4.06 2463 7389 74 0.53 1305 
 34 18.8 1.37 0.15 1.52 0.76 1.14 4.14 2416 7248 73 0.57 1377 
 36 19.6 1.48 0.15 1.63 0.82 1.22 4.22 2370 7110 71 0.61 1446 
 38 20.8 1.59 0.15 1.74 0.87 1.31 4.31 2320 6960 70 0.65 1508 
 40 21.8 1.71 0.15 1.86 0.93 1.40 4.40 2273 6819 68 0.70 1591 
 42 22.8 1.84 0.15 1.99 1.00 1.49 4.49 2227 6681 67 0.75 1670 
 44 23.7 1.97 0.15 2.12 1.06 1.59 4.59 2179 6537 65 0.80 1743 

ภาคผนวกที่  3  ค่ามิติต่างๆของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าทีไ่ดจ้ากการค านวณ  (ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบต่อเน่ือง ความกวา้ง  3  เมตร) 
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                                                                                                                              BENCH  TERRACES                                               Riser  Slope  =  0.75 : 1                                                                        
                                                                                                                                    (Hand  Made)                                                       Reverse  Slope  =  0.05 

Width of 
The bench 

Wb (m) 

SPECIFICATION 
Slope VI 

M 
RH 
m 

Hr 
m 

Dc 
m 

Wr 
m 

Wt 
m 

L 
m 

A 
m2 

Pb 
% 

C 
m2 

V 
m3 % Grade 

4.00 12 6.8 0.53 0.20 0.73 0.37 0.55 4.55 2198 8792 88 0.37 813 
 14 8.0 0.63 0.20 0.83 0.42 0.62 4.62 2165 8660 87 0.42 909 
 16 9.1 0.73 0.20 0.93 0.47 0.70 4.70 2128 8512 85 0.47 1000 
 18 10.2 0.83 0.20 1.03 0.52 0.77 4.77 2096 8384 84 0.52 1090 
 20 11.3 0.94 0.20 1.14 0.57 0.86 4.86 2058 8232 82 0.57 1173 
 22 12.4 1.05 0.20 1.25 0.63 0.94 4.94 2024 8096 81 0.63 1275 
 24 13.5 1.17 0.20 1.37 0.69 1.03 5.03 1988 7952 80 0.69 1372 
 26 14.6 1.29 0.20 1.49 0.75 1.12 5.12 1953 7812 78 0.75 1465 

5.00 12 6.8 0.66 0.25 0.91 0.46 0.68 5.68 1761 8805 88 0.57 1004 
 14 8.0 0.78 0.25 1.03 0.52 0.77 5.77 1733   8665 87 0.64 1109 
 16 9.1 0.91 0.25 1.16 0.58 0.87 5.87 1704 8520 85 0.73 1274 
 18 10.2 1.04 0.25 1.29 0.65 0.97 5.97 1675 8375 84 0.81 1357 
 20 11.3 1.18 0.25 1.43 0.72 1.07 6.07 1648 8240 82 0.89 1467 
 22 12.4 1.32 0.25 1.57 0.79 1.18 6.18 1618 8090 81 0.98 1586 
 24 13.5 1.46 0.25 1.71 0.86 1.28 6.28 4592 7960 80 1.07 1703 
 26 14.6 1.62 0.25 1.87 0.94 1.40 6.40 1563 7815 78 1.17 1829 

 ภาคผนวกที่  4  ค่ามิติต่างๆของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่ไดจ้ากการค านวณ  (ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบต่อเน่ือง ความกวา้ง  4 - 5  เมตร) 
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                                                                                                                              BENCH  TERRACES                                                Riser  Slope  =  0.75 : 1                                                                        
                                                                                                                                    (Hand  Made)                                                        Reverse  Slope  =  0.05 

Width of 
The bench 

Wb (m) 

SPECIFICATION 
Slope VI 

m 
RH 
m 

Hr 
m 

Dc 
m 

Wr 
m 

Wt 
m 

L 
m 

A 
m2 

Pb 
% 

C 
m2 

V 
m3 % Grade 

6.00 12 6.8 0.79 0.30 1.09 0.55 0.82 6.82 1466 8796 88 0.82 1202 
 14 8.0 0.94 0.30 1.24 0.62 0.93 6.93 1443 8658 87 0.93 1342 
 16 9.1 1.10 0.30 1.40 0.70 1.05 7.05 1418 8508 85 1.05 1489 
 18 10.2 1.25 0.30 1.55 0.78 1.16 7.16 1397 8382 84 1.16 1621 
 20 11.3 1.42 0.30 1.72 0.86 1.29 7.29 1372 8232 82 1.29 1770 
 22 12.4 1.58 0.30 1.88 0.94 1.41 7.41 1350 8100 81 1.41 1904 
 24 13.5 1.76 0.30 2.06 0.98 1.55 7.55 1325 7950 80 1.55 2054 
 26 14.6 1.94 0.30 2.24 1.12 1.68 7.68 1302 7812 78 1.68 2187 

ภาคผนวกที่  5  ค่ามิติต่างๆของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าทีไ่ดจ้ากการค านวณ  (ขั้นบนัไดปลูกพชืแบบต่อเน่ือง ความกวา้ง  6  เมตร) 
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          ภาคผนวกที่  6   ภาพตดัตามขวางของคูรับน ้ าขอบเขาและขั้นบนัไดไมผ้ลแบบระดบัและสูตรค านวณ
ค่าตามมิติต่างๆของระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 

 
Symbols and Computations 

1. Width of the platform     = Wb   
2. Theoretical vertical Interval    = (TVI)         = (S × Wb)÷(100S×U) 
3. Reverse height     = (RH)        = IS × Wt 
4. Height of the riser     = (Hr)      = (TVI +RH)÷2 
5. Width of the riser     = (Wr)  = Hr × U 
6. Total width of the terrace    = (wt)  = 2Wr+Wb 
7. Horizontal Interval     = (HI)  = VI÷tan 
8. Length of the platform     = L  = 10,000 ÷HI (per ha) 

    L  = 1,600÷HI (per rai) 
9. Area of the platform     = A  = L × Wb (per ha) 
10. Percentage of platform    = Pb  =  (A ÷ 10000 )100 (perha) 
         = ( A ÷1,600 )100 (perrai) 
11. Area of Cross Section of Cut    = C  = (WS × RH)÷ 8 
12. Volume of Cut     = V  = L × C (per ha) 
13. Inclined distance     = D  = Vi÷Sin 
14. Vertical Interval     = VI  = (S+4)÷10 
N.B. For detailed Cross-Section please see bench terrace. 
ที่มา:  T.C.  Sheng  (Mae Sa Project   THA /  76 / 001 ) 
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ภาคผนวกที่ 7  ค่าตามมิติต่างๆของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า  ที่ความลาดเทของพื้นที่   1 – 12  เปอร์เซ็นต ์( คูรับน ้ าขอบเขา และขั้นบนัไดไมผ้ล )    
                            Width of platform = 2m 

     Hillside Ditch                                                                                   Riser slope 0.75 : 1 
                                                                                                                                                                                                              Reverse slope 0.20 m 

Slope SPECIFICATION 
% Grade TVI Hr Wr Wt VI L A Pb C V D 
1 0.6 0.02 0.11 0.08 2.16 0.5 210 420 4 0.06 13 48 
2 1.1 0.04 0.12 0.09 2.18 0.6 317 634 6 0.06 19 31 
3 1.7 0.06 0.13 0.10 2.20 0.7 423 846 9 0.07 30 24 
4 2.3 0.08 0.14 0.11 2.22 0.8 503 1006 10 0.97 35 20 
5 2.9 0.10 0.15 0.11 2.22 0.9 562 1124 11 0.08 45 18 
6 3.4 0.13 0.17 0.13 1.16 1.0 594 1188 12 0.08 48 17 
7 4.0 0.15 0.18 0.14 2.28 1.1 635 1270 13 0.09 57 16 
8 4.6 0.17 0.19 0.14 2.28 1.2 670 1340 13 0.09 60 15 
9 5.1 0.19 0.10 0.15 2.30 1.3 687 1374 14 0.10 69 15 
10 5.7 0.22 0.21 0.16 2.32 1.4 713 1426 14 0.11 78 14 
11 6.3 0.24 0.22 0.17 2.34 1.5 736 1472 15 0.11 81 14 
12 6.8 0.26 0.23 0.17 2.34 1.6 745 1490 15 0.21 89 14 

TVI  = Theoretical Vertical Interval        VI = Vertical Interval  C = Cross Section of the ditch  Wr  = Width of Riser  
Hr   = Height of Riser             L  = Length of terrace per ha           V = Volume of cut per ha  A  = Area of platform per ha 
D = Incline Distance   Wt = Width of terrace  Pb = Percentage of platform 
ที่มา:  T.C.  Sheng  ( Mae Sa Project  THA / 76 / 001 ) 
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ภาคผนวกที่  8  ค่าตามมิติต่างๆของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า ที่ความลาดเทของพื้นที่   13 – 24  เปอร์เซ็นต ์( คูรับน ้ าขอบเขา และขั้นบนัไดไมผ้ล ) 
                  Width of platform = 2m 

     Hillside Ditch                                                                                     Riser slope 0.75 : 1 
                                                                                                                                                                                                                Reverse slope 0.20 m 

Slope SPECIFICATION 
% Grade TVI Hr Wr Wt VI L A Pb C V D 
13 7.4 0.29 0.25 0.19 2.38 1.7 764 1528 15 0.12 92 13.0 
14 8.0 0.31 0.26 0.20 2.40 1.8 781 1562 16 0.13 102 13.0 
15 8.5 0.34 0.27 0.20 2.40 1.9 787 1574 16 0.14 110 13.0 
16 9.1 0.36 0.28 0.21 2.42 2.0 801 1602 16 0.14 112 12.5 
17 9.6 0.39 0.30 0.23 2.46 2.1 805 1610 16 0.15 121 12.5 
18 10.2 0.42 0.31 0.23 2.46 2.2 808 1636 16 0.16 131 12.5 
19 10.7 0.44 0.32 0.24 2.48 2.3 822 1644 16 0.16 132 12.5 
20 11.3 0.47 0.34 0.26 2.52 2.4 833 1666 17 0.17 142 12.0 
21 11.9 0.50 0.35 0.26 2.52 2.5 843 1686 17 0.18 152 12.0 
22 12.4 0.53 0.37 0.28 2.56 2.6 845 1690 17 0.13 152 12.0 
23 12.9 0.56 0.38 0.29 2.58 2.7 848 1696 17 0.19 161 12.0 
24 13.5 0.59 0.40 0.30 2.60 2.8 858 1716 17 0.20 172 12.0 

TVI  = Theoretical Vertical Interval VI = Vertical Interval  C = Cross Section of the ditch  Wr  = Width of Riser  
Hr   = Height of Riser   L  = Length of terrace per ha V = Volume of cut per ha  A  = Area of platform per ha 
D = Incline Distance   Wt = Width of terrace  Pb = Percentage of platform 
ที่มา:  T.C.  Sheng  ( Mae Sa Project  THA / 76 / 001 ) 
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ภาคผนวกที่ 9  ค่าตามมิติต่างๆของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า ที่ความลาดเทของพื้นที่   25 – 36  เปอร์เซ็นต ์( คูรับน ้ าขอบเขา และขั้นบนัไดไมผ้ล ) 
                    Width of platform = 2m 

     Hillside Ditch                                                                                      Riser slope 0.75 : 1 
                                                                                                                                                                                                                 Reverse slope 0.20 m 

Slope SPECIFICATION 
% Grade TVI Hr Wr Wt VI L A Pb C V D 
25 14.0 0.62 0.41 0.31 2.62 2.9 860 1720 17 0.21 181 12.0 
26 14.6 0.65 0.43 0.32 2.64 3.0 868 1736 17 0.21 182 12.0 
27 15.1 0.68 0.44 0.33 2.66 3.1 870 1740 17 0.22 191 12.0 
28 15.6 0.71 0.46 0.35 2.70 3.2 873 1746 18 0.23 201 12.0 
29 16.2 0.74 0.47 0.35 2.70 3.3 880 1760 18 0.24 211 12.0 
30 16.7 0.77 0.49 0.37 2.74 3.4 883 1766 18 0.24 212 12.0 
31 17.2 0.81 0.51 0.38 2.76 3.5 884 1768 18 0.25 221 12.0 
32 17.7 0.84 0.52 0.39 2.78 3.6 887 1774 18 0.26 231 12.0 
33 18.3 0.88 0.54 0.41 2.82 3.7 894 1788 18 0.27 241 12.0 
34 18.8 0.91 0.56 0.42 2.84 3.8 896 1792 18 0.28 251 12.0 
35 19.3 0.95 0.58 0.44 2.88 3.9 898 1796 18 0.29 260 12.0 
36 19.8 0.99 0.60 0.45 2.90 4.0 900 1800 18 0.30 270 12.0 

TVI  = Theoretical Vertical Interval VI = Vertical Interval  C = Cross Section of the ditch  Wr  = Width of Riser  
Hr   = Height of Riser   L  = Length of terrace per ha V = Volume of cut per ha  A  = Area of platform per ha 
D = Incline Distance   Wt = Width of terrace  Pb = Percentage of platform                                                                                    
ที่มา:  T.C.  Sheng  ( Mae Sa Project  THA / 76 / 001 )
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ภาคผนวกที่ 10  ค่าตามมิติต่างๆของมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า ที่ความลาดเทของพื้นที่   37 – 50  เปอร์เซ็นต ์( คูรับน ้ าขอบเขา และขั้นบนัไดไมผ้ล ) 
                Width of platform = 2m 

     Hillside Ditch                                                                                   Riser slope 0.75 : 1 
                                                                                                                                                                                                             Reverse slope 0.20 m 

Slope SPECIFICATION 
% Grade TVI Hr Wr Wt VI L A Pb C V D 
37 20.3 1.02 0.61 0.46 2.92 4.1 903 1806 18 0.31 280 12.0 
38 20.8 1.06 0.63 0.47 2.94 4.2 905 1810 18 0.32 290 12.0 
39 21.3 1.10 0.65 0.49 2.98 4.3 907 1814 18 0.33 299 12.0 
40 21.8 1.14 0.67 0.50 3.00 4.4 909 1818 18 0.34 309 12.0 
41 22.3 1.18 0.69 0.52 3.04 4.5 912 1824 18 0.35 319 12.0 
42 22.8 1.23 0.72 0.54 3.08 4.6 914 1823 18 0.36 329 12.0 
43 23.3 1.27 0.74 0.56 3.12 4.7 917 1834 18 0.37 339 12.0 
44 23.7 1.31 0.76 0.57 3.14 4.8 917 1834 18 0.38 349 12.0 
45 24.2 1.36 0.78 0.59 3.18 4.9 918 1836 18 0.39 358 12.0 
46 24.7 1.40 0.80 0.60 3.20 5.0 920 1840 18 0.40 368 12.0 
47 25.2 1.45 0.83 0.62 3.24 5.1 923 1846 19 0.41 378 12.0 
48 25.6 1.50 0.85 0.64 3.28 5.2 923 1846 19 0.43 378 12.0 
49 26.1 1.55 0.88 0.66 3.32 5.3 924 1848 19 0.44 407 12.0 
50 26.6 1.60 0.90 0.68 3.36 5.4 928 1856 19 0.45 418 12.0 

TVI  = Theoretical Vertical Interval VI = Vertical Interval  C = Cross Section of the ditch  Wr  = Width of Riser  
Hr   = Height of Riser  L  = Length of ter  ace per ha V = Volume of cut per ha                 A  = Area of platform per ha 
D = Incline Distance  Wt = Width of terrace  Pb = Percentage of platform                           ท่ีมา:  T.C.  Sheng  ( Mae Sa Project  THA / 76 / 001 ) 


