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สถานที่ดาเนินการ ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรี ในพื้นที่ของอาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 586,175 ไร่ อาเภอเมือง
จังหวัดระนอง 72,221ไร่ อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 14,853 ไร่ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
17,211 ไร่
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในภาพรวม
ที่เกิ ดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรี ซึ่ งเป็ นผลจากการพัฒนา
ที่จะก่อให้เกิดความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา และประมวลประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้น
โดยนามาเป็ นข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้ประกอบการพิจารณากาหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการพัฒนา
ด้านการเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในอนาคต
2. จัดหาและรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน จังหวัดระนอง
และชุมพร มาตราส่ วน 1:25,000 ในรู ปแบบข้อมูลเชิงเลข จากสานักสารวจและวิจยั ทรัพยากรดิน (สานักสารวจและวิจยั
ทรัพยากรดิน, 2553ก; 2553ข; 2558) ข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่ วน 1:50,000 จาก
กรมแผนที่ทหาร (กรมแผนที่ทหาร, 2545) และภาพถ่ายออร์โธสี เชิงเลข มาตราส่ วน 1: 25,000 จากกลุ่มบริ การแผนที่
และภาพถ่ายออร์โธสี สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ (สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่, 2556)
ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดระนองและชุมพร 1: 25,000 ซึ่งมีการสารวจในปี 2552 จากส่ วนวิเคราะห์สภาพ
การใช้ที่ดินที่ 1 (ส่ วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1, 2552) ข้อมูลแบบจาลองระดับสู งเชิงเลข (DEM) มาตราส่ วน
1:4,000 จากกลุ่มบริ การแผนที่และภาพถ่ายออร์ โธสี เชิ งเลข สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ (สานัก
เทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่, 2556) ข้อมูลสถิติภูมิอากาศ พ.ศ. 2514-2555 จากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูล
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ดังกล่ าว ได้แ ก่ ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย รายเดื อน อุ ณ หภู มิต่ าสุ ด สู งสุ ด จ านวนวันฝนตก ความเร็ ว ลม และ
ความชื้นสัมพัทธ์ เป็ นต้น (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) ข้อมูลทรัพยากรป่ าไม้ของจังหวัดระนองและชุมพร จากกรม
ป่ าไม้ ข้อมูลพื้นที่อุทยานแห่ งชาติ จากกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมจากสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กรมป่ าไม้, 2555; 2558; กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช, 2555; 2558; สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555;2558) นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องใน
ด้านการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมี ท้ ังข้อมู ลทุ ติ ยภู มิ จากหน่ วยงาน เอกสาร
ผลงานวิจยั ต่างๆ เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบการเขียนรายงาน
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล
1) นาเข้าข้อมูลเชิ งพื้นที่ (Spatial data) เช่น แผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่
ขอบเขตชลประทาน และเส้นทางน้ า แผนที่ขอบเขตป่ าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ขอบเขตการปกครอง
ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเบื้องต้น ตรวจสอบข้อมูล
ที่มีการขัดแย้งกัน เช่น ข้อมูลดิน และข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินที่มีความขัดแย้งในกรณี ที่พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด เช่น
พื้นที่น้ า พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้างไม่ตรงกัน เมื่อพบการขัดแย้ง ตรวจสอบข้อมูลโดยซ้อนทับข้อมูลบน
ภาพถ่ายออร์ โธสี เพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบภาคสนามเพิ่มเติ ม และนาข้อมูลที่ แก้ไ ขถูกต้องมาใช้ในการ
วิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน การจัดทาหน่วยที่ดิน และการวิเคราะห์ศกั ยภาพของที่ดิน เพื่อกาหนดเขต
ศักยภาพการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป
2) วิเคราะห์ขอบเขตของพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย นาไปซ้อนทับกับข้อมูลดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน แล้วกันพื้นที่ป่าไม้ออก เพื่อทาการจัดเขตศักยภาพการใช้ที่ดินเฉพาะในพื้นที่การเกษตร
3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลภูมิอากาศเพื่อหาปริ มาณการระเหยและการคายน้ าอ้างอิง ปริ มาณน้ าฝน
ใช้การได้ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใช้ขอ้ มูลปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย และค่าศักยภาพการคายระเหยน้ า
ของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ETo) ซึ่งคานวณโดยใช้โปรแกรม CROPWAT และพิจารณาจากระยะเวลา
ช่วงที่เส้นน้ าฝนอยูเ่ หนือเส้น 0.5 ศักยภาพการคายระเหยน้ า ถือเป็ นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช
4) วิเคราะห์ จดั ทาแผนที่ ช้ ันความลาดชัน โดยนาแบบจาลองระดับสู งเชิ งเลข ของสานัก
เทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ (2556) มาใช้ในการทาแผนที่ช้ นั ความลาดชัน (Slope class) การนาแบบจาลอง
ระดับสู งเชิงเลขมาใช้ในการทาแผนที่ช้ นั ความลาดชัน (Slope class) ทาได้โดยใช้คาสั่งในชุด Spatial Analyst Tools
ทาการวิเคราะห์พ้นื ผิว (surface) นาเข้าข้อมูล DEM ในรู ปของ raster เพื่อเริ่ มทาการแปลงค่าเป็ นค่าความลาดชัน
5) วิเคราะห์จดั ทาเส้นชั้นน้ าฝน (Isohyets Lines) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย
ย้อนหลังในรอบ 10 ปี พ.ศ. 2546-2555 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) มาดัดแปลงโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อกาหนดค่าปริ มาณน้ าฝนในแต่ละช่วงชั้นโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วจึงนาข้อมูลที่
ได้ไปซ้อนทับกับขอบเขตลุ่มน้ า เพื่อทาการวิเคราะห์หาปั จจัยการชะล้างพังทลายของฝน และนาไปใช้แทนค่าใน
สู ตรของสมการการสู ญเสี ยดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)
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6) ประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้สมการการสู ญเสี ยดินสากล (USLE) และ
ใช้ปัจจัยต่างๆ ในการวิเคราะห์ค่าสู ญเสี ยดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) ค่าปั จจัยที่ใช้ในการสมการได้จากข้อมูลกลุ่ม
ชุ ดดิ นมาวิเคราะห์ ร่วมกับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินและเส้นชั้นน้ าฝน เมื่อประเมินค่าปั จจัยทั้ง 6 ตามคู่มือการ
ประเมินการสู ญเสี ยดินในประเทศไทยแล้ว ทาการจัดชั้นความรุ นแรงของการสู ญเสี ยดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)
โดยจาแนกระดับการสู ญเสี ยดินเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ น้อย (0-2 ตัน/ไร่ /ปี ) ปานกลาง (2-5 ตัน/ไร่ /ปี ) รุ นแรง (5-15 ตัน/ไร่ /ปี )
รุ นแรงมาก (15-20 ตัน/ไร่ /ปี ) และรุ นแรงมากที่สุด (มากกว่า 20 ตัน/ไร่ /ปี ) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545; Srikhajon, et al. 1984)
แล้วจัดทาแผนที่แสดงระดับการสู ญเสี ยดิน
7) วิเคราะห์ เพื่อจัดทาหน่ วยที่ ดิ น โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และแจกแจงตารางคุณภาพที่ดินในลุ่มน้ าสาขา อาศัยหลักเกณฑ์และสมบัติของดินจากข้อมูลกลุ่มชุด
ดิน (สานักสารวจและวิจยั ทรัพยากรดิน, 2553ก; 2553ข; 2558) มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาหน่วยที่ดิน โดยนาเอาสมบัติ
และลักษณะทางเคมีและกายภาพที่สาคัญของดิน ได้แก่ สภาพพื้นที่และความลาดชัน ความลึกของดิน การระบายน้ า
ของดิน ปริ มาณก้อนกรวดและเศษหิ น ปะปน ปฏิกิริยาของดิน ข้อจากัด และองค์ประกอบที่สาคัญของดิน เป็ นต้น
นามาเป็ นปั จจัยใช้ในการพิ จารณาวิ เคราะห์ จ ัดทาหน่ วยที่ ดิ น โดยยึดหลักเกณฑ์ที่ ว่า หน่ วยที่ ดิ นเดี ยวกันจะ
ประกอบด้วยคุณภาพที่ดินและ/หรื อลักษณะสมบัติดินของดิน จะต้องเหมือนกันหรื อคล้ายคลึงกันมากที่สุด
8) วิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไข ข้อจากัดต่อการใช้ประโยชน์เพื่อ
เกษตรกรรม โดยนาลักษณะและสมบัติของดินในแต่กลุ่มชุดดิน (สานักสารวจและวิจยั ทรัพยากรดิน, 2553ก;
2553ข; 2558) มาวิเคราะห์จดั ทาสถานภาพทรัพยากรดิน โดยวิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไป และวิเคราะห์ปัญหาและ
ข้อจากัดของทรัพยากรดินต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรี (รหัส 2501) เพื่อวิเคราะห์ลาดับ
ความสาคัญของปัญหาและข้อจากัดต่างๆ ของทรัพยากรดิน โดยจัดทาเป็ นข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางการจัดการ
ดินที่มีขอ้ จากัดต่างๆ ในการเพาะปลูก
9) ประเมินคุณภาพหน่วยที่ดิน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของหน่วยที่ดินจะถูก
นาไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ จดั ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ ากระบุรี ในการประเมิ นคุ ณภาพหน่ วยที่ ดินนี้ จะจัดชั้นตามชั้นมาตรฐานของแต่ละปั จจัยพิจารณา
คุณภาพหน่วยที่ดินที่ได้นามาใช้ในการพิจารณาในครั้งนี้ประกอบด้วย
(1) ความชุ่ มชื้ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่อ พืช (m) ปั จจัยพิจารณา ได้แก่ เนื้ อดิ น บน
ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย
(2) ความเป็ นประโยชน์ของออกซิ เจนต่อรากพืช (o) ปั จจัยพิจารณา ได้แก่ การ
ระบายน้ า
(3) ความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) ปั จจัยพิจารณา ได้แก่ อินทรี ยวัตถุ ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน (พิจารณาธาตุอาหารหลัก คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ปฏิกิริยาดินบน (pH)
และปฏิกิริยาดินล่าง (pH)
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(4) การดูดยึดธาตุอาหาร (n) ปั จจัยพิจารณา ได้แก่ ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน
(C.E.C.) และอัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส (%B.S.) โดยพิจารณาจากสมบัติของดินล่าง
(5) สภาวะการหยัง่ ลึกของราก (r) ปัจจัยพิจารณา ได้แก่ ความลึกของดิน
(6) สภาวะการเขตกรรม (k) ปั จจัยพิจารณา ได้แก่ ชั้นความยากง่ายในการเขตกรรม
โดยจะพิจารณาจากเนื้อดิน และโครงสร้างดิน
(7) การมีเกลือมากเกินไป (x) ปัจจัยพิจารณา ได้แก่ ค่าการนาไฟฟ้า (E.C.)
(8) สารพิษ (z) ปั จจัยพิจารณา ได้แก่ ปฏิกิริยาดิ นหรื อความเป็ นกรด-ด่างของดิ น
(pH) สารประกอบจาโรไซต์ในดิน
(9) ความเสี ยหายจากการกัดกร่ อน (e) ปัจจัยพิจารณา ได้แก่ ความลาดชัน
(10) ศักยภาพการใช้เครื่ องจักร (w) ปัจจัยพิจารณา ได้แก่ ความลาดชัน (Slope)
10) ประเมินคุณภาพที่ดินด้านกายภาพ โดยใช้หลักการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน
ตามระบบของ FAO (1983) ทาการเปรี ยบเทียบความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use
requirements) กับคุณภาพที่ดินของหน่วยที่ดิน (Land qualities)
11) กาหนดเขตพื้นที่ศกั ยภาพการใช้ที่ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน ซึ่งเขตพื้นที่ศกั ยภาพการ
ใช้ที่ดิน เป็ นผลจากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน รวมถึงทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนข้อกฎหมายของพื้นที่ลุ่มน้ า โดยวิธีการสร้างเงื่อนไขในการ
กาหนดเขตการใช้ที่ดินตามศักยภาพและกาลังผลิตของพื้นที่ เพื่อให้ได้แผนการใช้ที่ดินสามารถใช้เป็ นกรอบและ
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
12) การจัดทารายงานการวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติรายงานการวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ลุ่มน้ าเพื่อประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรี (รหัส 2501) และแผนที่ประกอบรายงาน
ผู้ดาเนินการ นางณฐมน ผ่องแผ้ว

นักสารวจดินชานาญการพิเศษ

รับผิดชอบงาน 80 เปอร์เซ็นต์
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ สารวจข้อมู ลดิ นภาคสนาม วิ เคราะห์ ขอ้ มู ลดิ น ข้อมู ลการใช้ที่ ดิน เขี ยนรายงาน
ในส่ วนของนักสารวจดิน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สัดส่ วนของผลงานที่รับผิดชอบ 100 เปอร์ เซ็นต์
ร่ วมวิเคราะห์จดั ทาแผนการใช้ที่ดินร่ วมกับนักวิชาการเกษตร และเศรษฐกร พร้อมทารายงานแผนการใช้ที่ดิน
ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรี โดยมีสดั ส่ วนของผลงานที่รับผิดชอบ 80 เปอร์เซ็นต์
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ผู้ร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย
1) นางผกาฟ้า ศรจรัสสุ วรรณ
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
รับผิดชอบงาน 10 เปอร์เซ็นต์
มีหน้าที่ สารวจภาคสนาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านเศรษฐกิจ และเขียนรายงานในส่ วนของเศรษฐกร
2) นางสาวพิมลสิ ริ ศุภเสถียรไชย
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
รับผิดชอบงาน 10 เปอร์เซ็นต์
มีหน้าที่ สารวจภาคสนาม วิเคราะห์ความเหมาะสมทางกายภาพของดิน และเขียนรายงาน
ในส่ วนของนักวิชาการเกษตร
สรุ ปผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ าเพื่อประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ ากระบุรี (รหัส 2501) ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงสถานภาพของดิ น ข้อมูลการสู ญเสี ยดิ น เขตศักยภาพ
การใช้ที่ดินโดยสรุ ป ข้อเสนอแนะแนวทางบริ หารจัดการดินและน้ า ผลสาเร็ จของงานมีดงั นี้
ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรี (รหัส 2501) อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันตก (รหัส 25) มีเนื้ อที่
ประมาณ 1,105 ตารางกิโลเมตร หรื อ 690,450 ไร่ ตั้งอยูร่ ะหว่างละติจูด 10 องศา 49 ลิปดา 30 ฟิ ลิปดา ถึง 10 องศา
32 ลิปดา 25 ฟิ ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 98 องศา 55 ลิปดา 32 ฟิ ลิปดา ถึง 98 องศา 57 ลิปดา 45 ฟิ ลิปดาตะวันออก
ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง และชุมพร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่
ของอาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประมาณ 586,175 ไร่ หรื อร้อยละ 84.90 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา รองลงมาเป็ น
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประมาณ 72,221ไร่ หรื อร้อยละ 10.46 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุ มพร ประมาณ 17,211 ไร่ หรื อร้ อยละ 2.49 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา และอาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ประมาณ 14,853 ไร่ หรื อร้อยละ 2.15 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา ตามลาดับ สภาพภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่สูงชัน
หรื อพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้ อที่คิดเป็ นร้อยละ 70.59 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา รองลงมาเป็ นพื้นที่ราบเรี ยบหรื อ
ค่อนข้างราบเรี ยบ พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย และพื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 5.74 5.62 5.07 และ 1.37 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา ตามลาดับ และพื้นที่อื่นๆ มีเนื้อที่ร้อยละ 11.61 ของพื้นที่
ลุ่มน้ าสาขา มีความสู งจากระดับทะเลปานกลางระหว่าง 3-735 เมตร โดยมีแม่น้ ากระบุรีไหลผ่านพื้นที่จากทิศเหนือ
ลงไปทางทิศใต้
จากการสารวจดินของลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรีในระดับค่อนข้างละเอียด ที่ระดับมาตราส่ วน 1:25,000
สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดทาหน่วยที่ดิน โดยแยกเป็ นหน่วยที่ดินเดี่ยว ประกอบไปด้วย หน่วยที่ดินที่ 6
6M 10 10M 13 26 26(E2) 26(E3) 26B 26B(E2) 26B(E3) 26C 26C(E3) 26D 26D(E2) 26D(E3) 32 32(E2)
32(E3) 32B 32B(E2) 32B(E3) 34 34B 34B(E2) 34C 34C(E3) 45B 45C 45C(E3) 53B(E2) 53B(E3) 53C
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53C(E3) 53D(E3) และ 62 หน่วยที่ดินรวม หรื อหน่วยที่ดินเชิงซ้อน ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 45C/53C และ 45C/53C(E3)
และหน่วยเบ็ดเตล็ด ได้แก่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (AQ) ที่ดินดัดแปลง (ML) พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง (U) และ
พื้นที่น้ า (W) ในการจัดทาหน่วยที่ดินนี้ พิจารณาข้อมูลสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกลุ่มชุดดินจากรายงาน
สารวจดิน (สานักสารวจและวิจยั ทรัพยากรดิน, 2553ก, 2553ข) มาพิจารณาร่ วมกับสภาพพื้นที่ การจัดการพื้นที่
พร้ อมทั้งพิจารณาศักยภาพในการเกิ ดการสู ญเสี ยดิ นร่ วมด้วย โดยน าค่าศักยภาพในการเกิ ดการชะล้างพังทลาย
มาวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็ นหน่วยที่ดินที่มีศกั ยภาพในการเกิดการชะล้างพังทลายน้อย (E1) ปานกลาง (E2) รุ นแรง (E3)
จากการวิเคราะห์ทรัพยากรดินของลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรี พบว่าดินในพื้นที่ลุ่มทั้งหมด 26,770 ไร่ เป็ น
ดินดี มีขอ้ จากัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่าในการปลูกพืช ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 6 และ 6M มีเนื้อที่ 170
ไร่ หรื อร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา เป็ นดินที่มีขอ้ จากัดรุ นแรงสาหรับการปลูกพืช มีเนื้ อที่ 26,600 ไร่ หรื อ
ร้อยละ 3.85 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วย ดินเปรี้ ยวจัด ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 10 10M มีเนื้ อที่ 4,488 ไร่ หรื อ
ร้อยละ 0.65 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา ดิ นเลนเค็มชายทะเล ได้แก่ หน่ วยที่ดินที่ 13 มีเนื้ อที่ 22,112 ไร่ หรื อร้อยละ
3.20 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา พื้นที่ดอน มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 96,190 ไร่ หรื อร้อยละ 13.93 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา เป็ นดิน
ดีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น ได้แก่ หน่วย
ที่ดินที่ 32 32(E2) 32(E3) 32B 32B(E2) 32B(E3) มีเนื้อที่ 16,191 ไร่ หรื อร้อยละ 2.34 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
เป็ นดินมีขอ้ จากัดเล็กน้อย มีศกั ยภาพในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรื อทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่า ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 26 26(E2) 26(E3) 26B 26B(E2) 26B(E3) 26C 26C(E3) 26D 26D(E2)
26D(E3) 34 34B 34B(E2) 34C 34C(E3) 53B(E2) 53B(E3) 53C 53C(E3) และ 53D(E3) มีเนื้อที่ 73,564 ไร่
หรื อร้อยละ 10.66 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา ดินตื้น ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ หน่วยที่ดินที่ 45B 45C 45C(E3) 45C/53C และ
45C/53C(E3) มีเนื้อที่ 6,435ไร่ หรื อร้อยละ 0.93 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
ส าหรั บ ดิ น มี ปั ญ หาหรื อดิ น มี ข ้อ จ ากัด ในการเพาะปลู กพื ชในพื้ น ที่ ลุ่ มน้ าสาขาแม่ น้ ากระบุ รี
ประกอบด้วย
1) ดินเปรี้ ยวจัด ดินที่มีศกั ยภาพเป็ นดินเปรี้ ยวจัด มีเนื้ อที่ 4,488 ไร่ หรื อร้อยละ 0.65 ของพื้นที่ลุ่ม
น้ าสาขา เป็ นดินที่มีกรดจัดมากทาให้เกิดการตรึ งธาตุอาหารและปลดปล่อยสารที่เป็ นพิษต่อพืช เป็ นดินเหนี ยวจัด
การระบายน้ าไม่ดี โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหงทาให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และ
น้ าท่วมขังในฤดูฝนทาความเสี ยหายให้กบั พืชที่ไม่ชอบน้ า พบในหน่วยที่ดินที่ 10 ส่ วนในหน่วยที่ดินที่ 10M และ
10M(E2) มีการดัดแปลงพื้นที่โดยการยกร่ องทาให้ไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องการระบายน้ า แต่ยงั คงมีศกั ยภาพเป็ นดิน
เปรี้ ยวจัด
2) หน่วยที่ดินในกลุ่มดินเลนเค็มชายทะเล เนื้อที่ 22,112 ไร่ หรื อร้อยละ 3.20 ของพื้นที่ลุ่มน้ า มี
สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบเรี ยบหรื อค่อนข้างราบเรี ยบ ความลาดชันอยู่ในช่วง 0-2 เปอร์ เซ็นต์ ค่าการนาไฟฟ้ า 8-16
เดซิ ซีเมนต์ต่อเมตร เนื้ อดินบนเป็ นดินเหนี ยวหรื อดินร่ วนเหนี ยวปนทรายแป้ ง ปฏิกิริยาดินเป็ นกลางถึงด่าง
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ปานกลาง เนื้ อดินล่างเป็ นดินเหนี ยวปนทรายแป้ง มีศกั ยภาพก่อให้เกิดดินกรดกามะถัน ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อ
พืช มีความสามารถในการทรงตัวของต้นพืชต่ามาก ทาให้พืชล้มง่าย เมื่อดินแห้งจะแปรสภาพเป็ นดินกรด
กามะถันและเค็ม พบในหน่วยที่ดินที่ 13
3) หน่ วยที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าในการปลูกพืช มีเนื้ อที่ 73,734 ไร่ หรื อร้อยละ 10.68 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ าสาขา ประกอบด้วยดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าในพื้นที่ลุ่ม 160 ไร่ หรื อร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ลุ่มน้ า
สาขา และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าในพื้นที่ดอน มีเนื้ อที่ 73,564 ไร่ หรื อร้อยละ 10.66 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
ได้แก่ 26 26(E2) 26(E3) 26B 26B(E2) 26B(E3) 26C 26C(E3) 26D 26D(E2) 26D(E3) 34 34B 34B(E2) 34C
34C(E3) 53B(E2) 53B(E3) 53C 53C(E3) และ 53D(E3) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าในพื้นที่ดอน สามารถใช้ในการ
ปลูกไม้ผล ปาล์มน้ ามัน และยางพารา รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดว้ ย ส่ วนในพื้นที่ลุ่มสามารถ
ใช้ในการทานาได้ แต่มีขอ้ จากัดเล็กน้อยเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ต่า จึงต้องมีการปรับปรุ งบารุ งดิน
4) หน่วยที่ดินในกลุ่มดินตื้น มีเนื้อที่ 6,435 ไร่ หรื อร้อยละ 0.93 ของพื้นที่ลุ่มน้ า เป็ นดินตื้นถึงชั้น
ลู กรั ง มี เศษหิ น ก้อนหิ นปะปนอยู่ในเนื้ อดิ นตั้งแต่ ร้ อยละ 35 โดยปริ มาตรหรื อมากกว่ า ภายในความลึ ก
50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรื อมีช้ นั หิ นพื้นตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นจะเป็ นอุปสรรคต่อการชอนไช
ของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากนี้ ยงั มีส่วนที่เป็ นดินน้อย ทาให้มีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารและ
อุม้ น้ าต่ามาก พืชจะขาดน้ าทาให้เหี่ ยวเฉาไวกว่าพื้นที่อื่น พบในหน่วยที่ดินที่ 45B 45C และ 45C/53C
5) หน่วยที่ดินในกลุ่มที่มีความลาดชันสู ง มีเนื้อที่ 487,366 ไร่ หรื อร้อยละ 70.59 ของพื้นที่ลุ่มน้ า
ได้แก่ พื้นที่ลาดชันเชิ งซ้อน ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์ เซ็นต์ หรื อเป็ นพื้นที่ภูเขา ได้แก่ หน่ วยที่ดิน
ที่ 62 เป็ นพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม เนื่ องจากยากต่อการจัดการและดูแลรักษา ถ้าใช้มาตรการพิเศษ
ในการอนุรักษ์ดินและน้ า ทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายสู งมาก และยังเป็ นการทาลายระบบนิเวศของป่ าอีกด้วย
จากการจาแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินได้จาแนกชั้นความเหมาะสม ออกเป็ น 4 ชั้น คือ ชั้นที่มีความ
เหมาะสมสู ง ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย และชั้นที่ไม่มีความเหมาะสมซึ่งโดย
ส่ วนใหญ่ พื้นที่ในบริ เวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรี มีพ้นื ที่ส่วนใหญ่ เป็ นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางสาหรับ
การปลูกพืช เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล (เงาะ ทุเรี ยน และมังคุด) มะม่วงหิ มพานต์ ข้าว และหมาก เป็ นต้น
จากการวิเคราะห์ศกั ยภาพของที่ดินต่อการปลูกพืช สาหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มี
ข้อจากัดของทรัพยากรดิน หรื อดินมีศกั ยภาพในการผลิตปานกลางถึงสู ง เกษตรกรทาการเกษตรโดยอาศัยน้ าฝน
เป็ นหลัก และอยูน่ อกเขตชลประทาน (หน่วยที่ดินที่ 6 6M 26 26B 26C 26D 32 32B 34 34B 34C 53B 53C และ
53D) เมื่อนาไปวางแผนการใช้ที่ดิน จะถูกจัดไว้ในเขตเกษตรก้าวหน้า สาหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าถือว่า
เป็ นข้อจากัดที่ไม่รุนแรง สามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุ งบารุ งดิน จึงจัดไว้ในเขตเกษตรก้าวหน้า ส่ วนพื้นที่
เกษตรกรรมที่อยูใ่ นพื้นที่ดินมีปัญหาหรื อดินมีขอ้ จากัดรุ นแรง ได้แก่ ดินเปรี้ ยวจัด (หน่วยที่ดินที่ 10 10M) ดินเลนเค็ม
ชายทะเล 13 ดินตื้นในพื้นที่ดอน (หน่วยที่ดินที่ 45B 45C 45C/53C) และพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (หน่วยที่ดินที่ 62) นี้
เนื่ องจากเกษตรกรมีความจาเป็ นต้องใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวเพื่อทาการเกษตร ทั้งที่ผลการประเมินความเหมาะสม
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ของที่ดินในเขตนี้ อยู่ที่ระดับเหมาะสมเล็กน้อย จาเป็ นต้องปรับปรุ งพื้นที่ดงั กล่าว ซึ่ งวิธีการอาจยุ่งยากและมี
ค่าใช้จ่ายสู ง เมื่อนาไปวางแผนการใช้ที่ดินจะถูกจัดไว้ในเขตเร่ งรัดพัฒนาการเกษตร ในเขตนี้ จะมีการส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรปรับปรุ งคุณภาพของดินโดยเน้นการปรับปรุ งโครงสร้างดินให้ดีข้ ึน นอกจากนี้ยงั มีการส่ งเสริ มให้
เกษตรกรใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน มีการส่ งเสริ มเรื่ องการจัดการน้ าในพื้นที่ การใช้แนวทาง
เกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และการส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้สารเร่ งพด.1 พด.2 และ พด.12
ในการทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ า และเพื่อสร้างธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ให้กบั พืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน
สามารถนาผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของที่ดินต่อการปลูกพืชไปกาหนดเขตการใช้ที่ดินตามศักยภาพและ
กาลังผลิตของพื้นที่ สามารถกาหนดเขตศักยภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรีเป็ น 4 เขต
1) เขตพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 433,425 ไร่ หรื อร้อยละ 62.77 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแบ่งเป็ น 2 เขต ได้แก่
(1) เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เนื้อที่ 422,013 ไร่ หรื อร้อยละ 61.12 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
(2) เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เนื้อที่ 11,412 ไร่ หรื อร้อยละ 1.65 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
2) เขตพื้นที่ศกั ยภาพสาหรับเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 183,306 ไร่ หรื อร้อยละ 26.55 ของพื้นที่ลุ่มน้ า
สาขาแบ่งเป็ น 4 เขต ได้แก่
(1) เขตที่มีศกั ยภาพปานกลางสาหรับเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 139,716 ไร่ ประกอบด้วย เขตพื้นที่
มีศกั ยภาพปานกลางสาหรับไม้ผล เนื้ อที่ 9,407 ไร่ หรื อร้อยละ 1.36 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา เขตพื้นที่มีศกั ยภาพ
ปานกลางสาหรับไม้ยนื ต้น เนื้อที่ 130,309 ไร่ หรื อร้อยละ 18.87 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
(2) เขตที่ มี ศ ัก ยภาพต่ าส าหรั บ เกษตรกรรม มี เนื้ อที่ 20,136 ไร่ ประกอบด้วย เขตพื้ น ที่ มี
ศักยภาพต่าสาหรับทานา เนื้อที่ 4,423 ไร่ หรื อร้อยละ 0.64 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา เขตพื้นที่มีศกั ยภาพต่าสาหรับ
ไม้ผล เนื้อที่ 615 ไร่ หรื อร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาและเขตปลูกไม้ยนื ต้น เนื้อที่ 15,098 ไร่ หรื อร้อยละ
2.19 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
(3) เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีเนื้อที่ 926 ไร่ หรื อร้อยละ 0.14 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
(4) เขตพื้นที่คงสภาพป่ าไม้นอกเขตป่ าตามกฎหมาย มีเนื้อที่ 22,528 ไร่ หรื อร้อยละ 3.26 ของพื้นที่
ลุ่มน้ าสาขา
3) เขตชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 19,123 ไร่ หรื อร้อยละ 2.17 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
4) เขตแหล่งน้ า มีเนื้อที่ 54,596 ไร่ หรื อร้อยละ 7.91 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่มีศกั ยภาพต่าสาหรับเกษตรกรรม ซึ่ งมีเนื้ อที่
รวม 20,136 ไร่ หรื อร้อยละ2.92 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาโดยการซ้อนทับแผนที่เขตการใช้ที่ดินลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรี
ด้วยแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี 2559 (กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน, 2559) พบว่าในเขตพื้นที่มีศกั ยภาพต่าสาหรับ
ทานา (หน่วยแผนที่ 231) มีเนื้อที่ 4,423 ไร่ หรื อร้อยละ 0.64 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา ปั จจุบนั มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อปลูกไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ ามัน และยางพารา โดยยังคงสภาพเป็ นนาข้าว และนาร้างเป็ นบางส่ วน สาหรับ
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เขตพื้นที่มีศกั ยภาพต่าสาหรับไม้ผล (หน่ วยแผนที่ 232) มีเนื้ อที่ 615 ไร่ หรื อร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา
ปัจจุบนั พื้นที่ดงั กล่าวมีการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินจากพื้นที่ปลูกไม้ผล เป็ นปลูกไม้ยนื ต้น เช่น ปาล์มน้ ามัน และ
ยางพารา รวม 323 ไร่ โดยยังคงสภาพเป็ นสวนไม้ผล 292 ไร่ และเขตพื้นที่มีศกั ยภาพต่าสาหรับไม้ยนื ต้น (หน่วย
แผนที่ 233) มีเนื้อที่ 15,098 ไร่ หรื อร้อยละ 2.19 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา ปัจจุบนั พื้นที่ดงั กล่าวยังมีการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ นเพื่ อปลู กไม้ยืนต้น แต่ อาจมี การปรั บเปลี่ ยนการใช้ที่ ดิ นบ้างเล็กน้อย เช่ น พื้ นที่ ปลู กยางพารา มี การ
ปรับเปลี่ยนเป็ นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ส่ วนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน มีการปรับเปลี่ยนเป็ นไม้ยนื ต้นชนิ ดอื่นๆ และ
พื้นที่บางส่ วนถูกปรับเปลี่ยนเป็ นพื้นที่ป่าชายเลน
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
เขตศักยภาพการใช้ที่ดินลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรีที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถใช้เป็ นทางเลือกเพื่อ
ช่วยในการตัดสิ นใจในการกาหนดแผนและนโยบายต่างๆ ให้กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ทาให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน และเป็ นแนวทางจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร รวมถึงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ า
ข้ อเสนอแนะ
1. การวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ า เพื่อประกอบแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ าสาขาแม่น้ า
กระบุรี เป็ นทางเลือกหนึ่ งในการช่ วยตัดสิ นใจในการกาหนดแผนและนโยบายต่างๆ ให้กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
ทาให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน และเป็ นแนวทางจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร รวมถึงยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ า จึงควรพิจารณา
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ากระบุรีควบคู่กบั การกาหนดเขตศักยภาพการใช้ที่ดินระดับอื่นๆ
2. ควรมีการปรับปรุ งและฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
ทางการเกษตรให้สูงขึ้น เพราะในสภาวการณ์ปัจจุบนั พื้นที่เกษตรกรรมของไทยประสบปั ญหาความเสื่ อมโทรม
ของดินเพราะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ า ทาให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน
3. ควรส่ งเสริ มและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกษตรกรดาเนิ นการผลิตตามระบบเกษตรที่ดี
โดยการอบรมแนะนาความรู ้ต่างๆ เช่น วิธีการปลูก การใส่ ปุ๋ย การจัดการการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ในเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจอย่างครบวงจร
4. การกาหนดเขตการใช้ที่ดินในระดับลุ่มน้ าสาขา ควรมีการศึกษานโยบายของรัฐบาลควบคู่กนั ไปด้วย
ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้เขตการใช้ที่ดินที่กาหนดขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาล ซึ่ งจะส่ งผลไปสู่ แนวทาง
การแก้ปัญหาที่เป็ นรู ปธรรมและตรงกับสภาพปัญหามากขึ้น

