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ค�ำน�ำ
ประเทศไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ซ่ึงเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายท่ี

เปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พร้อม

ทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

“ประเทศมัน่คง ม่ังคัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้วตามปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ 

เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วน

ร่วม” กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นับเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมฯ  

ที่ด�าเนินงานตามนโยบาย โดยมีภารกิจในการด�าเนินการ 1) ศึกษาและ

วิเคราะห์นโยบายที่ดินของประเทศ นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ นโยบายด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 2) ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 

การใช้ที่ดินเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดิน 3) เสนอแนะการก�าหนด

นโยบายการใช้ที่ดินทางการเกษตร วิจัย พัฒนาและวางแผนการจัดการ

ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 4) ศึกษา ส�ารวจ จ�าแนก วิเคราะห์

จัดท�าแผนท่ีและข้อมูลพื้นท่ีชุ่มน�้าเพื่อจัดท�าแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า  

5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

ในปีงบประมาณ 2561 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้ด�าเนินงานโครงการต่างๆ 

อาทิ งานส�ารวจและจัดท�าเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ งานส�ารวจและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจส�าหรับพืชเศรษฐกิจ กล้วย มะม่วง หอม กระเทียม

และยาสูบ งานวางแผนการใช้ที่ดินงานส�ารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมเพ่ือฟื้นฟูลุ่มน�้าวิกฤตลุ่มน�้า

สาขาของลุ่มน�้าแม่น�้าวัง ลุ่มน�้าแม่น�้ากกและลุ่มน�้าแม่น�้าป่าสัก งานก�าหนดเขตการใช้ที่ดินท�า

กินและวางแผนการใช้ท่ีดินชุมชนบนพื้นท่ีสูง งานส�ารวจ จ�าแนกและจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียน 

รายชือ่พ้ืนทีชุ่ม่น�า้ทีม่คีวามส�าคญัระดบัท้องถิน่ งานจดัท�าฐานข้อมลูและวางแผนพฒันาพืน้ทีเ่สีย่ง

ภยั งานจัดท�าฐานข้อมลูเพือ่รองรบัการประกาศก�าหนดบรเิวณการใช้ท่ีดนิตาม พ.ร.บ.พฒันาทีด่นิ 

2551 งานวางแผนการใช้ทีด่นิเพือ่บรหิารจดัการพืน้ทีชุ่ม่น�า้ทีม่คีวามส�าคญัระหว่างประเทศ งาน

ปรบัปรงุแผนการใช้ทีด่นิระดับลุม่น�า้สาขา โครงการความร่วมมอืไทย-สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว-ราชอาณาจักรกัมพูชา-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภายใต้กรอบ ACMECS 

เป็นต้น

กองนโยบายและแผนการใชท้ีด่ิน หวงัเป็นอย่างยิง่วา่ข้อมลูผลการปฏิบตังิานในกิจกรรม

ต่างๆ ที่ได้สรุปรวบรวมไว้ในรายงานฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการน�าข้อมูลไปใช้ทางวิชาการ

และการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ของเกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้เป็นอย่างดี

 (นายสมศักดิ์ สุขจันทร์)
 ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

 กันยายน 2561
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ผู้บริหำร

ผู้เชี่ยวชำญ

นำยสมศักดิ์ สุขจันทร์

ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

นำยกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน

นำงไพจิตร ชัยสิทธิ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน

นำงจุฬำลักษณ์ สุทธิรอด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส�ารวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล
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ผู้บริหำร

นำงจริยำ พุกชำญค้ำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นำยสมศักดิ์ แจ้งเพียร
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

นำงสำวนงนภัส ประสิทธิวัฒนชัย
ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

นำยนันทพล หนองหำรพิทักษ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

นำงผกำฟ้ำศร จรัสสุวรรณ
ผู้อ�านวยการกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า

นำงสำวเกษร จ�ำปำ
ผู้อ�านวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน

ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
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แนะน�าหน่วยงาน

อ�ำนำจหน้ำที่

- ศึกษา ส�ารวจ วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านกายภาพ ภาวะเศรษฐกิจสังคม สภาพการใช้ที่ดิน
นโยบาย และข้อกฎหมาย เพื่อวางแผนและก�าหนดเขตการใช้ท่ีดิน ตลอดจนการประสานแผนเพ่ือน�าไป
สู่การปฏิบัติ

- ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายที่ดินของประเทศ นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม และตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ เพือ่สนบัสนนุการวางแผนการ
ใช้ที่ดิน และเสนอแนะการก�าหนดนโยบายการใช้ที่ดินทางการเกษตร

- วิจัย พัฒนา และวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
- ศึกษา ส�ารวจ จ�าแนก วิเคราะห์ และจัดท�าแผนท่ีและข้อมูลพื้นที่ชุ่มน�้าเพื่อจัดท�าแผนบริหาร

จัดการพื้นที่ชุ่มน�้า
- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาที่ดิน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร
- ปฏบัิตงิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือทีไ่ด้รบัมอบหมาย

กำรแบ่งส่วนรำชกำร
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
- กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร
- กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
- กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า
- กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

- ด�าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

- จัดท�าแผนงาน งบประมาณประจ�าปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มต่างๆ ภายในกอง

- อ�านวยการและประชาสัมพันธ์งานกอง

- ตรวจสอบและกลั่นกรองเร่ืองต่างๆ ก่อนน�าเสนอผู้อ�านวยการกอง รวมท้ังประสานงานระหว่าง
กองกับหน่วยงานอื่นๆ

- จัดท�าทะเบียนวิจัย ติดตามงานวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัย

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน
- วิเคราะห์แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการส�ารวจและจัดท�าแผนที่สภาพ

การใช้ที่ดินและติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

- ส�ารวจ วิเคราะห์ จัดท�าแผนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ และจัดท�าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ใน
การก�าหนดการใช้ที่ดิน

- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการ
พัฒนาที่ดิน

- ประสานงานและประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและระหว่าง
ประเทศ

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทำงกำรเกษตร
- ศึกษา ส�ารวจ วิเคราะห์ วิจัย ด้านเศรษฐกิจที่ดินตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร 

รวมถงึปัญหาและทศันคตขิองชมุชนหรอืเกษตรกร เพ่ือสนบัสนนุงานวางแผนและการก�าหนดเขตการใช้ท่ีดนิ

- ศึกษา ส�ารวจ วิเคราะห์ ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการจัดท�า
แผนการใช้ที่ดินตามนโยบายการใช้ที่ดินในระดับต่างๆ

- ศึกษา วิจัย ประเมินผลผลิตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพการผลิตเพื่อเป็นแนวทางในการ
ผลิตทางการเกษตร

- ประสานงาน และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและระหว่าง
ประเทศ

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม นโยบายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�า

แผนและก�าหนดเขตการใช้ที่ดินในระดับต่าง ๆ

- ประสานแผนการใช้ที่ดินในระดับนโยบายจนถึงระดับท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

- ศึกษาและวิจัยรูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมตามภูมิสังคม

- ประสานงาน และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนติดตามการด�าเนินงานในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

- ศกึษา วเิคราะห์ข้อมลูทางกายภาพและนโยบายการใช้ทีด่นิ เพือ่ก�าหนดเขตและวางแผนการใช้ท่ีดนิ
บนพื้นที่สูง พร้อมทั้งประสานงานพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของที่ดินและด้านเศรษฐกิจที่ดิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาประกาศเขตตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551

- ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการใช้ที่ดินที่เหมาะสมแก่เกษตรกร องค์กรภาครัฐและเอกชน

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มวำงแผนบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน�้ำ
- ศึกษา ส�ารวจ จ�าแนก วิเคราะห์ และจัดท�าแผนที่และข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มน�้าเพ่ือจัดท�าแผนบริหาร

จัดการพื้นที่ชุ่มน�้า

- ศึกษาและวิจัยรูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมตามภูมิสังคม

- ประสานงาน และประสานความร่วมมอืทางวชิาการกับหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและระหว่าง
ประเทศ

- ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการใช้ที่ดินที่เหมาะสมแก่เกษตรกร องค์กรภาครัฐและเอกชน

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวำงแผนกำรจัดกำรที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทำงกำรเกษตร
- ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

- ศึกษา ค้นคว้า และสังเคราะห์องค์ความรู้ มาตรการ/วิธีการที่เหมาะสม น�ามาประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกัน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

- ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสภาพพื้นที่ดิน ระบบ
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกี่ยวกับดินถล่ม พื้นที่น�้าท่วมและ
แห้งแล้งซ�า้ซาก เพือ่ให้เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปได้รับข้อมลูข่าวสารด้านภยัธรรมชาติทีถ่กูต้อง ทนัต่อ
สถานการณ์ เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

- ประสานงาน และประสานความร่วมมอืทางวชิาการกับหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและระหว่าง
ประเทศ

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



รายงานประจำาปี 256110

ผลกำรด�ำเนินงำน
2561
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การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประเทศไทยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกษตรกรจะไม่มีรายได้ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคาผลผลิต

สินค้าเกษตรในแต่ละปี ซึ่งท�าให้เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมทางรายได้เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรไทยมีแรงจูงใจในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป จึงมีกรอบแนวคิดวิเคราะห์ เพื่อค�านวณหารายได้ข้ันต�่าของเกษตรกรท่ีควรจะได้รับ ซึ่งการคิด 

รายได้ขัน้ต�า่ของเกษตรกรเป็นแนวความคดิทีค่่อนข้างหาค�าตอบท่ีชดัเจนยากเพราะแนวคดิของนกัวชิาการกบัเกษตรกรจะมแีนวคดิ

ไม่เหมือนกัน นักวิชาการแต่ละท่านก็มีแนวความคิดที่แตกต่างกัน ส�าหรับแนวคิดที่น�าเสนอครั้งนี้ ขอเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช่

ของหน่วยงานและไม่ใช่เป็นฐานข้อมูลที่ต้องยึดถือว่ารายได้ขั้นต�่าของเกษตรกรต้องเท่านี้เสมอไป เพราะมีตัวแปรที่มีความผันแปร

ตลอดเวลาแล้วแต่สถานการณ์ในขณะนั้นๆนอกจากนี้มีอัตราเงินเฟ้อที่ต้องค�านึงถึงอีกด้วย ส�าหรับแนวคิดมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้ข้ันต�่าของเกษตรกรที่ปลูกข้าว พืชอายุสั้น 

ไม้ผลและไม้ยืนต้น ไม่ควรจะเท่ากัน และเกษตรกรในแต่ละ

ภาคก็ไม่ควรมีรายได้ท่ีเท่ากันเพราะข้ึนอยู่กับต้นทุนการผลิต 

ซึ่งอัตราค่าจ้าง เช่น ค่าไถ ค่าใส่ปุ๋ย ค่าดูแลรักษา ค่าฉีดยา 

ค่าเก็บเกี่ยว ในแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากัน แม้จะมีฐานค่าแรง

ขั้นต�่าวันละ 300 บาท โดยเฉพาะค่าจ้างฉีดยาจะมีราคาแพง

กว่าค่าจ้างแรงงานด้านอืน่ๆ อาจจะเป็นวนัละ 400-500 บาท  

ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ชนิดพืชและ

ความยากง่ายของการเก็บเกี่ยว เป็นต้น

2. โดยปกติการคิดรายได้ให้เกษตรกรต่อการผลิตพืช

ชนิดใดชนิดหนึ่ง เกษตรกรควรจะได้รับผลตอบแทนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25-30 ของการลงทุนทั้งหมด

3. ในการวิเคราะห์ของกองนโยบายและแผนการใช้

ที่ดิน (กนผ.) กรมพัฒนาที่ดิน จะคิดต้นทุนและผลตอบแทน 

ของพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ โดยจ�าแนกตามระดับความ 

เหมาะสมของดิน ซึ่งจ�าแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความ

เหมาะสมสูง (S1) ระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) และ

ระดบัความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) โดยเกษตรกรทีเ่พาะปลกู

พืช ในพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสม (N) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

จะไม่ด�าเนินการส�ารวจ ดังนั้น การคิดค่าเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจชนิด

ต่างๆ ในครั้งนี้จะมีเฉพาะค่าเฉลี่ยต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิต

พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ S1 S2 และ S3 เท่านั้น

 โดยนำงไพจิตร ชัยสิทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน

แนวคิดวิเคราะห์รายได้ขั้นต�่าของเกษตรกรไทย
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4. เมื่อคิดค ่าเฉลี่ยต ้นทุนทั้งหมด 

(ต้นทุนที่เป็นเงินสด และต้นทุนที่ไม่เป็น

เงินสด) ของการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ตามกลุ่ม

พืช) เมื่อน�ามาหักจากค่าเฉลี่ยมูลค่าผลผลิต 

จะได้รับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนต่อไร่ ซึ่งควรจะ

มากกว่าร้อยละ 25-30 ของต้นทุนทั้งหมด 

แล้วน�ามาคิดค�านวณจากเนื้อที่ถือครอง

ที่ดินเพื่อการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือนของ

เกษตรกรจะเป็นรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย

ต่อปีของเกษตรกร 

จากแนวความคิดวิเคราะห์รายได้

ขั้นต�่าของเกษตรกร ที่กล่าวมาเบื้องต้นหาก

ต้องการทราบรายได้ภาคการเกษตรขั้นต�่า เบื้องต้นจะขอยกตัวอย่างการ

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในภาพรวม โดยจ�าแนกเฉพาะพืชอายุสั้นกับพืชอายุยาว

ซึ่งสรุปผลดังนี้

พืชอำยุสั้น
รายได้ภาคการเกษตรขั้นต�่าของเกษตรกรควรได้รับประมาณ 

180,000.00 บาทต่อปี หรือ 15,000.00 บาทต่อเดือน

พืชอำยุยำว
รายได้ภาคการเกษตรขั้นต�่าของเกษตรกรควรได้รับประมาณ 

220,000.00 บาทต่อปี หรือ 18,000.00 บาทต่อเดือน

หมำยเหตุ
1. กรณีต้องการค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงความเป็นจริง ต้องจ�าแนกการ

วิเคราะห์ ตามกลุ่มพืชโดยคิดจากค่าเฉลี่ยของต้นทุนและผลตอบแทนของ

การผลิตข้าว พืชอายุสั้น ไม้ผล และไม้ยืนต้น ซึ่งต้องวิเคราะห์เป็นรายภาค

2. ผลตอบแทนของการผลิตพืชจะ

ผันแปรไปตามราคาตลาด ของพืชแต่ละ

ชนิดในช่วงการวิเคราะห์นั้นๆ ฉะนั้น ในการ

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกร 

ได้รับความเป็นธรรมจึงควรมีการสร้างแรง

จูงใจ เช่น การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยอัตราต�่า 

การพักช�าระหนี้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนาต่างๆ ของภาครัฐ
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หอมหัวใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญพืชหน่ึงของประเทศไทย นิยมใช้
ประกอบอาหารสดและใช้แปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมพ้ืนที่เพาะปลูกมากกว่า 
ร้อยละ 70 จะปลกูในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ส่วนทีเ่หลอืปลกูกระจดักระจายในจงัหวดั
ต่าง ๆ  ได้แก่ เชียงราย นครสวรรค์ และกาญจนบุรี (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2561) ปัจจุบนัเมล็ดพันธุห์อมหวัใหญ่ยงัมกีารควบคมุการน�าเข้าเมล็ดพันธุ ์โดยชุมนมุ
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้น�าเข้าแต่เพียงผู้เดียว กรมพัฒนาที่ดิน
มีภารกิจหลักในการก�าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม 
ซึ่งต้องค�านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม ซึ่งการจัดท�าเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจหอมหัวใหญ่ยังขาดข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ กองนโยบายและ
แผนการใช้ท่ีดิน โดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตรจึงต้องด�าเนินการศึกษา

วเิคราะห์ทางเศรษฐกจิพชืเศรษฐกจิหอมหวัใหญ่ ด้วยการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร รวมทัง้ต้นทนุและ
ผลตอบแทนของการผลิตหอมหัวใหญ่ในพ้ืนท่ีดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส�าหรับประเมินคุณภาพที่ดินทางเศรษฐกิจในการวางแผนการใช้ที่ดินต่อไป

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อจัดท�าเขตการใช้ท่ีดินพืช
เศรษฐกิจหอมหัวใหญ่ ปีการเพาะปลูก 2560/61 มีวัตถุประสงค์
เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ผูป้ลกูหอมหัวใหญ่ (2) ศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลติหอม
หัวใหญ่จ�าแนกตามพ้ืนท่ีดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพใน
ระดับต่าง ๆและ (3) ศึกษาสัดส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตหอม 
หัวใหญ่จ�าแนกตามพ้ืนท่ีดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพใน
ระดับต่าง ๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลและค้นคว้าเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้
แบบสอบถามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ ่มตัวอย่าง 
ตามจุดที่กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ท่ีดินก�าหนด ประกอบ
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

โดย:นำยสุภัทรชัย  โอฬำรกิจกุลชัย
เศรษฐกรชำานาญการพิเศษ

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อจัดท�าเขตการใช้ที่ดิน
พืชเศรษฐกิจหอมหัวใหญ่ 
ปีการเพาะปลูก 2560/61
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ส�าหรับผลการศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตหอมหัวใหญ่ พันธุ์ซุปเปอร์เล็กซ์ของเกษตรกรในช่วง 
ปีการเพาะปลูก 2560/61 พบว่า มต้ีนทนุการผลติเฉลีย่ต่อไร่อยูใ่นช่วง 27,481.96-30,683.66บาท ต้นทนุการผลติเฉลีย่ต่อ
กิโลกรัม 6.67-7.55 บาท ผลผลิตหอมหัวใหญ่เฉลี่ยต่อไร่ 3,903.42-4,398.51 กิโลกรัม มีราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 8.39 
บาท ได้มูลค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 32,749.69-36,903.50 บาท ท�าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกหอมหัวใหญ่
โดยเฉลี่ยต่อไร่ 3,395.01–7,564.99 บาท ผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกหอมหัวใหญ่เฉล่ียต่อกิโลกรัม 0.84-1.72 บาท 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนการผลิตทั้งหมด(B/C) เท่ากับ 1.11-1.26

ตำรำงต้นทุนและผลตอบแทนกำรผลิตหอมหัวใหญ่ตำมระดับควำมเหมำะสมทำงกำยภำพของดิน

หมายเหตุ S3 มีต้นทุนการผลิตรวมน้อยกว่า S1 และ S2 เนื่องจากส่วนใหญ่ซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ต้นทุนต�่ากว่า
ที่มา: จากการค�านวณ,2561

	 รำยกำร	 	ระดับควำมเหมำะสมทำงกำยภำพของดิน

	 	 มำก	(S1)	 ปำนกลำง	(S2)	 เล็กน้อย	(S3)

ต้นทุนผันแปรต่อไร่ (บาท/ไร่) 27,507.25 28,960.87 25,303.31

ต้นทุนคงที่ต่อไร่(บาท/ไร่) 1,831.26 1,722.79 2,178.65

ต้นทุนการผลิตต่อไร่(บาท/ไร่) 29,338.51 30,683.66 27,481.96

ต้นทุนการผลิตรวมต่อกิโลกรัม (บาท/กก.) 6.67 7.55 7.04

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก./ไร่) 4,398.51 4,061.82 3,903.42

ราคาผลผลิตต่อกิโลกรัม (บาท/กก.) 8.39 8.39 8.39

มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท/ไร่) 36,903.50 34,078.67 32,749.69

ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท/ไร่) 7,564.99 3,395.01 5,267.73

ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาท/กก.) 1.72 0.84 1.35

B/C Ratio 1.26 1.11 1.19

ส่วนผลการศกึษาการประเมนิสดัส่วนค่าใช้จ่ายต้นทนุการผลติหอมหวัใหญ่ พนัธุซ์ปุเปอร์เลก็ซ์ของเกษตรกรในช่วงปี
การเพาะปลูก 2560/61 พบว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตหอมหัวใหญ่ต่อไร่ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานร้อยละ 44-46 รองลงมาเป็น
ค่าเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 18-21 ค่าปุ๋ย (ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์) ร้อยละ 16-17 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 11-14 และค่าต้นทุน
คงที่ร้อยละ 6-8

สัดส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต S1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต S2
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รูปภำพสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยต้นทุนกำรผลิตหอมหัวใหญ่	 คิดเป็นร้อยละของต้นทุนกำรผลิตทั้งหมดของเกษตรกร	
ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ตำมควำมเหมำะสมทำงกำยภำพของดิน

เอกสำรอ้ำงอิง

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2548. มหัศจรรย์...พันธุ์ดิน	กลุ่มชุดดินส�ำหรับกำรปลูก
	 พืชเศรษฐกิจประเทศไทย.ส�านักส�ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพมหานคร.

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2561. สถิติกำรเกษตรของประเทศไทย	
	 ปี2560.ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรุงเทพมหานคร.

อัจฉรา โพธิ์ดี. 2553. ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจกำรฟำร์ม.พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2). 
 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต S3
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ลุ่มน�้าสาขาน�้าแม่ตุ๋ย อยู่ในลุ่มน�้าวัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 25 
ลุ่มน�้าหลักของประเทศ ลุ่มน�้าสาขามีพื้นที่ประมาณ 809.38 ตาราง
กโิลเมตร มแีหล่งต้นก�าเนดิมาจากเทอืกเขาในเขตอ�าเภอเมอืงปาน ไหล
จากทศิเหนอืลงมาทางทศิใต้เข้าเขตอ�าเภอเมืองล�าปาง ก่อนไปบรรจบ
กับแม่น�้าวัง ที่อ�าเภอเมืองล�าปาง พื้นที่ลุ่มน�้าอยู่ในอ�าเภอเมืองปาน
และอ�าเภอเมอืง ซ่ึงสถานการณ์พืน้ทีด่งักล่าวในช่วงฤดมูรสุม ลุ่มน�า้วงั

มกัจะเกิดปัญหาอทุกภยับ่อยครัง้ ส่วนช่วงฤดูแล้งบางพ้ืนท่ีมกัเกดิปัญหาภยัแล้ง ส่งผลต่อองค์ประกอบของทรพัยากรธรรมชาติ
ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ท�าให้พื้นที่ลุ ่มน�้าเส่ือมความอุดมสมบูรณ์ รวมท้ังมีการท�าการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 
ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่จะส่งผลต่อรายได้และการด�ารงชีวิตของเกษตรกร เป็นต้น และจากสภาพปัญหาที่แตกต่างกันน้ี  
จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องมกีารจดัการพืน้ท่ีลุม่น�า้เหล่านีท้ัง้ระบบทัง้นี ้กลุม่เศรษฐกิจทีดิ่นทางการเกษตรลงพืน้ท่ีส�ารวจข้อมลูภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อวางแผนฟื้นฟูลุ่มน�้าวิกฤตลุ่มน�้าสาขาน�้าแม่ตุ๋ย ครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอเมือง และอ�าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล�าปาง ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เทือกเขา ป่าไม้ และมีพื้นที่เกษตรกรรม โดยท�าการส�ารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร ต้นทุนและผลตอบแทน รวมทั้งปัญหาการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อ
น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการวางแผนฟื้นฟูลุ่มน�า้ และก�าหนดเขตการใช้ท่ีดินให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน 
ทัง้ทางกายภาพ สภาพเศรษฐกจิและสงัคมของพืน้ที ่รวมถึงเป็นปัจจยัส�าคญัยิง่ทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการพฒันาทรพัยากร
ที่ดินของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งผลิตพืชที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 53 ปี จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ70.89 การถือครองที่ดินส่วนใหญ่เข้า 
ท�าเปล่าร้อยละ 61.34 เกษตรกรมีหนี้สินร้อยละ 31.65และกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งกู้มา
เพื่อใช้ในการเกษตร เกษตรกรประสบปัญหาภัยธรรมชาติร้อยละ 51.90 ของเกษตรกรทั้งหมด ปัญหาที่พบ ได้แก่ ปัญหา
ภาวะภัยแล้ง ร้อยละ 27.85 ปัญหาอุทกภัย ร้อยละ 13.92 และปัญหาวาตภัย ร้อยละ 10.13 ของเกษตรกรที่ประสบปัญหา
ภัยธรรมชาติส�าหรับปัญหาทางด้านการเกษตร แยกตามรายพืชประกอบด้วย ข้าวนาปีนาด�าประสบปัญหา ร้อยละ 77.27  
ข้าวนาปีนาหว่านประสบปัญหา ร้อยละ 83.33 ข้าวนาปรังนาหว่านประสบปัญหา ร้อยละ 66.67 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
ประสบปัญหา ร้อยละ 78.95 ข้าวโพดหวานประสบปัญหาร้อยละ 50.00 มันส�าปะหลังประสบปัญหาร้อยละ 85.71 
ยางพาราประสบปัญหา ร้อยละ 75.00 ซึ่งพบปัญหาที่พบ คือ ศัตรูพืชรบกวน โรคระบาด ภัยแล้ง น�้าท่วม พายุ และราคา
ผลผลิตตกต�่า เป็นต้น

การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผน
ฟื้นฟูลุ่มน�้าวิกฤต ลุ่มน�้าสาขาแม่ตุ๋ย

 ปีการผลิต 2560/61
โดย : นำงสำววัลยำ  บุญเลิศ

เศรษฐกรชำานาญการ
กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร
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ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติตามประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ได้แก่ ข้าวนาปีนาด�า ข้าวนาปีนาหว่าน ข้าวนาปรงั
นาหว่าน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน มันส�าปะหลัง และยางพารา (ยางก้อนถ้วย)

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เพ่ือให้การวางแผนฟื้นฟูลุ่มน�้าวิกฤตลุ่มน�้าสาขาน�้าแม่ตุ๋ยมีประสิทธิภาพ ภาครัฐควร
สนบัสนนุโครงการฝึกอบรมวชิาชพีทางเลอืกทัง้ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร เพ่ือเป็นทางเลือกส�าหรับพืน้ทีท่ีไ่ม่
เหมาะสมในการปลกูพชื และเพือ่เพิม่ความรูท้างวชิาชพีและถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ให้กบัเกษตรกรในด้านการผลิต การ
ปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมการท�าปุ๋ยและสารอินทรีย์ต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง
และทัว่ถงึ เพือ่ลดต้นทุนการผลติ ส่งเสรมิการผลติแบบเกษตรอนิทรย์ีและเพิม่มาตรการจงูใจในการหาความรูข้องเกษตรกร 
เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง และส่งต่อไปยังลูกหลานต่อไปในอนาคต

ข้าวนาปีนาด�า 15 650.00 7.88 5,122.00 2,150.20 222.07 -1,377.84 0.78

 18 872.43 9.67 8,436.40 7,033.24 2,583.56 526.30 1.06

ข้าวนาปีนาหว่าน 18 408.75 7.88 3,220.95 -595.64 -165.63 -1,230.83 0.72

 48BM3 454.00 7.88 3,577.52 -112.78 -1,134.20 -2,484.75 0.59

ข้าวนาปีนาด�าครั้งที่ 1 35BIM3 868.11 9.67 8,394.62 2,915.65 2,760.89 1,531.88 1.22

ข้าวนาปรังนาหว่าน ครั้งที่ 2 35BIM3 315.68 6.56 2,070.86 -910.05 -1,619.00 -1,787.32 0.54

ข้าวนาปีนาด�าครั้งที่1 15I 648.75 9.67 6,273.41 3,893.20 1,089.29 -735.50 0.90

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครั้งที่2 15I 1,025.00 7.12 7,298.00 4,648.28 3,252.26 1,978.51 1.37

ข้าวนาปีนาด�าครั้งที่1 35M3 488.81 9.67 4,726.79 1,007.68 269.67 -1,194.59 0.79

ข้าวโพดหวาน ครั้งที่2 35M3 1,491.53 3.70 5,518.66 3,029.40 2,407.60 1,375.28 1.33

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 48B 853.68 5.28 4,507.43 1,694.44 973.28 453.75 1.11

 48C 994.29 5.28 5,249.85 2,773.49 959.60 153.19 1.03

มันส�าปะหลัง 48B 2,570 1.697 4,361.96 1,429.17 -721.73 -1,529.24 0.74

 48C 2,230 1.697 3,784.88 346.93 -1,630.77 -2,443.37 0.64

 48D 2,720 1.697 4,616.54 1,273.93 -684.45 -1,956.80 0.70

ยางพารา (ยางก้อนถ้วย) 48C 472.00 25.91 12,229.52 11,143.75 5,089.01 1,653.12 1.16

 48D 223.50 25.91 5,790.89 4,527.76 -2,330.38 -5,713.86 0.50

	 เงินสด	 ผันแปร	 ทั้งหมด

ประเภทกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน

	 หน่วย	 ผลผลิต	 รำคำเฉลี่ย	มูลค่ำผลผลิต
	 ที่ดิน	 (กก./ไร่)	 (บำท/กก.)	 (บำท/ไร่)

ผลตอบแทนเหนือต้นทุน	(บำท/ไร่) B/C
Ratio
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กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดินได้ร่วมด�าเนินการจัดท�าแผนที่ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส�าหรับประเมินความ
เสื่อมโทรมของท่ีดินตามแนวทางของ LADA เพื่อสนับสนุนโครงการ Decision Support for Mainstreaming and  
Scaling up of Sustainable Land Management (DS-SLM) ทีม่เีป้าหมายในการช่วยหยดุและย้อนกลับความเสือ่มโทรม
ของที่ดินของโลก รวมท้ังการช่วยเป็นกระบอกเสียงและเป็นเครื่องมือหนึ่งให้โลกได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ในทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (Sustainable Land Management; SLM)  
การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความส�าคัญต่อการต่อต้าน 
การแปลงสภาพที่ดินเป็นทะเลทราย การเสื่อมโทรมของที่ดิน และความแห้งแล้ง (Desertification, Land Degradation 
and Drought: DLDD) ซึ่งเป็นการน�าวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจด�าเนินการ

โครงการ DS-SLM ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
National/Subnational Land Degradation Assessment ระหว่าง
วันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และจังหวัด
เพชรบรุ ีและได้ข้อสรุปในส่วนของข้อมลูส�าหรบัการจดัท�าแผนทีร่ะบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประเมินความเสื่อมของที่ดิน

ตามแนวทางของ LADA 
รวมทั้งปัญหาความเสื่อมโทรม
ของที่ดินที่จะใช้ในการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย การชะล้างพังทลายของดิน ดินเค็ม 
และดินเปรี้ยวจัด

โดย : กลุ่มนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน

การจัดท�าแผนที่ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(Land Use System Map) 

เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวทางของ                                          
Degradation Assessment (LADA)
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การจัดท�าแผนที่ระบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย
ประกอบด้วย 4 ชั้นข้อมูลหลัก 
ได ้แก ่  แผนที่การใช ้ประโยชน ์
ท่ี ดินในป ี  พ .ศ .  2549/2550 
และ พ.ศ. 2558/2559 แผนที่
ดินของกรมพัฒนาที่ดิน แผนที่
พ้ืนที่สงวน (แผนท่ีป่าสงวนแห่ง
ชาติ แผนที่ป่าอนุรักษ์ และแผนที่
ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
จากกรมป่าไม้ และแผนที่พื้นที่ 
ส.ป.ก. ของส�านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) และแผนที่
ชลประทานของกรมชลประทาน 

เมือ่ท�าการวเิคราะห์โดยอาศัยระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์ จะได้หน่วยแผนทีร่ะบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิทัง้หมด 12 หน่วย
แผนที่จากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลแผนที่ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของ 2 ปี เพื่อดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ของแต่ละหน่วยระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความเสื่อมโทรมของที่ดินจากทั้ง 3 ปัญหาข้างต้น ส�าหรับให้ส่วนภูมิภาค
ในการท�าแบบสอบถาม (QM) ในการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวทางของ LADA ต่อไป โดยได้มีการน�าไปใช้
ประกอบการอบรมเชงิปฏบิตักิารในส่วนของภมูภิาคเร่ือง The Local Level Land Degradation Assessment and SLM 
Training Workshop Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management 
(DS-SLM) ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ การจัดท�า
แผนที่ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use System Map) เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดินเสื่อมโทรมต่อไป
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ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการท�าการเกษตรที่มี
ความหลากหลายเนือ่งจากมสีภาพแวดล้อมทีเ่อ้ืออ�านวยต่อการเพาะปลกู
ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน�้า ตลอดจนลักษณะภูมิอากาศ 
เกษตรกรตลอดจนสภาพพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายต้ังแต่ลาดชนัสงูจนถงึ
ที่ราบชายฝั่ง ส่งผลให้ปลูกพืชได้มากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น พืชไร่  
ไม้ผล ไม้ยนืต้น ไม้ดอกซึง่สามารถใช้บรโิภคสด และแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์
ชนิดใหม่พร้อมกันนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญที่ท�ารายได้เข้าประเทศ
เป็นอย่างด ีมะม่วงและกล้วยทีผ่ลติในประเทศไทยจดัเป็นไม้ผลท่ีมีคุณภาพ
ด ีไม่ว่าจะเป็น รสชาต ิขนาด และรปูลกัษณ์ต่างๆ ถกูใจผูบ้รโิภคท้ังในและ
ต่างประเทศซึ่งในส่วนของมะม่วงส่วนใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และพิษณุโลก พันธุ์ที่นิยมปลูกคือน�้าดอกไม้ ส่วนกล้วย พันธุ์
ที่นิยมปลูก คือ กล้วยหอมทอง มีพื้นที่ปลูกกระจายทั่วไป ที่มีชื่อเสียง อยู่
ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ีนอกจากนีย้งัมกีล้วยชนดิ อ่ืนๆ เช่น กล้วยไข่ กล้วยน�า้ว้า 
ในส่วนของหอมหวัใหญ่ มพีืน้ทีป่ลกูอยูท่ีจ่งัหวดัเชียงใหม่ พนัธุท่ี์นยิมปลูก 
คือ ซุปเปอร์เล็กซ์และกระเทียมมีพื้นที่ปลูกที่ส�าคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
และศรีสะเกษส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมือง ลักษณะการปลูกส่วนใหญ่
เป็นการปลูกร่วมกนัระหว่าง หอมหวัใหญ่ หอมแดง กระเทยีม หรอืพชืผกั
อายส้ัุนชนดิอืน่ๆ ซ่ึงจะมช่ีวงปลูกและเกบ็เกีย่วต้ังแต่เดือนพฤศจกิายน ถงึ 
มีนาคมของปีถัดไปโดยช่วงปลูกเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว 
ประกอบกับหอมหัวใหญ่และกระเทียมเป็นพืชท่ีไม่ชอบความชื้นสูง ช่วง
ปลูกต้องการอุณหภูมิต�่า

จากข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินปี 2561 พบว่า มีพ้ืนที่ปลูกมะม่วง 
2,200,000 ไร่ พื้นที่ปลูกกล้วย(ทุกพันธุ์) 360,000 ไร่ โดยพื้นที่ปลูกกล้วย
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเนื่องจากมีช่วงอายุการปลูกที่ไม่นานนักประมาณ 
8 เดือนและกล้วยมีคุณสมบัติที่สามารถใช้ปลูกเป็นพืชแซมได้เป็นอย่างดี 
พื้นที่ปลูกกระเทียม 98,000 ไร่ และพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ 11,000 ไร่ ซึ่ง
ลักษณะการปลูกเป็นไปในลักษณะการรวมกลุ่มสหกรณ์เป็นหลัก

ในส่วนของตลาดส่งออกที่ส�าคัญของมะม่วง อยู่ที่จีน เกาหลีใต้ 
เวียดนาม และญี่ปุ่น กล้วยมีตลาดส่งออกที่ส�าคัญ คือ ญี่ปุ่น เน้นกล้วย
หอมทองเป็นหลัก ส่วนหอมหัวใหญ่และกระเทียมเน้นการบริโภค ใน
ประเทศเป็นหลกัเนือ่งจากเป็นพชืทีใ่ช้ประกอบการท�าอาหารไทยทีส่�าคญั

เขตการใช้ที่ดินมะม่วง กล้วย หอมหัวใหญ่ 
และกระเทียม น�าไปสู่การจัดการสินค้าเกษตร

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดย : นำงสำวกรรณิสำ สฤษฎ์ศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ
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ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการจัดท�าเขตการใช้ที่ดิน  
(Zoning) พืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการศึกษาด�าเนินการในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก (พิจารณาจากพื้นที่
นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี) เพ่ือก�าหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานภาพของ
ทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการประเมินคุณภาพที่ดินแยกตามรายชนิดพืช โดยแยก
เป็น เหมาะสมสูง ปานกลาง เล็กน้อย และไม่เหมาะสม พิจารณารวมกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมต่อไป 

เขตการใช้ที่ดินของพืช 4 ชนิดดังกล่าวที่จัดท�าข้ึน ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ก�าหนดแผนงานโครงการเชิงนโยบายในการพัฒนาการเกษตรรูปแบบต่างๆ อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการผลิต 
และการตลาดส�าหรบัแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ เพือ่ส่งออก รวมถงึการบรโิภคภายในประเทศ พร้อมทัง้บรูณาการใช้ข้อมลู
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้การด�าเนินงานดังกล่าวต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ของแต่ละ
ชนดิพชืร่วมด้วยในส่วนของการด�าเนนิงานของเจ้าหน้าท่ีในระดับภมูภิาคสามารถน�าไปใช้ประกอบเพ่ือจัดท�าแผนการปฏบิติั
งานพร้อมทั้งใช้ก�าหนดมาตรการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับที่ดินในแต่ละแห่งแยกตามรายชนิดพืชซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และ
ความมั่นคงของอาหาร

ซึ่งผลการด�าเนินงานจะแสดงในรูปแบบของรายงานและแผนที่เขตการใช้ที่ดินระดับภาคและระดับจังหวัดและใน
อนาคตอาจน�าไปเป็นฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ รู้จักกันในชื่อของ “Agri-Map”เพื่อเป็น
ทางเลือกของเกษตรกรในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป
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รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
และทรัพยากรที่ส�าคัญของประเทศไทย จึงได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนพัฒนาท่ีเป็นระบบอย่างยั่งยืนขึ้น โดยคณะ
กรรมการอ�านวยการและคณะกรรมการด�าเนินการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1  
พ.ศ. 2560 – 2564 แผนแม่บทฉบับนี้นอกจากจะมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวกับ
สมุนไพรไทยแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ
และครบวงจร ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของสมุนไพรไทย และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย

กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดท�าโครงการ
จัดท�าแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส�าหรับ
ปลกูพชืสมนุไพร เพือ่สนบัสนนุแผนแม่บทแห่ง
ชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1  
พ . ศ . 2 560–2564  ซึ่ ง มี เ ป ้ า หม าย ให ้
ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบ
สมุนไพรคุณภาพ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ชัน้น�าของภมูภิาคอาเซยีน รวมถงึการเพิม่มลูค่า 
วตัถุดบิสมนุไพรและผลติภณัฑ์สมุนไพรภายใน
ประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย

ในปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของกอง
นโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้มอบหมาย
ให้กลุ ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ ดิน  

รับผิดชอบด�าเนินการจัดท�าแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส�าหรับปลูกพืชสมุนไพรจ�านวน 10 ชนิด คือ ขิง พริกไทย บุก 
ค�าฝอย ข่า ฟ้าทะลายโจร กระวาน ตะไคร้ กระชายเหลือง และว่านชักมดลูก โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานและจัดกลุ่มพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพที่ดินส�าหรับพืชสมุนไพร

โครงการจัดท�าแผนที่ความเหมาะสมของ
ที่ดินส�าหรับการปลูกพืชสมุนไพร

โดย : กลุ่มนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน
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2. ส�ารวจข้อมลูภาคสนาม เพือ่ศกึษาความต้องการของ
พืชสมุนไพร การตลาด ของศูนย์รวมข้อมูลสมุนไพรในแต่ละ
ภาคของไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี 
และสกลนคร จังหวัดที่ก�าหนดเป็นเมืองสมุนไพรและแหล่ง
ปลูกอื่นๆทั่วประเทศ รวมท้ังศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่ส่งเสริมการปลูกและวิจัยด้านพืชสมุนไพร

3. ก�าหนดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของ
คุณภาพที่ดินส�าหรับพืชสมุนไพร

4. จัดท�าแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส�าหรับ
ปลูกพืชสมุนไพร

ผลที่ได้รับ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีแผนที่ความเหมาะสมของ

ที่ดินส�าหรับปลูกพืชสมุนไพรเป็นเครื่องมือและทางเลือกที่
เหมาะสมส�าหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรกรรม
จากสินค้าเกษตรที่ล้นตลาดหรือไม่เหมาะสมกับพื้นที่ มาเป็น
พืชสมุนไพรที่เหมาะสมกว่า



กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 25

17-23 มิถุนายน 2561 นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ท่ีดิน ข้าราชการ 
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน และกองส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดินเดินทางไปด�าเนินงานกิจกรรมการศึกษา
กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS  
ณ นครหลวงเวียงจันทร์ และแขวงบอลิค�าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อชี้แจงกิจกรรมการด�าเนินงาน  
น�าเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการใช้ที่ดินลุ่มน�้ามังจากผู้บริหารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว   
และเข้าศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ส�ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน และส�ารวจดินเพิ่มเติมในพื้นที่ลุ ่มน�้ามัง  
ณ เมืองท่าพระบาท

โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น�้าโขง (ACMECS)

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย : กลุ่มนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน
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ในปีงบประมาณ 2561 คณะท�างาน ACMECS ของกรมพัฒนาที่ดินได้จัดท�าแผนการด�าเนินงานและงบประมาณ
โครงการความร่วมมอืพฒันาการเกษตรแบบมสีญัญาภายใต้ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอริวดี-เจ้าพระยา-แม่น�า้
โขง (ACMECS) โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการด�าเนินงานระหว่างผู้บริหารประเทศสมาชิก ACMECS 
(การศึกษาดูงาน ผู้บริหารประเทศสมาชิก ACMECS วันดินโลก 3-8 ธันวาคม 2560 ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ)

โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น�้าโขง(ACMECS)

โดย :กลุ่มวำงแผนบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้�ำ

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน แก่เจ้าหน้าที่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพเมียนมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานของแต่ละประเทศ 
(ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2561ณ กรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ)
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กิจกรรมที่ 3 การศึกษากระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินระหว่างเจ้าหน้าที่ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพเมียนมาโดยน�าเสนอแผนการใช้ท่ีดินของแต่ละพื้นที่โครงการฯ และ
ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงแผนการใช้ท่ีดิน ให้แก่ทั้ง 3 ประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2561 ซึ่งแต่ละประเทศมี 
เป้าหมายในการวางแผนการใช้ที่ดินดังนี้

 1.ราชอาณาจักรกัมพูชา (เป้าหมายการวางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบชลประทาน การตลาด  
แปลงสาธิตและศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร)

2.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เป้าหมายการวางแผนการใช้ที่ดิน เน้นการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่  
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และการถ่ายทอดนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน)

3.สหภาพเมียนมา (เป้าหมายการวางแผนการใช้ท่ีดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด การเพิ่มมูลค่าของสินค้า  
และการพัฒนาบุคคลากร)

กิจกรรมที่ 4 การติดตามผลการด�าเนินงานกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพเมียนมา โดยด�าเนินการสรุปแผนการใช้ที่ดินที่ได้ปรับปรุง และการส่งมอบพื้นที่
ด�าเนินการให้กับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินจะด�าเนินกิจกรรมต่อไปในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน  
ให้กับทั้ง 3 ประเทศด�าเนินการในระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2561
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โครงการศึกษากระบวนการด�าเนินงานเพื่อรองรับ
การประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน�้า ตามบทบัญญัติมาตรา13 

แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
กรณีศึกษาลุ่มน�้าห้วยคะวา ต�าบลศิลา อ�าเภอหล่มเก่า 

จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย :นำงผกำฟ้ำ ศรจรัสสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ

และนำงสำวนรินทร์พร นำเมือง นักวิชาการเกษตรชำานาญการ 
กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำา

ในปีงบประมาณ 2561 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดย กลุ่ม
วางแผนบริหารจัดการพื้นท่ีชุ่มน�้า และกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินใน
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกษตร ร่วมกับส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และสถานี
พัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ปฏิบัติงานโครงการศึกษาตามกระบวนการด�าเนิน
งานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน�้าด�าเนินงานตามพระราช
บัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 (การอนุรักษ์ดินและน�้า) กรณี
ศึกษาลุ่มน�้าห้วยคะวา ต�าบลศิลา อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ในการ
ศึกษาครัง้นีแ้บ่งการศกึษา ออกเป็น 2 มาตราส่วนคือ มาตราส่วน 1:25,000 
ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการประกาศเขตส�ารวจที่ดินลุ่มน�้าห้วยคะวามีเนื้อที่ 
40,918ไร่ และพ้ืนท่ีด�าเนินการ มาตราส่วน 1:4,000 มีเนื้อที่ 2,146 ไร่
ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน�้าของกรมพัฒนาที่ดิน
มีประชากรในพื้นท่ีศึกษาเพื่อรองรับการประกาศ เขตอนุรักษ์ดินและน�้า
ลุ่มน�้าห้วยคะวา อยู่ในเขตพื้นที่ต�าบลศิลา อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้านคือบ้าน 
สักง่า บ้านค�าผักกูด บ้านหินโง่น บ้านกลาง บ้านวังก้นหวด และบ้านอุ่มกะทาด มีจ�านวนครัวเรือน 858 ครัวเรือนซึ่งสภาพ
โดยทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยคะวา จะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย เป็นเขตพื้นที่ของกรมอุทยาน อยู่ในเขตความ 
รับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวงจังหวัดเลย สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง จนถึงลูกคล่ืนลอนลาด  
เป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้เกษตรกรท�าการเกษตรได้ ซ่ึงเกษตรกรจะมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
ข้าวไร่ เป็นอาชีพหลัก ท�าการปลูกไม้ผลเช่น มะขาม และเก็บมะขามขายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัด

เพชรบูรณ์เป็นอย่างดี เมื่อสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ 
เป็นพ้ืนท่ีลาดชัน นั้น ท�าให้เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การ ชะล้างพังทลายของดิน มีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท�า
แปลงสาธติการอนรุกัษ์ดนิและน�า้ เช่น โครงการ 
โคกหนองนาโมเดล 
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ในการนี้กรมพัฒนาที่ดินได้จัดท�าโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น�้าในเขตพื้นที่ต�าบลศิลา เช่นกัน เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นเป็นตัวอย่างใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2554 และพื้นที่ต�าบลศิลา 
อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติอุทกภัย เมื่อ
ปี 2554 ดังนั้นทางกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า จึงเข้าไปศึกษา
กระบวนการยอมรบัเพือ่ประกาศเป็นเขตอนรัุกษ์ดนิและน�า้ ตามบทบัญญตัิ
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551โดยท�าการส�ารวจ
ความคิดเห็นของเกษตรกรในการยอมรับงานจัดระบบฯ การแก้ไขปัญหา
ลดการชะล้างพังทลายของดินโดยเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
และต้องการให้มีการขยายผลการด�าเนินการให้มีพื้นที่อนุรักษ์ดินและ
น�้า เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและลดผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตโครงการทีท่�าการศกึษาฯ ดงักล่าว เน้นการมส่ีวนร่วมของเกษตรกรเป็นหลกัจากการศกึษาปัญหา และข้อเสนอแนะ 
เก่ียวกับการตดัสนิใจในการก�าหนดเขตอนรุกัษ์ดนิและน�า้ ตาม พ.ร.บ. พฒันาทีดิ่น พ.ศ. 2551 นัน้ พบว่า ปัญหาทีต้่องมีการ
จัดการร่วมกนัคือ การควบคมุดแูลเกษตรกรทีม่พีืน้ทีท่�ากนิทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีป่่าไม้ ไม่ให้บกุรกุพืน้ทีป่่าเพิม่มากขึน้ นอกจากนี้ 
ยังมีข้อเสนอแนะให้มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ทดแทนป่าที่ถูกท�าลาย การสร้างจิตส�านึกให้กับเยาวชนหวงแหนพื้นที่ป่า  
จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ดินและน�้า ฯ หรือจัดท�าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยให้เยาวชน 
มีส่วนร่วม เช่น การเผยแพร่ภูมิปัญญาของเกษตรกรในการท�าการเกษตร มีการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น ผลไม้จากสวน 
และงานฝีมือ การแปรรูปอาหาร ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น
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ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ถูกน�าเข้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในกระบวนการผลิตฐานข้อมูลส�าคัญ 
ทีน่�ามาใช้ในกระบวนการวางแผนการใช้ทีด่นิ ซึง่จะช่วยให้ฐานข้อมลูดงักล่าวมคีวามละเอยีดและเป็นปัจจบุนัมากขึน้ ดงัน้ัน
การวเิคราะห์แผนการใช้ทีด่นิโดยพฒันาน�าแบบจ�าลองมาใช้จะสามารถช่วยพฒันากระบวนการวางแผนการใช้ทีด่นิให้มคีวาม
รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน อีกทั้งการจัดท�าฐานข้อมูลจะสามารถพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลไม่ให้ซ�้าซ้อน สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่
น�าข้อมูลแผนการใช้ที่ดินไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้แผนการใช้ที่ดินที่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และแม่นย�า เพื่อ
ให้การด�าเนินการวิเคราะห์กระบวนการดังกล่าวโดยใช้แบบจ�าลองภูมิสารสนเทศ และการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นต้องมีการศึกษากระบวนการวิเคราะห์แบบจ�าลองภูมิสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติด้วย Model Builder ซึ่งจะสามารถลดเวลาในการวิเคราะห์ลง รวมถึงสามารถใช้ใน
การปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน�้าสาขาให้ มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันตามกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินได้

ดังนั้น กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดท�าการศึกษากระบวนการปรับปรุงแผนการใช้
ที่ดินระดับลุ่มน�้าสาขาโดยใช้แบบจ�าลองภูมิสารสนเทศ และการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแบบจ�าลองขึ้น โดยก�าหนด 
รปูแบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่การพฒันาด้านการเกษตรให้เหมาะสมกบัทรัพยากรธรรมชาติทีมี่อยู ่พร้อมทัง้เสนอแนวทาง
การจัดการทรัพยากรที่ดินลุ่มน�้าสาขา ซ่ึงจะน�าไปสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป การพัฒนา
แบบจ�าลอง Model Builder เพื่อใช้วิเคราะห์ฐานข้อมูลในการจัดล�าดับการใช้ค�าสั่ง Geo-processing และ โปรแกรมทาง
ด้าน GIS มีส่วนที่ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมลงไปได้ ซึ่งมีวิธีการแตกต่างกันในแต่ละซอฟต์แวร์ ปัจจุบันการเขียน
โปรแกรมเพิ่มเติมนั้นมักนิยมเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ซ่ึงท�าให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ิม
เติมได้สะดวกมากขึ้น เพราะไม่จ�าเป็นต้องศึกษาภาษาใหม่ทั้งหมด เพียงแต่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา Python 
และศึกษา Object ต่างๆ ของโปรแกรมทางด้าน GIS ก็สามารถพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
งานได้ เป็นภาษาที่สามารถสร้างงานได้หลากหลายกระบวนทัศน์ (Multi-paradigm language) โดยจะเป็นการน�าเอา
หลักการของกระบวนทัศน์ (Paradigm) แบบ Object-oriented programming, Structured programming, Func-
tional programming และ Aspect-oriented programming กระบวนการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน�้าสาขา
โดยใช้แบบจ�าลองภูมิสารสนเทศและการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแบบจ�าลอง :ลุ่มน�้าหลักแม่น�้าป่าสัก มีฐานข้อมูลที่
เกีย่วข้องมากมาย และต่างช่วงเวลา ต้องออกแบบฐานข้อมลูให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงฐานข้อมลูและระบบการจดัการฐาน
ข้อมูล (Database and database management system) ฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database and  
database management system) มาตรฐานการอธิบายข้อมูล

โดย : นำยดิเรก คงแพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำา

การปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน�้าสาขาเพื่อการ
บริหารพื้นที่ชุ่มน�้า โดยใช้แบบจ�าลองภูมิสารสนเทศ : 

กรณีศึกษาลุ่มน�้าหลักแม่น�้าป่าสัก



กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 31

(Metadata base standards) ได้แก่ The United Nations Environmental Program (UNEP) The onsortium 
for International Earth Science Information Network (CIESIN) และ The European Environment Agency 
(EEA) Metadata องค์การมาตรฐานอุตสาหกรรมนานาชาติที่เรียกว่า ISO/TC211ตามโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสาร 
สนเทศของประเทศไทย หรือ Thailand Spatial Data Infrastructure (ThaiSDI)  (UN-GGIM, 2016)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเขตการใช้ที่ดินลุ่มน�้าหลักแม่น�้าป่าสัก
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ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า ได้ด�าเนินโครงการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหาร
จัดการพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่างประเทศ หนองกุดทิง จังหวัดบึงกาฬโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดแผนการ
ใช้ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน�้าโดยรอบ และเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน�้าหนองกุดทิงต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

หนองกุดทิงถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน�้าตามอนุสัญญาแรมซาร์ ล�าดับที่ 1,733 ของโลก (ล�าดับที่ 12 ของ
ประเทศไทย) มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นกดุ (Oxbow lake) มพีืน้ทีป่ระมาณ 16,500 ไร่ ตัง้อยูท่างทศิใต้ ห่างจากตวัอ�าเภอบงึกาฬ 
5 กิโลเมตร กดุทงิมรีปูร่างทีม่องจากทางอากาศคล้ายกับปีกผเีสือ้ พืน้ทีชุ่ม่น�า้แห่งนีม้รีะบบนเิวศทีเ่ชือ่มต่อกับแม่น�า้โขง เป็น
สาเหตหุน่ึงทีท่�าให้กดุทงิมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู ระดบัความลกึของแหล่งน�า้แห่งนีอ้ยูใ่นช่วงประมาณ 2 – 5 เมตร 
และในฤดูน�้าหลากอาจลึกมากสุดถึง 10 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ต�าบลบึงกาฬ ต�าบลโนนสมบูรณ์ และต�าบลโคกก่อง อ�าเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงต�่าสุด 180 เมตรจากระดับน�้าทะเล

ปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพรอบๆ หนองกุดทิง เริ่มลดลง สัตว์น�้า และนกน�้าในบริเวณดังกล่าวค่อยๆ  
สญูพนัธุไ์ปหลายชนิด ท้ังน้ีเพือ่เป็นการศกึษาแนวทางในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูพืน้ทีชุ่่มน�า้ระหว่างประเทศแห่งนี ้คณะท�างาน
จึงมีการก�าหนดพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อจัดท�าโครงการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความ
ส�าคัญระหว่างประเทศ หนองกุดทิง

กระบวนการในการท�างานโครงการวางแผนการใช้ท่ีดินเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุม่น�า้ท่ีมคีวามส�าคญัระหว่างประเทศ
หนองกุดทิงมีขั้นตอนดังนี้

1. การรวบรวมข้อมลูปฐมภมู ิและทติุยภมู ิท่ีเกีย่วข้องกบัพ้ืนท่ีชุม่น�า้ระหว่างประเทศ ข้อมลูกายภาพ ข้อมลูเศรษฐกจิ 
ตลอดทั้งข้อมูลนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย: นำงณฐมน ผ่องแผ่ว นักสำารวจดินชำานาญการพิเศษ
และนำงสำวปรียำรัตน์ ชัยลังกำ นักสำารวจดินปฏิบัติการ

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำา

โครงการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการจัดการพื้นที่
ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่างประเทศ หนองกุดทิง
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้อง
3. การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่างประเทศหนองกุดทิง โดยก�าหนด

ขอบเขตการวางแผนการใช้ที่ดิน ในพื้นที่แนวกันชนรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบหนองกุดทิง

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด�าเนินโครงการแผนการใช้ที่ดินเพ่ือบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่าง
ประเทศหนองกุดทิง

1. สามารถน�าแผนการใช้ทีด่นิไปก�าหนดขอบเขตการใช้ทีด่นิให้เหมาะสมตามศกัยภาพของพืน้ที ่ภายใต้นโยบายและ
ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

2. สามารถน�าข้อมูลท่ีได้ไปสนับสนุนการวางแผนระดับประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และทรัพยากร
น�้าอย่างบูรณาการ

3. สามารถสนับสนุนแนวทางการก�าหนดกรอบการด�าเนินงานและแนวทางการรักษาพื้นที่ชุ่มน�้าอย่างยั่งยืนภายใต้
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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หลายทศวรรษที่ผ่านมา โลกมีจ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มจ�านวนของประชากรที่มากขึ้นนั้น ส่งผล 
กระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน เนือ่งจากการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทีเ่พิม่มากขึน้ และสองในหลายๆ สาเหตหุลักทีท่�าให้เกดิการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนัน้มาจากกจิกรรมในภาคการเกษตร
และการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เป็นภมูภิาคทีม่กีารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ 
นอกจากนีย้งัเป็นภมูภิาคหลกัๆ ทีส่่งออกผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตอาหารทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของโลกดังนัน้จึง
มีการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิอย่างรวดเรว็เพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิจงัหวดักาฬสนิธุเ์ป็นจงัหวัดท่ีได้รบัเลือกให้
เป็นพ้ืนทีศ่กึษาในโครงการนี ้เนือ่งจากเป็นจงัหวดัทีต่ัง้อยูใ่นเส้นทางเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridors) ที่เชื่อมโยงระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเส้นทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในหลายสาเหตุท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินในจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น การเพิ่มขึ้นของโรงงาน การเพิ่มขึ้นของแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย และการสร้างถนนเพื่อ
รองรับการเพิ่มขึ้นของระบบการขนส่งและการเข้าถึงในเขตทุรกันดาร 

โดย: นำงสำวปรียำรัตน์ ชัยลังกำ
นักสำารวจดินปฏิบัติการ

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำา

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในจังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์คือพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกรองลงมาคือพื้นที่ป่า แหล่งน�า้ อาคารที่อยู่อาศัย  
ทุ่งหญ้า และพื้นที่อื่นๆ ตามล�าดับ จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๘ พบว่าพื้นที่ปลูก
ข้าวลดลงร้อยละ ๗ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากนาข้าวไปเป็นอ้อยโรงงานในขณะที่พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง
และพื้นที่ปลูกอ้อยมีพื้นที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๒ และ ๑๗๑ ตามล�าดับนอกจากนี้พื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวส่วน
ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการการใช้ท่ีดินจากระบบเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมเป็นระบบเกษตรกรรมแบบการค้าซึ่งการ
เปลีย่นแปลงนีน้�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและอาจท�าให้เกดิปัญหาดนิเสือ่มโทรมในพืน้ท่ีศึกษา
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การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้ซอฟแวร์ Agricultural and Land Use National 
Greenhouse Gas Inventory หรือ ALU software ที่พัฒนาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตส (Colorado State  
University) โดยอ้างอิงจาก วิธีการของ 2006 Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC guideline 
ปี ๒๕๔๙ จากการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าพื้นที่ปลูกข้าวมีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากที่สุดถึงร้อยละ ๔๕ ตามด้วยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการสูญเสียคาร์บอนชีวมวล ร้อยละ ๔๐

“แผนภูมิแท่งแสดงจ�ำนวนกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของแต่ละแหล่งโดยเรียงตำมล�ำดับดังนี้ กำรสูญเสียคำร์บอน 

ชีวมวล กำรสูญเสียกำรกักเก็บคำร์บอนในดิน ก๊ำซมีเทนและไนตรัสออกไซด์จำกกำรเผำไหม้ ชีวมวล ก๊ำซมีเทนจำกนำข้ำว  

กำรปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์ทำงตรงและทำงอ้อม และกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์จำกยูเรีย”

นอกจากนี้การใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมส่งผลให้มีการใช้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปุ๋ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างเช่น ไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น และเป็นการเพิ่มต้นทุนในการจัดการดินมากขึ้นอีกด้วย รวม
ไปถึงระบบการไถพรวนดินก่อนการเพาะปลูกพืชก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท�าให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นซึ่ง
การศึกษาสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินของจังหวัดกาฬสินธุ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวใน
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร ศึกษาในผลกระทบและแหล่งของการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เพือ่ทีจ่ะใช้ส�าหรบัประกอบการวเิคราะห์ในเชงินโยบายเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งทีผ่ลติก๊าซ
เรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
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กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นท่ีชุ่มน�้า ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน�้า
มาอย่างต่อเนือ่ง โดยด�าเนนิการส�ารวจ จ�าแนกและจดัท�าฐานข้อมลูทะเบยีนรายชือ่พืน้ทีชุ่ม่น�า้ท่ีมคีวามส�าคัญระดบัท้องถิน่
ตั้งแตป่ีงบประมาณ 2554 เพื่อส�ารวจพืน้ที่ชุ่มน�า้ทีม่ีความส�าคญัระดับท้องถิ่นและจัดท�าเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ให้สามารถน�าไปสนับสนุนข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ตามความเหมาะสม 
ลักษณะทางกายภาพเศรษฐกิจ สังคม ข้อกฎหมาย นโยบายและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ฐานข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อมูลส�าคัญ
ที่ใช้ในการด�าเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มน�้าต่อไป (อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มน�้าได้ให้ค�าจ�ากัดความของพื้นที่
ชุ่มน�้าว่า พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ�่าน�้า มีน�้าท่วม มีน�้าขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน�้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน�้าขังหรือท่วมอยู่ถาวร และชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน�้านิ่ง และน�้าไหล ทั้งที่
เป็นน�้าจืด น�้ากร่อย และน�้าเค็มรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน�้าลดลงต�่าสุดมีความลึก
ของระดับน�้าไม่เกิน 6 เมตร) 

การส�ารวจ จ�าแนก และจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียน
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับท้องถิ่น

โดย : กลุ่มวำงแผนบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้�ำ

อนสุญัญาว่าด้วยพืน้ท่ีชุ่มน�า้ ตัง้ช่ือตามสถานทีจ่ดัให้มกีารประชมุเพือ่รบัรองอนสุญัญา วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2514 
คือ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน อนุสัญญานี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลซึ่งก�าหนดกรอบการท�างานส�าหรับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์และยับยั้งการสูญเสียของพื้นที่ชุ่มน�้าในโลก ซึ่งจะต้องมีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่าง
ชาญฉลาด อนุสัญญาฯ น้ีมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2518 ตามเงื่อนไขว่าอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีประเทศต่างๆ 
เข้าร่วมเป็นภาคี ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ จากภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 169 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559)
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ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคอีนสุญัญาว่าด้วยพืน้ทีชุ่ม่น�า้เป็นล�าดบัที ่110 ซ่ึงพนัธกรณขีองอนสุญัญาฯมผีลบังคับ
เมือ่วนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2541 ประเทศไทยเสนอพ้ืนท่ีชุม่น�า้พรุควนข้ีเส้ียนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�า้
ที่มีความส�าคัญระหว่างประเทศแห่งแรกของประเทศ หรือเป็นล�าดับที่ 948 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่าง
ประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศพื้นท่ีชุ่มน�้าท่ีมีความส�าคัญระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนรวมท้ังหมด 14 แห่ง มีพื้นที่ 
399,713.84 เฮกแตร์ หรือ 2.49 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559)

การด�าเนินงานส�ารวจจ�าแนก จัดท�าฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับท้องถิ่นปี 2561 ได้
ด�าเนินงานในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวล�าภู หนองคาย และบึงกาฬ ผลการส�ารวจพบว่า พื้นที่ชุ่มน�้าหลายแห่ง
ก�าลงัประสบปัญหาความเสือ่มโทรมจากการบกุรกุพ้ืนที ่เนือ่งจากไม่มแีนวเขตทีช่ดัเจน การต้ืนเขนิของแหล่งน�า้สาเหตจุาก
การท�าเกษตรกรรมแบบไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน�้า และการปล่อยน�้าเสียลงในแหล่งน�้าจากชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
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การด�าเนนิงานอ่านแปล ตคีวามภาพถ่ายทางอากาศของอนกุรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ 
เนื่องจากผลการอ่าน แปลฯ เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจสอบร่องรอย

การท�าประโยชน์ของราษฎร์ในเขตที่ดินของรัฐ ตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
(กบร.) และการใช้เป็นข้อมูลหลักในการด�าเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้งองค์กรศาลที่มีค�าสั่งให้ใช้ผลการอ่านแปล 
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิจารณาคดีต่างๆ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน อ่าน แปลฯ ของอนุกรรมการอ่าน

ภาพถ่ายทางอากาศ กระบวนการยตุธิรรม และการพจิารณาคดใีนช้ันศาล รวมท้ังแนวทางการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผล
การอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาล ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน

2.เพ่ือระดมความคดิในการทบทวน ปรบัปรงุ แก้ไข และแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัสัญลกัษณ์ จ�าแนกประโยชน์
การใช้ที่ดินของอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

3.เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน โครงการพระราชด�าริ เพ่ือน้อมน�ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการและชีวิต
ประจ�าวันต่อไป

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการ
อ่านภาพถ่ายทางอากาศ ประจ�าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม
โดย: นำงวลีทิพย์ ธนัสชำยศอนันต์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
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ผลที่ได้รับคือ
1.มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิติังานของอนกุรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศทีถ่กูต้องและเป็นไป

ในทางเดียวกัน ส่งผลให้การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เพื่อทบทวน ปรับปรุงแก้ไขการก�าหนดสัญลักษณ์ การจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ และได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการ
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กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส�ารวจและจัดท�าแผนที่
สภาพการใช้ที่ดิน มีการศึกษาและติดตามสถานการณ์การใช้ท่ีดิน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินของประเทศไทย
เป็นรายจังหวัด ในระดับมาตราส่วน 1:25,000 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการก�าหนดแผนการจัดการทรัพยากรที่ดิน โดยน�า
ข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินร่วมกับการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 

วัตถุประสงค์ เพื่อส�ารวจและจัดท�าแผนที่สภาพการใช้ที่ดินตัวเชิงเลขรายจังหวัด มาตราส่วน 1:25,000 ในปี 2561 
มีการด�าเนินงาน ในพื้นที่ 41 จังหวัดประกอบไปด้วยภาคเหนือ17จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 
และ ภาคกลาง 3 จังหวัด 

		ภำคเหนือ

 1. จังหวัดก�าแพงเพชร  มีเนื้อที่รวม 5.38 ล้านไร่
 2. จังหวัดพิษณุโลก  มีเนื้อที่รวม 6.76 ล้านไร่
 3. จังหวัดอุทัยธานี  มีเนื้อที่รวม 4.21 ล้านไร่
 4. จังหวัดเชียงราย  มีเนื้อที่รวม 7.30 ล้านไร่
 5. จังหวัดเพชรบูรณ์  มีเนื้อที่รวม 7.92 ล้านไร่
 6. จังหวัดพะเยา  มีเนื้อที่รวม 3.96 ล้านไร่
 7. จังหวัดเชียงใหม่  มีเนื้อที่รวม 12.57 ล้านไร่
 8. จังหวัดแพร่  มีเนื้อที่รวม 4.09 ล้านไร่ 
 9. จังหวัดสุโขทัย  มีเนื้อที่รวม 4.12 ล้านไร่
 10. จังหวัดตาก  มีเนื้อที่รวม 10.25 ล้านไร่
 11. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีเนื้อที่รวม 7.93 ล้านไร่ 
 12. จังหวัดอุตรดิตถ์  มีเนื้อที่รวม 4.90 ล้านไร่
 13. จังหวัดนครสวรรค์  มีเนื้อที่รวม 6.00 ล้านไร่
 14. จังหวัดล�าปาง มีเนื้อที่รวม 7.83 ล้านไร่ 
 15. จังหวัดพิจิตร   มีเนื้อที่รวม 2.83 ล้านไร
 16. จังหวัดน่าน   มีเนื้อที่รวม 7.17 ล้านไร่ 
 17.  จังหวัดล�าพูน  มีเนื้อที่รวม 2.82 ล้านไร่

การส�ารวจและการจัดท�าแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
(มาตราส่วน 1: 25,000)

โดย : นำงสำวกำญจนำ ส�ำรำญใจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
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			ภำคใต้

 1. จังหวัดกระบี่  มีเนื้อที่รวม 2.94 ล้านไร่

 2. จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่รวม 3.76 ล้านไร่

 3. จังหวัดตรัง  มีเนื้อที่รวม 3.07 ล้านไร่

 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อที่รวม 6.21 ล้านไร่ 

 5. จังหวัดนราธิวาส  มีเนื้อที่รวม 2.80 ล้านไร่ 

 6. จังหวัดปัตตานี  มีเนื้อที่รวม 1.21 ล้านไร่

 7. จังหวัดสงขลา  มีเนื้อที่รวม 4.62 ล้านไร่ 

 8. จังหวัดพังงา  มีเนื้อที่รวม 2.61 ล้านไร่

 9. จังหวัดพัทลุง  มีเนื้อที่รวม 2.14 ล้านไร่

 10. จังหวัดภูเก็ต  มีเนื้อที่รวม 0.34 ล้านไร่

 11. จังหวัดยะลา  มีเนื้อที่รวม 2.83 ล้านไร่

 12. จังหวัดระนอง  มีเนื้อที่รวม 2.06 ล้านไร่

 13. จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่รวม 1.55 ล้านไร่

 14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเนื้อที่รวม 8.06 ล้านไร่

		ภำคตะวันออก

 1. จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีเนื้อที่รวม 3.34 ล้านไร่

 2. จังหวัดชลบุรี  มีเนื้อที่รวม 2.73 ล้านไร่

 3. จังหวัดจันทบุรี  มีเนื้อที่รวม 3.96 ล้านไร่

 4. จังหวัดตราด  มีเนื้อที่รวม 1.76 ล้านไร่

 5. จังหวัดปราจีนบุรี  มีเนื้อที่รวม 2.98 ล้านไร่

 6. จังหวัดระยอง  มีเนื้อที่รวม 2.22 ล้านไร่

 7. จังหวัดสระแก้ว  มีเนื้อที่รวม 4.50 ล้านไร่
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			ภำคกลำง

 1. จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อที่รวม 12.18 ล้านไร่

 2. จังหวัดเพชรบุรี  มีเนื้อที่รวม 3.89 ล้านไร่

 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเนื้อที่รวม 3.98 ล้านไร่

	 	 รวมเนื้อที่ทั้งหมด	191.78	ล้ำนไร่

		ผลที่ได้รับคือ

 1. แผนทีส่ภาพการใช้ทีด่นิทีเ่ป็นปัจจุบนั มาตราส่วน 1:25,000 จ�านวน 41 จังหวดั ซ่ึงสามารถน�าไปเป็นฐานข้อมูล

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อก�าหนดเขตการใช้ที่ดินระดับลุ่มน�้า จังหวัด และต�าบล

 2. เป็นฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ในการก�าหนดเขตเหมาะสมส�าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ(Zoning) และแผนที่

เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)
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กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินพื้นที่เสี่ยงภัย
ทางการเกษตร

โดย : กลุ่มวำงแผนกำรจัดกำรที่ดินพื้นที่เสี่ยงภัยทำงกำรเกษตร

กลุม่วางแผนการจดัการทีด่นิในพืน้ทีเ่สีย่งภยัทางการเกษตร ได้ด�าเนนิการ ศกึษา วเิคราะห์ ถงึสาเหตแุละปัญหาเพือ่
ก�าหนดแนวทางในการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร สภาพพื้นที่ 
ดิน ระบบการเกษตร และสิ่งแวดล้อมทั้งจากน�้าท่วม ความแห้งแล้ง ผลกระทบจากดินถล่ม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ นอกจากนี้ ยังค้นคว้าพัฒนาระบบการเกษตรที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
ต่างๆตลอดจน พฒันาเทคโนโลยกีารป้องกนัและเตือนภยัธรรมชาติทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการเตือนภัยก่อนฤดกูารเพาะ
ปลกู เพือ่ลดความเสยีหายในพืน้ทีก่ารเกษตร รวมทัง้ประสานงาน ประสานความร่วมมอืทางวชิาการ กบัหน่วยงานอืน่ เพือ่
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2561ประกอบด้วย

1.	โครงกำรจัดท�ำแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดดินถล่มและน�้ำป่ำไหลหลำกมำตรำส่วน1:	4000
ด�าเนินการตั้งแต่ปี 2553-2560 ด�าเนินการไปแล้วรวม 175 ลุ่มน�้าสาขา และในปี 2561 จัดท�าแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อ

การเกิดดินถล่ม และประเมินพื้นที่ที่จะได้รับความเสียหายจากดินถล่ม แล้วเสร็จ 15 ลุ่มน�้าสาขา



กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 45

2.	โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลแผนที่พื้นที่น�้ำท่วมซ�้ำซำก	

ปีงบประมำณ	2561 ได้ด�าเนนิการวเิคราะห์และส�ารวจพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือสุ่มเกบ็ข้อมลูพร้อมท้ังน�าเข้าข้อมลูส�ารวจ

ภาคสนามและปรบัแก้ไขข้อมลูให้มคีวามถกูต้องตามสภาพพืน้ทีจ่รงิเรยีบร้อยแล้ว ซ่ึงได้ด�าเนนิการตามพืน้ท่ีเป้าหมายในภาค

ตะวันออก ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี และตราด ซึ่งจากจากวิเคราะห์

ข้อมูล พบว่ามีพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากทั้งหมด 1,134,461 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของพื้นที่ประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน

จังหวัดปราจีนบุรี 

มีพื้นที่ 459,477 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 437,937 ไร่ และจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ 191,231 ไร่ 

โดยได้จ�าแนกการเกิดน�้าท่วมซ�้าซากตามระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับ 1 พื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากเป็นประจ�า มีน�้าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งในรอบ 10 ปีมีพื้นที่ 6,239 ไร่

ระดับ 2 พื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากบ่อยมีน�้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี มีพื้นที่ 403,012 ไร่

ระดับ 3 พื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากเป็นครั้งคราวมีน�้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปีมีพื้นที่ 725,210 ไร่
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3.	โครงกำรปรับปรงุฐำนข้อมลูแผนท่ีพืน้ทีแ่ล้งซ�ำ้ซำก พืน้ทีเ่ป้าหมาย
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด พบว่ามีเนื้อท่ีแล้งซ�้าซากทั้งหมด 4,233,932 ไร่คิดเป็น 
ร้อยละ 6.73 ของพื้นที่ประเทศไทยและสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับที่ 1 พื้นที่แล้งซ�้าซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่
ทั้งหมด 2,365 ไร่

ระดับที่ 2 พื้นที่แล้งซ�้าซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเน้ือที่ทั้งหมด 
161,503 ไร่

ระดับที่ 3 พื้นที่แล้งซ�้าซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 
4,070,064 ไร่
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4.	โครงกำรกำรจัดท�ำแผนที่เตือนภัยจำกน�้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ท�ำกำรเกษตรก่อนฤดูกำลเพำะปลูก เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการเตรียมรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดท�าแผนที่  
3 ชนิด ได้แก่ แผนที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ท�าการเกษตร แผนที่คาดการณ์น�้าท่วมในพ้ืนที่ท�าการเกษตร  
และแผนที่คาดการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ท�าการเกษตร
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5.	 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน�้า”  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและชุมชน เรื่องมาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน�้า และ
เสริมสร้างให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน�้า

ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มวางแผนการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ�านวน 2 รุ่น โดยมีเป้าหมายคือเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม  
มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวน 90 คน

การจัดฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ รุน่ที ่1 จดัขึน้ในวนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาท่ีดนิ 
ต�าบลคลองสระ อ�าเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีและรุน่ที ่2 จัดในวันที ่14 มนีาคม 2561 ณ ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน ต�าบลพรุพี อ�าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ระดับดีมาก 33 เปอร์เซ็นต์ 
ระดับดี 62 เปอร์เซ็นต์และระดับปานกลาง 5 เปอร์เซ็นต์ โดยเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและ
น�้า และให้ความรู้ในเรื่องของการเกิดดินถล่ม และสามารถน�ามาปรับใช้ในพื้นที่เกษตร ในชีวิตประจ�าวันได้
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6.	 โครงกำรเฝ้ำระวังเตือนภัยจำกดินถล่มน�้ำป่ำไหลหลำกน�้ำท่วมและควำมแห้งแล้ง เป้าหมาย ๗๗ จังหวัด  
ทั่วประเทศ เพื่อติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยและเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชน และ เกษตรกร
ตามช่วงเวลาวิกฤตของแต่ละเหตุการณ์ โดยสามารถติดตามได้ทั้ง website ของกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่ 
เสี่ยงภัยทางการเกษตร http://irw101.ldd.go.th และFacebook: Disasterldd
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ผลงำนและกิจกรรมเด่น
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วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อ�านวยการกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน นายถาวร มีชัย ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 5 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ�านวยการสถานี และเจ้าหน้าที่กอง
นโยบายและแผนการใช้ที่ดินให้การต้อนรับ น�าเสนอ ตอบข้อซักถาม 
และน�าตรวจพื้นที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ของเกษตรกรแก่คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น สาขา
บริการภาครัฐ ประจ�าปี 2561 ประเภทการบริการที่เป็นเลิศการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ณ ต�าบลป่า

มะนาว อ�าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็นการส่งเสริม
ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ทีด่นิให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของดินสอดคล้องการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความส�าคัญและส่งเสริมการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) 6 ล้านไร่ ด�าเนินงานปีละ 3 แสนไร่

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
1) สร้างการรับรู้ โดยให้เกษตรกรทราบถึงการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
2) สร้างการเชื่อมโยงตลาด/โรงงาน 
3) คดัเลอืกเกษตรกรทีส่นใจและต้องการปรับเปล่ียนกจิกรรมการผลิตใหม่

ในพื้นที่ไม่เหมาะสม
4) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม การสนับสนุนของหน่วยงาน

ราชการ
5) จัดท�าแผนปฏิบัติการรายชนิดสินค้าเพื่อบูรณาการกิจกรรม
6) ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
7) ติดตามการเปลี่ยนแปลงปี 2560 เพื่อปรับเข้าสู่รูปแบบแปลงใหญ่และเกษตรผสมผสาน

รางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น สาขาบริการภาครัฐ 
ประจ�าปี 2561 ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-Map)

โดย : กลุ่มนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน
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การจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ ครั้งนี้จัดข้ึนเป็นปีที่สี่ติดต่อกันโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ที่ทรงได้อุทิศตนและมีบทบาทริเริ่มที่ส�าคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินจนได้รับการยอมรับจาก
ประชาคมระหว่างประเทศ โดยสมัชชาสหประชาชาติในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 
(UNGA 68) ได้รับรองข้อมติเมื่อปี 2556 ก�าหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราช
สมภพ เป็นวันดินโลก (World Soil Day) 

การจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day 2017) ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560  
ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินส่งคณะผู้แทนจ�านวน 6 คน
เข้าร่วมการจัดงาน ตามการเชิญของคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ได้แก่ นายสถริะ อดุมศรี ผู้เชีย่วชาญด้านส�ารวจและจ�าแนกดิน นางสาวสมุติรา วฒันา นกัส�ารวจ
ดินช�านาญการพิเศษ นายกฤดิโสภณ ดวงกมล นักส�ารวจดินช�านาญการ กองส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  
นางสาวจนัทร์เรยีง พลายละมลู เศรษฐกรช�านาญการพเิศษ กองนโยบายและแผนการใช้ทีด่นิ นางสาวจฑุามาศ 
ไกรเพิ่ม นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และนางนฤมล ผ่องอักษร  
นักวิชาการเกษตรช�านาญการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส�านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 2 โดยออกเดินทางจากประเทศไทย วันที่ 3 ธันวาคม 2560 และเดินทางกลับถึงประเทศไทย
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 

โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังน้ี คณะผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมการจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก
(World Soil Day2017) ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะผู้แทน
ถาวรประจ�าสหประชาชาติของประเทศโคลอมเบีย เนเธอร์แลนด์ และเลโซโท องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations) และส�านักงานเลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat 
Desertification)จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกในหัวข้อ “รักษ์โลก เร่ิมจากรักษ์ดิน”(World Soil Day2017: 
Caring for the Planet Start from the Ground)

งานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจ�าปี 2560
ในหัวข้อ “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน”

(World Soil Day 2017 : Caring for Planet Start the Ground) 
ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย : นำงสำวจันทร์เรียง พลำยละมูล
เศรษฐกรชำานาญการพิเศษ

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร
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นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวร
ไทยประจ�าสหประชาชาติ เป็นประธานการประชุมกล่าว
เปิดงานโดยเน้นว่าการอนุรักษ์และบริหารจัดการดินอย่าง
ยัง่ยนืเป็นหนึง่ในเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื(Sustainable 
Development Goals: SDGs)โดยมีความเชื่อมโยงและ
สามารถช่วยการบรรลุ SDGs อื่นๆ ได้อีกหลายเป้าหมาย 
อาทิเช่น SDG15: การต่อต้านการเปลี่ยนสภาพเป็น 
ทะเลทราย SDG2:การส่งเสริมระบบการผลิตอาหารและ 
การท�าเกษตรที่ยั่งยืน SDG3:การลดอันตรายจากมลพิษ 

และการปนเป้ือนในดนิ SDG7: การเข้าถงึพลงังานทีย่ัง่ยนื เชือ่ถือได้และทนัสมยั 
และ SDG12: การลดการปล่อยสารเคมีและสิ่งปฏิกูลสู่ดิน

การจัดงานวันดินโลกคร้ังนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 90 คน โดยได้ร่วม 
แลกเปล่ียนและฟังการอภปิรายโดยผู้แทนจากหลากหลายภาคส่วน ทัง้ประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติ อาทิ เนเธอร์แลนด์ โคลอมเบีย เลโซโท ไทย และรัสเซีย 
องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ

โดยส่วนของประเทศไทย นายสถริะ อดุมศร ีผู้เชีย่วชาญด้านส�ารวจและ
จ�าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น�าเสนอแนวทาง
การทรงงานและพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากร
ดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
โดยยกตัวอย่าง“โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ”จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเกิดจากทรงลงพ้ืนท่ีส�ารวจ และศึกษา
สภาพแวดล้อมและให้แนวพระราชด�าริในการจัดสรรพื้นที่ส�าหรับการปลูก
ป่า การพัฒนาทรัพยากรน�้า และระบบชลประทาน การพัฒนาแก้ไขปัญหา
ดิน รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ซึ่ง
ท�าให้สามารถพลิกฟื้นผืนดินในบริเวณโครงการฯ จากดินส่วนใหญ่ที่มีปัญหา
ดินตื้นพบชั้นลูกรัง พื้นที่ถูกชะล้างพังทลายและเสื่อมโทรม ให้กลับมาอุดม
สมบรูณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้ในปัจจบัุน นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัได้จัดแสดง
นทิรรศการเกีย่วกับพระราชกรณยีกจิและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
ที่เกี่ยวข้องในงานด้วย

และในตอนท้ายของการน�าเสนอ ได้เสนอพระบรมราโชวาท ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีได้มีพระราชด�ารัส เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ดังความตอนหนึ่งว่า 
“....ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น�้า ทะเล และ
อากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ
การด�ารงชีวติของเรา และการคุม้ครองสิง่แวดล้อมของเราไว้ให้ดนีี ้ก็เท่ากบั
เป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย.....”
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โครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ 
และรับนโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชหลังนาโดยใช้การตลาดน�าการผลิต 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) 
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เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ. 2561
ภายในงานมีกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจ�าราชกาลที่ 10) 
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ประชุมคณะกรรมการจัดท�าแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย



กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 57

เข้าร่วมพิธีเปิดสัมมนานวัตกรรมการเกษตรและการเสวนาด้านการเกษตร
ภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมเกษตร 
เนื่องในงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 

เข้าร่วมงานสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี 
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561
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เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดขยะในดิน

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 59

เข้าร่วมการประชุมคณะท�างานร่วมด้านการเกษตร ออสเตรเลีย-ไทย ครั้งที่ 18 
(The Eighteenth Meeting of the Australia – Thailand Joint Working 
Group on Agriculture: JWG) ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย

เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อก�าหนดการอนุรักษ์ดินและน�้า ตาม พรบ.พัฒนาที่ดิน 2561 

ในเขตพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยควา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
วันที่ 7 กันยายน 2561
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษำ
 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรรมด�ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

คณะผู้จัดท�ำ

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด ผู้เชี่ยวชาญด้านการส�ารวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล

นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน

นางไพจิตร ชัยสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน

นางจริยา พุกชาญค้า หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนงนภัส ประสิทธิ์วัฒนชัย ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

นายสมศักดิ์ แจ้งเพียร ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ  ผู้อ�านวยการกลุ่มวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

นางสาวเกษร จ�าปา  ผู้อ�านวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย

  ทางการเกษตร

นางสาวจันทร์เรียง พลายละมูล เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ

นายณัฐภาส ศรีเลิศ เศรฐกรปฏิบัติงาน

นางสาววาสินี ศิริโภค เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชนากานต์  ชวลิตเมธา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิชชาพร  วัฒนสมบัติ เศรษฐกร




