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Laws indiectly related to LD and 
SLM 

Forest Act 

The Wildlife Preservation 
and Protection Act, 1992 

The Land Code 

The Agricultural Land 
Consolidation Act, 2015 
  

Enhancement and Conservation of 
National Environmental Quality Act 

The Agricultural Land 
Reform Act, 1975 

Coastal and Marine Management Act, 2015  

Law directly Related  

Land Development Act, 2008  

 to control or manage land distribution, land 

utilization, marine and coastal resource and the 

environment.  

conserving soil and water to prevent land 
contamination and land degradation 

National Committee and the government office 

at the central and regional level 

  peoples’ participation 

Constitutions after 1997 

Decentralization Act, 1999  

 

looking after natural resources and the 

environment 

introducing measures to prevent land 

degradation so long as these do not contradict 

existing laws. 



การเปล  ีี ยนแปลงการใช  ีท  ีี ด  ีน3
จ.ขอนแก  ีน ป  ี 2549 - 25533

การเปล  ีี ยนแปลงการใช  ีท  ีี ด  ีน3
จ.ขอนแก  ีน ป  ี 2553 - 25583

Trends in land use/cover
(sub- national level) 

2007 LU changes2012



แนวโนม้ของการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 

2550 LU changes 2555 







เชยีงราย ขอนแกน่ สพุรรณบรุ ี

1.  ขา้วโพด 1.ขา้ว 1.  ขา้ว 

2.  ขา้ว 2.  ผัก 

3.  ชา 

พืชเศรษฐกิจหลกัท่ีปลูกในพ้ืนท่ีการศึกษา 



เชยีงราย ขอนแกน่ สพุรรณบรุ ี

ปลกูพชืผสม   
(30.5%) 

ใชปุ้๋ ยหมกั 
(39.9%) 

ใชปุ้๋ ยหมกั   
(22.5%) 

ขัน้บนัได / ครัูบน ้า 
(12.2%) 

ปลกูพชืผสม  
(34.7%) 

ปลกูพชืคลมุดนิ 
(12.4%) 

ปลกูพชืตามแนวระดบั 
(8.8%) 

ใชปุ้๋ ยพชืสด
(18.0%) 

พชืเกษตรอนิทรยี ์ 
(7.1%) 

วธีิการในการอนุรักษดิ์นท่ีมีการใชก้นัมากท่ีสุด 



ความรู้เก่ียวกบัภาวะดินเส่ือม (เชียงราย) 

การใชปุ๋้ยเคมีมากเกินไปจะท าใหดิ้นเส่ือม 

การปลูกพืชคลุมดินจะช่วยเพิ่มคุณภาพของดิน 

การอนุรักษดิ์นไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าในภาวะท่ีดินยงัมีคุณภาพดีอยู ่

23% ไม่เห็นดว้ย วา่การปลูก
ไมย้นืตน้จะท าใหไ้ดร้ายไดดี้กวา่ 

38%  คิดวา่การปลูกพืชตามแนวระดบั
จะเป็นการท าใหคุ้ณภาพดินเสียเปล่า 



31% เห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีวา่ การ
อนุรักษดิ์นไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าใน
ภาวะท่ีดินยงัมีคุณภาพดีอยู ่ 

ขอนแกน่ 

53%  เห็นดว้ย วา่การไม่ไถพรวนดิน
จะช่วยลดปัญหาการชะลา้งของหนา้
ดินและภาวะดินเส่ือม 

สพุรรณบรุ ี

44% เห็นดว้ยกบัค าพดูท่ีวา่ การ
อนุรักษดิ์นไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าใน
ภาวะท่ีดินยงัมีคุณภาพดีอยู ่ 



1.  Relative/Friend 
30% 

2.  Association 
2% 

3.  Local market 
4% 

4.  Community leader 
46% 

5.  Newspaper 
0% 

6.  Government agency 
9% 

7.  TV 
2% 8.  Radio 

7% 

แหล่งขอ้มลูท่ีส าคญัท่ีสุดเก่ียวกบัความรู้ในการอนุรักษดิ์น 
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การมีส่วนร่วม เชียงราย ขอนแก่น สุพรรณบุรี 

อนุรักษ์ ไม่อนุรักษ์ อนุรักษ์ ไม่อนุรักษ์ อนุรักษ์ ไม่อนุรักษ์ 

เคยมีส่วนร่วมกบักิจกรรมการพฒันาในหมู่บา้น 91.1 82.1 85.2 80.6 78.6  78.6  

เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ดินท่ีหน่วยงานของรัฐเขา้มาส่งเสริม 

38.3 28.6 60.5 50.8 74.0  50.5  

เคยผา่นการฝึกอบรม / เคยไดเ้ขา้ร่วมประชุม
เก่ียวกบัวิธีการอนุรักษดิ์น 

50.0 28.6 39.6 46.7 80.8  61.2  

การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการพัฒนาและการสง่เสรมิการอนุรักษ์ดนิ (%)  



ขอ้คน้พบหลกั ๆ 
ปัจจยัสนับสนุน:  

การไดรั้บจดัสรรงบประมาณในแต่ละปี  (63.64%),  

การไดรั้บการฝึกอบรมและการสาธิต  (45.24%),  

เจา้หนา้ท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ (30.95%) 

ความตอ้งการและความมุ่งมัน่ของเกษตรกร  (33.33%), 

ความเป็นผูน้ าและความสามารถในการประสานงานของเกษตรกร
บางราย  (37.5%)  
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ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค   1) ความไม่แน่นอนของงบประมาณท่ีไดรั้บ  (87.10%)  2) งบประมาณท่ีไม่
เพียงพอ  (26.19%), 3) เกษตรกรท่ีเป็นผูน้ ามีภาระรับผดิชอบมากเกินไป (23.81%), 4) เกษตรกรทัว่ไป
ขาดความรู้และไม่มีความสนใจ (12.20%)  

ความทา้ทาย:  การบูรณาการงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารดินเส่ือม  การเปล่ียนแปลงทศันคติ
ของเกษตรกรเก่ียวกบัวธีิการในการใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร  การขาดแรงงานและน ้า 



ภาครัฐเป็นตัวกระตุน้ 

หมอดินเป็นกลไกท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการใชท่ี้ดิน
อยา่งย ัง่ยนืตอ้งมี 3 องคป์ระกอบ  (i) การ
ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินเบ้ืองตน้
(ii) ตวัอยา่งของความส าเร็จจากการน าเอา
วิธีการอนุรักษดิ์นมาใช ้(iii) หมอดินท่ีจะ
ท าหนา้ท่ีเป็นกลไกในการเปล่ียนแปลงใน
พ้ืนท่ี 

โดยหลกัการแลว้เกษตรกรน่าจะเห็นประโยชน์ของ 
SLM และน าเอาวธีิส่งเสริมมาใชไ้ม่วา่จะไดรั้บการ
สนบัสนุนหรือไม่  แต่ในทางปฏิบติัเกษตรกรจะใช ้
SLM กต่็อเม่ือมีการน าเอาเทคโนโลยมีาให ้และกจ็ะ
ใชอ้ยา่งต่อเน่ืองตราบใดท่ียงัไดรั้บการสนบัสนุน   



ปัจจยัท่ีท าใหเ้กษตรกรน า SLM มาใช ้
• ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีและ
ดิน 

• เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระเมิน
วา่ดินของตนเองมีปัญหา และกไ็ม่
คิดวา่สีและความหนาของหนา้ดิน
เป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพของดิน 

• เกษตรกรบางรายยอมรับวา่ การใช ้
SLM ท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน  
ในขณะท่ีบางรายกคิ็ดวา่ประโยชน์
ของ SLM  คือการลดปริมาณการ
ใชส้ารเคมี 



• การน าเอา SLM มาใช ้ เกษตรกรมีตน้ทุนส่วนบุคคลท่ีต ่ามาก 
• กรมพฒันาท่ีดิน ท าหนา้ท่ีเป็นเหมือนคุณลุงท่ีใจดีท่ีใหท้ั้ง
เทคโนโลย ีและเงินทุนเบ้ืองตน้เพื่อท่ีจะกระตุน้ใหเ้กษตรกร
น าเอา SLM มาใช ้
 

ผลทีเ่กดิขึน้อาจจะเป็นการทีท่ าให ้
อตัราการเพิม่ขึน้ของจ านวน
เกษตรกรทีใ่ช ้SLM ชา้ลง 

ระยะสัน้ 



Chiang Rai 197 
Khon Kaen 164 
Suphanburi 202 



ลกัษณะของเกษตรกรที่

น าเอา SLM มาใช ้

• เกษตรกรทีม่แีหลง่น ้า 

• มแีปลงทีด่นิท ากนิทีอ่ยูบ่นที่

ลาดชนั ไมส่งูเกนิไป 

• เกษตรกรทีไ่มค่อ่ยมรีายไดจ้าก

การรับจา้งนอกภาคการเกษตร 
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ต้นทุนและผลตอบแทนของการอนุรักษ์ดนิ 
พืน้ที่ พชื อนุรักษ์ / อตัราคดิลด 

เชียงราย ขา้ว ไม่อนุรักษ ์ 3% 7% 10% 

ไม่อนุรักษ ์ 38,188 47,653 51,672 

อนุรักษ ์

1. คูรับน ้ า 
2. ขั้นบนัได 

182,842 
49,630 

128,414 
24,210 

101,659 
11,780 

ขา้วโพด ไม่อนุรักษ ์ (35,190) (12,032) (2,021) 

อนุรักษ ์ (คูรับน ้ า) 105,215 67,953 49,811 

ขอนแก่น ขา้ว ไม่อนุรักษ ์ 15,648 12,763 11,196 

อนุรักษ ์(ปุ๋ยหมกั 
/ ปุ๋ยน ้ า / ปุ๋ยพืช
สด)  19,907   257   (9,017) 

สุพรรณบุรี ขา้ว ไม่อนุรักษ ์  746,450   554,585   459,492  
อนุรักษ ์ 
1. GAP  1,566,583   1,145,542   937,767  
2. ปุ๋ยอินทรีย ์ 2,249,578   1,656,980   1,364,253  
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Recommenda5ons	related	to	economic	issues	

Recommenda5ons	related	to	social	issues	



Orapan Nabanchang 

Pitayakorn Limthong 

Eathipol Srisawalak  

Rawadee Jarungrattanapong 

Piyaluk Buddhawongsa 


