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การอนุรกั ษดินและน้ํา
ดินและน้ําเปนทรัพยากรพื้นฐานสําคัญที่อํานวยประโยชนในการดํารงชีวิตใหแกมนุษยอยาง
มาก โดยเปนปจจัยหลักในการผลิตทางการเกษตร จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการอนุรักษดินและน้ํา
ควบคูไปกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน
การอนุรักษดินและน้ํา หมายความวา การระวังรักษาและปองกันดินมิใหถูกชะลางและ
พัดพาไป ตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดินใหคงความอุดมสมบูรณ รวมทั้งการรักษาน้ําในดินและบน
ผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุลยธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนดินและที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืน หรืออาจกลาวสั้นๆ ไดวาการอนุรักษดินและน้ํา หมายถึง
- การรักษาปรับปรุงสภาพของพื้นที่ตนน้ําลําธาร ปาไมและสภาพแวดลอมธรรมชาติใหดีขึ้น
- ปองกันมิใหดินเกิดการชะลางพังทลายทั้งในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่นอกการเกษตร
- การรักษาความอุดมสมบูรณของดินใหดีอยูเสมอ
- การรักษาสภาพพื้นที่เพาะปลูกใหคงสภาพอยูตลอดไปไมสูญหาย
-การปรับปรุงพื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรใหเหมาะสมเกิดประโยชนตอการทําการ
เกษตร
- การกักเก็บน้ําไวใชในพื้นที่ตลอดจนมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
สาเหตุที่ตองมีการอนุรักษดินและน้ํา
การอนุรักษดินและน้ําไดเริ่มตนดําเนินการมาเปนเวลานานแลวกอนหนาที่จะจัดตั้งกรม
พัฒนาที่ดิน แตยังตระหนักอยูในวงแคบๆ เฉพาะหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ในขณะที่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขณะนั้นไดเนนขยายพื้นที่เพาะปลูกและสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการ
สงออก เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ พื้นที่ปาจึงถูกบุกรุกทําลายเพื่อการปลูกพืชดังกลาว
มาก ตอมาในป พ. ศ. 2506 รัฐบาลไดจัดตั้งกรมพัฒนาที่ดินขึ้นโดยใหมีหนาที่สํารวจ ศึกษาและ
อนุรักษทรัพยากรดินและที่ดินใหสามารถเปนฐานการผลิตปจจัยสี่ สนองความตองการของพลเมือง
ใหดีและยั่งยืนที่สุด กรมพัฒนาที่ดินจึงเปนผูเริ่มนํามาตรการอนุรักษดินและน้ํามาใชเปนหนวยงาน
แรก แตก็เริ่มตนชากวาประเทศสหรัฐอเมริการวม 100 ป ซึ่งการถายทอดมาตรการอนุรักษดนิ และน้าํ
ไดถึง มือ เกษตรกรมานานแล ว สํ า หรั บ ประเทศไทยการใชม าตรการอนุ รัก ษ ดิน และน้ํา ในระดั บ
เกษตรกรยังตองการความรวมแรงรวมใจและจริงจังจากเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่จะผลักดัน
ใหเกษตรกรยอมรับและปฏิบัติตามอยางเต็มใจ ซึ่งผลสําเร็จในการสงเสริมถายทอดใหเกษตรกรไทย
มีการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ของตนเองคงไมนานจนเกินไป เมื่อวิเคราะหสภาพของทรัพยากรดิน
ในปจจุบันพบวา มีความเสื่อมโทรมลงมากจากสาเหตุในดานตางๆ ดังนี้คือ
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1. มีการใชประโยชนที่ดินไมถูกตอง
ปจจุบันการใชประโยชนที่ดินเพื่อความตองการของรัฐและประชาชนมีมากมายตามการ
เพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาประเทศ แตที่ดินที่จะใชสําหรับกิจการตางๆ มีจํากัด การแขงขัน
ใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ระหวางประชาชนและนักลงทุนจึงดําเนินไปอยางรุนแรง ปาสงวน พื้นที่ตนน้ํา
ลําธาร อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ที่ดินสาธารณะของรัฐจึงถูกบุกรุก และครอบครอง
โดยบุคคลและนิติบุคคลตางๆ โดยไมถูกตองตามกฎหมาย มีการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว
ตั้งบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ตามความพอใจของผูเปนเจาของที่ดินโดยไมมี
ระเบียบแบบแผน พื้นที่ที่ควรปลูกพืชกลับนํามาใชในการสรางบานเรือน พื้นที่ที่ควรสงวนไวเปน
แหลงตนน้ําลําธารกลับนํามาปลูกพืชโดยไมมีการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการเรง
การใชประโยชนจากทรัพยากรดินโดยหวังที่จะไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้นแตเพียงดานเดียวโดยไมคํานึงถึง
สภาพแวดลอม เชน การปลูกพืชชนิดเดียวติดตอกันหลายๆ ครั้ง เพื่อใหไดผลผลิตครั้งละมากๆ ใน
ไมชาดินก็จะเสื่อมโทรมลงเนื่องจากมีการสูญเสียธาตุอาหารจากดินตลอดเวลา หรือการเผาปาเพื่อ
งายตอการกําจัดวัชพืชและเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไรทําใหดินขาดสิ่งปกคลุม อินทรียวัตถุและธาตุ
อาหารบางอยางสูญเสียไปจากดิน การไถพรวนโดยใชเครื่องจักรกลหนักติดตอกันเปนเวลานาน
กอใหเกิดชั้นดินลางอัดตัวแนน รากพืชไมสามารถชอนไชหาอาหารไดสะดวก สิ่งตางๆ เหลานี้ลวน
เปนปจจัยที่ทําใหทรัพยากรดินและน้ําเสื่อมโทรมลงในที่สุด นอกจากนี้นโยบายการวางแผนการใช
ที่ดิน ยัง ไม มีผลในทางปฏิบัติ การวางแผนการใชที่ดิน เปนรากฐานที่ สําคั ญสํ าหรับ การวางแผน
พัฒนาประเทศ และเปนขบวนการในการตัดสินใจเพื่อเลือกใชที่ดินใหไดประสิทธิภาพสูงสุดกลาวคือ
ใหไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด โดยที่มีการอนุรักษทรัพยากรใหสามารถใชประโยชนไดยั่งยืน
ตลอดไป มีการกระจายการใชที่ดินใหเกิดประโยชนแกประชากรอยางเสมอภาค ปจจุบันกรมพัฒนา
ที่ ดิ น ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด ทํ า แผนการใช ที่ ดิ น ให เ หมาะสมสํ า หรั บ การนํ า ไปปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะการพัฒนาระดับจังหวัด อําเภอ ระดับลุมน้ํา แผนการใชที่ดินที่จัดทําในอดีตไดรับการ
ยอมรับถึงความสําคัญของทรัพยากรที่ดินและความจําเปนในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่
เหมาะสมเทานั้น แตการจะใหแผนการใชที่ดินมีผลในทางปฏิบัติคงตองมีการผลักดันและเรงรัดใหมี
การออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และมีกฎหมายรองรับซึ่งจะชวยใหมีการใชประโยชน
ที่ดินไดอยางเหมาะสมกับพื้นที่และมาตรการอนุรักษดินและน้ําก็จะไดรับการถายทอดสูเกษตรกร
ตามแผนที่วางไว ปญหาการใชประโยชนที่ดินไมถูกตองเหมาะสมกับพื้นที่ดังที่เปนอยูในปจจุบันก็จะ
ไดรับการ แกไข ซึ่งนับวาเปนนโยบายที่สําคัญที่รัฐควรดําเนินการอยางเรงดวนกอนที่พื้นที่นาที่เปน
แหลงปลูกขาวของไทยจะกลายเปนแหลงอุตสาหกรรมและเมื่อนั้นประเทศไทยอาจตองกลายเปน
ประเทศที่ตองนําเขาขาวจากประเทศเพื่อบานเพื่อการบริโภคก็เปนได
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เผาปา

WOCAT / FAO 2000

DWSC, China, 2000

ปลูกพืชขึ้นลงตามความลาดเท

การแทะเล็มหญา
ของสัตวเลี้ยง

2.การชะลางพังทลายของดิน
การชะลางพังทลายของดินเกิดจากน้ําและลมเปนตัวการที่ทําใหดินเกิดการเคลื่อนยายจาก
พื้นที่หนึ่งและมีการตกตะกอนทับถมยังอีกพื้นที่หนึ่ง โดยพื้นที่ที่ถูกน้ําพัดพาหรือลมพัดผานจะเกิด
เปนริ้วเปนรองและในที่สุดความอุดมสมบูรณของดินก็ลดลง ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในเขต
รอนชื้นมีฝนตกชุกการชะลางพังทลายของดินจึงเกิดจากน้ําเปนตัวการ โดยปริมาณและความแรง
ของฝนมีสวนทําใหดินเกิดการชะลางจากแรงกระแทกของเม็ดฝนสูผิวดินขณะฝนตก ถาพื้นที่ที่ไมมี
พืชปกคลุมผิวดินและเปนพื้นที่ที่มีความลาดเทมากยิ่งเรงใหเกิดการชะลางหนาดินมาก สวนพื้นที่ที่มี
พืชขึ้นอยูหนาแนน เชน บริเวณปาไม ทรงพุมของพืชที่ขึ้นอยูหนาแนนจะชวยลดแรกกระแทกของเม็ด
ฝนกอนตกลงสูพื้นดินทําใหการชะลางหนาดินนอยลง นอกจากนี้พืชที่ขึ้นปกคลุมอยูจะชวยดูดซับน้ํา
ไวไดมาก ปริมาณน้ําไหลบาผิวหนาดินจึงมีนอย การชะลางพังทลายของดินจึงนอย แตถามีการใช
ที่ ดิ น ไม ถู ก ต อ งเหมาะสมขาดการจัด การที่ ดี เชน มี ก ารปลูก พืช ไร บริ เ วณพื้ น ที่ที่ มีค วามลาดเท
ติดตอกันเปนเวลานานจะมีการชะลางพังทลายของดินมาก ผลที่ตามมาคือ ผิวหนาดินจะถูกกัดเซาะ
เปนรองเปนริ้วตะกอนดิน ถูกพัดพาเคลื่อนยายไปยังพื้นที่ที่อยูต่ํากวาและบางสวนจะตกทับถมใน
แมน้ําลําธาร อางเก็บน้ํา หนอง คลอง บึง ทําใหเกิดการตื้นเขินไดในเวลาไมนานนัก

USDA 1994
เม็ดฝนตกกระทบผิวดิน

การกัดเซาะเปนรอง

ผิวหนาดินถูกชะลาง

การกัดเซาะเปนอุโมงค

ผิวหนาดินเกิดเปนริ้ว

LDD ,1986
การกัดเซาะเปนรองลึก
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3. การเสื่อมความอุดมสมบูรณของดิน
การที่ตะกอนดินถูกพัดพาออกจากพื้นที่ยอ มพัดพาธาตุอาหารที่อยูในดินไปดวย เชน ธาตุ
อาหารหลักๆ ที่เปนประโยชนตอพืชพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหารอื่นๆ
ความอุดมสมบูรณของดินจึงลดลง ดินทรายละเอียด ดินทรายแปง ดินรวนปนทรายจะถูกกัดเซาะชะ
ลางงายกวาดินที่มเี นื้อดินเหนียว หรือดินเหนียวปนดินทราย เมื่อเวลาผานไปดินในบริเวณพื้นทีท่ ถี่ ูก
ชะลางจะไมเหมาะสมสําหรับใชในการเพาะปลูก มีความแนนทึบไมรว นซุย เพราะดินที่เหลืออยูจะ
เปนสวนของดินชั้นลางๆ และโดยทัว่ ๆ ไป ดินชั้นลางจะมีความอุดมสมบูรณต่ํากวาดินชั้นบนและมี
ความแนนทึบมากกวา รวมทั้งการซึมผานของน้ําจากผิวดินบนลงสูดินลางจะชาลง การนําไปใชปลูก
พืชจึงไดรับผลผลิตต่ํา จากปญหาตางๆ ทีก่ ลาวมาขางตนจึงควรมีการอนุรักษดินและน้ําในพืน้ ที่ที่
นํามาใชประโยชนในดานเกษตรกรรมและพื้นที่ตนน้ําลําธารซึ่งการอนุรักษดินและน้าํ แบงเปน 2
ประเภท

ดินเสื่อมโทรม

ดินไมอุดมสมบูรณ
ดินมีปญหาดินเค็ม

คือ มาตรการทางวิธกี ล (Mechanical measures) และมาตรการทางพืช (Vegetative measures)
การเลือกใชมาตรการใดควรพิจารณาลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณน้าํ ฝน ตลอดจนการ
ใชประโยชนบนพืน้ ที่ดนิ โดยเลือกวิธกี ารผสมผสานมาตรการใหเหมาะสมเพื่อใหการทําการเกษตร
เกิดความยั่งยืน การอนุรักษดินและน้าํ ดวยวิธีกลเปนการอนุรักษที่คอ นขางถาวรและมีประสิทธิภาพ
สูง แตลงทุนคอนขางสูง ตองใชความชํานาญในการกอสราง สวนใหญรัฐบาลจะเปนผูดําเนินการเอง
สวนการอนุรักษดินและน้าํ โดยมาตรการทางพืช เกษตรกรสามารถปฏิบัติไดเอง เปนวิธที ี่ชว ยในการ
ปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มผลผลิตพืชไดดี การลงทุนต่าํ มาตรการอนุรักษดินและน้าํ และมาตรการ
เสริมใหการอนุรักษดินและน้ํามีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้นที่ไดรวบรวมไวในทีน่ ี้มที ั้งหมด 34 มาตรการ แต
ละมาตรการมีความเหมาะสมในการนําไปใชแตกตางกัน ตามรายละเอียดที่จะกลาวตอไปดังนี้คือ

