
สรุปความรูจากโครงการฝกอบรมหลักสูตร 

หลักสูตร “การเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training 

ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน” รุนท่ี 9 
 

โดย นางสาวกรวิกา  รัตนนพนันทน  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน   

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในดานการจัดระบบอนรุักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน โดยการเรียนรูดวย

ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบ LDD e-Training จํานวน 4 ชุดวิชา คือ  

1) ชุดวิชาการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี และปญหาในเขตพัฒนาท่ีดิน  

2) ชุดวิชามาตรการอนุรักษดินและน้ําและการใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

3) ชุดวิชามาตรการจัดการดินท่ีมีปญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน  

4) ชุดวิชาการดําเนินงานจัดทําเขตพัฒนาท่ีดินและสรางเครือขายชุมชนมีสวนรวม : พ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
 

1. ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Informatics) 

  ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Informatics) มีความสําคัญในการจัดการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) 

เนื่องจากระบบดังกลาว สามารถนําเขาขอมูล ปรับปรุง แกไข วิเคราะห และแสดงผลลัพธในรูปแบบของแผนท่ี

ท่ีเชื่อมโยงกับขอมูลแสดงรายละเอียดของพ้ืนท่ี สามารถนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล ประยุกตใชงานท้ัง

ในดานการวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและการแกไขปญหาดานตาง ๆ เชน 

เกษตรกรรม  สิ่งแวดลอม  การวางผังภาคเมืองและชนบท ภัยพิบัติ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  กรมพัฒนาท่ีดิน 

มีการนําระบบภูมิสารสนเทศ เขามาใชกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลดินและการใชประโยชนท่ีดิน โดย

เชื่อมโยงขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเขากับรายละเอียดของขอมูลในดานตาง ๆ ตลอดจนพัฒนาเปนโปรแกรมประยุกตท่ี

ผูใชงานสามารถเรียกใชประโยชนไดอยางสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว ผานระบบคอมพิวเตอรและเว็บไซต 

เนื่องจากความรูเบื้องตนดานระบบภูมิสารสนเทศ เปนความรูพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีตองปฏิบัติงานเก่ียวกับขอมูล

เชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดิน มีการใชระบบภูมิสารสนเทศสําหรับจัดทําขอมูลและแผนท่ีดิน การใชประโยชน

ท่ีดิน การวางแผนการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน การอนุรักษดิน

และน้ํา 

2. การวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีและปญหาในเขตพัฒนาท่ีดิน 

 ภายหลังจากการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาของพ้ืนท่ี รวมท้ังรับทราบปญหาและความตองการ

ของ เกษตรกรแลว ผูดําเนินการ คือ สพด. และ สพข. จะตองมีการนําขอมูลดังกลาวมาดําเนินการมาวิเคราะห

รวมกับขอมูลจากแผนท่ีและขอมูลทางแผนท่ี มาตราสวน 1: 25,000 พรอม ท้ังการจัดทํารายงานสรุปสภาพ

ปญหาและความตองการของเกษตรกร โดยมีรายละเอียด คือ  

 1. สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจัดทําเขตพัฒนาท่ีดิน  

 2. ทรัพยากรดิน และสภาพปญหา  



 3. สภาพการใชท่ีดิน และสภาพปญหา  

 4. ภาวะเศรษฐกิจ และสังคม ปญหาและความตองการของเกษตรกร 

  5. การวิเคราะหปญหา และวางแผนการดําเนินงานในเขตพัฒนาท่ีดิน 

 การวางแผนการดําเนินงานในเขตพัฒนาท่ีดินโดยจัดทําแผนการใชท่ีดิน มีข้ันตอนดําเนินงานท่ีสําคัญ

ดังนี้ คือ  

 1. การรวบรวมขอมูลในสํานักงานและภาคสนาม  

 2. การนําเขาและวิเคราะหขอมูล  

 3. การวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ี 

 4. การจัดทําแผนการใชท่ีดิน  

          5. การนําเสนอขอมูล  

 โดยแผนการใชท่ีดิน มีประโยชนตอการพัฒนาดานการเกษตร คือ  

 1. ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐาน ดานสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ และดานเศรษฐกิจสังคม เพ่ือใชเปน

แนว ทางการวางนโยบายการพัฒนาการเกษตร  

 2. เปนทางเลือกในการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของท่ีดิน  

 3. นําไปใชเปนแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจัดสรรการใชทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี

อยาง ยั่งยืน  

 4. ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา พรอมขอเสนอแนะการจัดการอนุรักษฟนฟูการใชท่ีดินอยางมี

ระบบ ในแตละกิจกรรมตามเขตการใชท่ีดิน 

3. มาตรการอนุรักษดินและน้ํา และการใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

 วัตถุประสงคสําคัญของการอนุรักษดินและน้ํา คือ 

  1. เพ่ือลดการชะลางพังทลายของดิน เพ่ือใหอัตราการสูญเสียดินใกลเคียงกับอัตราการเกิดดิน และ

พยายาม รักษาใหอยูในสภาพท่ีสมดุล  

 2.เพ่ือรักษาปริมาณอาหารธาตุและระดับความอุดมสมบูรณของดิน รวมถึงการปองกันการสูญเสียและ

การ เพ่ิมสวนท่ีสูญเสียไปโดยวิธีการหนึ่ง  

 3.เพ่ือรักษาระดับอินทรียวัตถุในดิน รวมถึงการควบคุมอัตราการสลายตัว และการเพ่ิมซากพืชและ

สัตว ใหแกดิน  

 4. เพ่ือรักษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ใหมีสภาพท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

รวมถึง การปรับปรุงบํารุงดินใหดินมีสมบัติท่ีดีข้ึน  



 5. เพ่ือรักษาน้ําและความชื้นในดิน รวมถึงการกักเก็บและการระบายน้ําในพ้ืนท่ี การใชทรัพยากรน้ํา

ในพ้ืนท่ี อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 มาตรการอนุรักษดินและน้ํามีท้ังวิธีกล และวิธีพืช เปนการชวยปองกันและรักษาดิน ไมใหถูกชะลาง

พังทลายจากอิทธิพลของน้ํา และลม ท้ังบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเทตํ่าจนถึงพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ชวย

เสริมสรางความอุดมสมบูรณของดินรักษาปริมาณธาตุอาหารพืช รักษาระดับอินทรียวัตถุในดิน เพ่ิม 

ความสามารถใหน้ําแทรกซึมผานลงดินไดดีข้ึน ทําใหใชประโยชนท่ีดินไดอยางยั่งยืน 

 การปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา เปนหนึ่งในมาตรการวิธีพืช มี 4 รูปแบบ ดังนี ้ 

  1. การปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน  

  2. การปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงน้ํา  

  3. การปลูกหญาแฝกเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินและรักษาความชื้นในดิน 

  4. การปลูกหญาแฝกเพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 

4. มาตรการจัดการดินท่ีมีปญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน 

 ดินปญหา หมายถึง ดินท่ีมีสมบัติไมเหมาะสม (unsuited) หรือ เหมาะสมนอย (poorly suited) 

สําหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร หากนําดินเหลานั้นมาใชปลูกพืชจะไมไดผลผลิตหรือไดผลผลิตต่ํา ดังนั้น

จึงจําเปนตองมีการจัดการดินเปนกรณีพิเศษกวาดินท่ัวไป จึงจะสามารถนํามาใชประโยชนในการเพาะปลูกและ

ใหผลผลิตดีเทาท่ีควร ดินปญหาทางการเกษตร จําแนกตามสาเหตุของการเกิด ไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

 1. ดินปญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ หมายถึง ดินปญหาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติอันเนื่องมาจาก

ปจจัยท่ีใหกําเนิดดิน ซ่ึงประกอบดวย วัตถุตนกําเนิดดิน สภาพพ้ืนท่ี สภาพภูมิอากาศ พืชพรรณท่ีข้ึนปกคลุม 

และระยะเวลาท่ีเกิดดิน ดินปญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ ไดแก ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน ดิน

อินทรีย ดินเค็ม ดินทราย และดินตื้น ซ่ึงดินท่ีมีปญหาบางชนิด การแกไขจัดการเพียงเล็กนอยสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการใชท่ีดินได แตบางพ้ืนท่ีอาจมีปญหาดินมากกวาหนึ่งอยาง เชน ปญหาดินทรายหรือปญหา

ดินตื้นจะมีปญหาดินคือมีปฏิกิริยาเปนกรดรวมดวย การแกไขจําเปนตองแกไขรวมกันทุกปญหา จึงจะทําให

การใชท่ีดินเกิดความยั่งยืน 

 2. ดินปญหาท่ีเกิดจากการใชประโยชนท่ีดิน หมายถึง ดินท่ีเกิดจากการปฏิบัติ หรือการใชท่ีดินท่ีไม

เหมาะสมของมนุษย ไดแก การปลูกพืชโดยปราศจากการบํารุงรักษาดิน การปลูกพืชชนิดเดียวกันติดตอกัน

เปนเวลานาน การทําลายปาเพ่ือการเกษตร การเผาปา หรือ ไรนา การใชสารเคมีทางการเกษตรจนเกิดผล

ตกคางในดิน การใชเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ เปนตัวเรงทําใหดินเกิดการเสื่อมโรม เกิดการสะสมธาตุ

อาหารสารเคมีชนิดตางๆ จนเปนพิษตอพืช โครงสรางดินอัดแนนทึบ เปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของพืช 



ดินปญหาท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก ดินดาน ดินปนเปอน ดินเหมืองแรราง และดินในพ้ืนท่ีนากุง

ราง 

 ความหมายของการปรับปรุงบํารุงดิน การปรับปรุงบํารุงดินสามารถแยกอธิบายได 2 ความหมาย 

ไดแก การปรับปรุงดินเปนการปรับปรุงดิน ท่ีมีสภาพไมเหมาะสมตอการเกษตรใหสามารถใชทําการเพาะปลูก

ได สวนการบํารุงดินเปนการบํารุงดินท่ีมี ศักยภาพในการเกษตรกรรมใหสามารถใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง

ยาวนานข้ึน อันเปนแนวทางในการทํา เกษตรกรรมแบบยั่งยืน ดังนั้นเม่ือรวม 2 ความหมายเขาดวยกันแลว 

การปรับปรุงบํารุงดินเปนการพัฒนาท่ีดิน ท่ีไมเหมาะสมกับการเกษตรใหสามารถใชทําการเพาะปลูกพืชให

เจริญเติบโตและใหผลผลิตไดตามปกติหรือ ปรบัปรุงบํารุงดินใหดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะในการปลูกพืชให

เจริญเติบโตและใหผลผลิตดีอยางยั่งยืน การทําการเกษตรติดตอกันเปนเวลานานโดยขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 

เชน การเพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดิน จะสงผลตอสมบัติของดินท้ังทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทําใหไม

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช หลักการปรับปรุงบํารุงดิน คือ การจัดการเพ่ือมุงสูการทําใหดินอยูใน

สภาพท่ีเหมาะสมสําหรับพืชท่ีตองการ ปลูกในดินเดียวกันหากปลูกพืชตางชนิด อาจจะมีรายละเอียดของการ

ปรับปรุงบํารุงดินตางกัน จึงควรมีการ ตรวจสอบดินและวิเคราะหดินซ่ึงจะนําไปสูวิธีการปรับปรุงบํารุงดินท่ี

เหมาะสม  

 ความสําคัญของการปรับปรุงบํารุงดิน สมบัติของดินมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชแบงได

เปน 3 ประเภท ไดแก สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การปรับปรุงสมบัติของดินมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ดินมีความสามารถในการใหผลผลิตพืช หรือ เรียกวา ผลิตภาพของดิน  

 1. การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินเปนการปรับสภาพทางโครงสรางของดินใหเอ้ืออํานวย ตอ

การเจริญเติบโตของรากพืช ทําใหมีชองวางในการระบายน้ําและอากาศอยูในสัดสวนท่ีเหมาะสมและ ชวย

ปองกันการอัดตัวแนนของดินจากการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินเพ่ือใหเกิด 

การสรางเม็ดดินจนประกอบเปนโครงสราง กรณีท่ีเปนดินเนื้อละเอียด ผิวดินแนนทึบระบายน้ําไมดี 

อินทรียวัตถุจะชวยปรับโครงสรางของดินใหดีข้ึน ชวยในการซึมผานของน้ํา หรือในดินเนื้อหยาบ อินทรียวัตถุ 

จะชวยในการอุมน้ําของดินทําใหดินมีความชุมชื้นยาวนานข้ึน ดังนั้นการปรับปรุงบํารุงดินทางกายภาพ จึง

จําเปนตองปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสด    

 2. การปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน เปนการปรับสภาพของดินใหสามารถรองรับกิจกรรมทางชีวเคมี 

ของสิ่งมีชีวิตซ่ึงรวมถึงรากพืชและตนพืชดวย เชน ทําใหดินมีปริมาณธาตุอาหารเพียงพอและสมดุลธาตุอาหาร 

ตางๆ สามารถละลายและเปนประโยชนได หรือการจัดการเพ่ือลดโอกาสในการสูญเสียธาตุอาหาร เปนการ

เพ่ิม 43 ความเปนประโยชนของธาตุอาหารท่ีมีอยูในดิน หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุยเคมีใหเพียงพอ

ตามความ ตองการธาตุอาหารของพืชและเพ่ือลดอัตราการสูญเสียธาตุอาหารจากดิน เชนการใชปุยอินทรีย



รวมกับการใช ปุยเคมี หรือการใชปุยชีวภาพ เพ่ือลดใชปุยเคมี รวมถึงการปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของ

ดินใหเหมาะสม กับชนิดพืชท่ีปลูกและเพ่ือใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช เชน การใสปูน เปนตน  

 3. การปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดิน เปนการปรับปรุงสมบัติของดินท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของ 

สิ่งมีชีวิตในดิน ไดแก พืช สัตว และจุลินทรีย ท่ีมีความสัมพันธกับสมบัติทางกายภาพ เคมี และความอุดม 

สมบูรณของดิน เชน วัฏจักรของธาตุอาหารตางๆ ในดิน ไดแก คารบอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เปนตน 

อยางไรก็ตามสิ่งมีชีวิตท่ีมีบทบาทในการทําใหเกิดกระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต 

ของพืชมากท่ีสุด ไดแก จุลินทรียดิน จุลินทรียมีบทบาทสําคัญในการยอยสลายสารอินทรียในดินชวยหมุนเวียน 

ธาตุอาหารกลับคืนสูดิน กิจกรรมการแปรสภาพธาตุอาหารจากรูปท่ีไมเปนประโยชนใหอยูในรูปท่ีเปน

ประโยชน กับพืช รวมท้ังกิจกรรมการควบคุมเชื้อโรคพืชในดิน ดังนั้นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เชนการใชปุย

อินทรีย การไถกลบเศษพืชลงดินจึงมีบทบาทสําคัญตอการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพเนื่องจากเปนแหลง

อาหารและ พลังงานของจุลินทรียเพ่ือเพ่ิมปริมาณจุลินทรียและการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนในดิน 

5. การดําเนินงานจัดทําเขตพัฒนาท่ีดิน และสรางเครือขายชุมชนแบบมีสวนรวม  
  

 การดําเนินการจัดทําเขตพัฒนาท่ีดินการนําขอมูลดานตางๆ ท่ีไดจากการสํารวจและจัดทําข้ึนไป

ตรวจสอบกับพ้ืนท่ีดําเนินการกอนการ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํามีความสําคัญอยางยิ่ง ขอมูลดังกลาว 

ไดแก สภาพพ้ืนท่ี ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะและปญหาของทรัพยากรดิน สภาพการใชประโยชน แหลงน้ํา 

การถือครอง และสภาพเศรษฐกิจและ สังคม เปนตน ซ่ึงมีผลตอการกําหนดมาตรการและกิจกรรมในการจัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําไดอยาง ถูกตองและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยตองดําเนินการรวมกับการชี้แจง

เกษตรกร และผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีในเวลาเดียวกันจะทําใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับทราบขอเท็จจริง

และแนวทางการดําเนินงานตลอดจน กิจกรรมตางๆ ท่ีเกษตรกรจะไดรับ เกษตรกรไดเกิดความเขาใจและให

ความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงาน ทําใหเกษตรกรไดรับประโยชนอยาง เหมาะสมเกษตรกรยอมรับ ลด

ผลกระทบ และความขัดแยงชวงดําเนินการ และหลังดําเนินการ 

 การสรางเครือขายชุมชนแบบมีสวนรวมเปนเวทีสําหรับการปฏิบัติงานรวมกัน กอใหเกิดกระบวนการ

เรียนรูรวมกันระหวางกลุม ยอยท่ีเปนเครือขายยอย เปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนกลยุทธ

ท่ีเสริมสรางจุดแข็งของ องคกร สรางพลังอํานาจในการคิดริเริ่มและตอรอง ประสานผลประโยชนของสมาชิก

เครือขายอยางเทาเทียม กัน และเปนแหลงรับการสนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ ตลอดจนมีการติดตามและ

ประเมินผลจะชวยใหทุกฝายเห็นศักยภาพ และขอจํากัดของตนเอง รวมถึงพยายามหาแนวทางแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึน โดยตางฝายตางรวมกันรับผิดชอบ กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูและให เกิดการดําเนินกิจกรรมท่ี

นําไปสูการบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 


