
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปรับปรงุกระบวนการแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขาโดยใช้
แบบจําลองภูมสิารสนเทศและการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน

แบบจําลอง :กรณีศึกษาลุ่มนํ้าหลักแมนํ้่าสาละวิน 

 

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นทีชุ่่มน้ํา 
กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน       เอกสารวิชาการเลขที่  06/05/2564 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     กันยายน 2564 



 
ปรับปรุงกระบวนการแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขาโดยใช้

แบบจําลองภูมิสารสนเทศและการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนแบบจําลอง :กรณีศึกษาลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 

 
นายดิเรก   คงแพ 

นางสาวปรียารัตน์   ชัยลังกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นทีชุ่่มน้ํา 
กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน      เอกสารวิชาการเลขที่   06/05/2564 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กันยายน 2564 



แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักม้ําสาละวิน 

สารบัญ 
 หน้า
สารบัญ                         I 
สารบัญตาราง III 
สารบัญรปู IV 
บทที่ 1 บทนํา 1-1 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1-1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 1-2 
 1.3 ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน 1-2 
 1.4 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 1-2 
 1.5 ผู้ดําเนินงาน 1-4 
บทที่ 2 ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 2-1 

 2.1 หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน 2-1 
 2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System: GIS) 2-10
 2.3 หลักการจําแนกพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 2-14
 2.4 การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 2-18
บทที่ 3 ช้อมูลทั่วไป 3-1 

 3.1  ที่ต้ังและอาณาเขตติดต่อ 3-1 
 3.2 ลักษณะภูมิประเทศ 3-1 
 3.3 ระบบกายภาพลุ่มนํ้า 3-5 
 3.4 สภาพภูมิอากาศ 3-7 
 3.5 อุทกวิทยา 3-11
 3.6 ระบบชลประทาน และการประเมินความต้องการนํ้า 3-28
 3.7 การใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านป่าไม้ 3-45
 3.8 สภาพการใช้ที่ดิน 3-52
 3.9 ทรัพยากรดิน 3-57
 3.10 กฏหมาย นโยบาย ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 3-72
    

 
  



 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

II

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า
บทที่ 4 การพัฒนาแบบจําลอง 4-1 
 4.1 ระบบฐานข้อมูล 4-1 
 4.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) 4-3 
 4.3 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 4-14 
 4.4 สร้าง Model Builder ด้วยการเขียน Geoprocessing Script 4-19 
 4.5 การพัฒนาพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 4-24 
บทที่ 5 แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้าํวิกฤต 5-1 
 5.1 แผนการใช้ที่ดินลุ่มนํ้าหลกัแมนํ้่าสาละวิน 5-1 
 5.2 แผนการใช้ที่ดินลุ่มนํ้าสาขาของแม่นํ้าสาละวิน 5-18 
 5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนา 5-64 
 5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแบบจําลอง 5-76 
เอกสารอ้างอิง อ-1 
 
 

 



 

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

III

สารบัญตาราง 
  หน้า
ตารางที่ 2-1 จําแนกลักษณะการไหลในลํานํ้า 2-14 
ตารางที่ 3-1 รายละเอียดของจังหวัด ในลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-3 
ตารางที่ 3-2 ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนทีลุ่่มนํ้าหลักแมนํ้่าสาละวิน 3-5 
ตารางที่ 3-3 การแบ่งลุม่นํ้าสาขาในลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-6 
ตารางที่ 3-4 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปี พ.ศ. 2533-2562) 3-10 
ตารางที่ 3-5 ปริมาณนํ้าฝนและนํ้าท่ารายเดือนเฉลี่ยในลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-11 
ตารางที่ 3-6 ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนระหว่างปี 2525-2563 ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน   3-13 
ตารางที่ 3-7 ปริมาณนํ้ารายเดือน  สถานี Sw.5A แม่ นํ้าสาละวิน บ้านท่าโป่งแดง  

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
3-16 

ตารางที่ 3-8 ปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-18 
ตารางที่ 3-9 ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าหลัก 

แม่นํ้าสาละวิน 
3-23 

ตารางที่ 3-10 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลีย่ของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าหลกัแมนํ้่า
สาละวิน 

3-26 

ตารางที่ 3-11 สรุปโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินในเขตลุ่มนํ้าหลักแมนํ้่าสาละวิน 3-31 
ตารางที่ 3-12 ประสิทธิภาพการชลประทาน 3-32 
ตารางที่ 3-13 ความสัมพันธ์การใช้นํ้าของพืช กับประสิทธิภาพการชลประทาน 3-34 
ตารางที่ 3-14 ความต้องการนาเพ่ือโครงการชลประทานประเภทต่างๆ 3-35 
ตารางที่ 3-15 จํานวนบ่อบาดาลในลุ่มนํ้าหลกัแม่นํ้าสาละวิน 3-36 
ตารางที่ 3-16 ปริมาณความต้องการนํ้าของพืชชนิดต่างๆ ในลุม่นํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-38 
ตารางที่ 3-17 การประเมินประชากรผู้ใช้นํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-42 
ตารางที่ 3-18 การประเมินปริมาณความต้องการใช้นํ้าดิบในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-43 
ตารางที่ 3-19 ความต้องการใช้นํ้าประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 3-44 
ตารางที่ 3-20 เขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในเขตลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-47 
ตารางที่ 3-21 การจําแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ลุ่มนํ้าหลกัแมนํ้่าสาละวิน 3-50 
ตารางที่ 3-22 สภาพการใช้ทีดิ่นในพ้ืนที่ลุม่นํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-53 
ตารางที่ 3-23 ลักษณะเด่นประจํากลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนทีลุ่่มนํ้าหลักแมนํ้่าสาละวิน 3-64 
ตารางที่ 3-24 ลักษณะของหน่วยที่ดินที่พบในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-66 
ตารางที่ 4-1 แสดงการออกแบบรายการฐานข้อมลูดินแบบเก่า 4-5 
ตารางที่ 4-2 แสดงข้อมลูด้านทรัพยากรดิน 4-7 
ตารางที่ 4-3 Slope class (Slope) 4-7 

  



 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

IV

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า
ตารางที่ 4-4 เน้ือดิน  (Text_top, Text_down) 4-8 
ตารางที่ 4-5 การระบายนํ้า (Drainage) 4-10 
ตารางที่ 4-6 ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Fertility) 4-10 
ตารางที่ 4-7 ความลึกของดิน (Depth 4-10 
ตารางที่ 4-8 ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (B.S.) 4-11 
ตารางที่ 4-9 ความจใุนการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.) 4-11 
ตารางที่ 4-10 ค่าการนําไฟฟ้า (EC)   4-11 
ตารางที่ 4-11 ปฎิกิริยาดิน (pH) 4-12 
ตารางที่ 4-12 ปริมาณกรวด (Gravel) 4-12 
ตารางที่ 4-13 ความลึกทีพ่บช้ันจาโรไซต์ (Jarosite) 4-12 
ตารางที่ 4-14 Phase of soil groups   4-13 
ตารางที่ 4-15 ตารางข้อมลู (Table) ตัวอย่างสภาพการใช้ทีดิ่น 4-17 
ตารางที่ 5-1 เขตการใช้ที่ดินพ้ืนที่ ลุ่มนํ้าหลกัแม่นํ้าสาละวิน 5-15 
ตารางที่ 5-2 เขตการใช้ที่ดินพ้ืนที่ลุม่นํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง 5-30 
ตารางที่ 5-3 เขตการใช้ที่ดินพ้ืนที่ลุม่นํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน 5-45 
ตารางที่ 5-4 เขตการใช้ที่ดินพ้ืนที่ลุม่นํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 5-61 



 

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

V 

  
สารบัญรูป 

  หน้า 
รูปที่ 2-1 ลําดับการวางแผนการใช้ที่ดิน 2-9 
รูปที่ 2-2 ลักษณะเป็นขอ้มูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) 2-11 
รูปที่ 2-3 องค์ประกอบของ GIS ( Components of GIS ) 2-13 
รูปที่ 2-4 การแบ่ง 25 ลุ่มนํ้าหลัก (แมนํ้่า) 2-17 
รูปที่ 2-5 มโนทัศน์ของลกัษณะช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าต่างๆ ลุม่นํ้าที่สําคญัของประเทศไทย 2-19 
รูปที่ 3-1 ที่ต้ังและเขตการปกครองของลุ่มนํ้าหลักแมนํ้่าสาละวิน 3-2 
รูปที่ 3-2 ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแมนํ้่าสาละวิน 3-4 
รูปที่ 3-3 ลุ่มนํ้าสาขาแมนํ้่าสาละวิน 3-8 
รูปที่ 3-4 สมดุลของนํ้าเพ่ือการเกษตร ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

พ.ศ. 2533-2562 
3-10 

รูปที่ 3-5 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุม่นํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-12 
รูปที่ 3-6 ปริมาณนํ้าท่า สูงสุด - ต่ําสุด รายเดือน สถานี Sw.5A แม่นํ้าสาละวิน  

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3-14 

รูปที่ 3-7 ปริมาณนํ้าท่าสะสมรายเดือนสถานี Sw.5A แม่นํ้าสาละวิน 
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3-14 

รูปที่ 3-8 ปริมาณนํ้ารายปี สถานี Sw.5A แม่นํ้าสาละวิน อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3-15 

รูปที่ 3-9 ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุม่นํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-15 
รูปที่ 3-10 ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดรายวันที่สถานี Sw.5A แม่นํ้าปาย บ้านท่าโป่งแดง  

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปี พ.ศ. 2538-2563) 
3-20 

รูปที่ 3-11 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าท่าและระดับนํ้ารายวัน ที่สถานี Sw.5A  
แม่นํ้าปาย บ้านท่าโป่งแดง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3-21 

รูปที่ 3-12 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่รับนํ้า 
ของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 

3-22 

รูปที่ 3-13 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่รับนํ้า 
ของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุม่นํ้าหลักแมนํ้่าสาละวิน 

3-25 

รูปที่ 3-14 พ้ืนที่รับนํ้าชลประทานลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-30 
รูปที่ 3-15 ประสิทธิภาพการชลประทาน 3-31 
รูปที่ 3-16 สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-46 
รูปที่ 3-17 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

ลุ่มนํ้าหลักแมนํ้่าสาละวิน 
3-51 

รูปที่ 13-18 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-56 



 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

VI

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 3-19 ทรัพยากรดินลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-71 
รูปที่ 3-20 สภาพปัญหาของทรัพยากรดินลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-73 
รูปที่ 3-21 การจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ลุ่มนํ้าหลกัแม่นํ้าสาละวิน 3-77 
รูปที่ 3-22 การจัดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 3-79 
รูปที่ 3-23 เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 3-83 
รูปที่ 3-24 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3-83 
รูปที่ 3-25 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 3-84 
รูปที่ 3-26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 3-88 
รูปที่ 4-1 การจัดการระบบฐานข้อมูล 4-2 
รูปที่ 4-2 แสดงโครงสร้างลําดับขั้นของผู้สํารวจดิน ทักษะนักสํารวจดิน รายงานสํารวจดิน 4-4 
รูปที่ 4-3 แสดงการสร้างฐานข้อมูลแบบเครือข่ายปรับปรุงใหม่ 4-5 
รูปที่ 4-4 แสดงส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4-14 
รูปที่ 4-5 ความสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของระบบฐานข้อมูล 4-16 
รูปที่ 4-6 Schema ตัวอย่างสภาพการใช้ที่ดิน 4-18 
รูปที่ 4-7 ขั้นตอนการทํา Normalization 4-19 
รูปที่ 4-8 การเตรียมข้อมูล geodatabase  ในแบบจําลองการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มนํ้าสาขา 4-21 
รูปที่ 4-9 การเขียน Geoprocessing Script ด้วย ArcGIS 4-22 
รูปที่ 4-10 การเขียน Geoprocessing Script ด้วย ArcGIS ของภาษา Python 4-23 
รูปที่ 5-1 แผนที่การใช้ที่ดินลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 5-17 
รูปที่ 5-2 แผนที่การใช้ที่ดินลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง 5-32 
รูปที่ 5-3 แผนที่การใช้ทีดิ่นลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน 5-47 
รูปที่ 5-4 แผนที่การใช้ทีดิ่นลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 5-63 
   

 



แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานท่ีก่อต้ังขึ้นมาตั้งแต่ปี 2506  มีพันธกิจหลักในด้าน การกําหนด
นโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ในพ้ืนที่เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกดิน การกําหนดบริเวณการ
ใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัตถุ
อื ่นใด การอนุรักษ์ดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตแผนที ่และทําสํามะโนที ่ด ิน การ
ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้หน่วยงานของกรมพัฒนา
ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินเป็นหน่วยงานท่ีจัดทํางานด้านการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้า
สาขามาอย่างต่อเน่ืองจากอดีตที่มีกระบวนการวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับข้อมูลด้วยแผนท่ีได้พัฒนาโดย
นําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ในปัจจุบัน 

กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินฐานข้อมูลที่ใช้ในการนําเข้าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ถือเป็นข้อมูล
หลักที่มีความสําคัญ และจําเป็นต้องมีความถูกต้องในระดับที่ยอมรับได้ ประกอบกับปัจจุบันระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวาง การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์จึงจําเป็น
เพ่ือให้ผู้ที่นําไปใช้สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายของแต่ละช้ันของฐานข้อมูล อีกทั้งการจัดทํา
ฐานข้อมูลยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบของแฟ้มข้อมูล เช่น ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล 
ข้อมูลถูกจัดอย่างเป็นระบบทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการประมวลผล  

นอกจากฐานข้อมูลที่มีความสําคัญแล้วแบบจําลองถือเป็นตัวแบบที่ช่วยในการนําเสนอข้อมูลต่างๆ 
ของระบบ เพ่ือสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้วิเคราะห์เพ่ือหาคําตอบหรือจําลองให้เห็นภาพของข้อมูล 
หลักการ แนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ระบบซอฟท์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบ การนําเข้า 
การแก้ไขและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์และการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งน้ีผลของ
แบบจําลองสามารถใช้คาดการณ์ได้โดยลดความกดดันด้านเวลา สามารถช่วยตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง แม่นยํา เน่ืองจากสามารถใช้ตัวแปรได้หลายชนิด ทําให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถกําหนดทิศทางในการแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยํา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ถูกนําเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการผลิต
ฐานข้อมูลสําคัญที ่นํามาใช้ในกระบวนการการวางแผนการใช้ที ่ดิน ซึ ่งฐานข้อมูลดังกล่าวมีความ
ละเอียดและเป็นปัจจุบันมากขึ้น ดังน้ันการวิเคราะห์แผนการใช้ที่ดินโดยพัฒนานําแบบจําลองมาใช้
สามารถช่วยพัฒนากระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินให้มีความรวดเร็ว เป็นทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งการจัดทําฐานข้อมูลสามารถพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลไม่ให้ซ้ําซ้อน สร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ที่นําข้อมูลแผนการใช้ที่ดินไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้แผนการใช้ที่ดินที่สามารถวิเคราะห์ได้
อย่างถูกต้อง แม่นยํา และเป็นมาตรฐาน  เพ่ือให้การดําเนินการวิเคราะห์กระบวนการวางแผนการใช้
ที่ดินโดยใช้แบบจําลองภูมิสารสนเทศและการออกแบบและจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนแบบจําลอง 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

สามารถดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีการศึกษากระบวนการวิเคราะห์
แบบจําลอง     ภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติด้วย Model Builder เพ่ือให้มี
กระบวนการดําเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงการวางแผนการใช้ที ่ดินให้มีความทันสมัย และเป็น
ปัจจุบันโดยสามารถใช้ในการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขา ตามกระบวนการวางแผนการใช้
ที่ดินที่ได้ทําการศึกษา 
 ดังน้ัน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ ดิน กรมพัฒนาที่ ดิน จึงได้จัดทําการศึกษาการปรับปรุง
กระบวนการแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขาโดยใช้แบบจําลองภูมิสารสนเทศและการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนแบบจําลองขึ้น โดยกําหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพัฒนาด้านการเกษตรให้
เหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรท่ีดินลุ่มนํ้าสาขาซึ่งจะ
นําไปสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือศึกษากระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขาโดยจัดทําแบบจําลองภูมิสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการวิเคระห์แบบอัตโนมัติด้วย Model Builder 
 2) เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขา
โดยจัดทําแบบจําลองภูมิสารสนเทศ 
1.3 ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินงาน 
 โครงการศึกษากระบวนการปรับปรุงแผนการใช้ที ่ดินระดับลุ ่มนํ้าสาขาโดยใช้แบบจําลอง    
ภูมิสารสนเทศและการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแบบจําลองดําเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 
 สถานที่ดําเนินการอยู่ในเขตลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน (01) เน้ือที่ 11,941,225 ไร่ หรือ 19,105.96 
ตารางกิโลเมตร และลุ่มนํ้าสาขาลุ่มนํ้าปายตอนล่าง (0105 มีเน้ือที่ 1,482,281 ไร่ หรือ 2,371.65 ตาราง
กิโลเมตร ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน (0108) มีเน้ือที่ 768,113 ไร่ หรือ  1,228.98 ตารางกิโลเมตร  
ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง (0118) มีเน้ือที่ 1,344,769 ไร่ หรือ 2,151.63 ตารางกิโลเมตร ลุ่มนํ้าสาละวิน 
เป็นแม่นํ้านานาชาติ มีพ้ืนที่อยู่ในประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่  
พ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ บางส่วนของจังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกําแพงเพชร 
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดําเนนิงาน 
 ขั้นตอนและวิธีการดําเนนิงาน ประกอบด้วย 5  กิจกรรม ได้แก่ 

1.4.1 กิจกรรมรวบรวมฐานข้อมูล 
     รวบรวมข้อมูลที่นํามาใช้เป็นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ มีทั้งข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย และ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยข้อมูลได้จากการเก็บรวบรวมในพ้ืนที่และส่วนกลางมีรายละเอียดดังน้ี 
     1) ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย ได้แก่ ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อมูลสภาพ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรป่าไม้ สภาพการใช้ที่ดิน สถิติเน้ือที่เพาะปลูก สถิติ
ผลผลิตและการค้า ข้อมูลด้านการตลาดและการส่งออก การแปรรูปและการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เป็นต้น 
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    2) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ และขอบเขตการปกครอง แผนท่ีกลุ่ม 
ชุดดิน แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ แผนท่ีอุทยานแห่งชาติ แผนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า แผนที่สภาพการใช้
ที่ดิน แผนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร แผนที่โครงการชลประทาน แผนที่เขตนิคมสหกรณ์ และแผนที่
ช้ันนํ้าฝนของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2533-2562 เป็นต้น 
  1.4.2 การนําเข้าและจัดทําฐานข้อมูล 
   การสร้างแบบจําลองเพื่อช่วยวิเคราะห์และกําหนดเขตการใช้ที่ดิน จําเป็นต้องมีข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันตามที่กําหนดเพ่ือให้การวิเคราะห์ตามแบบจําลองเป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยการจัดทํา
ฐานข้อมูลมีรายละเอียดดังน้ี 
   1) ออกแบบโดยสร้างฐานข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงอรรถธิบาย ที่มีการลดความ
ซ้ําซ้อนของข้อมูล (Normalization) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   2) จัดทําพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และรายละเอียดข้อมูล (Metadata) เพ่ือใช้
อธิบายฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น 
   3) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ให้มีค่า Fuzzy Tolerance ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
และคุณลักษณะของข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากกับฐานข้อมูลเชิงอรรถธิบาย 
  1.4.3 การจัดสร้างแบบจําลองตามกระบวนการของแผนการใช้ที่ดิน 
  เพ่ือเป็นการออกแบบระบบท่ีใช้ในแบบจําลอง สําหรับการโปรแกรมด้วย Model Builder 
ตามท่ีได้วิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน 

1) สร้างแผนผัง (work flow) ของกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน 
2) สร้างกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) จากแผนผังการทํางาน (work 

flow) 
3) กําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ใช้ในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

และค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต่างๆ ที่ยอมรับได้ (Threshold) ตามมาตราส่วนที่กําหนด 
4)สร้างแบบจําลองด้าน Model Builder ตามกระบวนการที่ได้กําหนดและทดลอบการ

ทํางานและผลลัพธ์ 
  1.4.4  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสนาม 
       1) กําหนดจุดที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง 
       2) จัดเตรียมแผนที่ โดยนําแผนการใช้ที่ ดินที่ วิ เคราะห์แล้วมาซ้อนทับกับแผนที่          
ภูมิประเทศ และ/หรือแผนที่ออร์โธสี 
       3) ออกสํารวจความถูกต้องโดยกําหนดจุดและสอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 
       4) ปรับแก้ไขแผนการใช้ที่ดินให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริง และมีความ
ถูกต้อง   
  1.4.5  การจัดทํารายงานและแผนที่ 
     นําข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในภาคสนามมา และทําการแก้ไขทําการจัดทําแผนที่
พร้อมรายงาน 
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1.5 ผู้ดําเนินงาน 
 1.5.1 ท่ีปรึกษา 
   1).  นายสมศักด์ิ   สุขจันทร์  ผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ ดิน
   2)  นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร์ ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
 1.5.2 ผู้ดําเนินงาน 
   1)  นายดิเรก      คงแพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
   2.) นางสาวปรียารัตน์ ชัยลังกา นักสํารวจดินชํานาญการ 
 



 
 

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

บทที่ 2  
ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงกระบวนการแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขาโดยใช้แบบจําลองภูมิสารสนเทศและ
การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนแบบจําลอง : กรณีศึกษาลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน (01) และลุ่มนํ้า
สาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง (0105) ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน (0108) ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง
(0118)  กําหนดหลักการทั่วไปในการวางแผนการใช้ที่ดิน ได้ดําเนินการศึกษา ประกอบด้วย 

2.1 หลักการวางแผนการใชท่ี้ดิน 
2.1.1 นิยามและความหมายการวางแผน 

1)  ความหมายของการวางแผนการใช้ที่ดิน 
การวางแผนการใช้ที่ดิน (Land Used Planning) หมายถึง การกําหนดขอบเขตที่ดินในการ

นํามาใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามสมรรถนะ ความเหมาะสมและศักยภาพของที่ดิน รวมท้ังให้สอดคล้อง
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และความต้องการทางสังคม แต่ต้องคํานึงถึงผลตอบแทนจากการใช้ที่ดิน
อย่างย่ังยืนและต่อเน่ือง (นิพนธ์, 2540)  เป็นกระบวนการดําเนินงานที่มุ่งแนะนําและแสดง ให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรัฐในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
โดยการดําเนินงานจะต้องมีการพิจารณาต่อเน่ืองกันไปถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (สมเจตน์, 2526; 2522) และ
เป็นการคาดคะเนการใช้ที่ดินตามศักย์ของทรัพยากรดิน โดยมีพ้ืนฐานจากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการของผู้ใช้ที่ ดินกับการตอบสนองของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดให้มี
ผลตอบแทนสูงสุดขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาทรัพยากรเหล่าน้ันไว้ใช้ในอนาคตได้ด้วย (วันชัย และ
คณะ, 2530) คําตอบที่สั้นและได้ใจความมากที่สุดก็คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด แต่ถ้าจะตีความออกไปให้ยาวขึ้น แผนการใช้ที่ดินหมายถึง การกําหนดขอบเขต
บริเวณท่ีดิน ตามความแตกต่างของลําดับขั้นแห่งการใช้ประโยชน์ที่ดินน้ันๆ โดยพิจารณาจากชนิดของ
การใช้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐ ฯลฯ ทั้งน้ีต้อง
เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาและการอนุรักษ์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์ในระยะเวลาใดเวลา
หน่ึง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างประหยัด บังเกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยพ้ืนที่สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ และสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่สําหรับประโยชน์ใน
อนาคตด้วย 

การวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นการใช้ความรู้ทางด้านวิชาการหลายสาขามาวิเคราะห์พฤติการที่
เก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีต ปัญหาในปัจจุบัน เพ่ือกําหนดแนวทางการคาดคะเนความน่าจะ
เป็นไปได้ของการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการใช้ที่ดินในอนาคต โดยพยายามลาดความผิดพลาด 
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อันมีผลต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม (FAO, 1993) 

การวางแผนการใช้ที่ดินสําหรับวันข้างหน้าไม่ใช่เป็นการเขียนแบบฝึกหัดบนกระดาษเปล่าๆ 
การวางแผนจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จําเพาะเจาะจง ซึ่งอาจถูกกําหนดขึ้นโดยความต้องการ
ของสังคมหรือนโยบายที่เลี่ยงไม่ได้ การวางแผนการใช้ที่ดินจะต้องวางให้เหมาะกับสถานการณ์ใน
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ปัจจุบัน โดยท่ัวๆ ไปแล้วการวางแผนการใช้ที่ดินที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดมีจุดมุ่งหมายดังน้ี  (1) ประเมินความต้องการในปัจจุบันและอนาคต และกําหนด
รูปแบบการประเมินความเหมาะสมของที่ดินที่จะสนองต่อความต้องการ (2) แยกแยะหรือแจกแจงข้อ
ขัดแย้งระหว่างการใช้ที่ดินต่างประเภทกัน (3) วิเคราะห์หาทางเลือกการใช้ที่ดินที่คงทนถาวร ทางเลือก
เหล่าน้ีจะต้องเป็นทางเลือกที่ (4) ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นน้ันๆ (5) วางแผนให้สามารถ
เกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และ (6) เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดมาก่อน (บัณฑิต, 2535) 

2.1.2 ประโยชน์ของการวางแผนการใช้ที่ดิน คือ (1) เป็นแนวทางในการใช้ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความเช่ือมั่นสูง (2) สามารถลดระดับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้น้อยลงมากท่ีสุด     
(3) สามารถคาดคะเนปริมาณของผลผลิตการเกษตรได้ล่วงหน้า เป็นผลดีต่อการจัดหาตลาดรองรับ
ตลอดจนอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร (4) สามารถเลือกระบบปลูกพืชตามลําดับ
ความสําคัญ และความเหมาะสมได้ (5) เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างระบบเกษตรกรครบวงจร (6) ทําให้
การควบคุมโรคแมลงได้ผล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับกว้าง (7) เป็นประโยชน์ในการพิจารณาสร้าง
ระบบสาธารณูปโภครวมท้ังจัดระบบชลประทาน และ (8) เป็นแนวทางสําหรับหน่วยงานของรัฐ ใช้ใน
การวางแผนพัฒนาโครงการต่างๆ กําหนดนโยบายการใช้ที่ดินในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น 

2.1.3 ทําไมต้องมีแผนการใช้ที่ดิน การที่ต้องมีแผนการใช้ที่ดินเกิดจาก 2 สาเหตุด้วยกัน คือ 
1) ความต้องการของมนุษย์ ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร นํ้า พลังงาน 

เสื้อผ้า และที่พักอาศัย สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีพบว่ามาจากที่ดินทั้งน้ัน ที่ดินเป็นตัวจํากัดการให้สิ่งเหล่าน้ี 
ในขณะที่ประชากรและความต้องการของมนุษย์เพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี แต่ที่ดีที่เหมาะสมกับหายากเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการกสิกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ ที่อยู่
สําหรับสัตว์ป่า การท่องเที่ยว และการพัฒนาชุมชน ฯลฯ มีมากกว่าทรัพยากรที่ดินที่จะเป็นประโยชน์ใน
แต่ละกิจกรรมการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมและการเพิ่มประสิทธิภาพของที่ดิน จะเป็นหนทาง
หน่ึงในการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ิมขึ้น 

2) ความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน การใช้ที่ดินมีการเปล่ียนแปลงเมื่อมนุษย์มีความต้องการ
ใหม่ๆ เกิดขึ้น การเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดิน หรือการใช้ที่ดินต่างประเภทกับจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับ
ระหว่างผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินน้ันๆ ตัวอย่าง เช่น พ้ืนที่เดิมเคยเป็นพ้ืนที่เกษตร เมื่อมนุษย์มีความ
ต้องการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูก เช่น นํ้าเสีย เป็นต้น หรือเรามักพบว่า 
การใช้พ้ืนที่ด้านการเกษตรมักจะขัดแย้งกับการใช้พ้ืนที่ด้านป่าไม้ ความต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรท่ี
เพ่ิมขึ้นเกษตรกรจะไปบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ทําให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 

2.1.4 เป้าหมายของการวางแผนการใช้ที่ ดิน เป้าหมายในที่ น้ีหมายถึง การใช้ที่ดินที่ให้
ประโยชน์มากที่สุด เป้าหมายของการวางแผนจึงต้องประกอบด้วย 3 สิ่งด้วยกันคือ 

1) ประสิทธิภาพ ถ้าจะมองระยะยาวๆ การใช้ที่ดินจะต้องให้ได้ประโยชน์สูงสุดและเป็นที่
ยอมรับของสังคมเป้าหมายอันหน่ึงของการพัฒนาคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตจากการใช้ที่ดิน 
ที่ดินไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมด ที่ดินแห่งน้ีอาจจะเหมาะกับกิจกรรม ก. มากกว่า กิจกรรม ข. ที่ดิน
อีกแห่งอาจจะเหมาะกับกิจกรรม ข. มากกว่ากิจกรรม ก. การจะตัดสินใจว่าการใช้ที่ดินประเภทใด
เหมาะสมที่สุดสําหรับที่ดินบริเวณน้ัน ให้พิจารณาจากประสิทธิภาพจากการใช้ที่ดิน ประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมที่สุด คือ ได้ประโยชน์สูงสุดแต่ลงทุนน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเสนอแนะจะมี
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ประสิทธิภาพ แต่ถ้าไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือท้องถิ่นน้ันๆ แผนการใช้ที่ดินที่กําหนดขึ้นมาก็ไม่
ประสบความสําเร็จ 

2) มีความยุติธรรม การพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งนํ้า หรือพัฒนาแหล่งชุมชน จําเป็นต้องมี
ความยุติธรรมหรือลดความไม่เท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแหล่งนํ้าโดยการก้ันฝาย หรือใช้ป้ัม
ดูดนํ้าจากใต้ดิน จะต้องไม่ทําให้ผู้ใช้นํ้าเดิมได้รับความกระทบกระเทือน การวางแผนการใช้ที่ดินเป็นการ
ยากท่ีจะทําให้ทุกๆคนพอใจ ผู้ที่ได้รับประโยชน์มากก็จะพอใจ ผู้ที่ได้รับประโยชน์น้อยมักจะไม่พอใจ 
การวางแผนควรจะทําให้ผู้ใช้ที่ดินส่วนใหญ่มีความพอใจ และได้รับประโยชน์ในระดับที่เท่าเทียมกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน 

3) คงทนถาวรหรือใช้ประโยชน์ได้นาน การวางแผนประโยชน์การใช้ที่ดินต้องมีเป้าหมายให้
ที่ดินมีความคงทนถาวร สามารถใช้ที่ดินได้นานๆ วิธีการจัดการที่ดีที่ถูกต้องจะสามารถใช้ที่ดินได้นานๆ เช่น
มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน อันตรายที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น 
ความแห้งแล้ง นํ้าท่วม เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่อันตรายหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเราสามารถทําให้ลด
น้อยลง เช่น ให้นํ้าชลประทานช่วยหรือทําเขื่องป้องกันนํ้าท่วม หรือสร้างคูคลองระบายนํ้า 

 
2.1.5 ภาพรวมของการใช้ที่ดิน ภาพรวมของแผนการใช้ที่ดินประกอบด้วย 

1) การวางแผนเป็นการวางให้คนหรือมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์จะเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการวางแผนที่ดินผืนหน่ึงซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรกร ผู้ใช้ที่ดินด้านอ่ืนๆ และชุมชนท่ี
กระจายตัวอยู่บนที่ดินผืนน้ัน เป็นภาพรวมภาพหน่ึงของการใช้ที่ดิน สิ่งแรกที่นักวางแผนจะต้องศึกษาคือ 
ความต้องการของท้องถิ่น ความชํานาญของเกษตรกร แรงงานในท้องถิ่น และเงินทุนซึ่งจะเป็นตัวร่วม
สนับสนุนในการวางแผนแผนการใช้ที่ดินจะต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น ถ้าแผนที่ออกมา
ถูกมองในด้านลบไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น แผนนั้นก็จะไม่ประสบความสําเร็จ แผนการ
ใช้ที่ดินจึงต้องออกมาในทางบวก โดยมีทางเลือกได้หลายๆ ทาง ประชาชนท้องถิ่นมีโอกาสเลือกการใช้
ที่ดินด้วยตัวเองโดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีการศึกษาเพียงพอ 

2) ที่ดิน ทรัพยากรท่ีดินเป็นภาพรวมอีกภาพหน่ึงของการใช้ที่ดิน เงินทุน แรงงาน การ
จัดการและเทคโนโลยี สามารถจะนําไปสู่ที่ดินผืนไหนก็ได้ถ้าประชาชนต้องการ ทรัพยากรท่ีดินจึงเป็นสิ่ง
ที่อยู่กับที่และไม่เหมือนกันทุกแห่ง พ้ืนที่ต่างกันโอกาสการเลือกการใช้ที่ดินก็ต่างกัน และปัญหาการ
จัดการก็ต่างกันการมีข้อมูลทรัพยากรท่ีดีเป็นสิ่งที่ดินสําหรับการวางแผนการใช้ที่ดิน 

3) เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการใช้ที่ดินเป็นภาพรวมอีกภาพหน่ึงของการใช้
ที่ดิน เทคโนโลยีทางด้านพืชไร่ พืชสวน สัตว์บาล และอ่ืนๆ ได้ถูกนํามาใช้ การวางแผนการใช้ที่ดินอาจ
หมายถึงการเสนอแนะเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็ได้ 

4) มีลักษณะผสมผสาน ที่ดินที่เหมาะสมสําหรับการทําฟาร์มอาจจะเหมาะสมสําหรับ
การใช้ที่ดินด้านอ่ืนๆ ก็ได้ การตัดสินใจการใช้ที่ดินไม่ควรพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินแต่เพียงด้าน
เดียว แต่ควรพิจารณาความต้องการผลผลิตด้านอ่ืนๆ ด้วย ดังน้ัน แผนการใช้ที่ดินควรมีข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับความเหมาะสมของที่ดินหลายๆ ด้าน เพ่ือที่จะได้มีโอกาสและทางเลือกการใช้ที่ดินได้หลายๆ ทางซึ่ง
จะทําให้สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ที่ดินได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
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2.1.6 ระดับของการวางแผน การวางแผนการใช้ที่ดินสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับกว้างๆ 
ได้แก่ 

1) ระดับประเทศและระดับภาค การวางแผนในระดับน้ี แผนที่กําหนดออกมาจะ
เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของชาติและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลและรูปร่าง
ของแผนในแผนการใช้ที่ดินระดับประเทศ จะเป็นแนวทางในการดําเนินการดังต่อไปน้ี (1) กําหนด
นโยบายการใช้ที่ดินของประเทศ ทําให้ทราบความต้องการใช้ที่ดินและทรัพยากร ว่าควรจะเน้นหนักไป
ด้านใด เช่น ด้านเกษตร ด้านการส่งออกการอุตสาหกรรม เป็นต้น (2) แผนพัฒนาชาติและงบประมาณ 
โครงการต่างๆ จะถูกกําหนดขึ้นในแผนพัฒนาประเทศทรัพยากรถูกจัดสรรเพื่อการพัฒนา ทราบ
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ว่าควรใช้เท่าไหร่ โครงการท่ีกําหนดขึ้นทําที่ไหนบ้าง (3) การร่วมมือกันของ
องค์กรในหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ที่ดิน ทําให้ทราบว่าควรมีองค์การอะไรบ้างที่ควรร่วมมือ
กันในโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ ใช้ที่ดิน (4) การออกกฎหมาย จะต้องมีกฎหมายอะไรขึ้นมา
รองรับการพัฒนาประเทศบ้าง เช่น กฎหมายที่ดินกฎหมายป่าไม้ กฎหมายการใช้นํ้า เป็นต้น มาตราส่วน
ของแผนที่ระดับน้ีอยู่ระว่าง 1:1,000,000 – 1:500,00 

2) ระดับจังหวัด เป็นแผนที่มีรายละเอียดความต้องการระดับท้องถิ่น การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เป็นการนํานโยบายของประเทศมาเป็นแนวทางใน
การกําหนดแผน แผนการใช้ที่ดินระดับจังหวัด จะถูกนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัด การ
ตัดสินใจในการใช้ที่ดินถูกกําหนดขึ้นในแผนพัฒนาระดับจังหวัดมาตราส่วนของแผนที่ระดับน้ีอยู่ระหว่าง 
1: 250,000 – 1:50,000 

3) ระดับโครงการ ระดับอําเภอ หรือระดับตําบล ในการวางแผนระดับน้ี ได้นําความ
แตกต่างของการใช้ที่ดินและความเหมาะสมของที่ดิน เข้ามามีส่วนร่วมของการวางแผนมากขึ้น เป็นการ
เช่ือมโยงแผนชาติและแผนจังหวัดเข้ากับแผนท้องถิ่น ชนิดของงานที่เก่ียวข้องได้แก่ (1) การจัดต้ัง
รูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ เช่น การพัฒนาการปลูกป่า แผนการชลประทาน (2) ต้องการการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น นํ้า ถนน การจัดการฟาร์มและตลาด เป็นต้น (3) มีการพัฒนาแนวทางการ
จัดการ เพ่ือปรับปรุงชนิดของการใช้ที่ดินแต่ละชนิดในโครงการมาตราส่วนของแผนที่ระดับน้ีอยู่ระหว่าง 
1:50,000 – 15,000 

4) ระดับหมู่บ้าน  
การวางแผนการใช้ที่ดินระดับหมู่บ้าน ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการวางแผน

ด้วย การวางแผนระดับน้ีมักจะตอบคําถามเก่ียวกับอะไร ที่ไหน เมื่อไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ มี
แผนงานในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ชนิดของแผนท่ีที่เก่ียวข้องได้แก่ 1) แผนการ
จัดระบบระบายนํ้าในท้องถิ่น การชลประทาน การอนุรักษ์ดินและนํ้า 2) แผนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
การวางแนวถนน โรงงานผลิตนม ตลาดสําหรับขายผลผลิต 3) กําหนดชนิดพืชที่เฉพาะเจาะจง หรือ
ระบบการจัดการฟาร์มบนที่ดินที่เหมาะสม พ้ืนที่เหล่าน้ีต้องมีการจัดการในลักษณะ พิเศษ มีการลงทุน
สูงและผลตอบแทนที่ได้รับสูงมาตราส่วนของแผนที่ระดับน้ีอยู่ระหว่าง 1: 15,000-1:5,000 
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2.1.7 กลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องในการวางแผน มีกลุ่มคน 3 กลุ่ม ที่เก่ียวข้องในการวางแผน ได้แก่ 
1) ผู้ใช้ที่ดิน มีกลุ่มคนหลายกลุ่มที่ใช้ที่ดินและอาศัยอยู่บนที่ดินที่มีการวางแผน ไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม

เกษตรกรกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ องค์กรของรัฐ และกลุ่มชนด้านอ่ืนๆ ที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยตรง แต่ยัง
รวมถึงกลุ่มชนซึ่งอาศัยผลผลิตบนพ้ืนดินผืนน้ันด้วย กลุ่มชนต่างๆ เหล่าน้ีมีความต้องการในการใช้
ทรัพยากรแตกต่างกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินด้วยผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
จะเป็นผู้จัดเตรียมแรงงาน เงินทุน และการจัดการ เป็นผู้ผลิตสินค้า หรือเป็นผู้ใช้สินค้าน้ันๆ ด้วย 

2) ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจการใช้ที่ดินอาจจะเป็นบุคคลเพียงคนเดียว เช่น 
หัวหน้าหมู่บ้าน กํานัน หรือรัฐมนตรี เป็นต้น หรืออาจจะเป็นคณะกรรมการกลุ่มหน่ึงก็ได้ ผู้มีหน้าที่
ตัดสินใจมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับแผนทั้งหมด และมีหน้าที่ทําให้แผนบังเกิดผลสําเร็จ นอกจากน้ียัง
เป็นผู้แนะนําหรือช้ีแนะแนวทางให้กับกลุ่มนักวางแผนเกี่ยวกับเป้าหมายของการวางแผน และเป็นผู้
เลือกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดีที่สุด จากทางเลือกที่เป็นไปได้ที่กลุ่มนักวางแผนเสนอมา 

3) กลุ่มนักวางแผน กลุ่มนักวางแผนประกอบด้วย นักวิชาการจากหลายสาขา เช่น นักวิชาการ
เกษตร วิศวกร นักสํารวจดิน นักเศรษฐศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น นักวิชาการสาขาต่างๆ 
เหล่าน้ีจะต้องทํางานร่วมกันเป็นทีม ในกลุ่มของนักวางแผนอาจประกอบด้วยนักวางแผนหน่ึงคน และผู้มี
ความชํานาญสาขาอ่ืนๆ อีก 1-2 คน ก็ได้ การทํางานเป็นกลุ่มต้องอาศัยการประสานงานและความ
ร่วมมืออย่างดีย่ิง นอกจากน้ีอาจจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัย
เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนักวางแผนก็ได้ 

2.1.8 หลักการของการวางแผน 
หลักของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไปน้ี เป็นหลักการที่ใช้กับการพัฒนาชนบทที่

เก่ียวข้องกับการกสิกรรม ป่าไม้ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การประมง และการจัดการลุ่มนํ้า ทั้งในระดับท้องถิ่น
ถึงระดับประเทศ ส่วนแผนการใช้ที่ดินเพ่ือชุมชน อุตสาหกรรม ด้านสังคม หรือการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวก หลักการข้างล่างน้ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงมากนัก แต่ก็อาจจะนําเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้บ้าง 

1) การวางแผนการใช้ที่ดินคือเรื่องของเหตุและผล กรรมวิธีการวางแผนจะเป็นขั้นตอน
ตามลําดับแห่งเหตุผลและข้อเท็จจริง ซึ่งจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการใช้ที่ดิน การ
รวบรวมเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา 

2) การวางแผนการใช้ที่ดินเป็นกรรมวิธีที่ยืดหยุ่นได้ แน่ใจได้เลยว่า ไม่มีคําตอบที่สมบรูณ์มน
การแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน ควรมีทางเลือกหลายๆ ทางให้ผู้ใช้ที่ดินได้มีโอกาสเลือก การเลือกทางเลือก
ของแผนที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับโอกาส หรือ เหตุการณ์ในขณะนั้น แต่แน่ใจได้เลยว่าเป็นการยากที่จะให้ทุกคน
พอใจ ถ้าแผนที่ออกมามีความถูกต้องน้อยมาก หรือผู้ใช้ที่ดินยอมรับน้อยมาก เราก็สามารถที่จะทบทวน
แผนใหม่ได้ 

3) การวางแผนการใช้ที่ดินต้องทํางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม การวางแผนการใช้ที่ดินต้อง
ทํางานร่วมกันระหว่างวิชาการหลายๆ สาขา เช่น นักวิชาการเกษตรนักสํารวจดิน นักวิชาการป่าไม้ 
นักวิชาการประมง เศรษฐกร นักวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ขนาดของกลุ่มอาจประกอบด้วยนัก
วางแผน 1 คน และนักวิชาการเกษตรสาขาอีก 1 -2 คน เป็นอย่างน้อย ขนาดของกลุ่มขึ้นอยู่กับขนาด
พ้ืนที่ ความซับซ้อนของทรัพยากรและปัญหา ลักษณะการทํางานจะต้องทําไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่ต่างฝ่าย
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ต่างทํา จะต้องอาศัยการประสานงานและความร่วมมืออย่างดีย่ิง ไม่เช่นน้ันแผนที่วางไว้อาจไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4) การวางแผนการใช้ที่ดินเก่ียวข้องกับหลายสาขา การวางแผนการใช้ที่ดินเป็นการทํางาน
เก่ียวกับที่ดินและการใช้ที่ดินทั้งหมด ซึ่งจําเป็นต้องเก่ียวข้องกับหลายสาขา เช่น ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 
ด้านวิศวกรรม ด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น โดยท่ัวๆ ไปแล้วกระทรวง
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะต้องสนับสนุนกรรมวิธีในการวางแผนและการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามแผน 

5) ความต้องการของมนุษย์กระตุ้นให้เกิดกระบวนการวางแผน ความต้องการของมนุษย์อาจ
ถูกกําหนดโดยกลุ่มงานแผนท่ีเข้าไปสัมผัสกับประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง หรืออาจถูกกําหนดขึ้นโดย
นโยบายของรัฐบาล หรือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติความต้องการของมนุษย์มีเพ่ิมขึ้นทุกๆ 
ปี เน่ืองจากจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น แต่ที่ดินที่มีอยู่มีจํากัด การวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของที่ดิน จะเป็นหนทางหน่ึงที่ช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพ่ิมขึ้นได้ 

6) แผนการใช้ที่ดินเป็นการวางแผนตามลําดับขั้น การวางแผนการใช้ที่ดินอาจทําได้โดยการ
วางแผนจากเบ้ืองต้นมาสู่เบ้ืองล่าง โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กําหนดแผน หรืออาจจะวางจากระดับล่าง
ขึ้นไปสู่ระดับบน ซึ่งผู้ใช้ที่ดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการทําแผน โดยเป็นผู้ศึกษา
ข้อมูลและปัญหาท้องถิ่น แล้วเสนอแผนขึ้นมาสู่ผู้บริหารระดับสูง 

7) แผนการใช้ที่ดินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แผนการใช้ที่ดินสามารถเปล่ียนแปลงได้ เมื่อ
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือได้รับข้อมูลใหม่ การติดตามและประเมินผลถูกนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและปัญหาที่ต้องทําให้ปรับปรุงแผนใหม่ ดังน้ัน การวางแผนจึงเป็น
ขบวนการท่ีไม่หยุดน่ิงและหมุนเวียนตลอดเวลา 

8) แผนการใช้ที่ดินต้องมีลักษณะผสมผสานในภาพรวมเดียวกัน แผนการใช้ที่ดินที่กําหนด
ออกมาจะต้องมีหลายทางเลือก ที่ดินที่เหมาะสําหรับการใช้ที่ดินประเภทหน่ึง อาจจะเหมาะสําหรับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอีกประเภทหน่ึงก็ได้ การมีทางเลือกการใช้ที่ดินหลายๆ ทางจะทําให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการใช้ที่ดินได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

2.1.9 ขั้นตอนในการวางแผนการใช้ที่ดิน 
การวางแผนการใช้ที่ดินจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ ประชาน ที่ดิน และองค์กรต่างๆ  
ประชาชนและความต้องการ เป็นองค์ประกอบอันหน่ึงของการวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นทั้งผู้

เอ้ืออํานวยให้มีการวางแผนและเป็นผู้ดําเนินการตามแผน ความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป มัก
เก่ียวข้องกับปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีวิต ได้แก่ อาหาร นํ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งความ
ต้องการในสิ่งเหล่าน้ีมีผลทําให้เกิดความขัดแย้งและวิธีการใช้ที่ดิน 

ที่ดิน หมายถึง พ้ืนที่ผิวโลกทั้งที่อยู่บนบกและส่วนที่อยู่ในนํ้า หรือหมายถึงส่วนประกอบต่างๆ 
ทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ความหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 
2526) ที่ดิน หมายถึง “พ้ืนที่ดินทั่วไป และให้ความหมายรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า 
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย” 

องค์กร หมายถึง หน่วยงานหรือตัวแทนต่างๆ ของรัฐ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการดําเนินการ
วาง แผนการใช้ที่ดิน บุคลากรในองค์กรจะเป็นผู้ที่ทําให้งานองค์กรสามารถดําเนินการไปได้ บุคลากรใน
องค์กรจะต้องประกอบไปด้วย ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจและสามารถปรับปรุงแผนได้ต้องมีนักวางแผน
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญสามารถดําเนินได้ตามที่ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจมอบหมายและเป็นผู้ปฎิบัติกรรมวิธี
การวางแผน และควรมีบุคคลอีก 2 คน หรือมากกว่าน้ัน ที่มีความชํานาญที่จะมาช่วยในการวางแผน นัก
วางแผนจะเป็นผู้คัดเลือกกลุ่มหรือคณะที่จะมาช่วยดําเนินการในการวางแผนการใช้ที่ดิน โดยคัดเลือก
จากบุคคลที่มีความชํานาญในสาขาต่างๆ สําหรับขั้นตอนในการวางแผนการใช้ที่ดินมีดังต่อไปน้ี 

1) ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนโครงการเพื่อจัดทําแผน 
ในการวางแผนการใช้ที่ดินโครงการใดโครงการหน่ึง จําเป็นต้องวางแผนในการดําเนินการให้

เหมาะสม โดยมีการปรึกษาหารือระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้องในการจัดทําแผน ในการวางแผนโครงการ 
เพ่ือจัดทําแผนจะต้องมีรายละเอียดที่ต้องดําเนินการ ดังน้ี (1) กําหนดพื้นที่ที่จะทําการวางแผน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยที่ต้ัง ขนาดขอบเขตของพ้ืนที่เส้นทางในการเข้าพ้ืนที่ และเหตุผลที่ต้องเข้าไปดําเนินการ
วางแผนในพ้ืนที่ที่กําหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจในการอนุมัติโครงการ มีข้อมูลเพียงพอที่จะ
อนุมัติโครงการ (2) กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการให้เด่นชัด เพ่ือจะได้กําหนดกิจกรรม
ในการดําเนินงานได้ถูกต้อง ผลการวางแผนที่ออกมาจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ๖3) กําหนดกรอบของแผนและระดับของแผน จะต้องวางกรอบโครงร่างของให้เด่นชัดว่า 
Output ที่ออกมา คืออะไร ใครคือผู้ใช้แผน ต้องการความละเอียดของแผนมากน้อยแค่ไหน จะได้
กําหนดระดับขอบแผนได้ถูกต้อง (4) กําหนดช่วงระยะเวลาในการดําเนินงาน การจัดการแผนการใช้
ที่ดินจะต้องกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานให้แน่นอน อาจจะเป็น 1 ปี 2 ปี หรือ 5 ปี แต่ระยะเวลา
ในการดําเนินการไม่ควรยาวนานมากนัก เพราะอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ทันเหตุการณ์  (5) จัดทํา
งบประมาณและเตรียมกําลังในการดําเนินการ งบประมาณในการจัดทําแผนจะต้องมีรายละเอียดอย่าง
เด่นชัดว่า มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จะต้องใช้ปีละเท่าใด ทั้งโครงการจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และ
วางแผนใช้เงินที่เหมาะสม นอกจากน้ีต้องพิจารณาว่าอัตรากําลังคนที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่กับปริมาณงาน
และระยะเวลาที่กําหนดไว้ ถ้าไม่พอจะต้องใช้กําลังคนเพ่ิมเท่าใด 

2) ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความ 
ต้องการของท้องถ่ิน แผนพัฒนาท้องถ่ินและนโยบายของรัฐ ข้อมูลทางกายภาพที่ศึกษาได้แก่ สภาพ
ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ําสภาพการใช้ที่ดินเป็นต้น ข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่ศึกษาได้แก่ ลักษณะทั่วไปของประชากร การถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร ปริมาณ
และสภาพการผลิตทางการเกษตร แรงงานที่ใช้ในการเกษตร การศึกษาฯลฯ ข้อมูลเหล่าน้ีจําเป็นต้อง
ศึกษาอย่างละเอียด เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาจะได้นํามา
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข การศึกษาความต้องการท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น จะทําให้นักวางแผน
ทราบว่าคนในชุมชนน้ันต้องการอะไร และต้องการพัฒนาอะไร จะได้นําไปพิจารณากําหนดแผนให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการน้ันๆ แผนที่กําหนดขึ้นมาอาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่หมด แต่ก็มี
ทางเลือกอ่ืนๆ ให้คนในชุมชนน้ันๆ ได้ตัดสินใจด้วยความมั่นใจว่า สิ่งที่จะพัฒนาน้ันมีความเป็นไปได้ที่จะ
ประสบความสําเร็จสูง ลดการเสี่ยงนอกจากน้ีการที่ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผน โอกาส
ในการยอมรับแผนที่กําหนดขึ้นมาก็มีสูง การนํานโยบายของรัฐไปสู่แผนเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิง แผนที่
กําหนดขึ้นมาจะต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ แผนน้ันจึงจะมีความเป็นไปได้สูงในการนําไปสู่การ
ปฏิบัติ 
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3) ขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่าที่ดิน การประเมินค่าที่ดินประกอบด้วย การประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินด้านกายภาพ และการประเมินค่าที่ดินทางเศรษฐกิจ 

การประเมินความเหมาะสมของที่ดินทางด้านกายภาพ เป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วย
ที่ดินต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการที่แตกต่างกัน ทําให้ทราบว่าที่ดินแต่ละ
หน่วยมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรือไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ 

การประเมินค่าที่ดินทางเศรษฐกิจ เป็นการประเมินด้านปริมาณ ซึ่งจะให้คําตอบในด้านผลผลิต
ที่ได้รับ ตัวเงินในการลงทุน ตัวเงินจากผลตอบแทนท่ีได้รับผลจากการประเมินนักวางแผนสามารถนํามา
พิจารณากําหนดทางเลือกการใช้ที่ดินเหมาะสมได้หลายๆ ทาง 

  
4) ขั้นตอนท่ี 4 กําหนดแผนการใช้ที่ดิน 
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการประเมิน

คุณภาพที่ดิน ได้นําข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้พิจารณากําหนดเขตการใช้ที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การใช้ที่ดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์ต่อหน่วยพ้ืนที่สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้แผนการใช้ที่ดินที่กําหนด
ขึ้น จําเป็นต้องกําหนดทิศทางให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จะต้องแสดงทางเลือก
การใช้ประโยชน์ที่ดินหลายๆ ทาง พร้อมทั้งแนวทางจัดการในแต่ละเขตการใช้ที่ดิน 

5) ขั้นตอนท่ี 5เผยแพร่แผนและนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้แผนการใช้ที่ดินที่กําหนดไว้ถูกนําไปปฏิบัติ จําเป็นต้องเผยแพร่ผลงานสู่หน่วยงานของรัฐ

ที่เก่ียวข้อง หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ปฏิบัติหรือเผยแพร่สู่ประชาชน ให้ประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติอีกทอด
หน่ึงการนําแผนไปสู่การปฏิบัติน้ัน เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินใจ หน่วยงานผู้ปฏิบัติการและประชาชนใน
พ้ืนที่ หน่วยผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ หน่วยงานผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่จะต้องเป็นผู้จัดทําแผนการปฏิบัติ โดยให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย แล้วนําเสนอผู้มีอํานาจในการตัดสินใจอนุมัติแผน ผู้
ตัดสินใจจะต้องหางบประมาณให้แก่หน่วยงานท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาไปดําเนินการ บางครั้งผู้มีอํานาจใน
การตัดสินใจจะเป็นผู้จัดทําแผนการปฏิบัติ พร้อมทั้งหางบประมาณ แล้วสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไป
ดําเนินการ ซึ่งวิธีการหลังน้ีประชาชนในพ้ืนที่อาจจะไม่ยอมรับแผนปฏิบัติก็ได้ 

6) ขั้นตอนท่ี 6 การตรวจสอบการประเมินผลและการปรับปรุงแผน 
เมื่อแผนการใช้ที่ดินถูกนําไปปฏิบัติแล้ว ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลว่า แผนการใช้ที่ดิน

ที่กําหนดไว้ สามารถนําไปปฏิบัติได้แค่ไหน เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่มีปัญหา
อะไรในการนําแผนไปปฏิบัติ ผลที่ตอบแทนที่ได้รับมีมากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดที่จะต้องแก้ไขบ้างถ้าแผนที่
กําหนดขึ้นมาสามารถนําไปปฏิบัติได้น้อยหรือไม่สามารถนําไปปฏิบัติ ก็จําเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
แผน (บัณฑิต, 2535) 
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รูปที ่2-1 ลําดับการวางแผนการใช้ที่ดิน 

ท่ีมา : ดัดแปลงจากบัณฑิต (2535)  
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2.2  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System: GIS) 
ความหมายของคําว่า “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information 

System : GIS )” ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือ
กระบวนการทํางานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กําหนดข้อมูลและสารสนเทศ 
ที่มีความสัมพันธ์กับตําแหน่งในเชิงพ้ืนที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตําแหน่งในแผนท่ี ตําแหน่ง 
เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนท่ีใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และ
ฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะห์ด้วย GIS และทําให้สื่อความหมายในเรื่องการเปล่ียนแปลงที่
สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกทําลาย การ
เปลี่ยนแปลงของการใช้พ้ืนที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่าน้ี เมื่อปรากฏบนแผนที่ทําให้สามารถแปลและส่ือ
ความหมาย ใช้งานได้ง่าย (ศรินยา, 2554) 

GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเช่ือมโยง
กับสภาพภูมิศาสตร์อ่ืนๆ สภาพท้องที่ สภาพการทํางานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและพ้ืนที่
จริงบนแผนที่ ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS น้ันสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ 
ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) 
แผนที่ (map) ที่เช่ือมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database)การ
เช่ือมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน จะทําให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้
พร้อมๆ กัน เช่นสามารถจะค้นหาตําแหน่งของจุดตรวจวัดควันดํา – ควันขาวได้โดยการระบุช่ือจุดตรวจ 
หรือในทางตรงกันข้าม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตําแหน่งที่เลือกขึ้นมา ซึ่งจะ
ต่างจาก MIS ที่แสดง ภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกับรูปภาพ
น้ัน  เช่นใน  CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว แต่แผนที่ ใน  GIS จะมี
ความสัมพันธ์กับตําแหน่งในเชิงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่แน่นอน ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิง
พ้ืนที่และข้อมูลเชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงตําแหน่งที่มีอยู่จริงบนพ้ืนโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ (Geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับ
พ้ืนผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมีตําแหน่งจริงบนพ้ืนโลกหรือในแผนที่ เช่น ตําแหน่ง
อาคาร ถนน ฯลฯ สําหรับข้อมูล GIS ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพ้ืนโลกได้โดยทางอ้อมได้แก่ ข้อมูลของ
บ้าน (รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อมูลที่อยู่ เราสามารถ
ทราบได้ว่าบ้านหลังน้ีมีตําแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพ้ืนโลก เน่ืองจากบ้านทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซ้ํากัน 
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รูปที่  2-2  ลกัษณะเปน็ข้อมูลเชิงพืน้ที่ (Spatial Data) 

 
2.2.1 องค์ประกอบของ GIS ( Components of GIS ) 

องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้นตอนการทํางาน (Methods) ข้อมูล (Data) และบุคลากร 
(People) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 

(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น 
Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการนําเข้าข้อมูล ประมวลผลแสดงผล และ
ผลิตผลลัพธ์ของการทํางาน 

(2) โปรแกรม คือชุดของคําสั่งสําเร็จรูป เช่น โปรแกรม ArcGIS, MapInfo ฯลฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยฟังก์ช่ัน การทํางานและเครื่องมือที่จําเป็นต่างๆ สําหรับนําเข้าและปรับแต่งข้อมูล, จัดการ
ระบบฐานข้อมูล, เรียกค้น, วิเคราะห์ และ จําลองภาพ 

(3) ข้อมูล คือข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลโดย
ได้รับการดูแล จากระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญรองลงมาจาก
บุคลากร 

(4) บุคลากร คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้นําเข้า
ข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เช่ียวชาญสําหรับวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลใน
การตัดสินใจ บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบ GIS เน่ืองจากถ้าขาดบุคลากร ข้อมูลที่
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มีอยู่มากมายมหาศาลน้ัน ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกนําไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้
ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS 

(5) วิธีการหรือขั้นตอนการทํางาน คือวิธีการที่องค์กรน้ันๆ นําเอาระบบ GIS ไปใช้งานโดย
แต่ละ ระบบแต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่างกันออกไป ฉะน้ันผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการในการจัดการ
กับปัญหาที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับของหน่วยงานน้ันๆ เอง 

2.2.2 หน้าที่ของ GIS ( How GIS Works ) ภาระหน้าที่หลักๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ควรจะมีอยู่ด้วยกัน 5 อย่างดังน้ี 

(1) การนําเข้าข้อมูล (Input) ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (digital 
format) เสียก่อน เช่น จากแผนท่ีกระดาษไปสู่ข้อมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนําเข้าเช่น Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็นต้น 

(2) การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจําเป็นต้อง
ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรือสเกล (scale) ที่แตกต่างกัน 
หรือใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่าน้ีจะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกันเสียก่อน 

(3) การบริหารข้อมูล (Management) ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS จะถูกนํามาใช้
ในการบริหารข้อมูลเพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ที่ได้รับการเช่ือถือและนิยมใช้
กันอย่างกว้างขวางที่สุด คือ DBMS แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (DBMS) 
ซึ่งมีหลักการทํางานพ้ืนฐานดังน้ีคือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ในรูปของตารางหลายๆ ตาราง 

(4) การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Query and Analysis) เมื่อระบบ GIS มีความพร้อม
ในเร่ืองของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนําข้อมูลเหล่าน่ีมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ เช่น ใครคือเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในที่ดินผืนที่ติดกับโรงเรียน เมืองสองเมืองน้ีมีระยะห่างกันก่ีกิโลเมตร ดินชนิดใดบ้างที่เหมาะ
สําหรับปลูกอ้อย หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่ายๆ เช่น ช้ีเมาส์ไปในบริเวณที่ต้องการแล้วเลือก (point 
and click) เพ่ือสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากน้ีระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการ วิเคราะห์ เช่น 
การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis)  
เป็นต้น หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่ายๆ เช่น ช้ีเมาส์ไปในบริเวณที่ต้องการแล้วเลือก (point and 
click) เพ่ือสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากน้ีระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การ
วิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximityหรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็นต้น 

(5) การนําเสนอข้อมูล (Visualization) จากการดําเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมายหรือทําความเข้าใจ การ
นําเสนอข้อมูลที่ ดี เช่น การแสดงชาร์ต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานที่จริง 
ภาพเคล่ือนไหว แผนท่ี หรือแม้กระทั้งระบบมัลติมีเดียสื่อต่างๆ เหล่าน้ีจะทําให้ผู้ใช้เข้าใจความหมาย
และมองภาพของผลลัพธ์ที่กําลังนําเสนอได้ดีย่ิงขึ้น อีก ทั้งเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังอีกด้วย 
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รูปที่  2-3  องค์ประกอบของ GIS ( Components of GIS ) 

 

2.2.3 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ที่มีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการจัดเก็บระบบข้อมูลซึ่งมีอยู่มากมายในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา
ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ทําให้ในปัจจุบันได้มีการนํา GIS มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้ง
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน การใช้งานระบบสารสนเทศจะมีประโยชน์มากในการศึกษาด้าน
ภูมิศาสตร์ ถ้ารู้จักการใช้งาน การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะต้องมีเป้าหมายชัดเจน รู้จัก
คัดเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ การใช้งานจะต้องวางแผนงานในการกําหนดคุณภาพ มาตราส่วนของข้อมูล
และที่สําคัญคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
ตลอดเวลา การบูรณาการข้อมูลหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน และสามารถสร้างแบบจําลองทดสอบ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนที่มีการลงมือปฏิบัติจริง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สําคัญได้แก่ 

(1) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การกําหนดพ้ืนที่ป่าไม้ แหล่งนํ้า ทั้งบนผิวดิน
และใต้ดิน ธรณีวิทยาหินและแร่ ชายฝั่งทะเลและภูมิอากาศ 

(2) ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร เช่น การแบ่งช้ันคุณภาพพ้ืนที่เกษตร ดินเค็มและดิน
ปัญหาอ่ืน ความเหมาะสมของพืชในแต่ละพ้ืนที่ การจัดระบบนํ้าชลประทาน การจัดการด้านธาตุอาหารพืช 

(3) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การแพร่กระจายของฝุ่นและก๊าซ การกําหนดจุดเก็บ
ตัวอย่างจาก รงงาน การป้องกันความเสียหายของโบราณสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยวการป้องกันไฟไหม้
ป่า เป็นต้น 

(4) ด้านสังคม เช่น ความหนาแน่นของประชากร เพศ อายุ การศึกษา แรงงาน ตําแหน่ง
ของโรงเรียนและการเดินทางของนักเรียน เป็นต้น 

(5) ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ของประชากรของหมู่บ้าน ตําบล สินค้าหลัก ตําแหน่งที่ต้ัง
ของโรงงานประเภทต่างๆ เป็นต้น 



2-14 
 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.2.4 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary คือ พจนานุกรมข้อมูล ที่แสดงรายละเอียด
ตารางข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล (Database) ซึ่งประกอบด้วยรีเลช่ัน (Relation Name), แอตทริบิวต์ 
(Attribute), ช่ือแทน (Aliases Name), รายละเอียดข้อมูล (Data Description), แอตทริบิวโดเมน 
(Attribute Domain), ฯลฯ  ทํ าให้ สามารถค้นหารายละเอียดที่ ต้องการได้สะดวกมาก ย่ิงขึ้ น  
พจนานุกรมข้อมูลเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบของพจนานุกรมโดยทั่วไปและรูปแบบของข้อมูลใน
ระบบงานคอมพิวเตอร์  เพ่ืออธิบายชนิดของข้อมูลแต่ละตัวว่าเป็น ตัวเลข อักขระ ข้อความ หรือวันที่ 
เป็นต้น  เพ่ือช่วยในการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ในการอ้างอิงหรือค้นหาที่เก่ียวกับข้อมูล  หรือจะเรียก
ง่ายๆ ว่า Data Dictionary คือ เอกสารที่ใช้อธิบายฐานข้อมูลหรือการจัดเก็บฐานข้อมูล  ซึ่ง Data 
Dictionary มีประโยชน์ ดังน้ี  จัดเก็บรายละเอียดข้อมูล  แสดงความหมายที่เก่ียวกับระบบ  ทําเอกสาร
ที่บอกคุณลักษณะของระบบ  และหาข้อบกพร่องและสิ่งที่หายไปจากระบบ 
 

2.3 หลักการจําแนกพื้นท่ีลุ่มน้ํา 
ลุ่มนํ้า (Watershed, Basin, Catchment) หมายถึง พ้ืนที่รับนํ้าตามธรรมชาติ จากฝนที่ตกลง

ในพ้ืนที่น้ันแล้วไหลลงสู่ที่ตํ่า ไปรวมตัวกันเป็นลํานํ้าสายเล็ก และไหลรวมตัวกันลงสู่ลํานํ้าสายใหญ่ขึ้นไป 
จนในที่สุดไหลออกจาก พ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่จุดหน่ึงของลํานํ้า ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากําหนดได้ด้วยแนวเส้นสันปัน
นํ้าที่เริ่มตรงจุดไหลออกของลุ่มนํ้าแล้วแผ่ครอบคลุมทั้งสอง ด้านของลํานํ้าไปจนถึงต้นนํ้าลําธาร ขนาด
ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเลื่อนจุดไหลออกไปทางท้ายนํ้า จนในที่สุดพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจะใหญ่ที่สุด
ที่จุดไหลออกสู่ทะเล  ขนาดของลํานํ้าและลุ่มนํ้าสามารถจัดลําดับจากเล็กไปหาใหญ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับลักษณะ การไหลของน้ําในลํานํ้าดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ 2-1  จําแนกลักษณะการไหลในลําน้ํา 

ลําดับลําน้ํา การเกิด ลักษณะการไหลในลําน้าํ 
1 เป็นลําน้ําเร่ิมต้น มีน้ําไหลหลังฝนตกประมาณครึ่งวัน 

2 ลําน้ําลําดับท่ี 1 ไหลมาบรรจบกัน มีน้ําไหลหลังฝนตกประมาณ 1 - 2 วัน 

3 ลําน้ําลําดับท่ี 2 ไหลมาบรรจบกัน มีน้ําไหลหลังฝนตกประมาณ 3 - 5 วัน 

4 ลําน้ําลําดับท่ี 3 ไหลมาบรรจบกัน มีน้ําไหลหลังฝนตกประมาณ 6 - 9 วัน  

ส่วนใหญ่จะมีน้ําไหลช่วงฤดูฝน 5 - 6 เดือน 

5 ลําน้ําลําดับท่ี 4 ไหลมาบรรจบกัน มีน้ําไหลนานประมาณ 7 - 8 เดือน 

6 ลําน้ําลําดับท่ี 5 ไหลมาบรรจบกัน มีน้ําไหลนานประมาณ 9 -12 เดือน 

7 ลําน้ําลําดับท่ี 6 ไหลมาบรรจบกัน เป็นลําน้ําขนาดใหญ่มีน้ําไหลตลอดปี 

8 ลําน้ําลําดับท่ี 7 ไหลมาบรรจบกัน เป็นลําน้ําขนาดใหญ่มีน้ําไหลตลอดปี 
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2.2.1 การจัดแบ่งลุ่มนํ้าในประเทศไทย   คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (2532) การ
จัดแบ่งลุ่มนํ้าในประเทศไทย   ออกเป็น 3 ขนาด คือ 

1) ลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ เป็นหน่วยพ้ืนฐานของทรัพยากรนํ้า และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผน
ระดับประเทศ ส่วนใหญ่เป็นลุ่มนํ้าลําดับที่ 7 ขึ้นไป หรือบริเวณพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชายฝั่งพ้ืนที่ประเทศไทย
สามารถแบ่งเป็นลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ได้ 25 ลุ่มนํ้า 

2) ลุ่มนํ้าขนาดกลาง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,000 - 5,000 ตารางกิโลเมตร เหมาะสําหรับการ
วางแผนระดับจังหวัด โดยทั่วไปมีลํานํ้าหลักเป็นลํานํ้าลําดับที่ 5 และ 6 เกิดจากลุ่มนํ้าขนาดเล็กหลายลุ่ม
นํ้ามารวมกัน ดังน้ัน การพัฒนาลุ่มนํ้าของจังหวัดจึงเป็นการพัฒนาลุ่มนํ้าขนาดกลาง 

3) ลุ่มนํ้าขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ประมาณ 200 - 400 ตารางกิโลเมตร หรือมีหมู่บ้านประมาณ 40 
- 50 หมู่บ้าน จะมีลํานํ้าสายหลักเป็นลํานํ้าลําดับที่ 4 ลุ่มนํ้าขนาดเล็กเหมาะกับการวางแผนพัฒนาแหล่ง
นํ้าระดับอําเภอ  

2.2.2 การแบ่งกลุ่มลุ่มนํ้าสาขา คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (2541)ได้แบ่งพ้ืนที่
ประเทศไทยออกเป็นลุ่มนํ้าสําคัญ 25 ลุ่มนํ้า และแบ่งออกเป็นลุ่มนํ้าย่อย 254 ลุ่มนํ้าย่อย มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
รวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร (ยังไม่รวมพ้ืนที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 
สําหรับรายช่ีอลุ่มนํ้าหลัก 25 ลุ่มนํ้าในประเทศไทย ประกอบด้วย 

1) กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าโขง มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 188,645 ตารางกิโลเมตรรายช่ือลุ่มนํ้าหลักมี
ดังน้ี ลุ่มนํ้าโขง ลุ่มนํ้ากก ลุ่มนํ้าชี ลุ่มนํ้ามูล ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ รวมมีลุ่มนํ้าสาขาจํานวน 95 ลํานํ้า 

2) กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าสาละวิน มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 17, 920 ตารางกิโลเมตร ลุ่มนํ้าหลักคือ 
ลุ่มนํ้าสาละวิน โดยมีลุ่มนํ้าสาขาจํานวน 17 ลํานํ้า 

3) กลุ่มลุ่มนํ้าเจ้าพระยา-ท่าจีน มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 157,925 ตารางกิโลเมตร รายช่ือลุ่มนํ้า
หลักมีดังน้ี ลุ่มนํ้าปิง ลุ่มนํ้าวัง ลุ่มนํ้ายม ลุ่มนํ้าน่าน ลุ่มนํ้าสะแกกรัง ลุ่มนํ้าป่าสัก ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ลุ่ม
นํ้าท่าจีน รวมมีลุ่มนํ้าสาขาจํานวน 70 ลํานํ้า 

4) กลุ่มลุ่มนํ้าแม่กลอง มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 30,836 ตารางกิโลเมตร ลุ่มนํ้าหลักคือ ลุ่มนํ้าแม่
กลอง โดยมีลุ่มนํ้าสาขาจํานวน 11 ลํานํ้า 

5) กลุ่มลุ่มนํ้าบางปะกง มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 18,458 ตารางกิโลเมตร รายช่ือลุ่มนํ้าหลักมีดังน้ี 
ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี ลุ่มนํ้าบางปะกง รวมมีลุ่มนํ้าสาขาจํานวน 8 ลํานํ้า 

6) กลุ่มลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 13,829 ตารางกิโลเมตร  ลุ่ม
นํ้าหลักคือ ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีลุ่มนํ้าสาขาจํานวน 6 ลํานํ้า 

7) กลุ่มลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 12,347 ตารางกิโลเมตร
รายช่ือลุ่มนํ้าหลักมีดังน้ี ลุ่มนํ้าเพชรบุรี ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ รวมมีลุ่มนํ้าสาขาจํานวน 8 
ลํานํ้า  
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8) กลุ่มลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) มีพ้ืนทีลุ่มนํ้ารวม 50,930 ตารางกิโลเมตร
รายช่ือลุ่มนํ้าหลักมีดังน้ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มนํ้าตาปี ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้า
ปัตตานี รวมมีลุ่มนํ้าสาขาจํานวน 26 ลํานํ้า  

9) กลุ่มลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 20,473 ตาราง
กิโลเมตร ลุ่มนํ้าหลักคือ ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีลุ่มนํ้าสาขาจํานวน 13 ลํานํ้าประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 511,361 ตารางกิโลเมตร ใน 25 ลุ่มนํ้าหลัก (แม่นํ้า) และ มีลุ่มนํ้าสาขา (ลํานํ้า) 
จํานวน 254 ลํานํ้า 
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รูปที่ 2-4  การแบ่ง 25 ลุ่มน้ําหลัก (แม่น้ํา) 
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2.4 การกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า เป็นการแบ่งเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าโดยมุ่งเน้นที่คุณสมบัติของพ้ืนที่ต่อ

การพังทลายของดิน และความเปราะบางทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลักปฏิบัติในการกําหนดขอบเขต พ้ืนที่ใด
ที่มีดินและสิ่งแวดล้อมเปราะบางง่ายต่อการชะล้างพังทลายจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร 
ส่วนพ้ืนที่ใดมีความคงทนต่อการพังทลายของดินก็สามารถนําไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
ตามลําดับต่อไป การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้ากระทําโดยการใช้ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางกายภาพ
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการชะล้างพังทลายของพื้นที่ เป็นตัวแปรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยาก และเป็น
อิสระซึ่งกันและกัน ซึ่งได้ทั้งหมด 5 ตัวแปร คือ ความลาดชัน (SLOPE) ความสูงของพ้ืนที่ (ELEV) 
ลักษณะแผ่นดิน (LANDF) ลักษณะทางธรณีวิทยา (GEOL) และชนิดดิน (SOIL) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดจะ
นํามามาสร้างความสัมพันธ์กับค่าช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า (WSC) ในรูปแบบของสมการสหสัมพันธ์มาตรฐาน 
เพ่ือการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าของประเทศไทยดังน้ี (เกษม, 2560) 

 WSC = a + b(SLOPE) + c(ELEV) + d(LANDF) + e(GEOL) + f(SOIL) + FOR + MIN 
      เมื่อ WSC คือ ค่าช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
      SLOPE คือ ความลาดชันเฉลี่ย (ค่าที่อ่านได้ใน 1 ตารางกิโลเมตร หรือใน 1 กริด) 
       ELEV คือ ความสูง (ค่าเฉล่ียความสูงจากระดับนํ้าทะเล/10 ใน 1 ตารางกิโลเมตร) 
       LANDF คือ ลักษณะแผ่นดิน (ค่าคะแนนของลักษณะแผ่นดิน ใน 1 ตารางกิโลเมตร) 
       GEOL คือ ลักษณะทางธรณีวิทยา (ค่าคะแนนทางธรณีวิทยาใน 1 ตารางกโิลเมตร) 
      SOIL คือ ชนิดดิน (ค่าคะแนนสมบัติของชนิดดินใน 1 ตารางกิโลเมตร) 
      a, b, c, d, e และ f คือ ค่าคงที่ของตัวแปร 

นอกจากน้ียังได้นําตัวแปรที่มาผนวกเพ่ือแสดงถึงสถานภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ FOR คือ 
สถานภาพปกคลุมของพ้ืนที่ป่าไม้ (ขณะดําเนินการศึกษา) MIN คือ ศักยภาพการทําเหมืองแร่ (ขณะ
ดําเนินการศึกษา) การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าของประเทศไทย ได้จัดแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ออกเป็น 5 
ช้ัน โดยมีลักษณะสังเขปดังน้ี พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่หน่ึง เป็นพ้ืนที่สูงอยู่ตอนบนของลุ่มนํ้า ภูเขาสูงชัน 
หุบเขา หน้าผา ความลาดชันสูง (มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์) มีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม จากการเปล่ียนแปลง การใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เพ่ือเป็นพ้ืนที่
ต้นนํ้าลําธาร  

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่สอง เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเป็นต้นนํ้าลําธารรองลงมา มักเป็น
ภูเขาสูง สันเขามน ไหล่เขาที่มีแนวลาดเทปานกลาง ความลาดชันอยู่ระหว่าง 30-50 เปอร์เซ็นต์ ดินง่าย
ต่อการชะล้างพังทลาย ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า สามารถนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการที่สําคัญเช่น การทํา
ไม้ และเหมืองแร่ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดรัดกุม พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่
สาม มักมีลักษณะเป็นที่ลาดเขา ตีนเขา ที่ราบข้ันบันไดสลับเนินเขา และพ้ืนที่ริมร่องนํ้า มีความลาดชัน
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อยู่ระหว่าง 25-35 เปอร์เซ็นต์ ดินพังทลายง่ายถึงปานกลาง สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการกสิกรรม
ประเภทไม้ยืนต้นได้ แต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เข้มงวด เช่น การทําขั้นบันไดดิน เป็นต้น 

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่สี่ เป็นพ้ืนที่เชิงเขา เนินเขาเต้ีย ที่ราบข้ันบันได พ้ืนที่สองฝั่งลํานํ้า มี
ความลาดชันอยู่ระหว่าง 6-25 เปอร์เซ็นต์ ดินค่อนข้างลึก ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง และมี
สมรรถนะการพังทลายตํ่า สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในกิจการพืชไร่ ที่ต้องมีมาตรการอนุรักรักษ์ดินและ
นํ้าพอสมควร  

 
รูปที่ 2-5  มโนทัศน์ของลักษณะชั้นคุณภาพลุ่มน้ําต่างๆ ลุ่มน้ําที่สําคัญของประเทศไทย 
ท่ีมา เกษม (2560) 

พ้ืนที่ ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่ห้า เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม หรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย ตํ่ากว่า 5 
เปอร์เซ็นต์ดินลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์สูง มีความคงทนต่อการชะล้างพังทลาย สามารถใช้
ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา และกิจกรรมอ่ืนๆ  

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการศึกษาเพื่อการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่สําคัญของประเทศ
ไทย คือ  

           1) แผนแม่บทของการวางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าต่างๆ ทั่วประเทศ  
           2) มาตรการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
           3) แนวทางในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรภายในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่ถูกต้องเหมาะสม 
มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มนํ้า สรุปได้ดังน้ี 
พ้ืนที่ ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ช้ันที่ 1A, มติคณะรัฐมนตรีกําหนดห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะพ้ืนที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนอย่างเด็ดขาดทุกกรณี ทั้งน้ีเพ่ือรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้า 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 เรื่อง ขอผ่อนผันใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1A, เพ่ือ

ก่อสร้างทางเพ่ือความม่ันคง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ใช้
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1A, ก่อสร้างทางเพ่ือความมั่นคงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จํานวน 3 เส้นทาง โดยยกเว้น
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ไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2519 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ต่อไปจะไม่อนุมัติ
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1A, อีกไม่ว่ากรณีใด 

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ช้ันที่ 1B, มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้าง
ถนนผ่าน หรือการทําเหมืองแร่ หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน และ
กรณีส่วนราชการใดมีความจําเป็นที่ต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องจัดทํารายงานการเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป 

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ช้ันที่ 2 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมป่าไม้ เหมือง
แร่ แต่ต้องควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินอย่างเข้มงวดกวดขัน และการใช้ที่ดินเพ่ือกิจกรรมทางด้าน
การเกษตรกรรม ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด 

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ช้ันที่ 3 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมป่าไม้ เหมืองแร่ 
กสิกรรม หรือกิจการอ่ืนๆ แต่ต้องมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์ดิน
และน้ํา 

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ช้ันที่ 4 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ใช้พ้ืนที่ทุกกิจกรรม แต่หากใช้
พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม ต้องเป็นบริเวณท่ีมีความลาดชันไม่เกิน 28 เปอร์เซ็นต์ และต้องมีการวางแผน
ใช้ที่ดินตามมาตรการการอนุรักษ์ดินและนํ้า 

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ช้ันที่ 5 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ใช้พ้ืนที่ได้ทุกกิจกรรมความหมาย
อ่ืนที่ควรรู้เก่ียวกับช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า ลักษณะพิเศษต่างๆ ในการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าทุกลุ่มนํ้าพ้ืนที่
ช้ันลุ่มนํ้าที่ 1A, และ 1B, หากมีพ้ืนที่ใดที่มีศักยภาพ แร่หินปูน และหินประดับ ชนิดหินอ่อน และ
หินแกรนิต ที่รัฐมีข้อผูกพันเป็นประทานบัตรแล้ว รวมท้ังพ้ืนที่บริเวณที่ได้รับความเห็นชอบกับรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว ก่อนมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบเรื่องการ
กําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าดังกล่าว ให้ใช้สัญลักษณ์ เป็น 1A,M และ 1B,M ตามลําดับ 

ในการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าภาคใต้เพ่ิมเติม 
พ้ืนที่ช้ันลุ่มนํ้า 1A,R หมายถึง พ้ืนที่ช้ันลุ่มนํ้า 1A, ซึ่งมีสวนยางปรากฎอยู่ในแผนที่สวนยางปี 

2529 ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรพ้ืนที่ช้ันลุ่มนํ้า 1B,R หมายถึง พ้ืนที่ช้ันลุ่มนํ้า 1B, ซึ่งมี
สวนยางปรากฎอยู่ในแผนที่สวนยางปี 2529 ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ในการกําหนดช้ัน
คุณภาพลุ่มนํ้า ชีและมูล เพ่ิมเติม 

ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแต่ละช้ันคุณภาพจะแบ่งเป็นช้ัน 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B 
ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่มีสัญลักษณ์ A หมายถึง พ้ืนที่ที่มีสภาพป่าปรากฏอยู่ในปี 2525 สัญลักษณ์ B 
หมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่มีสภาพป่าปรากฎอยู่ในปี 2525 

การกําหนดสภาพป่าเสื่อมโทรม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการกําหนด

สภาพป่าเสื่อมโทรม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 เรื่อง ขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการกําหนดสภาพป่าเสื่อมโทรม 
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ป่าเสื่อมโทรม หมายความว่า ป่าที่มีสภาพเป็นป่าไม้ร้าง หรือทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มี
ค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อยและป่าน้ันยากที่จะฟ้ืนคืนดีตาม
ธรรมชาติได้ 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการกําหนดสภาพป่าเสื่อมโทรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2530 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 คือ 

เป็นป่าไม้ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่าน้ันยากที่จะกลับฟ้ืน
คืนดีได้ตามธรรมชาติ โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลําต้นตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ต้ังแต่ 50 – 100 
เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความเกิน 100 เซนติเมตรขึ้น
ไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น 

ในกรณีที่ป่าน้ันอยู่ในพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารช้ันที่ 1A, ช้ันที่ 1B, และชั้นที่ 2 แม้จะมีต้นไม้น้อย
เพียงใดก็ตาม ก็มิให้กําหนดเป็นป่าเสื่อมโทรม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2560) 

กระบวนการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขาโดยใช้แบบจําลองภูมิสารสนเทศและ
การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนแบบจําลอง ดําเนินการทดลองวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้า
ยมโดยการประยุกต์ใช้แบบจําลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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บทที่ 3 
ข้อมูลทั่วไป 

3.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน เป็นลุ่มนํ้าหลักลําดับที่ 1 จากจํานวน 25 ลุ่มนํ้าหลักของประเทศ  

(กรมทรัพยากรนํ้า, 2550) แม่นํ้าสาละวิน เป็นแม่นํ้านานาชาติ โดยช่วงที่ผ่านพรมแดนไทย-พม่าความยาว
ประมาณ 127 กิโลเมตร. ลุ่มนํ้าสาละวินในประเทศไทยครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ บางส่วนของ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนที่ 11,941,225  ไร่ หรือ  19,105.96 ตารางกิโลเมตร  

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน  ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16๐ 16' เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 18๐ 33' เหนือ 
และระหว่างเส้นแวงที่ 97๐ 20' ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 99๐ 42' ตะวันออก ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน   
มีอาณาเขตติดต่อ คือ 

อาณาเขต  
ทิศเหนือ  ติดต่อ  ประเทศเมียนมา 
ทิศใต้    ติดต่อ แม่นํ้าแควใหญ่ตอนบน (1402) 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ แม่นํ้าแม่แตง (0604) นํ้าแม่ริม (0606) นํ้าแม่งาน (0608) นํ้าแม่แจ่ม

ตอนบน (0612) นํ้าแม่แจ่มตอนล่าง (0613) แม่นํ้าปิงส่วนที่ 3 (0611)     นํ้า
แม่ต่ืน (0615) ห้วยแม่ท้อ (0617) แม่นํ้าปิงส่วนที่ 4 (0616) และคลองวัง
เจ้า (0618)) 

ทิศตะวันตก ติดต่อ ประเทศเมียนมา 
 
3.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ซึ่งเป็นแม่นํ้านานาชาติ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมด 
367,800 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวินในประเทศไทยมีพ้ืนที่ 19,105.96 ตารางกิโลเมตร หรือ  
ร้อยละ 5.19 ของลุ่มนํ้าสาละวิน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ในพ้ืนที่แคว้นทิเบต ไหลผ่านทางตอนใต้
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางตะวันออกของประเทศเมียนมา และทางตะวันตกของประเทศไทย 
โดยไหลผ่านตามแนวเขตแดนประเทศไทย และประเทศสหภาพเมียนมา ก่อนไหลออกจากประเทศไทย 
บริเวณบ้านสบเมย อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้ววกกลับเข้าประเทศเมียนมาอีกครั้ง ก่อน
ไหลลงสู่อ่าวมะตะมัน ที่เมืองมะละแหม่ง (Moulmein) ในเขตประเทศเมียนมา  เป็นแม่นํ้าสายที่ยาว
เป็นอันดับที่ 26 ของโลก มีความยาวทั้งสิ้น 3,151 กิโลเมตร และมีความยาวในส่วนของประเทศไทย คือ 
120 กิโลเมตร ลุ่มนํ้าสาละวินและสาขาในเขตประเทศไทย ประกอบด้วย 4 กลุ่มลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ กลุ่มลุ่มนํ้า
สาขาปาย กลุ่มลุ่มนํ้าสาขายวม กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาเมย และกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาสาละวิน 
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รูปที่ 3-1  ที่ต้ังและเขตการปกครองของลุม่น้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 
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ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินโดยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน คดเคี้ยว ซึ่งมี
แนวต่อเน่ืองมาจากเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของลํานํ้าสาขาต่างๆ ที่มีลักษณะแคบและยาวตาม
ซอกเขามีความต่างระดับมากจากบริเวณปากแม่นํ้า บริเวณบ้านสบเมย ตําบลสบเมย อําเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีความสูง 180 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จนถึงดอยโป่งสะแยน บริเวณ
บ้านห้วยหวายล่าง ตําบลห้วยโป่ง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความสูง 2,008 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จากลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนน้ีก่อให้เกิดลุ่มนํ้าย่อยที่มีความแตกต่าง
กันทั้งลักษณะลุ่มนํ้าและทิศทางการไหลของแม่นํ้าสายหลัก เช่น แม่นํ้าปายไหลในแนวทิศตะวันออก-
ตะวันตก แม่นํ้ายวมไหลตามแนวทิศเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ก่อนบรรจบกับนํ้าเมย ซึ่งไหลใน
แนวทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วจึงไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าสาละวินซึ่งไหลมาจาก
ทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ลุ่มนํ้าสาละวินป็นลุ่มนํ้าที่เกิดจากเทือกเขาที่ยังคงมีสภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จึงมี
ปริมาณนํ้าเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูง จากข้อมูลปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยต่อปีของแม่นํ้าสาละวิน ที่บ้านแม่สามแลบ 
(SWN.14) อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 108,125 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปี พ.ศ. 2503-2543) มี
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่จุดน้ีประมาณ 242,786 ตารางกิโลเมตร (ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากรนํ้า, 2555)  
แม่นํ้าสาละวิน มีความลาดชันของลํานํ้าสูงเน่ืองจากลํานํ้าส่วนใหญ่อยู่ในหุบเขาจึงเกิดปริมาณนํ้านองและ
นํ้าไหลบ่าค่อนข้างสูง โดยมีลักษณะขึ้นเร็วลงเร็ว ทิศทางการไหลของแม่นํ้าสาละวินไหลจากทิศเหนือลงทิศ
ใต้ แม่นํ้าสาละวิน เป็นแม่นํ้าที่มีสภาพพ้ืนที่ริมฝั่งเป็นแก่งและหุบเหวมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับแม่นํ้าสายอ่ืน
ของโลก มีลักษณะพ้ืนท้องนํ้าเป็นหิน บริเวณชายฝั่งเป็นหน้าผาชันมีหาดทรายปนโคลนและเนินทรายใน
บางตอน ระดับนํ้าในฤดูนํ้าและฤดูนํ้าหลากอาจต่างกันถึง 30 เมตร แสดงดังตารางที่ 3-1   
 ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มี
เน้ือที่คิดเป็นร้อยละ 85.09 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินรองลงมาเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน พ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนลาด พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พ้ืนที่เนินเขา และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
โดยคิดเป็นร้อยละ 3.83 2.60 2.17 2.06 และ 1.96 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่น้ําสาละวิน ตามลําดับ  
(รูปที่ 3-2) 
ตารางที่ 3-1 รายละเอียดของจังหวัด ในลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

จังหวัด พ้ืนท่ีจังหวัด* 
(ตร.กม.) 

พ้ืนท่ีในเขตลุ่มน้ําสาละวิน** ร้อยละพ้ืนท่ี
จังหวัด 

ร้อยละพ้ืนท่ี
ในลุ่มน้ํา
สาละวิน (ตร.กม.) (ไร่) 

แม่ฮ่องสอน 12,681.259  12,657.32 7,920,825 99.81  66.25
เชียงใหม่ 20,107.057  1,118.62 699,138 5.56  5.85
ตาก 16,406.650  5,329.89 3,331,181 32.49  27.90
กําแพงเพชร 8,607.490  0.13 81 0.0015 0.001

รวม 19,105.96 11,941,225  100.00
หมายเหตุ : *ปรับปรุงพ้ืนท่ีจังหวัดของกรมส่งเสริมการปกครอง (2564) 
                 ** ปรับปรุงพ้ืนท่ีลุ่มน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา (2550) 
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รูปที่ 3-2  ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 
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3.3 ระบบกายภาพลุ่มน้ํา 
ลักษณะทางกายภาพของลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมมีค่าสัมประสิทธ์ิความ

หนาแน่น Compactness coefficient (Kc) เท่ากับ 3.3 และมีค่า Form Factor (FF) เท่ากับ 0.12   
ดังแสดงในตารางที่ 3 - 2 โดยมีจุดสูงสุดของพ้ืนที่อยู่บริเวณดอยโป่งสะแยน อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความสูง 2,008 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จุดตํ่าสุดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบริเวณ 
ตําบลบ้านสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความสูง 180 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
โดยท่ัวไปของลุ่มนํ้าเป็นพ้ืนที่ดอนรูปแบบของลํานํ้าเป็นแบบ Dendritic pattern มีลักษณะเป็นลําธาร
แตกกิ่งก้านสาขาคล้ายเส้นใบของใบไม้มีทิศทางไม่แน่นอน 
ตารางที่ 3-2  ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่ลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ความยาวเส้น
ล้อมรอบลุ่มน้ํา

(km) 

พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 
(km2) 

ความ
ยาว
เฉลี่ย
(km) 

ความ
กว้าง
เฉลี่ย
(km) 

Form 
Factor 
(FF) 

Compact 
nesscoefficient 

(Kc) 

Drainage  
density  
กม./ตร.

กม. 

ความ
ลาดชัน
ของ
พ้ืนท่ี 

1,626.08 34,499.39 396.62 114.91 0.12 3.3 2.869 0.46 
 

การแบ่งลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ได้กําหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษา
สํารวจออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรนํ้า (2550) โดย
พิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มนํ้าสาขา การเรียกช่ือลุ่มนํ้า ลํานํ้า และการกําหนดรหัสลุ่มนํ้า 
โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มนํ้าและลุ่มนํ้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา 
(นํ้าผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรนํ้า) ซึ่งปรากฏ
อยู่ในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่แสดงตําแหน่งสถานีอุทกวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และได้ทําการปรับ
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น โดยมีการนําข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาพิจารณา
ร่วม ได้แก่ แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มนํ้าของหน่วยงานต่างๆ ในระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนท่ี
แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชลประทาน แนวคันก้ันนํ้าท่วม การสํารวจสนามในบางพื้นที่ และแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบัน (L7018) จากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการกําหนดขอบเขตลุ่มนํ้า ซึ่ง
แบ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ออกเป็น 17 ลุ่มนํ้าสาขา มีลํานํ้าสายหลัก ได้แก่ แม่นํ้าปายซึ่งมีต้น
กําเนิดจากเทือกเขาแดนลาว แม่นํ้าเมยซึ่งมีต้นกําเนิดจากเทือกเขากั้นเขตแดนไทย-พม่า แม่นํ้ายวมซึ่งมี
ต้นกําเนิดจากเทือกเขาแดนลาวที่อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลํานํ้าสาขาของแม่นํ้ายวม ได้แก่ 
แม่นํ้าปอน และนํ้าแม่ละหลวง สําหรับพ้ืนที่ครอบคลุมของลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินในเขตจังหวัดต่างๆ 
แสดงดังตารางที่ 3-3 และรูป 3-3 
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ตารางที่ 3-3  การแบ่งลุ่มน้ําสาขาในลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ลําดับ รหัส ลุ่มน้ําสาขา 
พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้ําสาละวิน** ร้อยละพ้ืนที่ใน

ลุ่มน้ําสาละวิน
ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วน* 

(ตร.กม.)  (ไร่) จังหวัด อําเภอ 
1 0102 น้ําแม่ปายตอนบน 1,148.03 717,519 6.01 แม่ฮ่องสอน  -ปาย ปางมะผ้า 
      เชียงใหม่  -เชียงดาว แม่แตง และเวียงแหง  
2 0103 ห้วยแม่สา 487.04 304,400 2.55 แม่ฮ่องสอน  -ปาย 
      เชียงใหม่  -แม่แตง สะเมิง และกัลยาณิวัฒนา 
3 0104 น้ําของ 683.56 427,225 3.58 แม่ฮ่องสอน  - เมืองแม่ฮ่องสอน  และปางมะผ้า 

4 0105 น้ําแม่ปายตอนล่าง 2,371.65 1,482,281 12.41 แม่ฮ่องสอน  - เมืองแม่ฮ่องสอน ปาย  
และปางมะผ้า 

      เชียงใหม่  - กัลยาณิวัฒนา 
5 0106 น้ําแม่สะมาด 1,014.00 633,750 5.31 แม่ฮ่องสอน - เมืองแม่ฮ่องสอน ปาย และขุนยวม 

      เชียงใหม่  - แม่แจ่ม และกัลยาณิวัฒนา 
6 0107 น้ําแม่สุรินทร์ 530.80 331,750 2.78 แม่ฮ่องสอน - เมืองแม่ฮ่องสอน และขุนยวม 

      เชียงใหม่  - แม่แจ่ม  
7 0108 แม่น้ํายวมตอนบน 1,228.98 768,113 6.43 แม่ฮ่องสอน - แม่ลาน้อย และขุนยวม 

      เชียงใหม่  - แม่แจ่ม  
8 0109 น้ําแม่ลาหลวง 478.40 299,000 2.50 แม่ฮ่องสอน - แม่ลาน้อย และขุนยวม 

      เชียงใหม่  - แม่แจ่ม  

9 0110 แม่น้ํายวมตอนล่าง 1,685.98 1,053,738 8.82 แม่ฮ่องสอน - ขุนยวม แม่สะเรียง  แม่ลาน้อย  และ
สบเมย 

      เชียงใหม่  - แม่แจ่ม  
      ตาก  - ท่าสองยาง 

10 0111 น้ําแม่สะเรียง 380.44 237,775 1.99 แม่ฮ่องสอน - แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และสบเมย 

      เชียงใหม่  - แม่แจ่ม  
11 0112  น้ําแม่ริด 1,370.27 856,419 7.17 แม่ฮ่องสอน - แม่สะเรียง และสบเมย 

      เชียงใหม่  - แม่แจ่ม ฮอด และอมก๋อย 

12 0113 น้ําแม่เงา 936.54 585,338 4.90 แม่ฮ่องสอน  - สบเมย 
      เชียงใหม่  - อมก๋อย 

      ตาก  - ท่าสองยาง 
13 0114 แม่น้ําสาละวินตอนบน 1,236.19 772,619 6.47 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง และสบเมย 

      ตาก  - ท่าสองยาง 
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ตารางที่ 3-3  (ต่อ) 

ลําดับ รหัส ลุ่มน้ําสาขา 
พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้ําสาละวิน** ร้อยละพ้ืนที่ใน

ลุ่มน้ําสาละวิน
ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วน* 

(ตร.กม.) (ไร่) จังหวัด อําเภอ 
14 0115 น้ําแม่แงะ 658.30 411,438 3.45 แม่ฮ่องสอน - แม่สะเรียง และแม่ลาน้อย 
15 0116 แม่น้ําเมยตอนบน 1,106.00 691,250 5.79 ตาก  -แม่สอด พบพระ และแม่ระมาด 

16 0117 ห้วยแม่ละเมา 1,638.15   1,023,844 8.57 ตาก  - แม่สอด พบพระ แม่ระมาด วังเจ้า   
เมืองตาก และอุ้มผาง 

      กําแพงเพชร -คลองลาน 
17 0118 แม่น้ําเมยตอนล่าง 2,151.63 1,344,769 11.26 แม่ฮ่องสอน  - สบเมย 

      เชียงใหม่  - อมก๋อย 
      ตาก  -ท่าสองยาง แม่สอด และแม่ระมาด 

รวม ลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 19,105.96 11,941,225 100.00    
หมายเหตุ : *ปรับปรุงพ้ืนท่ีจังหวัดของกรมส่งเสริมการปกครอง (2564) 
                 ** ปรับปรุงพ้ืนท่ีลุ่มน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา (2550) 
 
3.4 สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นแล้วในแต่ละปีจะได้รับอิทธิพลจาก
ลมดีเปรสช่ันซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใต้ ทําให้มีฝนตกหนักในฤดูฝน อิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองทําให้เกิด
ฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศท่ีสถานีต่างๆ ในเขต
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ สถานีตรวจวัด
อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรอบ 30 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2533-2562) ดังตารางที่ 3 - 4 ประกอบด้วย
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณนํ้าฝน นํ้าฝนใช้การได้ จํานวนวันฝนตก ความช้ืน
สัมพัทธ์ ศักยภาพการคายระเหยน้ํา อธิบายได้ดังน้ี 
 1) อุณหภูมิ 
  พ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25.9 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยตลอดปี 33.2 องศาเซลเซียส โดยพบอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน คือ 38.9 องศาเซลเซียส และมี
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยตลอดปี 20.4 องศาเซลเซียส โดยพบอุณหภูมิตํ่าสุดในเดือนมกราคม คือ 14.4  
องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 3-3 ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําสาละวิน  
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 2) ปริมาณนํ้าฝน 
  พ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มีปริมาณนํ้าฝน 1,310.6 มิลลิเมตร โดยในเดือนสิงหาคม มี
ปริมาณนํ้าฝนมากที่สุด 250.1 มิลลิเมตร และเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณน้ําฝนน้อยที่สุด คือ 7.2 
มิลลิเมตร 
 3) ปริมาณนํ้าฝนใช้การได้ (Effective Rainfall : ER) 
  ปริมาณน้ําฝนใช้การได้ คือ ปริมาณนํ้าฝนท่ีเหลืออยู่ในดิน ซึ่งพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ภายหลังจากมีการไหลซึมลงไปในดินจนดินอิ่มตัวด้วยนํ้าแล้วไหลบ่าออกมากักเก็บในพ้ืนลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน มีปริมาณนํ้าฝนใช้การได้ 924.4 มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม มีปริมาณนํ้าฝนใช้การได้มาก
ที่สุด 150.0 มิลลิเมตร และเดือนมภาพันธ์มีปริมาณนํ้าฝนใช้การได้น้อยที่สุด คือ 7.1 มิลลิเมตร  
 4) ความช้ืนสัมพัทธ์และศักยภาพการคายระเหยน้ํา 
  พื้นที่ลุ ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พบว่า มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 71.6 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณการคายระเหยเฉลี่ยตลอดปี 1,334.9 มิลลิเมตร ปริมาณการคายระเหยสูงสุด 176.3 
มิลลิเมตรในเดือนเมษายน ปริมาณการคายระเหยตํ่าสุด 93.5 มิลลิเมตรในเดือนธันวาคม 
 5) การวิเคราะห์ช่วงฤดูกาลท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 
   การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูกพืชเพ่ือหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชโดยใช้ข้อมูล
ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย และค่าศักยภาพการคายระเหยนํ้าของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ETo) 
ซึ่งคํานวณและพิจารณาจากระยะเวลาช่วงที่เส้นนํ้าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ETo ถือเป็นช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมในการปลูกพืช จากการวิเคราะห์ช่วงฤดูกาลท่ีเหมาะสมจากการปลูกพืชเศรษฐกิจลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  (1)  ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เป็นช่วงที่ดินมีความช้ืนพอเหมาะต่อการปลูกพืช ซึ่ง
เป็นช่วงฤดูฝนปกติอยู่ในช่วงระหว่างกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายนนั้น เป็นช่วงที่มีปริมาณนํ้าฝนเพียงเล็กน้อยแต่เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าที่สะสมไว้ในดิน จึงมี
ความชื้นในดินเพียงพอสําหรับปลูกพืชอายุสั้นได้ แต่ควรมีการวางแผนจัดการระบบการเพาะปลูกให้
เหมาะสมสําหรับพื้นที่เพาะปลูกแต่ละแห่ง เนื่องจากอาจต้องอาศัยนํ้าจากแหล่งนํ้าในไร่นาหรือนํ้า
ชลประทานช่วยในการเพาะปลูกบ้าง 
  (2)  ช่วงระยะเวลาที่มีนํ้ามากเกินพอ เป็นช่วงที่ดินมีความช้ืนสูงและมีฝนตกชุก อยู่ในช่วง
ระหว่างต้นเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคม 
  (3)  ช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชโดยอาศัยนํ้าฝน เน่ืองจากมีปริมาณฝน และ
การกระจายของฝนน้อย ทําให้ดินมีความช้ืนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ในช่วงระหว่าง
กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเมษายน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าพ้ืนที่เพาะปลูกแห่งใดมีการ
จัดการระบบชลประทานที่ดีก็สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ 
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ตารางที่ 3-4 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปี พ.ศ. 2533-2562) 

เดือน 
ปริมาณ
น้ําฝน 
(มม.) 

ปริมาณ
น้ําฝนใช้
การได้ *
(มม.)  

จํานวนวัน 
ที่ฝนตก 

อุณหภูมิ
สูงสุด (oC) 

อุณหภูมิ
ต่ําสุด  
(oC) 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย (oC) 

ความชื้น
สัมพัทธ์ 

(%) 

ศักยภาพ
การคาย*
ระเหยน้ํา 

(มม./
เดือน) 

ม.ค. 11.3 11.1 1.5 14.4 29.9 20.8 76.0 73.5 

ก.พ. 7.2 7.1 1.1 14.7 33.3 22.7 66.0 99.1 

มี.ค. 22.3 21.5 2.5 18.1 36.8 26.7 57.0 139.9 

เม.ย. 56.4 51.3 5.9 22.8 38.9 30.3 56.0 176.3 

พ.ค. 180.0 128.2 17.2 23.8 36.1 29.1 71.0 160.1 

มิ.ย. 183.8 129.7 21.9 23.9 33.5 27.9 80.0 120.5 

ก.ค. 229.3 145.2 24.7 23.6 32.3 27.1 83.0 106.7 

ส.ค. 250.1 150.0 25.4 23.4 32.1 27.0 84.0 103.8 

ก.ย. 201.5 136.5 20.1 23.3 32.9 27.1 83.0 109.9 

ต.ค. 117.7 95.5 13.1 21.4 32.7 26.5 82.0 104.5 

พ.ย. 39.3 36.8 4.9 19.3 30.9 24.2 80.0 77.1 

ธ.ค. 11.7 11.5 1.8 16.1 28.9 21.3 79.0 63.5 

รวม 1,310.6 924.4 140.1  -  -  -  - 1,334.9
เฉลี่ย - - - 20.4 33.2 25.9 74.8 111.2 

หมายเหตุ : *จากการคํานวณโดยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563 
 

 
รูปที่ 3-4 สมดุลของน้ําเพ่ือการเกษตร ลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2533-2562 
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3.5 อุทกวิทยา 
3.5.1 สภาพน้ําฝน 
ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ได้รับฝนอย่างเด่นชัด 2 ทางด้วยกันคือ ฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

และฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเนือ  ได้รับน้อยและไม่สม่ําเสมอ มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยผันแปรต้ังแต่ 
718.4 มิลลิเมตรจนถึง 1,578.9 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ําฝนรายปีเฉลี่ย 1,255.5 มิลลิเมตร ลักษณะ
การผันแปรของปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยเป็นปริมาณน้ําท่าคาดการณ์ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน
ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3-5  และมีลักษณะการกระจายของปริมาณน้ําฝน และปริมาณฝนเฉล่ียสะสม
แสดงไว้ตามรูปที่ 3-4  ซึ่งคิดเป็นปริมาณนํ้าเฉล่ียต่อพ้ืนที่ได้ 120.8 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร 

 
ตารางที่ 3-5  ปริมาณน้ําฝนและน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

เดือน ปริมาณน้ําฝน*  
(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ําท่า**  
(ล้าน ลูกบาศก์เมตร) 

เม.ย. 48.1 919.00  

พ.ค. 169.2 3,232.73  

มิ.ย. 178.2 3,404.68  

ก.ค. 230.3 4,400.10  

ส.ค. 242.9 4,640.84  

ก.ย. 186.1 3,555.62  

ต.ค. 114.4 2,185.72  

พ.ย. 46.3 884.61  

ธ.ค. 13.0 248.38  

ม.ค. 8.8 168.13  

ก.พ. 4.1 78.33  

มี.ค. 14.1 269.39  

ฤดูฝน 1,121.1  21,419.69  

ฤดูแล้ง 134.4  2,567.84 

ท้ังปี 1,255.5 23,987.53 
หมายเหตุ :*ปริมาณนํ้าในในคาบ 30 ปี  ,** เป็นการคํานวณจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาละวิน 19,105.96 ตารางกิโลเมตร  
ท่ีมา : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน (2564) 
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รูปที่ 3-5  ปรมิาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุม่น้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

 
3.5.2 ปริมาณน้ําท่า 
ปริมาณนํ้าท่าเป็นปริมาณนํ้าที่ไหลในลํานํ้า หรือลําธารตามธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่

ลุ่มนํ้า ลุ่มนํ้าที่มีขนาดใหญ่จะมีนํ้าไหลจํานวนมากและมีขนาดของลํานํ้าใหญ่ ซึ่งลํานํ้าเหล่าน้ันจะ
พัฒนาให้มีความจุเพียงพอกับขนาดของลุ่มนํ้า โดยทั่วไปไม่ว่าลุ่มนํ้าจะมีขนาดเท่าใดจะมีลํานํ้าหลักอยู่
เพียงหน่ึงสายเท่าน้ัน ส่วนลํานํ้าที่เป็นลํานํ้าสาขาย่อยจะมีมากน้อยเพียงไรขึ้นกับความคงทนของดิน และหิน
ตลอดจนลักษณะพืชคลุมดินของลุ่มนํ้าเป็นสําคัญ ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่มลุ่ม
นํ้าสาขา17 ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาปาย ประกอบด้วยลุ่มนํ้าสาขา 6 ลุ่มนํ้า ได้แก่  
แม่นํ้าปายตอนบน ห้วยแม่สา นํ้าของ นํ้าแม่ปายตอนล่าง นํ้าแม่สะมาด และนํ้าแม่สุริน กลุ่มลุ่มนํ้าสาขายวม 
ประกอบด้วยลุ่มนํ้าสาขา 6 ลุ่มนํ้า ได้แก่ แม่นํ้ายวมตอนบน นํ้าแม่ลาหลวง แม่นํ้ายวมตอนล่าง  
นํ้าแม่สะเรียง นํ้าแม่ริด และนํ้าแม่เงา กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาสาละวิน ประกอบด้วยลุ่มนํ้าสาขา 2 ลุ่มนํ้า ได้แก่ 
แม่นํ้าสาละวินตอนบน และนํ้าแม่แงะ กลุ่มลุ่มน้ําสาขาเมย ประกอบด้วยลุ่มนํ้าสาขา 3 ลุ่มนํ้า ได้แก่ 
แม่นํ้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่นํ้าเมยตอนล่าง โดยแม่นํ้าปาย ซึ่งมีต้นกําเนิดจากทิวเขาถนน
ธงชัย ไหลผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่นํ้าสาละวิน มีความยาว 135 กิโลเมตร แม่นํ้ายวม ซึ่ง
มีต้นกําเนิดจากภูเขา ด้านตะวันออกของอําเภอขุนยวม ไหลผ่านอําเภอแม่ลาน้อยและอําเภอแม่สะเรียง 
ไปบรรจบกับแม่นํ้าเมย มีความยาว 160 กิโลเมตร แม่นํ้าสะมาด ซึ่งมีต้นกําเนิดจากดอยแม่สะมาด ไหล
ผ่านอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลงสู่แม่นํ้าปาย  และ แม่นํ้าเมย เป็นแม่นํ้าสายย่อยของแม่นํ้าสาละวิน มีต้น
กําเนิดในอําเภอพบพระ จังหวัดตาก ไหลข้ึนไปทางเหนือผ่านอําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด  
อําเภอท่าสองยาง มาบรรจบกับแม่นํ้าสาละวินที่อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความยาว 327 
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กิโลเมตร เป็นพรมแดนธรรมชาติประหว่างไทยกับเมียนมาและมีความสําคัญในการลําเลียงสินค้าทางน้ํา
ระหว่างไทยกับเมียนมา 

จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน (2564) 
เป็นการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ปี 2525-2563 โดยคาดการณ์นํ้าท่าจากปริมาณน้ําฝน พบว่า มีปริมาณ
นํ้าท่าสูงสุดรายปี  12,996.64 ล้าน ลูกบาศก์เมตร นํ้าท่าตํ่าสุดรายปี 2,831.67 ล้านลูกบาศก์เมตร  
นํ้าท่าเฉลี่ยรายปี  6,840.06  ล้านลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 3-6) ซึ่งทางกรมชลประทาน (2557) ได้
วิเคราะห์ปริมาณนํ้าท่าจากฐานข้อมูลลุ่มนํ้าพบว่า ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียรายปี 10,204.66 ล้านลูกบาศก์
เมตร เฉลี่ยสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายน มีค่า 2,163.39 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยตํ่าสุดใน
เดือน เมษายน 214.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อนไหลเข้าเขตเมียนมา ตัวอย่างข้อมูลสถานี Sw.5A 
แม่นํ้าสาละวิน บ้านท่าโป่งแดง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพ้ีนที่รับนํ้า 4,470 ตาราง
กิโลเมตร แสดงรูปที่ 3-6 ถึง 3-9 การติดตามปริมาณนํ้ารายเดือนในพ้ืนที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และพ้ืนที่
ต่างๆ (แสดงตารางที่ 3-7 ถึง 3-8 และแสดงรูปที่ 3-10)  
 
ตารางที ่3-6  ปริมาณน้ําทา่รายเดือนระหว่างปี 2525-2563 ลุ่มน้าํหลักแม่น้ําสาละวิน   

   เดือน สูงสุด (ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร)

เฉลี่ย (ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร)

ตํ่าสุด (ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร)

เมษายน 330.11  130.77  62.36  

พฤษภาคม 490.97  210.05  74.95  

มิถุนายน 653.17  333.57   105.03  

กรกฎาคม 1,486.23  631.98  190.37  

สิงหาคม 3,167.40  1,425.68  532.36  

กันยายน 3,442.41  1,642.04  556.20  

ตุลาคม 1,969.58  1,011.61  290.27  

พฤศจิกายน 1,353.23  585.15  197.96  

ธันวาคม 783.47  331.85  90.37  

มกราคม  530.44  239.21  87.94  

กุมภาพันธ์ 329.97  159.11  73.98  

มีนาคม 332.54  139.04  58.50  

ปริมาณน้ํารายปี (ล้าน ลูกบาศก์เมตร) 12,996.64  6,840.06  2,831.67  

ปริมาณน้ําเฉลี่ย (ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 412.12  216.90  89.79  

หมายเหตุ : *ปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย ต้ังแต่ปี 2525-2563 
ท่ีมา : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน (2564) 
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รูปที่ 3-6  ปริมาณน้ําท่า สูงสุด - ต่ําสุด รายเดือน สถานี Sw.5A แม่น้ําสาละวิน อําเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 
รูปที่ 3-7  ปริมาณน้ําท่าสะสมรายเดือนสถานี Sw.5A แม่น้ําสาละวิน อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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รูปที่ 3-8  ปริมาณน้ํารายปี สถานี Sw.5A แม่น้ําสาละวิน อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
 

 
รูปที่ 3-9  ปรมิาณน้าํท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 
ท่ีมา: กรมชลประทาน (2557) 
 



 
 

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 
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ตารางที่ 3-7  ปริมาณน้ํารายเดือน สถานี Sw.5A แม่น้ําสาละวิน บ้านท่าโป่งแดง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ปีน้ํา เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค ปริมาณน้ํารายปี  

(ล้าน ลบ.ม.) 
ปริมาณน้ําเฉลี่ย 

(ลบ.ม./วิ) 
2525 26.80 31.30 95.80 106.10 201.40 497.40 460.80 291.10 183.30 124.10 57.10 45.10 2,120.30 67.23 
2526 34.60 22.90 71.10 84.80 146.80 399.60 448.20 316.60 97.10 82.80 77.20 77.80 1,859.50 58.96 
2527 65.10 32.20 65.70 169.00 306.20 331.80 239.90 128.60 73.40 48.00 37.10 26.20 1,523.20 48.30 
2528 22.55 37.88 89.78 216.48 470.56 460.97 264.98 196.06 117.67 76.11 50.44 43.05 2,046.53 64.89 
2529 29.95 46.63 63.07 126.17 250.85 330.78 152.72 88.68 64.77 68.88 36.47 35.36 1,294.33 41.04 
2530 22.07 25.83 50.95 91.73 413.10 323.75 260.24 195.85 97.07 66.84 41.05 32.58 1,621.06 51.40 
2531 34.69 60.22 102.90 208.01 257.05 161.62 146.53 96.94 60.71 44.44 31.57 26.93 1,231.61 39.05 
2532 23.15 42.76 75.35 137.62 229.54 316.33 304.44 121.95 79.50 52.55 43.34 29.76 1,456.29 46.18 
2533 22.82 79.10 108.13 202.53 330.32 368.81 157.96 106.89 59.48 41.63 30.16 19.46 1,527.29 48.43 
2534 22.03 28.54 68.40 92.14 282.00 477.25 203.74 213.05 86.42 56.89 42.14 25.74 1,598.34 50.68 
2535 30.41 30.10 46.63 122.02 304.39 417.22 216.78 110.69 77.81 47.77 30.19 28.40 1,462.41 46.37 
2536 28.81 44.42 98.76 164.98 237.61 394.72 186.06 82.48 55.66 39.99 21.69 41.69 1,396.87 44.29 
2537 50.66 63.03 130.62 226.75 736.55 708.49 308.41 124.26 92.55 62.09 45.41 43.50 2,592.32 82.20 
2538 28.81 92.01 81.20 199.39 572.64 607.89 311.56 148.00 99.43 65.96 52.87 42.91 2,302.67 73.02 
2539 42.05 58.85 120.32 154.62 437.92 331.12 224.28 128.29 83.87 59.31 40.60 34.54 1,715.77 54.41 
2540 26.07 29.33 25.75 151.53 255.31 384.14 270.23 123.17 88.79 60.83 33.79 26.65 1,475.59 46.79 
2541 18.63 21.40 24.57 51.66 141.22 214.97 67.91 46.31 21.14 20.57 17.31 16.79 662.49 21.01 
2542 15.63 63.52 82.74 76.85 294.62 362.89 208.09 142.70 73.01 44.80 28.72 29.60 1,423.17 45.13 
2543 40.26 114.87 142.34 294.08 254.31 383.29 257.50 138.18 83.80 57.21 31.94 37.54 1,835.30 58.20 
2544 19.84 66.00 67.76 176.56 469.98 233.44 198.87 162.27 87.80 55.86 31.73 24.25 1,594.36 50.56 
2545 19.27 59.59 120.78 160.01 434.50 531.13 254.60 186.76 98.48 85.03 46.76 35.28 2,032.17 64.44 
2546 29.36 36.12 58.18 149.29 268.51 420.12 172.39 78.98 47.84 37.93 25.91 22.15 1,346.79 42.71 
2547 4.67 95.35 160.45 259.56 418.73 684.24 304.65 125.91 80.43 57.07 32.81 25.08 2,248.95 71.31 
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ตารางที่ 3-7  (ต่อ)  
ปีน้ํา เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค ปริมาณน้ํารายปี  

(ล้าน ลบ.ม.) 
ปริมาณน้ําเฉลี่ย 

(ลบ.ม./วิ) 
2548 14.83 19.83 50.28 184.27 463.46 735.56 236.67 292.99 159.78 97.92 69.55 60.02 2,148.49 68.13 
2549 77.23 89.20 116.19 347.72 624.95 726.99 417.83 166.38 98.03 75.09 56.18 52.42 2,848.22 90.32 
2550 42.82 73.90 113.23 134.40 260.25 319.93 188.34 103.80 69.98 59.96 51.95 41.96 1,460.53 46.31 
2551 39.11 90.81 103.51 191.58 375.78 405.13 284.73 207.02 94.87 74.87 42.56 33.95 1,943.92 61.64 
2552 31.77 50.89 152.82 77.43 124.55 241.72 177.82 73.08 43.85 34.56 24.60 22.14 1,055.21 33.46 
2553 18.02 17.54 27.10 86.22 254.40 401.70 219.52 98.57 61.51 44.95 28.32 31.58 1,289.42 40.89 
2554 58.15 113.93 146.50 288.66 741.04 805.38 455.75 184.11 94.63 67.44 45.63 39.46 3,040.67 96.42 
2555 37.20 53.51 56.83 132.29 301.24 384.62 190.23 113.37 73.55 50.36 38.76 38.49 1,470.45 46.63 
2556 21.98 27.64 29.26 63.27 304.32 408.04 270.50 138.10 89.95 54.41 35.39 30.11 1,472.96 46.71 
2557 25.07 30.31 70.23 127.55 294.90 307.54 151.81 117.69 61.68 45.76 28.41 25.23 1,286.16 40.78 
2558 28.05 33.15 33.59 87.40 320.72 130.13 147.45 105.03 52.95 32.14 19.29 13.69 1,003.57 31.82 
2559 14.59 23.39 55.98 112.27 211.85 331.68 140.06 112.73 53.17 41.42 26.21 23.42 1,146.75 36.36 
2560 18.24 35.69 55.19 162.75 218.28 333.17 307.34 155.05 87.09 64.79 37.69 31.98 1,507.25 47.79 
2561 24.48 43.16 66.51 143.34 268.98 273.71 216.75 102.97 65.07 50.70 29.97 25.84 1,311.48 41.59 
2562 16.56 21.28 30.55 44.54 316.76 267.75 146.06 83.48 49.03 37.57 27.82 24.02 1,065.40 33.78 
2563 25.23 27.31 39.19 108.95 427.99 219.03 126.58 76.15 47.71 37.08 31.09 24.09 1,190.39 37.75 
สูงสุด 77.23 114.87 160.45 347.72 741.04 805.38 460.80 316.60 183.30 124.10 77.20 77.80 3,040.67 96.42 
เฉลี่ย 29.53 49.58 79.44 151.65 339.07 400.87 238.42 140.62 79.82 57.07 37.94 33.04 1,630.98 51.72 
ต่ําสุด 4.67 17.54 24.57 44.54 124.55 130.13 67.91 46.31 21.14 20.57 17.31 13.69 662.49 21.01 

หมายเหตุ  1. ปีน้ําเริ่มตั้งแต่ 1. เม.ย. ถึง 31 มี.ค.ของปีต่อไป 
        2. ปี 2547-2548 ไม่มีการสํารวจปริมาณน้ํา แต่คํานวณปรับแก้ตามหลักอุทกวิทยา (กรมชลประทาน, 2557) 
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ตารางที่ 3-8  ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ลําดับ แม่น้ํา/ลําน้ํา ชื่อสถานี จังหวัด รหัสสถานี หน่วยงาน
ที่ตั้ง ช่วงปีสถิติ

ข้อมูล 
จํานวนปี
ที่มีข้อมูล 

พื้นที่ลุ่มน้ํา  
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ําท่ารายปี
เฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง(อ.) 

1 ห้วยแม่ละเมา บ้านกกโก่ แม่ฮ่องสอน SW.1 RID 16๐ 54' 56" 98๐ 37' 57" 2509-2524 16 1,426 349.81  
2 แม่น้ํายวม บ้านท่าขาม แม่ฮ่องสอน SW.2 RID 18๐ 21' 56" 97๐ 56' 06" 2509-2513 5 2,617 744.02  
3 ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา แม่ฮ่องสอน SW.4A RID 16๐ 48' 14" 98๐ 44' 47" 2512-2514 3 1,060 376.54  
4 แม่นาปาย บ้านท่าโป่งแดง แม่ฮ่องสอน SW.5A RID 19๐ 16' 10" 97๐ 56' 55" 2525-2545 21 4,466 1,654.21  
5 ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา แม่ฮ่องสอน SW.6 RID 16๐ 45' 44" 98๐ 45' 14" 2521-2545 25 1,038 350.13  
6 น้ําแม่สะเรียง บ้านแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน SW.9 RID 18๐ 09' 45" 97๐ 57' 20" 2527-2531 5 375 146.83  
7 แม่น้ําปาย สบแม่สะมาด แม่ฮ่องสอน 10503 DWR 19๐ 14' 00" 97๐ 56' 00" 2518-2545 28 5,238 1,950.19  
8 น้ําแม่ริด บ้านแม่สอด แม่ฮ่องสอน SWE.1 EGAT 17๐ 55' 30" 97๐ 57' 48" 2526-2538 13 1,339 403.73  
9 แม่น้ําปาย ปางหมู แม่ฮ่องสอน 010501 DWR 19๐ 21' 30" 97๐ 57' 54" 2516-2545 30 3,770 1,260.68  
10 นาเงา บ้านแม่เงา แม่ฮ่องสอน SWE.2 EGAT 17๐ 51' 18" 97๐ 58' 12" 2527-2545 19 798 1,402.96  
11 แม่น้ําปาย ที่ตังเขื่อนน้ําปาย แม่ฮ่องสอน 010504 DWR 19๐ 13' 18" 98๐ 20' 18" 2516-2545 30 1,760 549.69  
12 ห้วยแม่ละเมา บ้านกกกอ แม่ฮ่องสอน SWE.3 EGAT 16๐ 54' 56" 98๐ 38' 00" 2535-2538 4 1,435 432.10  
13 แม่น้ําปาย บ้านนาจลอง แม่ฮ่องสอน 010201 DWR 19๐ 24' 00" 98๐ 27' 12" 2518-2545 28 369 144.62  
14 น้ําของ บ้านแม่นะ แม่ฮ่องสอน 010202 DWR 19๐ 25' 54" 98๐ 24' 06" 2517-2545 29 172 128.59  
15 น้ําแม่สง่า บ้านยางทบศอก แม่ฮ่องสอน 010505 DWR 19๐ 28' 30" 97๐ 58' 18" 2519-2545 27 123 161.73  
16 น้ําแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน SWN.7 DEDP 19๐ 16' 54" 98๐ 00' 54" 2509-2522 14 44 28.64  
17 น้ําแม่จ๋า ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน 010602 DWR 19๐ 10' 00" 97๐ 58' 12" 2512-2545 34 297 54.40  
18 น้ําแม่สะมาด ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน 010601 DWR 19๐ 10' 12" 98๐ 00' 00" 2508-2526 19 589 154.50  
19 แม่น้ํายวม บ้านท่าเรือผาแล แม่ฮ่องสอน 011002 DWR 17๐ 50' 00" 97๐ 54' 48" 2512-2545 34 4,890 2,925.27  
20 แม่น้ํายวม สบหาร แม่ฮ่องสอน 011001 DWR 18๐ 12' 12" 97๐ 56' 06" 2510-2545 36 2,496 749.76  
21 น้ําแม่สะเรียง จอมแจ้ง แม่ฮ่องสอน 011101 DWR 18๐ 09' 48" 97๐ 58' 00" 2510-2526 17 378 125.30  
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ตารางที่ 3-8  (ต่อ) 

ลําดับ แม่น้ํา/ลําน้ํา ชื่อสถานี จังหวัด รหัสสถานี หน่วยงาน
ที่ตั้ง ช่วงปีสถิติ

ข้อมูล 
จํานวนปี
ที่มีข้อมูล 

พื้นที่ลุ่มน้ํา  
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ําท่ารายปี
เฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง(อ.) 

22 น้ําแม่กะใน บ้านป่าจ ี แม่ฮ่องสอน 011102 DWR 18๐ 08' 12" 98๐ 00' 42" 2518-2545 28 34 7.00  
23 แม่น้ําสาละวิน บ้านแม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน 010101 DWR 17๐ 58' 48" 97๐ 44' 24" 2516-2545 30 242,786 130,450.46  
24 น้ําแม่สะเรียง สบแม่อมลอง แม่ฮ่องสอน 011103 DWR 18๐ 11' 36" 97๐ 59' 06" 2523-2545 23 292 120.63  
25 แม่น้ําเมย ท่าสองยาง ตาก 011801 DWR 17๐ 34' 06" 97๐ 54' 54" 2518-2540 23 8,360 7,883.33  
26 แม่น้ําเมย แม่ระมาด ตาก 011802 DWR 16๐ 58' 24" 98๐ 28' 42" 2518-2545 28 6,070 4,488.00  
27 ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา ตาก 011701 DWR 16๐ 48' 36" 98๐ 45' 36" 2518-2545 28 1,100 352.35  
28 น้ําแม่ต้าน บ้านแดพะทอทะ ตาก 011803 DWR 17๐ 15' 48" 98๐ 14' 24" 2524-2545 22 55 53.85  
29 น้ําแม่อุสุ บ้านพอหน่อทาใต้ ตาก 011804 DWR 17๐ 20' 48" 98๐ 12' 30" 2524-2545 22 68 95.17  
30 น้ําแม่สุริน สบแม่สุริน ตาก 010702 DWR 18๐ 53' 54" 97๐ 57' 15" 2525-2543 19 156 62.86  
31 น้ําแม่ของ สบแม่ปาย ตาก 010203 DWR 19๐ 23' 18" 98๐ 26' 30" 2525-2545 21 260 140.85  
32 น้ําแม่ลาหลวง แม่ลาหลวง ตาก 010901 DWR 18๐ 32' 12" 97๐ 57' 12" 2525-2545 21 450 188.59  
33 ห้วยแม่ปิง ห้วยแก้ว ตาก 010204 DWR 19๐ 17' 18" 98๐ 29' 56" 2526-2545 20 54 16.03  
34 ห้วยแม่ยะ สบห้วยแม่ยะ ตาก 010205 DWR 19๐ 14' 24" 98๐ 28' 54" 2526-2545 20 85 23.83  
35 น้ําแม่ลาหลวง บ้านเหมืองแร่ ตาก 010904 DWR 18๐ 32' 36" 98๐ 02' 12" 2527-2535 9 268 105.97  
36 น้ําแม่ลาหลวง บ้านหัวลา ตาก 010903 DWR 18๐ 32' 46" 97๐ 57' 34" 2527-2545 19 427 197.29  
37 ห้วยแม่จะเรา บ้านตีนธาตุ ตาก 011805 DWR 16๐ 58' 54" 98๐ 36' 30" 2529-2545 17 80 66.78  
38 น้ําของ บ้านแม่สุยะ ตาก 010401 DWR 19๐ 32' 06" 98๐ 07' 00" 2530-2545 16 414 219.49  
39 น้ําแม่เตี๋ย บ้านแม่เตี๋ย ตาก 011003 DWR 18๐ 17' 48" 97๐ 55' 24" 2535-2543 9 30 5.25  

หมายเหตุ: RID = กรมชลประทาน, DWR =กรมทรัพยากรน้ํา , EGAT =การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ DEDP=กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา (2555) 
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รูปที่ 3-10 ปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายวันที่สถานี Sw.5A แม่น้ําปาย บ้านท่าโป่งแดง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปี พ.ศ. 2538-2563) 
ที่มา : กรมชลประทาน (2564) 
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

 

3.5.3 ระดับน้ํา 
สถานีที่ Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง ตําบลผ่าบ่อง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี

พ้ืนที่รับนํ้า  4,470 ตารางกิโลเมตร ระดับศูนย์เสา 175.757 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ระดับ
หมุดหลักฐาน 187.027 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง สถิติระดับนํ้าสูงสุด 7.06 เมตร (เมื่อวันที่  
13 ส.ค. 48) สถิติระดับนํ้าตํ่าสุด 0.08 เมตร (เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 53) สถิติปริมาณนํ้าสูงสุดที่ไหลผ่านแนว
สํารวจ 1,409.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (13 ส.ค. 48) สถิติปริมาณนํ้าตํ่าสุดที่ไหลผ่านแนวสํารวจ 4.2 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (21 เม.ย. 34)  ในรูปที่ 3-11  (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน, 2564) 
 

 

 
รูปที่ 3-11  ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณน้ําท่าและระดับน้าํรายวัน ที่สถานี Sw.5A แม่น้ําปาย 

บ้านทา่โป่งแดง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ท่ีมา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ( 2564) 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

3.5.4 ปริมาณน้ําหลาก 
จากข้อมูลปริมาณน้ําหลากสูงสุดฉับพลัน (Momentary Peak) ของสถานีวัดนํ้าท่าในลุ่มนํ้า

หลักแม่นํ้าสาละวิน วิเคราะห์ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดของแต่ละสถานีวัดนํ้าท่าจํานวน 27 ได้ดังสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่รับนํ้าของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน (รูปที่ 3-12) และปริมาณนํ้าหลากสูงสุดของสถานีวัดนํ้าท่าที่สําคัญ ในตารางที่ 3-9 

 

 
รูปที่ 3-12  ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื้นทีร่ับน้าํของแต่ละสถานี

วัดน้ําในลุ่มน้าํหลักแม่น้ําสาละวิน 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ํา (2555) 

 
  



 

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 
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ตารางที่ 3-9  ปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ลําดับ แม่น้ํา/ลําน้ํา ชื่อสถานี จังหวัด รหัสสถานี หน่วยงาน 
ที่ตั้ง ช่วงปีสถิติ

ข้อมูล 
จํานวนปีที่
มีข้อมูล  

พื้นที่ลุ่มน้ํา  
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ําหลาก
สูงสุดรายปีเฉลี่ย 
(ลบ.ม./วินาที) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง(อ.) 

1 แม่น้ําปาย บ้านท่าโป่งแดง แม่ฮ่องสอน SW.5A RID 19๐ 16' 10" 97๐ 56' 55" 2525-2545 21 4,466 433.18 
2 ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา แม่ฮ่องสอน SW.6 RID 16๐ 45' 44" 98๐ 45' 14" 2521-2545 25 1,038 187.77 
3 แม่น้ําปาย สบแม่สะมาด แม่ฮ่องสอน 010503 DWR 19๐ 14' 00" 97๐ 56' 00" 2518-2545 28 5,230 590.71 
4 แม่น้ําปาย ปางหมู แม่ฮ่องสอน 010501 DWR 19๐ 21' 30" 97๐ 57' 54" 2516-2545 30 3,770 435.84 
5 แม่น้ําปาย ที่ตั้เขื่อนน้ําปาย แม่ฮ่องสอน 010504 DWR 19๐ 13' 18" 98๐ 20' 18" 2516-2545 30 1,760 225.29 
6 แม่น้ําปาย บ้านนาจลอง แม่ฮ่องสอน 010201 DWR 19๐ 24' 00" 98๐ 27' 12" 2518-2545 28 369 71.67 
7 น้ําของ บ้านแม่นะ แม่ฮ่องสอน 010202 DWR 19๐ 25' 54" 98๐ 24' 06" 2517-2545 29 172 69.51 
8 น้ําแม่สง่า บ้านยางทบศอก แม่ฮ่องสอน 010505 DWR 19๐ 28' 30" 97๐ 58' 18" 2519-2545 27 123 37.63 
9 น้ําแม่จ๋า ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน 010602 DWR 19๐ 10' 00" 97๐ 58' 12" 2512-2545 34 297 44.28 
10 แม่น้ํายวม บ้านท่าเรือผาแล แม่ฮ่องสอน 011002 DWR 17๐ 50' 00" 97๐ 54' 48" 2512-2545 34 4,890 974.59 
11 แม่น้ํายวม สบหาร แม่ฮ่องสอน 011001 DWR 18๐ 12' 12" 97๐ 56' 06" 2510-2545 36 2,496 316.91 
12 น้ําแม่กะใน บ้านป่าจี ้ แม่ฮ่องสอน 011102 DWR 18๐ 08' 12" 98๐ 00' 42" 2518-2545 28 34 13.49 
13 น้ําแม่สะเรียง สบแม่อมลอง แม่ฮ่องสอน 011103 DWR 18๐ 11' 36" 97๐ 59' 06" 2523-2545 23 292 46.51 
14 แม่น้ําเมย ท่าสองยาง ตาก 011801 DWR 17๐ 34' 06" 97๐ 54' 54" 2518-2540 23 8,360 2,102.85 
15 แม่น้ําเมย แม่ระมาด ตาก 011802 DWR 16๐ 58' 24" 98๐ 28' 42" 2518-2545 28 6,070 1,417.72 
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ตารางที่ 3-9  (ต่อ) 

ลําดับ แม่น้ํา/ลําน้ํา ชื่อสถานี จังหวัด รหัสสถานี หน่วยงาน 
ที่ตั้ง ช่วงปีสถิติ

ข้อมูล 
จํานวนปีที่
มีข้อมูล  

พื้นที่ลุ่มน้ํา  
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ําหลาก
สูงสุดรายปีเฉลี่ย 
(ลบ.ม./วินาที) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง(อ.) 

16 ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา ตาก 011701 DWR 16๐ 48' 36" 98๐ 45' 36" 2518-2545 28 1,100 159.69 
17 น้ําแม่ต้าน บ้านแดพะทอทะ ตาก 011803 DWR 17๐ 15' 48" 98๐ 14' 24" 2524-2545 22 55 20.06 
18 น้ําแม่อุสุ บ้านพอหน่อทาใต้ ตาก 011804 DWR 17๐ 20' 48" 98๐ 12' 30" 2524-2545 22 68 27.64 
19 น้ําแม่สุริน สบแม่สุรินทร์ ตาก 010702 DWR 18๐ 54' 12" 97๐ 59' 12" 2525-2543 19 156 18.45 
20 น้ําแม่ของ สบแม่ปาย ตาก 010203 DWR 19๐ 23' 18" 98๐ 26' 30" 2525-2545 21 260 61.26 
21 น้ําแม่ลาหลวง แม่ลาหลวง ตาก 010901 DWR 18๐ 32' 12" 97๐ 57' 12" 2525-2545 21 450 78.9 
22 ห้วยแม่ปิง ห้วยแก้ว ตาก 010204 DWR 19๐ 17' 18" 98๐ 29' 56" 2526-2545 20 54 8.04 
23 ห้วยแม่ยะ สบห้วยแม่ยะ ตาก 010205 DWR 19๐ 14' 24" 98๐ 28' 54" 2526-2545 20 85 12.44 
24 น้ําแม่ลาหลวง บ้านหัวลา ตาก 010903 DWR 18๐ 32' 46" 97๐ 57' 34" 2527-2545 19 427 56.66 
25 ห้วยแม่จะเรา บ้านตีนธาตุ ตาก 011805 DWR 16๐ 58' 54" 98๐ 36' 30" 2529-2545 17 80 17.88 
26 น้ําของ บ้านแม่สุยา ตาก 010401 DWR 19๐ 32' 06" 98๐ 07' 00" 2530-2545 16 414 122.79 
27 น้ําแม่เตี๋ย บ้านแม่เตี๋ย ตาก 011003 DWR 18๐ 17' 48" 97๐ 55' 24" 2535-2543 9 30 4.24 

หมายเหตุ: RID = กรมชลประทาน, DWR =กรมทรัพยากรน้ํา 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา (2555) 
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

3.5.5 ปริมาณตะกอน  
สถานีวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ต้ังอยู่ในลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มีจํานวน 29 สถานี 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 985-126,172,283 ตันต่อปี จากการคํานวณหาปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของลุ่มนํ้าสาขาต่างๆ ด้วยข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยข้างต้น พบว่า พ้ืนที่
ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน  มีปริมาณตะกอนเฉลี่ยรวม 1,437,719 ตันต่อปี ซึ่งลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมย มีค่า
ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรวมสูงสุด 2,458,626 ตันต่อปี ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าปาย มีค่าปริมาณตะกอนเฉลี่ยรวม
สูงสุด 1,004,558 ตันต่อปี (รูปที่ 3-13 และตารางที่ 3-10) ส่วนค่าอัตราการกัดเซาะหน้าดินของพ้ืนที่รับนํ้า
ต่างๆ ลุ่มนํ้าสาขาอยู่ระหว่าง 0.045-0.050 มิลลิเมตรต่อปีต่อตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ที่มีอัตราการกัดเซาะ
สูงสุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่สะเรียง ห้วยแม่ยะและนํ้าแม่กะใน มีค่า 0.050 มิลลิเมตรต่อปี
ต่อตารางกิโลเมตร และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉล่ียกับพ้ืนที่รับน้ํา
ของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

 

 
รูปที่ 3-13  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําของแต่ละสถานี

วัดน้ําในลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 
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ตารางที่ 3-10  ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ลําดับ แม่น้ํา/ลําน้ํา ชื่อสถานี จังหวัด รหัส
สถานี หน่วยงาน

ที่ตั้ง ช่วงปีสถิติ
ข้อมูล 

จํานวนปีที่
มีข้อมูล  

พื้นที่ลุ่มน้ํา  
(ตร.กม.) 

ปริมาณตะกอน
รายปีเฉลี่ย 

(ตัน) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง(อ.) 

1 แม่น้ําปาย สบแม่สะมาด แม่ฮ่องสอน 010503 DWR 19๐ 14' 00" 97๐ 56' 00" 2518-2545 28 5,230 410,510 
2 แม่น้ําปาย ปางหมู แม่ฮ่องสอน 010501 DWR 19๐ 21' 30" 97๐ 57' 54" 2517-2545 29 3,770 374,368 
3 แม่น้ําปาย ที่ตั้งเขื่อนน้ําปาย แม่ฮ่องสอน 010504 DWR 19๐ 13' 18" 98๐ 20' 18" 2517-2545 29 1,760 191,191 
4 แม่น้ําปาย บ้านนาจลอง แม่ฮ่องสอน 010201 DWR 19๐ 24' 00" 98๐ 27' 12" 2522-2545 24 369 28,489 
5 น้ําของ บ้านแม่นะ แม่ฮ่องสอน 010202 DWR 19๐ 25' 54" 98๐ 24' 06" 2522-2545 24 172 7,211 
6 น้ําแม่สง่า บ้านยางทบศอก แม่ฮ่องสอน 010505 DWR 19๐ 28' 30" 97๐ 58' 18" 2523-2545 23 123 6,838 
7 น้ําแม่จ๋า ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน 010602 DWR 19๐ 10' 00" 97๐ 58' 12" 2516-2545 30 297 4,865 
8 น้ําแม่สะมาด ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน 010601 DWR 19๐ 10' 12" 98๐ 00' 00" 2510-2526 17 589 2,546 
9 แม่น้ํายวม บ้านท่าเรือผาแล แม่ฮ่องสอน 011002 DWR 17๐ 50' 00" 97๐ 54' 48" 2518-2545 28 4,890 898,122 
10 แม่น้ํายวม สบหาร แม่ฮ่องสอน 011001 DWR 18๐ 12' 12" 97๐ 56' 06" 2516-2545 30 2,496 401,814 
11 น้ําแม่สะเรียง จอมแจ้ง แม่ฮ่องสอน 011101 DWR 18๐ 09' 48" 97๐ 58' 00" 2513-2526 14 378 27,987 
12 น้ําแม่กะใน บ้านป่าจ ี แม่ฮ่องสอน 011102 DWR 18๐ 08' 12" 98๐ 00' 42" 2525-2542 18 34 985 
13 แม่น้ําสาละวิน บ้านแม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน 010101 DWR 17๐ 58' 48" 97๐ 44' 24" 2527-2545 19 242,786 126,172,283 
14 น้ําแม่สะเรียง สบแม่อมลอง แม่ฮ่องสอน 011103 DWR 18๐ 11' 36" 97๐ 59' 06" 2525-2545 21 292 25,336 
15 แม่น้ําเมย ท่าสองยาง ตาก 011801 DWR 17๐ 34' 06" 97๐ 54' 54" 2516-2539 24 8,360 1,439,725 
16 แม่น้ําเมย แม่ระมาด ตาก 011802 DWR 16๐ 58' 24" 98๐ 28' 42" 2516-2545 30 6,070 1,018,901 
17 ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา ตาก 011701 DWR 16๐ 48' 36" 98๐ 45' 36" 2515-2545 31 1,100 150,187 
18 น้ําแม่ต้าน บ้านแดพะทอทะ ตาก 011803 DWR 17๐ 15' 48" 98๐ 14' 24" 2524-2545 22 55 3,389 
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ตารางที่ 3-10   (ต่อ) 

ลําดับ แม่น้ํา/ลําน้ํา ชื่อสถานี จังหวัด รหัส
สถานี หน่วยงาน

ที่ตั้ง ช่วงปีสถิติ
ข้อมูล 

จํานวนปีที่
มีข้อมูล  

พื้นที่ลุ่มน้ํา  
(ตร.กม.) 

ปริมาณตะกอน
รายปีเฉลี่ย 

(ตัน) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง(อ.) 

19 น้ําแม่อุสุ บ้านพอหน่อทาใต้ ตาก 011804 DWR 17๐ 20' 48" 98๐ 12' 30" 2524-2545 22 68 9,843 
20 น้ําแม่สุริน สบแม่สุรินทร์ ตาก 010702 DWR 18๐ 54' 12" 97๐ 59' 12" 2525-2543 19 156 3,998 
21 น้ําแม่ของ สบแม่ปาย ตาก 010203 DWR 19๐ 23' 18" 98๐ 26' 30" 2525-2545 21 260 10,386 
22 น้ําแม่ลาหลวง แม่ลาหลวง ตาก 010901 DWR 18๐ 32' 12" 97๐ 57' 12" 2525-2545 21 450 39,597 
23 ห้วยแม่ปิง ห้วยแก้ว ตาก 010204 DWR 19๐ 17' 18" 98๐ 29' 56" 2526-2545 20 54 2,694 
24 ห้วยแม่ยะ สบห้วยแม่ยะ ตาก 010205 DWR 19๐ 14' 24" 98๐ 28' 54" 2526-2545 20 85 11,491 
25 น้ําแม่ลาหลวง บ้านเหมืองแร่ ตาก 010904 DWR 18๐ 32' 36" 98๐ 02' 12" 2527-2535 9 268 7,051 
26 น้ําแม่ลาหลวง บ้านหัวลา ตาก 010903 DWR 18๐ 32' 46" 97๐ 57' 34" 2527-2545 19 427 22,358 
27 ห้วยแม่จะเรา บ้านตีนธาตุ ตาก 011805 DWR 16๐ 58' 54" 98๐ 36' 30" 2530-2545 16 80 4,860 
28 น้ําของ บ้านแม่สุยา ตาก 010401 DWR 19๐ 32' 06" 98๐ 07' 00" 2530-2545 16 414 71,903 
29 น้ําแม่เตี๋ย บ้านแม่เตี๋ย ตาก 011003 DWR 18๐ 17' 48" 97๐ 55' 24" 2532-2542 11 30 1,066 

หมายเหตุ: DWR =กรมทรัพยากรน้ํา 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา (2555) 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

3.6 ระบบชลประทาน และการประเมินความต้องการนํ้า 
การชลประทาน หมายความว่า "กิจการที่รัฐบาลจัดทําเพ่ือส่งนํ้า จากทางนํ้าหรือแหล่งนํ้าไปใช้ 

ในการเพาะปลูก และหมายความถึงการป้องกันการเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเก่ียวกับนํ้า ทั้งรวมถึง
การคมนาคมทางนํ้า ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานน้ันด้วย" ซึ่งจะเห็นว่า การชลประทานในพระราชบัญญัติ
การชลประทานราษฎร์ นอกจาก จะหมายถึง การส่งนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกแล้ว ยังให้หมายรวมถึงกิจการ
ประเภทอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก อีก 3 ประเภท คือ การเก็บนํ้า การระบายนํ้าและการ
บรรเทาอุทกภัยด้วย ส่วนความหมายในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง ยังมีการคมนาคมทางน้ํา 
เพ่ิมขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งด้วย มีวัตถุประสงค์ของการชลประทาน การเก็บนํ้า (Storage of Water หรือ 
Water Conservation) การส่งนํ้าเพ่ือการเพาะปลูก (Irrigation) การระบายนํ้า (Drainage) การแปร
สภาพที่ดิน (Land Reclamation) การบรรเทาอุทกภัย (Flood Control) การไฟฟ้าพลังนํ้า (Hydro 
Power) และการคมนาคมทางน้ํา (Inland Navigation)  

การใช้นํ้าในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) การใช้นํ้าเพ่ือ
การเกษตร-ชลประทานและการปศุสัตว์ (2) การใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค (3) การใช้นํ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว (4) การใช้นํ้าในการผลิตไฟฟ้า และ (5) การใช้นํ้าในการรักษาสมดุล
นิเวศท้ายนํ้า ดังน้ัน การประเมินความต้องการใช้นํ้าสําหรับกิจกรรมต่างๆ ต้องมีความสอดคล้องกับการ
ใช้นํ้าในภาคเศรษฐกิจ  ซึ่ง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค
บริโภค เพ่ือการอุตสาหกรรม เพ่ือการท่องเที่ยว และเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายนํ้า โดยความ
ต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรได้รวมความต้องการนํ้าในโครงการชลประทาน  

1) ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการชลประทาน ความต้องการน้ําเพ่ือการชลประทาน ประกอบด้วย
ความต้องการนํ้าเพ่ือโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สูบนํ้าด้วยไฟฟ้าและพ้ืนที่
ชลประทานราษฎร์ โดยผลการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือโครงการชลประทานประเภทต่างๆ และ
สัดส่วนความต้องการนํ้าเพ่ือโครงการชลประทานต่างๆ ต่อความต้องการน้ําเพ่ือการชลประทานทั้งหมด
ทั้งในสภาพปัจจุบันและอนาคต ความต้องการนํ้าเพ่ือการชลประทานแยกเป็น 3 กลุ่มโครงการ ได้แก่  
(1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 30,000 ไร่ (2) โครงการขนาดกลางท่ี
มีพ้ืนที่น้อยกว่า 30,000 ไร่ โครงการชลประทานขนาดเล็กและโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า (3) โครงการ
ชลประทานราษฎร์หรือพ้ืนที่เกษตรที่มีศักยภาพในการใช้นํ้าจากลํานํ้า  

2) ความต้องการนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคการประเมินความต้องการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
คํานวณได้จากอัตราการใช้นํ้าคูณกับจํานวนประชากร โดยจํานวนประชากรได้ข้อมูลจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ทําการรวบรวมข้อมูลจํานวนประชากร อัตราการ
เปลี่ยนแปลงและความหนาแน่นของประชากร จําแนกตามเขตการปกครองเป็นรายอําเภอ โดยข้อมูลที่
ใช้เป็นข้อมูลล่าสุด ในส่วนของอัตราการใช้นํ้าจะแตกต่างกันในแต่ละประเภทชุมชนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ (1) ชุมชนชนบท คิดจากประชากรท่ีอยู่นอกเขตเมือง เช่น นอกอําเภอเมือง นอกเขต
เทศบาล นอกเขตสุขาภิบาล โดยคํานวณจากอัตราการใช้นํ้าในเขตชนบทโดยทั่วไปของประเทศไทยมี
ค่าประมาณ 100 ลิตรต่อคนต่อวัน ในปัจจุบันและ 120 ลิตรต่อคนต่อวันในอนาคต ซึ่งถูกกําหนดโดย
อาศัยความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ) และการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา (2) เขตเมือง แบ่งตามขนาด 
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กลุ่มประชากร โดยคํานวณจากอัตราการใช้นํ้าเฉลี่ยของประชากรในเขตบริการของการประปาส่วน
ภูมิภาคโดยใช้สถิติย้อนหลัง 10 ปี 

3) ความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว คือ (1) ความต้องการนํ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม การประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
อุตสาหกรรมทั่วไปและนิคมอุตสาหกรรม โดยความต้องการนํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังในนิคม
อุตสาหกรรมจะใช้อัตราการใช้นําตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย คือ 7 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อวัน โดยคิดวันทํางาน 300 วันต่อปี สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม การประเมินความ
ต้องการนํ้าโดยได้รวบรวมข้อมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจากรายงานทําเนียบ 
โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดต่างๆ จากน้ันนํามาคูณกับอัตราการใช้นํ้าต่อผลผลิตของอุตสาหกรรมแต่
ละประเภท (2) ความต้องการนํ้าเพ่ือการท่องเที่ยว การประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการท่องเท่ียวใน
ปัจจุบันคํานวณได้โดยนําจํานวนนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่ได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคูณกับ
อัตราการใช้นํ้าของนักท่องเที่ยวคูณกับจํานวนวันพักแรม ในการคํานวณความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการ
ท่องเที่ยวถือว่านักท่องเที่ยวเท่าน้ันที่มีความต้องการใช้นํ้า ส่วนนักทัศนาจรถือว่ามีความต้องการใช้นํ้า
ปริมาณน้อยมากจนจัดว่าไม่มีนัยสําคัญต่อการคาดประมาณความต้องการใช้นํ้า โดยทําการแยก
นักท่องเที่ยวออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) นักท่องเ ท่ียว คือ ผู้มาท่องเ ท่ียวแบบค้างคืน และ  
(2) นักทัศนาจร คือ ผู้มาท่องเที่ยวแบบไม่ค้างคืน 

4) ความต้องการนํ้าเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายนํ้า คือ ปริมาณน้ําตํ่าสุดที่ไหลในฤดูแล้งของ
ลํานํ้าน้ันๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึง
เมษายน เน่ืองจากเป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าตํ่า และทําการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลนํ้าท่าที่สถานีวัด
นํ้าในลุ่มนํ้า ซึ่งค่าอัตราการไหลตํ่าสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานี
ที่นํามาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะนํามากําหนดอัตราการไหลข้ันตํ่า (Minimum Flow) ในทุกลํานํ้าของลุ่มนํ้า
สาขา ต่อพ้ืนที่รับนํ้า 1 ตารางกิโลเมตร ความต้องการปริมาณนํ้าตํ่าสุดด้านท้ายนํ้า โดยปกติจะกําหนด
จากผลการวิเคราะห์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ และในบางครั้งก็จะกําหนด
ตามปริมาณความต้องการนํ้าด้านท้ายนํ้า เช่น การขับไล่นํ้าเค็ม-นํ้าเสีย การรักษาระดับนํ้าเพ่ือการ
เดินเรือ ความต้องการด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมเป็นต้น ดังน้ัน ปริมาณนํ้าตํ่าสุดด้านท้ายนํ้าที่
จําเป็นต้องรักษาไว้ในแต่ละลุ่มนํ้าสาขาจึงมีความแตกต่างกัน 

3.6.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําผิวดิน 
 พ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่ นํ้าสาละวิน มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าผิวดิน ซึ่ งดําเนินการโดย 

กรมชลประทาน 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นํ้าเพียงพอกับความต้องการ เพ่ือส่งต่อไปยังพ้ืนที่เพาะปลูก 
ประกอบไปด้วย โครงการชลประทานขนาดกลาง จํานวน 14 โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์จากข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าโครงการชลประทานขนาดกลางมีพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 46,951 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 0.39 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินเช่น โครงการฝายแม่สะเรียง (ตอนบน) มีพ้ืนที่ชลประทาน 
4,977 ไร่ อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สอด มีพ้ืนที่ชลประทาน 15,029 ไร่ โครงการฝายนํ้ายวม มีพ้ืนที่ชลประทาน 
13,113 ไร่ และฝายแม่จะเรา มีพ้ืนที่ชลประทาน 2,589 ไร่ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีโครงการชลประทานขนาด
เล็ก จํานวน 145 โครงการ และโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า จํานวน 18 โครงการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 15,600 ไร่ 
(ตารางที่ 3-11)  
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รูปที่ 3-14  พืน้ที่รับน้ําชลประทานลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 
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ตารางที่ 3-11  สรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้าํผิวดินในเขตลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ประเภทโครงการชลประทาน จํานวนโครงการ พื้นที่รบัประโยชน์  
ไร่ ร้อยละ 

โครงการขนาดกลาง 14 46,951* 0.39 
โครงการขนาดเล็ก 145 - - 
โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 18 15,600 0.13 
รวม 177 62,551 0.52 

ที่มา : กรมชลประทาน (2556) กรมชลประทาน (2546) และศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา (ม.ป.ป.) 

 
การหาประสิทธิภาพชลประทานที่ใช้กันอยู่ มีคํานิยามแตกต่างกัน คํานิยามท่ีใช้ในที่ น้ีคือ 

ประสิทธิภาพชลประทาน =(ปริมาณนํ้าที่พืชต้องการตามทฤษฎี+การร่ัวซึมบนแปลงเพาะปลูกฝนใช้
การ)/ปริมาณนํ้าที่ส่ง เป็นการหาประสิทธิภาพชลประทานจากข้อมูลการ operate โครงการชลประทาน
ที่ผ่านไปแล้วสําหรับข้อมูลสําคัญที่นํามาใช้คือ ปริมาณนํ้าใช้ในการเตรียมแปลงสําหรับเพาะปลูกข้าว 
การรั่วซึมบนแปลงเพาะปลูกและฝนใช้การ โดยอ้างอิงถึงข้อมูลที่ได้มีการ monitor ในสนาม ปริมาณนํ้า
ที่พืชต้องการตามทฤษฎี ฝนใช้การคํานวณเป็นรายสัปดาห์ และประสิทธิภาพชลประทานคํานวณเป็นฤดู 
(สํานักงานชลประทานที่ 6, 2558) 

 
รูปที่ 3-15  ประสิทธิภาพการชลประทาน 
ที่มา : วราววุธ (2552) 
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ตารางที่ 3-12  ประสิทธิภาพการชลประทาน 

โครงการ  คลอง  ฤดู  ประสิทธิภาพการ
ชลประทาน %  ท่ีมา 

แม่แตง Main Canal Dry  45 ฉลอง (2530)  
    Wet  41   

แม่กวงอุดมธารา   อากาศร้อนและแห้ง 60  
    อากาศอบอุ่นปานกลาง 70   
    อากาศชื้นและเย็น 80   
    การใช้น้ําสําหรับนาข้าว 32   

แม่ยม  Main Canal Dry  59 ฉลอง (2529)  
    Wet  46   

แม่วัง – กิ่วลม Main Canal Dry  32 ฉลอง (2529)  
    Wet  44   

ป่าสักตอนบน Main Canal Dry  (พืชไร่) 48  
    Wet  (ข้าว) 56   

แก่งคอย-บ้านโม Main Canal Dry  (พืชไร่) 51  
    Wet  (ข้าว) 60   

ท่าโบสถ์   1L Dry  74 ฉลอง (2530)  
    Wet  54   

ชัณสูตร  1R  Dry  54 ฉลอง (2529)  
    Wet  45   

พลายชุมพล   Dry  51 ฉลอง (2529)  
ดงเศรษฐี Right       
ท่าบัว Main       

โคกกะเทียม   Dry  96.16 เฉลิมพล (2548) 
    Wet  37.74   

กําแพงแสน  4L  Dry  55 ฉลอง (2531)  
    Wet  38   

พนมทวน  1L  Dry  29 ฉลอง (2531)  
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ตารางที่ 3-12 (ต่อ) 

โครงการ  คลอง ฤดู  ประสิทธิภาพการ
ชลประทาน %  ท่ีมา 

ลําปาว  RMC  Dry  18 ฉลอง (2530)  
    Wet  36   
  LMC  Dry  16   
    Wet  39   

น้ําพอง-หนองหวาย RMC  Dry  55 ฉลอง (2531)  
    Wet  24   
  LMC  Dry  37   
    Wet  42   

น้ําอูน RMC  Wet  48 ณัฐพงศ์ (2528)  
  LMC  Wet  41   

เพชรบุรี 1R Dry  35 นิรุตต์ (2528)  
    Wet  40   
  2R Dry  35   
    Wet  40   

  LMC  Dry  45   
    Wet  45   

มโนรมย์   Dry (ก่อนเตรียมแปลง) 40  
    Dry (หลังเตรียมแปลง) 43   
    Wet (ก่อนเตรียมแปลง) 48   
    Wet (หลังเตรียมแปลง) 50   

ลําพระเพลิง   Dry  50 กอบเกียรติ (2528) 
    Wet  55   

คลองกลาส ี   Dry (ช้าว) 55  
    Dry (พืชไร่) 55   
    Wet  45   

อ่างเก็บน้ําตะวันออกเฉียงเหนือ     40  
ท่ีมา : ฉลอง (2535; 2527);; วัชระ (2537); วราววุธ (2552); กรมชลประทาน (2554)  
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ตารางที่ 13  ความสัมพันธก์ารใชน้้ําของพืช กับประสทิธิภาพการชลประทาน 

ลําดับท่ี  ชื่อพืช  อายุพืช การใช้น้ํา
ของพืช  

น้ําใช้ของพืชตลอดอายุ (โดยประมาณ)  
ประสิทธิภาพการชลประทาน 

      (วัน)  (มม./วัน) 100% 50% 
      ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ลูกบาศก์เมตร/ไร่

1 ข้าว กข.  100   7.9 – 8.5  1,085-1,170   2,170-2,340 
2  ข้าวขาวดอกมะลิ 105  100  7.9-7.5   975-1,055   1,950-2,110 
3 ข้าวสาลี  100   3.5-3.8   480-530  960-1,060 
4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  100  3.9-4.3   540-595   1,080-1,190 
5  ข้าวโพดหวาน  75  3.9-4.3   420-465   840-930 
6 ข้าวฟ๋าง  110   3.9-4.3   595-655   1,190-1,310 
7 ถ่ัวเหลือง 100   4.2-4.6   573-635  1,146-1,270 
8 ถ่ัวลิสง  105  3.9-4.3   570-630   1,140-1,260 
9 ถ่ัวเขียว  70  3.3-3.6   335-430   670-860 
10  งา  90   3.7-4.1   460-500   920-1,000 
11 แตงโม 85  5.1-5.7   640-705   1,280-1,410 
12  ฝ้าย 160   3.5-3.8   725-780   1,450-1,560 
13 อ้อย  300  3.5-3.8   1,500-1,655   3,000-3,310 
14  ละหุ่ง  230   3.6-3.9   1,145-1,260   2,290-2,520 
15 หน่อไม้ฝร่ัง  365  4.0-4.4   2,345-2,585   4,690-5,170 
16 มะเขือเทศ  110  4.9-5.5   760-835  1,520-1,670 
17 หอมหัวใหญ่  100  4.4-4.9   605-670   1,210-1,340 
18  หอมแดง  85  4.1-4.5   465-515  930-1,030 
19 กระเทียม  110  2.7-3.0   415-455   830-910 
20  พริกข้ีหนู  150   3.9-4.3   745-820   1,490-1,640 
21 มะระ  75  4.6-5.1   500-550   1,000-1,100 
22 กะหล่ําดอก 45   4.2-4.6  3 05-335   610-670 
23  คะน้า  55   2.9-3.2   255-280   510-560 
24  ถ่ัวฝักยาว  80  3.8-4.2   440-485  880-970  
25 ถ่ัวลันเตา 85  3.7-4.1   465-510   930-1,020 
26  ถ่ัวพู  135   3.6-4.0   610-670   1,220-1,340 
27 ผักกาดขาว  45  2.9-3.2   210-230   420-460 
28 ผักกาดขาวปลี  60  3.1-3.5  300-330   600-660 
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ตารางที่ 13  (ต่อ) 

ลําดับท่ี  ชื่อพืช  อายุพืช การใช้น้ํา
ของพืช  

น้ําใช้ของพืชตลอดอายุ (โดยประมาณ)  
ประสิทธิภาพการชลประทาน 

      (วัน)  (มม./วัน) 100% 50% 
      ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 

29  ผักกาดหัว  45  4.0-4.4   285-315   570-630 
30  ข้าวโพดฝักอ่อน  65  4.8-5.2   440-485   880-970 
31 มันเทศ 125  4.7-5.2   715-785   1,430-1,570 
32 ลําไย (ต้นเล็ก) 365  3.7-4.1   2,160-2,395   4,320-4,790 
33 ลําไย (ต้นใหญ่)  365   6.8-7.5   3,970-4,380   7,940-8,760 
34  มะม่วง (ต้นเล็ก)  365  7.6-8.4   4,440-4,905   8,880-9,810  

ท่ีมา : กรมชลประทาน (2554) 
จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการ

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน กรมทรัพยากรนํ้า (2546) พบว่า ความ
ต้องการนํ้าเพ่ือการชลประทาน ประกอบด้วย ความต้องการนํ้าเพ่ือโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สูบนํ้าด้วยไฟฟ้า และพ้ืนที่ชลประทานราษฎร์ โดยผลการประเมินความต้องการ
นํ้าเพ่ือโครงการชลประทานประเภทต่างๆ แสดงดังตารางที่ 3-14 
ตารางที่ 3-14  ความต้องการนาเพื่อโครงการชลประทานประเภทต่างๆ 

ประเภทโครงการชลประทาน พ้ืนท่ีชลประทาน 
 (ไร่) 

ความต้องการนํ้า 
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

ขนาดใหญ่ 1,032,900 1,665.12 
ขนาดกลาง ขนาดเล็กและสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 1,322,635 1,720.01 
ชลประทานราษฎร์ 955,035 1,218.43 
รวม 3,310,570 4,603.56 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ํา (2546) 

 3.6.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําใต้ดิน 
นํ้าใต้ดินหรือนํ้าบาดาล (groundwater) หมายถึง นํ้าที่ขังอยู่ในช่องว่างของดินหรือ

หิน และยังหมายถึงนํ้าที่ไหลอยู่ภายในช้ันหินอุ้มนํ้า หรือช้ันนํ้า (Aquifer) ซึ่งอยู่ตํ่ากว่าระดับนํ้าใต้ดิน 
(water table) เป็นนํ้าจืดอีกแหล่งที่มนุษย์นํามาใช้ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งแหล่งนํ้าใต้ดินที่
เกษตรกรนํามาใช้เรียกว่า นํ้าบาดาล คือ นํ้าใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปในดิน 150 - 200 เมตร ซึ่งขังอยู่ในช้ัน
ของทราย เป็นอ่างที่เก็บนํ้าไว้ได้เป็นปริมาณมาก นํ้าพุและน้ําบาดาลเป็นนํ้าสะอาด ไม่มีเช้ือโรค เพราะ
นํ้าทั้งสองชนิดน้ีไหลซึมผ่านผิวดินลงไปในระดับลึก ดินจะทําหน้าที่เป็นตัวกรองเอาสารท่ีแขวนลอยอยู่ใน
นํ้าและเชื้อโรคไว้เกือบหมด ส่วนบรรดาสารอินทรีย์บางชนิดที่ละลายอยู่ในนํ้าจะถูกแบคทีเรียในดิน
ทําลายไปเกือบหมดด้วยเช่นกัน  



3-36 
 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

การพัฒนาแหล่งนํ้าใต้ดิน จัดเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรนํ้าด้านหน่ึงที่สามารถ
ช่วยเหลือประชากรในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี 
เน่ืองจากในบางครั้ง นํ้าผิวดินที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จากการวิเคราะห์โดยใช้
เครื่องมือสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับข้อมูลพิดกัดบ่อบาบาล (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2556) 
ขอบเขตลุ่มนํ้า และขอบเขคการปกครอง พบว่า บ่อบาดาลต้ังกระจายอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวินตาม
จังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน โดยข้อมูลบ่อบาดาลจะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ บ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ดังตารางที่ 3-15 ดังน้ี   
ตารางที่ 3-15  จํานวนบ่อบาดาลในลุ่มน้าํหลักแม่น้ําสาละวิน 

จังหวัด อําเภอ จํานวนบ่อเพือ่การเกษตร จํานวนบ่อเพือ่การอุปโภค-บริโภค*
เชียงใหม่   5 8 

 อมก๋อย 5 7 
 ฮอด  - 1 

ตาก   85 79 
 ท่าสองยาง 45 14 
 พบพระ 8 13 
 แม่ระมาด 15 6 
 แม่สอด 17 46 

แม่ฮ่องสอน   19 35 
 แม่ลาน้อย 3 4 
 แม่สะเรียง 15 23 

  สบเมย 1 8 
รวม   109 122 

* แสดงข้อมูลเฉพาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ที่เป็นนํ้าจืดและน้ํากร่อย ที่มีสถานะใช้งานได้เท่านั้น 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2556) และการคํานวณด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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 3.6.3  การประเมินความต้องการใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆ 
(1) ความต้องการใช้น้ําในพื้นที่เพาะปลูก จะเป็นการศึกษาและจําลองปริมาณ

ความต้องการใช้นํ้าโดยใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่เพาะปลูกในเขต
ชลประทาน และพ้ืนที่เพาะปลูกในเขตการใช้นํ้าฝน 

  (1.1) ปริมาณการใช้น้ําของพืชหรือปริมาณความต้องการน้ําของพืช (Crop water 
requierment) ความต้องการน้ําของพืช คือปริมาณนํ้าที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโต รวมทั้ง
ปริมาณน้ําที่สูญเสียไป เน่ืองจากการรั่วซึมลงไปในดิน และนํ้าที่ไหลออกจากแปลงเพาะปลูกไปตาม    
ผิวดิน พืชแต่ละชนิดมีความต้องการนํ้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการปลูกพืช (Cropping 
period) สภาพภูมิประเทศภูมิอากาศ และสมบัติของดินที่ใช้ในการปลูกพืช สําหรับแต่ละช่วงของการ
เจริญเติบโต พืชก็ต้องการนํ้าในอัตราที่ต่างกัน ในระยะแรกจะต้องการนํ้าน้อย แล้วต้องการมากขึ้นเมื่อ
พืชมีการเจริญเติบโตทางลําต้น ใบและกิ่งก้าน และต้องการน้ํามากที่สุดในระยะออกดอก จนกระทั่ง
ผลผลิตสุกแก่เต็มที่พืชจะต้องการนํ้าน้อยมาก 
  ปริมาณน้ําใช้การของพืชเป็นปริมาณน้ําทั้งหมดที่สูญเสียไปจากการระเหยและ
การคายนํ้าของพืช การศึกษาปริมาณการใช้นํ้าของพืชต้องศึกษารวมถึงปริมาณนํ้าที่สูญเสียไป จากการ
ระเหยและการคายนํ้าของพืช ซึ่งเรียกว่า “การคายระเหย” การคํานวณปริมาณการใช้นํ้าของพืช คิดจาก
สมการ ดังน้ี 
  ET  = Kc x ETo 
  ET  = ปริมาณการใช้นํ้าของพืช 
  Kc  = สัมประสิทธ์ิการใช้นํ้าของพืช 
  ETo  = ค่าการระเหยนํ้าของพืช (มิลลเิมตรต่อวัน) 

 
     การประเมินความต้องการใช้น้ําของพืชใดๆ (ETo) ดังสมการ 
        ETo = Kc x ETp 
       โดยที่ ETo =     ความต้องการใช้นํ้าของพืช (มิลลิเมตร/วัน) 
        Kc =     สัมประสิทธ์ิการใช้นํ้าของพืช 
        ETp =     ค่าการระเหยนํ้าของพืช (มิลลิเมตร/วัน) 

ผลการคํานวณค่าการใช้นํ้าของพืชหลักในลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน แสดงในตารางที่ 3-16 
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ตารางที่ 3-16  ปริมาณความต้องการน้ําของพืชชนิดต่างๆ ในลุ่มน้าํหลักแม่น้ําสาละวิน 

ชนิดพืช อายุ (วัน) ปริมาณการใช้น้ําของพืช (มม.) รวม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มม./ฤดูกาล ลบ.ม./ไร่ 
1. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่1 (กข.6) 110     170.73 246.54  290.01 230.81     1097.10 1/ 1,755.35 

2. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่2 (กข.6) 110         183.86 162.70 30.57 9.44 545.56 1/ 873.90 

3. ข้าวนดําพื้นที่ลุ่มต่ํา (กข.6) 110 9.78 4.79         22.01 14.07 217.14 1/ 347.43 

4. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่1 (กข.10) 110     174.52 264.42  276.37 204.66     1063.98 1/ 1,720.36 

5. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่2 (กข.10) 110        238.77 229.38 178.54 21.62  825.81 1/ 1,321.29 

6. ข้าวนดําพื้นที่ลุ่มต่ํา (กข.10) 110         46.69 161.46 34.40 12.88 424.93 1/ 679.89 

7. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่1 (สันป่าตอง1) 130-135     174.52 264.42  276.37 221.72 221.21    1359.24 1/ 2,174.79 

8. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่2 (สันป่าตอง1) 130-135        238.77 229.38 178.23 21.62 11.30 883.30 1/ 1,413.28 

9. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่มต่ํา (สันป่าตอง1) 130-135 8.45 2.25        33.12 27.69 15.02 287.53 1/ 460.04 

10. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่1 (ข้าวขาวหอมมะลิ 105) 120        164.87 219.31 200.89 28.60 6.74 798.91 1/ 1,278.25 

11. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่2 (ข้าวขาวหอมมะลิ 105) 120 7.64 10.03 33.97 31.39        6.74 266.77 1/ 426.83 

12. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่1 (ข้าวญี่ปุ่น กวก.1) 120     216.66 279.01  277.38 259.24     1215.29 1/ 1,944.46 

13. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่2 (ข้าวญี่ปุ่น กวก.1) 120        286.52 252.58 182.26 24.65 11.72 936.24 1/ 1,497.99 

14. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่1 (ข้าวญี่ปุ่น กวก.2) 120     216.66 279.01  277.38 259.24     1215.29 1/ 1,944.46 

15. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่2 (ข้าวญี่ปุ่น กวก.2) 120        286.52 252.58 182.26 24.65 11.72 936.24 1/ 1,497.99 

16. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่1 (แพร่1) 110     174.52 264.42  276.37 221.72     1106.53 1/ 1,770.45 
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ตารางที่ 3-16  (ต่อ) 

ชนิดพืช อายุ (วัน) ปริมาณการใช้น้ําของพืช (มม.) รวม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มม./ฤดูกาล ลบ.ม./ไร่ 
17. ข้าวนาดําพื้นที่ลุ่ม รอบที่2 (แพร่1) 110         183.86 162.70 30.57 9.44 545.56 1/ 872.90 

18. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  120 5.09 9.47 35.48 31.61         261.66 1/ 418.65 

19. ถั่วเหลือง  85-100         116.44 135.69 26.89 7.09 443.61 1/ 709.78 

20. เผือก 210-240     181.30 356.17  335.49 306.42 331.38 206.17 28.70 18.23 2105.85 1/ 3,369.37 

21. ถั่วเขียว 60-90 7.70 3.13 29.92         6.74 203.49 1/ 325.59 

22. ทานตะวัน  90-120         126.07 103.71 21.73 8.07 429.07 1/ 686.52 

23. มะเขือเทศ 90-150 7.59 5.24 29.35       96.26 22.63  2.74 421.31 1/ 674.09 

24. กะหล่ําดอก  60-90 7.21 8.65         21.51 13.37 196.24 1/ 313.99 

25. อ้อยข้ามแล้ง 10-12 เดือน 300-365 8.13 5.08 25.24 53.91 108.13  50.78  165.72 226.83 218.00 82.59 28.38 7.02 1701.81 1/ 2,722.90 

26. มะม่วง > 365 2.46 1.97 7.84 12.88 85.37 115.74  127.83 129.62 100.24 77.63 10.12 3.93 1223.12 1/ 1,956.99 

27. กล้วยน้ําหว้า > 365 19.50 34.81 52.73 86.32 454.46 147.14  341.86 717.49 251.45 262.38 133.65 24.60 3117.02 1/ 4,987.23 

28. หอมแดง 70-80 6.62 6.74 18.85         7.16 193.87 1/ 310.19 

29. ยาสูบ 150-180 8.28 4.20 30.74 60.91             12.14 11.30 372.07 1/ 595.31 

หมายเหตุ : คํานวณค่า ETo ด้วยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0 
  1/ ปริมาณการใช้น้ําของข้าวมีการบวกค่าซึมลึก (percolation) 1.5 มิลลิเมตรต่อวันไว้แล้ว 
ที่มา : ค่าสัมประสิทธิ์พืช (Kc) สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา กรมชลประทาน (2553) 
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   (1.2) แบบจําลองปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ 
หมายถึง ฝนที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตาม
ชนิดของพืชและวิธีการให้นํ้า เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณนํ้าฝนท่ีขังอยู่ในแปลงนาใน
ระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ต้นข้าว ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอ่ืนเป็นส่วนของปริมาณนํ้าฝนที่ซึมอยู่
ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูดไปใช้ได้ แบบจําลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจําลองที่ใช้วิเคราะห์
ประเมินปริมาณฝนที่สามารถนํามาใช้แทนน้ําจากชลประทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญคือ ปริมาณฝน
ที่ตกในแต่ละช่วงเวลา ปริมาณการใช้นํ้าของพืช และความสูงของคันนา กล่าวคือ หากเกษตรกรนิยมเก็บ
นํ้าชลประทานไว้ในแปลงนาท่ีระดับตํ่า เมื่อฝนตกลงมาจะสามารถเก็บนํ้าฝนไว้ในแปลงนาได้มาก เป็นต้น 
ดังน้ันในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละของฝนใช้การจะสูงกว่าสัปดาห์ที่มีฝนตกมาก และยัง
ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆ อีกด้วย 

     ผลการประเมินปริมาณฝนใช้การโดยแบบจําลองดังกล่าว มีค่าปริมาณนํ้าฝน
ใช้การรายวันแล้วจึงนํามารวมกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลนําเข้าแบบจําลองความ
ต้องการนํ้า โดยกําหนดให้มีค่าระดับนํ้าฝนใช้การสามารถถึงระดับนํ้าในแปลงเพาะปลูก โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับนํ้าในแปลงที่ความจุตํ่าสุด (STMIN) ระดับนํ้าในแปลงนาที่ความจุหลังการ
ให้นํ้า (STO) และระดับนํ้าในแปลงนาที่ความจุสูงสุด (STMAX)  

    (1.3) ปริมาณน้ําเตรียมแปลง การปลูกข้าวต้องการปริมาณนํ้าจํานวนหน่ึง เพ่ือ
ใช้ในการเตรียมแปลงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ่งการปลูกพืชชนิดอ่ืนต้องการน้อยมาก และปริมาณนํ้า
ส่วนน้ีจะแปรผันกับปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความช้ืนของดิน ชนิดของดิน 
ความสามารถการระเหยของนํ้า วิธีและระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณนํ้าเตรียมแปลง 
มีค่าประมาณ 200-300 มิลลิเมตร ระยะเวลาในการเตรียมแปลงสําหรับนาข้าว 1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห์ 

    (1.4) ปริมาณน้ําซึมลงไปในดิน การปลูกข้าวจําเป็นต้องมีนํ้าขังอยู่ในแปลงนา
ในระดับที่เหมาะสม ดังน้ันจะมีปริมาณนํ้าส่วนหน่ึงที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณนํ้าซึมลงในดินขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ คุณสมบัติ
ของดิน วิธีการเตรียมแปลง ความสูงของนํ้าที่ขังในแปลงนา และระดับนํ้าใต้ดิน ซึ่งพิจารณากําหนดให้
ปริมาณนํ้าที่ซึมลงในดินประมาณ 1.0-3.0 มิลลิเมตรต่อวัน 

   (1.5) ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนี
ช้ีวัดปริมาณนํ้าชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณนํ้าชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความ
ต้องการใช้นํ้าของพืชที่แปลงเพาะปลูก ทั้งน้ีเพ่ือทดแทนปริมาณนํ้าที่สูญเสียระหว่างทางลําเลียงนํ้าและที่
สูญเสียในกระบวนการใช้นํ้า สําหรับโครงการน้ีกําหนดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับร้อยละ 55 

    (1.6) ความต้องการน้ําชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจําลองความ
ต้องการนํ้าชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจําลองความต้องการนํ้า
ชลประทานรายสัปดาห์ หรือปริมาณน้ําที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับนํ้าปากคลองส่งนํ้า เพ่ือให้สามารถ
ลําเลียงนํ้าไปถึงแปลงเพาะปลูกด้วยปริมาณนํ้าที่เพียงพอ สําหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรือ
อ่ืนๆ ตามคําจํากัดความดังน้ี 

ปริมาณความต้องการนํ้าชลประทาน = ปริมาณการใช้น้ําของพืช การรั่วซึมบนแปลง ฝนใช้การ

ประสิทธิภาพการชลประทาน
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   (1.7) รูปแบบการปลูกพืช (Crop Pattern) สําหรับลุ่มนํ้าย่อยต่างๆ ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลจัดเก็บของหน่วยงานในพ้ืนที่กรมชลประทานและเกษตรจังหวัด อําเภอ เป็นต้น 

   จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทํา
แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวิน (กรมทรัพยากรนํ้า, 2549) และโครงการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง (ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากร
นํ้า, ม.ป.ป.) พบว่า ความต้องการนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลัก 
แม่นํ้าสาละวิน คือ 393.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี   

-พื้นที่เพาะปลูกในเขตเกษตรน้ําฝน ใช้แบบจําลอง Soil and Water Assessment 
Tool (SWAT) ในการคํานวณหาปริมาณความต้องการใช้นํ้าในพ้ืนที่เกษตรนํ้าฝนน้ัน ใช้ข้อมูลพารามิเตอร์
ต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: 
DEM) ข้อมูลดิน ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลปริมาณนํ้าท่า ข้อมูลคุณภาพนํ้า ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 
และข้อมูลที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม สําหรับการตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทํา
แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวิน (กรมทรัพยากรนํ้า, 2549) และโครงการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองน้ําท่วมนํ้าแล้ง (ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากร
นํ้า, ม.ป.ป.) พบว่า ความต้องการนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกพืชในเขตเกษตรนํ้าฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้า
สาละวิน คือ 542.40 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

-  ความต้องการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ การคํานวณปริมาณการใช้นํ้าเพ่ือ
กิจกรรมปศุสัตว์ จะใช้ข้อมูลจํานวนสัตว์แต่ละประเภทในพ้ืนที่ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอัตราการใช้นํ้า
ต่อตัวต่อวันของสัตว์ ซึ่งอัตราการใช้นํ้าของสัตว์แต่ละประเภทน้ันจะมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ สุกร มี
อัตราการใช้นํ้าเฉลี่ย 0.02 ลูกบาศก์เมตรต่อตัวต่อวัน โค และกระบือ มีอัตราการใช้นํ้าเฉลี่ย 0.08 
ลูกบาศก์เมตรต่อตัวต่อวัน แพะ และแกะ มีอัตราการใช้นํ้าเฉลี่ย 0.015 ลูกบาศก์เมตรต่อตัวต่อวัน ไก่ 
และเป็ด มีอัตราการใช้นํ้าเฉล่ีย 0.003 ลูกบาศก์เมตรต่อตัวต่อวัน เป็ด และสัตว์ประเภทอ่ืนๆ มีอัตรา
การใช้นํ้าเฉล่ีย 0.015 ลูกบาศก์เมตรต่อตัวต่อวัน   

สําหรับการคาดการณ์ปริมาณการใช้นํ้าเพ่ือการปศุสัตว์ในอนาคตจะใช้ข้อมูล
แนวโน้มของอัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมา
คาดการณ์ในอนาคต เพ่ือหาอัตราการเติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วนําอัตราส่วนน้ีมาคํานวณ
ปริมาณการใช้นํ้าเพ่ือการปศุสัตว์ในอนาคต จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงาน
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง (ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า กรม
ทรัพยากรนํ้า, ม.ป.ป.) พบว่า พ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินมีปริมาณความต้องการช้นํ้าเพ่ือการปศุสัตว์
ประมาณ 21.65 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 (2) ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการท่องเท่ียว 
    (2.1) เป็นการประเมินความต้องการใช้นํ้าของประชากรท้ังหมด ทั้งที่อาศัยอยู่ในเขต
และนอกเขตตัวเมือง โดยประชากรในแต่ละพ้ืนที่มีความต้องการใช้นํ้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประชากร
ในเขตเทศบาลนครมีอัตราการใช้นํ้าเฉล่ียอยู่ที่ 0.25 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน ประชากรในเขตเทศบาล
เมืองมีอัตราการใช้นํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.20 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน ประชากรในเขตเทศบาลตําบลมีอัตรา
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การใช้นํ้าเฉล่ียอยู่ที่ 0.12 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน ประชากรนอกเขตเทศบาลมีอัตราการใช้นํ้าเฉล่ีย
อยู่ที่ 0.05 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน และประชากรในเขตการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอัตราการ
ใช้นํ้าเฉล่ียอยู่ที่ 0.40 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน (ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากรนํ้า, ม.ป.ป.)  
   นอกจากน้ียังใช้ข้อมูลกําลังผลิตนํ้าประปา และความต้องการใช้นํ้าดิบเพ่ือการผลิต
นํ้าประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรผู้ใช้นํ้าใน
อนาคต มาประกอบการพิจารณาการประเมินปริมาณการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการ
ท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวินเพ่ิมเติมด้วย ซึ่งการประเมินความต้องการใช้นํ้าดิบเพ่ือผลิตนํ้าประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาคน้ัน ใช้สมการ ดังน้ี (กองพัฒนาแหล่งนํ้า ฝ่ายทรัพยากรนํ้า การประปาส่วน
ภูมิภาค, 2552) 
   (2.1.1) การประเมินประชากรผู้ใช้น้ํา การประปาส่วนภูมิภาคคาดการณ์โดยอาศัย
ข้อมูลสถิติย้อนหลัง และวิธีคณิตศาสตร์ (Arithmetic) มาวิเคราะห์ประชากรผู้ใช้นํ้า โดยมีสมมติฐานว่า 
“การเปลี่ยนแปลงมีประมาณคงที่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงเป็นในลักษณะเส้นตรง” 
      Pn = mP0+C 
   โดยที่ Pn = จํานวนประชากรในอนาคตจากปัจจุบัน (คน) 
     P0 = จํานวนประชากรในปัจจุบันหรือปีที่เริ่มต้นคํานวณ (คน) 
     m = ความลาดชันของกราฟ (Slope) 
     C = ค่าคงที่ของสมการ 
   การประเมินประชากรผู้ใช้นํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินของการประปาส่วน
ภูมิภาคแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-17 
ตารางที่ 3-17  การประเมินประชากรผู้ใช้น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ชื่อลุ่มน้าํ จํานวนผู้ใช้น้าํ (คน) 
2552 2557 2562 2567 2572 

ลุ่มนํ้าแม่นํ้าสาละวิน 23,280 28,217 33,155 38,092 43,030 
ที่มา : กองพัฒนาแหล่งน้ํา ฝ่ายทรัพยากรน้ํา การประปาส่วนภูมิภาค (2552) 

   (2.1.2) การประเมินความต้องการใช้น้ํา ใช้สมการ ดังน้ี 

   ความต้องการใช้นํ้า = Peak Factor x ประชากรผู้ใช้น้าํ อัตราการใช้น้ํา

น้ําสูญเสีย
 

โดยที่ Peak Factor คือ อัตราการใช้นํ้าสูงสุดต่อวันต่อการใช้นํ้าเฉล่ียต่อวัน (มีค่าประมาณ 1.1-1.3) 
 ประชากรผู้ใช้นํ้า คือ จํานวนผู้ใช้นํ้าทั้งหมด (คน) 
 อัตราการใช้นํ้า คือ ปริมาณการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าต่อประชากรผู้ใช้นํ้า (ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน) 
 นํ้าสูญเสีย    คือ ปริมาณนํ้าสูญเสียทั้งในระบบผลิตและระบบจ่าย (มีค่าประมาณร้อยละ 25-30) 
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  ความต้องการใช้นํ้าดิบ จะพิจารณาจากความต้องการใช้นํ้า และเผื่อเหลือเผื่อขาด 
ประมาณร้อยละ 20 ดังสมการ 
  ความต้องการใช้น้ําดิบ = 1.2 x ความต้องการใช้น้ํา 
  ดังน้ันการประเมินปริมาณความต้องการใช้นํ้าดิบของการประปาส่วนภูมิภาค แสดงใน
ตารางที่ 3-18 
ตารางที่ 3-18 การประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ําดิบในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ชื่อลุ่มน้าํ ความต้องการน้ําดิบ (ลูกบาศก์เมตร/ปี) 
2552 2557 2562 2567 2572 

ลุ่มน้ําแม่น้ําสาละวิน 10,288,383 13,313,752 15,751,213 18,188,674 20,626,135 
ท่ีมา : กองพัฒนาแหล่งน้ํา ฝ่ายทรัพยากรน้ํา การประปาส่วนภูมิภาค (2552) 
 
 (3)  ความต้องการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (2555) ได้เผยแพร่ข้อมูลการศึกษา
ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาถึงความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมของ
โรงงานประเภทต่างๆ ในเขตพื้นที่ลุ่มนํ้า ซึ่งมีความต้องการใช้นํ้าที่แตกต่างกันตามประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้จําแนกไว้เป็น 10 ประเภท ตามความต้องการใช้นํ้าของประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

การประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนําข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละ
โรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้นํ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
ประเมินไว้ หลังจากน้ันจะรวมปริมาณการใช้นํ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเข้าด้วยกัน  

ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้นํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของ
อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัดในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพ่ือ
หาอัตราการเติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วนําอัตราส่วนน้ีมาคํานวณปริมาณการใช้น้ําเพ่ือการ
อุตสาหกรรมในอนาคต  

(4) ปริมาณการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ํา การรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้ามี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลนิเวศวิทยาบริเวณท้ายนํ้า โดยการวางแผนการใช้นํ้าและการบริหาร
จัดการน้ําที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้นํ้า ทั้งบริเวณต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เน่ืองจากการใช้นํ้าใน
พ้ืนที่บริเวณต้นนํ้า ส่งผลกระทบต่อนํ้าในบริเวณพ้ืนที่กลางนํ้าและปลายนํ้า ซึ่งการรักษาระบบนิเวศน์
ท้ายนํ้า ทําได้โดยการกําหนดอัตราการไหลของนํ้าขั้นตํ่าในฤดูแล้งของลํานํ้าน้ันๆ ซึ่งทําการประเมินจาก
อัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน (ช่วงที่มีอัตราการไหลของน้ํา
ตํ่าสุด) จากน้ันทําการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติปริมาณน้ําท่าที่สถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้า ซึ่งค่าอัตราการไหลตํ่าสุด
ที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่นํามาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะนํามา
กําหนดอัตราการไหลข้ันตํ่า (Minimum Flow) ในทุกลํานํ้าของลุ่มนํ้าย่อย ต่อพ้ืนที่รับนํ้า 1 ตาราง
กิโลเมตร 



3-44 
 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางที่ 3-19  ความต้องการใช้น้าํประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 

รหัส  ประเภท  รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก  

ปริมาณความ
ต้องการนํ้า 

(ลูกบาศก์เมตร/ไร่/
วัน))  

01  Accessory  อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ  6.00  
02  Chemical  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  8.00  
03  Food  อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม  12.00  
04  Metal  อุตสาหกรรมถลุง หล่อ โลหะ  5.00  
05  Other  อุตสาหกรรมท่ัวไป  7.00  

06  Outside  อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม-บดหิน ดูดทราย เผาถ่าน หีบฝ้าย อบ
เมล็ดพืช ฯลฯ  4.00  

07  Paper  อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเย่ือกระดาษ ภาชนะจากกระดาษ ฯลฯ 4.00  
08  Textile  อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย้อมสี  5.00  
09  Unmetal  ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื้องเคลือบ ปูน ฯลฯ  8.00  
10  Wood  ผลิตภัณฑ์ไม้ เคร่ืองเรือน  3.00  

ท่ีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (2555)  
 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผน

รวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวิน (กรมทรัพยากรนํ้า, 2549) และโครงการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองน้ําท่วมนํ้าแล้ง (ศูนย์ป้องกันวิกฤตินํ้า กรมทรัพยากร
นํ้า, ม.ป.ป.) พบว่า ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินมีความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ท้ายนํ้าที่
แตกต่างกันในแต่ละลุ่มนํ้าสาขา โดยมีค่าความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้าอยู่ระหว่าง 
10.94-98.09 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เช่น ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยทั้งตอนบนและตอนล่าง มีค่าความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้า 98.09 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าปายตอนบน
และตอนล่าง มีค่าความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้า 42.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ลุ่มนํ้า
สาขาแม่นํ้ายวมตอนบนและตอนล่าง มีค่าความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้า 40.67 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลุ่มนํ้าสาขาอ่ืนๆ มีค่าความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้า 10.94 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังน้ันลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มีค่าความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์
ท้ายนํ้ารวมอยู่ที่ 192.24 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

3.7 การใช้ประโยชน์จากท่ีดินด้านป่าไม้ 
3.7.1 การอนุรักษ์ป่าไม้ 

ป่าไม้ หมายถึง ถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์นานาชนิดรวมทังจุลชีพทั้งมวล
ต่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้อันขึ้นอยู่บนพ้ืนดิน และมีรากยึดเหน่ียวอยู่ใต้ดิน 
ป่าไม้เป็นสิ่งที่ปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอ้ืออํานวยประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์ ป่าไม้เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อ่ืนๆ เพราะป่าไม้มี
ประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค
สําหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกทําลายลงไปมากๆ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน นํ้า อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกทําลาย จะส่งผล
ไปถึงดินและแหล่งนํ้าด้วย เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว พ้ืนดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะ
ชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากน้ันเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับนํ้าไว้นํ้าก็จะไหลบ่า
ท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูนํ้าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีนํ้าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นนํ้าลําธารทําให้แม่นํ้า
มีนํ้าน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาดแคลนนํ้าในการการชลประทาน
ทําให้ทํานาไม่ได้ผลขาดนํ้ามาผลิตกระแสไฟฟ้า สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ (2558) ได้ศึกษาสภาพป่าไม้ พบว่า 
สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 มีเน้ือที่  9,176,533ไร่ หรือร้อยละ 76.85 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน สรุปได้ตามรูปที่ 3-16  

 
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินมีเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เน้ือที่ 5,627,103 ไร่ หรือร้อยละ 47.12 

ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย เขตอุทยานแห่งชาติ เน้ือที่ 2,060,233 ไร่ หรือร้อยละ 17.25  
ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินพ้ืนที่เตรียมการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เน้ือที่ 863,501 ไร่ 
หรือร้อยละ 7.23 พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เน้ือที่ 2,167,608 หรือร้อยละ 18.15 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวินพ้ืนที่ป่าในเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 และ 2 เน้ือที่ 462,817 หรือร้อยละ 3.88 ของเน้ือที่
ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เน้ือที่ 488 หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละ
วินพ้ืนที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เน้ือที่ 19,865 หรือร้อยละ 0.17 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน และเขตวนอุทยาน เน้ือที่ 52,591 หรือร้อยละ 0.44 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
(ตารางที่ 3-20 และ รูปที่ 3-17) 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
รูปที่ 3-16 สภาพพืน้ที่ปา่ไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 ลุม่น้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

 

ตารางที่ 3-20 เขตพืน้ที่ปา่อนุรักษ์ในเขตลุม่น้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

เขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ เนื้อท่ี 
ไร ่ ร้อยละ 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 488 ns 
เขาน้อย-เขาประดู่ 488 ns  

เขตอุทยานแห่งชาติ 2,060,233 17.25 
ขุนพะวอ 231,557 1.94  
ตากสินมหาราช 79,972 0.67  
ถ้ําปลา-นํ้าตกผาเสื่อ 400,337 3.35  
นํ้าตกแม่สุรินทร์ 268,553 2.25  
แม่เมย 122,277 1.02  
ลานสาง 162 ns  
สาละวิน 459,340 3.85  
ห้วยนํ้าดัง 498,035 4.17  

เขตวนอุทยาน 52,591 0.44 
แก้วโกมล 39,150 0.33  
ทุ่งบัวตอง 6,765 0.06  
นํ้าตกแม่สวรรค์น้อย 3,124 0.02  
ผาหินต้ัง 3,552 0.03  

พื้นทีเ่ตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 19,865 0.17 
ดอยแสง 19,865 0.17  

พื้นทีเ่ตรียมการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 863,501 7.23 
นํ้าตกพาเจริญ 549,997 4.61  
แม่เงา 279,823 2.34  
แม่โถ 33,681 0.28  

 

พื้นทีเ่ขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า 2,167,608 18.15 
ดอยเวียงหล้า 305,419  2.56  
แม่ยวมฝั่งขวา 181,305  1.52  
แม่เลา-แมแ่สะ 206,694  1.73  
ลุ่มนํ้าปาย 748,828  6.27  
สะเมิง 204  ns  
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางที่ 3-20 (ต่อ) 

เขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ เนื้อท่ี 
ไร ่ ร้อยละ 

สันปันแดน 174,011 1.46 
สาละวิน 550,548 4.61 
อุ้มผาง 599 ns 

เขตพืน้ที่ชัน้คณุภาพลุ่มน้ําชัน้ที1่ และ2 462,817 3.88 
รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 5,627,103 47.12 

 
3.7.2 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติการ

จําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 
มีนาคม 2535 เรื่อง ผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เพ่ิมเติม ในการกําหนดพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยการจําแนกเป็นเขตต่างๆ ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
และที่ดินป่าไม้ได้ 3 เขต (Zone)  (ตารางที่ 3-21 และรูป 2-17 ) รายละเอียดดังน้ี 

1) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (Zone C) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่กําหนดไว้ เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า พันธ์ุพืช และพันธ์ุสัตว์ที่มีคุณค่าหายาก เพ่ือ
การป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากนํ้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในด้าน
การศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว พ้ืนที่ลักษณะน้ี ได้แก่ พ้ืนที่เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่า ที่ได้ประกาศโดยพระราช-กฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 ตามผลการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า โดยสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน ตามผลการจําแนกเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี (2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม น้ัน
หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ลักษณะน้ีได้แก่ พ้ืนที่ป่าที่มีลักษณะ
สมบูรณ์ตลอดจนพ้ืนที่ป่าที่สมควรสงวนไว้ เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าที่มีความ
เหมาะสมต่อการสงวนไว้เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย พ้ืนที่ป่าที่ห้ามมิให้บุคคลเข้าไปหรืออยู่อาศัยตาม
แนวชายแดน พ้ืนที่ป่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น พ้ืนที่ป่าซึ่งเป็นเขตที่ต้ังแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พ้ืนที่ป่าซึ่ง
กําหนดเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (Zone C) มีเน้ือที่ 4,986,539 ไร่ หรือร้อยละ 
41.75 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน (ตารางที่ 3-21 และรูปที่ 3-17 ) 
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

2) เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่กําหนดไว้เพ่ือผลิตไม้ และของป่ารวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการ
กําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าและการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่เพ่ือการ
พัฒนาการทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากร ป่าไม้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรพลังงาน เพ่ือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ตลอดทั้งต้องไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จําแนกให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการ
อนุรักษ์ พ้ืนที่ลักษณะน้ี ได้แก่ 1) พื้นที่พัฒนาป่าธรรมชาติ พ้ืนที่พัฒนาป่าธรรมชาติ หมายถึง พ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์และมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดการป่าไม้ ตามหลักวิชาการ 
เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากไม้และของป่าร่วมกันโดยไม่บุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือ
การอนุรักษ์ต่อไป พ้ืนที่ลักษณะน้ีได้แก่พ้ืนที่ป่าโครงการทําไม้ต่างๆ พ้ืนที่ป่าชุมชน ิ 2) พื้นที่พัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ พ้ืนที่พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม ซึ่งมีศักยภาพ
สูงในการฟ้ืนฟูสภาพป่า สามารถส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของส่วนราชการและเอกชน ให้มีส่วน
รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน เพ่ืออํานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้มีไม้ใช้ประเทศและเพ่ือประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมแบบต่อเน่ือง โดยนําทุกส่วนของไม้มาใช้
ประโยชน์ ให้บรรลุผลต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พ้ืนที่
ลักษณะน้ีได้แก่ พ้ืนที่ปลูกป่าภาครัฐบาล พ้ืนที่ปลูกป่าภาคเอกชน พ้ืนที่ปลูกป่าเพ่ือใช้สอยในครัวเรือน 
3) พื้นที่พัฒนาตามหลักวนศาสตร์ชุมชน พ้ืนที่พัฒนาตามหลักวนศาสตร์ชุมชน หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวน 
แห่งชาติที่กําหนดไว้เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายป่าในรูปแบบต่างๆ โดยการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการต้ังถิ่นฐานให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ การใช้ประโยชน์พ้ืนที่กระทําในลักษณะของวนเกษตร พ้ืนที่ลักษณะน้ีได้แก่ พ้ืนที่โครงการ
ตามพระราชดําริ พ้ืนที่โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนที่โครงการหมู่บ้านป่าไม้ พ้ืนที่ สทก. 4) พื้นที่
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ พ้ืนที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น แหล่งนํ้า 
และทรัพยากรธรณี เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พ้ืนที่ลักษณะน้ี ได้แก่ 
พ้ืนที่เขตแหล่งแร่พ้ืนที่เขตระเบิดหินและย่อยหิน พ้ืนที่อนุญาตให้ส่วนราชการ และเอกชนใช้ประโยชน์
ใน กิจกรรมต่างๆ คือ เขตพื้นที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) มีเน้ือที่  905,498 ไร่ หรือร้อยละ 7.58 ของ
เน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 

3) เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนา
ด้านการเกษตร ตามผลการจําแนกสมรรถนะที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความเป็นอยู่
ของราษฎร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจําแนกให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการ
อนุรักษ์ และเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ พ้ืนที่ลักษณะน้ีได้แก่ 1) พ้ืนที่ป่าที่มีสมรรถนะของดินเหมาะสม
ต่อการเกษตร 2) พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตร ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดช้ัน
คุณภาพลุ่มนํ้า และการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่ป่าที่
เหมาะสมต่อการเกษตร  มีเน้ือที่  6,691 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
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การจําแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ มีพ้ืนที่กันออก (OFF) มีเน้ือ 357,388 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.99 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน  การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ALRO) มีเน้ือที่
318,267 ไร่ หรือร้อยละ  2.67 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน  และพื้นที่นอกเขตป่าไม้ตาม
กฏหมาย และมติ ครม มีเน้ือที่ 203,120 ไร่ หรือร้อยละ 1.70 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
(ตารางที่ 3-21 และรูปที่ 3-17 ) 
 

ตารางที่ 3-21  การจําแนกการใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้ลุ่มน้ําหลกัแม่น้ําสาละวิน 

ลําดับ พ้ืนท่ีป่าไม้ตามกฎหมาย 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
1 อุทยานแห่งชาติ (NPRK)  2,060,233   17.25 

2 วนอุทธยาน (PARK)  52,591   0.44 

3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า(NHTA)  488  ns 
4 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า (WLDS)  2,167,608   18.15 

5 กําลังดําเนินการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ (PNPK)  863,501   7.23 

6 กําลังดําเนินการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (PNHA)  19,865   0.17 

      7.        เขตป่าสงวนแห่งชาติ 5,891,539 49.33 
7.1     เขตพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (Zone C)  4,986,041   41.75 
7.2     เขตพ้ืนท่ีป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E)  905,498   7.58 

     8 .        พ้ืนท่ีนอกเขตป่าไม้ตามกฏหมาย 682,280 5.72 
8.1     เขตพ้ืนท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A)  6,691   0.06 
8.2     การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ALRO)  318,251   2.67 
8.3     พ้ืนท่ีกันออก (OFF)  357,338   2.99 

9 พ้ืนท่ีนอกเขตป่าไม้ตามกฏหมายและ มติ ครม. 203,120   1.70 
ผลรวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 11,941,225 100.00 
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รูปที่ 3-17  การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรพัยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ     

ลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน  
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3.8 สภาพการใช้ท่ีดนิ 
    จากการสํารวจข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มาตราส่วน 1: 25,000 
โดยกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งออกเป็น 
5 ประเภทหลัก ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่นํ้า และพื้นที่
เบ็ดเตล็ด โดยพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ดังกล่าว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
มากท่ีสุด รองลงมา เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด และพ้ืนที่นํ้า ตามลําดับ 
รายละเอียด (ตารางที่ 3-22 และรูปที่ 3-18) คือ 
   3.8.1 พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural land: A) 
   มีเน้ือที่ 2,665,132 ไร่ หรือร้อยละ 22.31 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประกอบด้วย การใช้ประโยชน์
ที่ดินด้านเกษตรกรรมต่างๆ ดังต่อไปน้ี คือ 
   1) นาข้าว มีเน้ือที่ 289,051 ไร่ หรือร้อยละ 2.42 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ได้แก่ 
นาข้าวและนาร้าง  
   2) พืชไร่ มีเน้ือที่ 718,596 ไร่ หรือร้อยละ 6.00 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ได้แก่ 
ข้าวโพด อ้อย  มันสําปะหลัง พืชไร่ผสม ข้าวไร่ ไร่ร้าง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา มันฝรั่ง กะหล่ําปลี 
มะเขือเทศ และพริก 
   3) ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 42,691 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน
ได้แก่ ไม้ยืนต้นผสม ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ยูคาลิปตัส สัก ชา และไผ่ปลูกเพ่ือการค้า  
   4) ไม้ผล มีเน้ือที่ 31,815 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินได้แก่  
ไม้ผลร้าง ไม้ผลผสม ส้ม ลิ้นจี่ มะม่วง กล้วย มะขาม ลําไย และไม้ผลเมืองหนาว 
   5) พืชสวน มีเน้ือที่ 25,626 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ได้แก่ 
พืชสวนร้าง พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ 
   6) ไร่หมุนเวียน มีเน้ือที่ 1,555,038 ไร่ หรือร้อยละ 13.02 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
ได้แก่ ไร่หมุนเวียนร้าง พืชไร่ผสม (ไร่หมุนเวียน) ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน) ถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน) ถั่วลิสง 
(ไร่หมุนเวียน) ถั่วดํา ถั่วแดง (ไร่หมุนเวียน) งา (ไร่หมุนเวียน) ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน) กะหลํ่าปลี  
(ไร่หมุนเวียน) มะเขือเทศ (ไร่หมุนเวียน) และว่านหางจระเข้ (ไร่หมุนเวียน) 
   7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 2,315 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือที่ 
ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงโค   
   3.8.2 พื้นที่ป่าไม้ (Forest land: F)  
      มีม ีเนื ้อที ่ 8,961,451 ไร ่ หรือร ้อยละ 75.06 ของเนื ้อที ่ลุ ่ม นํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบ
สมบูรณ์ ป่าปลูกสมบูรณ์ และวนเกษตรสมบูรณ์ 
   3.8.3 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (Urban and Built-up land: U) 
      มีเน้ือที่ 196,190 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ประกอบด้วย  
ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพ้ืนราบ หมู่บ้านชาวไทยภูเขา สถานที่
ราชการและสถาบันต่างๆ สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ถนน ทางรถไฟ นิคมอุตสาหกรรม 
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โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สุสาน ป่าช้า ศูนย์อพยพ สถานีบริการนํ้ามัน และสนามกอล์ฟ 
  3.8.4  พื้นที่น้ํา (Water Body: W)  
      มีเน้ือที่ 57,252 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ประกอบด้วย 
แม่นํ้า ลําห้วย ลําคลอง ทะเล หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บนํ้า บ่อนํ้าในไร่นา และคลองชลประทาน 
   3.8.5  พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous land: M)  
      มีเน้ือที่ 61,200 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ประกอบด้วย  
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พ้ืนที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง  
พ้ืนที่ถม และหาดทราย 
 

ตารางที่ 3-22  สภาพการใชท้ี่ดินในพ้ืนที่ลุม่น้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที ่
 ไร่  ร้อยละ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) 2,665,691 22.31 
 นาร้างและนาข้าว (A1) 289,051  2.42
  นาร้าง (A100) 3,331  0.03 
  นาข้าว (A101) 285,720  2.39 
 พืชไร่ (A2) 718,746  6.00 
  ไร่ร้าง (A200) 22,743  0.19 
  พืชไร่ผสม (A201) 13,756  0.12 
  ข้าวโพด (A202) 478,406  3.99 
  อ้อย (A203) 72,432  0.61 
  มันสําปะหลัง (A204) 47,573  0.40 
  ถ่ัวเขียว (A208) 2,995  0.02 
  ถ่ัวเหลือง (A209) 39,892  0.33 
  ถ่ัวลิสง (A210) 780  0.01 
  งา (A215) 740  0.01 
  ข้าวไร่ (A216) 15,826  0.13 
  มันฝร่ัง (A217) 3,517  0.03 
  กะหล่ําปลี (A223) 5,654  0.05 
  มะเขือเทศ (A224) 5,355  0.04 
  พริก (A229) 8,927  0.07 
 ไม้ยืนต้น (A3) 42,691  0.37
  ไม้ยืนต้นผสม (A301) 5,761  0.05 
  ยางพารา (A302) 13,425  0.11 
  ปาล์มน้ํามัน (A303) 2,231  0.02 
  ยูคาลิปตัส (A304) 883  0.01 
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ตารางที่ 3-22  (ต่อ) 

ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที ่
 ไร่  ร้อยละ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A)   
  สัก (A305) 17,468  0.15 
  ชา (A313) 2,214  0.02 
  ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า (A315) 709  0.01 
 ไม้ผล (A4) 31,815  0.27 
  ไม้ผลร้าง (A400) 851  0.01 
  ไม้ผลผสม (A401) 6,034  0.05 
  ส้ม (A402) 4,346  0.04 
  ลิ้นจี่ (A406) 2,053  0.02 
  มะม่วง (A407) 3,142  0.03 
  กล้วย (A411) 7,731  0.06 
  มะขาม (A412) 1,213  0.01 
  ลําไย (A413) 3,867  0.03 
  ไม้ผลเมืองหนาว (A423) 2,578  0.02 
 พืชสวน (A5) 25,626 0.21
  พืชสวนร้าง (A500) 2,533  0.02 
  พืชผัก (A502) 16,678  0.14 
  ไม้ดอก ไม้ประดับ (A503) 6,415  0.05 
 ไร่หมุนเวียน (A6) 1,555,038  13.02 
  ไร่หมุนเวียนร้าง (A600) 749,089 6.26 
  พืชไร่ผสม (ไร่หมุนเวียน) (A601) 100,265 0.84 
  ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน) (A602) 365,796 3.06 
  ถ่ัวเหลือง (ไร่หมุนเวียน) (A609) 23,776 0.20 
  ถ่ัวลิสง (ไร่หมุนเวียน) (A610) 817 0.01 
  ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง (ไร่หมุนเวียน) (A612) 9,215 0.08 
  งา (ไร่หมุนเวียน) (A615) 793 0.01 
  ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน) (A616) 286,981 2.40 
  กะหล่ําปลี (ไร่หมุนเวียน) (A623) 13,966 0.12 
  มะเขือเทศ (ไร่หมุนเวียน) (A624) 3,738 0.03 
  ว่านหางจระเข้ (ไร่หมุนเวียน) (A629) 602 0.01 
 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) 2,315  0.02
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (A701) 1,422  0.01
  โรงเรือนเลี้ยงโค (A702) 893  0.01
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ตารางที่ 3-22  (ต่อ) 

ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที ่
 ไร่  ร้อยละ 

พ้ืนท่ีป่าไม้ (F) 8,961,451 75.06 
 ป่าไม่ผลัดใบ (F1)  1,845,843  15.46
  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู (F100) 74,228  0.62 
  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) 1,771,615  14.84 
 ป่าผลัดใบ (F2) 7,107,060  59.53 
  ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) 128,501  1.08
  ป่าผลัดใบสมบูรณ์ (F201) 6,978,559  58.45
 ป่าปลูก (F5) 7,023  0.06
  ป่าปลูกสมบูรณ์ (F501) 7,023  0.06
 วนเกษตร (F6) 1,525  0.01
  วนเกษตรสมบูรณ์ (F601) 1,525  0.01
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 196,190 1.64 
พ้ืนท่ีน้ํา (W) 57,252 0.48 
 แหล่งน้ําธรรมชาติ (W1) 48,787  0.41
  แม่น้ํา ลําห้วย ลําคลอง , ทะเล (W101)  48,109  0.40
  หนอง บึง ทะเลสาบ (W102) 678  0.01
 แหล่งน้ําท่ีสร้างขึ้น (W2) 8,465  0.07
  อ่างเก็บน้ํา (W201) 3,889  0.03
  บ่อน้ําในไร่นา (W202) 3,736  0.03
  คลองชลประทาน (W203) 840  0.01
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) 61,200 0.51 
  ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1)  36,854 0.31
   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ (M101)  7,042  0.06
   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ (M102)  29,812  0.25
 พ้ืนท่ีลุ่ม (M2) 18,320 0.15
  พ้ืนท่ีลุ่ม (M201) 18,320 0.15
  เหมืองแร่ บ่อขุด (M3)  4,130 0.03
   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า (M300)  2,305  0.02
   เหมืองแร่ (M301)  1,016  0.01
   บ่อลูกรัง (M302)  809  ns
  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (M4)  971  0.01
   พ้ืนท่ีถม (M405)  971  0.01
  หาดทราย  (M6)  925  0.01
  หาดทราย (M601) 925 0.01

รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 11,941,225  100.00
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รูปที่ 3-18  สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุม่น้ําหลักแม่น้ําสาละวิน  
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3.9 ทรัพยากรดิน 
สําหรับข้อมูลทรัพยากรดินในลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ใช้ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน จากการสํารวจ

ดินในระดับค่อนข้างละเอียด ขนาดมาตราส่วน 1:25,000 จากกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
(2560) นํามาวิเคราะห์ร่วมกับแผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ปี 2561 และการจัดการพ้ืนที่ที่ได้จากการสุ่มพ้ืนที่สํารวจภาคสนามใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า เพ่ือจัดทําหน่วยที่ดินเพ่ือใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช และเพ่ือใช้
ประกอบในการพิจารณาการวางแผนการใช้ที่ดินในบริเวณเขตลุ่มนํ้าต่อไป ซึ่งการจัดทําหน่วยที่ดิน
ดังกล่าว มีปัจจัยหลัก 2 ตัว ได้แก่ 
 3.9.1 เขตชลประทาน นําพ้ืนที่ขอบเขตชลประทานมาศึกษาเพ่ือกันหน่วยที่ดินออกเป็นพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพด้านการส่งนํ้า สามารถส่งนํ้าได้ตลอดปี ใช้สัญลักษณ์ I เป็นตัวแทนในการแสดงพื้นที่  
 3.9.2  การจัดการพื้นที่ ทําการศึกษาพื้นที่โดยนําข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินมาวิเคราะห์
เพ่ือจําแนกการจัดการพ้ืนที่ หากพ้ืนที่ลุ่มมีการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น เกษตรกรมีการจัดการโดยการ 
ยกร่องเพ่ือปลูก จึงใช้สัญลักษณ์ M2 เพ่ือเป็นตัวแทนในการแสดงพ้ืนที่ หากมีการทํานาในพ้ืนที่ดอน 
เกษตรกรมีการจัดการโดยการป้ันคันนาเพ่ือกักเก็บนํ้า จึงใช้สัญลักษณ์ M3 เพ่ือเป็นตัวแทนในการแสดง
พ้ืนที่ และหากพ้ืนที่ลุ่มมีการปลูกพืชไร่ เกษตรกรมีการจัดการพูนโคนเพื่อปลูก จึงใช้สัญลักษณ์ M4 เพ่ือ
เป็นตัวแทนในการแสดงพื้นที่ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สามารถอธิบายรายละเอียดแยกตามลักษณะพ้ืนที่ได้ 4 กลุ่มคือ 
1) หน่วยที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่นํ้าขัง 2) หน่วยที่ดินในพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินแห้ง 3) หน่วยที่ดินที่มี
ความลาดชันสูง และ 4) หน่วยที่ดินเบ็ดเตล็ด มีรายละเอียดดังน้ี 
   1) หน่วยที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มหรือพื้นที่น้ําขัง เป็นดินที่เกิดอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ตํ่า การระบาย
นํ้าของดินไม่ดี สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มักจะมีนํ้าท่วมขังที่ผิวดินในฤดูฝน และมักมี
ระดับนํ้าใต้ดินต้ืน ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พบลักษณะเด่นประจํากลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มหรือ
พ้ืนที่นํ้าขัง ได้ดังนี้ 
    (1) กลุ่มดินเหนียว หน่วยที่ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 5 5I 5M2 5M4 7 7I 7M2 
และ 7M4 แสดงรายละเอียด ดังน้ี 
     - ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้าพบในบริเวณที่ราบลุ่มตะกอนนํ้า
พา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายนํ้าเลว
หรือค่อนข้างเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว เน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่  
ดินล่างเป็นดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดช้ันดิน มักพบ
ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ และอาจพบก้อนปูนในช้ันดินล่าง ปัญหาในการใช้
ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การระบายนํ้าเลว บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการขาดนํ้า แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ 
คือ หน่วยที่ดินที่ 5 5I 5M2 และ 5M4 มีเน้ือที่ 48,820 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
     - ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้าพบในบริเวณท่ีราบลุ่มตะกอนนํ้าพา 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายนํ้าเลวหรือ
ค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ 
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ดินแห้งแข็งทําให้ไถพรวนยาก การระบายนํ้าค่อนข้างเลว แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 7 7I 
7M2 และ 7M4 มีเน้ือที่ 14,010 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (2) กลุ่มดินร่วนละเอียด หน่วยที่ ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ ดินที่ 18 และ 18M4  
แสดงรายละเอียด ดังน้ี 
     - ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับ
ที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคล่ือนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ พบในบริเวณท่ีราบลุ่ม มี
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ส่วนใหญ่มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายนํ้า
ค่อนข้างเลวเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า การระบาย
นํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการขาดนํ้า แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 18 และ 
18M4 มีเน้ือที่ 2,609 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (3) กลุ่มดินร่วนหยาบ หน่วยที่ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 22 22M4 59 และ 59M4 
แสดงรายละเอียด ดังน้ี 
     - ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับ
ที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบพบในบริเวณท่ีราบลุ่ม มี
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ส่วนใหญ่มีนํ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายนํ้า
ค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกร ได้แก่ มีความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความสามารถในการอุ้มนํ้าตํ่า มักพบปัญหาการขาดแคลนนํ้าใน
ฤดูเพาะปลูก แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 22 และ 22M4 มีเน้ือที่ 8,227 ไร่ หรือร้อยละ 
0.07 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
     - ดินที่พบบริเวณที่ราบลุ่มหรือบริเวณพ้ืนล่างของเนินหรือหุบเขาที่มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าพัดพามาทับถม
กัน ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้าค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและสมบัติต่างๆ เช่น เน้ือดิน สีดิน
ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุ
ต้นกําเนิดดินในบริเวณน้ันๆ ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเน้ือดินด้วย ปัญหาในการใช้
ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าเสี่ยงต่อการขาดน้ํา และบางปี
อาจถูกนํ้าท่วม การระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 59 และ 
59M4 มีเน้ือที่ 27,869 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
   2) หน่วยที่ดินในพื้นที่ดอนท่ีอยู่ในเขตดินแห้ง โดยท่ัวไปมีฝนตกน้อยและตกกระจายไม่
สม่ําเสมอ ปริมาณฝนตกเฉล่ียน้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พบ
ลักษณะเด่นประจํากลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินแห้ง ได้ดังน้ี 
    (1) กลุ่มดินเหนียว หน่วยที่ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 28B 28BM3 29B 29BM3 
29C 29C/48C 29CM3 29D 29D/RL 29DM3 29E 29E/RL 29EM3 30D 30DM3 30E 31 31B 
31BIM3 31BM3 31C 31CI 31CM3 31D 31DM3 31E 31I 31IM3 และ 31M3 แสดงรายละเอียด ดังน้ี 
     - ดินที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือเกิดจากการ
สลายตัวแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัตถุต้นกําเนิดดินที่มาจากหินต้นกําเนิดพวกหินบะซอลต์หรือ
หินแอนดีไซต์ ที่อยู่ใกล้กับเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด
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เล็กน้อย เป็นดินลึกที่มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด ปัญหา
ในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ เน้ือดินเหนียวจัด การไถพรวนต้องทําในช่วงที่ดินมีความช้ืน
พอเหมาะมิฉะน้ันจะทําให้ดินแน่นทึบ ในช่วงฤดูแล้งดินมีการหดตัวทําให้ดินแตกระแหงเป็นร่องลึก ส่วน
ในฤดูฝนจะมีนํ้าแช่ขังง่าย ทําให้พืชชะงักการเจริญเติบโต แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 
28B และ 28BM3 มีเน้ือที่ 2,880 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
     - ดินที่ เ กิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก
เคลื่อนย้ายมาทับถมจากวัสดุหลายชนิดที่มีเน้ือละเอียดทั้งที่มาจากหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟหรือจาก
วัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขา 
เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าในช่วงฤดูเพาะปลูกพืชอาจขาดน้ําได้หากฝนทิ้งช่วงไปเป็นเวลานาน ส่วนใน
บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเก่ียวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ 
คือ หน่วยที่ ดินที่ 29B 29BM3 29C 29C/48C 29CM3 29D 29D/RL 29DM3 29E 29E/RL และ 
29EM3 มีเน้ือที่ 231,412 ไร่ หรือร้อยละ 1.94 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
     - ดินที่พบบริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงที่ส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ต้ังแต่ 500 เมตรขึ้นไป เกิดจากการสลายตัวผุพังของวัตถุต้นกําเนิดดินพวกหินเน้ือละเอียดเป็นดินลึก
มากที่มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ เป็นดินที่
เกิดอยู่บริเวณที่มีระดับความสูงมากมีความลาดชันสูง มีแนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย 
แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 30D 30DM3 และ 30E มีเน้ือที่ 15,752 ไร่ หรือร้อยละ 
0.13 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
     - ดินที่ เ กิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดหรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า พบบริเวณที่ดอน
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงเนินเขา เป็นดินลึกที่มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง  
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ บริเวณท่ีมีความลาดชันจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และดินมีโอกาสขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูก 
แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 31 31B 31BIM3 31BM3 31C 31CI 31CM3 31D 31DM3 
31E 31I 31IM3 และ 31M3มีเน้ือที่ 365,293 ไร่ หรือร้อยละ 3.06 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (2) กลุ่มดินริมแม่นํ้าหรือตะกอนนํ้าพารูปพัด หน่วยที่ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 33 
33B  33gm 33gmM3 33M3 38 38I 38IM3 และ 38M3 แสดงรายละเอียด ดังน้ี 
     - ดินที่มีวัตถุต้นกําเนิดดินเป็นพวกตะกอนลํานํ้า พบบนสันดินริมนํ้าเก่า เนินตะกอน
รูปพัดหรือที่ราบตะกอนนํ้าพา พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็น
ดินลึกมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด ปัญหาใน
การใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ เสี่ยงต่อการขาดน้ํา ในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจพบช้ัน
ดานแข็งที่เกิดจากการเขตกรรม แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 33 33B 33gm  33gmM3 
และ 33M3 มีเน้ือที่ 59,444 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
     - ดินที่มีวัตถุต้นกําเนิดดินเป็นพวกตะกอนลํานํ้าที่มีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ของ
ตะกอนลํานํ้าในแต่ละช่วงเวลาพบบนสันดินริมนํ้า หรือที่ราบตะกอนนํ้าพา พบบนพ้ืนที่ดอน มีสภาพ
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พ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน
หรือดินร่วนหยาบ ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย บางพ้ืนที่อาจมีนํ้า
ท่วมขังหรือไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 
38 38I 38IM3 และ 38M3 มีเน้ือที่ 35,129 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (3) กลุ่มดินร่วนละเอียด หน่วยที่ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 35B 35BM3 35C 
35CM3 35D 36B 36C 36CM3 36D และ 36DM3 แสดงรายละเอียด ดังน้ี 
     - ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ 
หรือการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบ
บริเวณพ้ืนที่ดอนหรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา ที่มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดิน
ลึกมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ปัญหาในการใช้ที่ ดินด้าน
เกษตรกรรม ได้แก่ เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชัน
สูงจะมีปัญหาเก่ียวกับชะล้างพังทลายของหน้าดิน แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 35B 35BM3 
35C 35CM3 และ 35D มีเน้ือที่ 55,141 ไร่ หรือร้อยละ 0.46 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
     - ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่
หรือการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็น
พวกดินร่วนละเอียด ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การมีเน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย ซึ่งทํา
ให้ดินอุ้มนํ้าได้น้อย พืชอาจขาดแคลนนํ้าได้ในช่วงฝนทิ้งเป็นระยะเวลานานๆ สําหรับบริเวณท่ีมีความ
ลาดชันสูงอาจมีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายเกิดขึ้น แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 36B 
36C 36CM3 36D และ 36DM3  มีเน้ือที่ 40,404 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลกัแม่นํ้าสาละวิน 
    (4) กลุ่มดินร่วนหยาบ หน่วยที่ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 40B 40BM3 40C 60 และ 
60M3 แสดงรายละเอียด ดังน้ี 
     - ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับ
ที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคล่ือนย้ายมาทับถมของพวกวัสดุเน้ือหยาบ เป็นพ้ืนที่ดอนหรือเป็น
พ้ืนที่ภูเขา ที่มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด  เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี 
เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย 
พืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและมีปัญหาเก่ียวกับการชะ
ล้างพังทลายของหน้าดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 
40B 40BM3 และ 40C มีเน้ือที่ 25,294 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
     - กลุ่มดินน้ีพบบริเวณสันดินริมนํ้า บริเวณพ้ืนที่เนินตะกอนซึ่งส่วนใหญ่ เป็นหน่วย
ผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบ ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เป็นดินลึกเน้ือดินเป็นพวกดินร่วน บางแห่งมีช้ันดินที่มี 
เน้ือดินค่อนข้างเป็นทรายหรือมีช้ันกรวด ซึ่งแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอันเป็นผลมาจากการ
เกิดนํ้าท่วมใหญ่ในอดีต ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า
ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลาย และสูญเสียหน้าดิน แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ 
คือ หน่วยที่ดินที่ 60 และ 60M3 มีเน้ือที่ 4,350 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
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    (5) กลุ่มดินทราย หน่วยที่ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 44C และ 44D แสดงรายละเอียด 
ดังน้ี 
     - ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่
ของพวกวัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินลึก 
มีการระบายนํ้าดีมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่  
เน้ือดินเป็นทรายจัดและหนามาก พืชมีโอกาสขาดนํ้าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและโครงสร้างไม่ดี 
บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเก่ียวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ 
หน่วยที่ดินที่ 44C และ 44D มีเน้ือที่ 2,145 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (6) กลุ่มดินต้ืน หน่วยที่ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 46E 47C 47D 47E 47Ecal/RC 48B 
48B/56B 48BM3 48C 48CM3 48C/56C 48D 48D/56D 48DM3 48E 48E/56E และ  48EM3 แสดง
รายละเอียด ดังน้ี 
     - ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับ
ที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน
หรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้าดี เน้ือดิน
เป็นพวกดินเหนียวปนกรวด ลูกรังหรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 เซนติเมตร ปัญหา
ในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ เป็นดินต้ืนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมี
ปัญหาเก่ียวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 46E มี
เน้ือที่ 1,984 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
     - ดินที่ เ กิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก
เคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณ
พ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินเป็นพวกดิน
เหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบช้ันหินพ้ืนต้ืนกว่า 50 เซนติเมตร ปัญหาในการใช้ที่ดินด้าน
เกษตรกรรม ได้แก่ เป็นดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นปริมาณมากในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมี
ปัญหาเ ก่ียวกับการชะล้ างพังทลายของหน้ าดินอย่างรุนแรง แบ่งเป็นหน่วยที่ ดินต่างๆ คือ  
หน่วยที่ดินที่ 47C 47D 47E และ 47Ecal/RC มีเน้ือที่ 38,015 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน 
     - ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุที่มีเน้ือค่อนข้างหยาบที่มา
จากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขา 
เป็นดินต้ืนมีการระบายนํ้าดี ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ เป็นดินต้ืนมาก บริเวณที่มีความ
ลาดชันสูงเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย นอกจากน้ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าอีกด้วย แบ่งเป็นหน่วยที่ดิน
ต่างๆ คือ หน่วยที่ ดินที่  48B 48B/56B 48BM3 48C 48C/56C 48CM3 48D 48D/56D 48DM3 48E 
48E/56E และ 48EM3 มีเน้ือที่ 292,748 ไร่ หรือร้อยละ 2.45 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน  
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    (7) กลุ่มดินที่พบช้ันมาร์ล หน่วยที่ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 52 52B 52BM3 และ 
52M3 แสดงรายละเอียด ดังน้ี 
     - ดินที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าทับอยู่บนช้ันปูนมาร์ล พบบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินปูน  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินต้ืนถึงช้ันปูนมาร์ล  
มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งที่มีก้อนปูน
หรือปูนมาร์ลปะปนอยู่มาก ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ดินต้ืนถึงช้ันปูนมาร์ลหรือก้อนปูน 
ดินแห้งแข็ง ดินเปียกเหนียว ทําให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนนํ้า และดินเป็นด่างจัด แบ่งเป็นหน่วยที่ดิน
ต่างๆ คือ 52 52B 52BM3 และ 52M3 มีเน้ือที่ 13,589 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลัก 
แม่นํ้าสาละวิน 
    (8) กลุ่มดินลึกปานกลาง หน่วยที่ดินที่พบ ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 55B 55BM3 55C 
55CM3 55D 55DM3 55E 55EM3 55gm 55gmIM3 55gmM3 56B 56BM3 56C 56CM3 56D       
56D/RC 56DM3 และ 56E แสดงรายละเอียด ดังน้ี 
     - ดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้าย
มาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นกําเนิดดินที่มาจากวัสดุเน้ือละเอียดที่มีปูนปน พบบริเวณพ้ืนที่
ดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้าดีถึงดี
ปานกลาง เน้ือดินเป็นดินเหนียว ในดินช้ันล่างที่ระดับความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร พบช้ันหินผุ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย ปัญหาในการใช้ที่ดินด้าน
เกษตรกรรม ได้แก่ ดินมีโครงสร้างแน่นทึบยากต่อการชอนไชของรากพืช มักเกิดขั้นดานไถพรวนได้ง่าย 
หากไถพรวนในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 55gm 55gmIM3 
55gmM355B 55BM3 55C 55CM3 55D 55DM3 55E  และ  55EM3 มีเน้ือที่ 156,902 ไร่ หรือร้อยละ 
1.31 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
     - ดินที่ เ กิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก
เคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี พบ
บริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบาย
นํ้าดี เน้ือดินตอนบนช่วง 50 เซนติเมตร เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน 
มักพบช้ันพบหินพ้ืนลึกกว่า 100 เซนติเมตร ปัญหาในการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างตํ่าถ้าปลูกพืชในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงโดยไม่มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสม
อาจเกิดปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดิน แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ หน่วยที่ดินที่ 56B 56BM3 
56C 56CM3 56D 56D/RC 56DM3 และ 56E มีเน้ือที่ 60,039 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน 
   3) กลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันสูง พบชุดดินดังกล่าวบนพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา ที่มีความ
ลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 พ้ืนที่บริเวณน้ียังไม่มีการสํารวจและจําแนกดิน 
เน่ืองจากยากต่อการจัดการดูแลที่ดินในพ้ืนที่ทําการเกษตร มีเน้ือที่ทั้งหมด 10,163,729 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 85.11 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
   4) หน่วยที่ดินเบ็ดเตล็ด มีเน้ือที่ทั้งหมด 275,378 ไร่ หรือร้อยละ 2.31 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวินประกอบด้วยหน่วยที่ดินดังน้ี 
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    (1) ที่ดินเหมืองแร่ร้าง (Abandoned Mine Land: AML) มีเน้ือที่ 2,306 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.02 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (2) หาดทราย (Beaches: B) มีเน้ือที่ 925 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน 
    (3) เขตพ้ืนที่ทหาร (Military Area: MA) มีเน้ือที่ 202 ไร่  
    (4) พ้ืนที่ลุ่มช้ืนแฉะ (MARSH) มีเน้ือที่ 8,043 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน 
    (5) ที่ดินเหมืองแร่ (Mine Land: MIN) มีเน้ือที่ 1,016 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้า
หลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (6) ที่ดินดัดแปลง (Made Land: ML) มีเน้ือที่ 1,269 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้า
หลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (7) บ่อขุด (Pits: P) มีเน้ือที่ 811 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (8) ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน (Rubble Land: RL) มีเน้ือที่ 7,364 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 
ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (9) พ้ืนที่ชุมชน (Urban: U) มีเน้ือที่ 196,190 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่น้ําสาละวิน 
    (10)พ้ืนที่นํ้า (Water: W) มีเน้ือที่ 57,252 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน 
 ตารางที่ 3-23  สรุปลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดิน ตารางที่ 3-24 อธิบายลักษณะของหน่วยที่ดินที่พบ 
และรูปที่ 3-19 กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ดังน้ี 
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ตารางที่ 3-23  ลักษณะเด่นประจํากลุ่มชุดดินที่พบในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 
กลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นประจํากลุ่มชุดดิน 

 1. กลุ่มชุดดินในพ้ืนทีลุ่่มหรอืพื้นทีน่้ําขงั 
 กลุ่มดินเหนียว 
5  - ดินเหนียวลกึมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า การระบายนํ้าเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 
7  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า การระบายน้ําค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง
 กลุ่มดินร่วนละเอียด 

18  - ดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 
 กลุ่มดินร่วนหยาบ 

22  - ดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าเน้ือหยาบ 
59  - ดินร่วนที่เกิดจากดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน ช้ันดินมีลักษณะเป็นช้ันสลับ 
 2. กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอนท่ีอยู่ในเขตดินแห้ง 
 กลุ่มดินเหนียว 

28  - ดินเหนียวลกึมากสีดําที่มีรอยแตกระแหงกว้างและลึก 
29  - ดินเหนียวลกึถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด 
30  - ดินเหนียวลกึถึงลึกมากที่พบในพ้ืนที่ภูเขา ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัด 
31  - ดินเหนียวลกึถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 
 กลุ่มดินริมแม่น้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด 

33  - ดินทรายแป้งละเอียดมากท่ีเกิดจากตะกอนแม่นํ้าหรือตะกอนนํ้าพารูปพัด 
38  - ดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่นํ้า 
 กลุ่มดินร่วนละเอียด 

35  - ดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก 
36  - ดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 
 กลุ่มดินร่วนหยาบ 

40  - ดินร่วนหยาบลึกมาก 
60  - ดินร่วนที่เกิดจากดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน 
 กลุ่มดินทราย 

44  - ดินทรายหนา 
 

 กลุ่มดินต้ืน 
46  - ดินต้ืนถึงก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก 
47  - ดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืน 
48  - ดินต้ืนถึงก้อนหินหรือเศษหิน 
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ตารางที่ 3-23  (ต่อ) 
กลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นประจํากลุ่มชุดดิน 
 กลุ่มดินที่พบชัน้มารล์ 

52  - ดินต้ืนถึงช้ันมาร์ลหรือก้อนปูน 
 กลุ่มดินลึกปานกลาง 

55  - ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง 
56  - ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด 
 3. กลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันสงู 

62  - พ้ืนทีล่าดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
 4. กลุ่มที่ดินเบ็ดเตล็ด 

AML  - ที่ดินเหมืองแร่ร้าง 
B  - หาดทราย 

MA  - เขตพ้ืนทีท่หาร 
MARSH  - พ้ืนทีลุ่่มช้ืนแฉะ  

MIN  - ที่ดินเหมืองแร่  
ML  - ที่ดินดัดแปลง  
P  - บ่อขุด  
RL  - ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 
U  - พ้ืนที่ชุมชน 
W  - พ้ืนที่นํ้า 

ท่ีมา  : กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2560) 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางที่ 3-24  ลักษณะของหน่วยที่ดินที่พบในพื้นทีลุ่่มน้าํหลักแม่น้ําสาละวิน 
หน่วย คําอธบิาย เนื้อที ่
ที่ดิน ไร่ ร้อยละ 

5 กลุ่มชุดดินท่ี 5 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 36,009  0.30 
5I กลุ่มชุดดินท่ี 5 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีระบบชลประทาน 9,671  0.08 

5M2 กลุ่มชุดดินท่ี 5 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ี
โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช 

969  0.01 

5M4 กลุ่มชุดดินท่ี 5 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ีโดย
การทําคันดินหลังเต่าเพ่ือปลูกพืชไร่ 

2,171  0.02 

7 กลุ่มชุดดินท่ี 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 8,596  0.07 
7I กลุ่มชุดดินท่ี 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีระบบชลประทาน 1,102  0.01 

7M2 กลุ่มชุดดินท่ี 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ี
โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช 

787  0.01 

7M4 กลุ่มชุดดินท่ี 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ี
โดยการทําคันหลังเต่าเพ่ือปลูกพืชไร่ 

3,525  0.03 

18 กลุ่มชดุดินท่ี 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,923  0.02 
18M4 กลุ่มชุดดินท่ี 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ี

โดยการทําคันหลังเต่าเพ่ือปลูกพืชไร่ 
685  0.01 

22 กลุ่มชุดดินท่ี 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 7,347  0.06 
22M4 กลุ่มชุดดินท่ี 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ี

โดยการทําคันหลงัเต่าเพ่ือปลูกพืชไร่ 
880  0.01 

28B กลุ่มชุดดินท่ี 28 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,148  0.01 
28BM3 กลุ่มชุดดินท่ี 28 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ

ทําการปลูกข้าว 
732  0.01 

29B กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 25,017  0.21 
29BM3 กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพ่ือ

ทําการปลูกข้าว 
3,394  0.03 

29C กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 46,680  0.39 
29C/48C หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดินท่ี 29 และกลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาด

ชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
1,853  0.02 

29CM3 กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ
ทําการปลูกข้าว 

3,163  0.03 

29D กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 51,166  0.43 
29D/RL หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดินท่ี 29 และท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน มี

ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
1,681  0.01 

29DM3 กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนา
เพ่ือทําการปลูกข้าว 

2,186  0.02 

29E กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 92,889  0.78 
29E/RL หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดินท่ี 29 และท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน มี

ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
1,138  0.01 
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ตารางที่ 3-24  (ต่อ) 
หน่วย คําอธบิาย เนื้อที ่
ที่ดิน ไร่ ร้อยละ 

29EM3 กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนา
เพ่ือทําการปลูกข้าว 

2,246  0.02 

30D กลุ่มชุดดินท่ี 30 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 13,438  0.11 
30DM3 กลุ่มชุดดินท่ี 30 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนา

เพ่ือทําการปลูกข้าว 
1,157  0.01 

30E กลุ่มชุดดินท่ี 30 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 1,157  0.01 
31 กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 18,945  0.16 
31B กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 85,612  0.72 

31BIM3 กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีระบบชลประทาน 
มีการปั้นคันนาเพื่อทําการปลูกข้าว 

1,584  0.01 

31BM3 กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพ่ือ
ทําการปลูกข้าว 

13,596  0.11 

31C กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 83,450  0.70 
31CI กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีระบบชลประทาน 800  0.01 

31CM3 กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ
ทําการปลูกข้าว 

3,464  0.03 

31D กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 125,368  1.05 
31DM3 กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนา

เพ่ือทําการปลูกข้าว 
1,895  0.02 

31E กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 1,935  0.02 
31I กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีระบบชลประทาน 1,756  0.01 

31IM3 กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีระบบชลประทาน 
มีการปั้นคันนาเพื่อทําการปลูกข้าว 

6,821  0.06 

31M3 กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการป้ันคันนาเพื่อ
ทําการปลูกข้าว 

20,067 0.17 

33 กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 17,378  0.15 
33B กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,984  0.02 

33gm กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการแช่ขังของน้ํา
จากชั้นน้ําใต้ดินทําให้เกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 

14,248  0.12 

33gmM3 กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการแช่ขังของน้ํา
จากชั้นน้ําใต้ดินทําให้เกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
มีการปั้นคันนาเพื่อทําการปลูกข้าว 

21,179  0.18 

33M3 กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ
ทําการปลูกข้าว 

4,655  0.04 

35B กลุ่มชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 23,897 0.20 
35BM3 กลุ่มชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพ่ือ

ทําการปลูกข้าว 
4,360  0.04 
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ตารางที่ 3-24  (ต่อ) 
หน่วย คําอธบิาย เนื้อที ่
ที่ดิน ไร่ ร้อยละ 
35C กลุ่มชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 22,377  0.19 

35CM3 กลุ่มชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ
ทําการปลูกข้าว 

1,107  0.01 

35D กลุ่มชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 3,401  0.03 
36B กลุ่มชุดดินท่ี 36 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 745  0.01 
36C กลุ่มชุดดินท่ี 36 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 10,580  0.09 

36CM3 กลุ่มชุดดินท่ี 36 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ
ทําการปลกูข้าว 

737  0.01 

36D กลุ่มชุดดินท่ี 36 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 27,701  0.23 
36DM3 กลุ่มชุดดินท่ี 36 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนา

เพ่ือทําการปลูกข้าว 
641  0.01 

38 กลุ่มชุดดินท่ี 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 21,864  0.18 
38M3 กลุ่มชุดดินท่ี 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ

ทําการปลูกข้าว 
9,421  0.08 

38I กลุ่มชุดดินท่ี 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์มีระบบชลประทาน 1,447  0.01 
38IM3 กลุ่มชุดดินท่ี 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีระบบชลประทาน 

มีการปั้นคันนาเพื่อทําการปลูกข้าว 
2,460  0.02 

40B กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 14,049  0.12 
40BM3 กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์มีการปั้นคันนาเพ่ือ

ทําการปลูกข้าว 
3,193  0.03 

40C กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 8,052  0.07 
44C กลุ่มชุดดินท่ี 44 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 832  0.01 
44D กลุ่มชุดดินท่ี 44 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 1,313  0.01 
46E กลุ่มชุดดินท่ี 46 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 1,984  0.02 
47C กลุ่มชุดดินท่ี 47 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 6,639  0.06 
47D กลุ่มชุดดินท่ี 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 17,134  0.14 
47E กลุ่มชุดดินท่ี 47 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 13,262  0.11 

47Ecal/RC หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดินท่ี 47 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
พบการสะสมปูน และที่ดินหินพ้ืนโผล่ 

981  0.01 

48B กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 14,294  0.12 
48BM3 กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ

ทําการปลูกข้าว 
2,114  0.02 

48B/56B หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดินท่ี 48 และกลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

1,904  0.02 

48C กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 66,115  0.55 
48C/56C หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดินท่ี 48 และกลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาด

ชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
1,733 0.01
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48CM3 กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ
ทําการปลูกข้าว 

5,333  0.04 

48D กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 142,736  1.20 
48DM3 กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนา

เพ่ือทําการปลูกข้าว 
2,704  0.02 

48D/56D หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดินท่ี 48 และกลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ 

1,430  0.01 

48E กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 43,407 0.36 
48EM3 กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนา

เพ่ือทําการปลูกข้าว 
832  0.01 

48E/56E หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดินท่ี 48 และกลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาด
ชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 

10,144  0.08 

52 กลุ่มชุดดินท่ี 52 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 7,630  0.06 
52M3 กลุ่มชุดดินท่ี 52 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ

ทําการปลูกข้าว 
1,135  0.01 

52B กลุ่มชุดดินท่ี 52 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 3,816 0.03
52BM3 กลุ่มชุดดินท่ี 52 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ

ทําการปลูกข้าว 
1,009  0.01 

55B กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 17,993  0.15 
55BM3 กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ

ทําการปลูกข้าว 
4,241  0.04 

55C กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 32,805  0.27 
55CM3 กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ

ทําการปลูกข้าว 
2,369  0.02 

55D กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 24,780  0.21 
55DM3 กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนา

เพ่ือทําการปลูกข้าว 
860  0.01 

55E กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 68,233  0.57 
55EM3 กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนา

เพ่ือทําการปลูกข้าว 
1,038  0.01 

55gm กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการแช่ขังของนํ้าจาก
ชั้นน้ําใต้ดินทําให้เกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 

761  0.01 

55gmIM3 กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์มีการแช่ขังของน้ํา
จากชั้นน้ําใต้ดินทําให้เกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
มีระบบชลประทาน มีการปั้นคันนาเพื่อทําการปลูกข้าว 

1,093  0.01 
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ตารางที่ 3-24  (ต่อ) 
หน่วย คําอธิบาย เนื้อท่ี 
ท่ีดิน ไร ่ ร้อยละ

55gmM3 กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการแช่ขังของน้ํา
จากชั้นน้ําใต้ดินทําให้เกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
มีการปั้นคันนาเพื่อทําการปลูกข้าว 

2,730  0.02 

56B กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 3,727 0.03 
56BM3 กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์มีการปั้นคันนาเพ่ือ

ทําการปลูกข้าว 
1,655  0.01 

56C กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 10,255  0.09 
56CM3 กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ

ทําการปลูกข้าว 
1,070  0.01 

56D กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 31,035  0.26 
56DM3 กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์มีการปั้นคันนา

เพ่ือทําการปลูกข้าว 
3,011  0.03 

56D/RC หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มชุดดินท่ี 56 และท่ีดินหินพ้ืนโผล่มีความลาด
ชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 

2,909  0.02 

56E กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 6,379  0.05 
59 กลุ่มชุดดินท่ี 59 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ 25,129  0.21 

59M4 กลุ่มชุดดินท่ี 59 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์มีการดัดแปลงพ้ืนท่ี
โดยการทําคันหลังเต่าเพ่ือปลูกพืชไร่ 

2,740  0.02 

60 กลุ่มชุดดินท่ี 60 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3,686  0.03 
60M3 กลุ่มชุดดินท่ี 60 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการปั้นคันนาเพื่อ

ทําการปลูกข้าว 
664  0.01 

SC พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 10,163,729  85.11 
AML ท่ีดินเหมืองแร่ร้าง 2,306  0.02 

B หาดทราย 925  0.01 
MA เขตพ้ืนท่ีทหาร 202  ns 

MARSH พ้ืนท่ีลุ่มชื้นแฉะ 8,043  0.07 
MIN ท่ีดินเหมืองแร่ 1,016  0.01 
ML ท่ีดินดัดแปลง 1,269  0.01 
P บ่อขุด 811  0.01 
RL ท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 7,364  0.06 
U พ้ืนท่ีชุมชน 196,190  1.64 
W พ้ืนท่ีน้ํา 57,252  0.48 

รวมเนื้อที่ทัง้หมด 11,941,225  100.00
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รูปที่ 3-19  ทรัพยากรดินลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
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พ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 2,665,691 ไร่ ทรัพยากรดินมีพ้ืนที่
ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 1,502,123 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.64 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน         
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2548ก; 2548ข) พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว 73,665 ไร่ หรือร้อยละ 0.63  ของเน้ือที่
ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ ปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้นและพืชผัก  9,176,533 ไร่ 
หรือร้อยละ  76.85 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน (บัณฑิต และคํารณ, 2542) 

สภาพปัญหา และลักษณะพ้ืนที่ของทรัพยากรดินลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มีพ้ืนที่ดินทราย 
เน้ือที่  2,381  ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่ดินต้ืน เน้ือที่ 366,093 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.07 ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือที่  480,945 ไร่ หรือร้อยละ 4.03 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าสาละวิน และพ้ืนที่ลาดชัน เน้ือที่  10,163,729 ไร่ หรือร้อยละ 85.11  ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้า
สาละวิน (แสดงไว่ในรูปที่ 3-0 ) 

 
3.10 กฏหมาย นโยบาย ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ํา 
  การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มนํ้าจําเป็นต้องมีกฎหมายและนโยบายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการหรืออนุรักษ์ทรัพยากรในลุ่มนํ้าให้ประสบผลสําเร็จ ซึ่งนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขามีรายละเอียดดังน้ี 
  3.10.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ําสาขา 
    1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ราชกิจจานุเบกษา,2560:14-20) 
ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ในสาระสําคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เก่ียวข้องกับ
การวางแผนการใช้ที่ดิน คือ 

มาตรา 58 การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการน้ันอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส่วน
ใดของประชาชนหรือชุมชนรือสิ่งแวดล้อมอย่างสําคัญอ่ืรัฐต้องแร่งดําเนินการ ให้มีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลคําช้ีแจง 
และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการดําเนินการหรืออนุญาตามวรรคหนึ่ง ในการดําเนินการหรือ
อนุญาตตามวรรคหน่ึง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อ ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่
ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 

มาตรา 61 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิของผู้บริโภคด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัยด้านความเป็น
ธรรมในการทําสัญญา หรือด้านอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
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รูปที่ 3-20  สภาพปัญหาของทรัพยากรดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 
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มาตรา 72 รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับที่ดิน ทรัพยากรนํ้า และพลังงาน ซึ่งใน (1) วาง
แผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (4) จัดให้มีทรัพยากรนํ้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมท้ัง
การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

มาตรา 73 รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนตํ่า และสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืนใด 
มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไป
พร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัด
การผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและ
ประเทศ รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการ
จัดทําบริการสาธารณะ รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภท
ต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาประเทศ รัฐพึง
คํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน 
ประกอบกัน  
    2) กฎหมายที่เก่ียวกับป่าไม้ 
     (1)  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ .ศ . 2504 เป็นกฎหมายที่ประกาศ ณ 
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2504 เพ่ือกําหนดบริเวณที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจให้คงอยู่ใน
สภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไว้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ให้กระทําได้โดย
ประกาศพระราชกฤษฎีกาพร้อมแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้กําหนดข้อกําหนดการคุ้มครองดูแลอุทยานแห่งชาติ ตาม
มาตราที่ 16 บังคับใช้ควบคุมผู้ที่ดําเนินการกระทําผิดพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
     (2)  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ประกาศ 
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เพื่อคุ้มครองและสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 
โดยกําหนดบริเวณท่ีดินแห่งใดให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้ปลอดภัยเพ่ือรักษาไว้ซึ่งพันธ์ุสัตว์ป่าให้
กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาพร้อมแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณท่ีกําหนดน้ันแนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กําหนดให้มีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามีรายละเอียดดังน้ี 
      - เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเป็นพ้ืนที่กําหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพ่ือสงวนและ
รักษาให้สัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้นและทําให้สัตว์
ป่าบางส่วนมีโอกาสกระจายพันธ์ุออกไปในท้องถิ่นที่อ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
       - เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นพ้ืนที่ที่กําหนดขึ้นเพ่ืออนุรักษ์สัตว์ป่าบางชนิด ตามประกาศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ นกนํ้า โดยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองแก่สัตว์ป่าและ
เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารแหล่งของความหลากหลายของพันธ์ุพืชสัตว์ป่า  
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

      เน่ืองจากพระราชบัญญัติป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันที่มีผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจํานวนมากท่ีไม่ได้นําสัตว์ป่า
คุ้มครองมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 66 หรือไม่มาแจ้งรายการเก่ียวกับชนิดและจํานวน
ของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ทําให้
พนักงานเจ้าหน้าที ่ไม่สามารถควบคุมดูแลให้ผู ้ครอบครองสัตว์ป่าคุ ้มครองปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเ งื่อนไขของการคุ ้มครองสัตว์ป่าคุ ้มครองได้ จึงสมควรกําหนดให้ผู้
ครอบครองสัตว์ป่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแจ้งการครอบครอง และอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง
สัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไม่ต้องรับโทษดังน้ัน 
จําเป็นต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 
     (3)  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่ 
16 เมษายน พ.ศ. 2507 เพ่ือคุ้มครองและสงวนป่าให้คงสภาพป่าไม้ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆให้
กระทําได้โดยกฎหมายกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กําหนดแนบท้าย แต่เน่ืองจากการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ้ืนที่บางแห่งยังมิได้สงวนคุ้มครองและพ้ืนที่ที่
ถูกคุ้มครองแล้วถูกบุกรุกเน่ืองจากกฎหมายว่าด้วย การสงวนป่าที่ใช้อยู่มีวิธีการไม่รัดกุมเหมาะสม จึง
ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายฉบับน้ีขึ้นใหม่ 2 ครั้ง ดังน้ี 
      - พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) เป็นกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่ 
21 เมษายน พ.ศ. 2522 เพ่ือกําหนดบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ขณะนั้นโดยแก้ไขอัตราโทษให้สูงขึ้น 
      - พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) เป็นกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2528 เพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่มีความจําเป็นในการครองชีพสามารถเข้าทํากินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติโดยไม่เดือดร้อนและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงแก้กฎหมายให้ทางราชการมีอํานาจอนุญาตให้บุคคลเข้า
ทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นคราวๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
     (4)  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2535 เรื่องการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กําหนดให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจําแนกเป็นเขต
ต่างๆ ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ 3 เขต ดังน้ี 
       (4.1) เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่กําหนดไว้เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดิน นํ้า พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ที่มีคุณค่าหายากเพ่ือการป้องกันภัย
ธรรมชาติอันเกิดจากนํ้าท่วมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาการ
วิจัยนันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
        (4.1.1)  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึงพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว พ้ืนที่ลักษณะน้ีได้แก่ 
           - พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

           -  พื ้นที ่อ ุทยานแห่งชาติที ่ได ้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
           - พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 ตามผลการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า โดยสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 
           - พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี 
        (4.1.2) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่า
สมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
       (4.2)  เขตพื้นที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กําหนด
ไว้เพ่ือผลิตไม้และของป่ารวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าและ
การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และพ้ืนที่
ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรแร่และทรัพยากรพลังงานเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ตลอดทั้งต้อง
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จําแนกให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ลักษณะน้ี ได้แก่ 
        (4.2.1) พ้ืนที่พัฒนาป่าธรรมชาติ หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพ
ป่าไม้สมบูรณ์และมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดการป่าไม้ตามหลักวิชาการเพื่อให้ราษฎรได้ใช้
ประโยชน์จากไม้และของป่าร่วมกันโดยไม่บุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ต่อไป 
พ้ืนที่ลักษณะน้ีได้แก่พ้ืนที่ป่าโครงการทําไม้ต่างๆ และพ้ืนที่ป่าชุมชน 
        (4.2.2) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
เสื ่อมโทรมซึ่งมีศักยภาพสูงในการฟื้นฟูสภาพป่าสามารถส่งเสริมบทบาทและหน้าที ่ของส่วน
ราชการและเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันเพ่ือ
อํานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีไม้ใช้ในประเทศและเพ่ือประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม
แบบต่อเนื่อง โดยนําทุกส่วนของไม้มาใช้ประโยชน์ให้บรรลุผลต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พ้ืนที่ลักษณะน้ีได้แก่ พ้ืนที่ปลูกป่าภาครัฐบาลพ้ืนที่ปลูกป่า
ภาคเอกชนและพ้ืนที่ปลูกป่าเพ่ือใช้สอยในครัวเรือน 
        (4.2.3) พ้ืนที่พัฒนาตามหลักวนศาสตร์ชุมชน หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่
กําหนดไว้เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายป่าในรูปแบบต่างๆ โดยการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การต้ังถิ่นฐานให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศการใช้
ประโยชน์พื ้นที ่กระทํา ในลักษณะของวนเกษตร  พื ้นที ่ล ักษณะนี้ได้แก่ พื ้นที ่โครงการตาม
พระราชดําริ พ้ืนที่โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง พ้ืนที่โครงการหมู่บ้านป่าไม้และพ้ืนที่อนุญาตให้ทํากิน
ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเป็นการช่ัวคราว (สทก.) 
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รูปที่ 3-21  การจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนรุักษ์ ลุ่มน้าํหลกัแม่น้ําสาละวิน 
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        (4.2.4) พ้ืนที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที ่ได้
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น แหล่งนํ้า
และทรัพยากรธรณีเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พ้ืนที่ลักษณะน้ีได้แก่ 
พ้ืนที่เขตแหล่งแร่ พ้ืนที่เขตระเบิดหินและย่อยหิน และพ้ืนที่อนุญาตให้ส่วนราชการและเอกชนใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
       (4.3)  เขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการเกษตร
ตามผลการจําแนกสมรรถนะที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจําแนกให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และ
เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ พ้ืนที่ลักษณะน้ีได้แก่ 
        (4.3.1) พ้ืนที่ป่าที่มีสมรรถนะของดินเหมาะสมต่อการเกษตร 
        (4.3.2) พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
กําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าและการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
 
    2) มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําและมาตรการการใช้ที่ดิน
ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ําต่างๆ 
     ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าหมายถึง การแบ่งเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าตามลักษณะกายภาพและศักยภาพ
ทางอุทกวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพในลุ่มนํ้าน้ันๆ พ้ืนที่ทั้งหมดของลุ่มนํ้าจะถูกจําแนกออกเป็น 5 ระดับ มีลักษณะดังน้ี 
    (1) พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่ควรสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร
โดยเฉพาะ เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในพ้ืนที่ลุ่ม
นํ้าสาละวิน มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เน้ือที่ 8,320,913 ไร่ หรือร้อยละ 69.68 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้า
สาละวินโดยแบ่งเป็น 2 ระดับช้ันย่อย ได้แก่  
     - พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1A เป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์
ปรากฏอยู่ในปี 2525 จําเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศ และมติคณะรัฐมนตรีกําหนดห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพ้ืนที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืน
อย่างเด็ดขาดในทุกกรณี เพ่ือรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้า ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวิน มีพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน
ที่ 1A เน้ือที่ 7,335,552 ไร่ หรือร้อยละ 61.43 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
     - พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1B เป็นพ้ืนที่ที่สภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกทําลาย หรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาหรือการใช้ที่ดินรูปแบบอื่นก่อน ปี 2525 และมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ใน
กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างถนนผ่าน หรือการทําเหมืองแร่ หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องควบคุมการชะล้าง
พังทลายของดิน และกรณีส่วนราชการใดมีความจําเป็นที่ต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องจัดทํา
รายงานการเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือ
พิจารณาต่อไป ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวิน มีพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1B เน้ือที่ 985,361 ไร่ หรือร้อยละ 
8.25 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน   
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รูปที่ 3-22  การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําลุ่มน้าํหลักแม่น้ําสาละวิน 
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    (2) พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 2 เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะต่อการเป็นต้นนํ้าลําธารในระดับรอง
จากพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 สามารถใช้เพ่ือประโยชน์ที่สําคัญอย่างอ่ืนได้ เช่น การทําเหมืองแร่ 
เป็นต้น ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมป่าไม้ เหมืองแร่ แต่ต้องควบคุมวิธีการปฏิบัติใน
การใช้ที่ดินอย่างเข้มงวด และการใช้ที่ดินเพ่ือกิจกรรมทางด้านการเกษตรกรรม ควรหลีกเลี่ยงอย่าง
เด็ดขาด ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวิน มีพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 2 เน้ือที่ 1,626,206 ไร่ หรือร้อยละ 13.62 
ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
    (3) พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3 เป็นพ้ืนที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการทําไม้ เหมือง
แร่ และการปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น แต่ต้องมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้เป็นไป
ตามหลักอนุรักษ์ดินและนํ้า ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวิน มีพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3 เน้ือที่ 1,083,227 ไร่ 
หรือร้อยละ 9.07 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน  
    (4) พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 4 สภาพป่าของลุ่มนํ้าช้ันน้ีได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกิจการพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม แต่ต้อง
เป็นบริเวณที่มีความลาดชันไม่เกิน 28 เปอร์เซ็นต์ และต้องมีการวางแผนใช้ที่ดินตามมาตรการการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวิน มีพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 4 เน้ือที่ 593,406 ไร่ หรือร้อย
ละ 4.97 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน  
    (5) พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 5 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบเรียบหรือที่ลุ่มหรือ
เนินลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกแผ้วถางเพ่ือประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการ
ทํานาและกิจการอ่ืนไปแล้ว ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาละวิน มีพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 5 เน้ือที่ 317,473 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.66 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
  3.10.2 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรดิน 
    กฎหมายด้านทรัพยากรดินเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิทธิ์ในที่ดิน การจัดที่ดิน 
การใช้ที่ดิน รวมถึงการอนุรักษ์ดินและนํ้า ได้แก่ 
    1) ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธ์ิในที่ดิน โดยวางหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการขอเอกสารแสดงการครอบครองหรือสิทธิในที่ดินรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการออกเอกสาร
ดังกล่าว เช่น โฉนดและหนังสือรับรองการทําประโยชน์ประมวลกฎหมายที่ดินให้อํานาจอธิบดีกรมที่ดินหรือ
ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลที่ดินของรัฐที่มิได้อยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ที่รกร้างว่างเปล่า ที่ภูเขา ซึ่งการเข้าครอบครองหรือเข้า
ทําประโยชน์ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสียก่อน นอกจากน้ียังได้กําหนด
บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
    2) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2519 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเป็นปัจจัยสําคัญ
และเป็นรากฐานเบ้ืองต้นของการผลิตทางเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันปรากฏว่าเกษตรกรกําลังประสบความ
เดือดร้อนเนื่องจากต้องสูญเสียสิทธ์ิในที่ดินและกลายเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องเสียค่าเช่าที่ดินในอัตราสูงเกิน
สมควร ที่ดินขาดการบํารุงรักษาจึงทําให้อัตราผลิตทางเกษตรกรรมอยู่ในระดับตํ่าเกษตรกรไม่ได้รับความ
เป็นธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดินและการจําหน่ายผลิตผลตลอดมา ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะ
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ความยุ่งยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและการเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก จึงเป็นความ
จําเป็นอย่างย่ิงที่รัฐจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดินเพ่ือช่วยให้
เกษตรกรมีที่ดินทํากินและให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากท่ีสุดพร้อมกับการจัดระบบการผลิต และ
จําหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการสนองแนวนโยบายแห่งรัฐ
ในการลดความเหล่ือมล้ําในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้นและกฎหมายฉบับน้ียังได้กําหนดให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธ์ิในที่ดินไม่
สามารถแบ่งแยกหรือโอนให้ผู้อ่ืนได้ ยกเว้นเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท 
    3) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2531 (ฉบับที่ 50) 
กฎหมายฉบับน้ีได้กําหนดให้มีผังเมืองสองชนิดเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเมืองหรือชนบท คือ ผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะ โดยผังเมืองรวมเป็นแผนสําหรับการพัฒนาทั้งเมืองและชนบทรวมกัน โดยการกําหนดเขต
การใช้ที่ดินให้แต่ละเขตใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใดได้บ้างเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมที่สุดการใช้ที่ดินใน
บริเวณท่ีอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมื่อประกาศใช้ผังเมืองรวมในพ้ืนที่ใดแล้วหากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีโทษทางอาญา 
การจัดทําผังเมืองรวมจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง จึง
จะประกาศกฎกระทรวงใช้ผังเมืองน้ันได้ ส่วนผังเมืองเฉพาะมีความละเอียดและจํากัดการใช้ที่ดินของ
ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าข้อกําหนดการใช้ที่ดินในผังเมืองรวม ซึ่งบางครั้งอาจมีความจําเป็นต้อง
เวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ด้วย การจัดทําผังเมืองเฉพาะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และดําเนินการตราพระราชบัญญัติใช้ผังเมืองเฉพาะหากผู้ใดฝ่า
ฝืนจะมีโทษทางอาญา 
    4) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วมีบทบัญญัติ
บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และโดยที่ปัจจุบันมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะ
ไม่มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าไปดําเนินการป้องกันรักษา
สภาพพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม และเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง และ
เพื่อให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดสมควรกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสํารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสม
แก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการกําหนดการอนุรักษ์ดินและน้ํา การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน
หรือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการห้ามกระทําการใดๆ รวมถึงการทําให้ที่ดินเกิด
การปนเป้ือนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด 
    ตามพระราชบัญญัติ “การพัฒนาที่ดิน”หมายความว่า การกระทําใดๆ ต่อดินหรือที่ดิน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น และ
หมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ หรือขาดความ
อุดมสมบูรณ์ เพราะการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพื่อ
ความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
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  3.10.3 กฎหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    กฎหมายน้ีเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้อง และ
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
    1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มี
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติในทุกด้าน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างถูกต้องและสมดุล 
แก้ไขความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรอันเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติที ่เติบโตอย่าง
รวดเร ็ว ซึ ่งต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจํากัด พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กําหนดให้มี
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เพ่ือกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกํากับดูแลให้มีการออกพระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศระเบียบและคําสั่งที่จําเป็นเพ่ือให้
กฎหมายมีความเป็นระบบโดยสมบูรณ์ พระราชบัญญัติฉบับน้ียังกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น
มาตรฐานคุณภาพแม่นํ้า ลําคลอง มาตรฐานน้ําบาดาล มาตรฐานคุณภาพอากาศเสียง และสิ่งแวดล้อม
ในเร่ืองอ่ืนๆ กําหนดหลักเกณฑ์ในการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ
หรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งของส่วนราชการและเอกชน กําหนด
เขตควบคุมมลพิษ เพ่ือให้ดําเนินการควบคุมลด และขจัดมลพิษ นอกจากน้ียังมีมาตรการส่งเสริมจาก
หน่วยงานราชการ สําหรับการให้ความร่วมมือในการจัดต้ังระบบกําจัดของเสียในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้และวัสดุจําเป็น โดยการช่วยเหลือด้านอากรขาเข้าสําหรับอุปกรณ์เหล่าน้ี สําหรับโทษของการ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
    2) พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 โดยควบคุมการใช้ที่ดินเพ่ือการ
อุตสาหกรรม โดยกําหนดขนาดของเครื่องจักรและคนงานขั้นตํ่าอยู่ในข่ายควบคุม โดยให้อํานาจแก่
รัฐมนตรีในการควบคุมการประกอบกิจการในด้านที่ต้ังสภาพแวดล้อมลักษณะอาคาร สภาพภายใน
โรงงาน การปล่อยของเสียมลพิษ ความปลอดภัยเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณะ  
  3.10.4 นโยบายที่เก่ียวข้องกับการจัดทําเขตการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ํา 
    1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ได้น้อมนําหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ืองจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 มีความสําคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคม
ที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ ในระยะ
ยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งสําคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ือง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต 
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

 
รูปที่ 3-23  เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

   2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ โดยมี
วิสัยทัศน์คือ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน (ปรเมธี, 2560) 

 
รูปที่ 3-24  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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  3) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals (SDGs)  
  เป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (United 

Nations Thailand, 2558) องค์การสหประชาชาติ ได้จ ัดทําเป้าหมายเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งย ืน 
(Sustainable Development Goals –SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ มุ่งหวังช่วยแก้ปัญหาที่โลกกําลังเผชิญ
อยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ ไม่เป็นการ
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะทําสําเร็จได้ภายในปี 2573 การศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งเน้น 2 เป้าหมาย คือ 
เป้าหมายที่ 2.Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรม
อย่างย่ังยืน และ เป้าหมายที่ 15. Life on Land ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศทางบกอย่างย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

 
รูปที่ 3-25  เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 

   4) นโยบายและมาตรการของรัฐ ปี 2562 
   สร ุปคําแถลงนโยบายของคณะร ัฐมนตร ี ซึ ่งพลเอก  ประย ุทธ ์ จ ันทร ์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 มีความสอดคล้องกับหมวด 5 
หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561-2580 คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดําเนินการ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไป
ข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีความพร้อมที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นโยบายรัฐบาล แบ่งออก 2 ส่วนหลัก มีนโยบายหลัก 12 ข้อ ประกอบด้วย การ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และ
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ความสงบสุขของประเทศ  การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างบทบาทของไทยใน
เวทีโลก การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและ
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทาง
สังคม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน การ
ปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม ส่วนนโยบายเร่งด่วน12 ข้อ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพื่อ
รองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การ
ยกระดับศักยภาพของแรงงาน การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต การเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจํา การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยการสนับสนุนให้มี
การศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
(สํานักงานรัฐมนตรี, 2562)   

  4) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 
  แผนจัดการคุณภาพสิ ่งแวดล้อม พ .ศ . 2560-2564 (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 กําหนดให้มีการจัดทํา “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ได้น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทาง
ในการกําหนดมาตรการเพื่อให้การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทันต่อสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มียุทธศาสตร์ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย (1) 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ เช่น ป่าไม้ ดิน และนํ้า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการ และการสร้างความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (2) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บําบัด 
และฟื้นฟู เช่น การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ, การเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ ้มค่าและยั่งยืน ได้แก่ การผลิตและบริโภคอย่างยั ่งยืน (4) การสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  มาตรา 36 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 35 อาจจัดทําเป็นแผนระยะสั้น 
ระยะกลาง หรือระยะยาวได้ตามความเหมาะสม 

5) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ .ศ . 2558-2564  
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558ก) เพื่อจัดทําขึ้นบนพื้นฐาน 
ของ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที ่ใช ้เป็นแนวคิดหลักในการบูรณาการมิต ิเศรษฐกิจ สังคม 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน ภายใต้กระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ใช้
โอกาส ศักยภาพ และปัจจัยแวดล้อมที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดการสร้างฐานรากการพัฒนาที่มั่นคง ยกระดับ
และเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอย่างเป็นลําดับขั้น สามารถ “พึ่งตนเอง” ได้มี  “ภูมิปัญญา” และ 
“ภูมิคุ้มกัน” พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยคุกคามได้ และสร้างความสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังได้
น้อมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ “ปลูกป่าในใจคน” ใช้เป็นแนวคิด
หลักในการเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติในทุกระดับเพ่ือให้มีความตระหนักถึงความสําคัญและ
กระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน “ใช้ธรรมชาติ 
ช่วยธรรมชาติ” ในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม โดยใช้วิธีการ “การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 
อย่าง" ได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ และสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน นํามาใช้เป็นแนวคิด
หลักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วน
ต่างๆ ทําให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างย่ังยืน 

6) แผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (พ.ศ.2558-2593) 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558ข) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ 
ความพร้อม และความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน   

  7) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564  (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
แผนแม่บทการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจน
เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable DevelopmentGoals: SDGs) และเป้าหมายไอจิด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564  (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560)  

8) ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ให้มุ่งเน้นในการ แก้ไข
จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ เกษตรกรมั่นคง 
ภาคการเกษตรม่ังคั่ง ทรัพยากรการเกษตรย่ังยืน โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559ก) 

9) แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  มีทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบัน
เกษตรกรในชุมชนต่างๆ เพ่ือผลักดันให้สามารถดําเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มา
ขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเน่ืองการพัฒนาการเกษตรในระยะต่อไป ถือเป็นก้าวสําคัญของการ
พัฒนาประเทศจากวิถีการทําเกษตรแบบด้ังเดิมไปสู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัย
เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2559ข) 

10) แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้การขับเคลื่อนงานตาม 
"โครงการไทยนิยม ย่ังยืน" ในระดับพ้ืนที่สู่การปฏิบัติโดยมีโครงการ ดังน้ี โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา แบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียน เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว เพ่ือผลิตสินค้า
เกษตรอ่ืนที่เหมาะสม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2560) 

11) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย
เน้น “เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในรูปแบบชุมชน โดยให้ความสําคัญกับ
การรวมกล่มเกษตรกร เพ่ือผลักดันให้สามารถดําเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร โดยน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาที่ผ่านมาเพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ อันจะเป็นส่วนหน่ึงที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”  
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2560) 

12) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2559ค) ประกอบด้วย 4 แนวทางสําคัญ คือการส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์
ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาการ
ตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
คาดว่าในอนาคตจะเพ่ิมพ้ืนที่ทําการเกษตรอินทรีย์ได้ถึง 5 ล้านไร่ 
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รูปที่ 3-26  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

(ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559ค) 
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บทที่ 4 
การพัฒนาแบบจําลอง 

 
กระบวนการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขาโดยใช้แบบจําลองภูมิสารสนเทศและการ

จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนแบบจําลอง :ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ดําเนินการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล 
(Database System) การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database) การสร้าง Model Buide ด้วยการเขียน Geoprocessing Script การและ 
พัฒนาพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพ่ือรองรับระบบแบบจําลองการวางแผนการใช้ที่ดิน คือ  
4.1 ระบบฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูล หมายถึง วิธีในการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เพ่ือใช้งานได้ง่าย รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่าย เช่นการเพ่ิมหรือลดข้อมูล เป็นต้น หรือฐานข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ใช้สําหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแฟ้มข้อมูลมารวมไว้ที่เดียวกัน รวมท้ังต้องมีส่วนของพจนานุกรมข้อมูล 
(data dictionary) เก็บคําอธิบายเก่ียวกับโครงสร้างของฐานข้อมูล และเน่ืองจากข้อมูลที่จัดเก็บน้ันต้อง
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทําให้สามารถสืบค้น (retrieval) แก้ไข (modified) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างข้อมูล (update) และจัดเรียง (sort) ได้สะดวกข้ึน (โกเมศ, 2560) วิธีในการจัดการข้อมูลที่มี
อยู่ในระบบ เพ่ือใช้งานได้ง่าย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่าย ใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล 
(database) และควรมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเหล่าน้ัน มีการกําหนดสิทธิของผู้ใช้งาน
แต่ละคนให้แตกต่างกัน ตามแต่ความต้องการในการใช้งาน (Adisak, 2011) โดยในการกระทําการดังที่
กล่าวมาแล้ว ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ประยุกต์สําหรับจัดการฐานข้อมูล  ที่รวบรวมแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ 
แฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยขจัดความซ้ําซ้อนของข้อมูลออก แล้วเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง เพ่ือการใช้งาน
ร่วมกันในหน่วยงาน จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น ระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูล
จํานวนหลายๆ แฟ้มดังตัวอย่างในรูปที่ 4-1 แฟ้มข้อมูลเหล่าน้ีต้องมีการจัดระบบแฟ้มไว้อย่างดี กล่าวคือ 
ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลเดียวกันต้องไม่มีการซ้ําซ้อนกัน แต่ระหว่างแฟ้มข้อมูลอาจมีการซ้ําซ้อนกันได้บ้าง 
และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล และค้นหาได้ง่าย นอกจากน้ียังสามารถ เพ่ิมเติม หรือลบ
ออกได้โดยไม่ทําให้ข้อมูลอ่ืนเสียหาย (โกเมศ, 2560) 

ระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นระบบที่มีการนําระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน การจัดเก็บ โดยมี
โปรแกรม Software ช่วยในการจัดการข้อมูลเหล่าน้ี เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามท่ีผู้ใช้ต้องการ องค์ประกอบ
ของฐานข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพควรมีฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่พร้อม
อํานวยความสะดวกในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นความเร็วของหน่วย
ประมวลผลกลาง ขนาดของหน่วยความจําหลัก อุปกรณ์นําเข้าและออกข้อมูล รายงานหน่วยความจํา
สํารองที่จะรองรับการประมวลผลข้อมูลในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ซอฟต์แวร์ (Software) ในการประมวลผลข้อมูลอาจใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่แตกต่างกัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่นํามาใช้ว่าเป็นแบบใด โปรแกรมจะทําหน้าที่ดูแลการสร้าง การเรียกใช้
ข้อมูลการจัดทํารายงาน การปรับเปลี่ยน แก้ไข โครงสร้างการควบคุม หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างว่าระบบ
จัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) คือ โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอ ยู่ใน
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ฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น DBASE IV, EXCEL, ACCESS, INFORMIX, ORACLEฯ รวมถึงภาษาคอมพิวเตอร์
ที่ใช้จัดการฐานข้อมูล เช่น VB Script, Python เป็นต้น 

3) ข้อมูล (Data) ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลอย่างมีระบบ ซึ่ง
ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถเรียกใช้ร่วมกันได้ ผู้ใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลจะมองภาพข้อมูลในลักษณะที่
แตกต่างกัน เช่น ผู้ใช้บางคนมองภาพของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บได้ในสื่อข้อมูล ผู้ใช้บางคนมองภาพข้อมูล
จากการใช้งาน เป็นต้น 

 
รูปที่ 4-1 การจัดการระบบฐานข้อมูล 

 
4) บุคลากร (People) ในระบบฐานข้อมูลจะมีบุคลากรที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

(1) ผู้ใช้ทั่วไป (User) หมายถึง บุคลากรที่ใช้ข้อมลูจากระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้งานสําเร็จลลุ่วงได้ 
(2) พนักปฏิบัติการ (Operator) หมายถึง ผู้ปฏิบัติการด้านการประมวลผลการป้อนข้อมูลเข้า

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(3) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน

ต่าง ๆ เพ่ือให้จัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูลเป็นไปตามต้องการของผู้ใช้ 
(4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) หมายถึง บุคลากรที่ทําหน้าที่

วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล และออกแบบระบบงานที่จะนํามาใช้ 
(5) ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) หมายถึง บุคลากรที่ทําหน้าที่บริการและ

ควบคุมการบริหารงานของระบบฐานข้อมูล ทั้งหมดเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรวบรวมข้อมูลอะไรเข้าในระบบ 
จัดเก็บโดยวิธีใด เทคนิคการเรียกใช้ข้อมูล กําหนดระบบวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การสร้าง
ระบบข้อมูลสํารอง การกู้และประสานงานกับผู้ใช้ว่ามีความต้องการใช้ข้อมูลอย่างไร รวมถึงการ
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วิเคราะห์และการออกแบบระบบ เพ่ือให้นักเขียนโปรแกรมนําไปเขียนโปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารงาน
ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ขั้นตอนปฏิบัติงาน (procedure) ในระบบฐานข้อมูลที่ดีจะต้องมีการจัดทําเอกสารที่ระบุ
ขั้นตอนการทํางานของหน้าที่ต่างๆ ระบบฐานข้อมูลทั้งในสภาวะปกติ และในสภาวะที่ระบบเกิดขัดข้อง
มีปัญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในทุกระดับขององค์กร 
4.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) 

การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) มีความสําคัญต่อการจัดการระบบฐานข้อมูล 
(DBMS) ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้าง
ของข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการที่โปรแกรมประยุกต์จะเรียกใช้ฐานข้อมูล ดังน้ัน เราจึง
สามารถแบ่งวิธีการสร้างฐานข้อมูลได้ 3 ประเภท 

1) รูปแบบข้อมูลแบบลําดับขั้น หรือโครงสร้างแบบลําดับขั้น (Hierarchical data model) วิธีการ
สร้างฐาน ข้อมูลแบบลําดับขั้นถูกพัฒนาโดยบริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด ในปี 1980 ได้รับความนิยมมาก ในการ
พัฒนาฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยที่โครงสร้างข้อมูล สร้างรูปแบบ
เหมือนต้นไม้ โดยความสัมพันธ์เป็นแบบหน่ึงต่อหลาย (One- to -Many) รูปที่ 4-2 แสดงโครงสร้างลําดับ
ขั้นของผู้สํารวจดิน ทักษะนักสํารวจดิน รายงานสํารวจดิน ระบบจัดการฐานข้อมูล (Elements of a 
database management systems) มีข้อดีและข้อเสียของระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการที่องค์การจะนําระบบน้ีมาใช้กับหน่วยงานของตนโดยเฉพาะ
หน่วยงานท่ีเคยใช้คอมพิวเตอร์แล้วแต่ได้จัดแฟ้มแบบด้ังเดิม (Convention File) การท่ีจะแปลงระบบ
เดิมให้เป็นระบบใหม่จะทําได้ยากและไม่สมบูรณ์ ไม่คุ้มกับการลงทุน ทั้งน้ีเน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ฐานข้อมูลจะต้องประกอบด้วย วิธีการจัดแบบลําดับขั้นเป็นการจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและ
กําหนดให้เป็นเซ็กเมนต์ (Segment) โดยมีการแยกประเภทของเซ็กเมนต์ว่าเป็นเซ็กเมนต์ราก (Root 
segment) หรือ เซ็กเมนต์ที่เป็นตัวพ่ึง(Dependent segment) และแสดงถึงฐานข้อมูลของสายงงาน
สํารวจดิน ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบลําดับขั้น เซ็กเมนต์ที่เป็นราก คือ ช่ือหน่วยงาน (Department name) 
โดยมีเซ็กเมนต์ที่เป็นตัวพ่ึง 2 เซ็กเมนต์คือ เซ็กเม็นผู้สํารวจดิน (Instructor) และรายงานสํารวจดิน
จังหวัด (Report) สําหรับเซ็กเมนต์ผู้สํารวจดินก็จะมีตัวพ่ึงอีก 1 เซ็กเมนต์ คือ เซ็กเมนต์ความชํานาญ  
(Skill)  ส่วนเซ็กเมนต์รายงานการสํารวจดินก็จะมีตัวพ่ึงเป็นเซ็กเมนต์ สํารวจดิน 
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รูปที่ 4-2 แสดงโครงสร้างลําดับขั้นของผู้สํารวจดิน ทักษะนักสํารวจดิน รายงานสํารวจดิน 
เป็นชุดดิน และสมบัติของชุดดินบางประการโดยและเข้าเซ็กเมนต์สุดท้ายก็คือเซ็กเมนต์ประเมินคุณภาพ
ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวพ่ึงของเซ็กเมนต์ชุดดินและกลุ่มชุดดินโดยการติดต่อของข้อมูลแบบ
ลําดับขั้นจําเป็นจะต้องอาศัยตัวช้ี (Pointer) ซึ่งสามารถแบ่งตัวช้ีออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ตัวช้ีเซ็ก
เมนต์ที่เป็นตัวพ่ึง (Child Pointer)  (2) ตัวช้ีเซ็กเมนต์ระดับเดียวกัน (Twin Pointer)  ข้อดีและข้อเสีย
ของโครงสร้างแบบลําดับขั้น คือ สามารถสร้างความสัมพันธ์ให้เด่นชัดของข้อมูลแต่ละลําดับว่าข้อมูลเป็น
เซ็กเมนต์ราก หรือเป็นพ่อแม่ (Parent) และข้อมูลเป็นเซ็กเมนต์ตัวพ่ึงหรือตัวลูก (Child) ส่วนข้อเสีย 
โครงสร้างแบบนี้มีความคล่องตัวน้อย เพราะต้องเร่ิมอ่านจากเซ็กเมนต์ที่เป็นรากก่อน นอกจากน้ันการ
ออกแบบฐาน ข้อมูลต้องระมัดระวังการซ้ําซ้อนของข้อมูล 

2) รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network data Model) ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายมีความ
คล้ายคลึงกับฐาน ข้อมูลแบบลําดับช้ัน ต่างกันที่โครงสร้างแบบเครือข่าย อาจจะมีการติดต่อหลายต่อ
หน่ึง (Many-to-one) หรือ หลายต่อหลาย (Many-to-many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพ่อแม่ 
(Parent) มากกว่าหน่ึง สําหรับตัวอย่างฐานข้อมูลแบบเครือข่ายพิจารณาการจัดการข้อมูลของชุดดิน
และกลุ่มชุดดิน ซึ่งรายการตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มชุดดิน ชุดดิน ความลาดชัน เน้ือดินบน ความลึก
ดิน ความอ่ิมตัวด้วยด่างดินล่าง ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกดินล่าง ค่าการนําไฟฟ้า ปฏิกิริยาดิน
บน หน่วยแผนที่ดิน ดังน้ันการจัดข้อมูลแบบเก่าจะทําให้ข้อมูลซ้ําซ้อนกันมาก ดังรูปที่ 4-3 
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ตารางที่ 4-1  แสดงการออกแบบรายการฐานข้อมูลดินแบบเก่า 
Soil_gr Soil_Seri Slope Text_top Depth BS_down CEC_down EC pH_top Soil_map

กลุ่มชุด
ดิน ชุดดิน ความ

ลาดชัน เนื้อดินบน ความลึก
ดิน 

ความอ่ิมตัว
ด้วยด่างดิน

ล่าง 

ความจุในการ
แลกเปล่ียน
ประจุบวกดิน

ล่าง 

ค่าการ
นําไฟฟ้า 

ปฏิกิริยา
ดินบน 

หน่วยแผน
ที่ดิน 

จากรูปจะเห็นว่าโอกาสที่ข้อมูลจะซ้ําซ้อนมีมากในระบบการจัดการแฟ้มแบบเก่า ชุดดินหรือ
กลุ่มชุดดินหรือสมบัติดินต่างๆ ก็มีรายการแยกต่างหาก ดังน้ันชุดดินมากกว่าหน่ึงกลุ่ม ชุดดินจะปรากฏ
มากกว่าหน่ึงครั้งในไฟล์นอกจากน้ันกลุ่มชุดดิน และสมบัติดินที่อยู่ก็จะปรากฏซ้ําๆ กันในไฟล์ข้อมูลรวม 
ดังน้ันจึงวางระบบฐานข้อมูล โดยแนะนําให้สร้างฐานข้อมูลลักษณะเครือข่าย 
 

Soil_Seri Slope Text_top Depth สมบัติทางการกายภาพบางประการ 
  

Soil_gr Soil_Seri Soil_map ฐานข้อมูลหลัก 

  
Soil_gr Soil_Seri BS_down CEC_down EC pH_top เคมีดิน 

   รูปที่  4-3 แสดงการสร้างฐานข้อมูลแบบเครือข่ายปรับปรุงใหม่ 
เพ่ือลดความซ้ําซ้อน โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรายการเข้าด้วยกัน จะเห็นว่า

ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหลายรายการ (Record) ระหว่างรายการช่ือสํานักพิมพ์และช่ือเรื่อง ซึ่งแสดง
โดยมีรูปลูกศรซ้อนกัน 2 หัวเราเรียกรวมช่ือชุดดินซึ่งมีความสัมพันธ์กันว่าเซตและเรียกว่าสกีมา 
(Schema) ดังน้ัน ช่ือชุดดินจะปรากฏเพียงหน่ึงครั้งและเช่ือมโยงกับสมบัติดิน ขณะที่ช่ือสมบัติดินทาง
กายภาพ และเคมี เมื่อต้องการเข้าถึงรายการจะสามารถเข้าถึงผ่านทางชุดดินและกลุ่มชุดดินก็ได้ โดย
อาศัยเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างรายการ ทําให้ข้อมูลทุกรายการสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างถูกต้อง 
รายการหรือเรคอร์ดสมาชิก (Member) เช่น เรียก เรคอร์ดของชุดดินก่อนก็เป็นเรคอร์ดนํา และหา
ตัวเช่ือมเพ่ือไปค้นหารายช่ือสมบัติเคมีดินซึ่งเป็นเรคอร์ดสมาชิกก็จะปรากฏขึ้น 

ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบเครือข่าย คือ เรคอร์ดแต่ละประเภท สามารถใช้เป็นเรคอร์ด
นําได้โดยกล่าวถึงก่อน ส่วนการซ้ําซ้อนของข้อมูลจะมีน้อยมากเน่ืองจากเรคอร์ดสมาชิกสามารถใช้
ร่วมกันได้ เช่น รายละเอียดของชุดดินอาจมีสมบัติดินหลายด้านรวมทั้งความเหมาะสมของดิน จึง
สามารถใช้ร่วมกันได้ ข้อเสีย ความสัมพันธ์ของเรคอร์ดประเภทต่างๆไม่ควรจะเกิน 3 ประเภท เช่น ช่ือ
ดิน ปีสํารวจ หน่วยงาน หากมีความสัมพันธ์หลายประเภท อาจจะออกแบบเครือข่ายไม่ได้หรือยุ่งยากขึ้น 
เน่ืองจากมีข้อจํากัดในการออกแบบ 
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3) รูปแบบความสัมพันธ์ข้อมูล (Relation data model) เป็นลักษณะการออกแบบฐานข้อมูล
โดยจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางที่มีระบบคล้ายแฟ้ม โดยท่ีข้อมูลแต่ละแถว (Row) ของตารางจะแทน 
เรคอร์ด (Record) ส่วนข้อมูลแนวด่ิงจะแทนคอลัมน์ (Column) ซึ่งเป็นขอบเขตของข้อมูล (Field) โดย
ที่ตารางแต่ละตารางท่ีสร้างขึ้นจะเป็นอิสระ ดังน้ันผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผนถึง
ตารางข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ ในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน  ประกอบด้วย ตารางกลุ่มชุดดิน ชุดดิน 
ความลาดชัน เน้ือดินบน  เน้ือดินล่าง  การระบายนํ้า ความอุดมสมบูรณ์ ความลึกดิน ความอ่ิมตัวด้วย
ด่างดินล่าง ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกดินล่างค่าการนําไฟฟ้า  ปฏิกิริยาดินบน ปฏิกิริยาดินล่าง  
ปริมาณกรวด ความลึกที่พบช้ันจาโรไซต์ และข้อจํากัดของดิน และหน่วยแผนที่ที่ประกอบเป็น phase 
ดินด้วย (ดังตารางที่ 4-2 ถึง 4-15) (วุฒิชาติ, 2546) 

ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบสัมพันธ์ คือ สามารถสร้างตารางข้ึนมาใหม่โดยอาศัย
หลักการทางคณิตศาสตร์และค้นหาว่าข้อมูลในฐานข้อมูลมีข้อมูลร่วมกับตารางที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือไม่ 
ถ้ามีก็ให้ประมวลผลโดยการอ่านเพ่ิมเติมปรับปรุงหรือยกเลิกรายการ ข้อเสีย คือ การศึกษาวิธีการเขียน
โปรแกรมและใช้ฐานข้อมูลจะต้องอิงหลักทฤษฏีทางคณิตศาสตร์จึงทําให้การศึกษาเพ่ิมเติมของผู้ใช้ ยาก
แก่การเข้าใจ แต่ในปัจจุบันมีโปรแกรมการสร้างฐานข้อมูลหลายโปรแกรมที่พยายามทําให้การเรียนรู้
และการใช้ง่ายขึ้น เช่น โปรแกรมการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) 
Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle เป็นต้น 
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ตารางที่ 4-2  แสดงข้อมูลด้านทรัพยากรดิน 
Soil_gr Soil_Seri Slope Text_top Depth EC pH_top Soil_map

1 Bm A c 180 0 5.5 001 

15 Ms A sicl 180 0 6.5 002 

25 Pn A scl 50 0 5.5 003 

28 Lb A c 180 0 8.0 004 

29 Pc C c 180 0 6.5 005 

35 Wn B sl 180 57 5.5 006 

44 Ng A s 180 58 5.6 007 

46 Ch E cl 50 40 8.0 008 

47 Li D cl 50 0 5.5 009 

18 Ml C cl 50 0 6.5 010 

50 Pto B sl 100 230 4.3 011 

52 Tk C sicl 35 0 8.2 012 

54 Ln D c 100 180 7.8 013 

55 Ct C sil 100 105 7.8 014 

56 Ly B cl 100 0 4.9 015 

59 Cm A scl 150 0 7.0 016 

 
ตารางที่ 4-3  Slope class (Slope) 

Slope Slope_ID Slope_class Slope_Des_th 
 - 0 ไม่ระบุ - 
A 1 ความลาดชัน 0-2 % ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
B 2 ความลาดชัน 2-5 % ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
C 3 ความลาดชัน 5-12 % ลูกคลื่นลอนลาด 
D 4 ความลาดชัน 12-20 % ลูกคลื่นลอนชัน 
E 5 ความลาดชัน 20-35 % เนินเขา 
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ตารางที่ 4-4  เนื้อดิน  (Text_top, Text_down) 

Text_top Text_down Text_en 
l l loam 
c c clay 
s s sands 
cl cl clay loam 
ls ls loamy sands 
sl sl sandy loams 
si si silt 
sil sil silt loam 
sc sc sandy clay 
scl scl sandy clay loam 
sic sic silty clay 
sicl sicl silty clay loam 
gscl gscl gravelly sandy clay loam 
sgscl sgscl slightly gravelly sandy clay loam 
vgscl vgscl very gravelly sandy clay loam 
gsl gsl gravelly sandy loam 
sgsl sgsl slightly gravelly sandy loam 
gcl gcl gravelly clay loam 
vgcl vgcl very gravelly clay loam 
vgl vgl very gravelly loam 
vgc vgc very gravelly clay 
Cr Cr หินพ้ืนผุ 

fibric fibric ดินพรุ 
cl-c cl-c clay loam - clay 
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ตารางที่ 4-4  (ต่อ) 

Text_top Text_down Text_en 
ls-sl ls-sl loamy sands - sandy loams 
ls/sl ls/sl loamy sands / sandy loams 
scl/c scl/c sandy clay loam / clay 
sic-c sic-c silty clay - clay 
sicl-cl sicl-cl silty clay loam - clay loam 
sl/ls/l sl/ls/l loamy sands / sandy loams / loam 
sl/ls/cl sl/ls/cl loamy sands / sandy loams / clay loam 
sl/scl/c sl/scl/c sandy loams / sandy clay loam / clay 
sl/scl/l sl/scl/l sandy loams / sandy clay loam / loam 

sl/R sl/R sandy loams / Rock 
c/marl c/marl clay / marl 
c/vgc c/vgc clay / very gravelly clay 

scl/vgc scl/vgc sandy clay loam / very gravelly clay 
vgc/c vgc/c very gravelly clay / clay 
vgc/Cr vgc/Cr very gravelly clay / หินพ้ืนผุ 

vgcl/marl vgcl/marl very gravelly clay loam / marl 
vgcl/R vgcl/R very gravelly clay loam / rock 
vgscl/R vgscl/R very gravelly sandy clay loam / Rock 
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ตารางที่ 4-5  การระบายน้าํ (Drainage) 

Drainage Drainage_ID Drainage_en Drainage_th 
 - 0  - ไม่ระบุ 

vpd 1 Very Poorly Drained เลวมาก 
pd 2 Poorly Drained เลว 
spd 3 Somewhat Poorly Drained ค่อนข้างเลว 
mw 4 Moderately Well Drained ดีปานกลาง 
wd 5 Well Drained ดี 
sex 6 Excessively Drained มากเกินไป 

 

ตารางที่ 4-6  ระดับความอดุมสมบูรณข์องดิน (Fertility) 

Ferti Ferti_ID Ferti_Des_th 
 - 0 ไม่ระบุ 
L 1 ตํ่า 
M 2 ปานกลาง 
H 3 สูง 

 

ตารางที่ 4-7  ความลึกของดิน (Depth) 

Depth Depth_ID Dep_Des_th หมายเหตุ 

 -  0 ไม่ระบุ หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร (cm.) 

<25 1 ต้ืนมาก  

25-50 2 ต้ืน  

50-100 3 ลึกปานกลาง  

100-150 4 ลึก  

>150 5 ลึกมาก  
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ตารางที่ 4-8 ความอ่ิมตัวด้วยด่าง (B.S.)  

BS_down BS_down_ID BS_Des_th หมายเหตุ 

 - 0  - หน่วยวัดเป็น เปอร์เซ็นต์ (%) 

<35 1 ตํ่า  

35-50 2 ค่อนข้างตํ่า  

50-75 3 ปานกลาง  

>75 4 สูง  

ตารางที่ 4-9  ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)  

CEC_down CEC_down_ID CEC_Des_th หน่วย 

 - 0 
ไม่ระบุ 

หน่วยวัดเป็น meg/100 gm 
soil 

<3 1 ตํ่ามาก  
3-5 2 ตํ่า  
5-10 3 ตํ่าปานกลาง  
10-15 4 ปานกลาง  
15-20 5 ค่อนข้างสูง  
20-30 6 สูง  
>30 7 สูงมาก  

ตารางที่ 4-10  ค่าการนาํไฟฟ้า (EC) หน่วยวัดเป็น mmho/cm. 

EC EC_ID EC_Des EC_Des_th 

 - 0 ไม่ระบุ - 

0-2 1 Non-saline ไม่มีผลกระทบต่อพืชส่วนใหญ ่

2-4 2 Slighty saline : X1 พืชบางชนิดที่มีความไวต่อระดับความเค็มอาจมี
ผลผลิตลดลง 

4-8 3 Slighty saline : X2 พืชส่วนใหญ่มผีลผลิตลดลง 

8-16 4 Moderately saline : 
X3 

พืชที่ทนต่อระดับความเค็มเท่าน้ันที่ยังคงให้
ผลผลิตตามปกติ 

>16 5 Strongly saline : X4 พืชที่ทนต่อระดับความเค็มบางชนิดเท่าน้ันที่ยังคง
ให้ผลผลิตตามปกติ 
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ตารางที่ 4-11  ปฎิกิริยาดิน (pH)  
pH pH_des pH_Thai 
<4.0 Very extremely acid  กรดแก่จัดมาก 

4.0-4.4 Extremely acid กรดแก่จัด 
4.5-5.0 Very strongly acid กรดจัดมาก 
5.1-5.5 Strongly acid กรดจัด 
5.6-6.0 Medium acid กรดปานกลาง 
6.1-6.5 Slightly acid กรดอ่อน 
6.6-7.3 Neutral กลาง 
7.4-7.8 Midly alkaline ด่างอ่อน 
7.9-8.4 Moderately alkaline ด่างปานกลาง 
8.5-9.0 Strongly alkaline ด่างจัด 
>9.0 Very strongly alkaline ด่างจัดมาก 

ตารางที่ 4-12  ปริมาณกรวด (Gravel)  

Gravel Gravel_ID Gravel_th หมายเหตุ 

- 0 ไม่ระบุ หน่วยวัดเป็น เปอร์เซ็นต์ (%) 

1 1 ปริมาณน้อย  

5 2 ปริมาณปานกลาง  

15-35 3 ปริมาณค่อนขา้งมาก  

>35 4 ปริมาณมาก  

ตารางที่ 4-13  ความลึกที่พบชั้นจาโรไซต์ (Jarosite)  

Jarosite Jarosite _ID Jarosite _th หมายเหตุ 

- 0 ไม่ระบุ หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร (cm.)

<50 1 พบที่ความลึกน้อยกว่า 50 ซม.  

50-100 2 พบที่ความลึกในช่วง 50-100 ซม.  

100-150 3 พบที่ความลึกในช่วง 100-150 ซม.  
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ตารางที่ 4-14 Phase of soil groups 

Phase Phase_ID Phase_Des_th Phase_en 

ไม่ม ี 00 ไม่มี Phase - 
b 01 มีการทําคันนา Bunded 
ca 02 พบปูนทุติยภูมิ Secondary Lime 

clay 03 เน้ือดินเป็นดินเหนียว Clay 
col 04 เน้ือดินเป็นดินร่วนหยาบ Coarse Loamy 
dan 05 พบช้ันดาน Duripan 
hi 06 ดินนาที่อยู่ในสภาพพ้ืนที่ดอน High 
gm 07 พบจุดประสีเทาจากการขังนํ้า Gray mottle 
md 08 ดินมีความลึกปานกลาง Moderately Deep 

sheet 09 พบช้ันลูกรังเป็นแผ่นแข็ง sheet 
sa 10 ดินมีความเค็ม Saline soil 
f 11 พ้ืนที่นํ้าท่วม Flooding 

RC 12 ที่ดินหินโผล ่  - 
gm,sa 13 พบจุดประสีเทาจากการขังนํ้า ดินมีความเคม็ Grey mottle, Saline soil 
hi,sa 14 ดินนาที่อยู่ในสภาพพ้ืนที่ดอน ดินมีความเคม็ High, Saline soil 

 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล จะมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ส่วนได้แก่ (กรมชลประทาน, 2560) 
1 )  ภาษาคํ า นิยามของข้ อมู ล  [Data Definition Language (DDL)] ในส่ วน น้ีจะกล่ าวถึ ง

ส่วนประกอบของระบบการจัดการฐาน ข้อมูลว่าข้อมูลแต่ละส่วนประกอบด้วยอะไรบ้าง (Data 
element) ในฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาษาทางการที่นักเขียนโปรแกรมใช้ในการ สร้างเน้ือหาข้อมูลและ
โครงสร้างข้อมูลก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นแบบฟอร์มที่สต้องการของโปรแกรมประยุกต์หรือ
ในส่วนของ DDL จะประกอบด้วยคําสั่งที่ใช้ในการกําหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร แต่ละ
คอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด รวมถึงการเพ่ิมคอลัมน์ การกําหนดดัชนี เป็นต้น 

2) ภาษาการจัดการฐานข้อมูล (Data Manipulation Language (DML) เป็นภาษาเฉพาะที่ใช้ใน
การจัดการระบบฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นการเช่ือมโปรแกรมภาษาในยุคที่สามและยุคที่สี่เข้าด้วยกันเพ่ือ
จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ภาษาน้ีประกอบด้วยคํา สิ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรมพิเศษ
ขึ้นมา รวมถึงข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบันที่นิยมใช้ ได้แก่ ภาษา SQL (Structure Query Language) แต่ถ้า
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หากเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ DBMS นิยมสร้างด้วยภาษาโคบอล (COBOL language) ภาษา
ฟอร์แทน (Fortran) และภาษาอ่ืนในยุคที่สาม เช่น VB Script, Python เป็นต้น 

3) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นเคร่ืองมือสําหรับการเก็บและการจัดข้อมูลสําหรับ
การบํารุงรักษาในฐานข้อมูล โดยพจนานุกรมจะมีการกําหนดช่ือของสิ่งต่างๆ (Entity) และระบุไว้ใน
โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น ช่ือของฟิลด์ ช่ือของโปรแกรมที่ใช้รายละเอียดของข้อมูล ผู้มีสิทธ์ิใช้และผู้ที่
รับผิดชอบ แสดงส่วนประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 
รูปที่ 4-4  แสดงส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูลที่เชือ่มโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
4.3 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) คือ ฐานข้อมูลที่ได้รับการใช้มากที่สุด โดยขึ้นกับ
พ้ืนฐานทางทฤษฎีที่เข้มแข็ง ด้านพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ไม่มีความจําเป็นในการทําความเข้าใจทางทฤษฎี
ความสัมพันธ์ในการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่จําเป็นต้องเข้าใจแนวคิดฐานข้อมูลพ้ืนฐานบางประการ
สัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบน้ีแสดงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง ที่มีลักษณะเป็นสองมิติ คือ แถว 
(Row) และคอลัมน์ (Column) ซึ่งในการเช่ือมโยงกันระหว่างข้อมูลในตาราง 2 ตาราง หรือมากกว่า จะ
เช่ือมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ที่มีอยู่ในตารางที่ต้องการเช่ือมโยงข้อมูลกัน โดยที่แอททริบิวต์จะแสดง
คุณสมบัติของรี เลช่ันต่างๆ ซึ่งรี เลช่ันต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการทํารี เลช่ันให้เป็นบรรทัดฐาน 
(Normalized) ในระหว่าง การออกแบบเพ่ือละความซ้ําซ้อน เพ่ือให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม, 2560) องค์ประกอบของ Database Management 
System (DBMS) คือโปรแกรมที่ทําหน้าเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ (user) กับฐานข้อมูลเพ่ือจัดการและ
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ควบคุมความถูกต้อง ความซ้ําซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ซึ่งต่างไป
จากระบบแฟ้มข้อมูลคือ หน้าที่เหล่าน้ีจะเป็นของโปรแกรมเมอร์ ในการต่อฐานข้อมูลไม่ว่าจะด้วยการใช้
คําสั่งในกลุ่ม DML หรือ DDLหรือจะด้วยโปรแกรมต่างๆ ทุกคําสั่งที่ ใช้กระทํากับฐานข้อมูลจะถูก
โปรแกรม DBMS นําไปแปล (Compile) เป็นการกระทํา (Operation) ต่างๆ ภายใต้คําสั่งน้ันๆ เพ่ือ
นําไปกระทํากับตัวข้อมูลในฐานข้อมูลต่อไปส่วนการทํางานต่างๆ ภายในโปรแกรม DBMS ที่ทําหน้าที่ใน
การแปลคําสั่งไปเป็นการ กระทําต่างๆ ดังน้ี 

1) Database Manager เป็นส่วนที่ทําหน้าที่กําหนดการกระทําต่างๆ ให้กับส่วน File Manager 
เพ่ือไปกระทํากับข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล File Manager เป็นส่วนที่ทําหน้าที่บริหาร และจัดการกับ
ข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลในระดับกายภาพ 

2) Query Process เป็นส่วนที่ทําหน้าที่แปลงประโยคคําสั่งของ Query Language ให้อยู่ใน
รูปแบบของคําสั่งที่ Database Manager เข้าใจ 

3) Data Manipulation Language Precompiler เป็นส่วนที่ทําหน้าที่แปลประโยคคําสั่งของ
กลุ่มคําสั่ง DML ให้อยู่ในรูปแบบที่ส่วน Application Programs Object Code จะนําไปเข้ารหัสเพ่ือส่ง
ต่อไปยังส่วน  Database Manager ในการแปลประโยคคําสั่ งของกลุ่มคําสั่ ง  DML ของ  Data 
Manipulation Language Precompiler น้ี จะต้องทํางานร่วมกับส่วน Query Processor 

4) Data Definition Language Precompiler เป็นส่วนที่ทําหน้าที่แปลประโยคคําสั่งของกลุ่ม
คําสั่ง DDL ให้อยู่ในรูปแบบของ Meta Data (รายละเอียดที่บอกถึงโครงสร้างต่างๆ ของข้อมูล) ที่เก็บ
อยู่ในส่วน Data Dictionary ของฐานข้อมูล 

5) Application Programs Object Code เป็นส่วนที่ทําหน้าที่แปลงคําสั่งต่างๆ ของโปรแกรม
รวมท้ังคําสั่งในกลุ่มคําสั่ง DML ที่ส่งต่อมาจากส่วน Data Manipulation Language Precompiler ให้
อยู่ในรูปของ Object Code ที่จะส่งต่อไปให้ Database manager เพ่ือกระทํากับข้อมูลในฐานข้อมูล 

ความสัมพันธ์ (Relation) คือ คําเรียกตารางในเชิงคณิตศาสตร์ ระบบเชิงสัมพันธ์อาศัยตัวแบบ
เชิงสัมพันธ์ซึ่ ง เ ป็นทฤษฎีข้อมูลแนวนามธรรม  (Abstract theory of data) ตามหลักการของ
คณิตศาสตร์ผู้ที่ว่างรากฐานของตัวแบบสัมพันธ์ (1969-1970) คือ E.F. Codd ปัจจุบันแนวคิดของเขา
เป็นที่ยอมรับกันเป็นสากล มีอิทธิพลต่อเทคโนโลยีฐานข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์, การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ และการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์อีกด้วยเรลวาร์ (Relvar) ย่อมาจาก Relation 
Variables ซึ่งก็คือโครงสร้างของตารางน่ันเอง โดยคําว่า Variables หมายถึง ช่ือ เขตข้อมูลหรือแอตทริ
บิวต์ (Attribute) ส่วนค่าหรือข้อมูลที่อยู่ในตารางแต่ละช่องน้ันเรียกว่า Relation Values ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ คือ ฐานข้อมูลที่ได้รับการใช้มากที่สุด โดยขึ้นกับพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่เข้มแข็ง ด้านพีชคณิตเชิง
สัมพันธ์ ไม่มีความจําเป็นในการทําความเข้าใจทางทฤษฎีความสัมพันธ์ในการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
แต่จําเป็นต้องเข้าใจแนวคิดฐานข้อมูลพ้ืนฐานบางประการ (ญาณวุฒิ และคณะ, 2560) ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ มีลักษณะที่สําคัญอยู่ 3 ลักษณะคือ 1) ลักษณะทางโครงสร้าง ผู้ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์น้ี จะ
รับรู้ในลักษณะที่ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางต่างๆ 2) ลักษณะความถูกต้องของตารางต่างๆ 
ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเร่ืองความถูกต้องของข้อมูล 3) ลักษณะด้านจัด
ดําเนินการ ต้องมีตัวดําเนินการต่างๆ เตรียมไว้ให้แก่ผู้ใช้ในการสั่งกระทําการใดๆ กับตารางข้อมูล โดยมี
ตัวดําเนินการสําคัญ อยู่ 3 ตัว ได้แก่ (1) Restrict Operation เป็นการดึงแถวข้อมูลเฉพาะบางแถว
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ออกมาจากตาราง (2) Project Operation เป็นการดึงคอลัมน์ข้อมูลเฉพาะบางคอลัมน์ออกมาจาก
ตาราง (3) Join Operation เป็นการเช่ือมตารางต้ังแต่ 2 ตารางขึ้นไปเข้าด้วยกันโดยมีค่าบางค่าใน
คอลัมน์ตรงกันเป็นหลัก  

 
รูปที่ 4-5 ความสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของระบบฐานข้อมูล 

ตารางข้อมูล (Table) 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบด้วย relation ตามปกติ เรียกว่า ตารางข้อมูล (Table) 

ตารางข้อมูลคล้ายกับตารางของข้อมูล ถ้าใช้โปรแกรมกระดาษทําการ (เช่น MS-Excel) จะเป็นการใช้
ตารางเชิงสัมพันธ์  ตารางข้อมูล (Table) ยกตัวอย่างสภาพการใช้ที่ดิน (ตารางที่ 4-16) 

ตารางข้อมูลมีชื่อการใช้ที่ดิน (LU_CODE) คอลัมน์จํานวนหน่ึง แต่ละคอลัมน์ ตรงกับข้อมูลที่
ต่างกัน และแถวตรงกับสภาพการใช้ที่ดินแต่ละชนิด 

คอลัมน์ (Column) แต่ละคอลัมน์ในตารางข้อมูลมีช่ือเป็นเอกลักษณ์ และเก็บข้อมูลต่างกัน แต่
ละคอลัมน์มีประเภทข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ตารางข้อมูล  LU_ID_L1  LU_ID _L2  LU_ID_L3  
ในตารางที่ 4-16 จะสามารถเห็น การใช้ที่ดิน เป็น integer และ อีก 3 คอลัมน์ เป็น string บางครั้ง
เรียกคอลัมน์ว่า ฟิลด์ หรือ attribute  แอตทิบิวต์สามารถแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ (1) Atomic 
Attribute คือ  แอตทิบิวต์ที่ไม่สามารถแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีก  (2) Composite Attribute คือ  แอตทิ
บิวต์ที่สามารถแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีก (3) Key Attribute คือ แอตทิบิวต์หรือกลุ่มของแอตทิบิวต์ที่มีค่า
ของข้อมูลในแต่ละสมาชิกของเอนทิต้ีไม่ซ้ํากันทําให้สามารถระบุความแตกต่างของแต่ละสมาชิกในแต่ละ
เอนทิต้ีได้  (4) Single - Valued Attribute คือ  แอตทิบิวต์ที่มีค่าของข้อมูลในแต่ละสมาชิกของเอนทิต้ี
ได้เพียงค่าเดียว (5) Multi -Valued Attribute คือ แอตทิบิวต์ที่สามารถมีค่าของข้อมูลในแต่ละสมาชิก
ของเอนทิต้ีได้หลายค่า และ (6) Derived Attribute คือ แอตทิบิวต์ที่มีค่าของข้อมูลได้มาจากการนําค่า
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ข้อมูลของแอตทิบิวต์อ่ืนมาประมวลผลหรือทําการคํานวณ โดยทั่วไปไม่จําเป็นต้องจัดเก็บแอตทิบิวต์น้ีไว้
ในระบบฐานข้อมูล เน่ืองจากแอตทิบิวต์น้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าทุกคร้ังเมื่อมีการคํานวณ เช่นพ้ืนที่ 

แถว (Row) แต่ละแถวในตารางแสดงสาพการใช้ที่ดินแต่ละรายพืช เน่ืองจากมีรูปแบบตาราง จึง
ทําให้มีคุณลักษณะเหมือนกัน แถวได้รับการเรียกว่า เรคคอร์ด หรือ tuple 

ค่า (Value) แต่ละแถวประกอบด้วยชุดของค่าอิสระตามคอลัมน์ แต่ละค่าต้องมีประเภทข้อมูลที่
เจาะจงโดยคอลัมน์   

คีย์ (Key) การเจาะจงสภาพการใช้ที่ดินเป็นสิ่งที่สําคัญ ตามปกติช่ือไม่ใช่วิธีการท่ีดีในการทําสิ่งน้ี 
ถ้ามีช่ือธรรมดาอยู่ด้วยจะเข้าใจว่าทําไมเช่น ช่ือ “ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ” จากตารางข้อมูล LU_CODE 
ถ้าเปิดดูใน LU_ID_L1=3  LU_ID_L2=31 LU_ID_L3=3101 LU_CODE=F101 LUL1_CODE=F 
LUL2_CODE=F1  LU_DES_TH= ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์” มีความยืดเย้ือและมากเกินไป รวมถึง
ต้องการมากกว่า 1 คอลัมน์ ในตารางข้อมูล แต่รหัสมีความสัมพันธ์กัน 
ตารางที่ 4-15  ตารางข้อมูล (Table) ตัวอย่างสภาพการใช้ที่ดิน 
LU_ID_L1 LU_ID_L2 LU_ID_L3 LU_CODE LUL1_CODE LUL2_CODE LU_DES_TH 
1 11 1101 U101 U U1  ตัวเมืองและย่านการค้า 

1 12 1200 U200 U U1 หมู่บา้น/ท่ีดินจัดสรรร้าง 

2 21 2100 A100 A A1 นาร้าง    

2 21 2101 A101 A A1 นาข้าว 

2 22 2200 A200 A A2 ไร่ร้าง   

2 20 2001 A001 A A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 

3 31 3100 F100 F F1 ป่าไมผ่ลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู  

3 31 3101 F101 F F1 ป่าไม่ผลัดใบสมบรูณ์   
3 32 3200 F200 F F2 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู   

3 37 3701 F701 F F7 ป่าชายหาดสมบูรณ์   

4 41 4101 W101 W W1 แม่นํ้า ลําห้วย ลําคลอง 

4 41 4102 W102 W W1 หนอง บงึ ทะเลสาบ 

4 41 4103 W103 W W1 ทะเล 

4 42 4201 W201 W W2 อ่างเกบ็นํ้า  

4 42 4202 W202 W W2 บ่อนํ้าในไร่นา   

4 42 4203 W203 W W2 คลองชลประทาน  

5 51 5101 M101 M M1 ทุ่งหญา้ธรรมชาติ   

5 51 5102 M102 M M1 ทุ่งหญา้สลับไมพุ้่ม/ไม้ละเมาะ 

5 51 5103 M103 M M1 ไผ่ป่า ไผห่นาม 
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สิ่งที่ควรในตัวอย่างน้ี และควรทําในโปรแกรมประยุกต์ คือ กําหนด LU_CODE เป็น primary 
key เพ่ือเป็นเอกลักษณ์หลัก ทําให้การเก็บรายละเอียดในฐานข้อมูล ง่ายขึ้น การกําหนดหมายเลข 
เจาะจง สามารถประกันว่าไม่มีการซ้ําหลายคอลัมน์ แต่เมื่อปรากฎในอีกตารางข้อมูล เช่น LU_ID_L2 น้ี
จะอ้างอิงในฐานะ foreign key 

Schema ชุดสมบูรณ์ของการออกแบบสําหรับฐานข้อมูล เรียกว่า schema ของฐานข้อมูล สิ่งน้ี
เก่ียวข้องกับพิมพ์เขียวสําหรับฐานข้อมูล schema จะแสดง ตารางข้อมูลพร้อมกับคอลัมน์ ประเภท
ข้อมูลของคอลัมน์ ระบุถึง primary key ของแต่ละ table และ foreign key โดย schema ไม่รวม
ข้อมูลแต่อาจจะต้องแสดงข้อมูลตัวอย่างกับ schema เพ่ือการอธิบาย schema สามารถแสดงใน
ไดอะแกรม ที่กําลังใช้ในไดอะแกรม entity relationship (ER diagram) หรือในรูปแบบข้อความ  

 

LU_L1  Landuse  LU_L2 
LU_CODE  LU_CODE  LU_CODE 
LU_ID_L1 
LU_NM_L1 

 LU_ID_L1 
LU_ID_L2 
 

 LU_ID_L1 
LU_ID_L2 
LU_NM_L2 

     
LU_L3    LU_Intermidiat 
LU_ID_L2    LU_CODE 
LU_ID_L3 
LU_DES_TH 
LU_DES_EN 

   Description 
MapUnits 

รูปที่ 4-6  Schema ตัวอย่างสภาพการใช้ที่ดิน 
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ใน schema คือ primary key ในตารางข้อมูล ข้อความที่ขีดเส้นประ คือ 

foreign key ในตารางข้อมูล foreign key แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล 2 ตาราง 
ตัวอย่างเช่น การเช่ือมโยงจาก Landuse มาที่ LU_L2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แถวในตารางข้อมูล 
Landuse และแถวในตารางข้อมูล  LU_L2 

การทํานอร์มัลไลเซชัน (Normalization) 
การทํานอร์มัลไลเซชัน เป็นวิธีการในการกําหนดแอตทริบิวต์ให้กับแต่ละเอนทิตี  เพ่ือให้ได้

โครงสร้างของตารางที่ดี  สามารถควบคุมความซ้ําซ้อนของข้อมูลหลีกเลี่ยงความผิดปกติของข้อมูล 
โดยทั่วไปผลลัพธ์ของการนอร์มัลไลเซชัน จะได้ตารางที่มีโครงสร้างซับซ้อนน้อยลง  แต่จํานวนของตาราง
จะมากขึ้น และนําไปปรับแก้ไข Schema การทํานอร์มัลไลเซชัน ประกอบด้วยนอร์มัลฟอร์ม  (Normal 
Form)  แบบต่างๆ ที่มีเง่ือนไขของการทําให้อยู่ในรูปของนอร์มัลฟอร์มที่แตกต่างกันไป   ขึ้นอยู่กับ
ผู้ออกแบบฐานข้อมูลว่า ต้องการลดความซ้ําซ้อนในฐานข้อมูลให้อยู่ในระดับใด ซึ่งประกอบด้วยนอร์มัล
ฟอร์มแบบต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
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–  นอร์มัลฟอร์มที่ 1 (First Normal Form : 1NF) 
–  นอร์มัลฟอร์มที่ 2 (Second Normal Form : 2NF) 
–  นอร์มัลฟอร์มที่ 3 (Third Normal Form : 3NF) 
–  บอยซ์คอดด์นอร์มัลฟอร์ม (Boyce-Codd Normal Form : BCNF) 
–  นอร์มัลฟอร์มที่ 4 (Fourth Normal Form : 4NF) 
–  นอร์มัลฟอร์มที่ 5 (Fifth Normal Form : 5NF) 

 
รูปที่ 4-7  ขั้นตอนการทํา Normalization 

ถึงแม้ว่าการนอร์มัลไลเซชัน จะเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่สุดสําหรับการออกแบบฐานข้อมูล   แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําการนอร์มัลไลเซชันจนถึงระดับนอร์มัลฟอร์มที่  5 โดยทั่วไปการแสดงผล
ข้อมูลจากตารางที่อยู่ในนอร์มัลฟอร์มที่ 5 จะมีการเช่ือมต่อตารางเป็นจํานวนมาก   ทําให้การแสดงผล
และการโต้ตอบระหว่างระบบฐานข้อมูลกับผู้ใช้กระทําได้ช้า  การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีจึงต้องพิจารณา
ถึงความต้องการของผู้ใช้และต้องสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว  เพราะฉะน้ันในบางกรณีจึงมีการ
ลดระดับการนอร์มัลไลเซชันในบางส่วนของการออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือให้ระบบสามารถตอบสนองได้
ตามความต้องการของผู้ใช้  การลดระดับการนอร์มัลไลเซชัน (Denormalization)  เป็นวิธีการลดระดับ
ของนอร์มัลฟอร์มลงมา เช่น การแปลงจาก 3NF มาเป็น 2NF  อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่จะได้รับเพ่ิมขึ้นมา
จากการลดระดับการนอร์มัลไลเซชัน นอกจากความเร็วที่ดีขึ้นแล้ว  ความซ้ําซ้อนของข้อมูลก็เพ่ิมสูงขึ้น
ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรนํามาพิจารณาอย่างระมัดระวัง (ชาคริต, 2556) 

4.4 สร้าง Model Builder ด้วยการเขียน Geoprocessing Script 
การเขียน Geoprocessing Script ด้วย ArcGIS โปรแกรมทางด้าน GIS จะมีส่วนที่ผู้ใช้สามารถเขียน

โปรแกรมเพิ่มเติมลงไปซึ่งมีวิธีการแตกต่างกัน ในแต่ละซอฟต์แวร์ ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมน้ันมัก
นิยมเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ซึ่งทําให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมได้สะดวก
มากขึ้นเพราะไม่จําเป็นต้องศึกษาภาษาใหม่ทั้งหมด เพียงแต่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา Python 
และมาศึกษา Object ต่างๆ ของโปรแกรมทางด้าน GIS ก็สามารถพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ ซึ่งได้เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทํางานกับข้อมูล GIS ตามความต้องการของผู้ใช้ 
ซึ่งมีแบบฝึกหัด (Demo) ครบทุกส่วนของโปรแกรมทางด้าน GIS เช่น ส่วนแสดงผลข้อมูลแผนที่ การวิเคราะห์
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ข้อมูลและการสร้างโปรแกรมย่อยส่วนผู้ใช้ เป็นต้น การเขียน Geoprocessing Script ด้วย ArcGIS ใน ArcGIS 
เวอร์ช่ัน 9 เป็นต้นมา ได้มีการนําเสนอสคริปต์ สนับสนุนการทํางานของตัวระบบ เป็นอย่างมาก ได้แก่ Python  
VBScript JScript และ Perl ซึ่งใน ArcObject ได้รวมคุณสมบัติของ geoprocessor และการจัดการทางด้าน 
geoprocessing ไว้มากมายใน ArcGIS  โดย Python ถือเป็นอีกตัวหน่ึงที่มีบทบาทในการเขียนด้าน 
Geoprocessing เป็นอย่างมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ในกล่องเครื่องมือของ ArcToolbox  โดยเห็นที่ว่า ทําไม 
Python ถือเป็น Script สําหรับการพัฒนา Python มีรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยไม่จําเป็นต้องรู้โครงสร้าง 
และรูปแบบ Python สนับสนุนการพัฒนาซอฟแวร์ด้าน OOP และง่ายต่อการเข้าใจ เอกสารด้าน Python 
เรียนรู้ ง่ายและโค้ดไม่สลับซับซ้อน การคอมไพล์ข้อมูลโครงสร้าง ง่ายต่อการทํางาน Python สามารถ 
Integrate เข้ากับภาษาอ่ืฎนๆ เช่น C++ ,  Java และ Fortran Python (ESRI, 2017) Python เป็นรหัสเปิดที่
เปิดให้ใช้งานฟรี และมีเว็บไซท์สําหรับการเรียนรู้ ทั้งหมดน้ีคือการอธิบายว่า ทําไมต้องใช้ Python สําหรับการ
พัฒนา geoprocessing เตรียมความพร้อม ก่อนการพัฒนาด้วย Python ความต้องการของระบบในการเขียน 
Script ด้วยภาษา Python น้ัน จําเป็นต้องทําการติดต้ัง Python และ PythonWin ซึ่งตัวติดต้ังนั้นจะมาพร้อม
กับแผ่นติดต้ังของ ArcGIS  Desktop (ทองพูล, 2559;  LearnPython.org, 2017)  มีขั้นตอนการทํางาน คือ 
(ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 4-8 , 4-9 และ 4-10) 

1) เปิดโปรแกรม ArcCatalog และทําการสร้างไฟล์ geodatabase โดยจัดช้ันข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาไว้
ในกลุ่มเดียวกัน ให้ช่ือว่า Plan.gdb บันทึกไว้ที่ D:/PlanBasin 

2)  เมื่อเตรียมข้อมูลแล้ว ให้ทําการเปิดโปรแกรม ArcMap10 และทําการ นําเข้าช้ันข้อมูล 
Geodatabase 

ช่ือ Plan.gdb ที่สร้างไว้และทําการแสดงผลข้อมูลทําการสํารวจช้ันข้อมูลแต่ละช้ันว่ามี ข้อมูลอะไรบ้าง
ขั้นตอนน้ีให้จํา หรือจดไว้กรณีจําไม่ได้ เพราะขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ ต้องเข้าใจผลลัพธ์ที่จะได้ ก่อน
และเข้าใจว่าจะต้องเรียกช้ันข้อมูลอะไร มาใช้ในการวิเคราะห์บ้างจําเป็นมาก 

3) นําเข้าช้ันข้อมูล Geodatabase ช่ือ Plan.gdb  ที่สร้างไว้ และทําการแสดงผลข้อมูลทําการ
สํารวจช้ัน ข้อมูลแต่ละช้ันว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง ขั้นตอนน้ีให้จําหรือจดไว้กรณีจําไม่ได้ เพราะขั้น ตอนการ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ต้องเข้าใจผลลัพธ์ที่จะได้ ก่อนและเข้าใจว่าจะต้องเรียกช้ันข้อมูลอะไร มาใช้ในการ
วิเคราะห์บ้าง จําเป็นมาก 

4) โดยเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติคือ Geoprocessing มีคําสั่งที่ใช้งาน 6 คํา สั่ง ที่ต้องเรียนรู้คือ 
Buffer, Clip, Intersect, Union, Merge, Disslove 

5)  สร้างชุดคําสั่ง ด้วย ModelBuilder เป็นชุดคําสั่งให้ทํางาน Automatic หลายๆ ขั้นตอน จากคําสั่ง 
Geoprocessing  

6) ให้ทําการบันทึกเป็น ภาษา Python Script และทําการเปิดดูคําสั่ง ในการประมวลผล สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้งานในการเขียนคําสั่งที่ซับซ้อนได้ต่อไปได้อีก ในอนาคต เช่น ใส่คําสั่งจําพวกวนลูป จะทําให้ใช้กับ
งานที่ต้องประมวลผลซ้ําๆ ได้เป็นอย่างดี ให้ทดลองใช้คําสั่งในการประมวลผลซ้ําๆ โดยไปศึกษารูปแบบคําสั่ง 
ภาษา Python  และในการเขียน Script ด้วยภาษา Python น้ัน จําเป็นต้องทําการติดต้ัง Python และ 
PythonWin ซึ่งตัวติดต้ังน้ันจะมาพร้อมกับแผฎ่นติดต้ังของ ArcGIS Desktop สําหรับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ 
ลุ่มนํ้าได้  (กฤษณา และวรพันธ์, 2559) การเขียน Script ด้วยภาษา Python จําเป็นต้องสร้าง Coding ใน
การจัดการฐานข้อมูลสําหรับการจัดเขตการใช้ที่ดิน 
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รูปที่ 4-8  การเตรียมข้อมูล geodatabase  ในแบบจําลองการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําสาขา 
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รูปที่ 4-9  การเขียน Geoprocessing Script ด้วย ArcGIS 
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รูปที่ 4-10  การเขียน Geoprocessing Script ด้วย ArcGIS ของภาษา Python 
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4.5  การพัฒนาพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary คือ พจนานุกรมข้อมูล ที่แสดงรายละเอียดตารางข้อมูล

ต่างๆ ในฐานข้อมูล (Database) ซึ่งประกอบด้วยรีเลช่ัน (Relation Name), แอตทริบิวต์ (Attribute), 
ช่ือแทน (Aliases Name), รายละเอียดข้อมูล (Data Description), แอตทริบิวโดเมน (Attribute 
Domain), ฯลฯ  ทําให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้สะดวกมากย่ิงขึ้น  พจนานุกรมข้อมูลเป็น
การผสมผสานระหว่างรูปแบบของพจนานุกรมโดยทั่วไปและรูปแบบของข้อมูลในระบบงานคอมพิวเตอร์  
เพ่ืออธิบายชนิดของข้อมูลแต่ละตัวว่าเป็น ตัวเลข อักขระ ข้อความ หรือวันที่ เป็นต้น  เพ่ือช่วยในการ
อธิบายรายละเอียดต่างๆ ในการอ้างอิงหรือค้นหาที่เก่ียวกับข้อมูล  หรือจะเรียกง่าย ๆ ว่า Data 
Dictionary คือ เอกสารที่ใช้อธิบายฐานข้อมูลหรือการจัดเก็บฐานข้อมูล  ซึ่ง Data Dictionary มี
ประโยชน์ ดังน้ี   จัดเก็บรายละเอียดข้อมูล   แสดงความหมายที่เก่ียวกับระบบ  ทําเอกสารที่บอก
คุณลักษณะของระบบ  และ หาข้อบกพร่องและสิ่งที่หายไปจากระบบ 

1) ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน และพจนานุกรมข้อมูล ( Data Dictionary ) กลุ่มชุดดินที่รวบรวม
ใหม่ จากกองสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1:25,000 ในระบบเส้นโครงแผนที่ Projection 
UTM, Zone 47N, datum WGS84 โดยใช้ขอบเขตการปรกครอง  ของกรมการปกครอง ปี 2555 มา
ปรับแก้ไขเขตการปกครอง และแบ่งภาคตามหลักการภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ      
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ดังน้ี 
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ชื่อ (Name Shape)  : SG25K_030358  
ประเภทของข้อมูล (Featur 
class) : polygon  
แหล่งข้อมูล (Data Source) : กรมพัฒนาท่ีดิน  
ระบบพิกัด  : มาตราส่วน 1:25,000  
   ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 
ปีข้อมูล (Date Source) : 2558  
SG25K_030358.DBF    
Table Name 
:SG25K_030358 Aliases :กลุ่มชุดดิน 

NO. Field Name 
Field 
Type Field Descriptions Field Remark 

1 FID 8,N.0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 SHAPE 8,N,0 รหัส   
3 SoilGroups 30,C รหัสกลุ่มชุดดิน   
4 AreaM2 12,N,2 พ้ืนท่ี   

 
SG_DESC.DBF    

Table Name : SG_DESC.DBF  Aliases :คําบรรยายการจัดการหน่วยแผนท่ีกลุ่มชุดดิน 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 SoilGroups 30,C รหัสกลุ่มชุดดิน   
2 SG_Orginal 30,C รหัสกลุ่มชุดดิน มี Phase b gm   
3 SG_ORI2 30,C รหัสกลุ่มชุดดิน มี Phase b gm ปรับหน่วยดิน 14/7 เป็น 7/14   
4 SG_UNIT1 30,C รหัสกลุ่มชุดดิน ไม่มี Phase b   
5 SG_UNIT2 30,C รหัสกลุ่มชุดดิน ไม่มี Phase gm   
6 SG_UNIT3 15,C รหัสกลุ่มชุดดิน หน่วยดินเด่ีญวๆ   
7 SG_UNIT4 15,C รหัสชื่อกลุ่มดิน   
8 SG_DES_TH 100,C คําบรรยายกลุ่มดิน   
9 SG_PHASE 20,C คําบรรบาย phase ดินเพ่ิมเติม   
10 SLOPE 1,C ความลาดชัน   
11 SG_UTILIZ 1,C จําแนกหน่วยดินนา ดินดอน หน่วยดินรวม   

 
  



4-26 
 

กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

SG_PHASE.DBF    

Table Name : SG_DESC.DBF  Aliases :คําบรรยายการจัดการหน่วยแผนท่ีกลุ่มชุดดิน 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 SG_PHASE 20,C คําบรรบาย phase ดินเพ่ิมเติม   
2 PHASE_TH 65,C รหัสกลุ่มชุดดิน มี Phase b gm   
3 REMARK      

 

SG_PROPER.DBF    

Table Name : SG_PROPER Aliases : ข้อมูลกลุ่มชุดดิน สมบัติดินบางประการ 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 SoilGroups 30,C หน่วยแผนท่ีดิน เป็น Field หลัก ในการเชื่อมข้อมูล   
2 TEX_TOP 10,C เนื้อดินของชั้นดินตอนบน   
3 TEX_LOW 10,C เนื้อดินของชั้นดินตอนล่าง   
4 DRAINAGE 10,C การระบายน้ําของดิน   
5 FERTILITY 10,C ความอุดมสมบูรณ์ของดิน   
6 CEC_LOW 10,C ค่าแคทไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได้ ในดินตอนล่าง   
7 BS_LOW 10,C ค่าร้อยล่ะของธาตุด่าง ในดินตอนล่าง   
8 DEPTH 10,C ความลึกของดิน   
9 GRAVEL_TOP 10,C ร้อยละของปริมาณกรวดในเนื้อดินตอนบน   
10 GRAVEL_LOW 10,C ร้อยละของปริมาณกรวดในเนื้อดินตอนล่าง   
11 EC 10,C ค่าการนําไฟฟ้า (mmh/cm)   
12 PH_TOP 10,C ค่าความเป็นกรดเป็นค่าง ในดินตอนบน   
13 PH_LOW 10,C ค่าความเป็นกรดเป็นค่าง ในดินตอนล่าง   
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SUITABILITY.DBF    

Table Name : SUITABILITY Aliases : ระดับความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 SoilGroups 30,C หน่วยแผนที่ดิน เป็น Field หลัก ในการเชื่อมข้อมูล   
2 PADDY_LQ 4,C ข้าว   
3 MAIZ_LQ 4,C ข้าวโพด   
4 SOYBEAN_LQ 4,C ถ่ัวเหลือง   
5 CASAVA_LQ 4,C มันสําปะหลัง   
6 SUGARC_LQ 4,C อ้อยโรงงาน   
7 MANG_LG 4,C มะม่วง   
8 LONGAN_LQ 4,C ลําไย   
9 PINEAPPLE 4,C สับปะรด   
10 PALM_LQ 4,C ปาล์มน้ํามัน   
11 PARA_LQ 4,C ยางพารา   
12 GRASS_LQ 4,C หญ้าเลี้ยงสัตว์   

 
ผังเข้าโครงร่างประยุกต์ (application schema) ของฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
SG25K_030358.DBF 

FID SHAPE SoilGroups AreaM2 
 
                   SG_PROPER.DBF 

SoilGroups SG_Orginal SG_ORI2 SG_UNIT1 SG_UNIT2 SG_UNIT3 SG_UNIT4 SG_DES_TH SG_PHASE SLOPE SG_UTILIZ 

 
                                                                                                                           
SG_PHASE.DBF 

SG_PHASE PHASE_TH REMARK 
 
       SUITABILITY.DBF 
SoilGroups PADDY_LQ MAIZ_LQ CASAVA_LQ SUGARC_LQ MANG_LG PINEAPPLE LONGAN_LQ PALM_LQ PARA_LQ GRASS_LQ 
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2) ฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) มาตราส่วน 
1:25,000 ในระบบเส้นโครงแผนที่ Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 

ชื่อ (Name Shape)  : LANDUSE  
ประเภทของข้อมูล(Featur class) : Polygon  
แหล่งข้อมูล (Data Source) : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ระบบ
พิกัด  : มาตราส่วน 1:25,000  
   ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 
ปีข้อมูล (Date Source) : 2558  
LANDUSE.DBF    

Table Name :LANDUSE Aliases :การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 

1 FID 8,N.0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 SHAPE 8,N,0 รหัส   
3 ORIG_FID 6,C รหัสตําบล   
4 LU_ID_L1 2,C รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 1 (Level1)   
5 LU_ID_L2 10,C รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 2 (Level2)   
6 LU_ID_L3 10,C รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 3 (Level3)   
7 LU_CODE 12,C รหัสการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 3 (Level3)   

8 LU_DES_TH 100,C รายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 3 
(ภาษาไทย)   

9 LU_DES_EN 100,C รายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 3 
(ภาษาอังกฤษ)   

10 LUL1_CODE 5,C รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกเหนือจาก 
LU_DES_TH   

11 LUL2_CODE 5,C รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกเหนือจาก 
LU_DES_TH   

12 LU_DES 50,C รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกเหนือจาก 
LU_DES_TH   

13 LU_PLAN 5,C รหัสวางแผน   
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3) ฐานข้อมูลระบบชลประทาน และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) มาตราส่วน 
1:50,000 ในระบบเส้นโครงแผนที่ Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 

ชื่อ (Name Shape)  : Irrigation  
ประเภทของข้อมูล(Featur class) : Polygon  
แหล่งข้อมูล (Data Source) : กรมชลประทาน  
ระบบพิกัด  : มาตราส่วน 1:50,000  

   

ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum 
WGS84 

ปีข้อมูล (Date Source) : 2558  
Irrigation.DBF    

Table Name : Irrigation Aliases : พ้ืนท่ีชลประทาน 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 

1 FID 8,N.0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 ID 8,N,0 รหัส   
3 PROJCODE 14,C รหัสโครงการชลประทาน   
4 PROJNAME 50,C ชื่อโครงการชลประทาน   
5 OWER 50,C หน่วยงานชลประทานท่ีขอก่อสร้าง   
6 RIDCODE 2,C รหัสหน่วยงานกรมชลประทานท่ีขอก่อสร้าง   
7 PROJTYPE 2,C ประเภทโครงการ   
8 PRONAME 50,C ชื่อจังหวัด   
9 AMPHOE 50,C ชื่ออําเภอ   
10 TAMBON 50,C ชื่อตําบล   
11 VILLAGE 50,C ชื่อหมู่บ้าน   
12 UTM_E 10,C ระบบพิกัด ตะวันออก   
13 UTM_N 10,C ระบบพิกัด เหนือ   
14 UTMZONE 2,C ระบบพิกัด โซน   
15 MAPSHEET 10,C ระวางแผนท่ีทหาร 1:50000   
16 LUYEAR 4,C ปีท่ีสร้างเสร็จ   
17 IRRI_CODE 1,C รหัส เขตชลประทาน = I   
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4) ฐานข้อมูลการจําแนกลุ่มนํ้า และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) มาตราส่วน 
1:50,000 ในระบบเส้นโครงแผนที่ Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 

ชื่อ (Name Shape)  : DWR_BASIN  
ประเภทของข้อมูล(Featur class) : Polygon  
แหล่งข้อมูล (Data Source) : กรมทรัพยากรนยํ้า  
ระบบพิกัด  : มาตราส่วน 1:50,000  
   ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 
ปีข้อมูล (Date Source) : 2550  

 

DWR_BASIN.DBF    

Table Name :DWR_BASIN Aliases : การจําแนกลุ่มน้ําสาขาปี 2550 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 FID 8,N,0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 Area 18,N,3 ตัวเลขแสดงพ้ืนท่ีกลุ่มลุ่มน้ํา   
3 Area_KM 18,N,0 พ้ืนท่ี ตารางกิโลเมตตร   
4 GB_CODE C,2 รหัสกลุ่มลุ่มน้ํา   
5 GB_NAME_T C,50 ชื่อกลุ่มลุ่มน้ําภาษาไทย   
6 GB_NAME_E C,50 ชื่อกลุ่มลุ่มน้ําภาษาอังกฤษ   
7 MB_CODE C,2 รหัสลุ่มน้ําหลัก   
8 MB_NAME_T C,50 ชื่อลุ่มน้ําหลักภาษาไทย   
9 MB_NAME_E C,50 ชื่อลุ่มน้ําหลักภาษาอังกฤษ   
10 SB_CODE C,2 รหัสลุ่มน้ําสาขา   
11 SB_NAME_T C,50 ชื่อลุ่มน้ําสาขาภาษาไทย   
12 SB_NAME_E C,50 ชื่อลุ่มน้ําสาขาภาษาอังกฤษ   
13 REMARK C,50     

 

5) ฐานข้อมูลการจําแนกช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) มาตราส่วน 
1:50,000 ในระบบเส้นโครงแผนที่ Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 

ชื่อ (Name Shape)  : WSHD  
ประเภทของข้อมูล (Featur class) : Polygon  

แหล่งข้อมูล (Data Source) :
สํานักนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและแผน
สิ่งแวดล้อม  

ระบบพิกัด  : มาตราส่วน 1:50,000  
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ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum 
WGS84 

ปีข้อมูล (Date Source) : 2550  
WAHD.DBF    

Table Name :WSHD Aliases : การจําแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 FID 8,N.0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 Area 18,N,3 พ้ืนท่ี   
3 WSHD_ID 2,C รหัสชั้นจําแนก   
4 WSHD_CLASS 5,C การจําแนกชั้นคณุภาพลุ่มน้ํา   
5 DESCR_T 65,C คําบรรยาย   
6 LDUSE_REC 65,C บันทึกช่วยจํา   

 

6) ฐานข้อมูลการจําแนกพื้นที่ป่าไม้ และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) มาตราส่วน 
1:50,000 ในระบบเส้นโครงแผนที่ Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 

ชื่อ (Name Shape)  : FOREST  
ประเภทของข้อมูล (Featur class) : Polygon  
แหล่งข้อมูล (Data Source) : กรมป่าไม้  
ระบบพิกัด  : มาตราส่วน 1:50,000  

   

ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum 
WGS84 

ปีข้อมูล (Date Source) : 2547  
FOREST.DBF    

Table Name :FOREST Aliases : พ้ืนท่ีป่าไม้ 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 FID 8,N.0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 Area 18,N,3 พ้ืนท่ี   
3 FS_Z47_ID 11,N.0 รหัสโซนป่า   
4 NRF_CODE 10,C ระหัสจําแนกป่า   
5 SPK 6,C พ้ืนท่ี ส.ป.ก.   
6 FS_CODE 65,C รหัสป่าไม้   
7 FS_NAME 100,C ชื่อป่าไม้   
8 AREA_RAI 15,N,2 พ้ืนท่ี (ไร่)   
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7) ฐานข้อมูลเขตการปกครอง และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) มาตราส่วน 
1:50,000 ในระบบเส้นโครงแผนที่ Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 

ชื่อ (Name Shape)  : TAMBON  
ประเภทของข้อมูล (Featur class) : Polygon  
แหล่งข้อมูล (Data Source) : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ระบบพิกัด  : มาตราส่วน 1:50,000  

   

ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum 
WGS84 

ปีข้อมูล (Date Source) : 2556  
TAMBON.DBF    

Table Name :TAMBON Aliases : เขตการปกครองส่วนตําบล 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 FID 8,N.0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 AREA 8,N,0 รหัส   
3 TAMBON_IDN 6,C รหัสตําบล   
4 TAM_CODE 2,C ระหัสส่วนตําบล   
5 TAM_NAM_T 50,C ชื่อตําบลภาษาไทย   
6 TAM_NAM_E 50,C ชื่อตําบลภาษาอังกฤษ   
7 AMPHOE_IDN 4,C รหัสอําเภอ   
8 AMP_CODE 2,C ระหัสส่วนอําเภอ   
9 AMP_NAM_T 50,C ชื่ออําเภอภาษาไทย   
10 AMP_NAM_E 50,C ชื่ออําเภอภาษาอังกฤษ   
11 PROV_CODE 2,C ระหัสส่วนจังหวัด   
12 PRO_NAM_T 50,C ชื่อจังหวัดภาษาไทย   
13 PRO_NAM_E 50,C ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ   
14 REGION 2,C ระหัสภาค   
15 REMARK 50,C ระวางแผนท่ีทหาร 1:50000   
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ชื่อ (Name Shape)  : AMPHOE  
ประเภทของข้อมูล (Featur class) : Polygon  
แหล่งข้อมูล (Data Source) : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ระบบพิกัด  : มาตราส่วน 1:50,000  

   

ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum 
WGS84 

ปีข้อมูล (Date Source) : 2556  
AMPHOE.DBF    

Table Name : AMPHOE Aliases : เขตการปกครองส่วนอําเภอ 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 FID 8,N.0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 AREA 8,N,0 รหัส   
3 AMPHOE_IDN 4,C รหัสอําเภอ   
4 AMP_CODE 2,C ระหัสส่วนอําเภอ   
5 AMP_NAM_T 50,C ชื่ออําเภอภาษาไทย   
6 AMP_NAM_E 50,C ชื่ออําเภอภาษาอังกฤษ   
7 PROV_CODE 2,C ระหัสส่วนจังหวัด   
8 PRO_NAM_T 50,C ชื่อจังหวัดภาษาไทย   
9 PRO_NAM_E 50,C ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ   
10 REGION 2,C ระหัสภาค   
11 REMARK 50,C ระวางแผนท่ีทหาร 1:50000   

 
ชื่อ (Name Shape)  : PROVINCE  
ประเภทของข้อมูล (Featur class) : Polygon  
แหล่งข้อมูล (Data Source) : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ระบบพิกัด  : มาตราส่วน 1:50,000  

   

ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum 
WGS84 

ปีข้อมูล (Date Source) : 2556  
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PROVINCE.DBF    

Table Name : PROVINCE Aliases : เขตการปกครองจังหวัด 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 FID 8,N.0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 AREA 8,N,0 รหัส   
7 PROV_CODE 2,C ระหัสส่วนจังหวัด   
8 PRO_NAM_T 50,C ชื่อจังหวัดภาษาไทย   
9 PRO_NAM_E 50,C ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ   
10 REGION 2,C ระหัสภาค   
11 REMARK 50,C ระวางแผนท่ีทหาร 1:50000   

 

ชื่อ (Name Shape)  : ADMIN_LINE  
ประเภทของข้อมูล (Featur class) : LINE  
แหล่งข้อมูล (Data Source) : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ระบบพิกัด  : มาตราส่วน 1:50,000  

   

ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum 
WGS84 

ปีข้อมูล (Date Source) : 2556  
ADMIN_LINE.DBF    

Table Name :ADMIN_LINE Aliases : เขตการปกครองตําบล 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 FID 8,N.0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 Shape 8,N,0 geometry   
7 F_ID 2,C geometry   
8 F_FROMNODE 50,C geometry   
9 F_TONODE 50,C geometry   
10 F_LEFTPOLY 2,C geometry   
11 F_RIGHTPOL 50,C geometry   
12 L_TYPE 1,N.0 รหัส   
13 TYPE_DEST 50,C รายละเอียดชนิดเขต   
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8) ฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ ดิน และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) มาตราส่วน 
1:25,000 ในระบบเส้นโครงแผนที่ Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 

ชื่อ (Name Shape) : PLAN  
ประเภทของข้อมูล (Featur class : Polygon  
แหล่งข้อมูล 
(Data Source) : กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน  

ระบบพิกัด : 
มาตราส่วน 
1:25,000   

  ระบบเส้นโครงแผนท่ี Projection UTM, Zone 47N, datum WGS84 
ปีข้อมูล (Date Source) : 2559  
PLAN.DBF     

Table Name :PLAN Aliases : การวางแผนการใช้ท่ีดิน 
NO. Field Name Field Type Field Descriptions Field Remark 
1 FID 8,N.0 รหัสระบุรายการ ID field   
2 Area 18,N,3 พ้ืนท่ี   
3 PLAN_ID 2,C รหัสชั้นจําแนก   
4 PLAN_ZONE 5,C การวางแนการใช้ท่ีดิน   
5 PLAN_TH 65,C คําบรรยาย   
6 PLAN_REC 65,C บันทึกช่วยจํา   
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บทที่ 5 
แผนการใช้ที่ดินลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 

การปรับปรุงกระบวนการแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มนํ้าสาขาโดยใช้แบบจําลองภูมิสารสนเทศและการ
จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนแบบจําลอง :ลุม่นํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดิน คือ  
5.1 แผนการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําหลกัแม่น้ําสาละวิน 

การกําหนดเขตการใช้ที่ดินในบริเวณลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน จากรายงานวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มนํ้า
หลักแม่นํ้าสาละวิน ปี 2564 มีเน้ือที่ 11,941,225 ไร่ หรือ 19,105.96 ตารางกิโลเมตร  สามารถกําหนดเขต
การใช้ที่ดินของลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินน้ีได้ 5 เขต ได้แก่ เขตป่าไม้ เขตเกษตรกรรม เขตชุมชนและส่ิง
ปลูกสร้าง  เขตแหล่งนํ้า และเขตพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด   ดังตารางที่ 5-1 และรูปที่ 5-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1.1 เขตป่าไม้ 
  มีเน้ือที่ 11,126,503 ไร่ หรือร้อยละ 93.18 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่เขตน้ีเป็น
บริเวณที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่เตรียม
ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และบริเวณที่มีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินเขตพ้ืนที่ป่าไม้น้ี 
เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการประกาศเขตและมาตรการของการใช้ที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีต่าง  ๆ
ดังกล่าว สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขตย่อย คือ เขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าเศรษฐกิจ นอกจากน้ี 
ยังมีป่าไมน้อกเขตป่าตามกฎหมายอีก 1 เขต คือ เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1.1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
    มีเน้ือที่ 10,125,007 ไร่ หรือร้อยละ 84.80 ของเน้ือที่ลุ่มลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
พ้ืนที่เขตนี้กําหนดไว้เพ่ือการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ป่าที่หายาก ตลอดจนการ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศเพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินถล่ม การชะล้างพังทลายของ
ดิน รวมถึงประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน เขตน้ีครอบคลุมพ้ืนที่เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกเขตการใช้ทรัพยากร
และที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 
  1) เขตคุ้มครองสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 111) 
  มีเน้ือที่ 8,237,781 ไร่ หรือร้อยละ 68.99 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
พื้นที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์ ประกอบกับสภาพปัจจุบันยังคงเป็นป่า
ไม้ที่สมบูรณ์ หรือป่าละเมาะบางส่วน นอกจากนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่สวนป่าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่พบในบริเวณท่ีมี
ความลาดชันสูง  
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     จากการที่รัฐบาลมีนโยบายท่ีเด่นชัดในการรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเฉพาะบริเวณ 
ที่เป็นป่าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยู่เพ่ือรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาภายในพ้ืนที่ ดังน้ันข้อเสนอแนะใน
การใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงควรดําเนินการดังน้ี 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
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     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
     (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
     (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
  2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 112) 
   มีเน้ือที่ 154,056 ไร่ หรือร้อยละ 1.29 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
พื้นที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็น
ป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกพ้ืนที่ โดยการตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดินมาใช้
ด้านเกษตรกรรมในระยะเวลาหน่ึง เมื่อดินเสื่อมสภาพลง ผลผลิตทางการเกษตรกรรมเริ่มลดลงจนไม่คุ้ม
กับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง แต่เนื่องจากพื้นที่นี้มีลูกไม้ของพันธ์ุ
ไม้ด้ังเดิม ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและปรับสภาพได้ระดับหน่ึง ถ้าไม่มีการรบกวนพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สภาพป่าที่เสื่อมโทรมสามารถฟื้นตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีก
ครั้ง พ้ืนที่เขตนี้พบบริเวณทางตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลัก 
       แนวทางการพัฒนา 
       (1) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 ให้ความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินพ้ืนที่ป่าไม้และให้ดําเนินการต่อไป” โดย
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้าม 
ล่าสัตว์ป่าและป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 และ ช้ันที่ 2) กําหนดให้กรมป่าไม้
สํารวจพ้ืนที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน 
       (2) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2540 เรื่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่” เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่
เหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้ อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้งการ
ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่  
       (3) ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ โดย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการควบคุม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ เพื่อนํากลับมา
ใช้เพ่ือการเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายที่กําหนดไว้ 
       (4) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดทําแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
ธรรมชาติหรือกิจกรรมจากมนุษย์ เพ่ือให้ป่ามีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว 
       (5) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในพ้ืนที่ 
  3) เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนท่ี 113) 
   มีเน้ือที่ 1,733,170 ไร่ หรือร้อยละ 14.52 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
พ้ืนที่ เขตน้ีอยู่ในเขตป่าตามกฎหมาย ดังนั ้นมาตรการการใช้ที ่ด ินดังกล่าวควรเป็นไปตามมติ
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คณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 ซึ่งมาตรการการใช้ที่ดินดังกล่าวของเขตนี ้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพื้นที ่เพื ่อการ
อนุรักษ์ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัด
ต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดินมาใช้ด้านการเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยส่วน
ใหญ่เกษตรกรใช้พื้นที่เพื่อการปลูกพืชไร่หรือทําไร่เลื่อนลอย แต่เน่ืองจากข้อจํากัดของลักษณะทาง
กายภาพของดินและสภาพภูมิประเทศในเขตนี้ไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรม ทั้งนี้เนื่องจากดิน
ที่พบส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนหรือสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการใช้พ้ืนที่อย่างผิด
วิธีอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ โดยเฉพาะปัญหาดินถล่ม หรือเกิดการชะล้างพังทลายของ
ดิน ดังน้ัน จึงต้องเร่งดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ในเขตนี้ให้กลับมาเป็นสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตน้ีดินถูกเกษตรกรบุกรุกและจับจองเพ่ือการทําเกษตรกรรม
ต่อเน่ืองมานาน จึงมีปัญหาเรื่องสิทธิทํากินของเกษตรกรในพ้ืนที่ แต่จากการที่รัฐบาลมีแนวทางการแก้ปัญหา
ที่ ดินทํากินของราษฎรในเขตป่าไม้ ดังน้ันการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ีต้องดําเนินการให้ เป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมายและป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลมีมติยืนยันที่ไม่นําพ้ืนที่ดังกล่าวไปปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ทั้งน้ีให้กรมป่าไม้ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าวให้ชัดเจนและให้ใช้แผนที่ทางอากาศของ
กรมแผนที่ทหารเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครอง โดยมีเง่ือนไขคือ 
 - กรณีราษฎรเข้าอยู่อาศัย และทํากินก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ ป่าไม้ 
ตามกฎหมายคร้ังแรก ให้กรมป่าไม้จัดทําขอบเขตบริเวณท่ีอยู่อาศัยและที่ทํากินให้ชัดเจน ห้ามขยายพื้นที่เพ่ิมเติม
และรับรองสิทธิที่ดินตามกฎหมาย แต่ถ้าพ้ืนที่ดังกล่าวเส่ียงต่อการคุกคามระบบนิเวศ ต้องช่วยเหลือให้ราษฎรมี
ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินแห่งใหม่ หรือย้ายออกไปอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภคและการฝึกอาชีพ โดยพ้ืนที่เดิมที่ย้ายราษฎรออกให้ดําเนินการฟ้ืนฟูด้วยการปลูกป่าต่อไป 
 - กรณีราษฎรอาศัยอยู่หลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ ป่าไม้ตามกฎหมาย 
ครั้งแรก ให้กรมป่าไม้เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ไปอาศัยในพ้ืนที่รองรับที่จัดไว้ โดยมีการสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภคการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการรับรองสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย หากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันที
ให้ ควบคุมมิ ให้มี การขยายพ้ืนที่ เพ่ิ ม โดยจะต้องจัดระเบียบที่ อยู่อาศั ยและที่ ทํ ากิน ให้ เพี ยงพอ 
ต่อการดํารงชีพ โดยพ้ืนที่เดิมที่ย้ายราษฎรออกให้ดําเนินการฟ้ืนฟูด้วยการปลูกป่าต่อไป 
 - ในกรณีที่ จําเป็นต้องจัดทําขอบเขตบริเวณที่ทํากินให้ กับราษฎร ตามผล 
การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองในพ้ืนที่เขตน้ี หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องควรหามาตรการในการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้าเป็นพิเศษ สําหรับพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและลักษณะทางกายภาพของดินเป็นดินต้ืน 
 นอกจากนี้ยังมีแผนและมาตรการป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่า 
(พ.ศ. 2551-2555) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 โดยให้มีโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2551-2552  
  1.1.2 เขตป่าเศรษฐกิจ 
    มีเน้ือที่ 865,984 ไร่ หรือร้อยละ 7.25 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่เขตน้ี
กําหนดไว้เพ่ือเป็นแหล่งผลิตไม้และของป่า โดยจัดทําในรูปแบบของป่าชุมชนเพ่ือให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการ
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ทรัพยากรป่าไม้และของป่า หรือให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการปลูกป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ 
ให้ภาคเอกชนทําการปลูกป่าในบริเวณป่าเสื่อมโทรม โดยท่ีพ้ืนที่ในเขตน้ีเป็นบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติเฉพาะ
บริเวณเขตพ้ืนที่ที่เป็นป่าเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกเขตการใช้ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและบริเวณเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3 4 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการกําหนด 
ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าโดยจําแนกพ้ืนที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินออกแล้ว 
    เขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจน้ี เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลการสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สามารถจําแนกออกเป็นบริเวณท่ีมีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ บริเวณที่มีสภาพป่าไม้เสื่อมโทรมหรือไม้ละเมาะ ซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการทําไม้และทําการเกษตรในอดีต และพ้ืนที่ที่มีการทําการเกษตรและ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เป็นพ้ืนที่รอการพิสูจน์สิทธ์ิ โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลสภาพพ้ืนที่และ
ลักษณะทางกายภาพของดินบริเวณที่เกษตรกรบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินได้เป็น 3 เขต โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
    1) เขตบํารุงรักษาสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 121) 
     มีเน้ือที่  423,346 ไร่ หรือร้อยละ 3.54 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่ใน
เขตน้ีมีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือ
การใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
 (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
 (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
 เพ่ือเป็นการรักษาสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์และให้ทรัพยากรป่าไม้มีผลผลิต
สม่ําเสมอตลอดไป ในขณะเดียวกันควรกําหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการหาของป่า
ร่วมกันระหว่างองค์กรของราษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ที่รับผิดชอบและเสริมความรู้ให้กับ
ราษฎรในพ้ืนที่ให้เห็นความสําคัญของป่าไม้ 
 2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 122) 
     มีเน้ือที่  34,133 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่เขต
น้ีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
ด้านเศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ีเคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัดต้นไม้เพ่ือ
ใช้ประโยชน์และนําที่ ดินมาใช้ ด้านเกษตรกรรม แต่เน่ืองจากข้อจํากัดของลักษณะทางกายภาพของดิน 
และสภาพภูมิประเทศในเขตน้ีไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตร ทั้งน้ีเน่ืองจากดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนหรือ
สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันเกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดินเสื่อมโทรมลง ผลผลิตทางการเกษตรกรรมเร่ิมลดลง
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จนไม่คุ้มกับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า และเน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณ
น้ีมีลูกไม้ของพรรณไม้ด้ังเดิม ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและปรับสภาพได้ระดับหน่ึง ถ้าไม่มีกิจกรรมท่ีจะรบกวนพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่ างย่ิ งการใช้ ที่ ดิ นดั งกล่ าวเพ่ื อการเกษตรกรรม สภาพป่ าที่ เสื่ อมโทรมจะสามารถ 
ฟ้ืนตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีกครั้ง จึงควรให้พ้ืนที่บริเวณน้ีกลับคืนสู่สภาพป่าตามธรรมชาติดังเดิม  
หรือใช้พ้ืนที่น้ีปลูกไม้โตเร็วในลักษณะของสวนป่าเศรษฐกิจหรือป่าชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) กําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุกพ้ืนที่ในเขตน้ีเพ่ือ
นํากลับมาใช้ด้านการเกษตรกรรม  
     (2) ควรจัดทําแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติหรือ
กิจกรรมจากมนุษย์ เพ่ือให้ป่าไม้มีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
     (3) ควรจัดการอบรมแนะนําให้ราษฎรในพ้ืนที่ข้างเคียงได้เห็นถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ 
 3) เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนที่ 123) 
     มีเน้ือที่ 408,505 ไร่ หรือร้อยละ 3.42 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่
เขตนี้อยู่ในเขตป่าตามกฎหมาย พ้ืนที่ในเขตนี้จึงเป็นพ้ืนที่รอการพิสูจน์สิทธ์ิ ดังน้ันมาตรการการใช้ที่ดินดังกล่าว
ควรเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2541 ซึ่งมาตรการการใช้ที่ดินพ้ืนที่ในเขตน้ีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดให้เป็นป่าไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ีเคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกโดยการตัดต้นไม้และนํา
ที่ ดิ นมาใช้ ประโยชน์ ด้ านเกษตรกรรม ได้ แก่  พื ชไร่ หรื อไร่ หมุ นเวี ยน หรือบริ เวณที่ เป็ นดิ นต้ื น 
ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้ที่ ดินเพ่ือการเกษตรกรรมเน่ืองจากข้อจํากัดดังกล่าว เมื่อเวลาฝนตกจึงมีแนวโน้ม 
ของการเกิดการชะล้างพังทลายของดินในระดับค่อนข้างสงู ทําให้หน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูญเสีย
ไป นอกจากนั้นจะเกิดผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินที่ ถูกพัดพามาในบริ เวณตอนล่าง 
ของลุ่มนํ้าและแหล่งนํ้าธรรมชาติ จึงไม่ควรนําพ้ืนที่บริเวณน้ีมาใช้ทางด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจทั่วไป  
แต่ควรใช้พ้ืนที่น้ีปลูกไม้โตเร็วในลักษณะของสวนป่าเศรษฐกิจหรือป่าชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตน้ีที่ดินถูกบุกรุกและจับจองเพ่ือการทําเกษตรกรรม 
อย่างต่อเน่ืองมานาน จึงมีปัญหาเรื่องสิทธิทํากินของราษฎร ดังน้ันแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาจะต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่ในขณะที่ผลการตรวจสอบพิสูจน์
การครอบครองที่ ดํ าเนินการโดยกรมป่าไม้ ยังไม่แล้วเสร็จ  ควรเร่งดําเนินการอบรมแนะนํา 
ให้ ราษฎรในพ้ืนที่ ได้ เห็ นความสํ าคัญของทรัพยากรป่าไม้  การมี ส่ วนร่วมในการดูแลรักษาป่ าไม้ 
และดําเนินโครงการเพ่ือการเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจมาเป็นการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจแทน  
ส่วนบริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรมควรกําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุกพ้ืนที่
ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม ควรปล่อยให้พันธ์ุไม้มีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติเพ่ือเป็นป่าไม้ 
ที่สมบูรณ์ต่อไป หรือให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และ
ควรกําหนดมาตรการอนุรักษ์ ดินและน้ําให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้ เกิดการทําการเกษตร 
แบบยั่งยืนต่อไป 
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  1.1.3 เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ 13) 
 มีเน้ือที่ประมาณ 135,512 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน
เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด เป็นบริเวณที่อยู่นอกเขตป่าตามกฎหมาย แต่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นป่าสมบูรณ์
หรือป่าเสื่อมโทรม และพบว่าบางพ้ืนที่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชน และอาศัยป่าดังกล่าวในการหาของป่าเพ่ือ
มาบริโภคภายในครัวเรือนหรือจําหน่าย 
  1) เขตบํารุงรักษาสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 131) 
   มีเน้ือที่ 96,146 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน  
พ้ืนที่ในเขตนี้มีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ หรือป่าละเมาะ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
 (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
 (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
 เพ่ือเป็นการรักษาสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์และให้ทรัพยากรป่าไม้มีผลผลิต
สม่ําเสมอตลอดไป ในขณะเดียวกันควรกําหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการหาของป่า
ร่วมกันระหว่างองค์กรของราษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯที่รับผิดชอบและเสริมความรู้ให้กับ
ราษฎรในพ้ืนที่ให้เห็นความสําคัญของป่าไม้ 
  2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 132) 
   มีเน้ือที่  39,366 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ควรสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ี
เคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดิน
มาใช้ด้านเกษตรกรรมในระยะเวลาหน่ึง เมื่อดินเสื่อมสภาพลงส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจนไม่
คุ้มกับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง แต่เน่ืองจากพ้ืนที่น้ีมีลูกไม้ของพันธ์ุไม้
ด้ังเดิม ถ้าไม่มีการรบกวนพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการใช้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือการเกษตรกรรม สภาพป่าไม้ก็
สามารถกลับฟ้ืนตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 ชุมชนควรมีมาตรการในการป้องกันรักษาสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้คงสภาพดังกล่าวไว้ 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของพื้นที่ ในขณะเดียวกันหน่วยงาน 
ของรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรเร่งดําเนินการสํารวจและวางมาตรการป้องกันและรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์ 
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 1.2 เขตเกษตรกรรม 
 มีเน้ือที่ 545,372 ไร่ หรือร้อยละ 4.58 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่เขตการเกษตรน้ี
เป็นบริเวณที่อยู่นอกเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตน้ีเกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตร 
เช่น นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ยืนต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการเกษตรและทิศ
ทางการพัฒนาพ้ืนที่น้ี สามารถแบ่งพ้ืนที่เขตการเกษตรเป็น 3 เขต คือ เขตเกษตรพัฒนา เขตเกษตรก้าวหน้า และเขต
เร่งรัดพัฒนาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) เขตเกษตรพัฒนา 
 พ้ืนที่ของเขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมในพ้ืนที่ชลประทาน (หน่วยแผนที่ 21) มี
เนื้อที ่ 20,026 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของเนื้อที ่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พื้นที ่ในเขตนี้มีสภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง และเป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาระบบน้ําชลประทานหรือระบบสูบนํ้า
ด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเพาะปลูก ดังน้ัน ในช่วงฤดูแล้งหลังจากการเก็บเก่ียวข้าวนาปี ในพ้ืนที่ที่มีปริมาณนํ้า
เพียงพอ เกษตรกรสามารถปลูกพืชครั ้งที ่สองโดยเฉพาะข้าวนาปรัง หรือพืชไร่ เช่น ถั ่วเหลือง 
ถั่วเขียว ถั ่วลิสง เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ในเขตน้ีพบมากในบริเวณอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อําเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ้ืนที่เขตเกษตรพัฒนาสามารถแบ่งเขตการใช้
ที่ดินเพ่ือการผลิตได้เป็น 3 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของท่ีดิน ได้ดังน้ี 
 (1) เขตทํานา (หน่วยแผนท่ี 211) 
 มีเน้ือที่ 16,751 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบเป็นดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการปลูกข้าว
โดยอาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก เกษตรกรสามารถเปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการปลูกข้าวมาเป็นการทําเกษตร
ผสมผสาน ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 (2) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนท่ี 212) 
 มีเน้ือที่ 2,511 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ในเขตน้ีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างเรียบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบเป็นดินลึกถึงลึกมาก มีการระบาย
นํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น พ้ืนที่เขตนี้กําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการปลูก
พืชไร่พ้ืนที่ที่มีการพัฒนาระบบนํ้าชลประทานแต่ระบบส่งนํ้าไม่ทั่วถึง หากมีระบบส่งนํ้าแล้ว เกษตรกร
สามารถเปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชไร่มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือ พืชผัก ทําเกษตรผสมผสาน 
ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 (3) เขตปลูกไม้ผล/ ไม้ยืนต้น/ พืชผัก (หน่วยแผนท่ี 213) 
 มีเน้ือที่  764 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ในเขตน้ีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการใช้ที ่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไม้ผลหรือ
พืชผัก ซึ่งไม้ผลที่พบมาก เช่น มะม่วงหิมพานต์ และมะม่วง เป็นต้น ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส  
เป็นต้น  พ้ืนที่เขตนี้มีศักยภาพปานกลางถึงสูงสําหรับปลูกไม้ผลหรือพืชผัก 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่เขตเกษตรพัฒนา 
     (1) แปลงนาข้าว ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในให้สม่ําเสมอ เพ่ือควบคุมระดับการ
แช่ขังของนํ้าในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
     (2) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ย พืชสด  เพ่ื อ ช่วยปรับปรุงโครงส ร้างของดิน เพ่ิ มการอุ้ม นํ้ าของดิน  และเพ่ิมธาตุอาหาร 
ที่เป็นประโยชน์สําหรับพืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (3) ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
     (4) แนะนําให้มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมถึงการแนะนําส่งเสริมให้มีการปลูกพืช และไถพรวนขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 
     (5) พัฒนาองค์กรเกษตร ในเขตดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้ งในด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูงและคุณภาพของปัจจัยการผลิต 
ที่ต้องอยู่ในระดับที่ดี เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช และกิ่งพันธ์ุ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งมีผลต่อ
การลงทุนของเกษตรกร การควบคุมคุณภาพของผลผลิต การจัดการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นระบบ 
 1.2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า 
  มีเน้ือที่ 312,606 ไร่ หรือร้อยละ 2.62 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่เขตน้ี
ถูกกําหนดให้เป็นเขตการเกษตร ซึ่งลักษณะดินที่พบในที่ลุ่มส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก โดยสภาพพ้ืนที่ 
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสําหรับการทํา
นา ส่วนบริเวณที่เป็นที่ดอนมีสภาพพ้ืนที่ต้ังแต่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะ
ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวน้ี
ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง เป็นต้น บางพ้ืนที่มีแหล่งนํ้าที่
สมบูรณ์เพียงพอ เกษตรกรจะใช้พ้ืนที่เพ่ือทํานา ปลูกพืชผัก และไม้ผล ได้แก่ ไม้ผลผสม มะม่วง เป็นต้น 
นอกจากน้ันยังมีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น สัก ยูคาลิปตัส ยางพารา มะขาม สะเดา เป็นต้น ผลการประเมินความ
เหมาะสมของดินทางกายภาพในเขตน้ีพบว่า อยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลางถึงสูงต่อการปลูกพืช ซึ่งอาจ
มีข้อจํากัดบางประการในการใช้ที่ดิน พ้ืนที่เขตเกษตรก้าวหน้าสามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต
ได้เป็น 4 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน ได้ดังน้ี 

1) เขตเกษตรผสมผสาน (หน่วยแผนที่ 220) 
     มีเน้ือที่ 64  ไร่ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย ดินที่พบเป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปาน
กลางถึงสูง พ้ืนที่เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการเกษตรผสมผสาน  ดังน้ันในช่วงฤดูฝน ถ้ามีฝนทิ้งช่วงก็จะ
มีผลกระทบต่อข้าว พืชไร่ พืชผักที่ปลูกได้ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดินและเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับ
พืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 



5-9 

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

     (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
     (3) ควรเพ่ิมกิจกรรมการผลิต พืช ปศุสัตว์ ประมง ให้มีความเกื้อกูลกัน 
 2) เขตทํานา (หน่วยแผนที่ 221) 
     มีเน้ือที่ 40,060 ไร่ หรือร้อยละ 0.34  ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรืองค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบเป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงตํ่า พ้ืนที่เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการปลูกข้าวโดยอาศัยนํ้าฝนเป็น
หลัก ดังน้ันในช่วงฤดูฝน ถ้ามีฝนทิ้งช่วงก็จะมีผลกระทบต่อข้าวที่ปลูกได้ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดินและเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับ
พืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (2) ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ ในแปลงนาข้าว เพ่ือควบคุมระดับการแช่ขัง 
ของน้ําในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
     (3) พิจารณาดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
     (4) ควรมีการขุดลอกคลองและเพ่ิมท่อลอดตามถนนสายหลักที่สร้างขวางทางเดินนํ้า เพ่ือ
การระบายนํ้าในพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ให้เกิดนํ้าแช่ขังเป็นเวลานานจนต้นข้าวเสียหาย 
  3) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 222) 
 มีเน้ือที่ 231,550 ไร่ หรือร้อยละ 1.94 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ใน
เขตน้ีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างเรียบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบเป็นดินลึกถึงลึกมาก มี
การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลาง  สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง เป็นต้น พ้ืนที่เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพื่อการ
ปลูกพืชไร่พ้ืนที่ที่อาศัยนํ้าฝน หากมีการพัฒนาชลประทานและระบบส่งนํ้าแล้ว เกษตรกรสามารถ
เปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชไร่มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือ พืชผัก ทําเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม
ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 4) เขตปลูกไม้ผล/ ไม้ยืนต้น/ พืชผัก (หน่วยแผนที่ 223) 
 มีเน้ือที่ 40,932 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ในเขตน้ี
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไม้ผลหรือ
พืชผัก ซึ่งไม้ผลที่พบมาก เช่น มะม่วงหิมพานต์ และมะม่วง เป็นต้น ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส  
เป็นต้น  พ้ืนที่เขตนี้มีศักยภาพปานกลางถึงสูงสําหรับปลูกไม้ผลหรือพืชผัก 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่เขตเกษตรพัฒนา 
     (1) แปลงนาข้าว ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในให้สม่ําเสมอ เพ่ือควบคุมระดับการ
แช่ขังของนํ้าในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
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     (2) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดิน และเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
สําหรับพืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (3) ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
     (4) แนะนําให้มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมถึงการแนะนําส่งเสริมให้มีการปลูกพืช และไถพรวนขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 
     (5) พัฒนาองค์กรเกษตร ในเขตดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้ งในด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูงและคุณภาพของปัจจัยการผลิต 
ที่ต้องอยู่ในระดับที่ดี เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช และกิ่งพันธ์ุ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งมีผลต่อ
การลงทุนของเกษตรกร การควบคุมคุณภาพของผลผลิต การจัดการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นระบบ 

1.2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 
    มีเน้ือที่ 169,241 ไร่ หรือร้อยละ 1.42 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่
เขตน้ีถูกกําหนดให้เป็นเขตการเกษตร ที่ต้องมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจํากัดของการใช้ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมต่างๆ เช่น ดินเป็นทรายจัดหรือดินค่อนข้างเป็นดินทรายซึ่งมีผลต่อความสามารถในการอุ้ม
นํ้าที่เป็นประโยชน์ต่อพืชตํ่า รวมท้ังปริมาณธาตุอาหารพืชในดินมีปริมาณตํ่า โดยผลการประเมินความเหมาะสม
ของที่ดินเขตน้ีสําหรับการปลูกข้าวและพืชไร่อยู่ในระดับเหมาะสมเล็กน้อย จากข้อจํากัดการใช้ที่ดินดังกล่าว
ข้างต้นจึงจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาปรับปรุงและมีมาตรการเฉพาะเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ให้
สูงขึ้นรวมถึงการป้องกันระบบนิเวศมิให้เสื่อมโทรมจากการใช้พ้ืนที่ในเขตน้ี ดังน้ันหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
จึงจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่เขตน้ีเป็นพิเศษ โดยเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตรน้ี
สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดินได้ดังน้ี 
    1) เขตทํานา (หน่วยแผนที่ 231) 
     มีเน้ือที่ 94,988 ไร่ หรือร้อยละ  0.80 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
มีสภาพพ้ืนราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้า
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินเป็นทรายจัดหรือค่อนข้างเป็น
ทราย เป็นดินต้ืน เป็นดินเค็ม บางพ้ืนที่มีการท่วมขังของน้ํา พ้ืนที่ในเขตน้ีดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูก
ข้าวเล็กน้อย สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกข้าวโดยอาศัย
นํ้าฝนเป็นหลัก  
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนาแก้ปัญหา ดินเป็นทรายจัด 
หรือดินค่อนข้างเป็นดินทราย ดินต้ืน และพ้ืนที่นํ้าท่วมขัง พร้อมทั้งปรับปรุงบํารุงดิน อนุรักษ์ดินและนํ้า ตามแนวทาง
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
     (2) พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาและปรับเปลี่ยนข้าวพันธ์ุดีให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ โดยยึดแนวทางการใช้ที่ดินแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางทฤษฎี
ใหม ่หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
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     (3) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรในเขตนี้ 
     (4) ควรลดพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เป็นระบบเกษตรผสมผสาน 
    2) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 232) 
     มีเน้ือที่ 69,583 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้าดีถึงมากเกินไป ดินมีปัญหา
ความอุดมสมบู รณ์ ตามธรรมชาติ ตํ่ า ดินเป็ นทรายจัด และดินต้ืน พ้ื นที่ ในเขตน้ี ดินมี ความเหมาะสม 
สําหรับการปลูกพืชไร่เล็กน้อย 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเร่งรัดพัฒนาระบบชลประทานเพื่อปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการปลูกพืชล้มลุก มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือพืชผัก 
     (2) ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่เขตน้ี โดยเฉพาะบริเวณ 
ที่มีการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชไร่ เพราะลักษณะการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีการไถพรวนเตรียมพ้ืนที่ทุกปี มี
แนวโน้มของการเกิดการชะล้างผิวหน้าดินได้สูงในช่วงต้นฤดูฝนซึ่งไม่มีพืชปกคลุมผิวหน้าดิน ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
สามารถเลือกปฏิ บั ติได้ทั้ งการใช้ระบบพืช เช่น การปลูกพืชขวางแนวความลาดชัน การปลูกพืชสลับแถว 
และการปลูกหญ้าแฝกขวางแนวความลาดชัน แต่บริเวณที่มีความลาดชันสูงอาจต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําเชิงกล
โดยจัดทําคันดินขวางแนวความลาดชัน การทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนที่และสามารถทําร่วมกับการอนุรักษ์ดินโดยใช้
ระบบพืชด้วย 
     (3) ปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และลักษณะทางกายภาพ 
ของดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง  ๆเช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างของดินให้ดีขึ้นทําให้ดินร่วนซุย เพ่ิมการอุ้มนํ้าของดินให้ดีขึ้น 
     (4) ดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่เขตน้ี รวมท้ังการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ลําคลองสาธารณะ ให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
     3) เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก (หน่วยแผนที่ 233) 
     มีเน้ือที่  4,670 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน สภาพพ้ืนที่
ในเขตน้ีมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้าดีถึงมากเกินไป ดิน
มีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ดินเป็นทรายจัด และดินต้ืน พ้ืนที่ ในเขตน้ีดินมีความเหมาะสม 
สําหรับการปลูกพืชไร่เล็กน้อย 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนาแก้ปัญหาดินเป็นทรายจัด และ
ดินต้ืน พร้อมทั้งปรับปรุงบํารุงดินอนุรักษ์ดินและนํ้า ตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน 
     (2) พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นา จัดทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่โดยเน้นการเลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือทําประมง 
     (3) บริเวณที ่มีความลาดชันสูง สนับสนุนการปลูกสวนป่าและไม้โตเร็ว
ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
     (4) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรในเขตนี้ 
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 4) เขตปศุสัตว์ (หน่วยแผนท่ี 240) 
 มีเนื้อที่ 1,996 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกปานกลางถึงลึก เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย 
และบางพ้ืนที่เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับตํ่าบางบริเวณ
มีการทํานาบนพื้นที ่ดอนหรือที ่เกษตรกรเรียกว่านาโคก พื ้นที ่ในเขตนี้ดินมีความเหมาะสมเพียง
เล็กน้อยเท่านั้นสําหรับการปลูกข้าว สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ที่ดินเพ่ือ
การปลูกหญ้าและเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสุกรเป็นส่วนใหญ่ เลี้ยงสัตว์ปีก รวมท้ังเป็นพ้ืนที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มัก
โดยอาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก พ้ืนที่เขตนี้พบมากบริเวณทางตอนกลางและตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลัก 
 5) เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา/พืชน้ํา (หน่วยแผนท่ี 250) 
 มีเนื้อที่ 135 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ในเขตนี้มีสภาพ
พื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าค่อนข้างดี การ
เลี้ยงสัตว์นํ้านับได้ว่ามีความสําคัญในวัฎจักรของสัตว์นํ้า และเป็นเวลาที่ยาวนานกว่าการเพาะและ
อนุบาลสัตว์นํ้า การเลี้ยงที่ดีจําเป็นต้องอาศัยการดูแลให้ถูกวิธี เลี้ยงถูกขั้นตอนและประหยัดต้นทุน 
ผลิตสัตว์นํ้าที่มีคุณภาพ สามารถจําหน่ายได้ในราคาที่ดีส่งผลให้ประสบความสําเร็จในการเลี้ยง ซึ่ง
จะมีขั ้นตอนระบบ ประเภทและลักษณะของการเลี ้ยงแตกต่างกันออกไป จากการศึกษาพบว่า
บริเวณพื้นที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน นอกจากเกษตรกรทําเกษตรกรรมปลูกพืชแล้ว เกษตรกรยังทํา
ประมงควบคู่กันไปด้วย โดยปลาที่นิยมเลี้ยงได้แก่ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาสวาย วัตถุประสงค์
ของการเลี้ยงที่สําคัญคือ เพ่ือใช้ในการบริโภค ตลอดจนการเลี้ยงไว้เพ่ือจําหน่ายในท้องถิ่น ซึ่งมีความ
จําเป็นต้องมีพ้ืนที่ในเขตน้ีเพ่ือเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีน พ้ืนที่เขตน้ีพบมากบริเวณทางตอนกลาง 
และตอนล่างของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน 
 6) เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (หน่วยแผนท่ี 260) 
 มีเน้ือที่ 41,368 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน สภาพการใช้
ที่ดินที่พบเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงตํ่า มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอน
ลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด ไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว ควาย แพะ แกะ 
ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ สัตว์ตัวเล็กๆ เช่น กระต่าย หรือหนูบางชนิด ก็กินหญ้าเช่นเดียวกัน บางครั้งเด็กๆ 
อาจจะเคยเห็นแมวหรือสุนัขเล็มยอดหญ้า  การปลูกหญ้าทําทุ่งเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพที่เอื้อประโยชน์
แก่สัตว์ เป็นเรื่องที่ใช้ความรู้ ทั้งด้านพืช ดิน ปุ๋ย รวมทั้งการเลี้ยง และดูแลสัตว์ด้วย พื้นที่ที่จะใช้ปลูก 
อาจทําได้ในพ้ืนที่ขนาดต่างๆ เช่น อาจปลูกแบบหญ้าสวนครัว ในพ้ืนที่ที่ว่าง สําหรับตัดให้สัตว์กิน หรือ
ปลูกเป็นทุ่งใหญ่ สําหรับปล่อยสัตว์เข้าไปแทะเล็ม หรืออาจปลูกผสมผสานแซมในสวนไม้ผล เช่น 
มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ แล้วเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป ทําให้เกิดรายได้เสริมแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ไปในตัว จาก
การศึกษาพบว่าบริเวณพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน นอกจากเกษตรกรทําเกษตรกรรมด้านการปลูกพืช
แล้ว เกษตรกรยังเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วย โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ โค หรือกระบือ วัตถุประสงค์ของ
การเลี้ยงที่สําคัญคือ เพ่ือใช้ในการบริโภค ตลอดจนการเลี้ยงไว้เพ่ือจําหน่ายและไว้ใช้แรงงาน ซึ่งมีความ
จําเป็นต้องมีพ้ืนที่ในเขตนี้เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ดังกล่าว 
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 1.3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนที่ 3) 
  มีเน้ือที่ 196,190 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่ของเขตน้ีเป็นบริเวณ
ที่ต้ังของหมู่บ้านและสถานท่ีราชการ  171,087 ไร่ เขตโรงงานอุตสาหกรรม 6,416 ไร่ ถนน  9,486 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืน  ๆได้แก่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ร้าง สถานีบริการนํ้ามัน สุสาน ป่าช้า อีกประมาณ  9,201 ไร่  
  ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ควรเร่งศึกษาปัญหาและความต้องการ 
ของท้องถิ่น ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง 
ตามความต้องการของชุมชน ในประเด็นปัญหาบางเรื่องที่ เกินขีดความสามารถของท้องถิ่น ทางหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินควรทําเรื่องถึงส่วนราชการที่เก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือขอรับการสนับสนุน
ในการศึกษาปัญหา แนวทาง การแก้ไข จัดทําโครงการและงบประมาณเพ่ือการดําเนินการต่อไป  
 1.4 เขตแหล่งน้ํา (หน่วยแผนที่ 4) 
  มีเน้ือที่  57,252 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่ของเขต
น้ีเป็นบริเวณแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ และแหล่งนํ้าผิวดินที่สร้างขึ้น  
  ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  (1) ควรเร่งดําเนินการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพ่ิมเติม แต่ต้องคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบการพิจารณาดังกล่าว 
  (2) ควรมีการบํารุงรักษาและขุดลอกแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเก็บกักนํ้า 
  (3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ควรเร่งจัดทําโครงการเพ่ือจัดหา
แหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาของเกษตรกรและประสานงานกับกรมพัฒนาที ่ดิน ซึ ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก โดย
จัดทํากรอบแผนการดําเนินการตามลําดับความสําคัญ 
  (4). บริเวณพ้ืนที่ลุ่มในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง
ควรมีการตรวจสอบ ป้องกันและดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครองพ้ืนที่ ในเขตน้ีเพราะเป็นที่
สาธารณประโยชน์ สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ลุ่มตํ่าไม่เหมาะสําหรับการนําที่ ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรม  
ควรคงสภาพไว้เพ่ือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศต่อไป 
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 1.5 เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด (หน่วยแผนที่ 5) 
  มีเน้ือที่  15,908 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน แบ่งออกเป็น 
  1.5.1 พื้นที่ชุ่มน้ํา (หน่วยแผนที่ 510) 
 มีเน้ือที่  9,156 ไร่ หรือร้อยละ  0.08 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน พ้ืนที่
เขตน้ีเป็นบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มช้ืนแฉะ มีนํ้าท่วมขัง  ชาวบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี โดย
กําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า เป็นพ้ืนที่รองรับนํ้า
ในช่วงฤดูนํ้าหลาก 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่  
 (1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวินควรเร่งรัดศึกษา
สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวและพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มนํ้า พร้อมทั้งกําหนดมาตรการในการ
ป้องกันและรักษาพ้ืนที่ให้คงสภาพ เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดไป 
 (2) บริเวณพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง
ควรมีการตรวจสอบ ป้องกันและดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครองพื้นที่ในเขตน้ี เพราะเป็นที่
สาธารณประโยชน์ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มตํ่าไม่เหมาะสําหรับการนําที่ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรม ควรคงสภาพไว้เพ่ือ
การรักษาสมดุลทางนิเวศต่อไป 
 1.5.2 พื้นที่อ่ืนๆ (หน่วยแผนที่ 520) 
 มีเน้ือที่  6,752 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน ได้แก่ ที่
ทิ้งขยะ บ่อดิน บ่อทราย พ้ืนที่ถม เป็นต้น 
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ตารางที่ 5-1  เขตการใช้ที่ดินพื้นที่ ลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

หน่วยแผนท่ี เขตการใช้ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี  

ไร่ ร้อยละ 
1 เขตป่าไม้ 11,126,503 93.18  

1.1    เขตพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 10,125,007 84.80 
111    เขตคุ้มครองสภาพป่า 8,237,781 68.99 
112    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 154,056 1.29 
113    เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 1,733,170 14.52 

1.2 เขตพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 865,984 7.25 
121    เขตบํารุงรักษาสภาพป่า 423,346 3.55 
122    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 34,133 0.29 
123    เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 408,505 3.42 

1.3 เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฏหมาย 135,512 1.13 
131    เขตบํารุงรักษาสภาพป่า 96,146 0.80 
132    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 39,366 0.33 
2 เขตเกษตรกรรม 545,372 4.57 

2.1 เขตเกษตรพัฒนา 20,026 0.17 
211    เขตทํานา 16,751 0.14
212    เขตปลูกพืชไร่ 2,511 0.02
213    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 764 0.01

2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า 312,606 2.62  
220    เขตเกษตรผสมผสาน 64 ns  
221    เขตทํานา 40,060 0.34 
222    เขตปลูกพืชไร่ 231,550 1.94 
223    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 40,932 0.34 

2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 169,241 1.42 
231    เขตทํานา 94,988 0.80 
232    เขตปลูกพืชไร่ 69,583 0.58 
233    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 4,670 0.04 
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ตารางที่ 5-1  (ต่อ) 

หน่วยแผนท่ี เขตการใช้ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี  

ไร่ ร้อยละ 
2.4 เขตปศุสัตว์ 1,996 0.02 

240    เขตปศุสัตว์ 1,996 0.02
2.5 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา/พืชน้ํา 135 0.01 

250    เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา/พืชน้ํา 135 0.01 
2.6 เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 41,368 0.35 

260    เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 41,368 0.35 
3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 196,190 1.64 

310    หมู่บ้านและสถานท่ีราชการ 171,087 1.43
320    เขตโรงงานอุตสาหกรรม 6,416 0.05
340    ถนน 9,486 0.08
360    สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 9,201 0.08

4 เขตแหล่งน้ํา 57,252 0.48 
400    เขตแหล่งน้ํา 57,252 0.48 
5 เขตพ้ืนท่ีอื่นๆ 15,908 0.13 

510    พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 9,156 0.08
520    เขตพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 6,752 0.05

รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 11,941,225 100.00 
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5.2 แผนการใช้ท่ีดินลุ่มน้ําสาขาของแม่น้าํสาละวนิ 
ดําเนินการวางแผนการใช้ที่ ดิน คือ ลุ่มนํ้าสาขาแบ่งเป็น ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง  

ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน และลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง ดังน้ี 
5.2.1 เขตการใช้ที่ดินลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปายตอนล่าง 
การกําหนดเขตการใช้ที่ดินในบริเวณลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง มีเน้ือที่ 1,482,281 ไร่ หรือ 

2,371.65 ตารางกิโลเมตร  สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินของลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่างน้ีได้ 5 เขต 
ได้แก่ เขตป่าไม้ เขตเกษตรกรรม  เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เขตแหล่งนํ้า และเขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด  
ดังตารางที่ 5-2 และรูปที่ 5-2  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1.1 เขตป่าไม้ 
  มีเน้ือที่ 1,440,292 ไร่ หรือร้อยละ 97.17 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง พ้ืนที่เขตนี้เป็น
บริเวณที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่เตรียม
ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และบริเวณที่มีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินเขตพ้ืนที่ป่าไม้น้ี 
เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการประกาศเขตและมาตรการของการใช้ที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีต่าง  ๆ
ดังกล่าว สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขตย่อย คือ เขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าเศรษฐกิจ นอกจากน้ี 
ยังมีป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมายอีก 1 เขต คือ เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1.1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
    มีเน้ือที่ 1,404,824 ไร่ หรือร้อยละ 94.77 ของเน้ือที่ลุ่มลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอน
ล่าง พ้ืนที่ เขตน้ีกําหนดไว้เพ่ือการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ป่าที่หายาก 
ตลอดจนการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินถล่ม การชะล้าง
พังทลายของดิน รวมถึงประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน เขตน้ีครอบคลุมพ้ืนที่
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกเขตการ
ใช้ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 
  1) เขตคุ้มครองสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 111) 
  มีเน้ือที่ 1,232,727 ไร่ หรือร้อยละ 83.16 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปาย 
ตอนล่าง พื้นที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์ ประกอบกับสภาพปัจจุบัน
ยังคงเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ หรือป่าละเมาะบางส่วน นอกจากน้ียังรวมถึงพ้ืนที่สวนป่าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่พบ
ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง  
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     จากการที่รัฐบาลมีนโยบายท่ีเด่นชัดในการรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเฉพาะบริเวณ 
ที่เป็นป่าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยู่เพ่ือรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาภายในพ้ืนที่ ดังน้ันข้อเสนอแนะใน
การใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงควรดําเนินการดังน้ี 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

     (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
     (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
  2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 112) 
   มีเน้ือที่ 10,047 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปายตอนล่าง 
พื้นที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็น
ป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกพ้ืนที่ โดยการตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดินมาใช้
ด้านเกษตรกรรมในระยะเวลาหน่ึง เมื่อดินเสื่อมสภาพลง ผลผลิตทางการเกษตรกรรมเริ่มลดลงจนไม่คุ้ม
กับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง แต่เนื่องจากพื้นที่นี้มีลูกไม้ของพันธ์ุ
ไม้ด้ังเดิม ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและปรับสภาพได้ระดับหน่ึง ถ้าไม่มีการรบกวนพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สภาพป่าที่เสื่อมโทรมสามารถฟื้นตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีก
ครั้ง พ้ืนที่เขตนี้พบบริเวณทางตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลัก 
       แนวทางการพัฒนา 
       (1) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 ให้ความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินพ้ืนที่ป่าไม้และให้ดําเนินการต่อไป” โดย
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้าม 
ล่าสัตว์ป่าและป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 และ ช้ันที่ 2) กําหนดให้กรมป่าไม้
สํารวจพ้ืนที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน 
       (2) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2540 เรื่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่” เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่
เหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้ อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้งการ
ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่  
       (3) ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ โดย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการควบคุม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ เพื่อนํากลับมา
ใช้เพ่ือการเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายที่กําหนดไว้ 
       (4) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดทําแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
ธรรมชาติหรือกิจกรรมจากมนุษย์ เพ่ือให้ป่ามีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว 
       (5) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในพ้ืนที่ 
  3) เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนท่ี 113) 
   มีเน้ือที่ 162,050 ไร่ หรือร้อยละ 10.93 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง 
พ้ืนที่ เขตน้ีอยู่ในเขตป่าตามกฎหมาย ดังนั ้นมาตรการการใช้ที ่ด ินดังกล่าวควรเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 ซึ่งมาตรการการใช้ที่ดินดังกล่าวของเขตนี ้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพื้นที ่เพื ่อการ
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

อนุรักษ์ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัด
ต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดินมาใช้ด้านการเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยส่วน
ใหญ่เกษตรกรใช้พื้นที่เพื่อการปลูกพืชไร่หรือทําไร่เลื่อนลอย แต่เน่ืองจากข้อจํากัดของลักษณะทาง
กายภาพของดินและสภาพภูมิประเทศในเขตนี้ไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรม ทั้งนี้เนื่องจากดิน
ที่พบส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนหรือสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการใช้พ้ืนที่อย่างผิด
วิธีอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ โดยเฉพาะปัญหาดินถล่ม หรือเกิดการชะล้างพังทลายของ
ดิน ดังน้ัน จึงต้องเร่งดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ในเขตนี้ให้กลับมาเป็นสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตน้ีดินถูกเกษตรกรบุกรุกและจับจองเพ่ือการทําเกษตรกรรม
ต่อเน่ืองมานาน จึงมีปัญหาเรื่องสิทธิทํากินของเกษตรกรในพ้ืนที่ แต่จากการที่รัฐบาลมีแนวทางการแก้ปัญหา
ที่ ดินทํากินของราษฎรในเขตป่าไม้ ดังน้ันการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ีต้องดําเนินการให้ เป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมายและป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลมีมติยืนยันที่ไม่นําพ้ืนที่ดังกล่าวไปปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ทั้งน้ีให้กรมป่าไม้ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าวให้ชัดเจนและให้ใช้แผนที่ทางอากาศของ
กรมแผนที่ทหารเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครอง โดยมีเง่ือนไขคือ 
 - กรณีราษฎรเข้าอยู่อาศัย และทํากินก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ ป่าไม้ 
ตามกฎหมายคร้ังแรก ให้กรมป่าไม้จัดทําขอบเขตบริเวณท่ีอยู่อาศัยและที่ทํากินให้ชัดเจน ห้ามขยายพื้นที่เพ่ิมเติม
และรับรองสิทธิที่ดินตามกฎหมาย แต่ถ้าพ้ืนที่ดังกล่าวเส่ียงต่อการคุกคามระบบนิเวศ ต้องช่วยเหลือให้ราษฎรมี
ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินแห่งใหม่ หรือย้ายออกไปอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภคและการฝึกอาชีพ โดยพ้ืนที่เดิมที่ย้ายราษฎรออกให้ดําเนินการฟ้ืนฟูด้วยการปลูกป่าต่อไป 
 - กรณีราษฎรอาศัยอยู่หลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ ป่าไม้ตามกฎหมาย 
ครั้งแรก ให้กรมป่าไม้เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ไปอาศัยในพ้ืนที่รองรับที่จัดไว้ โดยมีการสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภคการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการรับรองสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย หากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันที
ให้ ควบคุมมิ ให้มี การขยายพ้ืนที่ เพ่ิ ม โดยจะต้องจัดระเบียบที่ อยู่อาศั ยและที่ ทํ ากิน ให้ เพี ยงพอ 
ต่อการดํารงชีพ โดยพ้ืนที่เดิมที่ย้ายราษฎรออกให้ดําเนินการฟ้ืนฟูด้วยการปลูกป่าต่อไป 
 - ในกรณีที่ จําเป็นต้องจัดทําขอบเขตบริเวณที่ทํากินให้ กับราษฎร ตามผล 
การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองในพ้ืนที่เขตน้ี หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องควรหามาตรการในการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้าเป็นพิเศษ สําหรับพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและลักษณะทางกายภาพของดินเป็นดินต้ืน 
 นอกจากนี้ยังมีแผนและมาตรการป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่า 
(พ.ศ. 2551-2555) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 โดยให้มีโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2551-2552  
  1.1.2 เขตป่าเศรษฐกิจ 
    มีเน้ือที่ 18,823 ไร่ หรือร้อยละ 1.27 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง พ้ืนที่เขตน้ี
กําหนดไว้เพ่ือเป็นแหล่งผลิตไม้และของป่า โดยจัดทําในรูปแบบของป่าชุมชนเพ่ือให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และของป่า หรือให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการปลูกป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ 
ให้ภาคเอกชนทําการปลูกป่าในบริเวณป่าเสื่อมโทรม โดยท่ีพ้ืนที่ในเขตน้ีเป็นบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติเฉพาะ
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บริเวณเขตพ้ืนที่ที่เป็นป่าเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกเขตการใช้ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและบริเวณเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3 4 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการกําหนด 
ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าโดยจําแนกพ้ืนที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินออกแล้ว 
    เขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจน้ี เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลการสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สามารถจําแนกออกเป็นบริเวณท่ีมีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ บริเวณที่มีสภาพป่าไม้เสื่อมโทรมหรือไม้ละเมาะ ซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการทําไม้และทําการเกษตรในอดีต และพ้ืนที่ที่มีการทําการเกษตรและ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เป็นพ้ืนที่รอการพิสูจน์สิทธ์ิ โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลสภาพพ้ืนที่และ
ลักษณะทางกายภาพของดินบริเวณที่เกษตรกรบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินได้เป็น 3 เขต โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
    1) เขตบํารุงรักษาสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 121) 
     มีเน้ือที่  12,073 ไร่ หรอืร้อยละ  0.81 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปายตอนล่าง พ้ืนที่
ในเขตน้ีมีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
 (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
 (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
 เพ่ือเป็นการรักษาสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์และให้ทรัพยากรป่าไม้มีผลผลิต
สม่ําเสมอตลอดไป ในขณะเดียวกันควรกําหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการหาของป่า
ร่วมกันระหว่างองค์กรของราษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ที่รับผิดชอบและเสริมความรู้ให้กับ
ราษฎรในพ้ืนที่ให้เห็นความสําคัญของป่าไม้ 
 2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 122) 
     มีเน้ือที่  1,527  ไร่ หรือร้อยละ  0.11 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง พ้ืนที่
เขตน้ีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ีเคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัดต้นไม้เพ่ือใช้
ประโยชน์และนําที่ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรม แต่เน่ืองจากข้อจํากัดของลักษณะทางกายภาพของดินและสภาพภูมิ
ประเทศ ในเขตน้ีไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตร ทั้งน้ีเน่ืองจากดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนหรือสภาพพ้ืนที่มี
ความลาดชันเกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดินเสื่อมโทรมลง ผลผลิตทางการเกษตรกรรมเริ่มลดลงจนไม่คุ้มกับ
การลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า และเน่ืองจากพื้นที่บริเวณน้ีมีลูกไม้ของ
พรรณไม้ด้ังเดิม ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและปรับสภาพได้ระดับหน่ึง ถ้าไม่มีกิจกรรมท่ีจะรบกวนพ้ืนที่ 
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการเกษตรกรรม สภาพป่าที่เสื่อมโทรมจะสามารถฟ้ืนตัว
ขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีกครั้ง จึงควรให้พ้ืนที่บริเวณน้ีกลับคืนสู่สภาพป่าตามธรรมชาติดังเดิมหรือ
ใช้พ้ืนที่น้ีปลูกไม้โตเร็วในลักษณะของสวนป่าเศรษฐกิจหรือป่าชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) กําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุกพ้ืนที่ในเขตน้ีเพ่ือ
นํากลับมาใช้ด้านการเกษตรกรรม  
     (2) ควรจัดทําแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติหรือ
กิจกรรมจากมนุษย์ เพ่ือให้ป่าไม้มีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
     (3) ควรจัดการอบรมแนะนําให้ราษฎรในพ้ืนที่ข้างเคียงได้เห็นถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ 
 3) เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนที่ 123) 
     มีเน้ือที่ 5,223 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง 
พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในเขตป่าตามกฎหมาย พ้ืนที่ในเขตน้ีจึงเป็นพ้ืนที่รอการพิสูจน์สิทธ์ิ ดังน้ันมาตรการการใช้ที่ดิน
ดังกล่าวควรเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งมาตรการการใช้ที่ดินพ้ืนที่ในเขตน้ีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดให้เป็นป่าไม้เพ่ือการใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ีเคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกโดยการตัด
ต้นไม้และนําที่ ดินมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ พืชไร่หรือไร่หมุนเวียน หรือบริเวณที่ เป็นดินต้ืน 
ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้ที่ ดินเพ่ือการเกษตรกรรมเน่ืองจากข้อจํากัดดังกล่าว เมื่อเวลาฝนตกจึงมีแนวโน้ม 
ของการเกิดการชะล้างพังทลายของดินในระดับค่อนข้างสงู ทําให้หน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูญเสีย
ไป นอกจากนั้นจะเกิดผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินที่ ถูกพัดพามาในบริ เวณตอนล่าง 
ของลุ่มนํ้าและแหล่งนํ้าธรรมชาติ จึงไม่ควรนําพ้ืนที่บริเวณน้ีมาใช้ทางด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจทั่วไป  
แต่ควรใช้พ้ืนที่น้ีปลูกไม้โตเร็วในลักษณะของสวนป่าเศรษฐกิจหรือป่าชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตน้ีที่ดินถูกบุกรุกและจับจองเพ่ือการทําเกษตรกรรม 
อย่างต่อเน่ืองมานาน จึงมีปัญหาเรื่องสิทธิทํากินของราษฎร ดังน้ันแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาจะต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่ในขณะที่ผลการตรวจสอบพิสูจน์
การครอบครองที่ ดํ าเนินการโดยกรมป่าไม้ ยังไม่แล้วเสร็จ  ควรเร่งดําเนินการอบรมแนะนํา 
ให้ ราษฎรในพ้ืนที่ ได้ เห็ นความสํ าคัญของทรัพยากรป่าไม้  การมี ส่ วนร่วมในการดูแลรักษาป่ าไม้ 
และดําเนินโครงการเพ่ือการเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจมาเป็นการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจแทน  
ส่วนบริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรมควรกําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุกพ้ืนที่
ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม ควรปล่อยให้พันธ์ุไม้มีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติเพ่ือเป็นป่าไม้ 
ที่สมบูรณ์ต่อไป หรือให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และ
ควรกําหนดมาตรการอนุรักษ์ ดินและน้ําให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้ เกิดการทําการเกษตร 
แบบยั่งยืนต่อไป 
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  1.1.3 เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ 13) 
 มีเน้ือที่ประมาณ 16,645 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง 
เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด เป็นบริเวณที่อยู่นอกเขตป่าตามกฎหมาย แต่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นป่าสมบูรณ์
หรือป่าเสื่อมโทรม และพบว่าบางพ้ืนที่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชน และอาศัยป่าดังกล่าวในการหาของป่าเพ่ือ
มาบริโภคภายในครัวเรือนหรือจําหน่าย 
  1) เขตบํารุงรักษาสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 131) 
   มีเน้ือที่ 12,998 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปายตอนล่าง  
พ้ืนที่ในเขตนี้มีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ หรือป่าละเมาะ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
 (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
 (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
 เพ่ือเป็นการรักษาสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์และให้ทรัพยากรป่าไม้มีผลผลิต
สม่ําเสมอตลอดไป ในขณะเดียวกันควรกําหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการหาของป่า
ร่วมกันระหว่างองค์กรของราษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯที่รับผิดชอบและเสริมความรู้ให้กับ
ราษฎรในพ้ืนที่ให้เห็นความสําคัญของป่าไม้ 
  2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 132) 
   มีเน้ือที่  3,647 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง 
พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ควรสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ี
เคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดิน
มาใช้ด้านเกษตรกรรมในระยะเวลาหน่ึง เมื่อดินเสื่อมสภาพลงส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจนไม่
คุ้มกับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง แต่เน่ืองจากพ้ืนที่น้ีมีลูกไม้ของพันธ์ุไม้
ด้ังเดิม ถ้าไม่มีการรบกวนพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการใช้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือการเกษตรกรรม สภาพป่าไม้ก็
สามารถกลับฟ้ืนตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 ชุมชนควรมีมาตรการในการป้องกันรักษาสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้คงสภาพดังกล่าวไว้ 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของพื้นที่ ในขณะเดียวกันหน่วยงาน 
ของรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรเร่งดําเนินการสํารวจและวางมาตรการป้องกันและรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์ 
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 1.2 เขตเกษตรกรรม 
 มีเน้ือที่ 13,002 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง พ้ืนที่ เขต
การเกษตรน้ีเป็นบริเวณท่ีอยู่นอกเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตนี้เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือทํา
การเกษตร เช่น นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ยืนต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ดินสําหรับ
การเกษตรและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่น้ี สามารถแบ่งพ้ืนที่เขตการเกษตรเป็น 3 เขต คือ เขตเกษตรพัฒนา เขตเกษตร
ก้าวหน้า และเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) เขตเกษตรพัฒนา 
 พ้ืนที่ของเขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมในพ้ืนที่ชลประทาน (หน่วยแผนที่ 21) มี
เนื้อที่ 837 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปายตอนล่าง พื้นที่ในเขตนี้มีสภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง และเป็นพ้ืนที่ที่มกีารพัฒนาระบบน้ําชลประทานหรือระบบสูบนํ้า
ด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเพาะปลูก ดังน้ัน ในช่วงฤดูแล้งหลังจากการเก็บเก่ียวข้าวนาปี ในพ้ืนที่ที่มีปริมาณนํ้า
เพียงพอ เกษตรกรสามารถปลูกพืชครั ้งที ่สองโดยเฉพาะข้าวนาปรัง หรือพืชไร่ เช่น ถั ่วเหลือง 
ถั่วเขียว ถั่วลิสง เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ในเขตนี้พบมากในบริเวณอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พ้ืนที่เขตเกษตรพัฒนาสามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตได้เป็น 2 เขต ตามศักยภาพและความ
เหมาะสมของที่ดิน ได้ดังน้ี 
 (1) เขตทํานา (หน่วยแผนท่ี 211) 
 มีเน้ือที่ 828 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบเป็นดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการปลูกข้าว
โดยอาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก เกษตรกรสามารถเปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการปลูกข้าวมาเป็นการทําเกษตร
ผสมผสาน ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 (2) เขตปลูกไม้ผล/ ไม้ยืนต้น/ พืชผัก (หน่วยแผนท่ี 213) 
 มีเน้ือที่ 9 ไร่ ในเขตน้ีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด 
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการใช้
ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไม้ผลหรือพืชผัก ซึ่งไม้ผลที่พบมาก เช่น มะม่วงหิมพานต์ และมะม่วง เป็น
ต้น ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส  เป็นต้น  พ้ืนที่เขตนี้มีศักยภาพปานกลางถึงสูงสําหรับปลูกไม้ผล
หรือพืชผัก 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่เขตเกษตรพัฒนา 
     (1) แปลงนาข้าว ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในให้สม่ําเสมอ เพ่ือควบคุมระดับการ
แช่ขังของนํ้าในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
     (2) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดิน และเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
สําหรับพืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (3) ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
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     (4) แนะนําให้มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมถึงการแนะนําส่งเสริมให้มีการปลูกพืช และไถพรวนขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 
     (5) พัฒนาองค์กรเกษตร ในเขตดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้ งในด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูงและคุณภาพของปัจจัยการผลิต 
ที่ต้องอยู่ในระดับที่ดี เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช และกิ่งพันธ์ุ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งมีผลต่อ
การลงทุนของเกษตรกร การควบคุมคุณภาพของผลผลิต การจัดการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นระบบ 
 1.2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า 
  มีเน้ือที่ 8,359 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง พ้ืนที่เขต
น้ีถูกกําหนดให้เป็นเขตการเกษตร ซึ่งลักษณะดินที่พบในที่ลุ่มส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก โดยสภาพพ้ืนที่ 
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสําหรับการทํา
นา ส่วนบริเวณที่เป็นที่ดอนมีสภาพพ้ืนที่ต้ังแต่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะ
ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวน้ี
ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง เป็นต้น บางพ้ืนที่มีแหล่งนํ้าที่
สมบูรณ์เพียงพอ เกษตรกรจะใช้พ้ืนที่เพ่ือทํานา ปลูกพืชผัก และไม้ผล ได้แก่ ไม้ผลผสม มะม่วง เป็นต้น 
นอกจากน้ันยังมีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น สัก ยูคาลิปตัส ยางพารา มะขาม สะเดา เป็นต้น ผลการประเมินความ
เหมาะสมของดินทางกายภาพในเขตน้ีพบว่า อยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลางถึงสูงต่อการปลูกพืช ซึ่งอาจ
มีข้อจํากัดบางประการในการใช้ที่ดิน พ้ืนที่เขตเกษตรก้าวหน้าสามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต
ได้เป็น 3 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน ได้ดังน้ี 
 1) เขตทํานา (หน่วยแผนที่ 221) 
     มีเน้ือที่ 6,641 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรืองค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบเป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงตํ่า พ้ืนที่เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการปลูกข้าวโดยอาศัยนํ้าฝนเป็น
หลัก ดังน้ันในช่วงฤดูฝน ถ้ามีฝนทิ้งช่วงก็จะมีผลกระทบต่อข้าวที่ปลูกได้ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดินและเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับ
พืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (2) ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ ในแปลงนาข้าว เพ่ือควบคุมระดับการแช่ขัง 
ของน้ําในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
     (3) พิจารณาดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
     (4) ควรมีการขุดลอกคลองและเพ่ิมท่อลอดตามถนนสายหลักที่สร้างขวางทางเดินนํ้า เพ่ือ
การระบายนํ้าในพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ให้เกิดนํ้าแช่ขังเป็นเวลานานจนต้นข้าวเสียหาย 
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  2) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 222) 
 มีเน้ือที่ 1,137 ไร่ หรือร้อยละ 0.08  ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง 
ในเขตน้ีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างเรียบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบเป็นดินลึกถึงลึกมาก มี
การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลาง  สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง เป็นต้น พ้ืนที่เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพื่อการ
ปลูกพืชไร่พ้ืนที่ที่อาศัยนํ้าฝน หากมีการพัฒนาชลประทานและระบบส่งนํ้าแล้ว เกษตรกรสามารถ
เปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชไร่มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือ พืชผัก ทําเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม
ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 3) เขตปลูกไม้ผล/ ไม้ยืนต้น/ พืชผัก (หน่วยแผนที่ 223) 
 มีเน้ือที่ 581 ไร่ หรือร้อยละ  0.03 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปายตอนล่าง ในเขต
น้ีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไม้ผลหรือ
พืชผัก ซึ่งไม้ผลที่พบมาก เช่น ลําไย และมะม่วง เป็นต้น ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส  เป็นต้น  
พ้ืนที่เขตนี้มีศักยภาพปานกลางถึงสูงสําหรับปลูกไม้ผลหรือพืชผัก 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่เขตเกษตรพัฒนา 
     (1) แปลงนาข้าว ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในให้สม่ําเสมอ เพ่ือควบคุมระดับการ
แช่ขังของนํ้าในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
     (2) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดิน และเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
สําหรับพืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (3) ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
     (4) แนะนําให้มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมถึงการแนะนําส่งเสริมให้มีการปลูกพืช และไถพรวนขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 
     (5) พัฒนาองค์กรเกษตร ในเขตดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้ งในด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูงและคุณภาพของปัจจัยการผลิต 
ที่ต้องอยู่ในระดับที่ดี เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช และกิ่งพันธ์ุ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งมีผลต่อ
การลงทุนของเกษตรกร การควบคุมคุณภาพของผลผลิต การจัดการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นระบบ 

1.2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 
    มีเน้ือที่ 2,771 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปายตอนล่าง พ้ืนที่
เขตน้ีถูกกําหนดให้เป็นเขตการเกษตร ที่ต้องมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจํากัดของการใช้ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมต่างๆ เช่น ดินเป็นทรายจัดหรือดินค่อนข้างเป็นดินทรายซึ่งมีผลต่อความสามารถในการอุ้ม
นํ้าที่เป็นประโยชน์ต่อพืชตํ่า รวมท้ังปริมาณธาตุอาหารพืชในดินมีปริมาณตํ่า โดยผลการประเมินความเหมาะสม
ของที่ดินเขตน้ีสําหรับการปลูกข้าวและพืชไร่อยู่ในระดับเหมาะสมเล็กน้อย จากข้อจํากัดการใช้ที่ดินดังกล่าว
ข้างต้นจึงจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาปรับปรุงและมีมาตรการเฉพาะเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ให้
สูงขึ้นรวมถึงการป้องกันระบบนิเวศมิให้เสื่อมโทรมจากการใช้พ้ืนที่ในเขตน้ี ดังน้ันหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
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จึงจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่เขตน้ีเป็นพิเศษ โดยเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตรน้ี
สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดินได้ดังน้ี 
    1) เขตทํานา (หน่วยแผนที่ 231) 
     มีเน้ือที่ 1,795 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง 
มีสภาพพ้ืนราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้า
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินเป็นทรายจัดหรือค่อนข้างเป็น
ทราย เป็นดินต้ืน เป็นดินเค็ม บางพ้ืนที่มีการท่วมขังของน้ํา พ้ืนที่ในเขตน้ีดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูก
ข้าวเล็กน้อย สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกข้าวโดยอาศัย
นํ้าฝนเป็นหลัก  
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนาแก้ปัญหา ดินเป็นทรายจัด 
หรือดินค่อนข้างเป็นดินทราย ดินต้ืน และพ้ืนที่นํ้าท่วมขัง พร้อมทั้งปรับปรุงบํารุงดิน อนุรักษ์ดินและนํ้า ตามแนวทาง
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
     (2) พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาและปรับเปลี่ยนข้าวพันธ์ุดีให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ โดยยึดแนวทางการใช้ที่ดินแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางทฤษฎี
ใหม ่หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
     (3) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรในเขตนี้ 
     (4) ควรลดพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เป็นระบบเกษตรผสมผสาน 
    2) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 232) 
     มีเน้ือที่ 932 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้าดีถึงมากเกินไป ดินมีปัญหา
ความอุดมสมบู รณ์ ตามธรรมชาติ ตํ่ า ดินเป็ นทรายจัด และดินต้ืน พ้ื นที่ ในเขตน้ี ดินมี ความเหมาะสม 
สําหรับการปลูกพืชไร่เล็กน้อย 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเร่งรัดพัฒนาระบบชลประทานเพื่อปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการปลกูพืชล้มลุก มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือพืชผัก 
     (2) ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่เขตน้ี โดยเฉพาะบริเวณ 
ที่มีการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชไร่ เพราะลักษณะการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีการไถพรวนเตรียมพ้ืนที่ทุกปี มี
แนวโน้มของการเกิดการชะล้างผิวหน้าดินได้สูงในช่วงต้นฤดูฝนซึ่งไม่มีพืชปกคลุมผิวหน้าดิน ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
สามารถเลือกปฏิ บั ติได้ทั้ งการใช้ระบบพืช เช่น การปลูกพืชขวางแนวความลาดชัน การปลูกพืชสลับแถว 
และการปลูกหญ้าแฝกขวางแนวความลาดชัน แต่บริเวณที่มีความลาดชันสูงอาจต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําเชิงกล
โดยจัดทําคันดินขวางแนวความลาดชัน การทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนที่และสามารถทําร่วมกับการอนุรักษ์ดินโดยใช้
ระบบพืชด้วย 
     (3) ปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และลักษณะทางกายภาพ 
ของดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง  ๆเช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างของดินให้ดีขึ้นทําให้ดินร่วนซุย เพ่ิมการอุ้มนํ้าของดินให้ดีขึ้น 
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     (4) ดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่เขตน้ี รวมท้ังการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ลําคลองสาธารณะ ให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
     3) เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก (หน่วยแผนที่ 233) 
     มีเน้ือที่  44  ไร่ ฃสภาพพื้นที่ในเขตน้ีมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่น
ลอนลาด ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําดีถึงมากเกินไป ดินมีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ดินเป็นทราย
จัด และดินต้ืน พ้ืนที่ในเขตนี้ดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร่เล็กน้อย 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนาแก้ปัญหาดินเป็นทรายจัด และ
ดินต้ืน พร้อมทั้งปรับปรุงบํารุงดินอนุรักษดิ์นและนํ้า ตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน 
     (2) พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นา จัดทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่โดยเน้นการเลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือทําประมง 
     (3) บริเวณที ่มีความลาดชันสูง สนับสนุนการปลูกสวนป่าและไม้โตเร็ว
ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
     (4) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรในเขตนี้ 
 4) เขตปศุสัตว์ (หน่วยแผนท่ี 240) 
 มีเนื้อที่ 7 ไร่ สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึก
ปานกลางถึงลึก เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย และบางพ้ืนที่เป็นดินตื้น มีการระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับตํ่าบางบริเวณมีการทํานาบนพื้นที่ดอนหรือที่เกษตรกรเรียกว่านาโคก 
พื้นที่ในเขตนี้ดินมีความเหมาะสมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสําหรับการปลูกข้าว สภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกหญ้าและเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสุกรเป็นส่วนใหญ่ เลี้ยงสัตว์
ปีก รวมท้ังเป็นพ้ืนที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มักโดยอาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก พ้ืนที่เขตน้ีพบมากบริเวณทาง
ตอนกลางและตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลัก 
 5) เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (หน่วยแผนท่ี 260) 
 มีเน้ือที่ 1,028 ไร่ หรือร้อยละ  0.07 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปายตอนล่าง สภาพการ
ใช้ที่ดินที่พบเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงตํ่า มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่น
ลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด ไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว ควาย แพะ 
แกะ ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ สัตว์ตัวเล็กๆ เช่น กระต่าย หรือหนูบางชนิด ก็กินหญ้าเช่นเดียวกัน บางครั้ง
เด็กๆ อาจจะเคยเห็นแมวหรือสุนัขเล็มยอดหญ้า  การปลูกหญ้าทําทุ ่งเลี ้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพที่เอื้อ
ประโยชน์แก่สัตว์ เป็นเรื่องที่ใช้ความรู้ ทั้งด้านพืช ดิน ปุ๋ย รวมทั้งการเลี้ยง และดูแลสัตว์ด้วย พื้นที่ที่
จะใช้ปลูก อาจทําได้ในพื้นที่ขนาดต่างๆ เช่น อาจปลูกแบบหญ้าสวนครัว ในพื้นที่ที่ว่าง สําหรับตัดให้
สัตว์กิน หรือปลูกเป็นทุ่งใหญ่ สําหรับปล่อยสัตว์เข้าไปแทะเล็ม หรืออาจปลูกผสมผสานแซมในสวนไม้
ผล เช่น มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ แล้วเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป ทําให้เกิดรายได้เสริมแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ไปใน
ตัว จากการศึกษาพบว่าบริเวณพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง นอกจากเกษตรกรทําเกษตรกรรมด้าน
การปลูกพืชแล้ว เกษตรกรยังเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วย โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ โค หรือกระบือ 
วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงที่สําคัญคือ เพ่ือใช้ในการบริโภค ตลอดจนการเล้ียงไว้เพ่ือจําหน่ายและไว้ใช้
แรงงาน ซึ่งมีความจําเป็นต้องมีพ้ืนที่ในเขตนี้เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ดังกล่าว 
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 1.3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนที่ 3) 
  มีเน้ือที่ 22,488   ไร่ หรือร้อยละ 1.52 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง พ้ืนที่ของเขตน้ีเป็น
บริเวณท่ีต้ังของหมู่บ้านและสถานที่ราชการ  20,887 ไร่ เขตโรงงานอุตสาหกรรม 113 ไร่ ถนน 384  ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืน  ๆได้แก่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ร้าง สถานีบริการนํ้ามัน สุสาน ป่าช้า อีกประมาณ  1,104 ไร่  
  ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง ควรเร่งศึกษาปัญหาและความต้องการ 
ของท้องถิ่น ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง 
ตามความต้องการของชุมชน ในประเด็นปัญหาบางเรื่องที่ เกินขีดความสามารถของท้องถิ่น ทางหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่างควรทําเรื่องถึงส่วนราชการที่เก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนในการศึกษาปัญหา แนวทาง การแก้ไข จัดทําโครงการและงบประมาณเพื่อการดําเนินการต่อไป  
 1.4 เขตแหล่งน้ํา (หน่วยแผนที่ 4) 
  มีเน้ือที่  3,815 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง พื้นที่ของ
เขตนี้เป็นบริเวณแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ และแหล่งนํ้าผิวดินที่สร้างขึ้น  
  ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  (1) ควรเร่งดําเนินการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพ่ิมเติม แต่ต้องคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบการพิจารณาดังกล่าว 
  (2) ควรมีการบํารุงรักษาและขุดลอกแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเก็บกักนํ้า 
  (3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง ควรเร่งจัดทําโครงการเพื่อ
จัดหาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาของเกษตรกรและประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก โดย
จัดทํากรอบแผนการดําเนินการตามลําดับความสําคัญ 
  (4). บริเวณพ้ืนที่ลุ่มในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง
ควรมีการตรวจสอบ ป้องกันและดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครองพ้ืนที่ ในเขตน้ีเพราะเป็นที่
สาธารณประโยชน์ สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ลุ่มตํ่าไม่เหมาะสําหรับการนําที่ ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรม  
ควรคงสภาพไว้เพ่ือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศต่อไป 
 1.5 เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด (หน่วยแผนที่ 5) 
  มีเน้ือที่  2,684 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง แบ่ง
ออกเป็น 
  1.5.1 พื้นที่ชุ่มน้ํา (หน่วยแผนที่ 510) 
 มีเน้ือที่  1,273  ไร่ หรือร้อยละ  0.09 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่ปายตอนล่าง 
พ้ืนที่เขตน้ีเป็นบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มช้ืนแฉะ มีนํ้าท่วมขัง  ชาวบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี โดย
กําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า เป็นพ้ืนที่รองรับนํ้า
ในช่วงฤดูนํ้าหลาก 
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 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่  
 (1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปายตอนล่างควรเร่งรัด
ศึกษาสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวและพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มนํ้า พร้อมทั้งกําหนดมาตรการในการ
ป้องกันและรักษาพ้ืนที่ให้คงสภาพ เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดไป 
 (2) บริเวณพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง
ควรมีการตรวจสอบ ป้องกันและดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครองพื้นที่ในเขตน้ี เพราะเป็นที่
สาธารณประโยชน์ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มตํ่าไม่เหมาะสําหรับการนําที่ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรม ควรคงสภาพไว้เพ่ือ
การรักษาสมดุลทางนิเวศต่อไป 
 1.5.2 พื้นที่อ่ืนๆ (หน่วยแผนที่ 520) 
 มีเน้ือที่  1,411 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําแม่ปายตอนล่าง 
ได้แก่ ที่ทิ้งขยะ บ่อดิน บ่อทราย พ้ืนที่ถม เป็นต้น 

 
ตารางที่ 5-2  เขตการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาน้ําแม่ปายตอนล่าง 

หน่วยแผนท่ี เขตการใช้ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี  

ไร่ ร้อยละ 
1 เขตป่าไม้ 1,440,292 97.17  

1.1    เขตพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 1,404,824 94.77 
111    เขตคุ้มครองสภาพป่า 1,232,727 83.16 
112    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 10,047 0.68 
113    เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 162,050 10.93 

1.2 เขตพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 18,823 1.27 
121    เขตบํารุงรักษาสภาพป่า 12,073 0.81 
122    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 1,527 0.11 
123    เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 5,223 0.35 

1.3 เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฏหมาย 16,645 1.13 
131    เขตบํารุงรักษาสภาพป่า 12,998 0.88 
132    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 3,647 0.25 
2 เขตเกษตรกรรม 13,002 0.87 

2.1 เขตเกษตรพัฒนา 837 0.06 
211    เขตทํานา 828 0.06
213    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 9  ns  
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ตารางที่ 5-2  (ต่อ) 

หน่วยแผนท่ี เขตการใช้ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี  

ไร่ ร้อยละ 
2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า 8,359 0.56  

221    เขตทํานา 6,641 0.45 
222    เขตปลูกพืชไร่ 1,137 0.08 
223    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 581 0.03 

2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 2,771 0.18 
231    เขตทํานา 1,795 0.12 
232    เขตปลูกพืชไร่ 932 0.06 
233    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 44  ns 

2.4 เขตปศุสัตว์ 7 ns 
240    เขตปศุสัตว์ 7 ns

2.5 เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,028 0.07 
260    เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,028 0.07 
3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 22,488 1.52 

310    หมู่บ้านและสถานท่ีราชการ 20,887 1.41
320    เขตโรงงานอุตสาหกรรม 113 0.01
340    ถนน 384 0.03
360    สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 1,104 0.07
4 เขตแหล่งน้ํา 3,815 0.26 

400    เขตแหล่งน้ํา 3,815 0.26 
5 เขตพ้ืนท่ีอื่นๆ 2,684 0.19 

510    พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 1,273 0.09

520    เขตพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 1,411 0.10
รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 1,482,281 100.00 
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5.2.2 เขตการใช้ที่ดินลุ่มน้าํสาขาแม่น้ํายวมตอนบน 
การกําหนดเขตการใช้ที่ดินในบริเวณลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน มีเน้ือที่ 768,113  ไร่ หรือ 

1,228.98 ตารางกิโลเมตร สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินของลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน น้ีได้ 5 เขต 
ได้แก่ เขตป่าไม้ เขตเกษตรกรรม เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เขตแหล่งนํ้า และเขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด ดัง
ตารางที่ 5-3 และรูปที่ 5-3 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1.1 เขตป่าไม้ 
  มีเน้ือที่ 746,414 ไร่ หรือร้อยละ 97.20 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน พ้ืนที่เขตน้ีเป็น
บริเวณที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่เตรียม
ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และบริเวณที่มีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินเขตพ้ืนที่ป่าไม้น้ี 
เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการประกาศเขตและมาตรการของการใช้ที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีต่าง  ๆ
ดังกล่าว สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขตย่อย คือ เขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าเศรษฐกิจ นอกจากน้ี 
ยังมีป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมายอีก 1 เขต คือ เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1.1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
    มีเน้ือที่ 693,821 ไร่ หรือร้อยละ 90.35 ของเน้ือที่ลุ่มลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน 
พ้ืนที่เขตนี้กําหนดไว้เพ่ือการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ป่าที่หายาก ตลอดจนการ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศเพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินถล่ม การชะล้างพังทลายของ
ดิน รวมถึงประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน เขตน้ีครอบคลุมพ้ืนที่เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกเขตการใช้ทรัพยากร
และที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 
  1) เขตคุ้มครองสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 111) 
  มีเน้ือที่ 596,383 ไร่ หรือร้อยละ 77.66 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน 
พื้นที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์ ประกอบกับสภาพปัจจุบันยังคงเป็นป่า
ไม้ที่สมบูรณ์ หรือป่าละเมาะบางส่วน นอกจากน้ียังรวมถึงพ้ืนที่สวนป่าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่พบในบริเวณท่ีมี
ความลาดชันสูง  
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     จากการที่รัฐบาลมีนโยบายท่ีเด่นชัดในการรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเฉพาะบริเวณ 
ที่เป็นป่าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยู่เพ่ือรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาภายในพ้ืนที่ ดังน้ันข้อเสนอแนะใน
การใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงควรดําเนินการดังน้ี 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
     (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

     (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
  2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 112) 
   มีเน้ือที่ 7,243 ไร่ หรือร้อยละ 0.95 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน 
พื้นที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็น
ป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกพ้ืนที่ โดยการตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดินมาใช้
ด้านเกษตรกรรมในระยะเวลาหน่ึง เมื่อดินเสื่อมสภาพลง ผลผลิตทางการเกษตรกรรมเริ่มลดลงจนไม่คุ้ม
กับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง แต่เนื่องจากพื้นที่นี้มีลูกไม้ของพันธ์ุ
ไม้ด้ังเดิม ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและปรับสภาพได้ระดับหนึ่ง ถ้าไม่มีการรบกวนพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สภาพป่าที่เสื่อมโทรมสามารถฟื้นตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีก
ครั้ง พ้ืนที่เขตนี้พบบริเวณทางตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลัก 
       แนวทางการพัฒนา 
       (1) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 ให้ความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินพ้ืนที่ป่าไม้และให้ดําเนินการต่อไป” โดย
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้าม 
ล่าสัตว์ป่าและป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 และ ช้ันที่ 2) กําหนดให้กรมป่าไม้
สํารวจพ้ืนที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน 
       (2) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2540 เรื่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่” เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่
เหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้ อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้งการ
ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่  
       (3) ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ โดย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการควบคุม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ เพื่อนํากลับมา
ใช้เพ่ือการเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายที่กําหนดไว้ 
       (4) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดทําแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
ธรรมชาติหรือกิจกรรมจากมนุษย์ เพ่ือให้ป่ามีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว 
       (5) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในพ้ืนที่ 
  3) เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนท่ี 113) 
   มีเน้ือที่ 90,195 ไร่ หรือร้อยละ 11.74 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน 
พ้ืนที่ เขตน้ีอยู่ในเขตป่าตามกฎหมาย ดังนั ้นมาตรการการใช้ที ่ด ินดังกล่าวควรเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 ซึ่งมาตรการการใช้ที่ดินดังกล่าวของเขตนี ้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพื้นที ่เพื ่อการ
อนุรักษ์ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัด
ต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดินมาใช้ด้านการเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยส่วน
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

ใหญ่เกษตรกรใช้พื้นที่เพื่อการปลูกพืชไร่หรือทําไร่เลื่อนลอย แต่เน่ืองจากข้อจํากัดของลักษณะทาง
กายภาพของดินและสภาพภูมิประเทศในเขตนี้ไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรม ทั้งนี้เนื่องจากดิน
ที่พบส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนหรือสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการใช้พ้ืนที่อย่างผิด
วิธีอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ โดยเฉพาะปัญหาดินถล่ม หรือเกิดการชะล้างพังทลายของ
ดิน ดังน้ัน จึงต้องเร่งดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ในเขตนี้ให้กลับมาเป็นสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตน้ีดินถูกเกษตรกรบุกรุกและจับจองเพ่ือการทําเกษตรกรรม
ต่อเน่ืองมานาน จึงมีปัญหาเรื่องสิทธิทํากินของเกษตรกรในพ้ืนที่ แต่จากการที่รัฐบาลมีแนวทางการแก้ปัญหา
ที่ ดินทํากินของราษฎรในเขตป่าไม้ ดังน้ันการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ีต้องดําเนินการให้ เป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมายและป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลมีมติยืนยันที่ไม่นําพ้ืนที่ดังกล่าวไปปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ทั้งน้ีให้กรมป่าไม้ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าวให้ชัดเจนและให้ใช้แผนที่ทางอากาศของ
กรมแผนที่ทหารเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครอง โดยมีเง่ือนไขคือ 
 - กรณีราษฎรเข้าอยู่อาศัย และทํากินก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ ป่าไม้ 
ตามกฎหมายคร้ังแรก ให้กรมป่าไม้จัดทําขอบเขตบริเวณท่ีอยู่อาศัยและที่ทํากินให้ชัดเจน ห้ามขยายพื้นที่เพ่ิมเติม
และรับรองสิทธิที่ดินตามกฎหมาย แต่ถ้าพ้ืนที่ดังกล่าวเส่ียงต่อการคุกคามระบบนิเวศ ต้องช่วยเหลือให้ราษฎรมี
ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินแห่งใหม่ หรือย้ายออกไปอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภคและการฝึกอาชีพ โดยพ้ืนที่เดิมที่ย้ายราษฎรออกให้ดําเนินการฟ้ืนฟูด้วยการปลูกป่าต่อไป 
 - กรณีราษฎรอาศัยอยู่หลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ ป่าไม้ตามกฎหมาย 
ครั้งแรก ให้กรมป่าไม้เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ไปอาศัยในพ้ืนที่รองรับที่จัดไว้ โดยมีการสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภคการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการรับรองสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย หากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันที
ให้ ควบคุมมิ ให้มี การขยายพ้ืนที่ เพ่ิ ม โดยจะต้องจัดระเบียบที่ อยู่อาศั ยและที่ ทํ ากิน ให้ เพี ยงพอ 
ต่อการดํารงชีพ โดยพ้ืนที่เดิมที่ย้ายราษฎรออกให้ดําเนินการฟ้ืนฟูด้วยการปลูกป่าต่อไป 
 - ในกรณีที่ จําเป็นต้องจัดทําขอบเขตบริเวณที่ทํากินให้ กับราษฎร ตามผล 
การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองในพ้ืนที่เขตน้ี หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องควรหามาตรการในการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้าเป็นพิเศษ สําหรับพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและลักษณะทางกายภาพของดินเป็นดินต้ืน 
 นอกจากนี้ยังมีแผนและมาตรการป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่า 
(พ.ศ. 2551-2555) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 โดยให้มีโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2551-2552  
  1.1.2 เขตป่าเศรษฐกิจ 
    มีเน้ือที่ 44,123 ไร่ หรือร้อยละ 5.75 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน พ้ืนที่เขตน้ี
กําหนดไว้เพ่ือเป็นแหล่งผลิตไม้และของป่า โดยจัดทําในรูปแบบของป่าชุมชนเพ่ือให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และของป่า หรือให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการปลูกป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ 
ให้ภาคเอกชนทําการปลูกป่าในบริเวณป่าเสื่อมโทรม โดยท่ีพ้ืนที่ในเขตน้ีเป็นบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติเฉพาะ
บริเวณเขตพ้ืนที่ที่เป็นป่าเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกเขตการใช้ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ 
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ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและบริเวณเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3 4 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการกําหนด 
ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าโดยจําแนกพ้ืนที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินออกแล้ว 
    เขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจน้ี เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลการสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สามารถจําแนกออกเป็นบริเวณท่ีมีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ บริเวณที่มีสภาพป่าไม้เสื่อมโทรมหรือไม้ละเมาะ ซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการทําไม้และทําการเกษตรในอดีต และพ้ืนที่ที่มีการทําการเกษตรและ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เป็นพ้ืนที่รอการพิสูจน์สิทธ์ิ โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลสภาพพ้ืนที่และ
ลักษณะทางกายภาพของดินบริเวณที่เกษตรกรบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินได้เป็น 3 เขต โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
    1) เขตบํารุงรักษาสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 121) 
     มีเน้ือที่  29,809 ไร่ หรือร้อยละ 3.88 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน พ้ืนที่
ในเขตน้ีมีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
 (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
 (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
 เพ่ือเป็นการรักษาสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์และให้ทรัพยากรป่าไม้มีผลผลิต
สม่ําเสมอตลอดไป ในขณะเดียวกันควรกําหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการหาของป่า
ร่วมกันระหว่างองค์กรของราษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ที่รับผิดชอบและเสริมความรู้ให้กับ
ราษฎรในพ้ืนที่ให้เห็นความสําคัญของป่าไม้ 
 2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 122) 
     มีเน้ือที่  468 ไร่ หรือร้อยละ 0.07  ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน พ้ืนที่
เขตน้ีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
ด้านเศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ีเคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัดต้นไม้เพ่ือ
ใช้ประโยชน์และนําที่ ดินมาใช้ ด้านเกษตรกรรม แต่เน่ืองจากข้อจํากัดของลักษณะทางกายภาพของดิน 
และสภาพภูมิประเทศในเขตน้ีไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตร ทั้งน้ีเน่ืองจากดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนหรือ
สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันเกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดินเสื่อมโทรมลง ผลผลิตทางการเกษตรกรรมเร่ิมลดลง
จนไม่คุ้มกับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า และเน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณ
น้ีมีลูกไม้ของพรรณไม้ด้ังเดิม ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและปรับสภาพได้ระดับหน่ึง ถ้าไม่มีกิจกรรมท่ีจะรบกวนพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่ างย่ิ งการใช้ ที่ ดิ นดั งกล่ าวเพ่ื อการเกษตรกรรม สภาพป่ าที่ เสื่ อมโทรมจะสามารถ 
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ฟ้ืนตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีกครั้ง จึงควรให้พ้ืนที่บริเวณน้ีกลับคืนสู่สภาพป่าตามธรรมชาติดังเดิม  
หรือใช้พ้ืนที่น้ีปลูกไม้โตเร็วในลักษณะของสวนป่าเศรษฐกิจหรือป่าชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) กําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุกพ้ืนที่ในเขตน้ีเพ่ือ
นํากลับมาใช้ด้านการเกษตรกรรม  
     (2) ควรจัดทําแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติหรือ
กิจกรรมจากมนุษย์ เพ่ือให้ป่าไม้มีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
     (3) ควรจัดการอบรมแนะนําให้ราษฎรในพ้ืนที่ข้างเคียงได้เห็นถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ 
 3) เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนที่ 123) 
     มีเน้ือที่ 13,846 ไร่ หรือร้อยละ 1.80 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน 
พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในเขตป่าตามกฎหมาย พ้ืนที่ในเขตน้ีจึงเป็นพ้ืนที่รอการพิสูจน์สิทธ์ิ ดังน้ันมาตรการการใช้ที่ดิน
ดังกล่าวควรเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งมาตรการการใช้ที่ดินพ้ืนที่ในเขตน้ีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดให้เป็นป่าไม้เพ่ือการใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ีเคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกโดยการตัด
ต้นไม้และนําที่ ดินมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ พืชไร่หรือไร่หมุนเวียน หรือบริเวณที่ เป็นดินต้ืน 
ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้ที่ ดินเพ่ือการเกษตรกรรมเน่ืองจากข้อจํากัดดังกล่าว เมื่อเวลาฝนตกจึงมีแนวโน้ม 
ของการเกิดการชะล้างพังทลายของดินในระดับค่อนข้างสงู ทําให้หน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูญเสีย
ไป นอกจากนั้นจะเกิดผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินที่ ถูกพัดพามาในบริ เวณตอนล่าง 
ของลุ่มนํ้าและแหล่งนํ้าธรรมชาติ จึงไม่ควรนําพ้ืนที่บริเวณน้ีมาใช้ทางด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจทั่วไป  
แต่ควรใช้พ้ืนที่น้ีปลูกไม้โตเร็วในลักษณะของสวนป่าเศรษฐกิจหรือป่าชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตน้ีที่ดินถูกบุกรุกและจับจองเพ่ือการทําเกษตรกรรม 
อย่างต่อเน่ืองมานาน จึงมีปัญหาเรื่องสิทธิทํากินของราษฎร ดังน้ันแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาจะต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่ในขณะที่ผลการตรวจสอบพิสูจน์
การครอบครองที่ ดํ าเนินการโดยกรมป่าไม้ ยังไม่แล้วเสร็จ  ควรเร่งดําเนินการอบรมแนะนํา 
ให้ ราษฎรในพ้ืนที่ ได้ เห็ นความสํ าคัญของทรัพยากรป่าไม้  การมี ส่ วนร่วมในการดูแลรักษาป่ าไม้ 
และดําเนินโครงการเพ่ือการเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจมาเป็นการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจแทน  
ส่วนบริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรมควรกําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุกพ้ืนที่
ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม ควรปล่อยให้พันธ์ุไม้มีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติเพ่ือเป็นป่าไม้ 
ที่สมบูรณ์ต่อไป หรือให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และ
ควรกําหนดมาตรการอนุรักษ์ ดินและน้ําให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้ เกิดการทําการเกษตร 
แบบยั่งยืนต่อไป 
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  1.1.3 เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ 13) 
 มีเน้ือที่ประมาณ 8,470 ไร่ หรือร้อยละ 1.10 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน
เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด เป็นบริเวณที่อยู่นอกเขตป่าตามกฎหมาย แต่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นป่าสมบูรณ์
หรือป่าเสื่อมโทรม และพบว่าบางพ้ืนที่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชน และอาศัยป่าดังกล่าวในการหาของป่าเพ่ือ
มาบริโภคภายในครัวเรือนหรือจําหน่าย 
  1) เขตบํารุงรักษาสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 131) 
   มีเน้ือที่ 5,677 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน  
พ้ืนที่ในเขตนี้มีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ หรือป่าละเมาะ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
 (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
 (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
 เพ่ือเป็นการรักษาสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์และให้ทรัพยากรป่าไม้มีผลผลิต
สม่ําเสมอตลอดไป ในขณะเดียวกันควรกําหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการหาของป่า
ร่วมกันระหว่างองค์กรของราษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯที่รับผิดชอบและเสริมความรู้ให้กับ
ราษฎรในพ้ืนที่ให้เห็นความสําคัญของป่าไม้ 
  2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 132) 
   มีเน้ือที่  2,793 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน 
พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ควรสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ี
เคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดิน
มาใช้ด้านเกษตรกรรมในระยะเวลาหน่ึง เมื่อดินเสื่อมสภาพลงส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจนไม่
คุ้มกับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง แต่เน่ืองจากพ้ืนที่น้ีมีลูกไม้ของพันธ์ุไม้
ด้ังเดิม ถ้าไม่มีการรบกวนพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการใช้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือการเกษตรกรรม สภาพป่าไม้ก็
สามารถกลับฟ้ืนตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 ชุมชนควรมีมาตรการในการป้องกันรักษาสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้คงสภาพดังกล่าวไว้ 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของพื้นที่ ในขณะเดียวกันหน่วยงาน 
ของรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรเร่งดําเนินการสํารวจและวางมาตรการป้องกันและรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์ 
  



5-39 

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

 1.2 เขตเกษตรกรรม 
 มีเน้ือที่ 9,893 ไร่ หรือร้อยละ 1.26 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน พ้ืนที่เขตการเกษตร
น้ีเป็นบริเวณท่ีอยู่นอกเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตนี้เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตร 
เช่น นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ยืนต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการเกษตรและทิศ
ทางการพัฒนาพ้ืนที่น้ี สามารถแบ่งพ้ืนที่เขตการเกษตรเป็น 3 เขต คือ เขตเกษตรพัฒนา เขตเกษตรก้าวหน้า และเขต
เร่งรัดพัฒนาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) เขตเกษตรพัฒนา 
 พ้ืนที่ของเขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมในพ้ืนที่ชลประทาน (หน่วยแผนที่ 21) มี
เนื้อที ่ 253 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที ่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน พื้นที่ในเขตนี้มีสภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง และเป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาระบบน้ําชลประทานหรือระบบสูบนํ้า
ด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเพาะปลูก ดังน้ัน ในช่วงฤดูแล้งหลังจากการเก็บเก่ียวข้าวนาปี ในพ้ืนที่ที่มีปริมาณนํ้า
เพียงพอ เกษตรกรสามารถปลูกพืชครั ้งที ่สองโดยเฉพาะข้าวนาปรัง หรือพืชไร่ เช่น ถั ่วเหลือง 
ถั่วเขียว ถั่วลิสง เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ในเขตน้ีพบมากในบริเวณอําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ้ืนที่เขต
เกษตรพัฒนาสามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตได้เป็น 3 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสม
ของที่ดิน ได้ดังน้ี 
 (1) เขตทํานา (หน่วยแผนท่ี 211) 
 มีเน้ือที่ 64 ไร่ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบเป็นดินลึกปาน
กลางถึงลึกมาก มีการระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง เขตน้ี
กําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการปลูกข้าวโดยอาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก เกษตรกรสามารถเปลี่ยนการ
ใช้ที่ดินจากการปลูกข้าวมาเป็นการทําเกษตรผสมผสาน ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 (2) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนท่ี 212) 
 มีเน้ือที่ 114  ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน  ในเขตน้ี
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างเรียบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบเป็นดินลึกถึงลึกมาก มีการ
ระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น พ้ืนที่เขตนี้กําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการ
ปลูกพืชไร่พ้ืนที่ที่มีการพัฒนาระบบนํ้าชลประทานแต่ระบบส่งนํ้าไม่ทั ่วถึง หากมีระบบส่งนํ้าแล้ว 
เกษตรกรสามารถเปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชไร่มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือ พืชผัก ทําเกษตร
ผสมผสาน ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 (3) เขตปลูกไม้ผล/ ไม้ยืนต้น/ พืชผัก (หน่วยแผนท่ี 213) 
 มีเน้ือที่  75 ไร่ ในเขตน้ีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการ
ใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไม้ผลหรือพืชผัก ซึ่งไม้ผลที่พบมาก เช่น มะม่วงหิมพานต์ และมะม่วง 
เป็นต้น ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส  เป็นต้น  พ้ืนที่เขตน้ีมีศักยภาพปานกลางถึงสูงสําหรับปลูก
ไม้ผลหรือพืชผัก 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่เขตเกษตรพัฒนา 
     (1) แปลงนาข้าว ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในให้สม่ําเสมอ เพ่ือควบคุมระดับการ
แช่ขังของนํ้าในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
     (2) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ย พืชสด  เพ่ื อ ช่วยปรับปรุงโครงส ร้างของดิน เพ่ิ มการอุ้ม นํ้ าของดิน  และเพ่ิมธาตุอาหาร 
ที่เป็นประโยชน์สําหรับพืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (3) ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
     (4) แนะนําให้มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมถึงการแนะนําส่งเสริมให้มีการปลูกพืช และไถพรวนขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 
     (5) พัฒนาองค์กรเกษตร ในเขตดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้ งในด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูงและคุณภาพของปัจจัยการผลิต 
ที่ต้องอยู่ในระดับที่ดี เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช และกิ่งพันธ์ุ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งมีผลต่อ
การลงทุนของเกษตรกร การควบคุมคุณภาพของผลผลิต การจัดการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นระบบ 
 1.2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า 
  มีเน้ือที่ 6,245 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน พ้ืนที่เขต
น้ีถูกกําหนดให้เป็นเขตการเกษตร ซึ่งลักษณะดินที่พบในที่ลุ่มส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก โดยสภาพพ้ืนที่ 
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสําหรับการทํา
นา ส่วนบริเวณที่เป็นที่ดอนมีสภาพพ้ืนที่ต้ังแต่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะ
ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวน้ี
ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง เป็นต้น บางพ้ืนที่มีแหล่งนํ้าที่
สมบูรณ์เพียงพอ เกษตรกรจะใช้พ้ืนที่เพ่ือทํานา ปลูกพืชผัก และไม้ผล ได้แก่ ไม้ผลผสม มะม่วง เป็นต้น 
นอกจากน้ันยังมีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น สัก ยูคาลิปตัส ยางพารา มะขาม สะเดา เป็นต้น ผลการประเมินความ
เหมาะสมของดินทางกายภาพในเขตน้ีพบว่า อยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลางถึงสูงต่อการปลูกพืช ซึ่งอาจ
มีข้อจํากัดบางประการในการใช้ที่ดิน พ้ืนที่เขตเกษตรก้าวหน้าสามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต
ได้เป็น 3 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน ได้ดังน้ี 
 1) เขตทํานา (หน่วยแผนที่ 221) 
     มีเน้ือที่ 4,001 ไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรืองค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบเป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงตํ่า พ้ืนที่เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการปลูกข้าวโดยอาศัยนํ้าฝนเป็น
หลัก ดังน้ันในช่วงฤดูฝน ถ้ามีฝนทิ้งช่วงก็จะมีผลกระทบต่อข้าวที่ปลูกได้ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดินและเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับ
พืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
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     (2) ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ ในแปลงนาข้าว เพ่ือควบคุมระดับการแช่ขัง 
ของน้ําในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
     (3) พิจารณาดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
     (4) ควรมีการขุดลอกคลองและเพ่ิมท่อลอดตามถนนสายหลักที่สร้างขวางทางเดินนํ้า เพ่ือ
การระบายนํ้าในพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ให้เกิดนํ้าแช่ขังเป็นเวลานานจนต้นข้าวเสียหาย 
  2) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 222) 
 มีเน้ือที่ 1,618 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน ใน
เขตน้ีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างเรียบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบเป็นดินลึกถึงลึกมาก มี
การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลาง  สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง เป็นต้น พ้ืนที่เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพื่อการ
ปลูกพืชไร่พ้ืนที่ที่อาศัยนํ้าฝน หากมีการพัฒนาชลประทานและระบบส่งนํ้าแล้ว เกษตรกรสามารถ
เปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชไร่มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือ พืชผัก ทําเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม
ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 3) เขตปลูกไม้ผล/ ไม้ยืนต้น/ พืชผัก (หน่วยแผนที่ 223) 
 มีเน้ือที่ 626 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน ในเขตน้ี
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไม้ผลหรือ
พืชผัก ซึ่งไม้ผลที่พบมาก เช่น มะม่วงหิมพานต์ และมะม่วง เป็นต้น ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส  
เป็นต้น  พ้ืนที่เขตนี้มีศักยภาพปานกลางถึงสูงสําหรับปลูกไม้ผลหรือพืชผัก 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่เขตเกษตรพัฒนา 
     (1) แปลงนาข้าว ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในให้สม่ําเสมอ เพ่ือควบคุมระดับการ
แช่ขังของนํ้าในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
     (2) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดิน และเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
สําหรับพืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (3) ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
     (4) แนะนําให้มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมถึงการแนะนําส่งเสริมให้มีการปลูกพืช และไถพรวนขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 
     (5) พัฒนาองค์กรเกษตร ในเขตดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้ งในด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูงและคุณภาพของปัจจัยการผลิต 
ที่ต้องอยู่ในระดับที่ดี เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช และกิ่งพันธ์ุ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งมีผลต่อ
การลงทุนของเกษตรกร การควบคุมคุณภาพของผลผลิต การจัดการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นระบบ 
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1.2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 
    มีเน้ือที่ 2,999 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน พ้ืนที่
เขตน้ีถูกกําหนดให้เป็นเขตการเกษตร ที่ต้องมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจํากัดของการใช้ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมต่างๆ เช่น ดินเป็นทรายจัดหรือดินค่อนข้างเป็นดินทรายซึ่งมีผลต่อความสามารถในการอุ้ม
นํ้าที่เป็นประโยชน์ต่อพืชตํ่า รวมท้ังปริมาณธาตุอาหารพืชในดินมีปริมาณตํ่า โดยผลการประเมินความเหมาะสม
ของที่ดินเขตน้ีสําหรับการปลูกข้าวและพืชไร่อยู่ในระดับเหมาะสมเล็กน้อย จากข้อจํากัดการใช้ที่ดินดังกล่าว
ข้างต้นจึงจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาปรับปรุงและมีมาตรการเฉพาะเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ให้
สูงขึ้นรวมถึงการป้องกันระบบนิเวศมิให้เสื่อมโทรมจากการใช้พ้ืนที่ในเขตน้ี ดังน้ันหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
จึงจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่เขตน้ีเป็นพิเศษ โดยเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตรน้ี
สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดินได้ดังน้ี 
    1) เขตทํานา (หน่วยแผนที่ 231) 
     มีเน้ือที่ 1,501 ไร่ หรือร้อยละ  0.20 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอน
บน มีสภาพพ้ืนราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้า
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินเป็นทรายจัดหรือค่อนข้างเป็น
ทราย เป็นดินต้ืน เป็นดินเค็ม บางพ้ืนที่มีการท่วมขังของน้ํา พ้ืนที่ในเขตน้ีดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูก
ข้าวเล็กน้อย สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกข้าวโดยอาศัย
นํ้าฝนเป็นหลัก  
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนาแก้ปัญหา ดินเป็นทรายจัด 
หรือดินค่อนข้างเป็นดินทราย ดินต้ืน และพ้ืนที่นํ้าท่วมขัง พร้อมทั้งปรับปรุงบํารุงดิน อนุรักษ์ดินและนํ้า ตามแนวทาง
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
     (2) พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาและปรับเปลี่ยนข้าวพันธ์ุดีให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ โดยยึดแนวทางการใช้ที่ดินแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางทฤษฎี
ใหม ่หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
     (3) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรในเขตนี้ 
     (4) ควรลดพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เป็นระบบเกษตรผสมผสาน 
    2) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 232) 
     มีเน้ือที่ 1,430 ไร่ หรือร้อย 0.19 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้าดีถึงมากเกินไป ดินมีปัญหา
ความอุดมสมบู รณ์ ตามธรรมชาติ ตํ่ า ดินเป็ นทรายจัด และดินต้ืน พ้ื นที่ ในเขตน้ี ดินมี ความเหมาะสม 
สําหรับการปลูกพืชไร่เล็กน้อย 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเร่งรัดพัฒนาระบบชลประทานเพื่อปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการปลูกพืชล้มลุก มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือพืชผัก 
     (2) ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่เขตน้ี โดยเฉพาะบริเวณ 
ที่มีการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชไร่ เพราะลักษณะการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีการไถพรวนเตรียมพ้ืนที่ทุกปี มี
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แนวโน้มของการเกิดการชะล้างผิวหน้าดินได้สูงในช่วงต้นฤดูฝนซึ่งไม่มีพืชปกคลุมผิวหน้าดิน ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
สามารถเลือกปฏิ บั ติได้ทั้ งการใช้ระบบพืช เช่น การปลูกพืชขวางแนวความลาดชัน การปลูกพืชสลับแถว 
และการปลูกหญ้าแฝกขวางแนวความลาดชัน แต่บริเวณที่มีความลาดชันสูงอาจต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําเชิงกล
โดยจัดทําคันดินขวางแนวความลาดชัน การทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนที่และสามารถทําร่วมกับการอนุรักษ์ดินโดยใช้
ระบบพืชด้วย 
     (3) ปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และลักษณะทางกายภาพ 
ของดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง  ๆเช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างของดินให้ดีขึ้นทําให้ดินร่วนซุย เพ่ิมการอุ้มนํ้าของดินให้ดีขึ้น 
     (4) ดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่เขตน้ี รวมท้ังการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ลําคลองสาธารณะ ให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
     3) เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก (หน่วยแผนที่ 233) 
     มีเน้ือที่ 68 ไร่ สภาพพ้ืนที่ในเขตน้ีมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่น
ลอนลาด ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําดีถึงมากเกินไป ดินมีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ดินเป็นทราย
จัด และดินต้ืน พ้ืนที่ในเขตนี้ดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร่เล็กน้อย 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนาแก้ปัญหาดินเป็นทรายจัด และ
ดินต้ืน พร้อมทั้งปรับปรุงบํารุงดินอนุรักษ์ดินและนํ้า ตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน 
     (2) พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นา จัดทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่โดยเน้นการเลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือทําประมง 
     (3) บริเวณที ่มีความลาดชันสูง สนับสนุนการปลูกสวนป่าและไม้โตเร็ว
ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
     (4) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรในเขตนี้ 
 4) เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (หน่วยแผนท่ี 260) 
 มีเน้ือที่ 396 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน สภาพการใช้
ที่ดินที่พบเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงตํ่า มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอน
ลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด ไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว ควาย แพะ แกะ 
ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ สัตว์ตัวเล็กๆ เช่น กระต่าย หรือหนูบางชนิด ก็กินหญ้าเช่นเดียวกัน บางครั้งเด็กๆ 
อาจจะเคยเห็นแมวหรือสุนัขเล็มยอดหญ้า  การปลูกหญ้าทําทุ่งเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพที่เอื้อประโยชน์
แก่สัตว์ เป็นเรื่องที่ใช้ความรู้ ทั้งด้านพืช ดิน ปุ๋ย รวมทั้งการเลี้ยง และดูแลสัตว์ด้วย พื้นที่ที่จะใช้ปลูก 
อาจทําได้ในพ้ืนที่ขนาดต่างๆ เช่น อาจปลูกแบบหญ้าสวนครัว ในพ้ืนที่ที่ว่าง สําหรับตัดให้สัตว์กิน หรือ
ปลูกเป็นทุ่งใหญ่ สําหรับปล่อยสัตว์เข้าไปแทะเล็ม หรืออาจปลูกผสมผสานแซมในสวนไม้ผล เช่น 
มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ แล้วเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป ทําให้เกิดรายได้เสริมแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ไปในตัว จาก
การศึกษาพบว่าบริเวณพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน นอกจากเกษตรกรทําเกษตรกรรมด้านการปลูก
พืชแล้ว เกษตรกรยังเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วย โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ โค หรือกระบือ วัตถุประสงค์
ของการเลี้ยงที่สําคัญคือ เพ่ือใช้ในการบริโภค ตลอดจนการเลี้ยงไว้เพ่ือจําหน่ายและไว้ใช้แรงงาน ซึ่งมี
ความจําเป็นต้องมีพ้ืนที่ในเขตนี้เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ดังกล่าว 
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 1.3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนที่ 3) 
  มีเน้ือที่ 8,536  ไร่ หรือร้อยละ 1.11 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน พ้ืนที่ของเขตน้ีเป็น
บริเวณที่ต้ังของหมู่บ้านและสถานท่ีราชการ  8,148  ไร่ เขตโรงงานอุตสาหกรรม 25 ไร่ และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน  ๆได้แก่ 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ร้าง สถานีบริการนํ้ามัน สุสาน ป่าช้า อีกประมาณ  363 ไร่  
  ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน ควรเร่งศึกษาปัญหาและความต้องการ 
ของท้องถิ่น ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง 
ตามความต้องการของชุมชน ในประเด็นปัญหาบางเรื่องที่ เกินขีดความสามารถของท้องถิ่น ทางหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบนควรทําเรื่องถึงส่วนราชการที่เก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนในการศึกษาปัญหา แนวทาง การแก้ไข จัดทําโครงการและงบประมาณเพื่อการดําเนินการต่อไป  
 1.4 เขตแหล่งน้ํา (หน่วยแผนที่ 4) 
  มีเนื้อที่  1,625 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน พื้นที่ของ
เขตนี้เป็นบริเวณแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ และแหล่งนํ้าผิวดินที่สร้างขึ้น  
  ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  (1) ควรเร่งดําเนินการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพ่ิมเติม แต่ต้องคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบการพิจารณาดังกล่าว 
  (2) ควรมีการบํารุงรักษาและขุดลอกแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเก็บกักนํ้า 
  (3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน ควรเร่งจัดทําโครงการเพ่ือ
จัดหาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาของเกษตรกรและประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก โดย
จัดทํากรอบแผนการดําเนินการตามลําดับความสําคัญ 
  (4). บริเวณพ้ืนที่ลุ่มในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง
ควรมีการตรวจสอบ ป้องกันและดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครองพ้ืนที่ ในเขตน้ีเพราะเป็นที่
สาธารณประโยชน์ สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ลุ่มตํ่าไม่เหมาะสําหรับการนําที่ ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรม  
ควรคงสภาพไว้เพ่ือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศต่อไป 
 1.5 เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด (หน่วยแผนที่ 5) 
  มีเน้ือที่ 1,645 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน แบ่งออกเป็น 
  1.5.1 พื้นที่ชุ่มน้ํา (หน่วยแผนที่ 510) 
 มีเน้ือที่  1,138 ไร่ หรือร้อยละ  0.15 ของเน้ือที่ลุ ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบน
พ้ืนที่เขตน้ีเป็นบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มช้ืนแฉะ มีนํ้าท่วมขัง  ชาวบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี โดย
กําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า เป็นพ้ืนที่รองรับนํ้า
ในช่วงฤดูนํ้าหลาก 
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 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่  
 (1) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบนควรเร่งรัด
ศึกษาสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวและพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มนํ้า พร้อมทั้งกําหนดมาตรการในการ
ป้องกันและรักษาพ้ืนที่ให้คงสภาพ เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดไป 
 (2) บริเวณพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง
ควรมีการตรวจสอบ ป้องกันและดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครองพื้นที่ในเขตน้ี เพราะเป็นที่
สาธารณประโยชน์ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มตํ่าไม่เหมาะสําหรับการนําที่ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรม ควรคงสภาพไว้เพ่ือ
การรักษาสมดุลทางนิเวศต่อไป 
 1.5.2 พื้นที่อ่ืนๆ (หน่วยแผนที่ 520) 
 มีเนื้อที่  507 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายวมตอนบนได้แก่ 
ที่ทิ้งขยะ บ่อดิน บ่อทราย พ้ืนที่ถม เป็นต้น 

 
ตารางที่ 5-3  เขตการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ํายวมตอนบน 

หน่วยแผนท่ี เขตการใช้ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี  

ไร่ ร้อยละ 
1 เขตป่าไม้ 746,414 97.20 

1.1    เขตพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 693,821 90.35 
111    เขตคุ้มครองสภาพป่า 596,383 77.66 
112    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 7,243 0.94 
113    เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 90,195 11.74 

1.2 เขตพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 44,123 5.75 
121    เขตบํารุงรักษาสภาพป่า 29,809 3.88 
122    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 468 0.07 
123    เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 13,846 1.80 

1.3 เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฏหมาย 8,470 1.10 
131    เขตบํารุงรักษาสภาพป่า 5,677 0.74 
132    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 2,793 0.36 
2 เขตเกษตรกรรม 9,893 1.26 

2.1 เขตเกษตรพัฒนา 253 0.01 
211    เขตทํานา 64 ns 
212    เขตปลูกพืชไร่ 114 0.01
213    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 75 ns 
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ตารางที่ 5-3  (ต่อ) 

หน่วยแผนท่ี เขตการใช้ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี  

ไร่ ร้อยละ 
2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า 6,245 0.81  

221    เขตทํานา 4,001 0.52 
222    เขตปลูกพืชไร่ 1,618 0.21 
223    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 626 0.08 

2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 2,999 0.39 
231    เขตทํานา 1,501 0.20 
232    เขตปลูกพืชไร่ 1,430 0.19 
233    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 68  ns  

2.4 เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 396 0.05 
260    เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 396 0.05 
3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 8,536 1.11 

310    หมู่บ้านและสถานท่ีราชการ 8,148 1.06
320    เขตโรงงานอุตสาหกรรม 25 ns
360    สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 363 0.05
4 เขตแหล่งน้ํา 1,625 0.21 

400    เขตแหล่งน้ํา 1,625 0.21 
5 เขตพ้ืนท่ีอื่นๆ 1,645 0.21 

510    พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 1,138 0.15
520    เขตพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 507 0.07

รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 768,113 100.00 
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5.2.3 เขตการใช้ที่ดินลุ่มน้าํสาขาแม่น้ําเมยตอนล่าง 
การกําหนดเขตการใช้ที่ดินในบริเวณลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง มีเน้ือที่ 1,344,769 ไร่ หรือ 

2,151.63 ตารางกิโลเมตร สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินของลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่างน้ีได้ 5 เขต 
ได้แก่ เขตป่าไม้ เขตเกษตรกรรม  เขตชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง เขตแหล่งนํ้า และเขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด  ดัง
ตารางที่ 5-4 และรูปที่ 5-4  (ดูข้อ 5.1 แผนการใช้ที่ดินลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าสาละวิน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1.1 เขตป่าไม้ 
  มีเน้ือที่ 1,211,694 ไร่ หรือร้อยละ  90.10 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง พ้ืนที่เขตน้ี
เป็นบริเวณท่ีมีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่เตรียม
ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และบริเวณที่มีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินเขตพ้ืนที่ป่าไม้น้ี 
เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการประกาศเขตและมาตรการของการใช้ที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีต่าง  ๆ
ดังกล่าว สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขตย่อย คือ เขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าเศรษฐกิจ นอกจากน้ี 
ยังมีป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมายอีก 1 เขต คือ เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1.1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
    มีเน้ือที่ 1,048,045 ไร่ หรือร้อยละ 77.93 ของเน้ือที่ลุ่มลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 
พ้ืนที่เขตนี้กําหนดไว้เพ่ือการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ป่าที่หายาก ตลอดจนการ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศเพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินถล่ม การชะล้างพังทลายของ
ดิน รวมถึงประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน เขตน้ีครอบคลุมพ้ืนที่เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกเขตการใช้ทรัพยากร
และที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 
  1) เขตคุ้มครองสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 111) 
  มีเน้ือที่ 742,828 ไร่ หรือร้อยละ 55.24 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 
พื้นที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์ ประกอบกับสภาพปัจจุบันยังคงเป็นป่า
ไม้ที่สมบูรณ์ หรือป่าละเมาะบางส่วน นอกจากน้ียังรวมถึงพ้ืนที่สวนป่าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่พบในบริเวณท่ีมี
ความลาดชันสูง  
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     จากการที่รัฐบาลมีนโยบายท่ีเด่นชัดในการรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเฉพาะบริเวณ 
ที่เป็นป่าสมบูรณ์ให้คงสภาพอยู่เพ่ือรักษาความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาภายในพ้ืนที่ ดังน้ันข้อเสนอแนะใน
การใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงควรดําเนินการดังน้ี 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
     (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
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     (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
  2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 112) 
   มีเน้ือที่ 25,326 ไร่ หรือร้อยละ 1.88 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 
พื้นที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็น
ป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกพ้ืนที่ โดยการตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดินมาใช้
ด้านเกษตรกรรมในระยะเวลาหน่ึง เมื่อดินเสื่อมสภาพลง ผลผลิตทางการเกษตรกรรมเริ่มลดลงจนไม่คุ้ม
กับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง แต่เนื่องจากพื้นที่นี้มีลูกไม้ของพันธ์ุ
ไม้ด้ังเดิม ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและปรับสภาพได้ระดับหน่ึง ถ้าไม่มีการรบกวนพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สภาพป่าที่เสื่อมโทรมสามารถฟื้นตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีก
ครั้ง พ้ืนที่เขตนี้พบบริเวณทางตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลัก 
       แนวทางการพัฒนา 
       (1) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 ให้ความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินพ้ืนที่ป่าไม้และให้ดําเนินการต่อไป” โดย
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้าม 
ล่าสัตว์ป่าและป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 และ ช้ันที่ 2) กําหนดให้กรมป่าไม้
สํารวจพ้ืนที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน 
       (2) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2540 เรื่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่” เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่
เหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้ อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้งการ
ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่  
       (3) ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ โดย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการควบคุม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ เพื่อนํากลับมา
ใช้เพ่ือการเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายที่กําหนดไว้ 
       (4) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดทําแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
ธรรมชาติหรือกิจกรรมจากมนุษย์ เพ่ือให้ป่ามีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว 
       (5) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในพ้ืนที่ 
  3) เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนท่ี 113) 
   มีเน้ือที่ 279,891 ไร่ หรือร้อยละ 20.81 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมย
ตอนล่าง พ้ืนที่เขตน้ีอยู่ในเขตป่าตามกฎหมาย ดังนั้นมาตรการการใช้ที่ดินดังกล่าวควรเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 ซึ่งมาตรการการใช้ที่ดินดังกล่าวของเขตนี ้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพื้นที ่เพื ่อการ
อนุรักษ์ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัด
ต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดินมาใช้ด้านการเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยส่วน
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ใหญ่เกษตรกรใช้พื้นที่เพื่อการปลูกพืชไร่หรือทําไร่เลื่อนลอย แต่เน่ืองจากข้อจํากัดของลักษณะทาง
กายภาพของดินและสภาพภูมิประเทศในเขตนี้ไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรม ทั้งนี้เนื่องจากดิน
ที่พบส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนหรือสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการใช้พ้ืนที่อย่างผิด
วิธีอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ โดยเฉพาะปัญหาดินถล่ม หรือเกิดการชะล้างพังทลายของ
ดิน ดังน้ัน จึงต้องเร่งดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ในเขตนี้ให้กลับมาเป็นสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตน้ีดินถูกเกษตรกรบุกรุกและจับจองเพ่ือการทําเกษตรกรรม
ต่อเน่ืองมานาน จึงมีปัญหาเรื่องสิทธิทํากินของเกษตรกรในพ้ืนที่ แต่จากการที่รัฐบาลมีแนวทางการแก้ปัญหา
ที่ ดินทํากินของราษฎรในเขตป่าไม้ ดังน้ันการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ีต้องดําเนินการให้ เป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมายและป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลมีมติยืนยันที่ไม่นําพ้ืนที่ดังกล่าวไปปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ทั้งน้ีให้กรมป่าไม้ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าวให้ชัดเจนและให้ใช้แผนที่ทางอากาศของ
กรมแผนที่ทหารเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครอง โดยมีเง่ือนไขคือ 
 - กรณีราษฎรเข้าอยู่อาศัย และทํากินก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ ป่าไม้ 
ตามกฎหมายคร้ังแรก ให้กรมป่าไม้จัดทําขอบเขตบริเวณท่ีอยู่อาศัยและที่ทํากินให้ชัดเจน ห้ามขยายพื้นที่เพ่ิมเติม
และรับรองสิทธิที่ดินตามกฎหมาย แต่ถ้าพ้ืนที่ดังกล่าวเส่ียงต่อการคุกคามระบบนิเวศ ต้องช่วยเหลือให้ราษฎรมี
ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินแห่งใหม่ หรือย้ายออกไปอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภคและการฝึกอาชีพ โดยพ้ืนที่เดิมที่ย้ายราษฎรออกให้ดําเนินการฟ้ืนฟูด้วยการปลูกป่าต่อไป 
 - กรณีราษฎรอาศัยอยู่หลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ ป่าไม้ตามกฎหมาย 
ครั้งแรก ให้กรมป่าไม้เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ไปอาศัยในพ้ืนที่รองรับที่จัดไว้ โดยมีการสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภคการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการรับรองสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย หากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันที
ให้ ควบคุมมิ ให้มี การขยายพ้ืนที่ เพ่ิ ม โดยจะต้องจัดระเบียบที่ อยู่อาศั ยและที่ ทํ ากิน ให้ เพี ยงพอ 
ต่อการดํารงชีพ โดยพ้ืนที่เดิมที่ย้ายราษฎรออกให้ดําเนินการฟ้ืนฟูด้วยการปลูกป่าต่อไป 
 - ในกรณีที่ จําเป็นต้องจัดทําขอบเขตบริเวณที่ทํากินให้ กับราษฎร ตามผล 
การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองในพ้ืนที่เขตน้ี หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องควรหามาตรการในการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้าเป็นพิเศษ สําหรับพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและลักษณะทางกายภาพของดินเป็นดินต้ืน 
 นอกจากนี้ยังมีแผนและมาตรการป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่า 
(พ.ศ. 2551-2555) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 โดยให้มีโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2551-2552  
  1.1.2 เขตป่าเศรษฐกิจ 
    มีเน้ือที่ 147,655 ไร่ หรือร้อยละ 10.98 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง พ้ืนที่เขต
น้ีกําหนดไว้เพ่ือเป็นแหล่งผลิตไม้และของป่า โดยจัดทําในรูปแบบของป่าชุมชนเพ่ือให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และของป่า หรือให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการปลูกป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ 
ให้ภาคเอกชนทําการปลูกป่าในบริเวณป่าเสื่อมโทรม โดยท่ีพ้ืนที่ในเขตน้ีเป็นบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติเฉพาะ
บริเวณเขตพ้ืนที่ที่เป็นป่าเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกเขตการใช้ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ 
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ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและบริเวณเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3 4 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการกําหนด 
ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าโดยจําแนกพ้ืนที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินออกแล้ว 
    เขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจน้ี เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลการสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สามารถจําแนกออกเป็นบริเวณท่ีมีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ บริเวณที่มีสภาพป่าไม้เสื่อมโทรมหรือไม้ละเมาะ ซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการทําไม้และทําการเกษตรในอดีต และพ้ืนที่ที่มีการทําการเกษตรและ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เป็นพ้ืนที่รอการพิสูจน์สิทธ์ิ โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลสภาพพ้ืนที่และ
ลักษณะทางกายภาพของดินบริเวณที่เกษตรกรบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ สามารถกําหนดเขตการใช้ที่ดินได้เป็น 3 เขต โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
    1) เขตบํารุงรักษาสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 121) 
     มีเน้ือที่  72,804 ไร่ หรือร้อยละ 5.41 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง พ้ืนที่
ในเขตน้ีมีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
 (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
 (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
 เพ่ือเป็นการรักษาสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์และให้ทรัพยากรป่าไม้มีผลผลิต
สม่ําเสมอตลอดไป ในขณะเดียวกันควรกําหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการหาของป่า
ร่วมกันระหว่างองค์กรของราษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ที่รับผิดชอบและเสริมความรู้ให้กับ
ราษฎรในพ้ืนที่ให้เห็นความสําคัญของป่าไม้ 
 2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 122) 
     มีเน้ือที่  3,735 ไร่ หรือร้อยละ  0.28 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง พ้ืนที่
เขตน้ีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
ด้านเศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ีเคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัดต้นไม้เพ่ือ
ใช้ประโยชน์และนําที่ ดินมาใช้ ด้านเกษตรกรรม แต่เน่ืองจากข้อจํากัดของลักษณะทางกายภาพของดิน 
และสภาพภูมิประเทศในเขตน้ีไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตร ทั้งน้ีเน่ืองจากดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนหรือ
สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันเกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดินเสื่อมโทรมลง ผลผลิตทางการเกษตรกรรมเร่ิมลดลง
จนไม่คุ้มกับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า และเน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณ
น้ีมีลูกไม้ของพรรณไม้ด้ังเดิม ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและปรับสภาพได้ระดับหน่ึง ถ้าไม่มีกิจกรรมท่ีจะรบกวนพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่ างย่ิ งการใช้ ที่ ดิ นดั งกล่ าวเพ่ื อการเกษตรกรรม สภาพป่ าที่ เสื่ อมโทรมจะสามารถ 
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ฟ้ืนตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีกครั้ง จึงควรให้พ้ืนที่บริเวณน้ีกลับคืนสู่สภาพป่าตามธรรมชาติดังเดิม  
หรือใช้พ้ืนที่น้ีปลูกไม้โตเร็วในลักษณะของสวนป่าเศรษฐกิจหรือป่าชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) กําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุกพ้ืนที่ในเขตน้ีเพ่ือ
นํากลับมาใช้ด้านการเกษตรกรรม  
     (2) ควรจัดทําแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติหรือ
กิจกรรมจากมนุษย์ เพ่ือให้ป่าไม้มีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
     (3) ควรจัดการอบรมแนะนําให้ราษฎรในพ้ืนที่ข้างเคียงได้เห็นถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ 
 3) เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนที่ 123) 
     มีเน้ือที่ 71,116 ไร่ หรือร้อยละ 5.29 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 
พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในเขตป่าตามกฎหมาย พ้ืนที่ในเขตน้ีจึงเป็นพ้ืนที่รอการพิสูจน์สิทธ์ิ ดังน้ันมาตรการการใช้ที่ดิน
ดังกล่าวควรเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งมาตรการการใช้ที่ดินพ้ืนที่ในเขตน้ีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดให้เป็นป่าไม้เพ่ือการใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ีเคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกโดยการตัด
ต้นไม้และนําที่ ดินมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ พืชไร่หรือไร่หมุนเวียน หรือบริเวณที่ เป็นดินต้ืน 
ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้ที่ ดินเพ่ือการเกษตรกรรมเน่ืองจากข้อจํากัดดังกล่าว เมื่อเวลาฝนตกจึงมีแนวโน้ม 
ของการเกิดการชะล้างพังทลายของดินในระดับค่อนข้างสงู ทําให้หน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูญเสีย
ไป นอกจากนั้นจะเกิดผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินที่ ถูกพัดพามาในบริ เวณตอนล่าง 
ของลุ่มนํ้าและแหล่งนํ้าธรรมชาติ จึงไม่ควรนําพ้ืนที่บริเวณน้ีมาใช้ทางด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจทั่วไป  
แต่ควรใช้พ้ืนที่น้ีปลูกไม้โตเร็วในลักษณะของสวนป่าเศรษฐกิจหรือป่าชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตน้ีที่ดินถูกบุกรุกและจับจองเพ่ือการทําเกษตรกรรม 
อย่างต่อเน่ืองมานาน จึงมีปัญหาเรื่องสิทธิทํากินของราษฎร ดังน้ันแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาจะต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่ในขณะที่ผลการตรวจสอบพิสูจน์
การครอบครองที่ ดํ าเนินการโดยกรมป่าไม้ ยังไม่แล้วเสร็จ  ควรเร่งดําเนินการอบรมแนะนํา 
ให้ ราษฎรในพ้ืนที่ ได้ เห็ นความสํ าคัญของทรัพยากรป่าไม้  การมี ส่ วนร่วมในการดูแลรักษาป่ าไม้ 
และดําเนินโครงการเพ่ือการเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจมาเป็นการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจแทน  
ส่วนบริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรมควรกําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุกพ้ืนที่
ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม ควรปล่อยให้พันธ์ุไม้มีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติเพ่ือเป็นป่าไม้ 
ที่สมบูรณ์ต่อไป หรือให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และ
ควรกําหนดมาตรการอนุรักษ์ ดินและน้ําให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้ เกิดการทําการเกษตร 
แบบยั่งยืนต่อไป 
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  1.1.3 เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ 13) 
 มีเน้ือที่ประมาณ 15,994 ไร่ หรือร้อยละ 1.19 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 
เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด เป็นบริเวณที่อยู่นอกเขตป่าตามกฎหมาย แต่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นป่าสมบูรณ์
หรือป่าเสื่อมโทรม และพบว่าบางพ้ืนที่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชน และอาศัยป่าดังกล่าวในการหาของป่าเพ่ือ
มาบริโภคภายในครัวเรือนหรือจําหน่าย 
  1) เขตบํารุงรักษาสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 131) 
   มีเน้ือที่ 9,533 ไร่ หรือร้อยละ  0.71 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง  
พ้ืนที่ในเขตนี้มีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ หรือป่าละเมาะ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
     (2) ควรมีการบํารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ 
     (3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 
 (4) ถ้าบริเวณน้ีมีการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
ควรรีบดําเนินการปลูกป่าทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการขยายพ้ืนที่ของการบุกรุกต่อไป 
 (5) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่ 
 เพ่ือเป็นการรักษาสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์และให้ทรัพยากรป่าไม้มีผลผลิต
สม่ําเสมอตลอดไป ในขณะเดียวกันควรกําหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการหาของป่า
ร่วมกันระหว่างองค์กรของราษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯที่รับผิดชอบและเสริมความรู้ให้กับ
ราษฎรในพ้ืนที่ให้เห็นความสําคัญของป่าไม้ 
  2) เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนท่ี 132) 
   มีเน้ือที่ 6,461 ไร่ หรือร้อยละ 0.48  ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 
พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่ควรสงวนพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ี
เคยเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่อมามีการบุกรุกที่ดิน มีการตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และนําที่ดิน
มาใช้ด้านเกษตรกรรมในระยะเวลาหน่ึง เมื่อดินเสื่อมสภาพลงส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจนไม่
คุ้มกับการลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง แต่เน่ืองจากพ้ืนที่น้ีมีลูกไม้ของพันธ์ุไม้
ด้ังเดิม ถ้าไม่มีการรบกวนพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการใช้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือการเกษตรกรรม สภาพป่าไม้ก็
สามารถกลับฟ้ืนตัวขึ้นมาเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้อีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 ชุมชนควรมีมาตรการในการป้องกันรักษาสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้คงสภาพดังกล่าวไว้ 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของพื้นที่ ในขณะเดียวกันหน่วยงาน 
ของรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรเร่งดําเนินการสํารวจและวางมาตรการป้องกันและรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์ 
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 1.2 เขตเกษตรกรรม 
 มีเน้ือที่ 97,092 ไร่ หรือร้อยละ 7.22 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง พ้ืนที่ เขต
การเกษตรน้ีเป็นบริเวณท่ีอยู่นอกเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตนี้เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือทํา
การเกษตร เช่น นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ยืนต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ดินสําหรับ
การเกษตรและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่น้ี สามารถแบ่งพ้ืนที่เขตการเกษตรเป็น 3 เขต คือ เขตเกษตรพัฒนา เขตเกษตร
ก้าวหน้า และเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) เขตเกษตรพัฒนา 
 พ้ืนที่ของเขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมในพ้ืนที่ชลประทาน (หน่วยแผนที่ 21) มี
เนื้อที่ 2,133 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง พื้นที่ในเขตนี้มีสภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง และเป็นพ้ืนที่ที่มกีารพัฒนาระบบน้ําชลประทานหรือระบบสูบนํ้า
ด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเพาะปลูก ดังน้ัน ในช่วงฤดูแล้งหลังจากการเก็บเก่ียวข้าวนาปี ในพ้ืนที่ที่มีปริมาณนํ้า
เพียงพอ เกษตรกรสามารถปลูกพืชครั ้งที ่สองโดยเฉพาะข้าวนาปรัง หรือพืชไร่ เช่น ถั ่วเหลือง 
ถั่วเขียว ถั่วลิสง เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ในเขตน้ีพบมากในบริเวณอําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ้ืนที่เขตเกษตร
พัฒนาสามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตได้เป็น 3 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน 
ได้ดังน้ี 
 (1) เขตทํานา (หน่วยแผนท่ี 211) 
 มีเน้ือที่ 1,246 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบเป็นดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายนํ้าเลว ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพื่อการปลูก
ข้าวโดยอาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก เกษตรกรสามารถเปลี่ยนการใช้ที ่ดินจากการปลูกข้าวมาเป็นการทํา
เกษตรผสมผสาน ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 (2) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนท่ี 212) 
 มีเน้ือที่ 854ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง ในเขตนี้สภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างเรียบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบเป็นดินลึกถึงลึกมาก มีการระบาย
นํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น พ้ืนที่เขตนี้กําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการปลูก
พืชไร่พ้ืนที่ที่มีการพัฒนาระบบนํ้าชลประทานแต่ระบบส่งนํ้าไม่ทั่วถึง หากมีระบบส่งนํ้าแล้ว เกษตรกร
สามารถเปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชไร่มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือ พืชผัก ทําเกษตรผสมผสาน 
ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 (3) เขตปลูกไม้ผล/ ไม้ยืนต้น/ พืชผัก (หน่วยแผนท่ี 213) 
 มีเน้ือที่ 33 ไร่ ในเขตน้ีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการ
ใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไม้ผลหรือพืชผัก ซึ่งไม้ผลที่พบมาก เช่น มะม่วงหิมพานต์ และมะม่วง 
เป็นต้น ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส  เป็นต้น  พ้ืนที่เขตน้ีมีศักยภาพปานกลางถึงสูงสําหรับปลูก
ไม้ผลหรือพืชผัก 
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แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ําหลักแม่น้ําสาละวิน 

     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่เขตเกษตรพัฒนา 
     (1) แปลงนาข้าว ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในให้สม่ําเสมอ เพ่ือควบคุมระดับการ
แช่ขังของนํ้าในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
     (2) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดิน และเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
สําหรับพืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (3) ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
     (4) แนะนําให้มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมถึงการแนะนําส่งเสริมให้มีการปลูกพืช และไถพรวนขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 
     (5) พัฒนาองค์กรเกษตร ในเขตดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้ งในด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูงและคุณภาพของปัจจัยการผลิต 
ที่ต้องอยู่ในระดับที่ดี เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช และกิ่งพันธ์ุ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งมีผลต่อ
การลงทุนของเกษตรกร การควบคุมคุณภาพของผลผลิต การจัดการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นระบบ 
 1.2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า 
  มีเน้ือที่ 54,709 ไร่ หรือร้อยละ  4.07 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง พ้ืนที่
เขตน้ีถูกกําหนดให้เป็นเขตการเกษตร ซึ่งลักษณะดินที่พบในที่ลุ่มส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก โดยสภาพพ้ืนที่ 
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสําหรับการทํา
นา ส่วนบริเวณที่เป็นที่ดอนมีสภาพพ้ืนที่ต้ังแต่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะ
ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวน้ี
ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง เป็นต้น บางพ้ืนที่มีแหล่งนํ้าที่
สมบูรณ์เพียงพอ เกษตรกรจะใช้พ้ืนที่เพ่ือทํานา ปลูกพืชผัก และไม้ผล ได้แก่ ไม้ผลผสม มะม่วง เป็นต้น 
นอกจากน้ันยังมีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น สัก ยูคาลิปตัส ยางพารา มะขาม สะเดา เป็นต้น ผลการประเมินความ
เหมาะสมของดินทางกายภาพในเขตน้ีพบว่า อยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลางถึงสูงต่อการปลูกพืช ซึ่งอาจ
มีข้อจํากัดบางประการในการใช้ที่ดิน พ้ืนที่เขตเกษตรก้าวหน้าสามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต
ได้เป็น 4 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน ได้ดังน้ี 

1) เขตเกษตรผสมผสาน (หน่วยแผนที่ 220) 
     มีเน้ือที่ 22 ไร่ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย ดินที่พบเป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปาน
กลางถึงสูง พ้ืนที่เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการเกษตรผสมผสาน  ดังน้ันในช่วงฤดูฝน ถ้ามีฝนทิ้งช่วงก็จะ
มีผลกระทบต่อข้าว พืชไร่ พืชผักที่ปลูกได้ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดินและเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับ
พืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
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     (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
     (3) ควรเพ่ิมกิจกรรมการผลิต พืช ปศุสัตว์ ประมง ให้มีความเกื้อกูลกัน 
 2) เขตทํานา (หน่วยแผนที่ 221) 
     มีเน้ือที่ 2,950 ไร่ หรือร้อยละ 0.22  ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรืองค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบเป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงตํ่า พ้ืนที่เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือการปลูกข้าวโดยอาศัยนํ้าฝนเป็น
หลัก ดังน้ันในช่วงฤดูฝน ถ้ามีฝนทิ้งช่วงก็จะมีผลกระทบต่อข้าวที่ปลูกได้ 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดินและเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับ
พืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (2) ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ ในแปลงนาข้าว เพ่ือควบคุมระดับการแช่ขัง 
ของน้ําในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
     (3) พิจารณาดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
     (4) ควรมีการขุดลอกคลองและเพ่ิมท่อลอดตามถนนสายหลักที่สร้างขวางทางเดินนํ้า เพ่ือ
การระบายนํ้าในพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ให้เกิดนํ้าแช่ขังเป็นเวลานานจนต้นข้าวเสียหาย 
  3) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 222) 
 มีเน้ือที่ 45,384 ไร่ หรือร้อยละ  3.37 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 
ในเขตน้ีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างเรียบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบเป็นดินลึกถึงลึกมาก มี
การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลาง  สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง เป็นต้น พ้ืนที่เขตน้ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพื่อการ
ปลูกพืชไร่พ้ืนที่ที่อาศัยนํ้าฝน หากมีการพัฒนาชลประทานและระบบส่งนํ้าแล้ว เกษตรกรสามารถ
เปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชไร่มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือ พืชผัก ทําเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม
ทําเกษตรอินทรีย์ได้ 
 4) เขตปลูกไม้ผล/ ไม้ยืนต้น/ พืชผัก (หน่วยแผนที่ 223) 
 มีเน้ือที่ 6,353 ไร่ หรือร้อยละ  0.48 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง  
ในเขตน้ีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี 
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับปานกลางถึงสูง สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไม้
ผลหรือพืชผัก ซึ่งไม้ผลที่พบมาก เช่น มะม่วงหิมพานต์ และมะม่วง เป็นต้น ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา  
ยูคาลิปตัส  เป็นต้น  พ้ืนที่เขตนี้มีศักยภาพปานกลางถึงสูงสําหรับปลูกไม้ผลหรือพืชผัก 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่เขตเกษตรพัฒนา 
     (1) แปลงนาข้าว ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในให้สม่ําเสมอ เพ่ือควบคุมระดับการ
แช่ขังของนํ้าในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
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     (2) ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มนํ้าของดิน และเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
สําหรับพืช ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     (3) ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของดิน 
     (4) แนะนําให้มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมถึงการแนะนําส่งเสริมให้มีการปลูกพืช และไถพรวนขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 
     (5) พัฒนาองค์กรเกษตร ในเขตดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้ งในด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูงและคุณภาพของปัจจัยการผลิต 
ที่ต้องอยู่ในระดับที่ดี เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช และกิ่งพันธ์ุ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งมีผลต่อ
การลงทุนของเกษตรกร การควบคุมคุณภาพของผลผลิต การจัดการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นระบบ 

1.2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 
    มีเน้ือที่ 33,742 ไร่ หรือร้อยละ 2.51 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง พ้ืนที่
เขตน้ีถูกกําหนดให้เป็นเขตการเกษตร ที่ต้องมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจํากัดของการใช้ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมต่างๆ เช่น ดินเป็นทรายจัดหรือดินค่อนข้างเป็นดินทรายซึ่งมีผลต่อความสามารถในการอุ้ม
น้ําที่เป็นประโยชน์ต่อพืชตํ่า รวมท้ังปริมาณธาตุอาหารพืชในดินมีปริมาณตํ่า โดยผลการประเมินความเหมาะสม
ของที่ดินเขตน้ีสําหรับการปลูกข้าวและพืชไร่อยู่ในระดับเหมาะสมเล็กน้อย จากข้อจํากัดการใช้ที่ดินดังกล่าว
ข้างต้นจึงจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาปรับปรุงและมีมาตรการเฉพาะเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ให้
สูงขึ้นรวมถึงการป้องกันระบบนิเวศมิให้เสื่อมโทรมจากการใช้พ้ืนที่ในเขตน้ี ดังน้ันหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
จึงจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่เขตน้ีเป็นพิเศษ โดยเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตรน้ี
สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขต ตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดินได้ดังน้ี 
    1) เขตทํานา (หน่วยแผนที่ 231) 
     มีเน้ือที่ 21,846 ไร่ หรือร้อยละ 1.62 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 
มีสภาพพ้ืนราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้า
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินเป็นทรายจัดหรือค่อนข้างเป็น
ทราย เป็นดินต้ืน เป็นดินเค็ม บางพ้ืนที่มีการท่วมขังของน้ํา พ้ืนที่ในเขตน้ีดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูก
ข้าวเล็กน้อย สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกข้าวโดยอาศัย
นํ้าฝนเป็นหลัก  
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนาแก้ปัญหา ดินเป็นทรายจัด 
หรือดินค่อนข้างเป็นดินทราย ดินต้ืน และพ้ืนที่นํ้าท่วมขัง พร้อมทั้งปรับปรุงบํารุงดิน อนุรักษ์ดินและนํ้า ตามแนวทาง
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
     (2) พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาและปรับเปลี่ยนข้าวพันธ์ุดีให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ โดยยึดแนวทางการใช้ที่ดินแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางทฤษฎี
ใหม ่หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
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     (3) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรในเขตนี้ 
     (4) ควรลดพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เป็นระบบเกษตรผสมผสาน 
    2) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 232) 
     มีเน้ือที่ 11,674 ไร่ หรือร้อยละ  0.87 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง มี
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้าดีถึงมากเกินไป ดินมี
ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ตํ่า ดินเป็นทรายจัด และดินต้ืน พ้ืนที่ ในเขตน้ี ดินมีความเหมาะสม 
สําหรับการปลูกพืชไร่เล็กน้อย 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเร่งรัดพัฒนาระบบชลประทานเพื่อปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการปลูกพืชล้มลุก มาเป็นการปลูกไม้ผลหรือพืชผัก 
     (2) ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่เขตน้ี โดยเฉพาะบริเวณ 
ที่มีการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชไร่ เพราะลักษณะการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีการไถพรวนเตรียมพ้ืนที่ทุกปี มี
แนวโน้มของการเกิดการชะล้างผิวหน้าดินได้สูงในช่วงต้นฤดูฝนซึ่งไม่มีพืชปกคลุมผิวหน้าดิน ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
สามารถเลือกปฏิ บั ติได้ทั้ งการใช้ระบบพืช เช่น การปลูกพืชขวางแนวความลาดชัน การปลูกพืชสลับแถว 
และการปลูกหญ้าแฝกขวางแนวความลาดชัน แต่บริเวณที่มีความลาดชันสูงอาจต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําเชิงกล
โดยจัดทําคันดินขวางแนวความลาดชัน การทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนที่และสามารถทําร่วมกับการอนุรักษ์ดินโดยใช้
ระบบพืชด้วย 
     (3) ปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และลักษณะทางกายภาพ 
ของดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง  ๆเช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างของดินให้ดีขึ้นทําให้ดินร่วนซุย เพ่ิมการอุ้มนํ้าของดินให้ดีขึ้น 
     (4) ดําเนินการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่เขตน้ี รวมท้ังการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ลําคลองสาธารณะ ให้มีการกักเก็บนํ้าได้ดีขึ้น 
     3) เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก (หน่วยแผนที่ 233) 
     มีเน้ือที่ 222 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง สภาพ
พ้ืนที่ในเขตนี้มีลักษณะเป็นลกูคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลืน่ลอนลาด ดินที่พบส่วนใหญ่มกีารระบายนํ้าดีถึงมากเกินไป 
ดินมีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ดินเป็นทรายจัด และดินต้ืน พ้ืนที่ในเขตน้ีดินมีความเหมาะสม 
สําหรับการปลูกพืชไร่เล็กน้อย 
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     (1) ควรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนาแก้ปัญหาดินเป็นทรายจัด และ
ดินต้ืน พร้อมทั้งปรับปรุงบํารุงดินอนุรักษ์ดินและนํ้า ตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน 
     (2) พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นา จัดทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่โดยเน้นการเลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือทําประมง 
     (3) บริเวณที ่มีความลาดชันสูง สนับสนุนการปลูกสวนป่าและไม้โตเร็ว
ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
     (4) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรในเขตนี้ 
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 4) เขตปศุสัตว์ (หน่วยแผนท่ี 240) 
 มีเนื้อที่ 194 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกปานกลางถึงลึก เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย 
และบางพ้ืนที่เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับตํ่าบางบริเวณ
มีการทํานาบนพื้นที ่ดอนหรือที ่เกษตรกรเรียกว่านาโคก พื ้นที ่ในเขตนี้ดินมีความเหมาะสมเพียง
เล็กน้อยเท่านั้นสําหรับการปลูกข้าว สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ที่ดินเพ่ือ
การปลูกหญ้าและเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสุกรเป็นส่วนใหญ่ เลี้ยงสัตว์ปีก รวมท้ังเป็นพ้ืนที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มัก
โดยอาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก พ้ืนที่เขตนี้พบมากบริเวณทางตอนกลางและตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลัก 
 5) เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (หน่วยแผนท่ี 260) 
 มีเน้ือที่ 6,314 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง สภาพการใช้
ที่ดินที่พบเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงตํ่า มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอน
ลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด ไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว ควาย แพะ แกะ 
ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ สัตว์ตัวเล็กๆ เช่น กระต่าย หรือหนูบางชนิด ก็กินหญ้าเช่นเดียวกัน บางครั้งเด็กๆ 
อาจจะเคยเห็นแมวหรือสุนัขเล็มยอดหญ้า  การปลูกหญ้าทําทุ่งเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพที่เอื้อประโยชน์
แก่สัตว์ เป็นเรื่องที่ใช้ความรู้ ทั้งด้านพืช ดิน ปุ๋ย รวมทั้งการเลี้ยง และดูแลสัตว์ด้วย พื้นที่ที่จะใช้ปลูก 
อาจทําได้ในพ้ืนที่ขนาดต่างๆ เช่น อาจปลูกแบบหญ้าสวนครัว ในพ้ืนที่ที่ว่าง สําหรับตัดให้สัตว์กิน หรือ
ปลูกเป็นทุ่งใหญ่ สําหรับปล่อยสัตว์เข้าไปแทะเล็ม หรืออาจปลูกผสมผสานแซมในสวนไม้ผล เช่น 
มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ แล้วเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป ทําให้เกิดรายได้เสริมแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ไปในตัว จาก
การศึกษาพบว่าบริเวณพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง นอกจากเกษตรกรทําเกษตรกรรมด้านการปลูก
พืชแล้ว เกษตรกรยังเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วย โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ โค หรือกระบือ วัตถุประสงค์
ของการเลี้ยงที่สําคัญคือ เพ่ือใช้ในการบริโภค ตลอดจนการเลี้ยงไว้เพ่ือจําหน่ายและไว้ใช้แรงงาน ซึ่งมี
ความจําเป็นต้องมีพ้ืนที่ในเขตนี้เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ดังกล่าว 
 1.3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนที่ 3) 
  มีเน้ือที่ 24,735 ไร่ หรือร้อยละ 1.84 ของเน้ือที่ลุ่มน้ําสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง พ้ืนที่ของเขตน้ีเป็น
บริเวณที่ต้ังของหมู่บ้านและสถานที่ราชการ  20,701 ไร่ เขตโรงงานอุตสาหกรรม 269 ไร่ ถนน  1,979  ไร่ และสิ่งปลูก
สร้างอ่ืน  ๆได้แก่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ร้าง สถานีบริการนํ้ามัน สุสาน ป่าช้า อีกประมาณ  1,786 ไร่  
  ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง ควรเร่งศึกษาปัญหาและความต้องการ 
ของท้องถิ่น ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง 
ตามความต้องการของชุมชน ในประเด็นปัญหาบางเรื่องที่ เกินขีดความสามารถของท้องถิ่น ทางหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่างควรทําเรื่องถึงส่วนราชการที่เก่ียวข้องโดยตรงเพื่อขอรับการ
สนับสนุนในการศึกษาปัญหา แนวทาง การแก้ไข จัดทําโครงการและงบประมาณเพื่อการดําเนินการต่อไป  
 1.4 เขตแหล่งน้ํา (หน่วยแผนที่ 4) 
  มีเนื้อที ่  8,517 ไร่ หรือร้อยละ  0.63 ของเนื้อที ่ลุ ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง พื้นที่
ของเขตน้ีเป็นบริเวณแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ และแหล่งนํ้าผิวดินที่สร้างขึ้น  
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  ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  (1) ควรเร่งดําเนินการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งนํ้าผิวดินเพ่ิมเติม แต่ต้องคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบการพิจารณาดังกล่าว 
  (2) ควรมีการบํารุงรักษาและขุดลอกแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเก็บกักนํ้า 
  (3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง ควรเร่งจัดทําโครงการเพื่อ
จัดหาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาของเกษตรกรและประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก โดย
จัดทํากรอบแผนการดําเนินการตามลําดับความสําคัญ 
  (4). บริเวณพ้ืนที่ลุ่มในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง
ควรมีการตรวจสอบ ป้องกันและดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครองพ้ืนที่ ในเขตน้ีเพราะเป็นที่
สาธารณประโยชน์ สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ลุ่มตํ่าไม่เหมาะสําหรับการนําที่ ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรม  
ควรคงสภาพไว้เพ่ือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศต่อไป 
 1.5 เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด (หน่วยแผนที่ 5) 
  มีเน้ือที่ 2,731  ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเน้ือที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง แบ่งออกเป็น 
  1.5.1 พื้นที่ชุ่มน้ํา (หน่วยแผนที่ 510) 
 มีเน้ือที่  212 ไร่ หรือร้อยละ  0.02 ของเนื้อที ่ลุ ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง 
พ้ืนที่เขตน้ีเป็นบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มช้ืนแฉะ มีนํ้าท่วมขัง  ชาวบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี โดย
กําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า เป็นพ้ืนที่รองรับนํ้า
ในช่วงฤดูนํ้าหลาก 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่  
 (1) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง ควรเร่งรัด
ศึกษาสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวและพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มนํ้า พร้อมทั้งกําหนดมาตรการในการ
ป้องกันและรักษาพ้ืนที่ให้คงสภาพ เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดไป 
 (2) บริเวณพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง
ควรมีการตรวจสอบ ป้องกันและดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครองพื้นที่ในเขตน้ี เพราะเป็นที่
สาธารณประโยชน์ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มตํ่าไม่เหมาะสําหรับการนําที่ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรม ควรคงสภาพไว้เพ่ือ
การรักษาสมดุลทางนิเวศต่อไป 
 1.5.2 พื้นที่อ่ืนๆ (หน่วยแผนที่ 520) 
 มีเน้ือที่  2,519 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของเนื้อที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเมยตอนล่าง  
ได้แก่ ที่ทิ้งขยะ บ่อดิน บ่อทราย พ้ืนที่ถม เป็นต้น 
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ตารางที่ 5-4  เขตการใช้ที่ดินลุ่มน้ําสาขาแม่แม่น้ําเมยตอนล่าง 

หน่วยแผนท่ี เขตการใช้ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี  

ไร่ ร้อยละ 
1 เขตป่าไม้ 1,211,694 90.10  

1.1    เขตพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 1,048,045 77.93 
111    เขตคุ้มครองสภาพป่า 742,828 55.24 
112    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 25,326 1.88 
113    เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 279,891 20.81 

1.2 เขตพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 147,655 10.98 
121    เขตบํารุงรักษาสภาพป่า 72,804 5.41 
122    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 3,735 0.28 
123    เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข 71,116 5.29 

1.3 เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฏหมาย 15,994 1.19 
131    เขตบํารุงรักษาสภาพป่า 9,533 0.71 
132    เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 6,461 0.48 
2 เขตเกษตรกรรม 97,092 7.22 

2.1 เขตเกษตรพัฒนา 2,133 0.16 
211    เขตทํานา 1,246 0.09
212    เขตปลูกพืชไร่ 854 0.06
213    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 33  ns  
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ตารางที่ 5-4  (ต่อ) 

หน่วยแผนท่ี เขตการใช้ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี  

ไร่ ร้อยละ 
2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า 54,709 4.07  

220    เขตเกษตรผสมผสาน 22  ns  
221    เขตทํานา 2,950 0.22  
222    เขตปลูกพืชไร่ 45,384 3.37  
223    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 6,353 0.48 

2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 33,742 2.51 
231    เขตทํานา 21,846 1.62 
232    เขตปลูกพืชไร่ 11,674 0.87 
233    เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผัก 222 0.02 

2.4 เขตปศุสัตว์ 194 0.01 
240    เขตปศุสัตว์ 194 0.01

2.5 เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 6,314 0.47 
260    เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 6,314 0.47 
3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 24,735 1.84 

310    หมู่บ้านและสถานท่ีราชการ 20,701 1.54
320    เขตโรงงานอุตสาหกรรม 269 0.02
340    ถนน 1,979 0.15
360    สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 1,786 0.13
4 เขตแหล่งน้ํา 8,517 0.63 

400    เขตแหล่งน้ํา 8,517 0.63 

5 เขตพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 2,731 0.21 
510    พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 212 0.02
520    เขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  2,519 0.19

รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 1,344,769 100.00 
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5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ ทําให้สามารถนํามาสร้างเป็นกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางใน
การกําหนดแผนพัฒนาต่อไป กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่เป็นตัวอย่างได้พอ
สังเขป ในการบริหารจัดการพื้นที่ตามสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแบ่งพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตร 
พื้นที่แหล่งนํ้า พื้นที่เมือง พื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมท้ังความ
หลากหลายทางชีวภาพ อย่างเหมาะสมและเกิดดุลยภาพ ดังน้ี 
 5.3.1 พื้นที่ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 
4 ประการ คือ 1) เพื่อธํารงไว้ซึ่งปัจจัยสําคัญของระบบสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสัตว์ และ
ระบบสนับสนุนการดํารงชีวิต เป็นการปรับปรุงป้องกันพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก การหมุนเวียนแร่ธาตุ
อาหารพืช ตลอดจนการทํานํ้าให้สะอาด 2) เพื ่อสงวนรักษาการกระจายของชาติพันธุ์ ซึ ่งขึ ้นกับ
โครงการขยายพันธุ์ต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปรับปรุงการป้องกันธัญญพืช สัตว์เลี้ยง และจุลินทรีย์ต่างๆ 
รวมทั ้งสิ ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนการคุ้มครองอุตสาหกรรม นานาชาติที ่ใช้
ทรัพยากรที ่มีชีวิตเป็นวัตถุดิบ 3) เพื ่อเป็นหลักประกันในการใช้พันธุ์พืชสัตว์และระบบนิเวศเพื่อ
ประโยชน์ในการยังชีพตามความเหมาะสม 4) เพื่อสงวนรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม 
ซึ่งเป็นมรดกล้ําค่าไว้ไปยังอนุชนรุ่นหลังรวมทั้งระบบสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น  

1) การอนุรักษ์ป่าไม้ มีความสําคัญอยู่ 4 ประการต่อระบบนิเวศน์สิ ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และลดสภาวะโลกร้อน คือ (ก) เพื ่อธํารงไว้ซึ ่งป ัจจัยสําคัญของระบบ
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสัตว์ และระบบสนับสนุนการดํารงชีวิต เป็นการปรับปรุงป้องกัน
พื้นที่เพื่อการเพาะปลูก การหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารพืช ตลอดจนการทํานํ้าให้สะอาด (ข) เพื่อสงวน
รักษาการกระจายของชาติพันธ์ุ ซึ่งขึ้นกับโครงการขยายพันธ์ุต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปรับปรุงการป้องกัน
ธัญญาพืช สัตว์เลี้ยง และจุลินทรีย์ต่างๆ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนการ
คุ้มครองอุตสาหกรรม นานาชาติที่ใช้ทรัพยากรที่มีชีวิตเป็นวัตถุดิบ (ค) เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้
พันธุ์พืชสัตว์และระบบนิเวศเพื่อประโยชน์ในการยังชีพตามความเหมาะสม และ (ง) เพื่อสงวนรักษา 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม ซึ่งเป็นมรดกล้ําค่าไว้ไปยังอนุชนรุ่นหลังรวมทั้งระบบสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น การบํารุงรักษาป่า ควรปฏิบัติ ดังน้ี  (กรมป่าไม้, 2560)  

(1) ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า  
(2) หาแหล่งทํามาหากินให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง เพ่ือเป็นการป้องกันการทําไร่เลื่อนลอย  
(3) ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน  
(4) ปิดป่าไม่อนุญาตให้มีการทําไม้  
(5) ใช้วัตถุอ่ืนทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้  
(6) ต้ังหน่วยป้องกันไฟป่า  
(7) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้เห็นความสําคัญ

ของป่าไม้ 
2) การเพ่ิมกําลังการผลิตป่าไม้ในแง่เศรษฐกิจ 
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ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือ
สัตว์อื่นๆ  เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่  คือ อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่
อยู่อาศัย และยารักษาโรค การเพิ่มกําลังการผลิต (productivity) ของป่าไม้ โดยให้เกษตรกรผลิตพืช 
หรือสัตว์เศรษฐกิจและต้องอาศัยการบริการของระบบนิเวศ สามารถผลิตในรูปเกษตรอินทรีย์ หรือวน
เกษตร ที่มีผลตอบแทนคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง ประกอบด้วยการผลิตพืช เช่น กาแฟ โกโก้ การผลิต
กล้วยไม้สกุลวานิลลา เพาะเห็ด พืชสุมนไพร การปศุสัตว์ เช่นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า การเลี้ยงชะมดกิน
กาแฟ  นํามาทําผลิตภัณฑ์กาแฟข้ีชะมด การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เช่น เพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน เป็นต้น 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับการดูแลและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเสถียรภาพการผลิตภาคป่าไม้ในอนาคต 

3) พัฒนาสัตว์ป่ามาเลี้ยงเสริมรายได้ป้องการสูญพันธ์ุ 
ทรัพยากรจากฐานชีวภาพในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก แต่เกษตรกรไม่สามารถ

นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ รัฐควรส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ป่ามาเลี้ยง เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ จะทํา
ให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แล้ว ยังช่วยให้สัตว์ป่าในธรรมชาติไม่สูญพันธุ์ และการเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าในกรงเชิงพาณิชย์ ยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศ เช่นกวาง นกปากขอ และไก่ฟ้า เป็นต้น 

4) ส่งเสริมนการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 
รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่า เพิ่มพื้นที่ป่า 26 ล้านไร่ สร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริม
ให้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่ มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยขณะน้ี
มีการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะก่อให้เกิดชุมชนไม้มีค่า
เพื่อเกษตรกร สําหรับไม้ทางเศรษฐกิจ มีทั้งหมด 58 ชนิด ประกอบด้วย ไม้สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก 
กระพี้เขาควาย สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ เคี ่ยม เคี ่ยมคะนอง เต็ง รัง 
พะยอม ตะเทียนทอง ตะเทียนหิน ตะเทียนชันตาแมว ไม้สกุลยาง สะเดา สะเดาเทียน ตะกู ยมหิน ยม
หอม นางพญาเสือโคร่ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา เสลา อินทนิลนํ้า 
ตะแบกเลือด นากบุด ไม้สกุลจําปี แคนา กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดียาธร มะหาด 
มะขามป้อม หว้า จามจุรี พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่
ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน และมะขาม (สํานักส่งเสริมการปลูกป่า, 2562)  
 5.3.2 พื้นที่เกษตรกรรม 

การใช้และอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตร ที่เกษตรกรใช้ผลิตพืชผล และให้เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน เพ่ือความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พืช
สมุนไพร ระบบนิเวศดินให้สมบูรณ์ ดังน้ี 

1) ปรับปรุงทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร โดยการเพ่ิมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
คอก และนํ้าหมักชีวภาพ เป็นต้น ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการทําปุ๋ย
อินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

2) ส่งเสริมให้มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น การไม่
เผาตอซัง การปลูกหญ้าแฝก และทําแนวคันดิน ในการชะลอเก็บกักนํ้าโดยเฉพาะในพ้ืนที่มีความลาดชัน
สูง (กรมพัฒนาที่ดิน) 
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3) สร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทานให้มากขึ้น เพ่ือลดความเส่ียงในช่วงเวลาฝนทิ้งช่วง
และใช้ช่วยระบายน้ําเป็นแก้มลิงในช่วงเวลาฝนตกหนัก รวมทั้งขุดลอกแหล่งนํ้าสาธารณะ เพ่ือเตรียม
เก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

4) ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้นํ้าเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการวาง
แผนการเพาะปลูกพืชให้สอดคลอ้งกับนํ้าต้นทุน 

5) เกษตรกรควรรวมกลุ่มกันพัฒนาสินค้าเกษตรให้ ได้ใบรับรองสิ่ งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications หรือ GI) เพ่ือมูลค่าสินค้าเกษตร สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มักจะ
เป็นสินค้าที่มีช่ือเสียงและได้รับความนิยม เน่ืองจากมีคุณสมบัติพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจาก
อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น สภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ ของแหล่งภูมิศาสตร์น้ันๆ 
ตลอดจนทักษะความชํานาญและภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์น้ันๆ ประกอบด้วย 
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของไม่ใช่
บุคคลหน่ึงบุคคลใดแต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์น้ันๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้ผลิตที่อาศัยอยู่ในสถานที่หรือแหล่งภูมิศาสตร์ และผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์น้ันเท่าน้ัน ที่มีสิทธิผลิตสินค้าดังกล่าวโดยใช้ช่ือทางภูมิศาสตร์น้ันได้ ผู้ผลิตคนอ่ืนที่อยู่นอก
แหล่งภูมิศาสตร์จะไม่สามารถผลิต สินค้าโดยใช้ช่ือแหล่งภูมิศาสตร์เดียวกันมาแข่งขันได้ สิทธิในลักษณะ
ดังกล่าวน้ีนักวิชาการบางท่านเรียกว่า “สิทธิชุมชน” ซึ่งไม่สามารถนําสิทธิที่ได้รับไปอนุญาตให้บุคคลอ่ืน
ใช้ต่อได้ ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่แหล่งภูมิศาสตร์เท่าน้ันที่มีสิทธิใช้ สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นี้ อาจแบ่งได้เป็น 2 
ลักษณะคือ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2559) 
   (1) สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยตรง (Direct Geographical Indication) กล่าวคือ เป็นช่ือทาง
ภูมิศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสินค้าน้ันๆโดยตรง เช่น ไชยา เพชรบูรณ์ เป็นต้น  
   (2) สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยอ้อม (Indirect Geographical Indication) กล่าวคือ เป็น
สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ไม่ใช่ช่ือทางภูมิศาสตร์ ซึ่งใช้เพ่ือบ่งบอกแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นแหล่งกําเนิด
หรือแหล่งผลิตของสินค้า เช่น สัญลักษณ์ประจําอําเภอ หรือจังหวัดเช่น รูปย่าโม รูปหอไอเฟล เป็นต้น 
โอกาสการผลิตสินค้า GI สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พบว่า ปัจจุบัน
สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์หรือสินค้าจีไอ (GI) กําลังได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นทั้ง
ตลาดภายในและต่างประเทศเนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจในแหล่งที่มาของสินค้า รวมถึงเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาของสินค้า โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป (EU) มีความต้องการสินค้า GI ค่อนข้างสูง
และมีแนวโน้มสดใส  

6) ส่งเสริมให้เกษตรกร ทําเกษตรอินทรีย์ให้ได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ 
(Organic Agriculture) คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เก้ือหนุนต่อระบบนิเวศ 
วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จาก
การสังเคราะห์  และไม่ ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic 
Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการ
แปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑ์
ในทุกขั้นตอน  กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแต่ละหน่วยตรวจรับรองเกษตร
อินทรีย์อาจแตกต่างกันออกไป ซึ่งหน่วยตรวจรับรองจะมีเอกสารช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนตรวจรับรอง
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ของตัวเองให้ผู้สนใจได้รับทราบ ซึ่งผู้ผลิต-ผู้ประกอบการควรทําการศึกษาขั้นตอนเหล่าน้ีอย่างละเอียด
ก่อนตัดสินใจสมัคร นอกจากน้ี ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการควรศึกษาเปรียบเทียบหน่วยตรวจรับรอง 2 – 3 
แห่ง เพ่ือพิจารณาดูรายละเอียดของข้อกําหนดมาตรฐาน ค่าใช้จ่าย ความรวดเร็ว คุณภาพของการ
ให้บริการ ตลอดจนความน่าเช่ือถือของหน่วยงานและการยอมรับผลการตรวจรับรองของหน่วยงานน้ัน
โดยผู้ซื้อหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลการนําเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ (ในกรณีส่งออก) เพ่ือ
ใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกหน่วยตรวจรับรอง 

7) นโยบายลดพ้ืนที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม โดยรัฐต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีนโยบายช่วยเหลือและส่งเสริมเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่ากว่าพืชเดิม 

8) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการให้มีการแปรรูปสินค้า และเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร หรือเข้าร่วม
โอทอป (OTOP: One Tambon One Product) “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการ
หน่ึง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดย
การผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจําหน่ายในตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยมีหลักการ พ้ืนฐาน 3 ประการ คือ (1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 
(2) พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) และ (3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Development) การพัฒนาเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์ OTOP  นับเป็นกลไกใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก ด้วยการอาศัยการพ่ึงพาเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศควบคู่
กันด้วย (กรมการพัฒนาชุมชน, 2544) 

9) ส่งเสริมให้มีตลาดกลางทุกตําบลหรือทุกอําเภอ เพ่ือรวบรวมสินค้าเกษตรโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้า
คนกลาง และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ เพ่ือศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ทํา
ให้กลุ่มมั่นคงมากขึ้นและทําให้มีอํานาจในการต่อรองราคา 

10) แนวคิดหลักของสมาร์ทฟาร์ม คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไปจนถึงผู้บริโภค เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิต ลดต้นทุน รวมท้ังพัฒนา
มาตรฐานสินค้า สมาร์ทฟาร์มเป็นความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรม 4 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ 
(1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต (2) การเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า (3) 
การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ (4) การจัดการ
และส่งผ่านความรู้ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติ และ
ให้ความสําคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร ซึ่งเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการทําสมาร์ท
ฟาร์ม 

11) ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการและการรวมกลุ่มของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพให้
เข้มแข็ง หรือรวมกลุ่มเป็น SME (Small and medium Enterprises) คือ วิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม ครอบคลุมไปถึงทั้งการค้า การผลิต และการบริการ โดยความหมายแล้วอาจเข้าใจได้ว่าเป็น
ธุรกิจขนาดเล็ก ใครที่มีเงินทุนก็สามารถเปิดได้ การแบ่งประเภท SME แบ่งได้ดังน้ี 

  (1) ด้านการผลิต วิสาหกิจขนาดเล็กมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนวิสาหกิจขนาดกลางไม่
เกิน 200 ล้านบาท 

  (2) ด้านการบริการ วิสาหกิจขนาดเล็กมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง
จะไม่เกิน 200 ล้านบาทเช่นกัน 

  (3) ด้านการค้า แบ่งเป็นอีก 2 ประเภท คือ ค้าส่งและค้าปลีก โดย ค้าส่งขนาดเล็กไม่เกิน 
50 บาท และขนาดกลางไม่เกิน 100 ล้านบาท ส่วนค้าปลีก ขนาดเล็กไม่เกิน 30 ล้านบาทและขนาด
กลางไม่เกิน 60 ล้านบาท (กรมสรรพากร, 2561) 

12) รณรงค์ให้มีการสืบทอด และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพ่ีน้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่
ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องการทํามาหากิน เช่น การ
จับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทําเคร่ืองมือการเกษตร เป็นต้น 

13) เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนเกษตรและชุมชนพ้ืนที่ต้นนํ้า ในการช่วยดูแล และรักษา
แหล่งนํ้าต่างๆ ที่สร้างขึ้น รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ และสร้างจิตสํานึกร่วมต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14) ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรสู่ Thailand 4.0 เป็นโมเดลพัฒนาประเทศไทยใหม่ ที่ต้องการ
ยกระดับประเทศไทยในทุกมิติของภาคเศรษฐกิจ และภาคเกษตรเป็นตัวขับเคล่ือนหลักในยุค Thailand 
4.0 โดยเน้นเรื่อง กลุ่มอาหาร เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเค ร่ืองมืออุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ ใช้
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ี
มีมูลค่าสูง สําหรับภาคเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย ดังน้ี  

(1) ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
(2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ  
(3) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
(4) แก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร  
(5) พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ทันสมัย  
(6) เน้นทําปศุสัตว์แปลงใหญ่ให้ความสําคัญกับอาหารสุขภาพ  
(7) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
(8) ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(9) เน้นทําวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

(10) บูรณาการการทํางานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติ 
15) เกษตรกรควรรวมกลุ่มกันเขียนโครงการเสนอแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร หรือปรับปรุงการ

แปรรูปผลผลิตสามารถดําเนินการผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกองทุนประชารัฐ เพ่ือเป็น
เงินช่วยเหลือคนจนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างย่ังยืน 
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16) ป่าไม้ครอบครัว เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐานการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community-Based Management) เป็นระบบการจัดการที่มีส่วนสําคัญในการรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน มีนวัตกรรมทางสังคม (Social innovation) ในภาคประชาชน “การ
จัดการป่า" เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างป่า สร้างแหล่ง
อาหาร และสร้างเศรษฐกิจชุมชน แนวคิดการปลูกป่านอกป่า หรือการยกป่ามาไว้ในบ้าน จึงเป็น
นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องใหม่ที่อยู่บนฐานคิดที่ ว่า 
ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม และมีบทบาทสําคัญที่สุดต่อการเปลียนแปลงต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม สิ่งใดๆ ที่สมาชิกในครอบครัวทําไปเพ่ือครอบครัว ที่สมาชิกของครอบครัวเห็นว่า
คือ ทางออกในการแก้ปัญหา เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจให้กับครอบครัว ความ
เข้มแข็งของครอบครัว คือความเข้มแข็งของสังคม ดังน้ัน ป่าไม้ครอบครัว เป็นนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือ
ชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญย่ิง 

17) การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่เกษตร  
ระบบเกษตรกรรมมีบทบาทที่สําคัญของต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดังน้ันการทําการเกษตร

เชิงเด่ียวส่งผลให้สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง ไม่ว่าจะเป็นดิน 
พืช สัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ต่างๆ และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการระบาดของโรคและแมลง เป็นการ
ทําลายพืชที่ปลูก ส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการท่ีต้องพ่ึงพาพืชชนิดเดียว ความ
หลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารและวัตถุดิบสําหรับสินค้าและข้าวของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ฝ้ายสําหรับผลิตเสื้อผ้า ไม้สําหรับสร้างบ้านและเช้ือเพลิง สารสกัดจากใบ รากไม้ 
และส่วนอ่ืนๆ ของพืชและสัตว์ ที่นํามาผลิตเป็นยารักษาโรค ความหลากหลายทางชีวภาพทางการ
เกษตร ช่วยสนับสนุนบริการจากระบบนิเวศที่สําคัญ เช่น ช่วยในการอนุรักษ์ดินและนํ้า ดํารงรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของหน้าดินและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดิน รวมถึงการผสมเกสรเพ่ือแพร่กระจายพันธ์ุและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นอกจากน้ี ความหลากหลายทางพันธุกรรมของความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางการเกษตร จะทําให้ชนิดพันธ์ุต่างๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลีฎ่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาได้ โดยสร้างลักษณะทางพันธุกรรมที่ทนทานต่ออุณหภูมิที่เย็นจัด อุณหภูมิที่
สูงขึ้น ความแห้งแล้ง และสภาพนํ้าท่วมขัง รวมถึงความต้านทานโรค ศัตรูพืช และปรสิตหลายชนิด 
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรครอบคลุมถึงองค์ประกอบทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากมนุษย์ได้จัดการและปรับปรุงพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ใน
การเกษตรมาตลอด เพ่ือให้สามารถเพิ่มผลผลิตและปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ 
มีแนวทางการจัดการในพ้ืนที่เกษตร ดังน้ี 

1) การพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ซึ่งการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ควรดําเนินการดังน้ี 

(1) การใช้หลักการนิเวศเกษตรจะทําให้เกิดการอนุรักษ์ นําใช้ และเสริมสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตรกรรมย่ังยืนและสามารถเพ่ิมผลผลิตที่ย่ังยืน หลากหลาย 

(1) การมีส่วนร่วมและการเสริมความเข้มแข็งเกษตรกรและชนกลุ่มน้อย รวมทั้งการปกป้อง
สิทธิเกษตรกร ถือเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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(3) การประยุกต์วิธีการให้สอดคล้องกับนิเวศเกษตรและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่
ละท้องถิ่น หรือภูมิสังคม โดยวิธีการน้ันๆเกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติที่ประสบผล สําเร็จหรือพัฒนาขึ้น
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองการดํารงชีพของเกษตรกร 

(4) การอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและสัตว์โดยเฉพาะในไร่นาเป็นการช่วยปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือความม่ันคงในการดํารงชีวิต รวมท้ังเป็นการเตรียมการสําหรับความต้องการในอนาคต
และการดํารงอยู่ของระบบนิเวศ 

(5) การปรับปรุงงานวิจัยและโครงการด้านการปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นหัวใจสําคัญและเอ้ือประโยชน์ต่อ การผลิต 

(6) มีนโยบายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ยกเลิกนโยบายจูงใจให้ใช้พันธ์ุพืชแบบเดียว การใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมท้ังผลักดันนโยบายด้านที่ดิน ยอมรับสิทธิเกษตรกรในการปลูกพันธ์พืชพ้ืนบ้าน 
ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตร 
และความม่ันคงทางอาหาร 

(7) การผสมผสานองค์ความรู้ทางการเกษตรแนวทางการมีส่วนร่วม การผสมผสานความรู้ ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน การทดลองและการปฏิบัติด้านการเกษตร ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน เช่นเกษตรกรประยุกต์การทําเกษตรแบบพ้ืนบ้านด้วย
การปลูกพืชหลากหลายชนิด ที่เรียกว่า เอเซียติก (Asiatic System of Mixed farming) รวมทั้งมีการ
เลี้ยงสัตว์และประมง ระบบดังกล่าวจึงเป็นการผสมผสาน และการใช้ประโยชน์จากพืชพันธ์ในท้องถิ่น 
การปรับปรุงบํารุงดินด้วยมูลสัตว์ที่เลี้ยง ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มผลผลิตเทียบเท่ากับการผลิตแบบ
เชิงเด่ียวได้ 

18) การพัฒนาเกษตรผสมผสานเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเล้ียงสัตว์หลากหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรม

การผลิตแต่ละ ชนิด เก้ือกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา
อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง และเกิดการเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเก้ือกูลกันระหว่างพืชและสัตว์ เศษซากและผลพลอยได้จาก
การปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ ในทางตรงกันข้าม ผลที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ก็จะ
เป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยเช่นกัน มีหลักการพ้ืนฐานของระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสานมีอยู่อย่างน้อย 
2 ประการสําคัญๆ คือ (1) ต้องมีกิจกรรมการเกษตรต้ังแต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป โดยการทําการเกษตร
ทั้งสองกิจกรรมน้ัน ต้องทําในพ้ืนที่และระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ันควรประกอบไปด้วยการ
ปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ และสามารถผสมผสานระหว่างการปลูกพืชต่างชนิด หรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง
ชนิดกันได้ และ (2) การเก้ือกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมเกษตรต่างๆ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในระบบเกษตรแบบผสมผสานน้ัน เกิดขึ้นทั้งจากวงจรการใช้แร่ธาตุอาหารรวมทั้งอากาศ และ
พลังงาน เช่น การหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ให้เป็นประโยชน์กับพืช และให้เศษพืชเป็นอาหาร
สัตว์ โดยท่ีกระบวนการใช้ประโยชน์จะเป็นไปทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ผ่านการหมักของจุลินทรีย์
เสียก่อน 

19) การปรับปรุงนโยบายภาคเกษตร 
การเปล่ียนแปลงทางนโยบายด้านการเกษตรที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา และสนับสนุนสิทธิ

เกษตรกรเป็นสิ่งสําคัญและเป็นความจําเป็นเร่งด่วน นอกจากน่ี การจัดทํานโยบายและข้อกฎหมายต่างๆ 
ควรคํานึงถึง การมีส่วนร่วมของสาธารณะชน กําจัดมาตรการจูงใจเกษตรกรในการใช้พันธ์ุพืช-พันธ์ุสัตว์
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ลูกผสม การใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกโดยใช้เมล็ดพันธ์ุที่หลากหลาย ดําเนินนโยบายท่ี
ส่งเสริมการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปฏิรูปที่ดิน และระบบที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
สร้างหลักประกันว่าคนจนสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าทรัพยากรการผลิตต่างๆ  ผลักดันกฎระเบียบที่มีผล
บังคับให้บรรษัทเมล็ดพันธ์ุและสารเคมี แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
และเปลี่ยนรสนิยมและความต้องการผู้บริโภค ให้หันมาสนับสนุนและบริโภคอาหารที่หลากหลาย 

5.3.3 พื้นที่แหล่งน้ํา  นํ้าเป็นแหล่งกําเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดนํ้าได้ไม่
เกิน 3 วัน และนํ้ายังมีความจําเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรม รักษาระบบนิเวศทางนํ้า และอุตสาหกรรม ซึ่ง
มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ การบริหารจัดการนํ้าอย่างย่ังยืน มี 

1) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังน้ี 
(1) การจัดหาแหล่งนํ้าให้เพียงพอ (Availability of  water  resource) การจัดหาแหล่งนํ้า

และการเก็บกักนํ้า (Reservoir) การสร้างอ่างเก็บนํ้าที่เหมาะสมเพ่ือกักเก็บนํ้าผิวดิน (Surface water) 
การสร้างฝายหรือระบบจัดเก็บนํ้าอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันการขาดแคลนน้ํา 

(2) แหล่งนํ้าจากกิจกรรมทางการเกษตร การลดอัตราการกร่อนของดิน การลดการใช้สารเคมี 
เช่นปุ๋ยและสารกําจัดศัตรูพืชสามารถช่วยลดการปนเป้ือนของสารเคมีเหล่าน้ีในแหล่งนํ้าทั้งนํ้าผิวดินและ
นํ้าใต้ดินได้ การส่งเสริมการใช้ระบบน้ําหยดในการเพาะปลูก (Microirrigation/drip) ช่วยลดการสูญเสีย
นํ้า การปศุสัตว์ (Livestock) การเลี้ยงสัตว์ เช่น สัตว์เล็มหญ้าน้ันหากมีการจัดการไม่ดี อาจส่งผลให้เกิด
การปนเป้ือนของมูลสัตว์สู่แหล่งนํ้าได้ อาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดการแพร่ขยายของเช้ือแบททีเรียโคลิ
ฟอร์ม (Coli form bacteria) ในแหล่งนํ้าผิวดิน ดังน้ันควรมีการจัดการมูลสัตว์ให้เหมาะสมโดยการสร้าง
บ่อกักเก็บ และการประยุกต์ใช้ผลิตก๊าซชีวภาพหรือทําเป็นปุ๋ยได้ด้วย  

(3) การเลือกพืชปลูกใช้นํ้าน้อย ซึ่งการปลูกพืชจําพวกสมุนไพร หรือหญ้าช่วยรักษาความช้ืนใน
ดินมากกว่าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เน่ืองจากพืชสมุนไพรมอัีตราการคายนํ้าตํ่ากว่าซึ่งสามารถลดอัตราการใช้นํ้า
ได้ ดังน้ี ในพ้ืนที่ทางการเกษตร การปลูกพืชคลุมดินกลุ่มน้ีสามารถลดการกร่อนของดินแล้วยังรักษา
ความช้ืนในดินด้วย ซึ่งจะเป็นการประหยัดนํ้าในการเพาะปลูกได้อีกแนวทางหน่ึง เป็นต้น 

(4) แหล่งนํ้าจากอุตสาหกรรม นํ้าเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial water waste) โรงงาน
ต้องวางแผนการใช้นํ้าอย่างคุ้มค่า ลดการปล่อยนํ้าเสียโดยการทําบําบัดนํ้าก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ซึ่งแม้ว่าการสร้างโรงบําบัดนํ้าจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดี  

(5) การรักษาแหล่งนํ้าจากกิจกรรมชุมชน นํ้าเสียจากชุมชน (Municipal water waste) การ
ลดการปล่อยนํ้าเสียจากชุมชนหรือครัวเรือนลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติโดยการสร้างบ่อกักเก็บอย่างถูกวิธี 
ทําการติดต้ังสุขภัณฑ์และระบบประหยัดนํ้า ปรับปรุงนิสัยการบริโภคเท่าที่เหมาะสมและจําเป็นเพ่ือลด
ของเสีย การลดการใช้นํ้าเป็นการช่วยประหยัดเงินไปในตัวด้วย อย่างไรก็ตาม นํ้าเสียจากชุมชนน้ัน
สามารถทําการบําบัดได้  

(6) การพัฒนาเมือง (Urban development) การก่อสร้างอาคารและการตัดถนนเป้นปัญหา
ใหญ่ต่อแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ลุ้มนํ้ามาก การขยายตัวของเมืองทําให้ลุกล้ําเข้าไปในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ส่งผลต่อการ
ซึมผ่านของน้ํา และเกิดปัญหาต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของนํ้าบาดาล การสร้างถนนตัดขวางทางนํ้า
ธรรมชาติ เช่น ถนนวงแหวนรอบเมืองหากมีการวางแผนไม่ดี อาจเกิดนํ้าท่วมได้ง่ายซางสามารถแก้ได้ที่
ตัวต้นเหตุ ซึ่งก็คือมนุษย์ ดังน้ี 
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- ไม่ทิ้งเศษขยะมูลฝอย สิ่งสกปรกโสโครก ลงไปในแม่นํ้าลําคลอง 
- ควรมีมาตรการห้ามไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมทิ้งนํ้าเสียลงในแม่นํ้า 
- ประชาชนทุกชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ควรช่วยกันรักษาต้นนํ้าลําธาร 

2) การนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งควรมีการแยกท่อนํ้าฝน นํ้าเสีย และท่อนํ้านํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง
เป็นหน่ึงในวิธีการใช้นํ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า นอกเหนือจากการนํานํ้าฝน “Rain Water” มาใช้ 
เพียงรองนํ้าฝนจากรางนํ้าที่หลังคาให้ไหลผ่านท่อมายังถังเก็บนํ้า ผ่านการกรองเพ่ือคัดแยกสิ่งปนเป้ือน 
เอาสารแขวนลอยออก และลดปริมาณแบคทีเรียในนํ้า แล้วจึงนํามาผ่านการบําบัดด้วยแสง
อัลตราไวโอเลต ก็จะได้นํ้าที่สะอาดพอสําหรับนํามาซักผ้า รดนํ้าต้นไม้ หรือล้างรถได้  และมีนํ้าใช้แล้ว 
“Grey Water” ซึ่งเป็นนํ้าจากอ่างล้างมือ นํ้าจากการอาบน้ํา (ไม่รวมนํ้าโสโครก “Black Water” โดย
นํามากรองและฆ่าเช้ือเพ่ือให้มั่นใจว่านํ้าสะอาดพอและจะไม่มีเช้ือโรคเจือปน เริ่มจากการกรองเพ่ือแยก
เอาอนุภาคหรือสารอาหารของแบคทีเรียที่ปนเป้ือนออกก่อนเข้าสู่ถังเก็บ จากน้ัน ฆ่าเช้ือซึ่งวิธีที่นิยมใช้
คือการใช้สารฆ่าเช้ือชนิดที่มีคลอรีนหรือโบรมีนเป็นส่วนประกอบ แต่นํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วอาจเปลี่ยน
สีและอาจมีคุณสมบัติกัดกร่อนเน่ืองจากการตกค้างของสารเคมีจากการบําบัด จึงต้องมีการทดสอบความ
ใสของน้ํา แบคทีเรียในนํ้า และระดับคลอรีน สามารถนํานํ้าน้ีมาใช้อุปโภค เช่น รดต้นไม้ นํ้าล้างรถ หรือ
นํ้าสําหรับชักโครกสุขภัณฑ์ 

3) การบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นนํ้าเสียที่มีสิ่ง
สกปรกและสารปนเป้ือนในปริมาณที่มากกว่านํ้าเสียจากแหล่งชุมชน ทั้งน้ี สิ่งสกปรก และ  สาร
ปนเป้ือนดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมน้ันๆ ซึ่งการบําบัดด้วย
กรรมวิธีทางชีวภาพเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เน่ืองจากสารเคมีและสารละลายไม่สามารถกําจัดให้หมด
ไปด้วยกรรมวิธีดังกล่าวได้ ดังน้ัน ระบบการบําบัดนํ้าเสียสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องอาศัยวิธีการ
ทางเคมีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น โดยจําเป็นต้องอาศัยกรรมวิธีการบําบัดทางกายภาพและ
การกําจัดตะกอน 

4) การประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 
ตอน 112ก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2561รัฐควรมีนโยบาย ช่วยเหลือเกษตรกร คือในเขตชลประทาน
และ เขตเกษตรยังชีพ เกษตรกรท่ีมีพ้ืนที่ถือครองมากว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ รัฐควรสนับสนุนบ่อนํ้าในไร่
นาของกรมพัฒนาที่ดิน ทุกครัวเรือนเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ํา และฝนท้ิงช่วง เป็นพ้ืนที่รับ
นํ้าท่วม/แก้มลิงได้ และควรชดเชยค่าเสียหายจากบริหารภาครัฐให้เหมะสม 

5) การพัฒนาแหล่งนํ้าใต้ดิน หรือบ่อบาดาล (Well) หมายถึง รูหรือบ่อที่เจาะหรือขุดลงไปใต้ดิน 
เพ่ือนํานํ้าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ในบางโอกาศบ่อนํ้าอาจใช้ประโยชน์ในลักษณะอ่ืน เช่น เป็นบ่อ
สํารวจบ่อสังเกตการณ์ บ่ออัดนํ้าลงใต้ดิน บ่อนํ้าบาดาลอาจมีความลึกไม่มากเพียง 10 - 20 เมตร หรือ
ลึกเป็นหลายร้อยเมตร หลังจากที่มีการเจาะบ่อแล้ว บ่อน้ันจะต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาและทดสอบ  
เพ่ือให้เป็นบ่อบาดาลที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน บ่อบาดาลมีแรงดัน (Artesian well) 
เป็นบ่อบาดาลที่เจาะลงใน้ันหินอุ้มนํ้ามีแรงดัน ระดับนํ้าในบ่อจะมีระดับสูงกว่าระดับนํ้าของบ่อบาดาลที่
เจาะลงในช้ันหินอุ้มนํ้าไร้แรงดัน ในบางพื้นที่อาจพบเป็นบ่อนํ้าพุ (จีรเดช, 2548) ดังน้ัน การขุดเจาะบ่อ
บาดาลก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการหาแหล่งนํ้าจืด เพราะน้ําบาดาลมีปริมาณมากกว่านํ้าผิวดิน และ
กําลังกลายเป็นแหล่งนํ้าจืดที่สําคัญมากขึ้น เพราะนอกจากมีปริมาณมากแล้ว นํ้าบาดาลมีโอกาศ
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ปนเป้ือนตํ่ากว่านํ้าผิวดิน  ปราศจากจุลินทรีย์ ปราศจากสี มีองค์ประกอบทางเคมีค่อนข้างคงที่ และยัง
ยังมีข้อดีอ่ืนๆ อีกมาก อย่างไรก็ตาม การเจาะบ่อบาดาลน้ันต้องให้ถูกหลักวิชาการเพ่ือลดการปนเปื้อน
แหล่งนํ้าบาดาล รวมถึงการป้องกันการรัวซึมของมลพิษจากการเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชนลงสู่
แหล่งนํ้าบาดาล การสูบนํ้าเกลือจากการทําเหมืองเกลือในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย  เป็นสาเหตุหน่ึงของการปนเปื้อนนํ้าเกลือในระบบนํ้าบาดาล นํ้าผิวดิน เกิดปัญหาดินเค็มลุกลาม  
และเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ 

5.3.4 พื้นที่เมือง และชุมชน 
1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ในปัจจุบันเมืองน่าอยู่มีความหมายกว้าง คือ เป็นเมืองที่มีผู้บริหาร

ระดับสูงและ ชุมชนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน
ในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ได้กําหนดกรอบ
ความคิดในการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยกําหนดให้
เมืองน่าอยู่หรือ ชุมชนน่าอยู่มีลักษณะสําคัญ 5 ด้าน  1) ด้านสังคม  2) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3) 
ด้านกายภาพ  4) ด้านสิ่งแวดล้อม  5) ด้านการบริหารและการจัดการ ซึ่งจะทําให้ทุกคนในเมืองมี
สุขภาพอนามัยที่ดีมีสิ่งแวดล้อม สังคมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization) ได้กําหนดลักษณะของเมืองน่าอยู่ไว้ 11 ประการ คือ  

 (1) การรักษาความสะอาดด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพรวมทั้งคุณภาพของที่อยู่ 
อาศัย  

 (2) ระบบนิเวศที่ยึดโยงการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุลย์อย่างย่ังยืนนาน  

 (3) ชุมชนมีความเกื้อกูลและไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  
 (4) ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดควบคุมและตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองที่มี

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยและการกินดีอยู่ดี 
 (5) การสนองตอบความจําเป็นพ้ืนฐาน (อาหาร นํ้า ที่พักอาศัย รายได้ ความปลอดภัยและ

การมีงานทํา 
 (6) มีกลไกการระดมความคิด ประสบการณ์และทรัพยากรอันหลากหลายจากการ

ประสานงาน การติดต่อและการทํางานร่วมกับชุมชน  
 (7) เป็นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวาและมีนวัตกรรมอยู่เสมอ  
 (8) เสริมสร้างการเช่ือมโยงมรดกทางวัฒนธรรม สภาพทางชีวภาพอันดีงาม รวมทั้งเอกลักษณ์

ของกลุ่มชนในชุมชนของแต่ละชุมชน  
 (9) ให้มีรูปแบบการดําเนินงานท่ีสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 (10) ให้มีระบบการให้บริการดูแลความเจ็บป่วยที่เหมาะสมสําหรับประชาชนทุกคน 
 (11) มีสภาวะสุขภาพของประชาชนในระดับดีมาก คือ มีสุขภาพอนามัยในระดับสูง และมี

อัตราการเจ็บป่วยในระดับตํ่า 
3) การพัฒนาเมืองใหม่อย่างยังยืน อันเป็นแนวนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญย่ิงต่อการ

พัฒนาพ้ืนที่ เมืองเพราะการพัฒนาในแนวทางน้ีจะต้องมีการดําเนินงานที่ประสานและสนับสนุน
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สอดคล้องซึ่งกันและกันในหลาย ๆด้านและหลายสาขาพร้อมๆ กันอย่างมีระบบเป็นเชิงองค์รวม 
(Holistic Approach) คือกระบวนการพัฒนาที่มีการวางกรอบวิสัยทัศน์ และแนวทางพัฒนาที่สอดคล้อง
ต้องกันทั้งในด้านประชากรทรัพยากร สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆทางกายภาพท่ี
สร้างขึ้น(Built Environment) ทรัพยากรด้านศิลปะวัฒนธรรม ความรู้และวิทยากรสมัยใหม่ จาก
แนวความคิดและองค์ประกอบในการสร้างเมืองให้น่าอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วน้ันหลายฝ่ายก็มักเกิดคําถาม
ตามมาว่า ในเมื่อมีแนวทางแล้ว ทําอย่างไรถึงจะสามารถสร้างความน่าอยู่ให้เกิดขึ้นกับเมืองได้ (กรม
โยธาธิการและผังเมือง, 2554) การจัดทําผังเมือง ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย สวัสดิภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดํารงรักษาหรือ
บูรณะสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 

4) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
(Disruptive Technology) ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์การดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ก่อให้เกิด
แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบงานบริการสาธารณะเพื่อเพ่ิมศักยภาพให้เมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความ
ต้องการของคนทุกเพศทุกวัยได้อย่างตรงจุด ซึ่งน่ันหมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเมือง
ให้ดีขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าผู้บริหารเมืองในยุคน้ีต่างนําแนวคิดการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
มาพัฒนา และวางแผนเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างย่ังยืน ทั้งน้ี องค์ประกอบของเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่  (1) เทคโนโลยีดิจิทัล ถูกนํามาปรับใช้กับเมืองเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบบริการสาธารณะผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลความแออัด
ของการจราจรบนท้องถนนเพื่อให้เราสามารถวางแผนการเดินทางได้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพโดยท่ีตัวเองยังอยู่ที่บ้าน เป็นต้น  (2) ประชาชน ผู้คน
ที่มีความเก่ียวข้องกับเมืองคือหัวใจหลักในการออกแบบ และวางแผนพัฒนาเมือง (User-Centered 
Design) ผ่านการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดรับกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างสมํ่าเสมอ ดังน้ันการได้ผู้บริหารเมืองที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) คือปัจจัยสําคัญในการพัฒนา และวางแผนเมืองอย่างชาญฉลาด เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง 

5) ป่าในเมืองจากกระแสเรื่องโลกร้อนน้ัน ป่าไม้จะมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการแก้ปัญหาโลก
ร้อน และประชาชนโดยท่ัวไปก็สามารถมีส่วนร่วมได้ไม่จํากัด โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนว
ป่าหรือบริเวณใกล้เคียง ประชาชนในเขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็สามารถมีส่วน
ร่วมในเรื่องการจัดการป่าไม้ที่ ย่ังยืนได้เช่นกัน โดยผ่านการยอมรับลักษณะของป่าในเมือง (urban 
forest) ที่มีความหมายกว้างกว่าพ้ืนที่สีเขียว (green area) ป่าในเมือง เป็นองค์ประกอบของการป่าไม้
ในเมือง (urban forestry) ที่ว่าด้วยการจัดการต้นไม้ในเมืองทั้งแบบมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของการจัดการต้นไม้ในเขตเมืองที่คํานึงถึงคุณลักษณะพ้ืนฐาน ปัจจัยด้าน
สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยในเขตเมือง ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่อาศัย 

5.3.5 พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม ปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง
ศตวรรษที่ผ่านมา ทําให้หลายประเทศให้ความสําคัญต่อการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ซึ่งกว่า 90 
เปอร์เซ็นต์มาจากก๊าซเรือนกระจก จากการใช้พลังงานถ่านหินและฟอสซิล รวมทั้งการทําลายป่าไม้ซึ่ง
เป็นแหล่งสร้างสมดุลตามธรรมชาติที่สําคัญที่สุด ควรพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม ดังน้ี 
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1) การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว สืบเน่ืองจากท่ีประเทศไทยมี
สัตยาบรรณที่ไปร่วมกับนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์ก ปฏิญญามนิลา 
ต่อเน่ืองกันมาจนประมาณปี 25532-2553 เป็นช่วงที่ทาง UNIDO (องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ) ก็ได้มีการประดิษฐ์ คําที่เรียกว่า Green Industry ขึ้นมา Green Industry ในภาพของ 
UNIDO เป็นภาพที่ออกในเชิงของการกําหนดนโยบาย ของแต่ละประเทศ เพ่ือให้แต่ละประเทศน้ันๆ มุ่ง
ไปสู่ประเทศที่เรียกว่าสังคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society) โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านประสิทธิภาพในการผลิต และการบริโภการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
สิ่ งแวดล้อมของการผลิตและการบริโภค  ผ่านการจัดการของเสีย  นํ้ าเสีย หรือ  การลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์การลดผลกระทบทางสุขภาพ อาทิการบริหารจัดการการใช้สารเคมีในการผลิต การ
ขนส่ง และการบริโภค 

2) การสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวใหม่ (Creating the new Green Industry) การส่งเสริมและ
สร้างเทคโนโลยีสีเขียว เช่นแผงวงจรแสงอาทิตย์ กังหันพลังงานลม โรงแยกและกําจัดขยะ การส่งเสริม
และสร้างการผลิตเพ่ือตอบสนองต่อตลาดภายในและการค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริมและสร้าง
อุตสาหกรรมสีเขียวใหม่รวมไปถึงการผลิตสินค้า และบริการที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมสีเขียว อาทิ 
การให้คําปรึกษาด้านการประหยัดหลังงานของภาคอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลสารเคมี ฯลฯ การพัฒนา
ไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวน้ันต้องอาศัยความมุ่งมั่นและต้ังใจอย่างแท้จริง ผู้ประกอบการต้องมีความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี 
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5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแบบจําลอง 
1) แบบจําลองทํางานบนฐานข้อมูล GeoDatabase ของ ArcGIS ซึ่งไม่สมารถทํางานได้ที่มีข้อมูล

ขนาดใหญ่หรือจํานวน Record มากกว่า 1,000,000 Record หรือมีขนาดการเก็บข้อมูล มากกว่า 2TB 
การพัฒนา GeoDatabase ควรใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) เชิงพานิชย์  

2) ฐานข้อมูล GeoDatabase  ควรทํา Normalization เช่นฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน เพ่ือทําให้
เอนทิต้ี และแอตทริบิวต์ที่ได้ออกแบบไว้ ถูกจัดกลุ่มเป็นตารางที่มีความสัมพันธ์ (Relationship) 
จุดประสงค์ของการ Normalization  คือ ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลในตาราง เพ่ือจะได้ไม่ต้องไขข้อมูล
ในหลายๆ ที่ ทําให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างของตารางในภายหลังทําให้ง่าย ทําให้การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลมีผลกระทบต่อแอพพลิเคช่ันที่เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลน้อยที่สุดใน
การ  Normalization  ให้ได้ผลดีที่สุด เราต้องนําทั้งทฤษฎี และจุดประสงค์ในการทํางานมาใช้ร่วมกัน 
เช่น กลุ่มดินนาจะใช้ประเมินความเหมาะสม สําหรับการปลูกข้าว เพียง 1 รายการไม่ได้ แต่ในระบบ
อาจจะทําได้ก็ได้ เมื่อมีเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นต้น ดังน้ัน การออกแบบจึงควรยึดถือหลักความจริง ควบคู่กับ
การใช้ทฤษฎีด้วย  

3) ข้อมูลและโปรแกรมเป็นอิสระต่อกัน (Independence) ถ้าหากโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ต้อง
ใช้แฟ้มข้อมูลโดยตรงแล้ว แต่ละโปรแกรมจะมีรายละเอียดของแฟ้มข้อมูลน้ันๆ ถ้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างแฟ้มข้อมูล เช่น จากเดิมเคยมีข้อมูล อยู่ 10 Field ต้องขยายเป็น 15 Field ก็
จะต้องแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ที่เก่ียวข้องด้วย ซึ่งจะทําให้กระทบกระเทือนทุกๆ โปรแกรมที่เก่ียวข้อง
กับข้อมูลน้ันด้วยทันที แต่ในกรณีการสร้างฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เป็นอิสระจากแฟ้มข้อมูล 
เน่ืองจากไม่ได้ผูกติดกันโดยตรง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

4) โปรแกรมประยุกต์ Oracle คือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ผลิตโดยบริษัทออราเคิล ซึ่งเป็น
โปรแกรมจ ัดการฐานข ้อม ูล เช ิงส ัมพ ันธ ์ หร ือ  DBMS (Relational Database Management 
System) ตัวโปรแกรมน้ีจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางคอยติดต่อ ประสาน ระหว่างผู้ใช้และฐานข้อมูล ทําให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานฐานข้อมูลได้สะดวกขึ้น เช่นการค้นหาข้อมูลต่างๆภายในฐานข้อมูลที่ง่ายและ
สะดวก โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างภายในของฐานข้อมูลก็สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลน้ันได้ 
สามารถรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และมีส่วนขยายดําเนินการเช่ือมโยง GIS ได้ คือ Spatial Oracle 
extension 

5) ปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนของคําบรรยาย (Attribute) เพ่ือเช่ือมโยง GIS ให้อยู่ในระบบ 
มาตรฐานเดียวกัน ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลหรือรายการ
ต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การเรียกใช้ การปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูล จะช่วยให้
ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เช่น 
Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle, SQL เป็ น ต้น  โดยแ ต่ละ โป รแกรมจะมี
ความสามารถต่างกัน บางโปรแกรมใช้ง่ายแต่จะจํากัดขอบเขตการใช้งาน บางโปรแกรมใช้งานยากกว่า แต่
จะมีความสามารถในการทํางานมากกว่า 

6) ฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database and database management 
system) ฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database and database management 
system) มาตรฐานการอธิบายข้อมูล (Metadata base standards) ได้แก่ The United Nations 
Environmental Program (UNEP) The  onsortium for International Earth Science 
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Information Network (CIESIN) แ ล ะ  The European Environment Agency (EEA) Metadata 
องค์การมาตรฐานอุตสาหกรรมนานาชาติที่ เรียกว่า ISO/TC211ตามโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทย หรือ Thailand Spatial Data Infrastructure (ThaiSDI)  

7) ArcSDE server เป็นข้อมูลขั้นสูงให้เกตเวย์จัดเก็บจัดการและเข้าถึงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในใด 
RDBMSs ช้ันนําจากหลายๆ โปรแกรม ArcGIS เป็นองค์ประกอบสําคัญในการจัดการที่ใช้ร่วมกันหลาย
ผู้ใช้, geodatabase ใน RDBMS เมื่อต้องทํางาน geodatabase ขนาดใหญ่ที่สามารถแก้ไขและดูพร้อม
กันโดยผู้ใช้หลาย ArcSDE เพ่ิมขีดความสามารถท่ีจําเป็นในการ ArcGIS โดยจะเป็นซอฟแวร์ตัวหน่ึง ที่
ถูกใช้ ในผลิตภัณ ฑ์ของ ESRI ประกอบด้วย   ArcGIS suite (Desktop, Server, Engine) ArcIMS 
ArcInfo Workstation ArcView ArcSDE CAD Client MapObjects โดยจะเป็น ตัวจัดการข้อมูล
ทางด้าน GIS โดยในปัจจุบัน ArcSDE ได้สนับสนุน DBMS ได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น IBM DB2,  
IBM Informix, Microsoft SQL SERVER, Oracle และ postgreSQL 
 8) ควรพัฒนาระบบภาษา Python ในรูปแบบที่ง่าย การเขียน Geoprocessing Script ด้วย 
ArcGIS  ใน ArcGIS เวอร์ช่ัน  9 เป็นต้นมาได้มีการนําเสนอสคริปต์ สนับสนุนการทํางานของตัวระบบ 
เป็นอย่างมาก ได้แก่ Python  VBScript JScript และ Perl ซึ่งใน ArcObject ได้รวมคุณสมบัติของ 
geoprocessor และการจัดการทางด้าน geoprocessing ไว้มากมายใน ArcGIS  โดย Python ถือเป็น
อีกตัวหน่ึงที่มีบทบาทในการเขียนด้าน Geoprocessing เป็นอย่างมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ในกล่อง
เครื่องมือของ ArcToolbox  โดยเห็นที่ว่า ทําไม Python ถือเป็น Script สําหรับการพัฒนา มีดังน้ี 
Python มีรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยไม่จําเป็นต้องรู้โครงสร้าง และรูปแบบ Python สนับสนุนการ
พัฒนาซอฟแวร์ด้าน OOP และง่ายต่อการเข้าใจ เอกสารด้าน Python เรียนรู้ง่ายและโค้ดไม่สลับสับ
ซ้อน การคอมไพล์ข้อมูลโครงสร้าง ง่ายต่อการทํางาน Python สามารถ Integrate เข้ากับภาษาอ่ืนๆ 
เช่น C++  , Java และ Fortran Python เป็นรหัสเปิดที่เปิดให้ใช้งานฟรี และมีเว็บไซท์สําหรับการเรียนรู้ 
ทั้งหมดน้ีคือการอธิบายว่า ทําไมต้องใช้ Python สําหรับการพัฒนา geoprocessing เตรียมความพร้อม
ด้านความรู้ก่อนการพัฒนาด้วย Python 

9) การวางแผนการใช้ที่ ดินใช้ข้อมูลมากหรือมีขนาดใหญ่   หรือ Big data คือ ข้อมูลที่
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 อย่างคือ 1) Volume  size ของข้อมูลมีขนาดใหญ่ มีปริมาณข้อมูลมาก ซึ่ง
สามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลแบบ offline หรือ online 2) Variety คือ  ข้อมูลมีความหลากหลาย สามารถ
เป็นได้ทั้งที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่สามารถจับ pattern ได้ 3) Velocity คือ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว มีการส่งผ่านข้อมูลอย่างต่อเน่ืองในลักษณะ streaming ทําให้การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ manual มีข้อจํากัด 4) Veracity คือ  ข้อมูลมีความไม่ชัดเจน (untrusted, uncleaned) 
โดยรูปแบบของข้อมูลของ big data ก็สามารถเป็นไปได้หลากหลาย ต้ังแต่ (1) Behavioral data: 
ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้งานต่างๆเช่น server log, พฤติกรรมการคลิกดูข้อมูล, ข้อมูลการใช้ ATM 
เป็นต้น (2) Image & sounds: ภาพถ่าย, วีดีโอ, รูปจาก google street view, ภาพถ่ายทางการแพทย์
, ลายมือ, ข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้ เป็นต้น (3) Languages: text message, ข้อความท่ีถูก tweet, 
เน้ือหาต่างๆในเว็บไซต์ เป็นต้น (4) Records: ข้อมูลทางการแพทย์, ข้อมูลผลสํารวจที่มีขนาดใหญ่, 
ข้อมูลทางภาษี เป็นต้น (5) Sensors: ข้อมูลอุณหภูมิ, accelerometer, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล Big data (Big data analytics) อาศัยหลักการพ้ืนฐานบางอย่างเพ่ือพัฒนา
เป็นเทคนิคในการดึงข้อมูลสําคัญออกจากชุดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลหลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือนํามาหา pattern ของข้อมูลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หารูปแบบความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ หา
แนวโน้มการตลาด เทรนด์ความชอบของลูกค้า และข้อมูลอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล Big data ทําให้มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ โดยระดับของการวิเคราะห์ก็เป็นได้หลากหลาย แล้วแต่รูปแบบการนําไปใช้งาน 
1) Descriptive analytics เป็นการวิเคราะห์ในระดับที่บอกว่าเกิดอะไรข้ึน จํานวนเท่าไหร่ ถี่แค่ไหน 
เกิดเหตุการณ์สําคัญๆตอนไหน ตรงไหนบ้าง เป็นต้น โดยสามารถทําในรูปแบบของ  Standard report: 
“เกิดอะไรขึ้น”  Ad hoc report: “จํานวนเท่าไหร่ บ่อยแค่ไหน ที่ไหน”  Query: “อะไรคือปัญหาที่
แท้จริง” และ Alerts: “ต้องเกิด action อะไร” 2) Predictive analytics เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะ
ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหน่ึงคือ เป็นการประเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป มีการให้ข้อมูลตัวช้ีวัดของผลลัพธ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าแนวโน้มยังเป็นอย่างน้ีต่อไป โดยผลการวิเคราะห์อาจออกมาในรูปแบบของ  
Statistical analysis: “ทําไมถึงเกิดเหตุการณ์น้ี”  Randomized testing: “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรา
ทดลองทําวิธีการน้ี”  Predictive modeling: “จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”  Optimization: “อะไรคือ
สถานการณ์ที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น” 3) Prescriptive analytics เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้มและเสนอทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับการคาดการณ์บนฐานของข้อมูล Why big 
data now? มีหลายคนที่เกิดคําถามว่าทําไมเรื่อง big data จึงกลายเป็นกระแสในปัจจุบัน Big data 
เป็นผลที่จากเกิดหลายๆ องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น  Demand for better data เกิดกระแสกดดัน
ภายใต้บริบทของการปฏิรูป สภาวะทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมใหม่ๆ Supply of relevant data at 
scale มีการแพร่หลายและไหลเวียนของข้อมูลทั้งข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลอ่ืนๆที่สามารถเข้าถึงได้
ทั่วไป Technical capability มีการพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากที่ทันสมัย ทํางาน
ง่ายขึ้นและเข้าถึงได้แพร่หลาย Government catalyzing market change มีแรงส่งจากภาครัฐที่ถูก
กดดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจนกระจายไปสู่ภาคธุรกิจอ่ืนๆ แนวโน้มในการใช้ Big Data ใน
การสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกเรื่อย ๆ เป็นกระแส Disruptive Technology 

10) จากนโยบาย ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้นําไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ที่จะใช้บังคับระหว่างปี 2560-2564 ซึ่งนโยบาย Thailand 4.0 ไปบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลต้องการผลักดันประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลพ่ือให้ประเทศพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง แต่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ซึ่งปัจจุบัน Transform or Perish (ปรับตัวหรือ
แตกดับ) ถูกนํามากระตุ้นให้องค์กรตระหนักถึงความสําคัญของการปรับตัว เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยี
ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถี ชีวิต ของผู้คนอย่างมาก และจากการศึกษาของ DTI (2015) (Digital 
Transformation Initiative) พบว่า กลุ่มเทคโนโลยีสาคัญประกอบด้วย 7 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ 
(1 ) Artificial intelligence (A.I.) (2 ) Autonomous vehicle 3 ) Big data analytics and cloud  
(4 ) Custom manufacturing and 3D printing (5 ) Internet of Things (IoT) and connected 
devices  (6) Robots and drones และ (7) Social media and platforms ซึ่งทั้ง 7 กลุ่มเทคโนโลยี
น้ี ไม่รวมถึงเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging technologies) เช่น Blockchain ที่มีบทบาทสาคัญใน
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ปัจจุบันน้ีเช่นกัน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวาง
แผนการใช้ที่ดิน เพ่ือให้กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ควรดําเนินการวิเคราะห์กระบวนการดังกล่าว
โดยใช้แบบจําลอง  ภูมิสารสนเทศ ศึกษากระบวนการวิเคราะห์แบบจําลองภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์แบบอัตโนมัติด้วย Model Builder กับการพัฒนา scrip ด้วยภาษาไพธอน (Python) อย่าง
จริงจัง 

11) การนํา Internet of Things (IoT) เป็นแนวคิดการนําอินเทอร์เน็ตไปเช่ือมต่อกับอุปกรณ์
ต่างๆ ให้อุปกรณ์น้ันสามารถรับ-ส่งข้อมูล เพ่ือให้เราสามารถควบคุมหรือนําข้อมูล จากอุปกรณ์น้ันมาใช้
งานได้ มาประยุกต์ใช้งานในภาครัฐและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ระบบควบคุมการให้นํ้า ปุ๋ย 
สารชีวพันธ์ุ แบบอัตโนมัติ  Internet of Things (IoT) คือ "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" หมายถึง การที่
อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทําให้มนุษย์สามารถส่ังการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
(การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) 
รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจําวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  IoT มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า M2M ย่อมาจาก 
Machine to Machine คือเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
เทคโนโลยี IoT มีความจําเป็นต้องทํางานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors ซึ่งเปรียบเสมือน
การเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดไม่คือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือให้อุปกรณ์สามารถรับส่ง
ข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะหากระบบ
รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ ก็อาจทําให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามา
ขโมยข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังน้ันการพัฒนา IoT จึงจําเป็นต้องพัฒนามาตรการ 
และระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย มีการแบ่งกลุ่ม Internet of Things ออกตามตลาด
การใช้งานเป็น 2 กลุ่มได้แก่  1) Industrial IoT คือ แบ่งจาก local network ที่มีหลายเทคโนโลยีที่
แตกต่างกันในโครงข่าย Sensor nodes โดยตัวอุปกรณ์ IoT Device ในกลุ่มน้ีจะเช่ือมต่อแบบ IP 
network เพ่ือเข้าสู่อินเตอร์เน็ต และ 2)Commercial IoT คือ แบ่งจาก local communication ที่
เป็น Bluetooth หรือ Ethernet (wired or wireless) โดยตัวอุปกรณ์ IoT Device ในกลุ่มน้ีจะสื่อสาร
ภายในกลุ่ม Sensor nodes เดียวกันเท่าน้ันหรือเป็นแบบ local devices เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้
เช่ือมสู่อินเตอร์เน็ต 
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