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 การใชประโยชนที่ดินในอดีตจนถึงปจจุบัน มีปญหาหลายดาน หลายประการ ปญหาหนึ่งที่
เปนปญหาสําคัญมากจนกลาวไดวาสําคัญที่สุด ไดแก การนําที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณสูงไปใชใน
กิจกรรมอื่นๆ นอกภาคเกษตร อาทิ จัดทําเปนแหลงทองเที่ยว แหลงพักผอนหยอนใจ นิคม                
อุตสาหกรรม สนามบิน หมูบานจัดสรร หรือแมแตสนามกีฬาขนาดใหญ เชน สนามกอลฟ  เปนตน  
ในทางตรงขามก็มีการนําที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา หรือ พื้นที่ที่ไมเหมาะสมทางการเกษตร มา
ทําการเพาะปลูก อาทิเชน การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินตื้น ดินลูกรัง ดินทรายจัด 
หรือ ดินบนพื้นที่สูงชัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่สูงชันที่เปนตนน้ําลําธาร เปนตน 
 จากการใชประโยชนที่ดินดังกลาว นอกจากจะทําใหผลผลิตต่ําทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและทางออมอีกดวย บางครั้งรุนแรง
ถึงขั้นกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตคน สัตวและทรัพยสินอีกดวย 
 การวางแผนการใชประโยชนที่ดินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ที่กอใหเกิด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด โดยไมเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนั้น ตองคํานึงถึงสมรรถนะ
ของ ที่ดินเปนหลักสําคัญเปนอันดับแรกวาที่ดินของตนเองมีขีดจํากัดการใชที่ดินเพื่อการเกษตรทาง
ใดบาง เหมาะสมหรือสามารถใชทําการเกษตรดานใดไดบาง     เมื่อไดประเภทของการใชที่ดินที่
เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดินแลว  จึงกําหนดชนิดพืชที่จะปลูกวาควรปลูกพืชชนิดใดไดบาง  จาก
ชนิดพืชทําการเลือกมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่ ดิน และชนิดพืช รวมทั้ง
เครื่องจักรกลที่มีอยู จากนั้นจึงนําทางเลือกการใชประโยชนที่ดิน วาจะทําอะไร ปลูกอะไร แคไหน 
อยางไร  และมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมตอดิน ที่ดิน ชนิดพืช ตามที่กลาวมาแลว
ขางตน  มาศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบดานเศรษฐกิจและสังคมและความพึงพอใจของเกษตรกรเอง 
การจะดําเนินการตามที่กลาวมาแลวได  ตองมีการวางแผนและการดําเนินงานอยางรอบคอบ เปน
ขั้นตอน ตามที่จะกลาวตอไปนี้ 
 
 
 
 

 

บทที่ 2 

การวางแผนการใชที่ดินทางการเกษตรอยางมีประสิทธภิาพและประสทิธิผลสงูสุด 
โดยไมกอใหเกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สภาพปญหาของการใชประโยชนที่ดิน 
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 เพื่อแบงสัดสวนของพื้นที่ และจัดประเภทการใชประโยชนที่ดินเปนสวนๆ ตามความ
เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร  รวมทั้งการ
เลือกมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  ใหเหมาะสมสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดิน  และ
เครื่องจักรกล รวมทั้งความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจและสังคมและความพึงพอใจของเกษตรกร
ในแตละทองถ่ิน 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 1 วงขอบเขตพื้นที่ถือครองลงในพื้นที่ทหาร 1 : 50,000 หรือ แผนที่มาตราสวน
ใหญกวา อาทิเชน 1 : 4,000  หรือ 1 : 2,000 เปนตน 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) จําเปนตองใชแผนที่นี้ในการ
กําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ดังนั้นจึงควรใชแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 จึงจะทําใหงายตอ
การดําเนินงานในขั้นตอนตอไป  จากแผนที่ดังกลาว นําไปแบงพื้นที่ตามชั้นความสูง (Slopes class) 
ตามที่กําหนดไวในแตละวิธีการที่จะกลาวตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนที่ขอบเขตความลึกของดิน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของแตละ
วิธีการที่จะกลาวตอไป 
 ขั้นตอนที่ 4 เขยีนแนวเสน สันเนิน และรองน้ําลงในแผนที่ภูมิประเทศดังกลาว 
 ขั้นตอนที่ 5 การแบงขอบเขตของการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรตามสมรรถนะที่ดิน  
ซ่ึงมีหลายวิธีการ ดังตอไปนี้ 
 

 วิธีการที่ 1 การกําหนดขอบเขตของการใชประโยชนที่ดิน โดยใชตารางที่ 1 หนาถัดไป 
แบงเปน 7 เขตตามปจจัยหลัก 2 ปจจัย ไดแก ความลาดชันของพื้นที่ กับ ความลึกของดิน โดยใช
ตารางที่ 1 กอนการใชตารางที่ 1 จําเปนตองจัดเตรียมแผนที่ดังตอไปนี้ 
 แผนที่ที่ 1 แผนที่ช้ันความลาดชัน (Slope class) ดําเนินการโดยการจัดแบงขอบเขตของ
พื้นที่ในแผนที่ภูมิประเทศที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 โดยแบงออกเปน 6 ช้ัน ไดแก ช้ันความลาดชันต่ํา
กวา   12 %, 12-27 %, 27-36 %, 36-47 %, 47-58 % และมากกวา 58 %  
 แผนที่ที่ 2 แผนที่ขอบเขตตามความลึกของดิน แบงเปน 4 ช้ัน ไดแก ช้ันดินตื้นมาก ตื้นกวา 
20 ซม.,  ดินตื้นอยูระหวาง 20-50 ซม.,  ดินลึกปานกลางอยูระหวาง 50-90 ซม. และดินลึกมากกวา
90 ซม. 

วัตถุประสงคของการวางแผนการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
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 แผนที่ที่ 3 จัดทําแผนที่ซอนทับระหวาง แผนที่ภูมิประเทศกับแผนที่ความลึกของดิน จะได
ขอบเขตพื้นที่จํานวนตั้งแต 1 เขตสูงสุดไมเกิน 24 เขต ดูตารางที่ 1 หนาถัดไปประกอบ โดยแตละ 
Block ในตารางที่ 1 คือ 1 ขอบเขตการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมตามสมรรถนะที่ดิน 
 

สัญลักษณของการทําแผนที่ : สามารถเขียนไดดังนี้ 
 

   ช้ันความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะทําการเกษตร 
   เนื้อดิน – ช้ันความลาดชัน – ช้ันความลึกของดิน 
 

ตัวอยาง     C2  

         32 – 2 – D 
 

หมายความวา   ที่ดินที่เหมาะทําการเกษตรชั้น 2 
        ดินรวนเหนียว – 12% - 26% - 100 ซม. 
 

หรือสามารถเขียนสัญลักษณแผนที่ไดอยางงาย ๆ คือ C2 
 
 (a) การแบงชั้นความลาดชัน 
       ความลาดชันสามารถแบงออกไดเปน 6 ช้ัน แตละชั้นสามารถดําเนินการดานอนุรักษฯ 
และเครื่องมือที่ใชแตละชั้นก็แตกตางกัน 

ช้ัน 1  พื้นที่ราบเรียบถึงลาดชันเล็กนอยต่ํากวา 12%  คันดินฐานกวาง หรือการอนุรักษ
วิธีงายๆ สามารถใชไดถึง 12% เครื่องจักรกลทุกชนิดสามารถใชได  

ช้ัน 2  พื้นที่มีความลาดชันปานกลางอยูระหวาง 12-26% เครื่องจักรกลขนาดกลาง เชน   
บูลโดเซอร D5 หรือ D6 สามารถใชทําขั้นบันไดดินได เครื่องจักรกลที่มีส่ีลอ
สามารถใชไดในชั้นนี้ 

ช้ัน 3   พื้นที่ที่มีความลาดชันคอนขางสูงอยูระหวาง 26-36% เครื่องจักรกลขนาดเล็ก เชน D4 
สามารถใชปฏิบัติการอนุรักษได รถแทร็กเตอรขนาดเล็กหรือรถไถเดินตามสามารถ
ใชทําการเขตกรรมได 

ช้ัน 4  พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมากอยูระหวาง 36-46% ใชแรงงานคนที่ใชมือปฏิบัติการ
อนุรักษแรงงานที่ใชมือและรถไถเดินตาม ใชทําการเขตกรรม 

ช้ัน 5  พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงยิ่งอยูระหวาง 46-57% เหมาะที่จะทําการปลูกตนไมอยาง
ถาวร เชน ไมอาหาร ไมผล หรือปา ใชแรงงานที่ใชมือปฏิบัติการอนุรักษ 

ช้ัน 6  พื้นที่ที่มีความสูงชันอยางยิ่งมากกวา 57% จําเปนตองมีปาปกคลุม 
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 (b) ความลึกของดิน 
       ความลึกของดินสามารถจัดแบงไดเปน 4 ช้ัน ความลึกในที่นี้หมายถึง ความลึกของดิน
ที่ระดับเครื่องจักรกลหรือแรงงานมือสามารถตัดดินได เพื่อการปฏิบัติการอนุรักษและที่ระดับ ซ่ึง
รากพืชสามารถหยั่งไปได 

< 20 ซม. ตื้นมาก ในที่ที่เกือบราบเรียบเทานั้น ที่สามารถทําการเขตกรรมได 
20 – 50 ซม. ตื้น บริเวณมีความลาดชัน 36% เทานั้น ที่สามารถทําการเขตกรรมโดย

จัดทําระบบอนุรักษฯ ได 
50 – 90 ซม. ลึกปานกลาง ยกตัวอยาง ความลาดชัน 46% ตองใชดินลึก 90 ซม. ในการ

ทําขั้นบันไดดิน คันดินกวาง 2.4 ม. 
> 90 ซม. ไมจําเปนตองแบงชั้นความลึกของดินมากไปกวานี้ เพราะขั้นบันไดดิน

ความสูงของแตละขั้น สูงสุดไมควรเกิน 1.8 ม.  ดังนั้นจึงตัดดินลงไป        
90 ซม. และ   เติมดิน 90 ซม. 

 
 (c) ปจจัยที่เปนตัวจํากัดอื่นๆ  
       ที่ดินที่มีความเปยกมากเกินไป การระบายน้ําเลว มีน้ําทวมขังเปนครั้งคราวหรือมีหิน
โผลมาก ซ่ึงไมสามารถดําเนินการไถพรวน หรือปฏิบัติการใด ๆ ไดเลยควรจะจัดอยูในชั้นที่มีการ
ใชประโยชนที่ดินนอย ที่ซ่ึงมีความลาดชันนอยกวา 46% สามารถใชทําทุงหญาได ที่ดินที่มีความ
ลาดเทสูงกวา 46% ควรจะปลอยใหเปนปาปกคลุมจะดีที่สุด ที่ดินที่ถูกชะลางพังทลายจนเกิดเปน
รองลึกแยกออกเปนสองสวนขนาดใหญ จนไมสามารถดําเนินการไถพรวนไดควรปลอยใหพืชปก
คลุมอยางถาวร 
 
 (d) ช้ันสมรรถนะที่ดิน 
       แบงแยกเปนชั้นๆ ตามศักยภาพของที่ดินที่สามารถรองรับการไถพรวนหรือการขุดดิน 
เพื่อการเพาะปลูกไดอยางรุนแรงและมากนอยคร้ังเพียงใด ที่จะไมเปนสาเหตุทําใหดินเสื่อมโทรม 
แบงออกเปน 4 ช้ันใหญๆ คือที่ดินที่ทําการไถพรวนได ( C ) ทุงหญาเลี้ยงสัตว ( P) สวนผลไม (FT) 
และปาไม ( F ) 
       ที่ดินที่ทําการไถพรวนได (ช้ัน C ) แบงออกเปน 4 ช้ันยอยๆ ( C1, C2, C3 และ C4 ) แต
ละชั้นจําเปนตองมีการปฏิบัติการดานอนุรักษดินและน้ําแตกตางกัน รวมทั้งเครื่องไมเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน ควรเปนไปตามชั้นสมรรถนะที่ดิน     การใชประโยชนที่ดินที่ไมเปนไปตามชั้น
สมรรถนะที่ดิน ควรหลีกเลี่ยง เพราะนอกจากจะทําใหผลผลิตต่ําแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและทางออมอีกดวย 
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 (e) การปฏิบัติการอนุรักษดิน 
       นอกเหนือจากวิธีการอนุรักษที่ เปนที่ รูจักกันดีบนพื้นที่ที่มีความลาดชันเล็กนอย      
(นอยกวา 12%)  เชน คันดินฐานกวางและการปลูกพืชสลับเปนแถบๆ ฯลฯ แลวยังมีอีก 6 วิธีการ
ใหญๆ ที่ใชปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ตามพื้นฐานของการแบงแยกชั้น 6 วิธีการเหลานี้ 
ซ่ึงใชปฏิบัติการบนที่สูงของไตหวันและทางตะวันออกของจาไมกา  คูรับน้ํารอบเขา และการปรับ
พื้นที่เฉพาะหลุมสามารถใชในที่ซ่ึงมีความลาดชันถึง 46% ถาดินมีความลึกเพียงพอ   การทําคันดิน
ปลูกไมผลสามารถใชในพื้นที่ซ่ึงมีความลาดชันตั้งแต 46% - 57%   คันดินที่สามารถเปลี่ยนแปลง
เปนขั้นบันไดดินไดในภายหลัง ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดานลอมพื้นที่ไว    สามารถทําไดบนพื้นที่มีความ
ลาดชันถึง 36% ทั้งหมดนี้สวนใหญเปนขั้นบันไดดินที่มีความลาดเอียงเขาดานใน ซ่ึงมีความกวาง
แตกตางกันไป 
ผลสําเร็จของการใชตารางที ่1  ( ขางลาง ) ตามวิธีการนี้คอื 

1. ไดทางเลือกการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรที่เหมาะสมสอดคลองกับสมรรถนะที่ดิน 
2. สามารถเลือกการใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดิน      

ดังกลาวไดหลายทางเปนเบื้องตนไวกอนได   จากนั้นจึงนําทางเลือกเหลานี้มาศึกษา 
วิเคราะห เปรียบเทียบความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการยอมรับของ
เกษตรกรตอไป 

 

ตารางท่ี 1  แสดงความเหมาะสมของการใชที่ดินทางการเกษตรที่เหมาะสม   สอดคลองกับ
สมรรถนะที่ดิน (ภูมิประเทศและความลึกของดิน)  

    ความลาดชัน Slope class 
 
 

        ความลึกของดิน 

ลาดชันนอย 
นอยกวา 

12% 

ลาดชัน   
ปานกลาง 
12%-27% 

ลาดชัน   
คอนขางสูง  
27%-36% 

ลาดชัน      
สูงระหวาง 
36%-47% 

ลาดชัน      
สูงมากอยู
ระหวาง 

47%-58% 

ลาดชันมาก
มากกวา 

58% 

ดินลึก (A) 
มากกวา 90 ซม. 

C1 C2 C3 C4 FT F 

ดินลึกปานกลาง (MD) 
50-90 ซม. 

C1 C2 C3 C4 

P 
FT 

F 
F 

ดินตื้น (S) 
20-50 ซม. 

C1 C2 
P 

C3 

P 
P F F 

ดินตื้นมาก (VS) 
นอยกวา 20 ซม. 

C1 
P 

P P P F F 

ที่มา : Sheng and Stennett (1975) อางโดย S.A. El-Swaify, E.W. Dangler, and C.L. Armstrong, Soil 
erosion by water in the tropics (1983). 
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1.  สัญลักษณ C, P, F และ T ของตารางบงบอกถึงความเหมาะสมของการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
มากนอยเพียงใด ตลอดจนความจําเปนที่จะตองจัดทําระบบการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม 
C1  หมายถึง พื้นที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกอันดับ 1 ความลาดชันของพื้นที่ไมเกิน 12% เปน

ตั้งแตดินลึกมากจนถึงดินตื้น  ระบบอนุรักษดินและน้ําที่ดําเนินการไมยุงยากนัก อาทิเชน 
การปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืชเปนแถบ  การปลูกสลับเปนแถบ ถาในพื้นที่ใหญ ๆ 
ควรทําคันดินควบคูไปดวย  

C2 หมายถึง พื้นที่ทําการเกษตรเปนดันดับ 2 ความลาดชันของพื้นที่ 12-27% เปนดินลึกมากถึง
ปานกลาง ระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมไดแก ขั้นบันไดดิน ขั้นบันไดดินหกเหลี่ยม    
คูรับน้ําชายเขา คูรับน้ําชายเขาสําหรับสวนไมผล และอื่นๆ และตองทําทางสําหรับ
เครื่องจักรกลที่จะเขาแปลงเพาะปลูกไวดวย การดําเนินการจัดสรางระบบอนุรักษดินและ
น้ําใชเครื่องจักรกลขนาดกลาง เชน รถ Bulldozer D5 และ D6 

C3 หมายถึง พื้นที่เหมาะสมทําการเกษตรอันดับ 3 ความลาดชันของพื้นที่ 27-36% เปนดินลึก
จนถึงตื้น ระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม ไดแก ขั้นบันไดไมตอเนื่องในดินตื้น คูรับ
น้ําชายเขาและการปรับพื้นที่เฉพาะหลุม เครื่องจักรที่ใชดําเนินการทําขั้นบันไดเปน
เครื่องจักรขนาดเล็ก ที่มีใบมีดดันหนากวาง 8 ฟุต 

C4 หมายถึง พื้นที่เหมาะสมทําการเกษตรอันดับ 4 ความลาดชันของพื้นที่ 36-47% ใช
ประโยชนไดเฉพาะพื้นที่ที่เปนดินลึกมากจนถึงปานกลาง การดําเนินการทุกชนิดทําดวย
แรงงานคน การดําเนินการของไรนาและสวน เครื่องจักรกลขนาดใหญและกลางไม
สามารถเขาพื้นที่ดําเนินการได  

P หมายถึง พื้นที่ที่ไมสามารถทําการเพาะปลูกได นอกจากทําทุงหญาเลี้ยงสัตว แตมีขอจํากัด
คือในฤดูฝนตองไมใหสัตวเขาไปเหยียบย่ํา ในฤดูแลงการจะใหสัตวเขาไปแทะเล็มตอง
หมุนเวียนเปนแปลง ๆ สลับหมุนเวียนกันไป เปนพื้นที่ที่มีความลาดชันปานกลางถึงสูงและ
เปนดินตื้น 

FT หมายถึง พื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําสวนผลไม พื้นที่มีความลาดชันระหวาง 47-60% ความ
ลึกของดินตองเปนดินลึกมากถึงลึกปานกลาง ระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม ไดแก 
ขั้นบันไดดินสําหรับไมผล ที่ประกอบดวยการปรับพื้นที่เฉพาะหลุมตามแนวระดับและคู
รับน้ําชายเขา คูเบนน้ํา และการใชวัสดุคลุมดิน และระหวางแถวของไมผลควรปลอยให
หญาปกคลุมดินได 

F หมายถึง พื้นที่ที่เหมาะสมที่จะปลอยเปนพื้นที่ปาไม ความลาดชันของพื้นที่มากกวา 47% 
และมากกวา 60% ดินตื้นเกินกวาที่จะทําระบบอนุรักษดินและน้ําใดๆ ได 
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2.  พื้นที่ใดๆ ซ่ึงเปยกเกินไปมีน้ําทวมเปนครั้งคราวหรือมีหินโผลมากเกินไปไมสามารถไถพรวน
หรือปฏิบัติการอยางใดได สามารถแยกชั้นไดดังนี้ 

  (a) ความลาดชันต่ํากวา 46% ใชทําเปนทุงหญาเล้ียงสัตว  
 (b) ถาความลาดชันสูงกวา 46% ใชทําเปนปา 
3.  พื้นดินที่แยกออกจากกันดวยรองลึก ซ่ึงไมสามารถทําการไถพรวนตามปกติได ควรจัดชั้นเปน

พื้นที่ปาไม หรือทุงหญา 
 

วิธีการที่ 2 การแบงขอบเขตของความเหมาะสมการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรตาม
สมรรถนะที่ดิน แบงออกเปน 8 ประเภท โดยใชตารางที่2 หนาถัดไป  

ขึ้นกับปจจัยหลักจํานวน 2 ปจจัย ไดแก ความลึกของดินและความลาดชันของพื้นที่ เหมือน
ตารางที่ 1 แตแตกตางจากตารางที่ 1 ดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยความลาดชันแบงเปน 6 ช้ัน ไดแก ต่าํกวา 12%, 12-27%, 27-36%, 36-47%, 47-
58% และมากกวา 58% ในขณะที่ตารางที่ 1  แบงเปน 4 ช้ันตามที่กลาวมาแลว 

2. ปจจัยความลึกของดิน แบงเปน 5 ช้ันหลัก ไดแก 
ช้ันที่ 1 ลึกกวาและตื้นกวา 15 ซม.  ช้ันที่ 2 ลึกกวาและตื้นกวา 30 ซม. 
ช้ันที่ 3 ลึกกวาและตื้นกวา 45 ซม.  ช้ันที่ 4 ลึกกวาและตื้นกวา 55 ซม. 
ช้ันที่ 5 ลึกกวาและตื้นกวา 60 ซม.  ในขณะที่ตารางที่ 1 แบงเปน 4 ช้ัน 

3. ช้ันสมรรถนะที่ดิน (Land Capability) แบงเปน 8 ช้ันหรือประเภท ไดแก 
ช้ัน C1, C2, C3, C4, P, FT, F และ AF   ดูตารางที่ 2 ประกอบ 

4. นําความเหมาะสมสําหรับเครื่องจักรกลมาไวในตารางนี้ (ในวิธีการที่ 1 เปนคําบรรยาย
ทายตาราง) 

5. นําทางเลือกมาตรการอนุรักษดินและน้ําจากทายตารางที่ 1 มาไวในตารางที่ 2 นี้ 
6. นําความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดินจากตารางที่ 1 มาไวในตารางที่ 2 นี้ แต

ตางกันตรงการวางรูปแบบของตาราง 
 

ผลสําเร็จของการใชตารางนี ้สรุปพอสังเขปดังตอไปนี ้
1. สามารถเลือกประเภทของการใชประโยชนที่ดินตามความเหมาะสมตามสมรรถนะที่ดิน 

วาควรจะปลูกพืชใดไดบาง 
2. สามารถทราบทางเลือกของมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่นาจะเหมาะสม สอดคลองกับ

การใชประโยชนที่ดินได 
3. สามารถกําหนดความเหมาะสมของการใชเครื่องมือ หรือ เครื่องจักรที่ใชดําเนินการใน

แตละทางเลือกได 
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ปจจัยและวิธีการ  แบงเปน 
 

1. การจัดทําแผนที่ขอบเขตสมรรถนะที่ดินเพื่อเปนเครื่องตัดสินใจในการเลือกใชประโยชน
ที่ดิน  ซ่ึงขึ้นกับปจจัย  3 ปจจัย ไดแก 

 
ปจจัยท่ีหนึ่ง  ความเหมาะสมขึ้นกับสมรรถนะที่ดิน ที่ใชความลาดชันของพื้นที่เปน

เครื่องมือแบงชั้นความเหมาะสมกันของการใชประโยชนที่ดิน แบงเปน       
8 ช้ัน (ประเภท) ( ตารางที่ 2) ไดแก  

1. ชั้น C1 หมายถึง  ที่ดินที่เหมาะสมอยางยิ่งตอการทําการเพาะปลูกพืชที่ตองการ   การ
ไถพรวนเตรียมดินบอยๆ  กลาวคือตองเตรียมดินทุกครั้งที่ปลูก ไดแก
พืชลมลุกที่อายุส้ัน อาทิเชน ขาวโพด ถ่ัวตางๆ ขาว สวนใหญเปน
พื้นที่ราบหรือเกือบราบเรียบ สามารถใชเครื่องจักรกลขนาดใหญ 
หรือดําเนินการดานมาตรการอนุรักษได 

2. ชั้น C2  หมายถึง ที่ดินที่เหมาะสมตอการทําการเพาะปลูกที่ตองมีการไถเตรียมดินและ
ไถพรวนนอยครั้งกวาชั้น C1  อาทิเชน ไมผลตางๆ เนื่องจากปญหา
เร่ืองความลาดชันของพื้นที่ เครื่องจักรที่เหมาะสมสําหรับทํา
มาตรการอนุรักษเปนเครื่องมือขนาดกลางหรือแรงคน 

3. ชั้น C3  คลาย C2 แตความลาดชันมากกวา อยูระหวาง 27-36% สามารถใชปลูกพืชได
ทุกชนิด เครื่องจักรที่เหมาะสมไดแก เครื่องขนาดเล็กหรือแรงคน 

4. ชั้น C4  คลาย C3 แตมีความลาดชั้นมากกวา 35% (36-47%) สามารถปลูกพืชอายุ 2-3ป 
เครื่องจักรที่เหมาะสมเปนเครื่องจักรขนาดเล็ก อาทิ ไถเดินตามหรือ
แรงคน 

5. ชั้น  P  หมายถึง  พื้นที่ที่มีความลาดชันคอนขางสูง (มากกวา35%) ไมเหมาะสมกับ
การทําการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตองทําการไถพรวน 

6. ชั้น  FT หมายถึง พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงขึ้นอยูระหวาง 35–50% ไมเหมาะสมตอ
การเพาะปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว 

7. ชั้น F   เปนพื้นที่ที่มีความสูงชันมากคือมากกวา50%ขึ้นไป ไมเหมาะสมกับการทํา
การเกษตร ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

8. ชั้น AF เปนพื้นที่ที่เปนหนาผาสูงชัน ดินตื้น หินโผล หรือ หนองน้ํา ไมเหมาะสมตอ
การเพาะปลูกใดๆ ทั้งสิ้น 
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ปจจัยท่ีสอง   ความเหมาะสมขึ้นกับความลึกของดินกอนพบชั้นหิน แบงเปน 4 ระดับ ไดแก 
(ตารางที่ 2) 
ระดับท่ี 1 ดินที่ความลึกต่ํากวา 20 ซม.        
ระดับท่ี 2 ดินมีความลึกระหวาง 20–50 ซม. 
ระดับท่ี 3 ดินมีความลึกระหวาง 50–90 ซม.         
ระดับท่ี 4 ดินมีความลึกมากกวา 90 ซม. 
 

ปจจัยท่ีสาม ขึ้นกับความตองการของการใชประโยชนที่ดิน แบงเปน 6 ชนิด 8 ประเภทไดแก 
(ตารางที่ 2) 
ประเภทท่ี 1  เพื่อปลูกพืชลมลุกที่ตองการไถเตรียมดินทุกครั้งที่ปลูก รวมทั้งการ

ไถพรวนดินระหวางปลูกบอยครั้ง อาทิเชน ขาวโพด ขางฟาง ถ่ัว 
เปนตน   แบงเปน 3 ช้ัน ไดแก C1, C2 และ C3  

ประเภทที่ 4  เพื่อปลูกพืชกึ่งถาวร ไดแก พืชที่มีอายุมากกวา 1 ป ปลูกแลวสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตไดหลายปหรือหลายครั้ง อาทิเชน ชา กาแฟ เปนตน 

ประเภทที่ 5  เพื่อปลูกไมยืนตน ไดแก ไมผล    
ประเภทที่ 6  เพื่อทําทุงหญาเลี้ยงสัตว 
ประเภทที่ 7  เพื่อปลูกสวนปา หรือ ปลอยใหเปนปาไม 
 ประเภทท่ี 8  ปลอยใหเปนที่พักผอนหยอนใจ ไดแก พื้นที่ที่เปนหนาผา หินโผล

หรือหนองน้ํา เปนตน 
 

2.  การวิเคราะหทางเลือกเบื้องตนใชตารางที่ 2 หนาถัดไป ซ่ึงพื้นที่หนึ่งอาจจะมีหลาย
ทางเลือก แตละทางเลือกดูภาพประกอบที่จัดทําไวตอทายจากตารางที่ 3 หนาถัดไป 
 3. นําทางเลือกตางๆ ที่ไดจากตาราง นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบหาความเหมาะสม ทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในแตละพื้นที่ โดยแตละทางเลือกมีความแตกตางกัน ทั้งดาน
เทคนิคการเตรียมพื้นที่ การเพาะปลูก การลงทุน ระยะเวลาดําเนินการ และการยอมรับของเกษตรกร
เจาของพื้นที่ และอาจมีปจจัยอ่ืนๆ ทางดานเศรษฐกิจและสังคมเขามาเกี่ยวของดวยก็ได ขึ้นอยูกับ
ความตองการการใชประโยชนที่ดินของแตละคน รวมทั้งความพึงพอใจของเกษตรกรอีกดวย 
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วิธีการที่ 2 โดยใชตารางที่ 2 ขางลาง 
ตารางที่ 2  แสดงทางเลือกของการใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการ  

ใชประโยชนที่ดิน สมรรถนะที่ดนิ ลักษณะของภูมิประเทศ ดนิ ที่ดนิและเครื่องจกัรกลที่มีอยู 
 
 

ช้ันความลาด
ชันของพื้นที่ 

ความลาดชัน 
- องศา 

- % Slope 

 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

ช้ันสมรรถนะ
ที่ดิน ( Land 
capability) 

 

มาตรการอนรุักษดิน
และน้ําที่ใชเปนหลัก 

 

เครื่องมือที่ใช
ดําเนินการ 

ความเหมาะสมของ
การใชประโยชน    

ที่ดิน 
1. 0 – 7 ° 

หรือเทากับ 
0 – 12 % 

มากกวา15 ซม. C1  
เหมาะสมสําหรับ
ทําการเพาะปลูก

อันดับ 1 

- วิธีการเพาะปลูกพืช
แบบอนุรักษฯและวัสดุ
คลุมดิน 
- คันดินกั้นน้ําแบบงายๆ  

เค ร่ืองจักรขนาด
ใหญ หรือแรงคน 

ปลูกพืชไดทุกชนิด 

  ต่ํากวา 15 ซม. P ปลูกหญาคลุมดิน  ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
2. 7 – 15 ° 

หรือเทากับ 
12 – 27 % 

มากกวา  
30 ซม. 

C2 

เหมาะสมสําหรับ
ทําการเพาะปลูก

อันดับ 2 

- ขั้นบันไดดินหรือคัน
ดินกั้นน้ําแบบงายๆ  

เค ร่ืองจักรขนาด
กลาง หรือแรงคน 

ปลูกพืชไดทุกชนิด 

  ต่ํากวา 30 ซม. P คูรับน้ําชายเขา  ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
3. 15 – 20 ° 

หรือเทากับ 
27 – 36 % 

มากกวา 45 ซม. C3 

เหมาะสมสําหรับ
ทําการเพาะปลูก

อันดับ 3 

- ขั้นบันไดดินและคัน
ดินกั้นน้ําแบบงายๆ  

เค ร่ืองจักรขนาด
เล็ก หรือแรงคน 

ปลูกพืชไดทุกชนิด 

   ต่ํากวา 45 ซม. P - คูรับน้ําชายเขา 
- ทุงหญาที่ไมปลอยให
สัตวเขาไปเหยียบย่ํา 

แรงคน  หรือ  ไถ
เดินตาม 

พืชลมลุกที่ตองปลูก
ทุกปและอายุ 2-3 ป 

4. 20 – 25 ° 
หรือเทากับ 
36 – 47 % 

มากกวา 55 ซม. C4 

เหมาะสมสําหรับ
ทําการเพาะปลูก

อันดับ 4 

คันดินกั้นน้ําแบบงายๆ 
และขั้นบันไดดินบาง
ประเภท 

แรงคน  หรือ  ไถ
เดินตาม 

พืชลมลุกอายุป หรือ 
2-3 ป 

  ต่ํากวา 55 ซม. P เหมาะ
สําหรับทุงหญา

เลี้ยงสัตว 

- คูรับน้ําชายเขา 
- ทุงหญาที่ไมปลอยให
สัตวเขาไปเหยียบย่ํา 

 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 

5. 25 – 30 ° 
หรือเทากับ 
47 – 58 % 

มากกวา 60 ซม. FT - ขั้นบันไดสําหรับปลูก
ไมผล 

แรงคน ไมผล 
ไมยืนตน 

  ต่ํากวา 60 ซม. F or AF - ปาไมหรือสวนปา  ไมยืนตน 
6. มากกวา 30 ° หรือ 

มากกวา 58 % 
ทุกความลึกของ
ดิน 

F -ปลอยเปนพื้นที่ ปาไม  ปลอยเปนปาไม 

                      ที่มา : T.C. Sheng (1989) 
หมายเหตุ    1.    ความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดินขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ 

  2.   C  ยอมาจาก   Cutivable land,    P  ยอมาจาก   Pasture,   FT  ยอมาจาก  Land for food trees, fruit trees or tree crop,                               
F   ยอมาจาก    Forest land,       AF   ยอมาจาก   Land for agro – forestry 
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วิธีการที่ 3 การคัดเลือกประเภทของการใชประโยชนที่ดินและมาตรการอนุรักษดินและน้ํา 
ตามความเหมาะสมของสมรรถนะที่ดิน โดยใชตารางที่ 3 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
1. การแบงชั้นความลาดชันของพื้นที่ แบงเปน 5 ช้ัน ไดแก นอยกวา 12%, ระหวาง 12-

35%, เทากับ 35%,ระหวาง 35-50% และ มากกวา 50% ขึ้นไป 
2. การแบงชั้นความลึกของดิน แบงเปน 4 ช้ัน ไดแก  ดินตืน้กวา 20 ซม. , 20 - 50 ซม. , 50 - 

90 ซม. และมากกวา 90 ซม. 
3. ช้ันสมรรถนะของที่ดิน แบงเปน 6 ช้ัน ไดแก C1, C2, P, FT, F และ AF  
4. การใชประโยชนที่ดิน แบงเปน 6 ประเภท ไดแก พื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชลมลุก, 

พื้นกึ่งถาวร, ไมยืนตน, ทุงหญาเล้ียงสัตว, ปาไม และปลอยไวเปนที่พักผอนหยอนใจ 
5. มาตรการอนุรักษดินและน้ํา แบงเปน 9 ชนิดหลักๆ ไดแก AC, AF, CD, CT, HD, BT, 

IT, OT และ DD ตามที่บรรยายไวดวยภาพทายตารางที่ 3 และคุณสมบัติหรือขอจํากัดการ
ใชของแตละมาตรการ ดูไดจากตารางที่ 4  

 

ผลสําเร็จของการใชตารางนีค้ือ 
1. สามารถกําหนดประเภทของการใชประโยชนที่ดิน ใหเปนไปตามสมรรถนะที่ดิน 
2. ไดทางเลือกมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่ เหมาะสมไดตามประเภทของการใช

ประโยชนที่ดิน ตามขอที่ 1 
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ตารางที่ 3 แสดงความตองการระบบอนุรักษดิน และการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสม
ตามสมรรถนะที่ดิน สําหรับการวางแผนการปลูกพืชในภาคเหนือ ประเทศไทย  

 

วิธีการดําเนินการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมตามความลึกของดิน  
สมรรถนะที่ดิน 

 
การใชประโยชนท่ีดิน > 90 ซม. 50-90 ซม. 20-50 ซม. < 20 ซม. 

 
C1 

ความลาดชัน 
ของพื้นที่ นอยกวา 

12% 

- พืชลมลุก 
- พืชกึ่งถาวร 
- ไมยนืตน 
- ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
- ปาไม 
- ปลอยไวเปนที่พักผอนหยอนใจ    

AC,CD,HD 
AC,HD 

- 
- 
- 
- 

AC,CD,HD 
AC,HD 

- 
- 
- 
- 

AC,CD,HD 
AC,HD 

- 
- 
- 
- 

AC,CD,HD 
AC,HD 

- 
- 
- 
- 

 
C2 

ความลาดชัน 
ของพื้นที่ระหวาง 

12-35% 

- พืชลมลุก 
- พืชกึ่งถาวร 
- ไมยนืตน 
- ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
- ปาไม 
- ปลอยไวเปนที่พักผอนหยอนใจ    

BT,IT,HD 
HD & AC 
OT,CT,HD 

- 
- 
S 

BT,IT,HD 
HD & AC 
OT,CT,HD 

- 
- 
S 

HD 
HD & AC 
OT,HD 
HD,DD 
N 
S 

- 
- 
- 

HD 
N 
S 

P 
ความลาดชันของ
พื้นที่เทากับ 35% 

- ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
- ปาไม 
- ปลอยไวเปนที่พักผอนหยอนใจ 

HD,DD 
N 
S 

HD,DD 
N 
S 

HD,DD 
N 
S 

HD 
N 
S 

FT 
ความลาดชัน 

ของพื้นที่ 35-50% 

- ไมยนืตน 
- ปาไม 
- ปลอยไวเปนที่พักผอนหยอนใจ   

OT 
N 
S 

OT 
N 
S 

AF 
N 
S 

- 
N 
S 

F 
ความลาดชันของ
พื้นที ่50% ขึ้นไป 

- ปาไม 
- ปลอยไวเปนที่พักผอนหยอนใจ 

N 
S 

N 
S 

N 
S 

N 
S 

AF - ปลอยไวเปนที่พักผอนหยอนใจ S S S S 
 
ที่มา : T.C. Sheng , 1989 
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หมายเหตุ  1. ความหมายของสัญลักษณที่แสดงสมรรถนะที่ดิน C, P, FT, F, AF ในตารางดังนี้ 
C ยอมาจาก Cultivable land  หมายถึง พื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชที่ตองมีการไถพรวนดินในการ

ปลูกและดูแลรักษาบอยคร้ัง 
P ยอมาจาก Pasture หมายถึง ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
FT ยอมาจาก Land for food trees, fruit trees or tree crops หมายถึง  ไมผลและไมโตเร็ว ไมใชสอย เปนตน 
AF หมายถึง  พื้นที่ที่ไมสามารถทําการเพาะปลูกได ควรจัดทําเปนสวนปา 
F คือ Forest land หมายถึง พื้นที่ที่เหมาะสมปลอยใหเปนพื้นที่ปาไม 

2. ความหมายของสัญลักษณที่แสดงวิธีการ (หรือมาตรการ) อนุรักษดินและน้ํา ดังตอไปนี้ 
AC ยอมาจาก Agronomic Conservation measure หมายถึง มาตรการอนุรักษ

ดินและน้ําโดยการจัดการพืช  
 

AF  ยอมาจาก Agro-forestry หมายถึง วนเกษตร 
 

 
CD  ยอมาจาก Conservation ditch หมายถึง คันดินกั้นน้ํา หรือขั้นบันไดดิน

ธรรมชาติ 
 

CT  ยอมาจาก Convertible terraces หมายถึง ขั้นบันไดอาจเปลี่ยนแปลงได 
ตัวอยางคือ ตอนแรกสรางเปนคันหรือกําแพงกั้นไวเปนระยะๆ หลังจาก
นั้นเมื่อไถพรวนดินและเกิดการสะสมของตะกอนดิน พื้นที่ระหวางคันจะ
กลายเปนขั้นบันไดดิน  

 

HD ยอมาจาก Hillside ditches หมายถึง คูรับน้ําชายเขา  
   

  

BT   ยอมาจาก Bench terraces หมายถึง ขั้นบันไดดิน   
 
  

IT    ยอมาจาก Intermittent terraces หมายถึง  ขั้นบันไดดินแบบเวนระยะไม
ตอเนื่อง อาทิเชน สราง 1 ขั้นแลวเวนไว 3 ขั้น ใชในกรณีที่งบประมาณ
สําหรับกอสรางขั้นบันไดดินแบบตอเนื่องมีไมเพียงพอ เมื่อมีงบพอจึงมา
สรางตรงที่เวนไว ก็จะไดขั้นบันไดดนิแบบตอเนื่องนั่นเอง 

   

 

OT  ยอมาจาก Orchard Terraces     DD  ยอมาจาก  
หมายถึง ขั้นบันไดดินสําหรับไมผล    Diversion ditches  

หมายถึง คูเบนน้ํา 
 

N  : ไมตองการระบบอนุรักษ  S  : ตองเอาใจใสดูแลรักษาเปนพิเศษ -   : ไมมีคําแนะนํา

26 
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ตารางที่ 4  แสดงคุณสมบัติเฉพาะและความเหมาะสมของมาตรการอนุรักษดินและน้าํตางๆ  
 

คุณสมบัติเฉพาะ   
มาตรการอนุรักษดิน 

และน้ําหลัก 
ความกวาง

ของขั้นบันได
ดิน 

ความยาวของ
ขั้นบันไดที่เหมาะสม 

การลาดเทของพื้น
ขั้นบันไดตาม 
ความยาว 

ความลาดเอยีงของ
พื้นดินตามขวางของ   

ขั้นบันไดดิน 

ความลาดเอยีง
ของผนัง
ดานขาง 

ความลาดเทของ
พื้นที่ (%) 

ระยะหางตาม        
แนวดิ่ง (VI) 

 
มาตรการอนุรักษดินและน้ําเสริมพิเศษ 

ขั้นบันไดดิน         
(ก) ดวยแรงคน 2.5 - 5.0 ม. <100 ม. มากกวา 1% 5% 0.75 : 1 7° - 25° S x Wb     2 

100 – S x 0.75 
มาตรการอนุรักษโดยวิธีพืช  
และวัสดุคลุมดิน 

(ข) ดวยเครื่องจักร 3.5 - 8.0 ม. <100 ม. 1% 5% 1 : 1 7° - 20° S x Wh 
100 – S x 1 

 

คูรับน้ําชายเขา 1.8 - 2.0 ม. <100 ม. 1% 10% 0.75 : 1 < 25° S + 4    or  S + 6 
       10              10 

มาตรการอนุรักษดินและน้ําโดยวิธี
จัดการพืช 

หลุมปลูกไมผลเฉพาะตน 1.5 ม. (เสน        
รอบวง ) 

- - 10% 0.75 : 1 < 30° ระยะแถวของไมผล คูรับน้ําชายเขา, ขั้นบันไดดินสวนผลไม
, มาตรการอนุรักษโดยวิธีพืช 

ขั้นบันไดดินสําหรับไมผล 1.75 ม. <100 ม. 1% 10% 0.75 : 1 25° - 30° 11-13 เมตร ตามความ
ยาว Slope 

มาตรการอนุรักษโดยวิธีพืช 
หลุมปลูกไมผลเฉพาะ 

ขั้นบันไดดินแบบเวนระยะ 2.5 – 5.0 ม. <100 ม. 1% 5% 0.75 : 1 7° - 25° 3 เทาของระยะหาง 
ขั้นบันไดดิน 

มาตรการอนุรักษโดยวิธีพืช 
หลุมปลูกไมผลเฉพาะ 

คูรับน้ํารอบเขาในสวน
ผลไม 

3.5 ม. <100 ม. 1% 5% 0.75 : 1 7° - 20° คลายคูรับน้ําชายเขา หลุมปลูกไมผลเฉพาะตน 
มาตรการอนุรักษโดยวิธีพืช 

ขั้นบันไดดินตามธรรมชาติ 8-20 ม. - - - 0.75 : 1 < 7°  1 เมตร มาตรการอนุรักษโดยวิธีพืช 
 

หมายเหตุ      1.      S     หมายถึง   ความลาดชัน (slope) ของพื้นที่  (%) 
           2.     Wb   หมายถึง   ความกวางของตัวขั้นบันไดดิน (ม. 
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