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การศึกษาเรือง การติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการ

ก่อสร้าง โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาติดตามด้าน

ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน ระยะก่อนการก่อสร้างจนถึงระยะหลังการก่อสร้าง

โครงการ ศึกษาความสอดคล้องกับความเหมาะสมของคุณสมบัติดิน ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล เพือจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิงแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ทีดินให้เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน ของ

โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

วิธีการศึกษาได้เลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

ผู้นําชุมชน จํานวน 20 ราย และวิเคราะห์ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน ระยะก่อนการ

ก่อสร้าง พ.ศ. 2541 ระยะหลังการก่อสร้าง พ.ศ. 2549 และทําการเปรียบเทียบการเปลียนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ทีดินปี พ.ศ. 2541 และ ปี พ.ศ. 2549 รวมทังวิเคราะห์ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์

ทีดินกับความเหมาะสมของสมบัติดิน ในพืนทีโครงการขุนด่านปราการชล ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม ArcView 3.2 a ผลการศึกษา พบว่า 

จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม ArcView 3.2 a ผล

การศึกษาติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน ในพืนทีชลประทานท่าด่าน และพืนที

ชลประทานท่าด่านส่วนขยาย ระหว่างระยะก่อนการก่อสร้างจนถึงระยะหลังการก่อสร้างโครงการแล้ว

เสร็จ โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก พบว่า ด้านทรัพยากรดิน ระยะก่อนการ

ก่อสร้าง พ.ศ. 2541 ได้แก่ พืนทีชลประทานท่าด่านเดิม ส่วนใหญ่เหมาะสมในการทํานา และพืนที

ชลประทานส่วนขยาย เป็นดินตืนมากและมีหินโผล่ กับเป็นพืนทีภูเขา ส่วนระยะหลังการก่อสร้าง 



 (4)

พ.ศ.2549 พบว่า สภาพพืนทีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พบกลุ่มดินทรายแป้งไม่เป็นกรดจัด มาก

ทีสุด มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํา และสภาพพืนทีลูกคลืนลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลืนลอนลาด 

พบกลุ่มดินร่วนละเอียดไม่เป็นกรด มากทีสุด มีความอุดมสมบูรณ์ตํา สําหรับการเปรียบเทียบ

ทรัพยากรดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2549 พบว่า ไม่มีการเปลียนแปลงทรัพยากรดิน ด้านการ

ใช้ประโยชน์ทีดิน ระยะก่อนการก่อสร้าง พ.ศ. 2541 พบว่า มีการใช้ประโยชน์ทีดินเพียง 3 ประเภท คือ 

พืนทีนาข้าว มากทีสุด รองลงมา ได้แก่ พืนทีป่าดิบชืน และพืนทีไม้ผลผสม ตามลําดับ ส่วนระยะหลัง

การก่อสร้าง พ.ศ. 2549 แบ่งได้ 5 ประเภท คือ พืนทีเกษตรกรรม มากทีสุด รองลงมา ได้แก่ พืนทีชุมชน

และสิงปลูกสร้าง พืนทีเบ็ดเตล็ด พืนทีป่าไม้ และพืนทีแหล่งนํา ตามลําดับ สําหรับการเปรียบเทียบการ

ใช้ประโยชน์ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2549 พบว่า พืนทีส่วนใหญ่มีการเปลียนแปลงการใช้

ประโยชน์ทีดินจากเดิม คือ พืนทีนาร้าง พืนทีไม้ผลผสม พืนทีป่าดิบชืน เป็นการใช้ประโยชน์ทีดิน

ด้านเกษตรกรรมมากขึน รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์ทีดินด้านทีอยู่อาศัย ไม้ผลผสม ทุ่งหญ้าและ

ป่าละเมาะ ตามลําดับ สําหรับความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของสมบัติดิน

ในพืนทีโครงการโดยรวมในปี พ.ศ. 2549 มีความสอดคล้องของการใช้ประโยชน์ทีดินกับความ

เหมาะสมของสมบัติดิน ตามแผนการใช้ทีดินทีกรมพัฒนาทีดินได้จัดทําขึน  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังนี เพือให้การจัดการทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน

เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐควรจัดทํามาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ตังแต่

การจัดการทีดิน การป้องกันการเสือมสภาพของดิน การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการ

ปรับปรุงดิน การส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบวนเกษตร รวมทังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ

การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  

 

 

 



 







 



 

 

 





 









































 




























 

กิตติกรรมประกาศ 

 
  วิทยานิพนธ์เรือง การติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการ

ก่อสร้าง โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สําเร็จลุล่วงได้เนืองจากบุคคลหลายท่าน

ได้กรุณาและช่วยเหลือในการให้ข้อมูล คําปรึกษา ข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ ตลอดจนความคิดเห็น

และกําลังใจ 

  ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จันทนา อินทปัญญา ทีได้กรุณาเป็นทีปรึกษา รวมทังให้

ข้อคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ในทุกขันตอน คําแนะนํา และแนวทางแก้ไขปัญหาอัน

เกิดจากการทําวิทยานิพนธ์ และขอบคุณ ผศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน และนายชุมพล ลิลิตธรรม ทีได้

กรุณาให้คําแนะนําในการศึกษาครังนี รวมทังกรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง

สมบูรณ์ยิงขึน ขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อมทุกท่านทีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ 

และขอบคุณเจ้าหน้าทีหลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อมทีให้ความช่วยเหลือในการประสานงานติดต่อ

เป็นอย่างดี 

  ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีกรมพัฒนาทีดินทุกท่าน และเจ้าหน้าทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก สําหรับความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ์ 

ผู้นําชุมชนทีได้สละเวลาให้ข้อมูล ขอบคุณคุณธีราพร ถนอมกลิน ในเรืองการจัดทํารูปแบบวิทยานิพนธ์

ทีเหมาะสม ขอบคุณคุณรวิวรรณ ธีระมณีกุล และคุณปาลีรตา ปินทอง ทีให้ความช่วยเหลือและเป็น

กําลังใจทีมีมาตลอด 

  ท้ายทีสุดนีผู้เขียนขอขอบพระคุณและมอบความสําเร็จทังหมดจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี

แด่คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวขุนไชยา ทีเป็นแรงสนับสนุนและเป็นกําลังใจอันสําคัญยิงทีทําให้

การศึกษานีสําเร็จได้ตามทีตังใจ 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ทีมาและความสําคัญของการศึกษา 

 

ทรัพยากรดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติทีเป็นรากฐานทีสําคัญในการดํารงชีพของมนุษย์ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีต้องใช้ทีดินเป็นปัจจัยหลัก ประกอบกับปัจจุบันการที

ประชากรมีจํานวนเพิมขึน และมีการพัฒนาประเทศเพือมุ่งไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมทําให้

มีความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินเพิมมากขึน และมีรูปแบบการใช้ทีดินทีแตกต่างกัน

ออกไปเพือสนองความต้องการการพัฒนาด้านต่าง ๆ ประกอบกับรูปแบบการใช้ทีดินแต่ละประเภท

ของประเทศยังไม่มีความเหมาะสม จึงทําให้การใช้ประโยชน์ทีดินของประเทศในระยะยาวทีผ่านมา

มีผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และต่อสิงแวดล้อม ซึงสาเหตุดังกล่าวมีผลมาจากอัตราการ

เพิมขึนของประชากรและ การขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีผลทําให้การใช้ประโยชน์ทีดิน

รูปแบบอืนรุกลําเข้าไปในเขตพืนทีป่า ทําให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรดินไม่เหมาะสมกับศักยภาพ

ของทีดิน นอกจากนีในบางพืนทีใช้ทําการเกษตรยังมีปัญหาทีเกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ ดินเค็ม ดิน

เปรียว ดินตืนทีมีกรวดลูกรังปน ดินทรายจัด ดินพรุ รวมทังมีการใช้ประโยชน์ทีดินในกิจกรรมต่าง ๆ 

โดยขาดการจัดการทีเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงก่อให้เกิดความเสือมโทรมของ

ทรัพยากรดิน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2541) 

สําหรับปัญหาในพืนทีจังหวัดนครนายกนัน ได้เกิดปัญหามาเป็นระยะเวลานาน คือ ปัญหา

นําท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนนําในฤดูแล้ง รวมถึงปัญหาดินเปรียว จึงทําให้เกิดโครงการ

เขือนขุนด่านปราการชล อันเนืองมาจากพระราชดําริ (โครงการเขือนคลองท่าด่าน) ขึนมา โครงการ

นีเกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพือบรรเทาทุกข์และแก้ปัญหาของราษฎร

ในพืนที ทําให้ประชาชนในพืนทีสามารถประกอบอาชีพบนทีดินทํากินของตัวเองได้ 

ทังนีกรมชลประทานได้รับสนองพระราชดําริในการดําเนินการโดยว่าจ้างกลุ่มบริษัทที

ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท แอสดีคอนคอร์ปอเรชัน จํากัด บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี 

จํากัด และบริษัท ที เอแอนด์ อี คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผล 

กระทบสิงแวดล้อมของโครงการ ฯ ซึงคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบต่อ



 

2

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม เมือวันที 2 กุมภาพันธ์ 2539 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบเมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2539 ให้ก่อสร้างในระหว่างปีงบประมาณ 2540 – 2546 ในวงเงิน 

10,193,000,000 บาท และอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิงแวดล้อมโครงการ ฯ ในปีงบประมาณ 2540 – 2551 ในวงเงินงบประมาณ 990 ล้านบาท กรม

ชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัททีปรึกษาประกอบด้วย บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน จํากัด 

บริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จํากัด และ Coyne et Bellier ดําเนินการ

สํารวจและออกแบบเขือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอืนของโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชลอันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก ซึงทีปรึกษาได้ดําเนินการสํารวจและ

ออกแบบแล้วเสร็จเมือเดือนกันยายน 2541  

“เขือนขุนด่านปราการชล” เป็นชือทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้ใหม่

หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ชือเดิมคือ “เขือนคลองท่าด่าน” การเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2549 

นับเป็นปีมหามงคลเพือเฉลิมพระเกียรติในวาระ 60 ปีครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โดยโครงการเริมก่อสร้างเมือวันที 2 พฤศจิกายน 2542 แล้วเสร็จเมือเดือนกันยายน 2548 มีลักษณะ

เป็นเขือนคอนกรีตบดอัดทีใหญ่ทีสุดในโลก สามารถเก็บกักนําได้ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งนําให้

พืนทีการเกษตรได้ 185,000 ไร่ ซึงเขือนได้เปิดดําเนินการในปี 2549 

ในปัจจุบันหลังจากเขือนขุนด่านปราการชลได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2549 และได้เริมเปิด

ดําเนินโครงการและส่งนํา ในพืนทีชลประทานท่าด่านเดิม  และพืนทีชลประทานท่าด่านส่วนขยาย 

รวมพืนที 27,670ไร่ จากความอุดมสมบูรณ์ของนําในพืนทีทําให้ราษฎรส่วนใหญ่ทีใช้ประโยชน์

ทีดินในพืนทีโครงการ ทังทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทีอยู่อาศัย และแหล่งนํา โดยส่วนมาก

ประชาชนในพืนทีซึงเป็นเกษตรกรได้มีการทําการเกษตรกรรมมากขึน จากแต่ก่อนการก่อสร้าง

โครงกา  เกษตรกรได้ทําการเพาะปลูกตามแต่ความคิดของเกษตรกรขณะนันโดยไม่ได้นึกถึงความ

คุ้มค่าสูงสุดของการใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีนัน อาจจะเป็นเหตุมาจากการขาดการศึกษาและ

ความรู้ทีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ทีดิน อย่างไรก็ตามภายหลังการก่อสร้างและเริมดําเนิน

โครงการส่งนําทําให้เกษตรกรในพืนทีมีนําซึงเป็นปัจจัยหลักของการเพาะปลูกใช้อย่างเพียงพอ ซึง

ทําให้เกิดการเปลียนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ทีดินเกิดขึน เกษตรกรในพืนทีมีการทําเกษตรกรรม

มากขึน นอกเหนือจากการมีนําเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์แล้วเกษตรกรในพืนทีก็ได้รับความรู้

เพิมเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เข้ามาให้ความรู้และทําความเข้าใจกับเกษตรกรใหม่ ซึงจาก

การใช้ประโยชน์ทีดินนีทําให้เกิดผลกระทบออกมาทังทางด้านบวกและด้านลบ 

  ผลกระทบดังกล่าวเป็นจุดเริมต้นให้เกิดการศึกษาการเปลียนแปลงด้านทรัพยากรดินและ

การใช้ประโยชน์ทีดิน โดยในการศึกษาด้านการใช้ทรัพยากรดินนันจะศึกษาถึงความเหมาะสมของ
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ทรัพยากรดินต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ด้านการใช้ประโยชน์ทีดินนันศึกษาถึงความเปลียนแปลง

ของการใช้ประโยชน์ทีดิน รวมทังการเพิมและการลดการใช้ประโยชน์ทีดินแต่ละประเภทตามความ

เหมาะสม 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1)  เพือศึกษาติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน ในพืนทีชลประทานท่า

ด่าน และพืนทีชลประทานท่าด่านส่วนขยาย ระหว่างระยะก่อนการก่อสร้างจนถึงระยะหลังการ

ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

2)  เพือศึกษาความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 

ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

3)  เพือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม 

ด้านทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ทีดินให้เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน  

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.3.1  ขอบเขตด้านพืนที 

ในการศึกษาครังนี ทําการศึกษาการติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน

โดยใช้พืนทีศึกษาพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย พืนที

ชลประทานท่าด่าน และพืนทีชลประทานท่าด่านส่วนขยายของโครงการเขือนขุนด่านปราการชล รวม

เป็นพืนที 27,670 ไร่ 

 

1.3.2  ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาทีใช้ในการดําเนินการศึกษา ในระหว่างเดือนกันยายน 2550 – พฤษภาคม 2553 

 

1.3.3  ขอบเขตด้านเนือหา 

ศึกษาข้อมูลด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินจากรายงานการศึกษาความ

เหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ระยะ

ก่อนการก่อสร้าง พ.ศ.2538 ข้อมูลด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน พ.ศ. 2541 จากกรม

พัฒนาทีดิน ข้อมูลด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินหลังการก่อสร้าง พ.ศ. 2549 จากกรม
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พัฒนาทีดิน ข้อมูลเศรษฐกิจและเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครนายก ระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2549 

ตลอดจนรวบรวมข้อมูลแผนทีและฐานข้อมูลสารสนเทศของโครงการ ทีกรมพัฒนาทีดินได้จัดทํา

ขึนเพือใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา ดําเนินการศึกษาแต่ละขันตอนโดยละเอียด โดยกําหนด

ตัวชีวัดทีใช้ในการประเมินทีเป็นรูปธรรมประกอบด้วย ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ทีดิน

และความสอดคล้องด้านคุณสมบัติดินของชุดดินบริเวณพืนทีทีทําการศึกษา 

 

1.4  ข้อจํากัดในการศึกษา 

 

  ในการศึกษาครังนี ทําการศึกษาการติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน

โดยใช้พืนทีศึกษาพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก พบว่ามีข้อจํากัดใน

การศึกษา ได้แก่ แผนทีดิน แผนทีการใช้ประโยชน์ทีดิน ปี พ.ศ. 2541 ซึงมีมาตราส่วน 1 : 50,000 

และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Lansat ซึงมีข้อจํากัดของข้อมูล คือ มีขนาดค่อนข้างหยาบและมี

รายละเอียดเพียง 30 เมตร ทําให้ไม่สามารถแยกรายละเอียดทีหลากหลายในแผนทีได้ ในขณะทีแผน

ทีดิน แผนทีการใช้ประโยชน์ทีดินปี พ.ศ. 2549 นัน มีมาตราส่วน 1 : 25,000 และข้อมูลภาพจากออร์โธสี

ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม Spot ในการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดของภาพ 2 เมตร จึงทําให้สามารถ

จําแนกรายละเอียดได้มากขึน และเมือนําแผนทีทังสองมาศึกษาเปรียบเทียบกัน จึงทําให้เกิดความ

คลาดเคลือนของข้อมูลเล็กน้อย เนืองจากมาตราส่วนของแผนทีทีนํามาศึกษามีความแตกต่างกัน 

 

1.5  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1)  ทราบถึงข้อมูลการเปลียนแปลงด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน บริเวณ

พืนทีชลประทานท่าด่าน และพืนทีชลประทานท่าด่านส่วนขยายของโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก ตังแต่ระยะก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน 

2)  ทราบถึงแนวโน้มการเปลียนแปลงด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินใน

อนาคต  

3)  ทราบถึงความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของสมบัติดิน ใน

พืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

4)  เป็นข้อมูลพืนฐานในการจัดทํามาตรการเพือเป็นแนวทางการป้องกันผลกระทบเกียวกับ

ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน ทีจะเกิดขึนได้ 

 



 

5

1.6  นิยามศัพท์ทีใช้ในการศึกษา 

 

1)  กลุ่มชุดดิน (Soil Group) หมายถึง การรวมลักษณะและสมบัติต่าง ๆ ของดิน เช่น 

ความชืน เนือดิน ปฏิกิริยาดิน การระบายนําของดิน ความลึกของดินถึงชันทีมีก้อนกรวด เศษหิน 

ชันปูนและชันหินพืน วัตถุต้นกําเนิด การใช้ประโยชน์ทีดิน และความลาดชันของพืนทีทีมีศักยภาพ

ในการใช้ประโยชน์ทีดินทีคล้ายคลึงกันมารวมอยู่ด้วยกัน ทีพบในบริเวณโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล จังหวัดนครนายก 

2)  การใช้ประโยชน์ทีดิน หมายถึง การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินว่าเป็นไปในรูป

ใด ในบริเวณโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ซึงประกอบด้วย การทํา

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทีอยู่อาศัย แห่ลงนํา และอืน ๆ 

3)  การติดตามผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA Monitoring) หมายถึง การจัดการเก็บข้อมูล

ทางด้านสิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีต้องการ ตามความจําเป็นทางด้าน

สิงแวดล้อม 

4)  การเปลียนแปลงทรัพยากรดิน หมายถึง การเปลียนแปลงของทรัพยากรดิน ซึงได้แก่ 

กลุ่มชุดดิน ระยะหลังการก่อสร้างโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2549 

5)  การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิน หมายถึง การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิน 

ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทีอยู่อาศัย แหล่งนํา และอืน ๆ ระยะหลังการก่อสร้างโครงการ

เขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2549 

6)  การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม หมายถึง การใช้หลักวิชาการในการทํานาย หรือ

คาดการณ์ผลกระทบทังในทางบวกและทางลบของการดําเนินโครงการพัฒนาทีจะมีต่อสิงแวดล้อม

ในทุก ๆ ด้าน ทังทางทรัพยากรธรรมชาติและทางเศรษฐกิจ สังคม 

  7)  เขือนขุนด่านปราการชล หมายถึง เขือนคลองท่าด่านเดิม ทีตังตําบลหินตัง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

8)  โครงการ หมายถึง พืนทีทําการศึกษาอันประกอบด้วย พืนทีชลประทานท่าด่าน และพืนที

ชลประทานท่าด่านส่วนขยายของโครงการเขือนขุนด่านปราการชล รวมเป็นพืนที 27,670 ไร่ 

9)  ทรัพยากรดิน หมายถึง วัตถุทีเกิดขึนตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพ และ

ทางเคมีของหินและแร่ รวมกับสารอินทรีย์ ทีเกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ในบริเวณ

โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ซึงประกอบด้วย กลุ่มชุดดินชนิดต่าง ๆ 
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 10)  ผู้นําชุมชน หมายถึง บุคคลทีเป็นผู้นําชุมชนทีอาศัยอยู่ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล จังหวัดนครนายก ซึงมีชุมชนทังหมด 18 ชุมชน 20 หมู่บ้าน ในทีนี คือ ผู้ใหญ่บ้านของ

แต่ละหมู่บ้าน 

 11)  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) หมายถึง ระบบ

สารสนเทศระบบหนึงทีนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนําเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การ

สืบค้น การประมวลผล และการแสดงผลข้อมูลแผนที (Geographic data) 

12)  สมบัติของดิน หมายถึง สมบัติของดินทีเป็นสิงซึงเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการ

เห็นหรือจับต้องได้ เช่น เนือดิน ความโปร่งหรือแน่นทึบของดิน ความสามารถในการอุ้มนําของดิน

และสีของดิน เป็นต้น 

 13)  Map Overlay หมายถึง การซ้อนทับกันของฐานข้อมูลเชิงแผนที เพือดูความแตกต่างที

เกิดขึนของแต่ละฐานข้อมูล 

 



 

บทที 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเรือง การติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการ

ก่อสร้าง โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

เกียวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเกียวข้อง เพือเป็นแนวทางในการศึกษา และเป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาอย่างสมบูรณ์ โดยผู้ศึกษาได้สามารถเรียบเรียงลําดับและนําเสนอเป็นลําดับหัวข้อที

เกียวข้องกับเนือหาในการศึกษา ดังต่อไปนี 

2.1  แนวคิดและหลักการเกียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (Environmental 

Impact Assessment: EIA) 

2.2  แนวคิดและหลักการเกียวกับการติดตามผลกระทบสิงแวดล้อม  

2.3  แนวคิดและหลักการเกียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

2.4  แนวคิดและหลักการเกียวกับทรัพยากรดิน 

2.5  ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1  แนวคิดและหลักการเกียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (Environmental 

Impact Assessment: EIA) 

 

2.1.1  ความเป็นมาของการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมในประเทศไทย 

ทวีวงศ์ ศรีบุรี (2543) ได้สรุปความเป็นมาของการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมใน

ประเทศไทย ไว้ว่า ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายสิงแวดล้อมอย่างเป็นทางการฉบับแรก คือ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ซึงได้กําหนดให้มีการ

แต่งตังคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติขึน มีอํานาจหน้าที คือ 

1)  เสนอนโยบายและความเห็นเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม  

2)  ให้ความเห็นเกียวกับโครงการ ทีอาจส่งผลเสียหายต่อคุณภาพสิงแวดล้อม  

ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที 2 

พ.ศ. 2521 ทังนีเนืองจากพระราชบัญญัติ ฉบับที 1 มิได้มีการระบุให้แน่ชัดเกียวกับอํานาจและ
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หน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติบางเรือง จึงก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

ในการดําเนินการ ดังนัน จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ ฉบับที 1 พ.ศ. 2518 โดยได้

กําหนดอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติให้ชัดเจนและรัดกุมขึนกว่าเดิมรวม 3 

ประการ คือ 

1)  กําหนดให้มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมสําหรับโครงการ

พัฒนาของรัฐและกิจกรรมบางประเภทของเอกชน  

2)  ให้อํานาจในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อม ทีมิได้อยู่ในความรับผิดชอบ

ของหน่วยราชการใด ตลอดจนการกําหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม  

3)  ดําเนินการในด้านการจัดการเกียวกับสิงแวดล้อมในกรณีทีฉุกเฉิน  

สําหรับกฎหมายทีเกียวข้องอืน ๆ สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติสามารถ

เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพือเอืออํานวยต่อการบริหารสิงแวดล้อม และแก้ไขอุปสรรคและ

ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได้ 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2524 สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ได้กําหนดให้มี

การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ หรือกิจการบางประเภทและบาง

ขนาด โดยอาศัยอํานาจตามประกาศกฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานซึงมีผล

บังคับใช้ตังแต่วันที 27 กันยายน พ.ศ. 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้มีการศึกษาเกียวกับทรัพยากร

สิงแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ทีมีต่อมนุษย์ทีอาจจะถูกกระทบกระเทือน เนืองจากโครงการหรือ

กิจการนัน ๆ  

ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับปรุงและเปลียนแปลงกฎหมายสิงแวดล้อมออกเป็น 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 ในส่วนของการทํารายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมได้ปรากฏใน ส่วนที 4 มาตราที 46 ถึง มาตราที 51 

กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์แก่ผู้รักษาการ (แต่ยังมิได้ระบุไว้ใน

มาตราโดยตรง) วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อมตลอดจนเอกสารทีเกียวข้องซึงต้องนําเสนอพร้อมรายงานฯ เพิมเติม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ระบุไว้ชัดในมาตราที 56 โดยมีประเด็น

หลักทีสําคัญ คือ โครงการพัฒนาใด ๆ ก็ตามทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชุมชน 

จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินกิจการใด ๆ หากไม่มีการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมก่อน ดังนัน จาก

กฎหมายหลักฉบับนีของไทย ทําให้กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามภายใต้เงือนไข

ดังกล่าว 
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  2.1.2  ความหมายของการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม  

เกษม จันทร์แก้ว (2542: 2) กล่าวว่า อีไอเอ เป็นกิจกรรมประเภทหนึงทีเกียวข้องกับการ

แยกแยะผลกระทบทีจะเกิดขึน เป็นวิธีการศึกษาข้อเท็จจริงเกียวกับผลกระทบทีจะเกิดขึนจาก

โครงการพัฒนา หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติทีอาจเกิดขึน และเป็นเครืองมือทีใช้ประกอบในการ

จัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ผลของการใช้เครืองมือจะให้แผนการแก้ไข

ผลกระทบสิงแวดล้อม และระบบตรวจสอบประเมินผลของการดําเนินโครงการ 

UNEP (1998 อ้างถึงใน กนกพร สว่างแจ้ง 2545: 4) ให้ความหมายว่า การประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม หมายถึง การศึกษาเพือคาดการณ์ผลทีจะเกิดต่อสิงแวดล้อมจากการดําเนินการ

ของโครงการ อีกทังเสนอแนะวิธีลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการดําเนินการ เพือให้โครงการ

สามารถดําเนินการอย่างเหมาะสม โดยไม่ทําลายทรัพยากรสิงแวดล้อม 

  นิตยา ภู่แสนธนาสาร (2545: 22) สรุปว่า การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นกระบวนการ

วางแผน โดยใช้หลักวิชาการในการทํานายหรือคาดการณ์ผลกระทบทังทางบวกและทางลบก่อนมี

โครงการ มีการวิเคราะห์และอธิบายความเป็นไปได้ของผลกระทบทีอาจเกิดขึนทุก ๆด้าน ทังด้าน

ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ มีการออกข้อกําหนด

เพือรักษาสภาพแวดล้อม มีการจัดทํามาตรการลดผลกระทบ และเฝ้าระวังการเปลียนแปลงทาง

สิงแวดล้อม และเพือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

  สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (2548: 49) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดล้อมไว้ว่า เป็นการศึกษาเพือคาดการณ์ผลกระทบสิงแวดล้อมทังในทางบวก และ

ทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการทีสําคัญ เพือกําหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบสิงแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการกิจการ ผลการศึกษา

จัดทําเป็นเอกสารเรียกว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม” 

  การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมนัน มีผู้ให้คําจํากัดความไว้หลากหลายพอสมควร ดังนัน

จึงขอสรุปในทีนีว่าเป็นกระบวนการวางแผน เพือใช้หลักวิชาการในการทํานายหรือคาดการณ์ 

ผลกระทบทังทางบวกและทางลบ ก่อนมีโครงการ มีการวิเคราะห์และอธิบายความเป็นไปได้ของ

ผลกระทบทีอาจเกิดขึนทุก ๆ ด้าน ทังด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ

มนุษย์และคุณภาพชีวิต มีการออกข้อกําหนด มาตรการลดผลกระทบ และการเฝ้าระวังการ

เปลียนแปลงทางสิงแวดล้อมและเพือเป็นแนวทาง ในการตัดสินใจ โดยการจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลจะต้องมีองค์ประกอบของ

การพัฒนาทียังยืน มีหลักการทีมันคง และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  
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 2.1.3  ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

2.1.3.1  การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นส่วนสําคัญในการวางแผนการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรเพือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจช่วยในการมองปัญหาต่าง ๆ ได้

กว้างขวางยิงขึน รวมทังมีการพิจารณาด้านสิงแวดล้อมเพิมขึนนอกเหนือจากการมองผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักอย่างทีเคยปฏิบัติมา อันก่อให้เกิดความเสือมโทรมแก่

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก 

2.1.3.2  การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นวิธีการทีมีระบบทีจะช่วยพิจารณาว่า

โครงการทีกําลังจะเกิดขึนอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิงแวดล้อมหรือไม่หรือในระดับ

มากหรือน้อยเพียงใด และหากมีโอกาสจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมขึนไม่ว่าในระดับใด 

ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีอาจเกิดขึนนันอย่างเหมาะสม

ก่อนดําเนินการ 

2.1.3.3  การใช้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพือให้เกิด

ความแน่ใจว่าได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาสําคัญอันอาจเกิดขึนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้

กําหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขไว้ตังแต่ขันเตรียมโครงการ รวมทังสามารถช่วยในการเลือก

มาตรการทีมีค่าใช้จ่ายน้อยและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติผนวกไว้ในแผนงานของโครงการ ซึงจะ

ยุ่งยากน้อยกว่าการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนภายหลัง ในบางกรณีหากมิได้มีการศึกษาผลกระทบและ

พิจารณาอย่างถีถ้วนก่อนปัญหาอาจรุนแรงจนอาจนําไปสู่การล้มเลิกโครงการหรือก่อให้เกิด

อุปสรรคทีแก้ไขไม่ได้ 

2.1.3.4  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม เป็นข้อมูลสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการ

สิงแวดล้อม ให้มีความเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิงแวดล้อมและทรัพยากรอันมีคุณค่า 

นอกจากนียังสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลทีให้ความกระจ่างต่อสาธารณชน และหน่วยงานที

เกียวข้องเพือป้องกันความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรได้ด้วย 

2.1.3.5  การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นแนวทางกําหนดแผนการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทังทีเกิดขึนภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและดําเนินการอันเป็นส่วน

สนับสนุนในการดําเนินโครงการด้วย 

2.1.3.6  แม้ว่าจะมีการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพียงใดก็ตาม แต่หากขาดการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติทีดีเพียงพอแล้ว ก็จะไม่อาจมีทรัพยากรเพือการพัฒนาในระยะยาวได้ ดังนันการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมจึงเป็นหลักประกันระยะยาว ให้มีทรัพยากรเพือการใช้ทียาวนาน 

(LongTerm Sustainable Development) 
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โดยสรุปการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมจึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพือการ

บรรเทาหรือลดหรือป้องกันผลกระทบทีเสียหาย (Adverse Effect) ในขณะเดียวกันยังช่วยในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอันมีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนันการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมจึง

เป็นกระบวนการทีสามารถ 

1)  ชีให้เห็นถึงมาตรการลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบเพือจัดการ

ผลกระทบด้านลบของโครงการ 

2)  ปรับปรุงและปรับเปลียนการออกแบบของโครงการ (Project Design) 

3)  มันใจได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติถูกนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4)  สนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นทางด้านสิงแวดล้อมทีเกียวข้องกับ

โครงการ 

5)  ช่วยเป็นข้อมูลให้ผู้มีอํานาจใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

 

2.1.4  องค์ประกอบของการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

 การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน

ประกอบด้วยการศึกษาทีจะต้องครอบคลุมระบบสิงแวดล้อมทัง 4 ด้าน ตามแนวคิดของ U.S.EPA 

ซึงถูกเรียกว่า “Four Tier System” ได้แก่ 

2.1.4.1  ทรัพยากรทางกายภาพ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของทรัพยากรทีไม่มีชีวิต 

เช่น ดิน นํา อากาศ และมลพิษ ว่าส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างไร 

2.1.4.2  ทรัพยากรทางชีวภาพ เป็นการศึกษาถึงการเปลียนแปลงในด้านต่างๆ ทีมีต่อ

ระบบนิเวศ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์นํา ปะการัง เป็นต้น 

2.1.4.3  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรทังกายภาพ และชีวภาพของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ทีดิน การเกษตรกรรม ระบบ

สาธารณูปโภค ว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 

2.1.4.4  คุณภาพชีวิต เป็นการศึกษาถึงผลกระทบทีจะเกิดต่อมนุษย์ชุมชน ระบบ

เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเชือ ค่านิยม คุณค่าความสวยงาม เป็นต้น 

สําหรับการศึกษาในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่า ต่อคุณภาพชีวิตถือว่า

เป็นเรืองของการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) 
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2.1.5  การทําจัดรายงาน EIA   

  สนธิ วรรณแสงและคณะ (2541) กล่าวว่า การจัดทํารายงาน EIA ประกอบด้วยขันตอนที

สําคัญ 4 ขันตอน คือ  

1)  การจําแนกชนิดของผลกระทบ (Impact Identification)   

เป็นการอธิบายเกียวกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณทีตังโครงการว่ามีสภาพ

เป็นอย่างไร มีคุณภาพอย่างไร โดยจําแนกตามระบบ Four Tier System นอกจากนี จะต้องอธิบาย

เกียวกับโครงการว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ทังในช่วงก่อสร้างและ

ดําเนินโครงการ วิธีการทีนิยมใช้ในการจําแนกชนิดผลกระทบ ได้แก่ การตังคณะกรรมการเฉพาะ

กิจ (Ad Hoc Committee) การใช้แผนภาพเชิงซ้อน (Overlays) การเช็ครายการ (CheckList) การใช้

เมตริกซ์ (Matrices) การวิเคราะห์แบบสายใยเชือมโยงความสัมพันธ์ (Network) เป็นต้น  

2)  การวัดขนาด หรือทํานายผลกระทบทีจะเกิดขึน (Impact Prediction) 

เป็นการคาดการณ์หรือทํานายถึงการเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมทีเกิดจากโครงการ 

โดยอาจใช้วิธีวิเคราะห์โดยการอธิบาย (Descriptive Analysis) การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

(Simulation or Mathematical Modeling) การกําหนดระบบขันให้คะแนน (Rating System) เป็นต้น  

3)  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

เป็นขันตอนสุดท้ายหลังจากทีทราบขนาดของผลกระทบของตัวแปรทรัพยากร

สิงแวดล้อมแต่ละตัวแล้ว ได้แก่ การรวบรวมผลกระทบของตัวแปรทังหมดเพือพิจารณาดู

ผลกระทบทังโครงการว่ามีผลดี หรือผลเสียต่อสิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง  

4)  การเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ 

(Mitigation Plan and Monitoring) 

เมือประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมแล้วพบว่ามีนัยสําคัญ จําเป็นต้องมีมาตรการ

ป้องกันและลดผลกระทบ ซึงอาจดําเนินการได้ดังนี  

(1)  การเปลียนทีตังของโครงการ การย้ายเส้นทาง การเปลียนกระบวนการ

ผลิต วัตถุดิบ วิธีดําเนินงาน เปลียนการออกแบบทางวิศวกรรม 

(2)  การควบคุมมลพิษให้เข้มงวดยิงขึน โดยเพิมระบบบําบัดหรือการเน้น

การจัดการของเสีย เช่น การลดปริมาณของเสีย การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การใช้ซํา รวมถึงการ

นําเทคโนโลยีทีสะอาดเข้ามาใช้ 

(3)  การเตรียมแผนฟืนฟูและชดเชยแก่ชุมชนทีได้รับผลกระทบ เช่น การตัง

ถินฐานใหม่ การสร้างถนน ชดเชยการปลูกป่า เป็นต้น  
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ขันตอนการดําเนินการเกียวกับ EIA เพือใช้เป็นเครืองมือในการจัดการด้านสิงแวดล้อมของ

โครงการ แสดงให้เห็นถึงขันตอนสากลซึงเป็นพืนฐานของทัวโลก ไม่ว่าการดําเนินการด้าน EIA จะ

กําหนดเป็นกฎหมายหรือใช้ผ่านระบบการบริหารก็ตาม ข้อแตกต่างของขันตอน EIA ในแต่ละ

ประเทศจึงขึนกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมายของประเทศนัน ๆ อย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่มี

การบังคับใช้ตามกฎเกณฑ์ แต่ผู้ดําเนินโครงการก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เอง เพือการจัดการ

ด้านสิงแวดล้อมของโครงการ (Environmentally Sound Project Management) โดยมีลําดับขันตอน

ดังต่อไปนี 

1)  การกลันกรองโครงการ (Screening) เป็นกระบวนการเพือตัดสินใจว่าโครงการที

เสนอนันจําเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบเต็มรูปแบบ หรือทีเรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อมหรือไม่ การกลันกรองดังกล่าวเกียวข้องกับการใช้วิจารณญาณ (Judgment) พิจารณาว่า

ผลกระทบจากโครงการทีมีต่อสิงแวดล้อมนัน อยู่ในระดับมีนัยสําคัญหรือไม่ การกลันกรอง

สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ แต่ละวิธี หรือใช้วิจารณญาณหลาย ๆ วิธีรวมกัน ได้แก่ 

(1)  เป็นดุลยพินิจของระดับผู้ตัดสินใจ ผู้มีอํานาจตัดสินใจจะพิจารณาเอง 

อาจจะเป็นในแต่ละกรณี โดยพิจารณาจากลักษณะของโครงการ ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

ตลอดจนความสนใจของประชาชนทีมีต่อโครงการและประเด็นข้อขัดแย้งทีเกิดขึน 

(2)  กําหนดรายชือโครงการทีเข้าข่าย  สําหรับกรณีกําหนดรายชือโครงการ

ทีเข้าข่าย (Project List หรือ Positive List) ก็ดังเช่นกรณีประเทศไทยนํามาใช้ โดยกําหนดประเภท

และขนาดของโครงการทีต้องจัดทํารายงาน EIA ทังนีเกณฑ์ทีใช้กําหนด ได้แก่ ผลกระทบมีความ

รุนแรงมากมายเพียงใด ปัญหามลพิษและทีสําคัญคือความจําเป็นทีต้องมีระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาช่วยเสริม เป็นต้น 

(3)  กําหนดรายชือโครงการทีไม่อยู่ในข่าย ส่วนในวิธีนีจะกลับกันกับวิธีที 2 

โดยกําหนดประเภทโครงการหรือขนาด ซึงโครงการเล็ก ๆ ทีไม่ต้องจัดทํารายงาน EIA เนืองจาก

พิจารณาแล้วว่าผลกระทบมีน้อย 

(4)  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเบืองต้น (Initial Environmental 

Examination, IEE) หรือบางครังเรียกว่า การประเมินเบืองต้น (PreLimitary Assessment) ซึงเป็น

การศึกษาข้อมูลเท่าทีมีอยู่ โดยยังไม่ต้องออกทําการสํารวจภาคสนาม (Desk Study) ประกอบด้วย

การพิจารณาเบืองต้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี 

ก.  การอธิบายลักษณะโครงการ และพิจารณาทางเลือกทีดีทีสุด 

ข.  ชีให้เห็นและแสดงประเด็นทีชุมชนให้ความสนใจหรือกังวล 

ค.  ชีให้เห็นและแสดงผลกระทบสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึน 
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ง.  เสนอมาตรการลดผลกระทบ 

จ.  เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบและแผนการพัฒนา 

สําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เปิดโอกาสให้รัฐกําหนดให้โครงการจัดทํารายงาน IEE ได้ แต่ปัจจุบันยังมิได้

นํามาใช้ อย่างไรก็ตามมีโครงการบางประเภทได้แก่ การใช้พืนทีป่าชายเลน ป่าอนุรักษ์เพิมเติมตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 10 และ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 การระเบิดและย่อยหินตามมาตรา 9 ของ

พระราชบัญญัติทีดิน (ปัจจุบันได้โอนโครงการประเภทนีเข้าพระราชบัญญัติแร่แล้ว) ได้กําหนดให้

มีการจัดทํารายงาน IEE ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นโครงการขนาดเล็ก 

บทสรุปของ IEE บอกเราได้ว่าในภาพรวมแล้วผลกระทบทีเกิดขึนจากการ

ประเมินเบืองต้นนีอยู่ในระดับใด หากผลกระทบอยู่ในระดับตํา ก็หมายถึงไม่จําเป็นต้องต้องจัดทํา 

EIA ในขันต่อไป ผู้อนุญาตสามารถนําเงือนไขจาก IEE ไปกําหนดได้เลย แต่หากผลกระทบอยู่ใน

ระดับทีมีนัยสําคัญหรือผลกระทบมีประเด็นทีไม่ชัดเจนหลายเรือง ซึงผู้ประเมินพิจารณาแล้วต้อง

ประเด็นทีสําคัญ หรือเป็นประเด็นทีสาธารณชนให้ความสนใจ เกรงว่าจะก่อให้เกิดข้อขัดแย้งได้ใน

ภายหลังก็จะกําหนดให้จัดทํา EIA ต่อไป 

2)  การกําหนดขอบเขต (Scoping) 

การกําหนดขอบเขตเป็นกระบวนการทีสําคัญในประเทศประชาธิปไตย เนืองจาก

เกียวกับผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ (Stakeholders) ซึงได้แก่สาธารณชนผู้สนใจหรือผู้ทีถูกกระทบ

จากโครงการ หน่วยงานของรัฐและผู้ดําเนินโครงการ (Proponent) กระบวนการกําหนดขอบเขตนี

ครอบคลุมตังแต่เริมโครงการ โดยเป็นการชีให้เห็นถึงสิงต่อไปนี 

(1)  ขอบเขตพืนทีหรือหัวข้อของ EIA  

(2)  ประเด็นทีสําคัญหรือทีอยู่ในความสนใจของสาธารณชน 

(3)  ข้อมูลทีจําเป็นเพือการตัดสินใจของผู้มีอํานาจตัดสินใจในระดับสูง 

(4)  ผลกระทบทีมีนัยสําคัญและตัวแปรทีต้องพิจารณา 

กระบวนการกําหนดขอบเขตดังกล่าวจะช่วยในการศึกษา EIA มีประสิทธิภาพมาก

ยิงขึน โดยการชีประเด็นทีสําคัญทางเลือกทีจําเป็นต้องมีการศึกษาและประเมิน ทังนีเนืองจากหัวข้อ

ในเรืองสิงแวดล้อนันมีหลากหลายได้แก่ ทรัพยากรทางภายภาพชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

จนถึงคุณค่าคุณภาพของชีวิต และในแต่ละหัวข้อยังมีปลีกย่อยลงไปอีก เช่น ทรัพยากรกายภายยัง

แบ่งเป็นเรืองนํา อากาศ ดิน เป็นต้น ดังนันการกําหนดขอบเขตจึงทํา EIA ศึกษาตรงประเด็นลด

ความขัดแย้ง ตลอดจนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา EIA  
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กล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นว่า จากผลการจัดทํา IEE ในขันการกลันกรองโครงการจะ

ให้ประเด็นทีมีนัยสําคัญทางวิชาการทีสมควรนําไปศึกษาในขัน EIA และนําข้อมูลเพิมเติมทีได้จาก

การประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการดังกล่าวข้างต้นจะทําให้การกําหนดขอบเขตได้ผลดี

ทีสุด โดยทัวไปแล้วกระบวนการกําหนดขอบเขต จะถือว่าสินสุดลงเมือนําผลไปจัดทําเป็นเอกสาร

ทีเรียกว่า ขอบเขตการศึกษาด้านสิงแวดล้อมหรือ TOR เพือเป็นเอกสารนําไปประกอบการเปิด

ประมูล (Bidding) ในการจัดทํา EIA ต่อไป 

3)  การจัดทํารายงาน EIA (EIA Preparation) ประกอบด้วย 4 ขันตอนหลัก ๆ 

ตามลําดับ คือ 

(1)  การจําแนกชนิดของผลกระทบ (Impact Identification) ได้แก่ 

ก.  การอธิบายเกียวกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณโครงการ ว่า

ปัจจุบันเป็นอย่างไร มีคุณภาพอย่างไร โดยแบ่งเป็น  

ก.1  ทรัพยากรด้านกายภาพ (Physical Resources) เช่น ดิน นํา 

อากาศ เป็นต้น 

ก.2  ทรัพยากรด้านชีวภาพหรือนิเวศวิทยา (Biological or Ecological 

Resources) ได้แก่ สิงมีชีวิตทังหลายทีอาศัยอยู่ในอากาศ นํา และดิน เป็นต้น 

ก.3  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Values) ได้แก่ 

การนําทรัพยากรสิงแวดล้อมทางด้านกายภาพ และชีวภาพมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และเพิมมาตรฐานการดํารงชีวิตของมนุษย์ เช่น นําใช้ ไฟฟ้า เป็นต้น 

ก.4  คุณค่าคุณภาพของชีวิต (Quality of Life Values) ได้แก่ ตัวแปร ซึง

แสดงถึงดุลยภาพระหว่างทรัพยากรสิงแวดล้อม และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ตลอดจน

ทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสุนทรียภาพต่าง ๆ  

ข.  การอธิบายเกียวกับว่าโครงการจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ซึงอาจส่งผล

กระทบต่อสิงแวดล้อม ทังในช่วงก่อสร้างและดําเนินการโครงการ เช่น การก่อสร้างถนน อาคาร 

ก่อให้เกิดฝุ่นและตะกอน เป็นต้น  

(2)  การวัดขนาดหรือทํานายผลกระทบทีจะเกิดขึน (Impact Prediction) ซึง

ได้แก่ การคาดการณ์หรือทํานายถึงการเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมทีเกิดจากโครงการ ซึงโดยทัว ๆ ไป 

อาจใช้วิธีวิเคราะห์โดยการอธิบาย (Descriptive Analysis) การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

(Simulation or Mathematical Modeling) เช่น ในกรณีการประเมินด้านอากาศ เป็นต้น หรือกําหนด

ระบบขันให้คะแนน (Rating System) เช่น ผลกระทบมาก ปานกลาง น้อย หรืออาจใช้ตัวเลข เช่น 
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3,2,1 เป็นต้น ในกรณีทีไม่สามารถคํานวณหรือกําหนดค่าได้ เพราะเป็นการใช้วิจารณญาณของ

ผู้เชียวชาญเป็นคณะ 

(3)  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นขันตอนสุดท้าย

หลังจากทีทราบขนาดของผลกระทบของตัวแปรทรัพยากรสิงแวดล้อมแต่ละตัวแล้ว ได้แก่ การ

รวบรวมผลกระทบของตัวแปรทังหมด เพือพิจารณาดูผลกระทบทังโครงการว่ามีผลดี หรือผลเสีย

ต่อสิงแวดล้อมอย่างไร 

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมมีความหลากหลายจากผลกระทบโดยตรงในเรือง

มลพิษทางนํา อากาศ ไปถึงผลกระทบทางอ้อม เช่น ปัญหาสุขภาพสืบเนืองจากการเปลียนแปลง

รูปแบบการดําเนินชีวิต หรือแผ่นดินไหวจากการสร้างอ่างเก็บนําขนาดใหญ่ ผลกระทบสิงแวดล้อม

โครงการเดียวโดด ๆ อาจไม่มีนัยสําคัญแต่จะเป็นปัญหาสําคัญหากพิจารณาในภาพรวมของหลาย ๆ 

โครงการในบริเวณดังกล่าวรวมกัน (Cumulative Effect) ดังนันเพือทีจะจัดการปัญหาผลกระทบใน

ลักษณะขนาดใหญ่ (Large scale) จําเป็นต้องเข้าใจถึงผลกระทบสิงแวดล้อมและตัวแปรทีทําให้ผล

กระทบแปรผันไปต่าง ๆ นานา ตัวแปรเหล่านัน ได้แก่ 

ก.  ชนิดและลักษณะ (Nature) ผลกระทบสามารถเปลียนแปลงตาม

สภาพทรัพยากรขึนกับว่าเป็นทรัพยากรประเภทใด กายภาพ ชีวภาพ สังคม หรือเศรษฐกิจ และอาจ

เป็นไปทังลักษณะโดยตรง โดยอ้อมหรือสะสม (Cumulative) และเสริมกัน (Synergistic)  

ข.  ปริมาณ (Magnitude) ในลักษณะของผลกระทบทีเกิดขึนจะมีช่วง

ตังแต่ไม่มีนัยสําคัญ (ไม่จําเป็นต้องมีมาตรการลดผลกระทบ) จนถึงผลกระทบทีมีนัยสําคัญสูง ซึง

จําเป็นต้องมีมาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ เป็นต้น 

ค. ขอบเขต (Extent) ผลผกระทบอาจจะมีผลเฉพาะพืนที (Local) 

จนถึงระดับภาพ (Regional) หรือระดับโลก (Global) เช่น ในกรณีปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green 

house effect) เป็นต้น 

ง.  เวลา (Timing) ผลกระทบอาจจะรู้สึกได้ทันทีทันใดหรือต้องอาศัย

เวลาแสดงผลกระทบ เช่น กรณีการสัมผัสสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) หรือรังสี สามารถก่อให้เกิด

มะเร็งใน 20 หรือ 30 ปีต่อมา 

จ. ระยะเวลา (Duration) ผลกระทบอาจจะมีช่วงตังแต่ระยะสัน (ชัวคราว) 

เช่น เสียงดังในช่วงดําเนินการก่อสร้าง จนถึงผลกระทบระยะยาวและถาวร เช่นทีพบในกรณีการตัง

ถินฐานใหม่ของหมู่บ้าน เนืองจากการก่อสร้างเขือนและอ่างเก็บนํา เป็นต้น 

ฉ. ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ผลกระทบสามารถแปรเปลียนไป

ทังในลักษณะโอกาสทีผลกระทบและผลทีเกิดต่อเนือง เช่น การเกิดการรัวไหลของนํามัน แม้มีน้อย
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แต่ผลของการเกิดจะเป็นนัยสําคัญ หรือกรณีโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูซึงโอกาสทีจะเกิดอุบัติเหตุนันมี

น้อยมากแต่หากเกิดขึนแล้วมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างร้ายแรง เป็นต้น 

ช.  ความสามารถในการกลับคืนมาได้ (Reversibility) ผลกระทบบาง

ประเภทสามารถแก้ไขให้กลับคืนมาได้ (Reversible) หรือสามารถฟืนฟูเมือเลิกโครงการในภายหลัง 

(Decommissioning) ในขณะทีบางประเภทไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาได้ (Irreversible) 

 

2.1.6  โครงการ/กิจการทีต้องจัดทํารายงาน EIA 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (2550) ได้สรุปโครงการที

ต้องจัดทํารายงาน EIA โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 46 และมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535ได้มีการออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิงแวดล้อม เรืองกําหนดประเภทและขนาดโครงการ หรือกิจการทีต้องจัดทํารายงาน EIA ก่อน

ดําเนินจัดตังโครงการ จํานวน 22 โครงการ โดยการจัดทํารายงาน EIA ต้องเสนอต่อสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) เพือพิจารณาและเห็นชอบก่อนดําเนิน

โครงการ โดยในประกาศฯ ดังกล่าวได้กําหนดให้โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการหรือ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรมบางประเภทจะต้องมีการจัดทํารายงาน EIA ด้วย ดังนี 

2.1.6.1  เขือนเก็บกักนําหรืออ่างเก็บนํา ทีมีปริมาตรเก็บกักนําตังแต่ 100,000,000 

ลูกบาศก์เมตรขึนไปหรือมีพืนทีเก็บกักนําตังแต่ 15 ตารางกิโลเมตรขึนไป 

2.1.6.2  การชลประทาน ทีมีพืนทีการชลประทานตังแต่ 80,000 ไร่ขึนไป 

2.6.6.3  สนามบินพาณิชย์ทุกขนาด  

2.1.6.4  ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย การทางพิเศษ หรือโครงการทีมีลักษณะ

เช่นเดียวกับทางพิเศษ หรือระบบขนส่งมวลชนทีใช้รางทุกขนาด 

2.1.6.5  การทําเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ทุกขนาด 

2.1.6.6  นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการทีมี

ลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาด 

2.1.6.7  ท่าเรือพาณิชย์ สามารถรับเรือขนาดตังแต่ 500 ตันกรอสขึนไป 

2.1.6.8  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ทีมีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าตังแต่ 10 เมกกะวัตต์ขึนไป 

2.1.6.9  การอุตสาหกรรม 

1)  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทีใช้วัตถุดิบซึงได้จากการกลันนํามันปิโตรเลียม

และ/หรือ การแยกก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตตังแต่ 100 ตันต่อวันขึนไป 

2)  อุตสาหกรรมกลันนํามันปิโตรเลียมทุกขนาด 
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3)  อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติทุกขนาด 

4)  อุตสาหกรรมคลอแอลคาไลน์ (ChlorAlkaline Industry) ทีใช้โซเดียม

คลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(NaOH) กรดไฮโดรคลอริค (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพ คลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน 

(Bleaching Power) 

5)  อุตสาหกรรมเหล็ก และ/หรือเหล็กกล้า ทีมีกําลังผลิตตังแต่ 100 ตันต่อ

วันขึนไป (กําลังผลิตให้คํานวณโดยใช้กําลังผลิตของเตา เป็นตันต่อชัวโมงคูณด้วย 24 ชัวโมง) 

6)  อุตสาหกรรมผลิตปูซีเมนต์ทุกขนาด 

7)  อุตสาหกรรมถลุงแร่หรือหลอมโลหะ ซึงมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือ

เหล็กกล้าทีมีขนาดกําลังผลิตตังแต่ 50 ตันต่อวันขึนไป 

8)  อุตสาหกรรมการผลิตเยือกระดาษทีมีกําลังผลิตตังแต่ 50 ตันต่อวันขึนไป 

2.1.6.10  โครงการทุกประเภททีอยู่ในพืนทีทีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

กําหนดให้เป็นพืนทีลุ่มนําชัน 1 บีทุกขนาด  

2.1.6.11  การถมทีดินในทะเลทุกขนาด  

2.1.6.12  อาคารทีตังอยู่ริมแม่นํา ฝังทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด หรือทีอยู่ใกล้ หรือ

ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยาน ประวัติศาสตร์ ซึงเป็นบริเวณทีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือน

ต่อคุณภาพสิงแวดล้อมอาคารทีมีขนาด 

1)  ความสูงตังแต่ 23.00 เมตรขึนไป หรือ 

2)  มีพืนทีรวมกันทุกชันหรือชันหนึงชันใด ในหลังเดียวกันตังแต่ 10,000 

ตารางเมตรขึนไป 

  2.1.6.13  การจัดสรรทีดินเพือเป็นทีอยู่อาศัยหรือเพือประกอบการพาณิชย์ทีมีจํานวน

ทีดินแปลงย่อยตังแต่ 500 แปลงขึนไป หรือเนือทีเกินกว่า 100 ไร่ 

  2.1.6.14  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

1)  กรณีตังอยู่ริมแม่นํา ฝังทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ซึงเป็นบริเวณที

อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดล้อมทีมีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตังแต่ 

30 เตียงขึนไป 

2)  กรณีโครงการทีไม่อยู่ในข้อ 1) ทีมีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตังแต่ 60 

เตียงขึนไป 

2.1.6.15  อุตสาหกรรมผลิตสารออกฤทธิ หรือสารทีใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช

หรือสัตว์โดยกระบวนการทางเคมีทุกขนาด 
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2.1.6.16  อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมีทุกขนาด 

2.1.6.17  ทางหลวงหรือถนน ซึงมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงทีตัด

ผ่านพืนทีดังต่อไปนี 

1)  พืนทีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย

การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

2)  พืนทีเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 

3)  พืนทีเขตลุ่มนําชัน 2 ตามทีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว 

4)  พืนทีเขตป่าชายเลนทีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

5)  พืนทีเขตฝังทะเลในระยะ 50 เมตร ห่างจากระดับนําทะเลขึนสูงสุด ทุก

ขนาดทีเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานตําสุดของทางหลวงชนบทขึนไป โดยรวมความถึงการ

ก่อสร้างคันทางใหม่เพิมเติมจากคันทางทีมีอยู่ 

2.1.6.18  โรงแรมทีพักตากอากาศ ทีมีจํานวนห้องพักตังแต่ 80 ห้องขึนไป 

2.1.6.19  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทีมีจํานวน

ห้องพักตังแต่80ห้องขึนไป 

2.1.6.20  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาด 

2.1.6.21  อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกียวกับนําตาล ดังต่อไปนี 

1)  การทํานําตาลทรายดิบ นําตาลทรายขาว นําตาลทรายขาวบริสุทธิทุกขนาด 

2)   การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อืนทีคล้ายคลึงกัน 

ทีมีกําลังผลิตตังแต่ 20 ตันต่อวันขึนไป 

  2.1.6.22  การพัฒนาปิโตรเลียม 

1)  การสํารวจและ/หรือผลิตปิโตรเลียม 

2)  ระบบการขนส่งปิโตรเลียมและนํามันเชือเพลิงทางท่อทุกขนาด 

 

2.1.7  หน่วยงานผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

เมือการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของ

โครงการหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ จะส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมให้สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมจะ

ตรวจสอบความถูกต้องเบืองต้นของรายงานฯก่อนแล้วนําเสนอคณะกรรมการผู้ชํานาญการ ซึง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ทีเกียวข้องและเจ้าหน้าทีผู้มีอํานาจ
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อนุญาตตามกฎหมายสําหรับโครงการหรือกิจกรรมนัน เพือพิจารณาเห็นชอบกับรายงานฯ ก่อนทีจะ

ออกใบอนุญาตได้ 

ในกรณีทีคณะกรรมการผู้ชํานาญการไม่เห็นชอบกับรายงาน ฯ ให้หน่วยงานผู้อนุญาตออก

ใบอนุญาตไม่ได้จนกว่าจะมีการแก้ไขรายงานฯ จนคณะกรรมการฯมีมติให้ความเห็นชอบ 

 

2.1.8  ระยะเวลาในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (2550) ได้สรุประยะเวลา

ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม สําหรับโครงการ 2 ประเภท จะแตกต่าง

กัน ดังนี 

 2.1.8.1  ประเภทแรก โครงการของเอกชนและโครงการทีไม่ต้องเสนอขอรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจะต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ภายใน 15 วัน ถารายงานไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์จะถูกส่งกลับ

ไปให้เจ้าของโครงการแก้ไข แต่ถ้าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว สํานักงานฯจะพิจารณาเสนอความเห็น

เบืองต้นเกียวกับรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิงแวดล้อมภายใน 15 วัน เพือนําเสนอให้

คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ พิจารณาต่อไปให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 

 2.1.8.2   ประเภททีสอง สําหรับโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับ

เอกชน ซึงต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จะต้องจัดทํารายงานฯตังแต่ขันศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการ เสร็จแล้วนําเสนอคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ โดยสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิงแวดล้อม

แห่งชาติ เพือนําเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ทังนีคณะรัฐมนตรี

อาจของความเห็นจากบุคคล หรือสถาบันเพือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการได้ ใน

การพิจารณารายงานฯโครงการประเภทนีไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้ในกฎหมาย 

 

2.1.9  ขันตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (2550) ได้จัดทําขันตอน

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ดังภาพที 2.1, 2.2 และ 2.3 
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แหล่งทีมา:  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2550. 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1  ขันตอนการพิจารณา EIA สําหรับโครงการทีต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และ 

   โครงการทีไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม. 


เจ้าหน้าทีซึงมีอํานาจอนุญาตสังอนุญาต 

เจ้าหน้าทีซึงมีอํานาจอนุญาต 

รอการอนุญาต 

สผ.พิจารณาความเห็นเบืองต้น (15 วัน) 

สผ.ตรวจสอบรายงาน (15 วัน) 

บุคคลผู้ขออนุญาต 

บุคคลผู้ขออนุญาต

แก้ไขรายงาน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รายงานไม่ถูกต้อง 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

รายงานถูกต้องข้อมูลครบถ้วน 

เสนอรายงานต่อ สผ.และเจ้าหน้าทีซึงมีอํานาจอนุญาต 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการ ฯ พิจารณา (45 วัน) 
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แหล่งทีมา:  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2550. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.2  ขันตอนการพิจารณา EIA สําหรับโครงการทีต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และ 

   โครงการทีไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม. (ฉบับแก้เพิมเติม/จัดทําใหม่ 

  ทังฉบับ) 

เจ้าหน้าทีซึงมีอํานาจอนุญาตสังอนุญาต 
เจ้าหน้าทีซึงมีอํานาจอนุญาต 

รอการอนุญาต 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการ ฯ พิจารณา 

สผ.สรุปผลการพิจารณาเสนอ 
 

บุคคลผู้ขออนุญาต 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แก้ไขรายงาน 

30 วัน 

เสนอรายงานต่อ สผ. และเจ้าหน้าทีซึงมีอํานาจอนุญาต 
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แหล่งทีมา:  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2550. 

 

ภาพที 2.3  ขันตอนการพิจารณา EIA สําหรับโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ โครงการร่วมกับเอกชน 

      ซึงต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม. 


ครม. 

บุคคล/สถาบัน/ผู้เชียวชาญ 

 

เสนอความเห็น 

คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการ ฯ 

รัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ให้ความเห็นชอบ 

สผ. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ 

เสนอ TOR ต่อ สผ. 

 

เพือให้ความเห็น 

เสนอรายงานต่อ สผ. และเจ้าหน้าทีซึงมีอํานาจอนุญาต 

เสนอความเห็น 
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2.2  แนวคิดและหลักการเกียวกับการติดตามผลกระทบสิงแวดล้อม  

 

 2.2.1  ความหมายของการติดตามตรวจสอบสิงแวดล้อม (Monitoring) 

การติดตามตรวจสอบสิงแวดล้อม (Monitoring) (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม, 

2541) หมายถึง การจัดการเก็บข้อมูลทางด้านสิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ทีต้องการ  ตามความจําเป็นทางด้านสิงแวดล้อม  การติดตามตรวจสอบสิงแวดล้อมเป็นเครืองมือใน

การจัดการสิงแวดล้อม  เพือทําให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงหลังโครงการจะเกิดขึน  

เพือสามารถนําไปเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมก่อนดําเนินโครงการ  การติดตามตรวจสอบ

สิงแวดล้อมทีจะกล่าวถึงนี เป็นการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

และการติดตามตรวจสอบทีได้กําหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิงแวดล้อมเท่านัน 

    การติดตามตรวจสอบทางด้าน EIA (EIA Monitoring) หมายถึง การจัดการเก็บข้อมูล

ทางด้านสิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีต้องการ ตามความจําเป็นทางด้าน

สิงแวดล้อม ทําให้ทราบถึงสภาพธรรมชาติ ขนาด ภาพภูมิประเทศ ช่วงระยะเวลา โอกาสและความ

เป็นไปได้ทีจะเกิดความมีนัยสําคัญ ความน่าเชือถือในการทํานาย 

โปรแกรมการติดตามตรวจสอบ (Monitoring Program) ประกอบด้วย 

1)  เอกสารทีเป็นข้อมูลพืนฐาน 

2)  ติดตามตรวจสอบว่าถูกต้องตามเงือนไขทีได้ตกลงกันหรือไม่ 

3)  ทบทวนความถูกต้องจากการทํานาย 

4)  ใช้ชีแนวโน้มของผลกระทบ 

5)  ทบทวนการกระทํา  และ/หรือ  มาตรการป้องกันลดผลกระทบ 

6)  การตรวจสอบความถูกต้องทางการทํานายในอดีต  และความมีประสิทธิภาพ  

7)  ของการปฏิบัติตามมาตรการ 

8)  ใช้ทบทวนความมีประสิทธิภาพของการจัดการสิงแวดล้อม 

 

2.2.2  วัตถุประสงค์ของการติดตามตรวจสอบสิงแวดล้อม 

1)  เพือสังเกตสภาพแวดล้อม แนวโน้มและผลกระทบซึงอาจจะเป็นผลโครงการ 

เพือก่อให้เกิดความเข้าใจทีดีขึน ต่อการตอบสนองของผลกระทบทีมีต่อสภาพแวดล้อม ซึงสิง

เหล่านีจะนําไปสู่มาตรการลดผลกระทบ หรือวางแผนเพือลดผลกระทบทีแหล่งกําเนิด 

2)  เพือให้สาธารณชนรับทราบถึงสภาพแวดล้อม โดยมีการติดตามตรวจสอบ

สิงแวดล้อมทังนีการติดตามตรวจสอบเป็นสิงทีสําคัญของกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบสิงแวดล้อม ทีจะทําให้สาธารณชนสามารถเข้าใจองค์ประกอบทังหมด และเพือสร้าง

ภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อโครงการ 

การจัดทําแนวทางการติดตามตรวจสอบสิงแวดล้อมทีดีต้องมีองค์ประกอบทีสําคัญ 

1)  วัตถุประสงค์ของการติดตามตรวจสอบสิงแวดล้อมต้องชัดเจน และ

แผนการควรจะต้องทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีตังไว้ 

2)  วิธีการติดตามตรวจสอบสิงแวดล้อมทีใช้ต้องเป็นทียอมรับและมีการ

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ทีดีเยียม 

 

 2.2.3  ขันตอนในการพัฒนาโปรแกรมการติดตามตรวจสอบ 

1)  จะต้องระบุขอบเขตของการดําเนินการ 

2)  จะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการ 

3)  จะต้องตัดสินใจว่าจะใช้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างไร 

4)  จะต้องทราบขอบเขตและบริเวณพืนทีจะเลือกทําการติดตามตรวจสอบ 

5)  จะต้องทราบว่าจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างไร 

6)  จะต้องมีการตัดสินใจเกียวกับความถูกต้องของข้อมูล 

7)  จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่ 

8)  จะต้องระบุความต้องการตําสุดทีจะทําการติดตามตรวจสอบ 

 

 2.2.4  ประโยชน์ของการติดตามตรวจสอบสิงแวดล้อม 

  การติดตามตรวจสอบสิงแวดล้อมประโยชน์ คือ ช่วยในการการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการและยังช่วยในการออกแบบรายละเอียดโครงการ ขณะเดียวกันก็ช่วยในการวางแผน

ทางด้านสิงแวดล้อม เช่น แก้ไขผลกระทบทีเกิดขึนจากการดําเนินโครงการ 

 

2.3  แนวคิดและหลักการเกียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 

 2.3.1  ความหมายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System:GIS) 

  หน่วยปฏิบัติการวิจัยประมวลผลภาษาธรรมชาติ ฯ (2543) สรุปว่าว่า ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) คือ ระบบสารสนเทศ (ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์) 

ทีใช้สําหรับการจัดการกับข้อมูลทีเกียวข้องและสัมพันธ์กันทางภูมิศาสตร์ทําให้ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สามารถเก็บข้อมูล สร้างแบบจําลอง เปลียนแปลง แก้ไข เรียกค้น ประมวลผลเชิงคุณภาพและปริมาณ 
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วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (Spatial Data) ซึงมีทังข้อมูลพืนทีจากโลกทีเป็นจริง ตําแหน่ง

ทางระบบพิกัด และลักษณะประจําซึงไม่เกียวกับตําแหน่งทีตัง เทคโนโลยี GIS จะเชือมโยงแผนที

ดิจิตอลกับระบบฐานข้อมูลทีเกียวข้อง ผู้ทีใช้สามารถสอบถามตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของข้อมูล กําหนดพืนทีภายใต้เป้าหมายทีกําหนดได้ 

พิภพ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2540 อ้างถึงใน วีรวัฒน์ ธิติสวรรค์, 2544) กล่าวไว้ว่า ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิกทีมีความสามารถ ในการเก็บ ข้อมูลด้าน

แผนทีหรือข้อมูลในลักษณะทีเป็นภาพต่าง ๆ เช่น ภาพดาวเทียม (Satellite Images) ภาพถ่ายทาง

อากาศ (Arial Photographs) เป็นต้น ซึงซอฟต์แวร์ดังกล่าว นีสามารถนํา เข้าข้อมูลแผนทีหรือ

ข้อมูลภาพต่าง ๆ ของพืนทีใดพืนทีหนึง ซึงข้อมูลแต่ละด้านจะ ถูกจัดเก็บไว้ใน โปรแกรมใน

ลักษณะของข้อมูลเฉพาะเรือง (Layer) หรือการซ้อนทับข้อมูล (Overlays) หรือชันข้อมูล 

(Coverage) แล้วสามารถนําเอาข้อมูลเหล่านีมาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน เพือหาคําตอบเกียวกับ

ข้อมูลในพืนที  

นิวัติ มณีขัตย์ (2540 อ้างถึงใน วีรวัฒน์ ธิติสวรรค์, 2544) กล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ หมายถึง กลุ่มของระบบสารสนเทศกลุ่มหนึง ทีมีความแตกต่างจากระบบสารสนเทศอืน ๆ 

โดยทีองค์ประกอบทีเป็นปัจจัยสําคัญ ทีชีให้เห็นความแตกต่างดังกล่าวคือข้อมูลทีมีความสัมพันธ์

กับการอ้างอิงตําแหน่งบนโลกทีเรียกว่า ข้อมูลเชิงพืนที (Spatial Data) ฉะนันระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ จะเกียวโยงกับการพัฒนาความรู้ในแขนงสาขาต่าง ๆ ทีเกียวกับข้อมูลเชิงพืนทีทังสิน  

สุเพชร จิรขจรกุล (2544) กล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือระบบ GIS เป็น

เครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพืนที (Spatial Data) โดยข้อมูลลักษณะต่างๆในพืนทีที

ทําการศึกษา จะถูกนํามาจัดให้อยู่ในรูปแบบทีมีความสัมพันธ์เชือมโยงกันและกัน ซึงจะขึนอยู่กับ

ชนิดและรายละเอียดของข้อมูลนันๆ เพือให้ได้ผลลัพธ์ทีดีทีสุดตามต้องการ  

ฉะนัน สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System: GIS 

คือ กระบวนการทํางานเกียวกับข้อมูลในเชิงพืนทีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ทีใช้กําหนดข้อมูลและ

สารสนเทศ ทีมีความสัมพันธ์กับตําแหน่งในเชิงพืนที หรือจะกล่าวอย่างง่าย ๆ ก็ได้ว่าเป็นการ

จัดการฐานข้อมูลเชิงพืนที เช่น ทีอยู่บ้านเลขที สัมพันธ์กับตําแหน่งในแผนที ตําแหน่ง เส้นรุ้ง       

เส้นแวง ข้อมูลและแผนทีใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศทีอยู่ในรูปของ ตารางข้อมูล และ 

ฐานข้อมูลทีมีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพืนที (Spatial Data) ซึงรูปแบบและความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลเชิงพืนทีทังหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะห์ด้วย GIS และทําให้ สือความหมายในเรืองการ

เปลียนแปลงทีสัมพันธ์กับช่วงเวลาได้ ใช้เป็นชุดของเครืองมือทีมีความสามารถในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล รักษาข้อมูลและการค้นคืนข้อมูล เพือจัดเตรียมและปรับแต่งข้อมูล เพือใช้ในการวิเคราะห์
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และการแสดงผลข้อมูลเชิงพืนทีเพือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น การแพร่ขยาย

ของโรคระบาด การเคลือนย้ายถินฐาน การบุกรุกทําลาย การเปลียนแปลงของการใช้พืนที ฯลฯ 

ข้อมูลเหล่านี เมือปรากฏบนแผนทีทําให้สามารถแปลและสือความหมาย นําไปใช้งานได้ง่าย 

   

2.3.2  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Components of GIS) 

 ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพือประเทศไทย (2549) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของระบบ 

GIS แบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) 

ขันตอนการทํางาน (Methods) ข้อมูล (Data) และบุคลากร (People) โดยมีรายละเอียดของแต่ละ

องค์ประกอบดังภาพที 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.4  องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

แหล่งทีมา:  ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพือประเทศไทย, 2549. 

 

1)  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือ เครืองคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น 

Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออืน ๆ เพือใช้ในการนําเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และ

ผลิตผลลัพธ์ของการทํางาน  

2)  โปรแกรม คือชุดของคําสังสําเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึง

ประกอบด้วยฟังก์ชัน การทํางานและเครืองมือทีจําเป็นต่าง ๆ สําหรับนําเข้าและปรับแต่งข้อมูล, 

จัดการระบบฐานข้อมูล, เรียกค้น, วิเคราะห์ และ จําลองภาพ  
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3) ข้อมูล คือ ข้อมูลต่าง ๆ ทีจะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของ

ฐานข้อมูลโดยได้รับการดูแล จากระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที

สําคัญรองลงมาจากบุคลากร  

4) บุคลากร คือ ผู้ปฏิบัติงานซึงเกียวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้นํา

เข้าข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชียวชาญสําหรับวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารซึงต้องใช้

ข้อมูลในการตัดสินใจ บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุดในระบบ GIS เนืองจากถ้าขาด

บุคลากร ข้อมูลทีมีอยู่มากมายมหาศาลนัน ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูก

นําไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS  

5) วิธีการหรือขันตอนการทํางาน คือวิธีการทีองค์กรนัน ๆ นําเอาระบบ GIS ไปใช้

งานโดยแต่ละ ระบบแต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่างกันออกไป ฉะนันผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการ

ในการจัดการกับปัญหาทีเหมาะสมทีสุดสําหรับของหน่วยงานนัน ๆ เอง 

 

2.3.3  หน้าทีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพือประเทศไทย (2549) ภาระหน้าทีหลัก ๆ ของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์มีอยู่ด้วยกัน 5 อย่างดังนี 

1)  การนําเข้าข้อมูล (Input) ก่อนทีข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูล เชิงตัวเลข 

(digital format) เสียก่อน เช่น จากแผนทีกระดาษไปสู่ข้อมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบน

เครืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ทีใช้ในการนําเข้า เช่น Digitizer Scanner หรือKeyboard เป็นต้น 

2)  การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลทีได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจําเป็นต้อง

ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรือสเกล (Scale) ทีแตกต่างกัน 

หรือใช้ระบบพิกัดแผนทีทีแตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านีจะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกัน

เสียก่อน 

3) การบริหารข้อมูล (Management) ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS จะถูก

นํามาใช้ในการบริหารข้อมูลเพือการทํางานทีมีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ทีได้รับการ

เชือถือและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทีสุดคือ DBMS แบบRelational หรือระบบจัดการฐานข้อมูล

แบบสัมพัทธ์ (DBMS) ซึงมีหลักการทํางานพืนฐาน ดังนีคือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของตาราง

หลาย ๆ ตาราง ดังภาพที 2.5 
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ภาพที 2.5  การจัดเก็บข้อมูลในรูปของตาราง 

 

แหล่งทีมา:  ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพือประเทศไทย, 2549. 

 

4)  การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Query and Analysis) เมือระบบ GIS มีความ

พร้อมในเรืองของข้อมูลแล้วขันตอนต่อไป คือ การนําข้อมูลเหล่านีมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ เช่น ใคร

คือเจ้าของกรรมสิทธิในทีดินผืนทีติดกับโรงเรียน ? เมืองสองเมืองนีมีระยะห่างกันกีกิโลเมตร ? ดิน

ชนิดใดบ้างทีเหมาะสําหรับปลูกอ้อย ? หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชีเมาส์ไปในบริเวณ

ทีต้องการแล้วเลือก (Point and Click) เพือสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูลนอกจากนีระบบ GIS ยังมี

เครืองมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์

เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็นต้น หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชีเมาส์ไปในบริเวณที

ต้องการแล้วเลือก (Point and Click) เพือสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนีระบบ GIS ยังมี

เครืองมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์

เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็นต้น 

5)  การนําเสนอข้อมูล (Visualization) จากการดําเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์

ข้อมูล ผลลัพธ์ทีได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึงยากต่อการตีความหมาย หรือทําความ

เข้าใจ การนําเสนอข้อมูลทีดี เช่น การแสดงชาร์ต (Chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานที

จริง ภาพเคลือนไหว แผนที หรือแม้กระทังระบบ มัลติมีเดียสือต่าง ๆ เหล่านีจะทําให้ผู้ใช้เข้าใจ

ความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ทีกําลังนําเสนอได้ดียิงขึนอีก 
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การทํางานของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขันตอนหลัก ดังภาพที 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.6  ขันตอนการดําเนินงานด้าน GIS 

 

แหล่งทีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2550. 

 

1)  การกําหนดวัตถุประสงค์ (Determine Objective) 

การกําหนดวัตถุประสงค์ เป็นขันตอนแรกและสําคัญทีสุดในการดําเนินงานที

เกียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทังนี นักวิเคราะห์ GIS ต้องทราบวัตถุประสงค์ทีชัดเจนก่อน

การดําเนินงานในขันตอนต่างๆ ว่าต้องการแก้ไขปัญหาอะไร ปัญหาดังกล่าวสามารถตอบได้โดย 

GIS หรือไม่ และผลทีคาดว่าจะได้รับจากการวิเคราะห์คืออะไร และใครจะเป็นผู้นําผลการวิเคราะห์

ไปใช้ในขันตอนต่อไป 
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2)  การจัดเตรียมข้อมูล (Database Preparation) 

(1) การนําเข้าข้อมูล (Data Input) สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

การนําเข้าข้อมูลเชิงพืนที (Spatial Data) และข้อมูลทัวไป การนําเข้าข้อมูลเชิงพืนทีเป็นการแปลง

ข้อมูลเชิงพืนที ให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital Data) ซึงสามารถนําเข้าได้หลายวิธี เช่น Digitizing 

Table, คีย์บอร์ด (Computer Keyboard) สแกนเนอร์ (Scanner) นําเข้าข้อมูลแผ่นฟิล์ม (File 

Importation) และแปลงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ทีจัดเก็บจากเครือง Global Positioning System (GPS) 

ทังนี โปรแกรม (Software) ทีใช้ในการนําเข้ามีหลายโปรแกรม เช่น Arc Info, Arc View, SPAN, 

ERDAS เป็นต้น ส่วนการนําเข้าฐานข้อมูลทีมีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพืนที สามารถนําเข้าโดย

โปรแกรม spreadsheet หรือโปรแกรมทัวไป เช่น Excel, Lotus, FoxPro, Word หรือโปรแกรม GIS 

(2)  การจัดเก็บข้อมูลพืนทีในระบบ GIS (Cartographic Representation) 

ข้อมูลพืนทีทีแสดงทิศทาง (Vector Data) ประกอบด้วยข้อมูล 3 ประเภท คือ จุด ลายเส้น และพืนที 

รายละเอียดตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึงข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บโดยอ้างอิงจากค่าพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ ทังนี รหัสของข้อมูลอาจเรียงตามลําดับของการนําเข้า หรือเรียงตามค่ารหัสทีถูกกําหนด

โดยผู้ใช้ระบบ (User ID) ยกเว้นข้อมูลกริดทีจัดเก็บตามตําแหน่งของแนวตัง (Column) และ

แนวนอน (Row) ดังภาพที 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.7  ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ ในระบบ GIS 

 

แหล่งทีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2550. 
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(3)   ความสัมพันธ์ทางพืนที (Spatial Topology) ข้อมูลพืนทีแสดงทิศทาง 

(Vector Data) โดยทัวไปจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของข้อมูลแต่ละลักษณะ (Each Graphic 

Object) ซึงลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลพืนทีและระบบการจัดเก็บนีเรียกว่า ความสัมพันธ์ทาง

พืนที (Spatial Topology) โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวใช้เนือทีน้อย (Minimize) วิเคราะห์ข้อมูลได้

รวดเร็ว (Fast Analysis) และหลังจากได้สร้าง Topology เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลต่างๆ สามารถนํามา

วิเคราะห์เชิงพืนทีได้ ทังนี หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูล ดังภาพที 2.8 มีดังนี 

 ก.  จุด (Point) แสดงด้วยค่าพิกัด x,y  

 ข.  เส้น (Arcs) แต่ละเส้นจะเชือมต่อกันโดย nodes  

 ค.  พืนที (Polygon) ประกอบด้วยเส้นทีเชือมต่อกันมายังจุดเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.8  ความสัมพันธ์ทาง Topology 

 

แหล่งทีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2550. 

 

(4) การจัดเก็บและเรียกค้นตารางฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูลทีใช้อธิบาย

ข้อมูลพืนที (Attributes) จะถูกจัดเก็บในรูปแบบทีสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพืนที เป็นข้อมูลทีถูกต้อง 

และง่ายต่อการปรับแก้และเรียกใช้ ดังภาพที 1.8 ทังนี ข้อมูลแต่ละเรืองควรแยกเก็บเป็นคนละ

แฟ้มข้อมูล (File) และแยกจากข้อมูลแผนที แต่ต้องมีรายละเอียดในรายการใด รายการหนึง (Field) 

ทีมีค่าและคุณลักษณะ (ตัวเลขหรือตัวอักษร) ทีเหมือนกัน เพือใช้ในการเชือมต่อฐานข้อมูลเข้ากับ

ข้อมูลพืนที หรือเชือมตารางฐานข้อมูลหนึง กับอีกตารางฐานข้อมูลหนึง ดังภาพที 2.9 
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ภาพที 2.9  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพืนทีและตารางข้อมูล 

 

แหล่งทีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2550. 

 

3)  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีความสามารถในการนําข้อมูลเชิงพืนทีหลายๆ 

ชันข้อมูล (Layers) มาซ้อนทับกัน (Overlay) เพือทําการวิเคราะห์ และกําหนดเงือนไขต่างๆ โดยใช้

คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ หรือตามแบบจําลอง (Model) ต่างๆ ซึงอาจเป็นการเรียกค้นข้อมูล

อย่างง่าย หรือซับซ้อน เช่น โมเดลทางสถิติ หรือโมเดลทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น ทังนี เนืองจากชัน

ข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บโดยอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ และมีการจัดเก็บอย่างมีระบบ และ

ประมวลผลโดยใช้เครืองคอมพิวเตอร์ ผลทีได้รับจากการวิเคราะห์ จะเป็นชันข้อมูลอีกลักษณะหนึง 

ทีแตกต่างไปจากชันข้อมูลเดิม ดังภาพที 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 2.10  การวิเคราะห์ข้อมูล GIS 

 

แหล่งทีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2550. 
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4)  การแสดงผล (Data Display) 

ผลทีได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนําเสนอหรือแสดงผลได้ทังบน

จอคอมพิวเตอร์ (Monitor) ผลิตออกเป็นเอกสาร (แผนทีและตาราง) โดยใช้เครืองพิมพ์ หรือ Plotter 

หรือสามารถแปลงข้อมูลเหล่านันไปสู่ระบบการทํางานในโปรแกรมอืนๆ ในรูปแบบของแผนที 

(Map) แผนภูมิ (Chart) หรือตาราง (Table)  

 

2.3.4  ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพือประเทศไทย (2549) ได้สรุปว่า โลกมีความสลับซับซ้อนมาก

เกินกว่าทีจะเก็บข้อมูลทังหมดเกียวกับโลกไว้ในรูปข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องเปลียน

ปรากฏการณ์บน ผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form) โดยแทนปรากฏการณ์

เหล่านันด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ทีเรียกว่า Feature 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทีเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์บนโลกแผนที

กระดาษบันทึกตําแหน่งทางภูมิศาสตร์และแทนสิงต่างๆ บนโลกทีเป็นลายเส้นและพืนทีด้วย

สัญลักษณ์แบบ จุด เส้น พืนทีและตัวอักษร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ Feature ประเภท

ต่างๆ ในการแทนปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี  

2.3.4.1  จุด (Point) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทีมีตําแหน่งทีตังเฉพาะเจาะจง หรือมีเพียง

อย่างเดียว สามารถแทนได้ด้วยจุด (Point Feature) ได้แก่ หมุดหลักเขต บ่อนํา จุดชมวิว จุดความสูง 

อาคาร ตึก สิงก่อสร้าง เป็นต้น  

 

 

 

 

 

ภาพที 2.11  แบบจําลองโดยใช้จุด (Point) 

 

แห่ลงทีมา:  ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพือประเทศไทย,2549. 

 

1)  ข้อพิจารณาเกียวกับมาตราส่วน มาตราส่วนแผนทีจะเป็นตัวกําหนดว่าจะ

แทนปรากฏการณ์บนโลกด้วยจุดหรือไม่ตัวอย่างลักษณะทางภูมิศาสตร์ทีเป็นจุดตัวอย่างเช่น บน

แผนทีโลก มาตราส่วนเล็กจะแทนค่าทีตังของเมืองด้วยจุด แม้ว่าในความเป็นจริงเมืองนันจะ
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ครอบคลุมพืนทีจํานวนหนึงก็ตาม ในขณะเดียวกันบนแผนทีมาตราส่วนทีใหญ่ขึนเมืองดังกล่าวจะ

ปรากฏเป็นพืนทีและแต่ละอาคารจะถูกแทนค่าด้วยจุด  

2)  ข้อมูลค่าพิกัดของจุด  

(1)  ค่าพิกัด x, y 1 คู่ แทนตําแหน่งของจุด  

(2)  ไม่มีความยาวหรือพืนที  

2.3.4.2  เส้น (Arc) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทีวางตัวไปตามทางระหว่างจุด 2 จุด จะแทน

ด้วยเส้น (Arc Feature) ตัวอย่างลักษณะทางภูมิศาสตร์ทีเป็นเส้น ได้แก่ ลํานํา ถนน โครงข่าย

สาธารณูปโภค เส้นชันความสูง เป็นต้น 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 2.12  แบบจําลองโดยใช้เส้น (Arc) 

 

แห่ลงทีมา:  ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพือประเทศไทย,2549. 

 

1)  ข้อจํากัดเกียวกับ ArcArc 1 เส้น มี Vertex ได้ไม่เกิน 500 Vertex โดย 

Vertex ลําดับที 500 จะเปลียนเป็น Node และเริมต้น เส้นใหม่ด้วยการ Identifier ค่าใหม่โดย

อัตโนมัติ 

2)  ข้อมูลค่าพิกัดของ Arc  

(1)  Vertex (ค่าพิกัด x, y คู่หนึงบน Arc) เป็นตัวกําหนดรูปร่างของ Arc  

(2)  Arc หนึงเส้นเริมต้นและจบลงด้าน Node  

(3)  Arc ทีตัดกันจะเชือมต่อกันที Node  

(4)  ความยาวของ Arc กําหนดโดยระบบ 

2.3.4.3  พืนที (Polygon) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทีมีพืนทีเดียวกันจะถูกล้อมรอบด้วย

เส้นเพือแสดงขอบเขต ตัวอย่างข้อมูลทีเป็นพืนที ได้แก่ เขตตําบล อําเภอ จังหวัด ขอบเขตอุทยาน

แห่งชาติ เขตนําท่วม เป็นต้น 
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ภาพที 2.13  แบบจําลองโดยใช้พืนที (Polygon) 

 

แห่ลงทีมา:  ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพือประเทศไทย,2549. 

 

1)  ข้อพิจารณาเกียวกับมาตราส่วน มาตราส่วนของแหล่งทีมาของข้อมูลจะ

เป็นตัวกําหนดการแทนปรากฏการณ์บนโลกแห่งความเป็นจริงด้วย Point หรือ Polygon ตัวอย่าง 

เช่น อาคารบนมาตราส่วนขนาดใหญ่ เช่น 1: 4,000 เป็น Polygon ทีถูกกําหนดขึน โดยขอบเขต

อาคาร บนแผนที 1: 50,000 ทีมาตราส่วนเล็ก อาคารจะแสดงด้วยจุด 

2)  ข้อมูลค่าพิกัดของ Polygon  

(1)  Polygon จะประกอบด้วย Arc ตังแต่ 1 เส้นขึนไป แต่มี 1 Label Point  

(2)  มี Label Point 1 Point อยู่ภายในพืนทีปิดและใช้ในการแยกแยะแต่ละ 

Polygon  

 

2.3.5  เทคนิค และวิธีการนําเข้าข้อมูล 

ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพือประเทศไทย (2549) ได้สรุปว่า การนําเข้าข้อมูล (Input Data) 

เป็นกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ การสร้างฐานข้อมูลทีละเอียดถูกต้อง เป็นสิงสําคัญ

อย่างยิงในการปฏิบัติงานด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึงจําเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพ

ข้อมูล ทีจะนําเข้าสู่ระบบในเรืองแหล่งทีมาของข้อมูล วิธีการสํารวจข้อมูลมาตราส่วนของแผนที 

ความถูกต้อง ความละเอียด พืนทีทีข้อมูลครอบคลุมถึงและปีทีจัดทําข้อมูล เพือประเมินคุณภาพ 

และคักเลือกข้อมูลทีจะนําเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

2.3.5.1  การนําเข้าข้อมูลเชิงพืนที สําหรับขันตอนการนําเข้าข้อมูลเชิงพืนทีอายทําได้

หลายวิธี แต่ทีนิยมทํากันในปัจจุบันได้แก่ การดิจิไทซ์ (Digitize) และการกวาดตรวจ (Scan) ซึงทัง 

2 วิธีต่างก็มีข้อดี และข้อด้อยต่างกันไปกล่าวคือการนําเข้าข้อมูลโดยวิธีกวาดตรวจจะมีความรวดเร็ว

และ ถูกต้องมากกว่าวิธีการเข้าข้อมูลแผนทีโดยโต๊ะดิจิไทซ์และ เหมาะสําหรับงานทีมีปริมาณมาก 

แต่การนําเข้าข้อมูลโดยการดิจิไทซ์จะสินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและเหมาะสําหรับงานทีมีปริมาณ
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น้อย การใช้เครืองอ่านพิกัด (Digitizer) เป็นการแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยนําแผนทีมาตรึงบนโต๊ะ 

และกําหนดจุดอ้างอิง (Control Point) อย่างน้อยจํานวน 4 จุด แล้วนําตัวชีตําแหน่ง (Cursor) ลากไป

ตามเส้นของรายละเอียดบนแผนที การใช้เครืองกวาดภาพ (Scanner) เป็นเครืองมือทีวัดความเข้ม

ของแสงทีสะท้อนจากลายเส้นบนแผนที ผลลัพธ์เป็นข้อมูล ในรูปแบบแรสเตอร์ (Raster Format) 

ซึงเก็บข้อมูลในรูปของตารางกริดสีเหลียม (Pixel) ค่าความคมชัดหรือความละเอียดมีหน่วยวัดเป็น 

DPI: Dot per Inch แล้วทําการแปลงข้อมูลแรสเตอร์ เป็นข้อมูลเวกเตอร์ ทีเรียกว่า Raster to Vecter 

Conversion ด้วยโปรแกรม GEOVEC for Microstation หรือ R2V 

2.3.5.2  การนําเข้าข้อมูลเชิงบรรยาย ข้อมูลเชิงบรรยายทีจําแนกและจัดหมวดหมู่แล้ว 

นําเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์ (Keyboard) สําหรับโปรแกรม PC ARC/Info จะจัดเก็บ

ข้อมูลในรูปแบบ ของ dBASE ด้วยคําสัง Tables ส่วนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational 

Data Base ทัวๆ ไปบนเครือง PC เช่น Foxpro, Access หรือ Excel จําเป็นต้อง แปลงข้อมูลให้เข้าอยู่

ในรูปของ DBF file ก่อนการนําเข้าสู่ PC ARC/Info 

   

2.4  แนวคิดและหลักการเกียวกับทรัพยากรดิน 

 

2.4.1  ความหมายของทรัพยากรดิน 

สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม (2539) ให้ความหมายไว้ว่า ดิน หมายถึง วัตถุ

ธรรมชาติทีปกคลุมผิวโลก เกิดจากการแปรสภาพ หรือสลายตัวของหิน รวมกันเป็นชันบาง ๆ เมือมี

นําและอากาศเหมาะสมก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตงอกงาม และยังชีพอยู่ได้  

ประภากร เหล่าพาณิชย์ (2549) กล่าวไว้ว่า ดินเป็นสิงแวดล้อมทีเกิดขึนเองโดยธรรมชาติ

เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินชนิดต่าง ๆ โดยใช้เวลาทีนานมาก หินทีสลายตัวผุกร่อนนีจะมี

ขนาดต่าง ๆ กัน เมือผสมรวมกับซากพืช ซากสัตว์ นํา อากาศ ก็กลายเป็นเนือดินซึงส่วนประกอบ

เหล่านีจะมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดของดิน  

กรมพัฒนาทีดิน (2549) กล่าวว่า ดิน คือ วัตถุตามธรรมชาติทีเกิดขึนจากผลของการผุพัง

สลายตัวของหินและแร่ ต่างๆ ผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรียวัตถุหรืออินทรียสารทีได้มาจากการ

สลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนือเดียวกัน มีลักษณะร่วนไม่เกาะกันแข็งเป็นหิน เกิดขึน

ปกคลุมพืนผิวโลกอยู่เป็นชันบาง ๆ และเป็นทียึดเหนียวในการเจริญเติบโตของพืช 

สรุปได้ว่า ดิน หมายถึง วัตถุทีเกิดขึนตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพ และทาง

เคมีของหินและแร่ รวมกับสารอินทรีย์ ทีเกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์เป็นผิวชันบนที
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หุ้มห่อโลก ซึงดินจะมีลักษณะและคุณสมบัติต่างกันไปในทีต่างๆ ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 

วัตถุต้นกําเนิด สิงมีชีวิตและระยะเวลาการสร้างตัวของดิน 

 

2.4.2  ส่วนประกอบของดิน 

ดินเป็นของผสมระหว่างสารอนินทรีย์ อินทรีย์ นําและอากาศในดิน ดังภาพที 2.1

ส่วนประกอบทังหมดจะแปรผันตามชนิดของดิน สถานที อากาศ และอืน ๆ กรมพัฒนาทีดิน (2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.14  ส่วนประกอบของดิน 

 

แห่ลงทีมา:  กรมพัฒนาทีดิน, 2549. 

 

2.4.2.1  อนินทรียวัตถุ หรือ แร่ธาตุ เป็นส่วนประกอบทีมีปริมาณมากทีสุดในดิน

ทัวไป ได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ 

อนินทรียวัตถุ อยู่ในดินในลักษณะของชินส่วนทีเรียกว่า อนุภาคดิน ซึงมีหลาย

รูปทรงและมีขนาดแตกต่างกันไป แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

1)  กลุ่มอนุภาคขนาดทราย (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.000.05 ม.ม.)  

2)  กลุ่มอนุภาคขนาดทรายแป้ง (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.050.002 ม.ม.)  

3)  กลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง < 0.002 ม.ม.) 

อนินทรียวัตถุ หรือ แร่ธาตุในดินนี เป็นส่วนทีสําคัญในการควบคุมลักษณะของเนือ

ดิน เป็นแหล่งกําเนิดของธาตุอาหารพืช และเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน นอกจากนีอนุภาคที

อยู่ในกลุ่มขนาดดินเหนียวยังเป็นส่วนทีสําคัญทีสุดในการเกิดกระบวนการทางเคมีต่าง ๆ ในดินด้วย 
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2.4.2.2  อินทรียวัตถุในดิน ในทีนีมีความหมายครอบคลุมตังแต่ส่วนของซากพืชซาก

สัตว์ทีกําลังสลายตัว เซลล์จุลินทรีย์ ทังทีมีชีวิตอยู่และในส่วนทีตายแล้ว ตลอดจนสารอินทรีย์ทีได้

จากการย่อยสลาย หรือส่วนทีถูกสังเคราะห์ขึนมาใหม่ แต่ไม่รวมถึงรากพืช หรือเศษซากพืช หรือ

สัตว์ทียังไม่มีการย่อยสลาย 

อินทรียวัตถุในดินนี เป็นแหล่งสําคัญของธาตุอาหารพืช และเป็นแหล่งอาหารและ

พลังงานของจุลินทรีย์ดินโดยเฉพาะอย่างยิง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกํามะถัน อีกทังยังเป็นส่วน

ทีมีอิทธิพลอย่างมากต่อสมบัติต่าง ๆ ของดินทังทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น โครงสร้างดิน 

ความร่วนซุย การระบายนํา การถ่ายเทอากาศ การดูดซับนําและธาตุอาหารของดิน ซึงส่งผลกระทบ

ต่อเนืองไปถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความสามารถในการให้ผลผลิตของดินอีกด้วย 

2.4.2.3  นําในดิน คือ นําทีอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน มีความสําคัญมากต่อการ

ปลูกพืช เนืองจากนําในดินมีสารละลายของเกลือแร่ธาตุอาหารของพืช ดังนัน จึงมักเรียกนําในดิน

ว่า สารละลายดิน ซึงพืชจะดูดเข้าไปทางรากเพือนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพืช ถ้าปริมาณนํา

ในดินลดลงถึงจุด ๆ หนึง จนรากพืชไม่สามารถดูดนําขึนไปได้ พืชจะแสดงอาการเหียวเฉาและตาย

ในทีสุด แต่ถ้าปริมาณนําในดินมีมากเกินไปจะมีผลทําให้ปริมาณช่องว่างในดินลดลงไปด้วย 

เนืองจากนําไปแทรกอยู่ตามรูพรุนของดิน รากพืชจะขาดออกซิเจนสําหรับหายใจ เมือปล่อยทิงไว้

เป็นระยะเวลานาน ๆ พืชก็จะตายเช่นเดียวกัน  

2.4.2.4  อากาศในดินอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนทีไม่มีนํา อากาศในดินมี

ส่วนประกอบแตกต่างไปจากอากาศในชันบรรยากาศ เนืองจากปริมาณของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ทีเป็นองค์ประกอบของอากาศในดินมีมากกว่าในชันบรรยากาศและปริมาณ

ของก๊าซออกซิเจนของอากาศในดินมีน้อยกว่าในชันบรรยากาศ ซึงรากพืชจะใช้เฉพาะก๊าซ

ออกซิเจนเท่านันสําหรับการหายใจและการแพร่กระจาย ขยายเซลล์ของรากพืช ดังนันจึงต้องมีการ

จัดการให้ดินมีช่องว่างสําหรับระบายอากาศ  

 

2.4.3  ความสําคัญของทรัพยากรดิน

กรมพัฒนาทีดิน (2549) ได้สรุปความสําคัญของดินทีมีต่อการเจริญเติบโตของพืชและการ

เกษตรกรรม ได้ดังนี 

2.4.3.1  ดินทําหน้าทีเป็นทีให้รากพืชได้เกาะยึดเหนียวเพือให้ลําต้นของพืชยืนต้นได้

อย่างมันคง แข็งแรง ขณะทีพืชเจริญเติบโตรากของพืชจะเติบโตชอนไชหยังลึกแพร่กระจายลงไป

ในดินอย่างกว้างขวางทังแนวลึกและแนวราบ ดินทีร่วนซุยและมีชันดินลึก รากพืชจะเจริญเติบโต

แข็งแรง สามารถเกาะยึดดิน ต้านทานต่อลมพายุไม่ทําให้ต้นพืชล้มหรือถอนโคนได้ 
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2.4.3.2  ดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารทีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทังนี

เนืองจากธาตุอาหารพืชจะถูกปลดปล่อยออกจากอินทรียวัตถุ และแร่ต่างๆ ทีเป็นองค์ประกอบของ

ดิน ให้อยู่ในรูปทีรากพืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

2.4.3.3  ดินเป็นแหล่งทีเก็บกักนําหรือความชืนในดิน ให้อยู่ในรูปทีรากพืชสามารถ

ดึงดูดได้ง่าย เพือนําไปหล่อเลียงลําต้นและสร้างการเจริญเติบโต นําในดินจะต้องอยู่ในสภาพที

เหมาะสมเท่านัน ทีรากพืชสามารถดึงดูดขึนมาใช้ประโยชน์ได้ การรดนําพืชจนขังแฉะรากพืชไม่

สามารถดึงดูดนําขึนไปใช้ประโยชน์ได้ จะทําให้พืชเหียวเฉาและตายในทีสุด 

2.4.3.4  ดินเป็นแหล่งทีให้อากาศในดิน ทีรากพืชใช้เพือการหายใจ รากพืช

ประกอบด้วยเซลล์ทีมีชีวิต ต้องการออกซิเจนสําหรับการหายใจทําให้เกิดพลังงานเพือการดึงดูดนํา 

ธาตุอาหารและการเจริญเติบโต ดินทีมีการถ่ายเทอากาศดี รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง ดูดนําและ 

ธาตุอาหารได้มาก ทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง 

 

2.4.4  ดินกับการเจริญเติบโตของพืช 

โครงการวิจัยเพือพัฒนาหนังสือและโฮมเพจ (2542) ได้สรุปเกียวกับสิงทีพืชต้องการจาก

ดิน ไว้ดังนี  

2.4.4.1  ความลึกของดินทีรากหยังลึกได้ โดยปกติรากพืชมีอยู่หนาแน่นในดินผิงบน

ทีโปร่ง ร่วนซุย หรือดินทีมีก๊าซออกซิเจนมากพอต่อการหายใจ มีรากบางส่วนทีแทรกตัวลึกเพือหา

นําจากดินล่างทีอยู่ลึกลงไป จนถึงชันหินพืนหรือเหนือระดับนําใต้ดิน พืชล้มลุกต้นเล็กต้องการ

ความลึกของดินเพียง 10–30 เซนติเมตร แต่ต้นไม้ใหญ่ต้องการมากกว่า 5–20 เมตร (ในปริมาตรดิน

ลึก 20–30 เซนติเมตร) ถ้าดินมีสภาพเหมาะสมต่อการแพร่กระจายและหยังลึกของรากพืช มีโอกาส

ได้อาหาร แร่ธาตุและนํามากยิงขึน พืชมีโอกาสเจริญเติบโตมากขึน ข้อจํากัดของการหยังรากลึกของ

พืชอยู่ทีปริมาณของก๊าซออกซิเจน ความอัดแน่นหรือแน่นทึบของชันแผ่นหิน ชันดินดาน และ

ระดับนําใต้ดิน  

2.4.4.2  เนือดิน หรือความหยาบ ความละเอียดของดิน เกียวข้องกับความพรุน 

(ขนาดของช่องว่างและความต่อเนืองของช่อง) การอุ้มนํา การกักเก็บนํา การซึมซาบของนํา การ

ถ่ายเทอากาศ การเคลือนทีขึนลงของนําในดิน และปริมาณอาหารแร่ธาตุของดิน “ดินเนือหยาบ” 

(ดินหยาบ) ไม่มีอาหารแร่ธาตุ ไม่อุ้มนํา ไม่กักเก็บนํา นําซึมซาบอย่างรวดเร็ว อากาศถ่ายเทดี นํา

เคลือนทีหนีหายได้เร็ว จึงไม่เหมาะสมต่อการทํานา “ดินเนือละเอียด” (ดินเหนียวจัด) อุ้มนําดี กัก

เก็บนําได้ดี นําซึมซาบได้ช้า ถ่ายเทอากาศเลว นําเคลือนทีขึนลงช้า ปริมาณอาหารแร่ธาตุมักอุดม

สมบูรณ์ จึงไม่เหมาะสมต่อการปลูกไม้ผลในเขตทีมีฤดูแล้งยาวนาน และไม่มีนําชลประทานช่วย
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เสริม เนือดินทีพึงประสงค์คือ “ดินร่วน” ซึงอุ้มนํา การกักเก็บนํา การซึมซาบนํา การถ่ายเทอากาศ 

การเคลือนทีขึนลงของนําและปริมาณของอาหาร แร่ธาตุในระดับปานกลาง เหมาะสมต่อการปลูก

ไม้ผลหรือพืชไร่ หรือ ทํานาข้าว  

2.4.4.3  ปริมาณอนุภาคดินเหนียวและอินทรียวัตถุในดิน เกียวข้องกับเนือดิน 

โครงสร้างดินและความจุในการจับอาหารแร่ธาตุประจุบวก ซึงเกียวกับปริมาณอาหารแร่ธาตุในดิน 

ความเป็นกรด เป็นด่างของดิน ปริมาณอนุภาคดินเหนียวควรอยู่ระหว่าง 1030 % ถ้าตํากว่า 10 % 

ไม่เหมาะสมเนืองจาก นําเคลือนทีเร็วเกินไป อาหารแร่ธาตุตํา การเปลียนแปลงระดับความเป็นกรด

รวดเร็ว หรือถ้าสูงกว่า 39 % ดินมีโอกาสระบายนําช้ามาก การถ่ายเทอากาศเลว การเคลือนทีขึนลง

ของนําช้าจนเกินไปไถพรวนยาก การเปลียนแปลงสภาพความชืนของดิน จากดินนําขังมาเป็นดิน

ชืนช้ามาก ทําให้เปลียนชนิดพืชจากนาข้าวมาเป็นพืชไร่ สวนผักพืชสวนชักช้าออกไปเสีย โอกาส

ปลูกพืชตามหลังข้าว  

2.4.4.4  ระดับความเป็นกรด–ด่างของดิน (หรือ pH ของดิน) ระดับความเป็นกรด

ด่างทีเหมาะสมต่อการดํารงชีพของสิงมีชีวิต ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ดินจะมีสภาวะทีเหมาะสมต่อ

สัดส่วนของปริมาณอาหาร แร่ธาตุต่าง ๆ ในสารละลายดิน ถ้าค่า pH สูงหรือตํากว่านี สัดส่วนของ

ธาตุบางธาตุผิดปกติไปคือ ธาตุหนึงอาจมากเกินไป ขณะเดียวกันธาตุอืนอาจน้อยเกินไป  

2.4.4.5  ปริมาณอาหารแร่ธาตุต่าง ๆ ของดิน บริเวณรากหยังตลอดเวลาทีพืช

เจริญเติบโต พืชต้องการใช้อาหารแร่ธาตุจํานวนหนึงตลอดเวลาตังแต่ต้นกล้าถึงต้นแก่ตายไป 

ปริมาณแต่ละธาตุไม่เท่ากันทุกธาตุแต่ละช่วงการเจริญเติบโตก็ต้องการในสัดส่วนของธาตุที

แตกต่างกัน ดินบริเวณรากหยังจึงต้องมีธาตุอาหารในสารละลายดินครบในปริมาณมากเกินกว่าที

พืชต้องการจริง ๆ ตลอดเวลา เพือให้พืชเลือกดูดกินเข้าไปใช้  

2.4.4.6  ปริมาณสารพิษ (ต่อพืช) ในสารละลายดินหรือวัสดุหยังรากขณะทีพืชกําลัง

เจริญเติบโตอยู่ สารพิษแต่ละชนิดมีอัตราความเข้มข้น/ปริมาณทีจะเป็นพิษต่อพืชต่างกัน เกณฑ์

กําหนดการวิเคราะห์จากตัวอย่างดินเท่าทีมีรายงานและเป็นทียอมรับกันมีดังนี  

1)  ปริมาณเกลือละลายได้ในนําในสารละลายดิน (ความเค็มของดิน) ใช้

เกณฑ์ค่า EC Sat. ของดิน (ค่าการในไฟฟ้าของนําทีสกัดมาจากดินทีอิมตัวด้วยนํา) ถ้าเกิน 4.0 ds/m 

จัดเป็นดินเค็มทีมีปริมาณเกลือละลายได้มากพอทีจะละผลผลิตลงมาตํากว่า 50 % ของผลผลิตในดิน  

2)  ปริมาณเฟอรัสไอออน (Fe4+) ในสารละลายดินมากกว่า 10 ต่อล้านส่วน 

(พืชไร, ดินชืน) และมากกว่า 200 ต่อล้านส่วน (ข้าว, ดินนําขัง) เป็นอันตรายต่อพืชถึงตาย  
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3)  ปริมาณอลูมินัมไอออน (Al3+) ในสารละลายดิน มากกว่า 13 ต่อล้าน

ส่วน หรือ 1 มิลลิกรัมสมมูลย์ต่อลิตร (พืชไร, ดินชืน) และมากกว่า 65 ต่อล้านส่วน หรือ 5 มิลลิกรัม

สมมูลย์ต่อลิตร (ข้าว, ดินนําขัง) เป็นอันตรายต่อพืชถึงตาย  

4)  ปริมาณกรดอินทรีย์ต่าง ๆ มากกว่า 10 มิลลิกรัมสมมูลย์ต่อลิตร (ข้าว, 

ดินนําขัง) เป็นอันตรายต่อต้นข้าวถึงตาย ในขณะทีต้นไม้ในพรุ เช่น เสม็ด, แห้วทรงกระเทียม และ

หมากแดง ยังเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดี  

5)  ฮอร์โมนต่าง ๆ และยาฆ่าหญ้า ทีระดับเกินกว่าทีกําหนดให้ใช้ หรืออัตรา

ทีกําหนดให้ใช้แต่ผิดชนิดพืช มีผลทําให้ใบพืชไหม้และตายได้ หรือถ้าใส่ลงไปในดิน ถ้าความเข้ม

สูงเกินไป อาจทําให้รากตายได้  

สมบัติและลักษณะการเป็นอันตรายของสารพิษต่อพืช เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสาร

ต่อชนิดพืชในสภาพแวดล้อมเฉพาะ (อุณหภูมิ นําฝน ความสามารถนําสารพิษเข้าสู่พืช) ค่าวิเคราะห์

จากตัวอย่างดินจึงห่างไกลจากการใช้วินิจฉัยว่าใช้สารพิษอะไร เท่าใด จึงเป็นอันตรายต่อพืช  

 

2.4.5  สถานการณ์ความเสือมโทรมของทรัพยากรดิน  

ความเสือมโทรมของทรัพยากรดิน มีสาเหตุทังทีเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการใช้ทีดิน

ทีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตัวอย่างของปัญหา เช่น การชะล้างพังทลายของดิน ดินขาดอินทรีย์ 

และปัญหาทีเกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกับการกระทําของมนุษย์ เช่น ดินเค็ม ดินเปรียว ดิน

อินทรีย์ (พรุ) ดินทรายจัด และดินตืน พืนทีดินทีมีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม

ของประเทศไทย ได้แก่ การชะล้างพังทลายของดิน 108.87 ล้านไร่ พืนทีทีมีปัญหาการชะล้าง

พังทลายของดินมากทีสุดคือ ภาคเหนือ ดินขาดอินทรียวัตถุ 98.70 ล้านไร่ ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ

ประมาณร้อยละ 77 อยู่ในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินทีมีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้าน

เกษตรกรรม 209.84 ล้านไร่ ซึงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนดินเค็ม 

ดินกรดและดินค่อนข้างเป็นทราย อยู่ในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับการใช้ประโยชน์ทีดิน

ไม่ถูกต้องตามศักยภาพ คิดเป็นพืนที 35.60 ล้านไร่ ดังตารางที 2.1 

การดําเนินการเพืออนุรักษ์ ฟืนฟูทรัพยากรดินให้เป็นปัจจัยพืนฐานของการพัฒนาทียังยืน 

โดยการกําหนดแนวทางการอนุรักษ์ดินและนํา การพัฒนาระบบข้อมูลดิน การศึกษาวิจัย ทําแปลง

สาธิตในพืนทีเกษตรและให้ความรู้ เผยแพร่แนวทางการจัดการทรัพยากรดินทีเหมาะสม และ

ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทังนีการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์ดิน

และนํา การฟืนฟูและอนุรักษ์ดินเพือการเกษตร มีความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2540  
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2546 ในการฟืนฟูดินทีขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินเปรียว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และดินชะล้าง

พังทลาย จํานวน 10.75 ล้านไร่ 

 

ตารางที 2.1  พืนทีมีปัญหาทรัพยากรดินของประเทศไทยแยกรายภาค  

 

สภาพปัญหาทรัพยากรดิน 

พืนที (ล้านไร่) 

ภาคเหนือ 

ภาค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาค

กลาง 
ภาคใต้ รวม 

1.  ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 53.96  17.87  26.20 10.84 108.87 

2.  ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ  10.20  75.70  10.90 1.90 98.70 

3.  ดินทีมีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ 

ทางด้านเกษตรกรรม 
71.39  75.30  37.40 25.75 209.84 

3.1  ดินเค็ม   17.80  1.60 2.30 21.70 

3.2  ดินเปรียวจัด     3.28 0.89 4.17 

3.3  ดินกรด 12.38  27.11  11.22 13.56 64.27 

3.4  ดินอินทรีย์ (พรุ)        0.27 0.27 

3.5 ดินทรายจัด 0.86  2.60  2.30 1.21 6.97 

3.6  ดินค่อนข้างเป็นทราย  1.54  30.85  4.65 2.56 39.60 

3.7  ดินตืน 13.09  15.53  9.24 3.11 40.97 

3.8  ดินบนพืนทีสูง  55.90  8.50  16.30 15.40 96.10 

4. การใช้ประโยชน์ทีดินไม่ถูกต้อง 

ตามศักยภาพ 
6.20  21.20  3.90 4.30 35.60 

 
แหล่งทีมา:  กรมพัฒนาทีดิน, 2549. 

 

หมายเหตุ:  1)  พืนทีหนึง ๆ อาจมีปัญหาทรัพยากรดินบางชนิดซ้อนทับกันอยู่ในทีเดียวกัน 

                     2)  ปรับปรุงข้อมูลปี พ.ศ. 2545 
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2.4.6  การใช้ทีดิน 

การใช้ทีดินนันไม่คงทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา กรมพัฒนาทีดินได้ศึกษาการ

เปลียนแปลงการใช้ทีดินของประเทศไทยโดยการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลดาวเทียม และ

การตรวจสอบในสนาม ในปี พ.ศ. 2523, 2529, 2541 และ 2544 พบว่าในขณะทีพืนทีป่าไม้ลดลง 

พืนทีเกษตรกรรมเพิมขึน รวมทังพืนทีชุมชนทีเพิมขึนประมาณ 8 เท่าตัวจาก พ.ศ. 2523 อย่างไรก็

ตามเป็นทีน่าสังเกตว่าตังแต่ พ.ศ. 2529  พ.ศ. 2541 พืนทีนาได้ลดลงประมาณ 3.5 ล้านไร่ พืนทีนาที

ลดลงนันถูกเปลียนสภาพไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทีอยู่อาศัย สนามกอล์ฟ รีสอร์ท หรือที

พักผ่อนหย่อนใจจํานวนมาก แต่ในช่วงปี พ.ศ. 25412544 พืนทีนาได้เพิมขึนประมาณ 1.5 ล้านไร่ 

เนืองจากหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการเคลือนย้ายแรงงานกลับสู่ภาคเกษตร

มากขึน 

สําหรับการถือครองทีดินเพือการเกษตร ภาครัฐได้มีการปฏิรูปทีดินมาตังแต่ พ.ศ. 2518 แต่

จนกระทังปัจจุบันก็ยังยากทีจะกล่าวว่าประสบความสําเร็จ หนึงในปัญหาหลาย ๆ ประการทีเกิดขึน

ก็คือ บุคคลทีได้รับการจัดสรรทีดินจากการปฏิรูปทีดินมิใช่เกษตรกรทียากจนขาดแคลนทีดินทํากิน 

แต่กลับกลายเป็นบุคคลอืน เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ มากไปกว่านัน เกษตรกรทีได้รับการจัดสรรทีดิน

ส่วนใหญ่นําทีดินทีได้รับไปจํานองหรือขายทิง ทําให้สูญเสียทีดินไปเป็นจํานวนมาก ในประเทศ

ไทยการปฏิรูปทีดินเป็นเพียงนโยบายทีนําเอาพืนทีป่าเสือมโทรมมาให้เกษตรกรทําประโยชน์ แต่

มิได้มีมาตรการทีทําให้เกิดการกระจายการถือครองทีดิน เมือการปฏิรูปทีดินไม่นํามาซึงการกระจาย

การถือครองทีดิน ภาพทีขัดแย้งภายในสังคมไทยก็คือว่ามีบุคคลจํานวนน้อยถือครองทีดินปริมาณ

มหาศาล แต่เกษตรจํานวนมากถือครองทีดินเพียงเล็กน้อย เมือปราศจากมาตรการทีทําให้เกิดการ

กระจายการถือครองทีดิน ความพยายามทีจะเข้าครอบครองทีดินก็เกิดขึนอย่างกว้างขวางทังโดย

วิธีการทีถูกและผิดกฎหมาย และเป็นแรงกดดันหนึงทีทําให้เกษตรกรรายย่อยสูญเสียทีดินไป 

สําหรับผลการดําเนินงานปฏิรูปทีดินตังแต่ปี พ.ศ. 25182547 ได้มอบหนังสือให้เข้าทําประโยชน์

ในเขตปฏิรูปทีดิน (ส.ป.ก.401) ประเภททีดินของรัฐเป็นพืนที 24.41 ล้านไร่ 

สําหรับพืนทีถือครองทางการเกษตรของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 25252542 ไม่มีการ

เปลียนแปลงมากนัก ในปี พ.ศ. 2525 มีพืนทีถือครองทางการเกษตรประมาณ 123.59 ล้านไร่ และ

ในปี พ.ศ. 2542 มีพืนทีถือครองทางการเกษตรประมาณ 131.34 ล้านไร่ พืนทีถือครองทางการเกษตรมี

แนวโน้มลดลงโดยตลอด สําหรับจํานวนครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มเพิมขึน 
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2.4.7  มูลค่าความเสียหาย 

การประเมินการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินสําหรับการศึกษานีจะพิจารณาเฉพาะ

ปัญหาสําคัญ ได้แก่ 

2.4.7.1  การประเมินการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินทีเกิดจากการชะล้างพังทลาย 

โดยใช้ปุ๋ยเพือทดแทนความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินทีสูญเสียไป (Replacement cost) 

เนืองจากประเทศไทยมีพืนทีทีเกิดการสูญเสียดินประมาณ 108.87 ล้านไร่ ในการศึกษานีจะพิจารณา

เฉพาะพืนทีเพาะปลูกพืชไร่ เนืองจากมีอัตราการชะล้างพังทลายดินในระดับปานกลางถึงรุนแรง

มาก หรือมีอัตราการสูญเสียดินประมาณ 250 ตันต่อไร่ต่อปี ข้อมูลทีใช้ในการคํานวณมูลค่าการ

สูญเสียธาตุอาหาร คือ ข้อมูลอัตราการสูญเสียปุ๋ยในพืนทีเพาะปลูกพืชไร่ในแต่ละภาค ตามชนิดของ

ปุ๋ย จากการสํารวจการพัดพาปุ๋ยของพืนทีเพาะปลูกพืชไร่ในแต่ละภาค ข้อมูลพืนทีเพาะปลูกพืชไร่

จากสถิติการเกษตรรายปีจาก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูลราคาปุ๋ยยูเรีย (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร) ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต และปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ จากการคํานวณต้นทุนการ

สูญเสียธาตุอาหารจากการพังทลายของดินมีค่าเฉลียเท่ากับ 5,015 ล้านบาทต่อปี 

2.4.7.2   การประเมินการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จากดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัญหาดินเค็มส่วนหนึงเกิดมาจากการใช้ทีดิน การปลูกพืช การสร้างอ่างเก็บนํา การตัดถนน การตัด

ไม้ทําลายป่า กิจกรรมเหล่านีมีผลต่อการเปลียนแปลงระดับนําใต้ดิน คือ ยกระดับนําใต้ดินสูงขึนทํา

ให้ละลายเกลือซึงอยู่ตามธรรมชาติใต้ดินขึนมาบนผิวดินจึงทําให้เกิดปัญหาดินเค็มส่งผลให้ไม่

สามารถปลูกพืชได้ ในบางพืนทีปลูกพืชได้แต่ผลผลิตลดลง และรายได้ลดลง เป็นต้น พืนทีดินเค็ม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 17.8 ล้านไร่ แบ่งเป็น 3 ระดับความเค็ม เนืองจากพืนทีดินเค็ม

ระดับน้อยเป็นพืนทีทีสามารถปลูกพืชบางชนิดได้และเจ้าหน้าทีของกรมพัฒนาทีดินได้เผยแพร่

ความรู้และวิธีการในการจัดการพืนทีดินเค็ม ดังนัน ในการศึกษานีจะคํานวณต้นทุนความเสียหาย

จากดินเค็มระดับมากและปานกลางซึงมีพืนทีรวมกัน 5.2 ล้านไร่ ข้อมูลต้นทุนความเสียหายจากดิน

เค็มต่อรายได้ทางการเกษตรในจังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเวลา 30 ปี คือ 

รายได้ลดลง 484.14 บาทต่อไร่ต่อปี (ราคา ณ ปี พ.ศ. 2547) จากการคํานวณต้นทุนการสูญเสีย

รายได้จากดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีค่าเฉลียเท่ากับ 2,518 ล้านบาทต่อปี 

2.4.7.3  ธรณีพิบัติภัย ได้แก่ ดินถล่ม แผ่นดินไหว หลุมยุบ และการกัดเซาะชายฝังทะเล 

เป็นภัยธรรมชาติทีสร้างความเสียหายแก่ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจ ซึงมี

แนวโน้มรุนแรงมากขึน โดยเฉพาะแผ่นดินถล่ม ซึงร้อยละ 21 ของพืนทีประเทศไทยมีความเสียงต่อ

ดินถล่มในระดับสูงดินถล่มเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ โดยกิจกรรมของ

มนุษย์มีส่วนเร่งให้เกิดมากขึน เช่น การตัดไม้ทําลายป่า การปลูกพืชในพืนทีทีมีความลาดชันสูง การ
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ตังบ้านเรือนตามหุบเขาหรือตามทางนํา การปลูกสร้างสิงก่อสร้างขวางทางนํา เป็นต้น สําหรับการ

ประเมินมูลค่าความเสียหายจากดินถล่มเป็นมูลค่าความเสียหายทีรวบรวมโดยกรมทรัพยากรธรณี 

ครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สิน บ้านเรือน ถนน สถานทีราชการ และทรัพย์สินอืน ๆ แต่

ไม่ได้คํานึงถึงความสูญเสียชีวิต พบว่า มีมูลค่าความเสียหายเฉลียเท่ากับ 157 ล้านบาทต่อปี 

รวมมูลค่าความเสียหายโดยรวมด้านทรัพยากรดินและการใช้ทีดิน จากปัญหาการ

พังทลายของหน้าดิน ปัญหาดินเค็ม และปัญหาดินถล่ม พบว่า มีมูลค่าความเสียหายเท่ากับ 7,477 

ล้านบาทต่อปี 

ทังนีปัญหาในการคํานวณส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาข้อมูล กรณีพืนทีดินเค็มเป็นข้อมูล

ทีเผยแพร่มาตังแต่ปี พ.ศ. 2519 จนปัจจุบันก็ยังอ้างข้อมูลดังกล่าว ถึงแม้ว่าจากการสอบถาม

ผู้เชียวชาญด้านดิน พบว่า กิจกรรมของมนุษย์มีส่วนทําให้ดินเค็มแพร่กระจาย เช่น การตัดไม้ทําลาย

ป่า การเปลียนแปลงการใช้ทีดิน การสร้างแหล่งนํา เป็นต้น ดังนัน จึงเสนอให้มีการจัดทําข้อมูลดิน

เค็มทีสะท้อนให้เห็นถึงการเปลียนแปลงในปัจจุบันทังทีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หรือเกิดตาม

ธรรมชาติ สําหรับกรณีการสูญเสียธาตุอาหารทีเกิดจากการพังทลายของดิน ไม่ได้พิจารณาถึง

ปริมาณปุ๋ยทีใส่เข้าไปในแต่ละปี การเปลียนแปลงโครงสร้างของดินในระยะยาวทีเกิดจากวิธีการ

ทางเขตกรรม การสูญเสียหน้าดินทีส่งผลกระทบต่อปัญหาการตืนเขินของแหล่งนํา และกรณีของภัย

พิบัติดินถล่มเป็นเพียงมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน ยังไม่ได้คํานึงถึงความเสียหายทีเกิดต่อ

ระบบนิเวศ 

 

2.4.8  แนวพระราชดําริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน 

2.4.8.1  การจัดและพัฒนาทีดิน  

เมือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริมงานพัฒนาประเทศของพระองค์ งานจัด

และพัฒนาทีดินเป็นงานแรก ๆ ทีพระองค์ทรงให้ความสําคัญด้วยทรงเห็นว่าทีดินเป็นปัจจัยพืนฐาน

ทีสําคัญมากเช่นเดียวกับเรืองนํา จึงได้ทรงเริมโครงการจัดพัฒนาทีดินหุบกะพงตามพระราช

ประสงค์ เมือปี พ.ศ. 2511 โดยให้เกษตรกรจํานวน 120 ครอบครัว เข้าไปทํากินที 10,000 ไร่ มีส่วน

ราชการต่าง ๆ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรบุกเบิกทีทํากิน เพือพลิกผืนดินทีแห้งแล้งขาดความอุดม

สมบูรณ์แห่งนีให้สามารถผลิตพืชพันธ์ุธัญญาหารได้อีกครังหนึง จุดมุ่งหมายของการดําเนินงาน

ระยะนัน คือ การมุ่งแก้ไขปัญหาการไม่มีทีดินทํากินของเกษตรกรเป็นเบืองต้น 

2.4.8.2  การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน  

หลังจากงานจัดพืนทีทํากินในระยะแรกนัน แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

ขยายขอบเขตงานพัฒนาทีดินด้านอืน ๆ ออกไป โดยเริมงานทางด้านวิชาการมากขึนอีก เช่น การ
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วิเคราะห์และการวางแผนการใช้ทีดินเพือให้มีการใช้ประโยชน์ทีดินอย่างเต็มขีดความสามารถ และ

ให้เหมาะสมกับลักษณะสภาพดิน เป็นต้น  

ในระยะต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้หันมาสนพระทัยงานพัฒนาทีดินทีมี

สภาพธรรมชาติและปัญหาทีแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค จึงมีพระราชดําริเกียวกับงานแก้ไข

ปัญหาทีดินทีเน้นเฉพาะเรืองมากขึน ดังเช่น  

1)  งานปรับปรุงดินในพืนทีพรุ  

ในการเสด็จไปทรงเยียมราษฎรในจังหวัดภาคใต้ เมือความทราบฝ่าละออง

ธุลีพระบาท ในบริเวณพืนทีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงมีพืนทีพรุอยู่เป็นจํานวนนับแสนไร่ 

ซึงพืนทีเหล่านีมีนําขังตลอดเวลา ดินทีอยู่ในพรุก็เป็นดินอินทรีย์และเป็นดินเปรียวจัดทีมีคุณภาพตํา 

อันเป็นอุปสรรคอย่างมากในการทีจะนําพืนทีดินดังกล่าวมาใช้ในการเกษตร  

ดังนัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริให้จัดตังศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทอง ณ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือศึกษา ปรับปรุงและแก้ไข

สภาพดินทีมีปัญหาในพืนทีพรุ ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและด้านอืนให้จงได้ 

และในทีสุดก็ประสบผลสําเร็จ ดังทีทรงรับสังเพือคราวเสด็จพระราชดําเนินตรวจแปลงศึกษาการ

เปลียนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกํามะถัน เมือ ปี พ.ศ. 2535 ว่า 

  

  นีเป็นเหตุผลอย่างหนึงทีพูดมา 3 ปีแล้ว หรือ 4 ปีกว่า ต้องการนํา

สําหรับมาให้ดินทํางานดิน ทํางานแล้วดินจะหายโกรธ อันนีไม่มีใครเชือ แล้วก็มา

ทําทีนีแล้วมันได้ผล อันนีผลงานของเราทีทําทีนีเป็นงานสําคัญทีสุด เชือว่าชาว

ต่างประเทศเขามาดูเราทําอย่างนีแล้วเขาก็ก็พอใจ เขามีปัญหานีแล้วก็เขาไม่ได้แก้ 

หาตําราไม่ได้ 

 

2)  การปรับปรุงดินทราย  

เมือวันที 8 สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราช

ดําเนินไปทอดพระเนตรสภาพพืนทีและการทํามาหากินของเกษตรกร ในเขตตําบลเขาหินซ้อน 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรในท้องทีนันได้ร่วมใจกันถวายทีดินประมาณ 1,227 

ไร่ เพือให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัชฌาสัย แต่ความทีพระองค์

ทรงทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับความเป็นอยู่ของราษฎร ในบริเวณนัน โดยเฉพาะอย่างยิง

ทรงทราบว่า สภาพของดินเป็นดินทรายทีมีความอุดมสมบูรณ์ตํา และง่ายต่อการชะล้างพังทลาย
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หากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ดังนัน จึงทรงพระราชดําริให้จัดตังศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนขึนมาอีก

ศูนย์หนึง  

 

หน้าทีสําคัญประการหนึงทีเกียวข้องกับการจัดการทรัพยากรทีดิน ตามแนว

พระราชดําริของศูนย์นีคือ ให้ศึกษาหาวิธีการพัฒนาทีดิน หรือรับปรุงบํารุงดิน พัฒนาแหล่งนํา และ

ฟืนฟูสภาพป่า เพือให้เกษตรกรในภูมิภาคนีเอาไปใช้ในไร่นาของตนเอง ดังพระราชดํารัสตอนหนึง

ซึงพระราชทานว่า  “...การพัฒนาทีทํากินของราษฎรให้มีความอุดมขึน โดยการพัฒนาทีดิน พัฒนา

แหล่งนําตลอดจนฟืนฟูสภาพป่า และใช้หลักวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลียง

สัตว์” 

 

3)  การปรับปรุงดินตืน  

ดินตืน หมายถึง ดินปนลูกรัง หรือเศษหิน ซึงเศษหินหรือลูกรังและพบมาก

ในระดับความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ดินตืนนีพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉพาะที

จังหวัดสกลนครมีมากถึง 1.6 ล้านไร่  

แนวพระราชดําริในการปรับปรุงดินตืน ความตอนหนึงว่า 

  

  ...จึงควรพิจารณาแก้ไขปัญหาดินลูกรังโดยเร็ว โดยพิจารณา

ดําเนินการนําเครืองจักร เครืองมือมากระทุ้งดินลูกรังแล้วนําดินชันล่างมาผสม

กับดินลูกรังข้างบน เชือว่าภายใน 2 ปี สามารถปลูกพืชได้โดยเฉพาะต้นกระถิน

สามารถขึนได้รวดเร็วมาก ก็น่าจะทดลองดําเนินการดูตัวอย่างเช่นที เขาชะงุ้ม 

ซึงมีสภาพแห้งแล้ง ดินเป็นลูกรัง ก็ดําเนินการโดยยืมดินจากฝายป่าไม้ ซึงมีหน้า

ดินบนเนิน แบ่งพืนทีเป็นหลุม ๆ เอาต้นมะม่วงหิมพานต์มาปลูกไว้ เมือฝนลงชะ

หน้าดินบนภูเขาลงมาเป็นแนว ใช้เวลาสักระยะหนึงต้นมะม่วงหิมพานต์ก็

สามารถขึนได้ และทีสําคัญคือในบริเวณทีไม่ดีไม่เหมาะทีพืชจะขึนได้ แต่เราก็

สามารถทําให้ปลูกพืชได้ เมือชาวบ้านมาดูเห็นทําได้ ก็จะนําไปเป็นตัวอย่างและ

ทดลองทําในพืนทีของตนต่อไป… 

 

4)  การปรับปรุงและใช้ประโยชน์ทีดินเค็มชายทะเล  

ทรัพยากรทีดินตามชายฝังทะเล เป็นทรัพยากรธรรมชาติทีมีความสําคัญต่อ

สภาพแวดล้อมและสภาพทางเศรษฐกิจสังคมหลายด้าน กล่าวคือ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์นําในวัย

อ่อน เช่น กุ้ง ปู ปลา เป็นแนวป้องกันชายฝังและมีทิวทัศน์งดงาม เป็นต้น  
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ทรัพยากรทีดินประเภทนีจัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทีมีความ

ละเอียดอ่อนและง่ายต่อการเสือมโทรมหากนํามาใช้ไม่เหมาะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมี

พระราชดําริให้เลือกพืนทีบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาในเรืองดังกล่าว  

จุดมุ่งหมายหลักของศูนย์นีก็คือ การพัฒนาด้านประมง และการเพาะเลียง

ชายฝัง แต่มีข้อกําหนดว่า เมือมีการพัฒนาไปแล้ว สภาพแวดล้อมและดุลยภาพทางธรรมชาติของ

บริเวณอ่าวทังบนบกและในทะเลจะต้องไม่เสียหรือเสือมโทรม  

5)  การใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดิน  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงปัญหาเรืองการเสือมโทรม

ของดิน และการพัง ทลายของดินในพืนทีลาดชัน และขาดการอนุรักษ์ดินและนําทีเหมาะสม จึงทรง

พระราชทานพระราชดําริให้ใช้หญ้าแฝกเพือการอนุรักษ์ดินและนํา แทนวิธีกล ซึงยุ่งยากและใช้

เงินทุนสูง วิธีการใช้หญ้าแฝกเพือการอนุรักษ์ดินและนํา ทรงมีพระราชดําริให้ดําเนินงานเป็น

ขันตอนจากขันศึกษาทดลองจนไปถึงขันเผยแพร่ในพืนทีโดย พระราชทานพระราชดําริให้แก่

ผู้เกียวข้องตังแต่วันที 22 มิถุนายน 2534 เป็นต้นมา ซึงพอสรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี 

  

  ...หญ้าแฝกเป็นพืชทีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ 

เป็นแผงเหมือนกําแพงช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรนํามา

ศึกษาและทดลองปลูกในพืนทีของศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนืองมาจาก

พระราชดําริ และพืนทีอืน ๆ ทีเหมาะสมอย่างกว้างขวางโดยพิจารณาจาก

ลักษณะของภูมิประเทศ คือ บนพืนทีภูเขา ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความ

ลาดชันและในร่องนําของภูเขา เพือป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเก็บ

ความชืนของดินไว้ด้วย บนพืนทีราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่ให้ปลูก

ตามร่องสลับกับพืชไร่เพือทีรากของหญ้าแฝกจะอุ้มนําไว้ ซึงจะช่วยให้เกิดความ

ชุ่มชืนในดิน... 

 

จากแนวพระราชดําริดังกล่าว หญ้าแฝกจึงมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์ดินและนํา

ของประเทศและถ้าหากมีการใช้แพร่หลายทัวประเทศ โดยมีการใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

และสภาพการใช้ทีดิน  
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2.5  ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

  สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม (2539: ความเป็นมาของโครงการ) ได้ทําการศึกษา

วิจัยเรือง “โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิงแวดล้อม ตลอดจนการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมภายหลังการสร้างเขือน อ่างเก็บนํา 3 แห่ง     

(จ.สุราษฎร์ธานี จ.กาญจนบุรี และ จ.พิษณุโลก) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพือติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม (post auditing and 

monitoring) โครงการเขือน อ่างเก็บนํา และโครงการชลประทานทีได้รับอนุมัติแล้ว เพือนําผล

การศึกษากําหนดและปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม ภายหลังการ

ก่อสร้างโครงการเขือน อ่างเก็บนํา ทีดําเนินการไปแล้วให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน นอกจากนียัง

นําผลการศึกษามาประยุกต์ใช้กับโครงการพัฒนาแหล่งนําทีจะเกิดขึน โดยให้มีการจัดการและการ

วางแผนด้านสิงแวดล้อมควบคู่กันไป ซึงทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในขันตอนต่าง ๆ สําหรับ

การดําเนินการโครงการ  

  ผลการศึกษาด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินชีให้เห็นถึงการเปลียนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ทีดิน เกษตรกรในเขตพืนทีโครงการมีการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์เพิมมากขึน 

แต่ข้อมูลทุตยภูมิมีไม่ครบถ้วน ทําให้ผลการศึกษาทีได้มาไม่ครบถ้วน ผู้ศึกษาจึงต้องอาศัยการ

สังเกตการณ์ การอาศัยข้อมูลทีวิเคราะห์/สังเคราะห์ขึนมาใช้ประโยชน์ตามความจําเป็น 

เบญจวรรณ พงส์สุวากร (2541: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรือง การประยุกต์ใช้ข้อมูล

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน พืนที

กรณีศึกษา: ลุมนําแม่วาง จ. เชียงใหม่ โดยการศึกษานีเป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์และข้อมูลระยะไกลในการศึกษาการใช้ประโยชน์ทีดินและการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน

บริเวณลุ่มนําแม่วาง จ.เชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2525พ.ศ.2537 โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สายตาจากข้อมูลดาวเทียม Landsat 3MSS ภาพสีผสมเท็จของช่วงคลืน 1,2,4 (B,G,R) บันทึกภาพ

เมือวันที 23 ธันวาคม 2525 และข้อมูลดาวเทียม Landsat 5(TM) ภาพสีผสมเท็จของช่วงคลืน 2,3,4 

(B,G,R) บันทึกภาพเมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2537 เปรียบเทียบกับแผนทีทางภูมิศาสตร์มาตราส่วน 

1:50,000 แผนทีสภาพการใช้ทีดิน มาตราส่วน 1:50,000 และข้อมูลสํารวจภาคพืนดิน จากการซ้อน

ภาพเพือวิเคราะห์การเปลียนแปลงการใช้ทีดินในช่วงปี พ.ศ. 2525พ.ศ.2537 โดยใช้โปรแกรม 

SPANS GIS สามารถจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดินและการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน จากการ

วิเคราะห์พบว่าในช่วง 13 ปีทีผ่านมา มีการใช้ประโยชน์ทีดินเพือกิจกรรมอืนเพิมขึนจากการทํานา

ข้าและป่าไม้ (ป่าดงดิบและป่าผลัดใบ) ในปี พ.ศ.2525 ไปเป็นนาข้าว สวนผลไม้ทีอยู่อาศัย พืนทีถูก
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ทําลาย พืนทีทําไร่เลือนลอย ปี พ.ศ.2537 โดยป่าไม้มีแนวโน้มลดลงแต่พืนทีนาข้าวมีแนวโน้ม

เพิมขึน ป่าดงดิบและป่าผลัดใบมีการเปลียนแปลงการใช้ทีดินร้อยละ 26.81 และ 29.28 ตามลําดับ

ในขณะทีพืนทีนาข้าวมีการเปลียนแปลงการใช้ทีดินร้อยละ 1.94 

ศรีสอาด ตังประเสริฐ (2542: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง การวิเคราะห์ข้อมูลทาง

พืนทีเพือศึกษาความเหมาะสมการใช้ทีดิน ในพืนทีโดยรอบเขตเทศบาลเมือง จ.นครราชสีมา 

งานวิจัยนีได้ศึกษาขันตอนการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพือการวิเคราะห์ความ

เหมาะสมของทีดินสําหรับการใช้ทีดินชุมชนเมือง ในการดําเนินการวิจัยได้ทําการวิเคราะห์เทคนิค

การประเมินความเหมาะสม การสร้างแบบจําลองเชิงมโนทัศน์ โครงสร้างฐานข้อมูล GIS  ข้อบังคับ

ในการรักษาบูรณภาพของฐานข้อมูล ตลอดจนการสร้างแบบจําลองเชิงกายภาพและการสร้าง

ฐานข้อมูล นอกจากนีได้แสดงขันตอนการประเมินความเหมาะสม แสดงผลด้วยแผนทีและการ

รายงานผลทีดําเนินการด้วยระบบ GIS  

  ผลการประเมินความเหมาะสมของทีดินในบริเวณทีมีการขยายตัวของชุมชนเมือง เป็นทีน่า

พอใจว่า กว่าร้อยละ 90 อยู่ในบริเวณทีจัดว่ามีความเหมาะสมและเหมาะปานกลาง ชุมชนเมือง

นครราชสีมามีแนวโน้มการขยายตัวลงไปในทางทิศใต้เพือหลีกเลียงการรุกลําเข้าไปในพืนทีทีไม่

เหมาะสม ซึงได้แก่ ทีราบนําท่วมถึงของลําตะคองทีอยู่ติดทางด้านเหนือของเทศบาลเมือง 

อนิศรา เพ็ญสุข (2544: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรือง ผลกระทบของการเปลียนแปลงการใช้

ทีดินทีมีต่อทรัพยากรดินและนํา ในลุ่มนําคลองอู่ตะเภา ได้มีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์พืนที

โดยอาศัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Remote Sensing) ผล

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การบุกรุกป่าไม้เพือการทําสวนยางพารานัน ได้ทําให้เนือดินเปลียนแปลง

ไป คือ ดินมีอนุภาคขนาดหยาบมากขึน ซึงมีผลทําให้ปริมาณความชืนทีเป็นประโยชน์ต่อพืชลดลง

จาก 20.84 เปอร์เซ็นต์ เป็น 13.37 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนียังมีผลต่อปริมาณธาตุอาหารหลักต่าง ๆ 

ปริมาณไนโตรเจน ลดลงจาก 0.12 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0.08 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสทีเป็น

ประโยชน์ ลดลงจาก 4.61 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็น 2.72 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณ

โพแทสเซียมทีสามารถแลกเปลียนได้ ลดลงจาก 3.92 มิลลิอิควิวาเลนต์/ดิน 100 กรัม เป็น 1.14 

มิลลิอิควิวาเลนต์/ดิน 100 กรัม ส่วนการเปลียนแปลงจากพืนทีสวนยางพาราเป็นเหมืองแร่นัน 

เกิดผลกระทบโดยตรงต่อเนือดินและปริมาณความชืนทีเป็นประโยชน์ต่อพืช โดยเนือดินนันจะ

เปลียนเป็นดินทราย (sand) ซึงเกิดจากการแยกแร่ออกจากดินทีต้องใช้นําฉีด ทําให้อนุภาคละเอียด

สูญหายไปกับนํา 

มัลลิกา ใจเกือ (2545: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในการติดตามการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินและคุณภาพนํา บริเวณเขตบางขุน
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เทียน กรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลสํารวจระยะไกลร่วมกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ข้อมูลหลักทีนํา มาใช้ในการศึกษาคือ ข้อมูลแผนทีการใช้ประโยชน์ทีดินซึงได้จากรูป

ถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากดาวเทียม IRS – 1C ข้อมูลแผนทีต่างๆ และข้อมูลจากการสํารวจพืนที 

จากการศึกษาการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินในช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2544 โดยใช้เทคนิคการ

ซ้อนทับข้อมูล ด้วยวิธี Matrix Analysis โดยโปรแกรม SPANS Version 7.1 พบว่าในช่วง 34 ปี

พืนทีนาข้าวมีการเปลียนแปลงในทางลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยพืนทีนาข้าวทังหมดร้อยละ 54.1 

ของพืนทีเขตบางขุนเทียนถูกเปลียนไปเป็นพืนทีอืนๆ พืนทีเพาะเลียงสัตว์นํา พืนทีสวนไม้ผลและ

พืชสวน พืนทีทีอยู่อาศัย พืนทีโรงงานอุตสาหกรรม และพืนทีป่าจาก คิดเป็นร้อยละ 37.1 34.4 15.0 

11.4 1.7 และ 0.4 ของพืนทีนาข้าวในปี พ.ศ. 2510 ตามลํา ดับ ในขณะทีการใช้ประโยชน์ทีดินทีมี

การเปลียนแปลงในทางเพิมขึนอย่างเห็นได้ชัดคือ พืนทีโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวคือในปี พ.ศ. 

2510 ไม่มีพืนทีโรงงานอุตสาหกรรมเลย แต่ในปี พ.ศ. 2530 มีพืนทีเพิมขึนร้อยละ 100 และในปี 

พ.ศ. 2544 พืนทีโรงงานอุตสาหกรรมเพิมขึน ร้อยละ 247.0 ของพืนทีโรงงานอุตสาหกรรมในปี 

พ.ศ. 2530 คิดเป็นพืนทีร้อยละ 2.4 ของพืนทีเขตบางขุนเทียนทังหมด โดยมีการเปลียนแปลงมาจาก

พืนทีนาข้าว พืนทีเพาะเลียงสัตว์นํา พืนทีทีอยู่อาศัยพืนทีอืนๆ พืนทีสวนไม้ผลและพืชสวน และ

พืนทีป่าจาก คิดเป็นร้อยละ 37.5 30.9 9.7 9.0 7.3 และ 5.6 ของพืนทีโรงงานอุตสาหกรรมทีมีการ

เปลียนแปลงทังหมด ตามลํา ดับ สํา หรับการเปลียนแปลงของพืนทีป่าชายเลนในช่วง 34 ปีมี

แนวโน้มลดลงเรือยๆ คิดเป็นร้อยละ 60.7 ของพืนทีป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2510 หรือร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ทังนีอาจเกิดจากการกระทํา ของมนุษย์ โดยถูกเปลียนไปเป็นพืนทีเพาะเลียงสัตว์นํา ร้อยละ 86.4 

ของพืนทีป่าชายเลนทีมีการเปลียนแปลงทังหมด และจากภัยธรรมชาติทํา ให้เกิดการเปลียนแปลง

ไปเป็นพืนทีชายฝัง (ทะเล) ร้อยละ 13.6 ของพืนทีป่าชายเลนทีมีการเปลียนแปลงทังหมด  

กรมป่าไม้ (2545: บทนํา) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการ

สํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือสํารวจตรวจสอบความเปลียนแปลงของการใช้

ประโยชน์ทีดินป่าไม้ ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ตืน จังหวัดตาก วัตถุประสงค์ของการศึกษาก็เพือ

ใช้เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสํารวจระยะไกล ในการสํารวจ

ตรวจสอบความเปลียนแปลงของการใช้ประโยชน์ทีดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ตืน 

ระหว่างปีทีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเปรียบเทียบกับสภาพในปี

ปัจจุบัน และจัดทําเป็นทีแสดงภาพการใช้ประโยชน์ทีดินป่าไม้ในพืนทีดังกล่าว เพือจัดทําระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แสดงสถานะทางกายภาพและทางชีวภาพของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่

ตืน จัดทําแผนทีแสดงภาพการใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีโครงการ โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจ

ระยะไกล เป็นฐานข้อมูลสําหรับการจัดการป่าอันเป็นทีอยู่อาศัยและหากินของสัตว์ป่า นอกจากนียัง
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ศึกษาถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในพืนทีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและพืนทีในระยะไม่

น้อยกว่า 5 กิโลเมตร จากแนวเขต โดยกระจายตามหมู่บ้านทีล้อมรอบแนวเขตเป็นเกณฑ์ ซึงข้อมูลที

รวบรวมนีจัดให้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ในการบริหารงานป่าไม้   

ผลการศึกษาวิจัยครังนี สภาพโดยทัวไปของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ตืนและแนวกันชน    

5 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ยังคงสภาพเป็นป่าเป็นหลัก โดยป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเต็งรังและป่า                  

เบญจพรรณ โดยบริเวณป่าเต็งรังนันมีสภาพความเป็นป่าทีสมบูรณ์มาก ไม่มีการบุกรุกพืนทีเพือทํา

การเกษตร ในขณะทีป่าดิบเขาทางตอนล่างของพืนทีมีความเสียงต่อการถูกบุกรุกอย่างมาก ซึงการ

บุกรุกเพือทําการเกษตรกรรม ซึงพืนทีเกษตรกรรมมีแนวโน้มทีจะเพิมมากขึน 

ยุทธชัย อนุรักติพันธ์ุ (2546: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรือง การทํานายการสูญเสียดินโดยใช้

ระบบ GIS จากผลการทดลองสามารถสรุปข้อจํากัดของแผนทีทังสามชนิดได้คือ การใช้แผนทีซึง

ดําเนินการตังแต่ปี พ.ศ.2511 จะลําบากในด้านการแก้ไขข้อมูล เพราะเป็นแผนทีซึงไม่ได้อยู่ในรูป

ดิจิตอล แผนทีการชะล้างพังทลายของดิน พ.ศ.2543 โดยกรมพัฒนาทีดินจะพบปัญหา ในเรือง

ข้อจํากัดของค่า LFactor ซึงหากมีค่าเกิน 150 เมตร จะให้ค่าทีบิดเบือนจากข้อเท็จจริง สําหรับการ

คิดค่าการสูญเสียดินจากโปรแกรมเรียกใช้ CONSPlan จะมีข้อจํากัดในด้านค่า R เพราะหากคํานวณ

พืนทีทีมีขนาดใหญ่ ซึงปริมาณฝนไม่ใช่มีเพียงค่าเดียวตามค่าเริมต้นทีโปรแกรมให้ใส่ ข้อมูลทีได้จะ

ไม่เป็นจริง ดังนันกองอนุรักษ์ดินและนํา จึงปรับปรุงแผนทีการสูญเสียดินสากลในระบบ USLE 

โดยแก้ไขค่า R จากโปรแกรม CONSPlan ให้อยู่ในรูป Raster และสามารถคํานวณค่าการสูญเสียดิน

ได้ในระดับจังหวัด ระดับลุ่มนํา ระดับภาค และระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพือประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ 

(2548: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง “รายงานการประเมินผลด้านสิงแวดล้อม  โครงการ

ประเมินผล โครงการเขือนป่าสักชลสิทธิ; การศึกษาด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน” 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือศึกษาติดตามการเปลียนแปลงสมบัติของดินทังด้านกายภาพ

และเคมีของพืนทีลุ่มนําป่าสักและการใช้ประโยชน์ทีดิน ระหว่างก่อนการก่อสร้าง (พ.ศ.2538) 

ระยะดําเนินการก่อสร้างเขือน (พ.ศ.2542) และหลังการก่อสร้างเขือน (พ.ศ.2545) จัดทําระบบ

ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรดินและการใช้ทีดินในรูปแผนทีดิจิตอล มาตราส่วน 1:50,000 เพือใช้

ติดตามการเปลียนแปลงทรัพยากรดินและการใช้ทีดิน รวมทังเสนอแนะแนวทางการจัดการดินและ

การใช้ทีดินให้เหมาะสมกับสภาพดินในปัจจุบัน การศึกษาพืนทีลุ่มนําป่าสักมีเนือที 15,402.60 

ตารางกิโลเมตร โดยวิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากการซ้อนทับกันของแผนที (Map 

Overlay) เพือติดตามการเปลียนแปลงทรัพยากรดินและการใช้ทีดินจากการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน

และหลังการก่อสร้างเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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ผลการศึกษาด้านทรัพยากรดินชีให้เห็นว่า ผลกระทบของเขือนป่าสักชลสิทธ์ต่อทรัพยากร

ดินมีเพียงเล็กน้อย ผลกระทบในทางลบได้แก่การสูญเสียพืนทีดินเป็นอ่างเก็บนํา ซึงผลกระทบต่อ

สมบัติทางภายภาพของดินมีน้อยเนืองจากสมบัติทางกายภาพดินส่วนใหญ่เป็นสมบัติทีค่อนข้าง

ถาวรมีการเปลียนแปลงยาก เช่น เนือดิน ความหนาแน่นรวมของดิน เป็นต้น ในขณะทีคุณสมบัติ

ทางเคมีของดินหลังการสร้างเขือนป่าสักชลสิทธิ  พบว่าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงขึนเล็กน้อย แต่

ยังไม่สามารถประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินเปรียบเทียบกันได้ ด้านการใช้ทีดิน หลังการ

ก่อสร้างเขือนป่าสักชลสิทธิ  พบว่าพืนทีส่วนใหญ่มีแนวโน้มการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์

ทีดินโดยพืนทีนาข้าวมีแนวโน้มเพิมขึน รวมถึงมีการเปลียนแปลงการเพาะปลูกบางพืนทีไปสู่การ

ปลูกพืชไร่ทีมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีสูงกว่า ดังนันจะเห็นได้ว่าการเปลียนแปลงหลังการ

ก่อสร้างเขือนป่าสักชลสิทธิมีการเปลียนแปลงทางด้านทรัพยากรดินเพียงเล็กน้อย ทางด้านการใช้

ทีดินมีการใช้ทีดินไปในทางทีเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิมขึน ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิมขึน 

ประเสริฐ ศรีชัยตัน (2548: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรือง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพือการวิเคราะห์ด้านสิงแวดล้อมในงานวางแผนทางหลวงในขันตอนการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการเบืองต้น จากการศึกษา พบว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถทีจะ

แสดงจํานวนของสิงทีถูกกระทบจากโครงการถนนและทางหลวง สามารถจัดลําดับความสําคัญของ

แนวทางเลือกทีเหมาะสม ซึงเกิดผลกระทบสิงแวดล้อมน้อยทีสุด รวมทังสามารถระบุระดับของ

การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม ได้แก่ EIA, IEE หรือ Checklist และจากการนําระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ทีได้พัฒนาขึนไปให้หน่วยงานทีเกียวข้องกับงานวางแผนทางหลวงทดลองใช้งาน ได้รับ

ความคิดเห็นว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความง่ายต่อการใช้งาน ทําให้การวิเคราะห์ มีความ

สะดวกรวดเร็วขึน และผลการวิเคราะห์มีความน่าเชือถือ สามรถทีจะช่วยทําให้ลดเวลาค่าใช้จ่ายใน

การทํางาน และสามารถนําไปใช้งานได้จริง รวมทังจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของผู้ใช้งานเอง

และหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้องในงานวางแผนทางหลวงต่อไป 

จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด (2552: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม 

SPOT5 ภาพออร์โธสีเชิงเลข และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ติดตามการเปลียนแปลงสภาพการ

ใช้ทีดิน บริเวณอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังการสร้างเขือนแควน้อย ผลการศึกษา 

พบว่า ข้อมูลการใช้ทีดินปี 2550 และการใช้ ทีดินปี 2552 เพือศึกษาการเปลียนแปลงการใช้ ทีดิน 

โดยใช้ โปรแกรม Arcview 3.2a พบว่า การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินยังไม่มีความเด่นชัด 

เนืองจากโครงการเพิงดําเนินการเสร็จ และเริมเก็บกักนําในปี พ.ศ.2552 การให้บริการส่งนํายังไม่

ครอบคลุมพืนทีทังโครงการ พืนทีบริเวณโครงการส่วนใหญ่เป็นทีลุ่ม 80 เปอร์เซ็นต์ของพืนทีใช้

ประโยชน์ในการทํานา รองลงมาได้แก่ พืนทีชุมชนและสิงก่อสร้าง ซึงเพิมขึน จํานวน 986 ไร่ หรือ 
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ร้อยละ 4 ของพืนทีชุมชนในปีพ.ศ. 2550 พืนทีป่า ไม่มีการเปลียนแปลงซึงเป็นแนวโน้มทีดีในการ

อนุรักษ์ป่าไม้ โดยคงสภาพป่าไว้ได้ นอกจากนันพืนทีทีมีการเปลียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือ พืนที

แหล่งนํา ซึงเพิมขึนเป็น 9,024 ไร่ ในปีพ.ศ.2552 จาก จํานวน 7,328 ไร่ ในปี พ.ศ.2550 โดยเพิมขึน

จํานวน 1,697 ไร่ หรือร้อยละ 7 เนืองจากมีการขุดคลองชลประทานเพือส่งนําในโครงการเขือนแควน้อย 



 

บทที 3 

 

วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรือง การติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการ

ก่อสร้าง โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการ

ศึกษา การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  การติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการก่อสร้าง โครงการ

เขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที 3.1 โดยมี

รายละเอียดการศึกษา ดังนี 

3.1.1  ทรัพยากรดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดิน โดยใช้ข้อมูลทรัพยากรดินและแผนทีกลุ่มชุดดิน 

พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2549 ของกรมพัฒนาทีดิน  

3.1.2  การใช้ประโยชน์ทีดิน ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทีอยู่อาศัย แหล่งนํา และอืน ๆ 

โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีดิน และแผนทีการใช้ประโยชน์ทีดิน พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2549 

ของกรมพัฒนาทีดิน รวมทังการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน 

  เพือให้ทราบถึงการเปลียนแปลงทรัพยากรดินระยะหลังการก่อสร้าง และการเปลียนแปลง

การใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการก่อสร้าง รวมทังความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความ

เหมาะสมของสมบัติดิน 
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3.2  เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 

  การศึกษาเรือง การติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการ

ก่อสร้าง โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เป็นการติดตามสถานภาพทรัพยากร

ดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน ในพืนทีชลประทานท่าด่าน และพืนทีชลประทานท่าด่านส่วนขยาย 

ระหว่างระยะก่อนการก่อสร้างจนถึงระยะหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และเพือให้

ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้ใช้เครืองมือต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ดังต่อไปนี 

 

3.2.1  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับผู้นําชุมชน 

ทําการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนในเขตพืนทีโครงการ จํานวน 20 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิง

ลึกสําหรับผู้นําชุมชน สอบถามเกียวกับการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ทีดินในอดีตและ

ปัจจุบัน รวมทังสอบถามถึงการเปลียนแปลงของประชาชนในพืนทีต่อการใช้ประโยชน์ทีดิน 

หลังจากโครงการเขือนขุนด่านปราการชลเปิดดําเนินการ และการได้รับประโยชน์ของประชาชนใน

พืนที หลังจากโครงการเขือนขุนด่านปราการชลเปิดดําเนินการ 

 

3.2.2  การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

  ทําการใช้โปรแกรม ArcView 3.2 ซึงเป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลด้านแผนที 

(Desktop Mapping) และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ที

สามารถแสดงข้อมูล สร้างข้อมูล แก้ไขข้อมูล สอบถามข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

(Geographic Data) ทังข้อมูลเชิงพืนที (Spatial Data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) 

ดังนัน ArcView จึงเป็นซอฟต์แวร์ทีมีลักษณะการใช้งานเป็นระบบของคําสังในรูปแบบกราฟฟิก 

(Graphical User Interface: GUI) ซึงสะดวกต่อการใช้งาน ข้อมูลทีถูกสร้างขึนโดย ArcView จะอยู่

ในรูป Shape File ซึงสามารถนําไปใช้ร่วมกับโปรแกรม GIS และโปรแกรมด้านการประมวลผล

ภาพ เป็นกระบวนการจัดการและวิเคราะห์สารสนเทศของรูปภาพ (Image Processing) อืนได้ เช่น 

ENVI, ERDAS, MapInfo หรือ Arc/Info เป็นต้น ซึง ArcView สามารถเข้าถึงข้อมูลของโปรแกรม 

ARC/INFO ได้โดยตรง ซึงเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ESRI (Environmental System Research 

Institute) และสามารถเข้าถึงข้อมูลกราฟฟิกเชิงราสเตอร์ (Image File) ได้ ดังแฟ้มข้อมูลรูปแบบ

ต่อไปนี BMP, BSQ, BIL, BIP, GRID, TIFF, TIFF/LZW Compressed และ IMPELL Bitmaps 
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ดังนัน ผู้ศึกษาจึงทําการใช้โปรแกรม ArcView 3.2 a ในการศึกษาข้อมูลจากแผนทีทรัพยากรดิน 

แผนทีการใช้ประโยชน์ทีดิน ปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2549 จากกรมพัฒนาทีดิน 

 

 3.2.3  สมุดบันทึกภาคสนาม 

สมุดจดบันทึกทีผู้ศึกษาใช้สําหรับบันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ประเด็นข้อคิดเห็น

ต่าง ๆ ทีได้จากผู้ให้ข้อมูล รวมทังการบันทึกข้อสังเกตและวิเคราะห์ของผู้ศึกษาเองในแต่ละครังของ

การเข้าไปสํารวจภาคสนาม (Field Research) ในพืนทีทีศึกษา 

     

3.2.4  อุปกรณ์บันทึกเสียง   

ผู้ศึกษาใช้ในการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ ซึงสามารถช่วยในการบันทึก

รายละเอียดของการสัมภาษณ์ ประเด็นข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทีได้จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 

นอกเหนือจากการจดบันทึกได้เป็นอย่างดี เพือนํามาทบทวนความเข้าใจประกอบการวิเคราะห์

ข้อมูล 

 

 3.2.5  อุปกรณ์บันทึกภาพ  

ผู้ศึกษาใช้สําหรับบันทึกข้อมูลจากการสังเกต สภาพแวดล้อม สภาพพืนทีศึกษา ตลอดจน

รายละเอียดทีน่าสนใจซึงเกียวข้องกับประเด็นศึกษาในบริเวณพืนทีศึกษา เพือใช้ในการประเมิน

สภาพพืนทีศึกษาร่วมกับการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.3.1  การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ 

ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินอย่างละเอียด 

เพือศึกษาถึงข้อมูลชุดดิน สภาพดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ของพืนทีโครงการ เพือ

เปรียบเทียบถึงการเปลียนแปลงจากระยะก่อนการก่อสร้างจนถึงระยะหลังการก่อสร้างโครงการ  

3.3.1.1  รายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล้อม   

ศึกษารายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการพัฒนา

ลุ่มนํานครนายก จังหวัดนครนายก (โครงการเขือนคลองท่าด่านอันเนืองมาจากพระราชดําริ) พ.ศ. 

2538 ของกรมชลประทาน ประกอบด้วยข้อมูลหลัก คือ ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
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ด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน ก่อนดําเนินการก่อสร้าง และผลกระทบทีคาดว่าจะ

ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ 

3.3.1.2  เอกสารข้อมูลการสํารวจดิน  

ศึกษาเอกสารข้อมูลการสํารวจดิน ปี พ.ศ. 2541 และ ปี พ.ศ. 2549 ของกรมพัฒนา

ทีดิน ซึงประกอบด้วย ชุดดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสมบัติของดิน  

3.3.1.3  ข้อมูลจากสืออิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ท 

ทําการรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัด

นครนายก 

 

3.3.2  การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 

ทําการศึกษาการใช้ประโยชน์ทีดินในทางสังคมโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้นําชุมชน  

(ภาคผนวก ข) ในเขตพืนทีโครงการ รวมทังหมด 18 ชุมชน 20 หมู่บ้านซึงผู้นําชุมชนในทีนีคือ 

ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 20 ราย (ภาคผนวก ก) เนืองจากผู้ใหญ่บ้านจะมีข้อมูลเกียวกับหมู่บ้านและ

ลูกบ้านโดยละเอียด จึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพทีเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริง ความรู้และ

ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  

  

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  การนําข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินจาก

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาวิเคราะห์ถึงข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไข

สิงแวดล้อมด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินในอนาคต  

 

3.4.1  การวิเคราะห์ทรัพยากรดิน 

3.4.1.1  วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบทรัพยากรดินในพืนทีโครงการระยะก่อนการ

ก่อสร้าง จากรายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มแม่นํา

นครนายกตอนบน จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2538 ของกรมชลประทาน และข้อมูลทรัพยากรดิน พ.ศ. 2541 

ของกรมพัฒนาทีดิน 

3.4.1.2  วิเคราะห์ทรัพยากรดินในพืนทีโครงการระยะหลังการก่อสร้าง จากข้อมูล

ทรัพยากรดิน พ.ศ. 2549 ของกรมพัฒนาทีดิน 
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3.4.1.3  วิเคราะห์การเปลียนแปลงทรัพยากรดินระหว่างระยะก่อนการก่อสร้าง และ

ระยะหลังการก่อสร้าง 

 

3.4.2  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดิน  

การศึกษาการใช้ประโยชน์ทีดินตามแนวทางเชิงระบบ (Systems Approach) โดยวิธีทาง

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพือติดตามการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินเปรียบเทียบข้อมูล

ระยะก่อนการสร้าง และระยะหลังการก่อสร้างโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จะได้ขอบเขต

พืนทีทีมีการใช้ทีดินประเภทต่าง ๆ ทําการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Database) ซึง

เป็นการจัดทําข้อมูลเชิงพืนที (Spatial Data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ของข้อมูล

ภาคสนาม และข้อมูลแผนทีจากส่วนทีเกียวข้อง โดยการนําเข้าในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย

โปรแกรม ArcView 3.2a ดังนี   

3.4.2.1  การปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้ทีดิน ปี พ.ศ. 2541 โดยดัดแปลง

ข้อมูลจากระบบ Indian datum 1975 เป็นระบบพิกัดกริด UTM พืนหลักฐานหลัก WGS84 และ

ข้อมูลเชิงตาราง (Attribute) ของการใช้ทีดินในปี พ.ศ.2541 ( lu_code ) ให้เป็นไปตามระบบการ

จําแนกการใช้ทีดินในปี พ.ศ. 2549 เนืองจาก มีการปรับปรุงหน่วยแผนทีการใช้ทีดินใหม่ (Mapping 

Unit) ตามระบบการจําแนกประเภทการใช้ทีดินของกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ทีดิน สํานักสํารวจ

ดินและวางแผนการใช้ทีดิน ปี พ.ศ. 2549 กรมพัฒนาทีดิน (ภาคผนวก ค) ปรากฏว่าข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์การใช้ประโยชน์ทีดินในปี พ.ศ. 2541 ของพืนทีโครงการ มีความแตกต่างของ

หน่วยแผนทีอยู่ 3 ชนิด ดังนันเพือให้แผนที(Mapping Unit) ง่ายต่อการวิเคราะห์สภาพการ

เปลียนแปลงของการใช้ทีดิน จึงทําการดัดแปลงข้อมูลเชิงตาราง (Attribute) ดังตารางที 3.1 

 

ตารางที 3.1  การดัดแปลงข้อมูลเชิงตาราง (Attribute) 

 

หน่วยแผนทีปี พ.ศ. 2541 

(Mapping Unit) 

คําอธิบาย หน่วยแผนทีปี พ.ศ. 2549 

(Mapping Unit) 

คําอธิบาย 

A1 นาข้าว A101 นาข้าว 

A4 ไม้ผล A401 ไม้ผลผสม 

F1 ป่าไม่ผลัดใบ F101 ป่าดิบชืน 
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3.4.2.2  วิเคราะห์การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีโครงการ ปี พ.ศ. 

2541 และปี พ.ศ. 2549 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) 

ระหว่างชันข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีดิน ปี พ.ศ. 2541 และ ปี พ.ศ. 2549 จากนันทําการคํานวณเพือดู

พืนทีการใช้ประโยชน์ทีดินทีมีการเปลียนไปด้วยโปรแกรม ArcView 3.2 a เมือได้ข้อมูลการ

เปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินแล้ว นําประเภทการใช้ประโยชน์ทีดินหลัก ๆ ทีมีการ

เปลียนแปลงมาทําการวิเคราะห์ว่ามีการเปลียนแปลงไปเป็นการใช้ประโยชน์ทีดินประเภทใด และ

จํานวนเท่าใด ในปี พ.ศ. 2549  

3.4..2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทําการวิเคราะห์โดยใช้

การบรรยายสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ   

 

3.4.3  การวิเคราะห์ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 

การศึกษาความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของทรัพยากรดิน โดย

วิธีเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีดินปี พ.ศ. 2549 กับข้อมูลเขตการใช้ทีดิน ทีกรมพัฒนา

ทีดินได้จัดทําและแบ่งเป็นเขตการใช้ทีดิน โดยวิเคราะห์จากสถานภาพทรัพยากรดิน การใช้

ประโยชน์ทีดิน ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรในพืนทีโครงการ และได้จัดทําเป็นแผนทีเขต

การใช้ทีดินทีเหมาะสมขึน เพือให้เกิดประโยชน์การใช้ทีดินอย่างสูงสุด 

 



 

บทที 4 

 

โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

 

4.1  สภาพทัวไปของจังหวัดนครนายก 

 

 4.1.1  ทีตังและอาณาเขต  

จังหวัดนครนายก ตังอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที 14 องศาเหนือ 

และ เส้นแวงที 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลอง รังสิตผ่านอําเภอองครักษ์ถึง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 

กิโลเมตร แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรงจากกรุงเทพมหานคร จะมีระยะทางประมาณ 60 

กิโลเมตร  มีเนือทีจังหวัดประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 1,326 ,250 ไร่ (สํานักงาน

จังหวัดนครนายก, 2550) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังภาพที 4.1  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.1  แผนทีแสดงบริเวณจังหวัดนครนายก 

 

แหล่งทีมา:  สํานักงานจังหวัดนครนายก, 2550. 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา 

    ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี 

    ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี 

    ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และสระบุรี 

 

4.1.2  สภาพภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครนายก มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างบริเวณตอน

เหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด ทิศเหนือเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนในเขตตอนเหนือ

ของอําเภอเมืองนครนายก บ้านนา และปากพลี ซึงเป็นส่วนหนึงของเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่มีความสูงจากระดับนําทะเลปานกลางเฉลีย 400  1,200 เมตร บริเวณนีจะลาดเทลงสู่

ตอนกลางของ 3 อําเภอดังกล่าว ทําให้มีสภาพพืนทีเป็นทีราบตํา มีความสูงจากระดับนําทะเลปาน

กลางประมาณ 510 เมตร มีลํานําทีมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาตอนเหนือ เช่น แม่นํานครนายก คลอง

สาริกา คลองวังตะไคร้ คลองบ้านนา คลองท่าด่าน เป็นต้น ไหลลงสู่บริเวณนีในแนวเหนือใต้ 

บริเวณตอนใต้ของ 3 อําเภอนีและอําเภอองครักษ์ เป็นทีราบลุ่มกว้างใหญ่ซึงเป็นส่วนหนึงของทีราบ

ลุ่มภาคกลางตอนใต้ สูงจากระดับนําทะเลปานกลางประมาณ 24 เมตร มีลํานําทีสําคัญไหลผ่านใน

แนวเหนือใต้คือ แม่นํานครนายก แม่นําบางปลากด คลองบางหอย คลองบาง ในบริเวณนีดินส่วน

ใหญ่เป็นดินเปรียวจัด 

 

4.1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดนครนายก จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศตามระบบการจําแนกของ “Koppen” เรียกว่า 

Tropical Savanna มีลักษณะทีมีฤดูแล้งนานอย่างเห็นได้ชัด คือมีฝนครึงหนึงกับแล้งครึงหนึง 

ตามปกติแล้วจะมีลักษณะทีมีภูมิอากาศสภาพปานกลาง ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป มีอุณหภูมิ

เฉลียตลอดปี ประมาณ 28.6 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และ

ฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส ปริมาณนําฝน จังหวัดนครนายกมีปริมาณนําฝนเฉลีย

ตลอดปี ประมาณ 2,014.4 มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลียในรอบปีประมาณ 104 วัน ปริมาณนําฝนเฉลียตก

มากทีสุดในเดือนสิงหาคม ประมาณ 601.2 มิลลิเมตร ปริมาณนําฝนตกน้อยทีสุดหรือไม่ตกเลยฝน

ราวเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ ประมาณ 0.2 มิลลิเมตร รวมปริมาณนําฝนตกทังปีเฉลียประมาณ 

2,119.7 มิลลิเมตร ฤดูกาล มี 3 ฤดูกาล ไดัแก่ ฤดูฝน เดือนพฤษภาคมตุลาคมตกชุกในเดือน

มิถุนายน และกรกฎาคม ฤดูหนาว กลางเดือนพฤศจิกายนมกราคม และฤดูร้อนเดือนกุมภาพันธ์

กลางเดือนพฤษภาคม 
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4.1.4  การประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 

การเกษตร เป็นสาขาการผลิตทีสําคัญของจังหวัดนครนายก ร้อยละ 75 ของประชากร มี

อาชีพด้านการเกษตร มีพืนทีการเกษตร 837,039 ไร่ จากพืนทีทังจังหวัด 1,326,250 ไร่ คิดเป็น     

ร้อยละ 63.11 ของพืนทีทังจังหวัด สถิติพืนทีถือครองเพือทําการเกษตรจําแนกตามลักษณะการใช้

ประโยชน์ของจังหวัดในปี พ.ศ. 2540 (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก, 2549) ประชากรส่วน

ใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรม จํานวน 56,854 ครัวเรือน หรือเท่ากับร้อยละ 70 ทําการเกษตรเป็น

อาชีพหลัก ได้แก่ การกสิกรรม การทําปศุสัตว์ และการประมง นอกจากนีประกอบอาชีพการบริการ 

พาณิชยกรรม รับจ้าง และอืน ๆ โดยสรุปการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมทีสําคัญ ๆ มีดังนี 

4.1.4.1  การทํานา มีพืนทีทังหมด 688,919 ไร่ อยู่ในเขตชลประทานขนาดใหญ่และ

ขนาดกลางจํานวน 489,655 ไร่ โครงการพระราชดําริ 14,500 ไร่ และโครงการชลประทานขนาด

เล็ก 89,400 ไร่ ส่วนใหญ่ทํานาหว่าน ผลผลิตข้าวโดยเฉลียทังจังหวัดไร่ละ 40 ถัง บางท้องทีผลผลิต

ประมาณ 20 – 25 ถังเท่านัน พืนทีนาโดยทัวไปประสบปัญหาดินเปรียวและได้ผลผลิตตํา 

4.1.4.2  การทําสวนไม้ผล มีพืนทีทําสวนไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 97,812 ไร่ ทีนิยม

ปลูกกันมากได้แก่ การทําสวนทุเรียน มะม่วง เงาะ ขนุน ส้มโอ มะปราง กระท้อน โดยเฉพาะอย่าง

ยิงมะปรางหวานและส้มปลอดสารพิษ นับเป็นผลไม้ทีมีชือเสียงของจังหวัดนครนายก มีผลผลิตจาก

ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ผลัดเปลียนกันตลอดทังปี ทํารายได้ให้แก่เกษตรได้ดีพอสมควร 

4.1.4.3  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีจัดทํากันในเขตอําเภอองครักษ์ ผู้ประกอบการ

ประมาณ 250 ราย ในพืนทีประมาณ 748 ไร่ มีการเพาะกล้าไม้จําหน่ายทังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

จํานวนกว่าพันชนิด จนถือได้ว่าเป็นแหล่งเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับทีใหญ่ทีสุดในประเทศไทย 

4.1.4.4   การปศุสัตว์ การเลียงสัตว์มีทังทีทําเป็นอาชีพเสริมจากการทํานา การเลียงแบบ

ผสมผสานและการเลียงระดับฟาร์ม เกษตรกรจังหวัดนครนายกเริมให้ความสนใจต่อการเลียงสัตว์

เพือการค้า ในรูปแบบฟาร์มขนาดเล็กมากขึน สัตว์ทีนิยมเลียงได้แก่  

 1)  การเลียงสุกร มีการเลียงสุกรจํานวน 51,098 ตัว และพบว่ามีการเลียงเพิม

มากขึนตามลําดับ เป็นการเลียงทังในลักษณะเป็นอาชีพเสริม เลียงแบบผสมผสาน และระดับฟาร์ม 

ส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอบ้านนาและมีกระจายอยู่ทัวไป 

2)  การเลียงไก่ มีการเลียงทังไก่เนือ ไก่ไข่ และทําอย่างแพร่หลายทัง 4 อําเภอ 

โดยเฉพาะไก่เนือในรูปของการลงทุน โดยนายทุนเป็นผู้จ้างเลียงและมารับไปจําหน่าย ปริมาณการ

เลียงมีไก่เนือ 2,420,049 ตัว ไก่ไข่ 906,882 ตัว 

3)  การเลียงเป็ดและห่าน มีกระจายอยู่ในทุกอําเภอ เพราะมีแหล่งอาหาร 

แหล่งนําเอืออํานวยปริมาณการเลียงมีเป็ดจํานวน 91,824 ตัว ห่านจํานวน 348 ตัว 
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4)   การเลียงโคเนือ มีการเลียงประมาณ 4,459 ตัว 

5)   การเลียงกระบือ มีการเลียงกระบือประมาณ 6,878 ตัว 

4.1.4.5   การประมง มีราษฎรทีประกอบอาชีพด้านการประมง รวม 2,726 ราย รวม 

3,473 บ่อ และสามารถจับสัตว์นําขายได้ประมาณ 120,102,118 ตัว มีอยู่มากในเขตอําเภอองครักษ์

และอําเภอเมืองนครนายก การเลียงปลาในบ่อเลียงทีนิยมเลียงกันมา ได้แก่ ปลาตะเพียนปลาดุก 

ปลาช่อน ปลานิล 



4.2  ข้อมูลทัวไปโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

 

 4.2.1  ความเป็นมาของโครงการ 

ลุ่มนํานครนายกเป็นลุ่มนําสาขาหนึงของลุ่มนําบางประกง ครอบคลุมพืนทีอําเภอเมือง 

อําเภอบ้านนา อําเภอปากพลี อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีเนือทีประมาณ 2,430 ตาราง

กิโลเมตร ไกลไปบรรจบกับแม่นําปราจีนบุรี เป็นแม่นําบางประกง ทีอําเภอบางนําเปรียว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ลุ่มนํานครนายกตอนบนมีต้นกําเนิดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปริมาณนําท่า

ประมาณร้อยละ 93 ของนําท่าเฉลียทังปี จะเกิดขึนในเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ส่วนใหญ่ไหล

ทิงลงทะเล หรือก่อให้เกิดอุทกภัย ส่วนในฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดแคลนนําและพืนทีบางส่วนเป็น

ดินเปรียวไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้ 

  เมือวันที 26 ธันวาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรง

เยียมราษฎรในเขตจังหวัดนครนายก (กรมชลประทาน, 2547) ทรงพบเห็นปัญหาทีเกิดขึนในครัง

นันมีการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้าง “ฝายท่าด่าน” กันคลองท่าด่านทีตําบลหินตัง ทําหน้าทีทดและ

ผันนําในคลองท่าด่านเข้าสู่พืนทีเกษตรกรรม ซึงได้ช่วยบรรเทาปัญหาไปได้ระยะหนึง แต่เมือเวลา

ผ่านไป จํานวนประชากรในจังหวัดนครนายกมีมากขึน พืนทีเกษตรกรรมขยายตัวมากขึน ความ

ต้องการนําเพิมมากขึนตามไปด้วยปัญหาเดิมทีเคยเกิดขึนจึงเวียนกลับมา ปัญหาครังนีสร้างความ

ทุกข์ร้อนให้แก่ราษฎรชาวนครนายกไม่แพ้ครังก่อน และในทีสุด หนทางแก้ไขก็บังเกิดขึนอีกครัง 

เมือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นและตระหนักในปัญหาข้อนีเป็นอย่างดี ทรงมีพระราช

ดํารัสเกียวกับการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวนครนายก 

  เมือวันที 4 ธันวาคม 2536 เนืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดําริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพือก่อสร้างเขือน

คลองท่าด่าน บริเวณบ้านท่าด่าน ตําบลหินตัง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพือบรรเทาอุทกภัยใน
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ลุ่มนํานครนายกทีเกิดเป็นประจํา ช่วยราษฎรให้มีนําใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมทัง

เพือการแก้ไขปัญหาดินเปรียวด้วย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.2  พืนทีทีได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างเขือนคลองท่าด่าน 

 

แหล่งทีมา:  กรมชลประทาน, 2547. 

 

กรมชลประทานได้รับสนองพระราชดําริในการดําเนินงาน โดยว่าจ้างกลุ่มบริษัททีปรึกษา

ประกอบด้วย บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน จํากัด , บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

และบริษัท ที เอแอนด์ อี คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อมของโครงการ ฯ ซึงคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเมือวันที 2 กุมภาพันธ์ 2539 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมือ
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วันที 13 กุมภาพันธ์ 2539 ให้ก่อสร้างในระหว่างปีงบประมาณ 2540  2546 ในวงเงิน 

10,193,000,000 บาท และอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิงแวดล้อมโครงการ ฯ ในปีงบประมาณ 2540  2551 ในวงเงินงบประมาณ 990 ล้านบาท  

  กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัททีปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท แอสดีคอน คอร์

ปอเรชัน จํากัด , บริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จํากัด และ Coyne et 

Bellier ดําเนินการสํารวจและออกแบบเขือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอืนของ

โครงการเขือนคลองท่าด่านอันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก ซึงทีปรึกษาได้ดําเนินการ

สํารวจและออกแบบแล้วเสร็จ เมือเดือนกันยายน 2541 

  เมือวันที 2 มิถุนายน 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์เขือน

คลองท่าด่าน 

 

                         
   

ภาพที 4.3  โครงการก่อสร้างเขือนคลองท่าด่าน 

 

แหล่งทีมา:  กรมชลประทาน, 2547. 

 

4.2.2  ทีตังและอาณาเขต 

  โครงการเขือนขุนด่านปราการชล อันเนืองมาจากพระราชดําริ ตังอยู่ระหว่างเส้นรุ้ง 

(Latitude) ที 14๐ 00′ 05″ ถึง 14๐ 20′ 05″ เหนือ (พิกัด UTM 1549900 ถึง 1583600) และเส้นแวง 

(Longitude) ที 101๐ 01′ 30″ ถึง 101๐ 19′ 30″ ตะวันออก (พิกัด UTM 718300 ถึง 750400) พืนที
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ส่วนใหญ่ครอบคลุมจังหวัดนครนายกและบางส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี มีเนือทีประมาณ 291,210 ไร่ 

อยู่ในเขตพืนที 4 อําเภอ 19 ตําบลของจังหวัดนครนายก ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอปากพลี อําเภอ

องครักษ์ และอําเภอบ้านนา และพืนที 2 อําเภอ 3 ตําบลของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อําเภอเมือง

และอําเภอบ้างสร้าง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี 

    ทิศเหนือ  ติดกับ ตําบลหินตัง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

    ทิศใต้   ติดกับ ตําบลบางกระเบา อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

    ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลบ้านพระ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

    ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลคลองใหญ่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

 

4.2.3  โครงสร้างของเขือน 

โครงสร้างของเขือนคลองท่าด่านอันเนืองมาจาพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

มีดังนี (กรมชลประทาน, 2547)  

 

ภาพที 4.4  โครงสร้างเขือนคลองท่าด่าน 

 

แหล่งทีมา:  กรมชลประทาน, 2547. 
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4.2.3.1  เขือนหลัก (Main Dam) เป็นเขือนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted 

Concrete หรือ RCC Dam) สูง 93 เมตร ระดับสันเขือน +112 เมตร (รทก.) ความยาว 2,720 เมตร 

ปริมาตรคอนกรีตบดอัด 5,470,000 ลูกบาศก์เมตร 

4.2.3.2  อาคารระบายนําล้น (Spillway) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถ

ระบายนําได้สูงสุด 1,454 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผ่านช่องระบาย 4 ช่อง มีรูปลักษณะเป็นฝายทีระดับ 

+103.50 เมตร (รทก.) ซึงควบคุมด้วย Radial Gate 4 ชุด ขนาดชุดละ 10.00× 8.40 เมตร  

4.2.3.3  อาคารระบายนําลงลํานําเดิม (River Outlet) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ควบคุมอัตราการไหลโดย Fixed Wheel Gate ขนาด 2.00 × 5.00 เมตร และ Butterfly Valve ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 เมตร โดยมีระดับธรณีท่อ +28.50 เมตร (รทก.) ระบายผ่านท่อเหล็กเหนียว 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 เมตร และควบคุมการปล่อยลงท้ายนําด้วย Hollow Jet Valve φ 1.80 

เมตร สามารถระบายนําได้ 42 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

4.2.3.4  อาคารระบายนํา (Bottom Outlet) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีระดับ

ธรณี +29.00 เมตร (รทก.) ระบายนําผ่านช่องขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ควบคุมการไหล

โดย Fixed Wheel Gate ขนาด 2.50 × 3.90 เมตร และ Radial Gate ขนาด 2.50 × 3.45 เมตร สามารถ

ระบายนําได้ 182.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึงสามารถลดระดับนําจากระดับเก็บกักที +110.00 เมตร 

(รทก.) ลงมาทีระดับ +70.00 เมตร (รทก.) ภายใน 10 วัน 

4.2.3.5  อาคารส่งนําเข้าคลองชลประทาน (Irrigation Outlet) เป็นอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็กระบายนําผ่านท่อสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.90 เมตร จํานวน 1 ท่อ มีระดับ

ธรณี +38.45 เมตร (รทก.) ควบคุมการไหลโดย Fixed Wheel Gate และ Butterfly Valve ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 0.70 เมตร รวม 2 ชุด ระบายนําลงคลองชลประทานโดย Hollow Jet Valve ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.70 เมตร (2 ชุด) สามารถส่งนําเข้าคลองได้รวม 6.05 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

4.2.3.6  อาคารผันนําระหว่างการก่อสร้างเขือน  ประกอบด้วย 

1)  ทํานบดินปิดกันลํานําเดิมขนาดสูง 12.00 เมตร ระดับสันทํานบ +39.00 

เมตร (รทก.) กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 1,084.00 เมตร 

2)  อาคารคอนกรีต Retaining Wall ด้านเหนือนําและท้ายนําขนาดความสูง 

12.00 เมตร และ 13.00 เมตรตามลําดับ 

3)  อาคารผันนําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 2 ช่อง ขนาด 7.00 × 9.00 เมตร 

และ 6.00×  9.00 เมตร สามารถระบายนําได้ 700.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (Return Period 20 ปี) โดย

มีระดับธรณี +27.00 เมตร (รทก.) 
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4.2.3.7  เขือนดินปิดช่องเขาตํา (Saddle Dam) เป็นเขือนดินสูง 46.00 เมตร สันเขือนที

ระดับ +114 เมตร (รทก.) กว้าง 8.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ปริมาตรเขือน 1,220,000 ลูกบาศก์เมตร 

4.2.3.8  ถนนสันเขือนและอาคารประกอบ  ทีทําการบ้านพักถาวรโครงการชลประทาน

นครนายก  ทีทําการบ้านพักถาวรของโครงการส่งนําและบํารุงรักษาท่าด่านพร้อมถนนบริเวณ     

หัวงาน 

4.2.3.9  ระบบส่งนําและระบบระบายนํา 

1)  พืนทีโครงการท่าด่านเดิมและส่วนขยายรวม 20,000 ไร่ ดําเนินการปี 

2544  2547 รวม 4 ปี ประกอบด้วย 

     (1)  คลองส่งนํา รวมยาว 41.440 กิโลเมตร และอาคารในคลองส่งนํา    

234 แห่ง 

     (2)  คลองระบายนํา รวมยาว 22.410 กิโลเมตร และอาคารในคลอง

ระบายนํา 24 แห่ง 

2)  พืนทีโครงการส่งนําและบํารุงรักษานครนายก 165,000 ไร่ ดําเนินการ

สํารวจออกแบบโดยบริษัททีปรึกษา จะเริมดําเนินการก่อสร้างได้ประมาณปี 2547 

 

4.2.4  ประโยชน์ของโครงการ 

4.2.4.1  ส่งนําในพืนที จังหวัดนครนายก ครอบคลุมพืนทีทังหมด 185,000 ไร่  

1)  โครงการส่งนําและบํารุงรักษานครนายก จํานวน 165,000 ไร่ 

2)  โครงการท่าด่านส่วนขยาย 14,000 ไร่ 

3)  โครงการท่าด่านเดิม 6,000 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ประมาณ 

5,400 ราย 

4.2.4.2  เพือใช้ในการอุปโภคบริโภค จํานวน 16 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ให้พืนทีถึง   

4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง, อําเภอปากพลี, อําเภอบ้านนา จ.นครนายก 

4.2.4.3  ส่งนําเพือการอุตสาหกรรม 7 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ให้กับอําเภอต่าง ๆ ใน

จังหวัดนครนายก นอกจากนี ยังจัดสรรเพือประโยชน์ด้านการรักษาภาวะลํานํา และช่วยผลักดัน

นําเค็มอีก 7 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

4.2.4.4  รักษาระดับนําใต้ดินจากการมีนําชลประทาน สามารถบรรเทาปัญหาดินเปรียว

ในเขตพืนทีชลประทาน ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ร้อยละ 35 และมีผลพลอยได้จากผลผลิต

ปลาจากอ่างเก็บนําปีละ 58 ตัน 
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4.2.5  ผลกระทบของโครงการ 

4.2.5.1  พืนทีได้รับผลกระทบทังหมด 3,674 ไร่ แยกออกเป็น 

1)  ทีดินทีมีเอกสารสิทธิ 807 ไร่ 

2)  ทีดินกรมชลประทาน (ฝายท่าด่านเดิม) 500 ไร่ 

3)  พืนทีป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 1,926 ไร่ 

4)  พืนทีป่าสงวน 401 ไร่ 

5)  ทีดินอืน ๆ 40 ไร่ (ไม่มีการจ่ายทดแทน) 

4.2.5.2  ราษฎรได้รับผลกระทบ 263 ครอบครัว 

 

4.2.6  การว่างจ้างทีปรึกษาควบคุมงาน 

  กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัททีปรึกษาประกอบด้วย บริษัท แอสดีคอน คอร์

ปอเรชัน จํากัด , บริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จํากัด และ Coyne et 

Bellier เป็นผู้ดําเนินการควบคุมการก่อสร้างเขือนขุนด่านปราการชลอันเนืองมาจากพระราชดําริ 

ตามสัญญาเลขที กจ.4/2542 ลงวันที 22 กรกฎาคม 2542 ภายในวงเงิน 304,710,382.27 บาท โดยมี

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1,825 วัน (วันเริมอายุสัญญา วันที 2 พฤศจิกายน 2542 และสินสุดอายุ

สัญญา วันที 30 ตุลาคม 2547) 

 

4.2.7  ลักษณะทางกายภาพ 

  พืนทีโครงการ ฯ มีลักษณะภูมิประเทศทีสําคัญเพียง 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ทีดอนและทีราบ 

ในอดีตก่อนมีการสร้างเขือนขุนด่านปราการชล ทางตอนบนเหนือเขือน หรือต้นนําจะอยู่ในบริเวณ

เทือกเขาใหญ่ ซึงมีความสูงจากระดับนําทะเลปานกลาง ประมาณ 1,000 – 1,300 เมตร หลังจากนัน

พืนทีจะลดตําต่างระดับกันเป็นอย่างมาก เป็นทีราบและทีราบลุ่ม ซึงมีความสูงจากระดับนําทะเล

ปานกลางเพียง 3 – 4 เมตรเท่านัน สภาพภูมิประเทศเช่นนี จึงทําให้การไหลของนําเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและรุนแรง ซึงได้สร้างปัญหานําไหลบ่าและนําท่วมให้แก่พืนทีด้านล่างอยู่เป็นประจํา มี

ลักษณะสภาพเป็นทีราบลุ่มตังแต่ตอนล่างขึนมาจนถึงเชิงเขาตอนบนของโครงการ ฯ วัตถุต้นกําเนิด

ดินเป็นตะกอน  ทีเกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํา และยังไม่แข็งตัวอายุยังน้อยประกอบด้วยชัน

ทราย ชันทรายแป้ง ดินเหนียว และกรวด อาจมีศิลาแลงปะปนอยู่บ้าง 

  ลักษณะดินโดยทัวไป มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ทังดินบนทีดอนและทีราบลุ่ม ตังแต่

บริเวณทีราบลุ่มตอนล่าง ของอําเภอองครักษ์ อําเภอปากพลีจนถึงอําเภอเมืองนครนายก ส่วนใหญ่

เป็นดินเหนียว มีความเป็นกรดสูงหรือทีเรียกว่าดินเปรียวจัด เกษตรกรมักจะใช้ประโยชน์ทีดินด้วย
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การทํานา การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้โตเร็วต่าง ๆ โดยการยกร่องเพือแก้ปัญหานําท่วมขัง และ

ในบริเวณดังกล่าว ยังคงมีส่วนทีเป็นพืนทีราบลุ่ม เฉพาะบางบริเวณใช้ประโยชน์ในการทํานา 2 ครัง 

หรืออาจปลูกพืชอายุสันในฤดูแล้ง เนืองจากมีระบบการชลประทานครอบคลุมอยู่ หรือใกล้กับ

แหล่งนําธรรมชาติ ถัดจากบริเวณเหล่านีขึนไปทางตอนเหนือของอําเภอเมือง และอําเภอปากพลี 

เป็นพืนทีราบค่อนข้างลุ่มปานกลาง แต่ดินมักจะมีทรายปนอยู่ซึงก็สามารถใช้ประโยชน์ในการทํา

นาได้เช่นเดียวกัน หลังจากนันพืนทีค่อยๆ ยกตัวสูงขึนเล็กน้อยมีสภาพเป็นทีดอนสลับทีเนินบ้าง 

เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย และดินร่วนปนทราย ซึงมักจะใช้ในการปลูกไม้ผลผสม 

  แหล่งนําธรรมชาติ เนืองจากโครงการเขือนขุนด่านปราการชล มีต้นนําเกิดจากเทือกเขาโดย

มีคลองสายต่าง ๆ ไหลมารวมกันเป็นแม่นํานครนายก ประกอบไปด้วยลํานําสายสําคัญ เช่น คลอง

สมอปูน คลองท่าเดือ คลองสาริกา คลองนางรอง และคลองสีเสียด เป็นต้น ส่วนบริเวณพืนที

โครงการ ฯ จะประกอบไปด้วยคลองส่งนําชลประทานสายต่าง ๆ ทังคลองส่งนําและคลองระบาย

นํา และบางส่วนได้รับนําจากแม่นํานครนายก 

 

4.2.8  สภาพภูมิอากาศ 

  สภาพทัวไปจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู คือ มีฤดูฝนและฤดูแล้ง เห็น

ได้ชัด ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ในช่วงระยะเวลาทีผ่านมา สภาพ

ภูมิอากาศของพืนทีโครงการ กล่าวได้ดังตารางที 4.1 

  ปริมาณนําฝน รวมทังปีประมาณ 1,878 มิลลิเมตรต่อปี นับว่าเป็นปริมาณนําฝนทีอยู่ใน

เกณฑ์ค่อนข้างดี เนืองจากทางด้านเหนือเขือนหรือพืนทีต้นนํามีสภาพเป็นเทือกเขา ส่วนใหญ่เป็น

ฝนทีตกในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

  อุณหภูมิ เฉลียอยู่ระหว่าง 27  31 องศาเซลเซียส และโดยอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 

ในขณะทีในช่วงฤดูหนาว เดือนมกราคม อุณหภูมิลดลงตําสุด 

  ความชืนสัมพัทธ์ โดยเฉลียมีค่าประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าสูงเฉลียประมาณ 84 

เปอร์เซ็นต์ในฤดูฝน และมีค่าตําเฉลียประมาณ 63 เปอร์เซ็นต์ 

  ปริมาณนําระเหย ตลอดทังปีประมาณ 1,337 มิลลิเมตร ซึงเป็นค่าเฉลียทีน้อยกว่าปริมาณ

นําฝนอยู่มาก 

  สําหรับสมดุลของนําเพือการเกษตร พบว่า ช่วงเพาะปลูกพืชจะอยู่ระหว่างกลางเดือน

มีนาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยช่วงนํามากเกินพอตังแต่ราวเดือนเมษายนถึงกลางเดือนตุลาคม 

และเสียงต่อนําท่วมขังเนืองจากฝนตกหนักระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม  
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ตารางที 4.1  เฉลียสภาพภูมิอากาศของพืนทีโครงการ (ปี พ.ศ. 25132547) 

 

เดือน 
ปริมาณ

นําฝน 

จํานวนวัน 

ทีฝนตก 
อุณหภูมิ 

ความชืน 

สัมพัทธ์ 

การคาย

ระเหยนํา 

0.5 การคาย

ระเหยนํา 

ม.ค.  7.7  1.1  27.5  64  117.8  58.9 

ก.พ.  17.1  2.0  29.1  67  112.0  56.0 

มี.ค.  50.1  5.3  30.5  70  133.3  66.7 

เม.ย.  128.2  9.5  31.1  74  132.0  66.0 

พ.ค.  213.7  17.2  30.2  79  120.9  60.5 

มิ.ย.  251.8  19.2  29.6  82  99.0  49.5 

ก.ค.  270.4  20.4  29.3  83  99.2  49.6 

ส.ค.  377.7  23.4  29.0  84  74.4  37.2 

ก.ย.  355.7  21.4  28.9  84  96.0  48.0 

ต.ค.  163.9  14.7  28.8  80  111.6  55.8 

พ.ย.  35.1  4.0  28.1  70  117.0  58.5 

ธ.ค.  6.9  0.8  26.9  63  124.0  62.0 

รวม  1,878.3  139.0      1,337.2  668.6 

เฉลีย    11.6  29.1  75.0     

 

แหล่งทีมา:  กรมชลประทาน, 2547. 

 

 



 

บทที 5 

 

ผลการศึกษา 

 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือศึกษาเรือง การติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้

ประโยชน์ทีดินระยะหลังการก่อสร้าง โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยการ

วิเคราะห์ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม 

ArcView 3.2a และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้นําชุมชน จํานวน 20 ราย รวมทังข้อมูลทุติยภูมิที

เกียวข้อง ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล ได้ผลการศึกษา ดังนี 

5.1  การวิเคราะห์ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง และระยะ

หลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

5.2  การวิเคราะห์ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของสมบัติดิน 

ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

 

5.1  การวิเคราะห์ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง และ

ระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

 

5.1.1  การวิเคราะห์ทรัพยากรดิน

5.1.1.1  การวิเคราะห์ทรัพยากรดินระยะก่อนการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 

จากรายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการพัฒนาลุ่ม

แม่นํานครนายกตอนบน จังหวัดนครนายก (กรมชลประทาน, 2538) และจากข้อมูลสํารวจดิน กรม

พัฒนาทีดิน ปี พ.ศ. 2541 สามารถสรุปรายละเอียดของกลุ่มชุดดิน ดังภาพที 5.1  
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ภาพที 5.1  แผนทีดินพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 

 

แหล่งทีมา:  กรมพัฒนาทีดิน, 2541. 
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และพบว่าลักษณะของกลุ่มชุดดินทีพบในพืนทีโครงการ จากแผนทีดิน ปี พ.ศ. 2541 

นันมีทังหมด 14 กลุ่มชุดดิน ซึงประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที 4 กลุ่มชุดดินที 6 กลุ่มชุดดินที 11 กลุ่ม

ชุดดินที 16 กลุ่มชุดดินที 17 กลุ่มชุดดินที 18 กลุ่มชุดดินที 33 กลุ่มชุดดินที 35 กลุ่มชุดดินที 38 กลุ่ม

ชุดดินที 46 กลุ่มชุดดินที47 กลุ่มชุดดินที48 กลุ่มชุดดินที56 และกลุ่มชุดดินที 62 โดยรายละเอียด

ดังต่อไปนี 

1)  กลุ่มชุดดินที 4 ลักษณะโดยทัวไปเนือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสี

นําตาลปนเทาหรือสีนําตาล ดินล่างมีสีนําตาลปนเทา หรือสีนําตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุด

ประสีนําตาลปนเหลืองหรือสีนําตาลแก่ อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และ

แมงกานีสในชันดินล่าง การระบายนําค่อนข้างเลวถึงเลว พบตามทีราบเรียบหรือทีราบลุ่มระหว่าง

คันดินริมลํานํา กับลานตะพักลํานําค่อนข้างใหม่ นําแช่ขัง ในฤดูฝนลึก 30  50 เซนติเมตร นาน      

4  5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 5.5  6.5 ถ้าหากดินมีก้อนปูนปะปน

อยู่ pH จะเป็น7.0  8.0 ได้แก่ ชุดดินชัยนาท ราชบุรี ท่าพล และสระบุรี บางมูลนาค สภาพพืนทีราบ

ลุ่มมีสภาพพืนทีราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมีสภาพการระบายนําค่อนข้างเลวถึงเลว ในช่วงฤดู

ฝนมีนําขังทีผิวดินเป็นระยะเวลา 4  5 เดือน เนือดินเก็บกักนําได้ดี จึงเหมาะสมทีจะใช้ในการทํานา

มากกว่าการปลูกพืชอย่างอืน อย่างไรก็ตาม หลังการเก็บเกียวข้าวหรือในช่วงฤดูแล้งกลุ่มชุดดินนี 

สามารถใช้ในการปลูกพืชไร่หรือพืชผักทีมีอายุสันได้เป็นอย่างดี เนืองจากดินมีความชืนพอทีจะ

ปลูกได้และดินกลุ่มนีพบบริเวณทีอยู่ใกล้กับแหล่งนําธรรมชาติ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้

ทํานา บางแห่งยกร่องเพือปลูกพืชผักหรือไม้ผล ซึงมักจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 

2)  กลุ่มชุดดินที 6 ลักษณะโดยทัวไปเนือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ 

ดินล่างมีสีนําตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีนําตาลหรือสีแดงตลอดชันดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อน 

หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนีเกิดจาก พวกตะกอนลํานําเป็นดิน

ลึกมาก มีการระบายนําเลวพบตามทีราบ ตังแต่ทีราบนําท่วมถึงลานตะพักลํานําระดับตํา นําแช่ขัง           

30  50 เซนติเมตร นาน 3 5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตําหรือค่อนข้างตํา pH 4.5  5.5 

ได้แก่ ชุดดิน บางนรา มโนรมย์ เชียงราย นครพนม ปากท่อและแกลง สุไหงโกลก ท่าศาลา คลองขุด 

สตูล วังตง มีศักยภาพเหมาะสมทีจะใช้ทํานาในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ 

พืชผัก หรือพืชอืนทีมีอายุสันได้ สําหรับในบริเวณพืนทีทีมีนําชลประทานเข้าถึงหรือมีแหล่งนํา

ธรรมชาติ สามารถใช้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล หรือปลูกพืชไร่ และพืชผัก ตลอดทังปีจะต้องทําคันดิน

ล้อมรอบพืนทีเพาะปลูกและยกร่องปลูก เพือช่วยการระบายนําของดิน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วน

ใหญ่ใช้ทํานา หรือปลูกพืชล้มลุกในช่วงฤดูแล้ง 
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3)  กลุ่มชุดดินที 11 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมี

สีดําหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทาและมีจุดประสีนําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจํานวนมาก

ในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ในระดับความลึก           

50  100 เซนติเมตร จากผิวดิน พบบริเวณทีราบตามชายฝังทะเลหรือทีราบลุ่มภาคกลาง นําแช่ขังลึก 

50  100 เซนติเมตร นาน 3  5 เดือน บางพืนทีจะขังนํานาน 6  7 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายนํา

เลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํา ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก ถึงเป็นกรดจัด pH 4.5  5.0 ได้แก่ 

ชุดดินรังสิต เสนา ธัญบุรี ชุดดินดอนเมือง มีศักยภาพทีเหมาะสมทีจะใช้ทํานามากกว่าการปลูกพืช

อย่างอืน ทีมีข้อจํากัดในการปลูกข้าว คือ ความเป็นกรดจัดของดินทําให้ผลผลิตของข้าวตํา ในการที

จะนํากลุ่มชุดดินนีไปใช้ในการเพาะปลูกพืชอย่างอืน เช่น ไม้ผล หรือพืชผักจําเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงดินหรือพัฒนาทีดิน จึงจะสามารถในการปลูกพืชดังกล่าวได้ เนืองจากในช่วงฤดูฝนจะมีนํา

ท่วมขังทีผิวดินระหว่าง 4  6 เดือน การใช้ประโยชน์ทีดินควรใช้รูปแบบไร่นาสวนผสม ปัจจุบัน

บริเวณดังกล่าวใช้ทํานา บางแห่งยกร่องปลูกพืชผัก ส้มเขียวหวาน และสนประดิพัทธ์ 

4)  กลุ่มชุดดินที 16 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย

แป้ง สีดินมีสีนําตาลอ่อน หรือสีนําตาลปนเทา และมีจุดประสีนําตาลเข้ม สีเหลือง หรือสีแดง ในดิน

ชันล่างอาจพบพวกเหล็กและแมงกานีสปะปน กลุ่มดินนีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํา 

พบบริเวณพืนทีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ตามลานตะพักลํานําระดับตํา มีนําแช่ขังลึกน้อยกว่า 

30 เซนติเมตร นาน 4  5 เดือน เป็นดินลึกมาก มีการระบายนําเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติตําหรือค่อนข้างตํา pH 5.0  6.0 ได้แก่ ชุดดินหินกอง ศรีเทพ และพานทอง ลําปาง เกาะ

ใหญ่ มีศักยภาพเหมาะสมทีจะใช้ทํานามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้ผลและพืชผัก เนืองจากพบใน

สภาพพืนทีราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ลักษณะเนือดินละเอียดปานกลาง มีสภาพการระบายนํา

ค่อนข้างเลวถึงเลวในช่วงฤดูฝนมีนําขังทีผิวดิน 3  4 เดือน อย่างไรก็ตามในฤดูแล้งสามารถปลูกพืช

ไร่และพืชผักได้ ถ้ามีนําชลประทานหรือแหล่งนําธรรมชาติช่วยเสริม ในบางพืนทีเกษตรกรได้

ปฏิบัติอยู่แล้ว ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทํานา 

5)  กลุ่มชุดดินที 17 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย 

หรือดินร่วนสีนําตาล นําตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสี

นําตาลอ่อน สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพูพบจุดประพวกสีนําตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง

ปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชันล่าง เกิด

จากพวกตะกอนลํานํา พบตามพืนทีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ บริเวณลานตะพักลํานําระดับตํา 

นําแช่ขังลึก 30  50 เซนติเมตร นาน 2  4 เดือน เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายนําค่อนข้างเลว มี

ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํา pH 4.5  5.5 ได้แก่ ชุดดินหล่มเก่า ร้อยเอ็ด เรณู และสายบุรี      
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สุไหรปาดี โคกเคียน วิสัย สงขลา บุณฑริก มีศักยภาพเหมาะสมทีจะใช้ในการทํานามากกว่าการ

ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักทีมีอายุสันได้ในช่วงฤดู

แล้ง ถ้ามีแหล่งนําธรรมชาติหรือนําชลประทานเข้าถึง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทํานา 

บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรืองการแช่ขังของนําในฤดูฝน  

6)  กลุ่มชุดดินที 18 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สี

เทาปนนําตาลอ่อน สีนําตาลปนแดงอ่อน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาปนนําตาล สีเทา

ปนชมพู พบจุดประสีนําตาลแก่ สีแดงปนเหลืองปะปน เกิดจากพวกตะกอนลํานําพบบริเวณ พืนที

ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบตามลานตะพักลํานําระดับตํา นําแช่ขังลึก 30 เซนติเมตร นาน

ประมาณ 4 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายนําค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

ค่อนข้างตํา ดินชันบน pH 6.0  7.0 ส่วนดินชันล่าง pH ประมาณ 5.5  6.5 ได้แก่ ชุดดินเขาย้อย 

ชลบุรี และโคกสําโรง มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผักและไม้ผล 

ยกเว้นถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหานําขังและการระบายนําของดิน อย่างไรก็ตามในสภาพ

ปัจจุบันสามารถปลูกพืชไร่และพืชผักอายุสันได้ ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีนําชลประทานและแหล่งนํา

ธรรมชาติเสริม ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุก

ในฤดูแล้ง 

7)  กลุ่มชุดดินที 33 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย

แป้ง ดินมีสีนําตาลหรือสีนําตาลปนแดง บางแห่ง ในดินล่างลึก ๆ มีจุดประสีเทาและนําตาล อาจมี

แร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํา พบบนสันดินริมนําเก่าและ

เนินตะกอนรูปพัด มีพืนทีค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลืนลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2  12 % 

เป็นดินลึกมาก มีการระบายนําดีถึงดีปานกลาง ระดับนําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตรตลอดปี มีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชันบนมี pH ประมาณ 6.5  7.5 ได้แก่ ชุดดินดงยางเอน ชุดดิน

กําแพงแสน ชุดดินกําแพงเพชร และชุดดินลําสนธิ ธาตุพนม มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืช

หลายชนิดทังพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และทํานาข้าว 

8)  กลุ่มชุดดินที 35 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดิน

ล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีนําตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอน

ลํานํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนือหยาบ พบบริเวณพืนทีดินทีมีลักษณะเป็นลูกคลืน

จนถึงทีลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 3  20 % และบางส่วนมีความลาดชันประมาณ 

20  35 % เป็นดินลึก มีการระบายนําดี ระดับนําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1.50 เมตรตลอดปี  มีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํา pH ประมาณ 4.5  5.5  ได้แก่ ชุดดินดอนไร่ โคราช สะตึก วาริน ยโสธร 

และด่านซ้าย มาบบอน มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ตลอดทังพัฒนาทุ่งหญ้า
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เลียงสัตว์มากกว่าทีจะนํามาใช้ทํานา หรือปลูกข้าวทีต้องการนําขัง เนืองจากเป็นทีดอนสภาพพืนที 

ลูกคลืนลอนลาดถึงลูกคลืนลอนชันเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะเนือดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน

เหนียวปนทราย การระบายนําดี เนือดินมีความพรุนมาก เก็บกักนําไม่ค่อยอยู่ ปัจจุบันบริเวณ

ดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ปอ งา และถัว บางแห่งใช้

ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด 

9)  กลุ่มชุดดินที 38 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วน

ปนทรายละเอียด มีลักษณะการทับถมเป็นชันของตะกอนลํานําในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีนําตาล อาจ

พบจุดประสีนําตาลเข้มในดินชันล่างเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํา พบบริเวณสันดิน

ริมนําทีมีสภาพพืนทีค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 0  2 %  เป็นดินลึก มีการระบาย

นําดีปานกลาง ระดับนําใต้ดินลึก ประมาณ 1 เมตร ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ   

ปานกลาง pH 5.0  7.0 ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ ท่าม่วง ป่าสัก และดอนเจดีย์ ชุมพลบุรี มีความ

เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ผลหลายชนิด แต่ไม่ค่อยเหมาะสมถึงไม่เหมาะสมทีจะใช้

ในการทํานา เนืองจากสภาพพืนทีไม่อํานวย ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้เป็นทีอยู่อาศัย ปลูกพืชผัก

และสวนผลไม้ บางแห่งปลูกยาสูบโดยเฉพาะอย่างยิงในภาคเหนือ 

10)  กลุ่มชุดดินที 46 ลักษณะโดยทัวไป ส่วนใหญ่เนือดินเป็นพวกดิน

เหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินสีนําตาลหรือสีเหลืองหรือแดง พบบริเวณทีดินมีลักษณะเป็นลูก

คลืนลอนลาดถึงลูกคลืนลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 5 2 0 % เป็นดินตืนมาก มีการระบายนําดี 

ระดับนําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 5 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํา pH 4.5  7.0 ได้แก่ 

ชุดดินเชียงคาน ภูสะนา กบินทร์บุรี สุรินทร์ โป่งตอง มีศักยภาพไม่ค่อยเหมาะสมและไม่เหมาะสม

ทีจะใช้ในการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ผล เนืองจากเป็นดินตืนถึงตืนมาก เนือดินมีกรวดลูกรังปน

ไม่ตํากว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ไม่เหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการทํานา เนืองจากสภาพพืนที

สูงและดินเก็บกักนําไม่ค่อยอยู่ อย่างไรก็ตามมีศักยภาพพอทีจะใช้ปลูกหญ้าเลียงสัตว์หรือพัฒนา

เป็นทุ่งหญ้าเลียงสัตว์ได้ ถ้าในกรณีทีจะใช้ปลูกพืชไร่ ควรเลือกพืชไร่ทีมีรากตืนและหน้าดินควรจะ

หนาไม่ตํากว่า 15 เซนติเมตร ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่บางชนิด เช่น มันสําปะหลัง อ้อย 

และปอ บางแห่งเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ และป่าละเมาะ หรือมีการปลูกป่าทดแทน 

11)  กลุ่มชุดดินที 47 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วน 

ทีมีเศษหินปะปนมาก และพบชันหิน พืนลึก 50  80 เซนติเมตร ดินมีสีนําตาล สีนําตาลปนแดง    

เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนือละเอียด มีสภาพพืนทีเป็นลูกคลืนลอนลาดถึงเนินเขา มีความ

ลาดชันประมาณ 2  20 % เป็นดินตืน มีการระบายนําดี ระดับนําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 3 เมตรตลอดปี มี

ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตําถึง ปานกลาง pH 5.0  7.5 ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและ    
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ป่าเต็งรัง บางแห่งทําไร่เลือนลอย หรือปลูกป่าทดแทน ได้แก่ ชุดดินลี มวกเหล็ก นครสวรรค์ ท่าลี 

สบปราบ และไพสาลี หินซ้อน โคกปรืด โป่งนําร้อนงาว มีศักยภาพค่อนข้างไม่เหมาะสมและไม่

เหมาะสมทีจะใช้ในการปลูกพืชทัวไป เนืองจากเป็นดินตืนถึงตืนมาก และสภาพพืนทีมีความลาดเท

สูงเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าละเมาะ บางแห่งใช้ทํา

ไร่เลือนลอย หรือปลูกป่าทดแทน 

12)  กลุ่มชุดดินที 48 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วน

ปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลม

มน ถ้าเป็นดินปนเศษหินมักพบชันหินพืนตืนกว่า 50 เซนติเมตร ดินเป็นสีนําตาล สีนําตาลปนแดง 

สีแดงปนเหลือง พบบริเวณพืนทีเป็นลูกคลืนลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3  25 % 

เป็นดินตืนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํา ระดับนําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ตลอดปี pH 

5.0  7.0 ได้แก่ ชุดดินท่ายาง แม่ริม นาเฉลียง พะเยา นําขุน มีศักยภาพไม่ค่อยเหมาะสมและไม่

เหมาะสมทีจะใช้ในการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ยืนต้น เนืองจากเป็นดินตืนถึงตืนมากและมีก้อน

หิน หรือเศษหินทีหน้าผิวดินไม่เหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการทํานา เนืองจากสภาพพืนทีสูงและดิน

เก็บกักนําไม่อยู่ แต่มีศักยภาพพอทีจะใช้ปลูกหญ้าเลียงสัตว์และปลูกไม้โตเร็วบางชนิด ปัจจุบัน

บริเวณดังกล่าวเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืช

ไร่ หรือไม้โตเร็ว 

13)  กลุ่มชุดดินที 56 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบน

เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน ดินสีนําตาลเหลืองหรือแดง เกิด

จากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกหินตะกอนเนือหยาบ หรือหินอัคนีเนือหยาบ พบบนสภาพพืนทีลูกคลืน

ลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 6  35 % เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนําดี ระดับ

นําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํา pH 5.0  6.0 ได้แก่ ชุดดินลาดหญ้า 

และโพนงาม ภูสะนา ปัจจุบันดินนีส่วนใหญ่จะนํามาใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง โดย

ทัว ๆ ไปแล้วจะมีปัญหาเรืองดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํา และอาจเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย ถ้า

ปลูกพืชในบริเวณทีมีความลาดชันมาก ๆ โดยได้มีการอนุรักษ์ดินและนําทีเหมาะสม มีศักยภาพ

ค่อนข้างไม่เหมาะสมถึงเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ขึนอยู่กับสภาพและความลาดเทของพืนที ไม่

ค่อยเหมาะสมในการปลูกพืชผักต่างๆ และไม้ผล เนืองจากขาดแคลนนําในการเพาะปลูก และในดิน

ชันล่างจะพบชันเศษหินทีเป็นวัตถุต้นกําเนิดดิน จึงไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับไม้ผล 

14)  กลุ่มชุดดินที 62 ลักษณะโดยทัวไป ดินนีประกอบด้วยพืนทีภูเขา ซึงมี

ความลาดชันมากกว่า 35 % ดินทีพบในบริเวณดังกล่าวนีมีทังดินลึกและดินตืน ลักษณะของเนือดิน

และความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกําเนิดในบริเวณนัน มัก
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มีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพืนโผล่ กระจัดกระจายทัวไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง 

 ๆเช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบชืน หลายแห่งมีการทําไร่เลือนลอย โดยปราศจาก

มาตรการในการอนุรักษ์ดินและนํา ซึงเป็นผลทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนบางแห่งเหลือ

แต่หินพืนโผล่ ได้แก่ ชุดดินทีลาดชันเชิงซ้อน (Sc) กลุ่มชุดดินนีไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ทาง

การเกษตร เนืองจากมีปัญหาหลายประการทีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้เป็นป่าตาม

ธรรมชาติ เพือรักษาแหล่งต้นนําลําธาร มีศักยภาพไม่เหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการเพาะปลูกพืช 

เนืองจากเป็นดินตืน มีหินโผล่ทีผิวดินเป็นส่วนใหญ่ และพืนทีเป็นภูเขาสูงชัน มีความลาดเทเฉลีย

เกิน 35 % ง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน จึงเหมาะสมทีจะรักษาไว้เป็นพืนทีป่าไม้ธรรมชาติเพือ

รักษาสภาพแวดล้อมและเป็นพืนทีต้นนําลําธาร 

สรุปได้ว่า ทรัพยากรดินระยะก่อนการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 นัน ทรัพยากรดินส่วนใหญ่ถือว่าเหมาะสมในการทีจะ

นํามาใช้ทํานาและจัดอยู่ในเขตชลประทาน โดยมีข้อจํากัดเรืองเนือดินทีค่อนข้างเป็นทรายและความ

อุดมสมบูรณ์ตํา แต่ก็สามารถแก้ไขปรับปรุงดินได้ ด้วยวิธีการเพิมอินทรียวัตถุในดินโดยการหว่าน

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1  3 ตัน/ไร่ หรือใช้ปุ๋ยพืชสดโดยการหว่านเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดตระกูล

ถัว ได้แก่ โสนอัฟริกัน ปอเทืองหรือ ปอเทืองเตีย อัตราเมล็ดพันธ์ุ 5 กก. /ไร่ เมือพืชปุ๋ยสดออกดอก 

50 % หรืออายุ 60 วัน จึงทําการไถกลบหรือสับกลบลงดิน ก่อนการเพาะปลูกพืช 

5.1.1.2  การวิเคราะห์ทรัพยากรดินระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2549 

การวิเคราะห์พืนทีโครงการ จากแผนทีสํารวจดินของกรมพัฒนาทีดิน ปี พ.ศ. 2549 

ทําให้สามารถสรุปรายละเอียดของกลุ่มชุดดิน ดังภาพที 5.2 และพบว่าลักษณะของกลุ่มชุดดินทีพบ

ในพืนทีโครงการ จากแผนทีดิน ปี พ.ศ. 2549 นัน มีทังหมด 9 กลุ่มชุดดิน ซึงประกอบด้วย กลุ่มชุด

ดินที 6 กลุ่มชุดดินที 15 กลุ่มชุดดินที 18 กลุ่มชุดดินที 33 กลุ่มชุดดินที 35 กลุ่มชุดดินที 36 กลุ่มชุด

ดินที 38 และกลุ่มชุดดินที 56 โดยรายละเอียดดังต่อไปนี 
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ภาพที 5.2  แผนทีดินพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2549 

 

แหล่งทีมา:  กรมพัฒนาทีดิน, 2549. 
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1)  กลุ่มชุดดินที 6 ลักษณะโดยทัวไปเนือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ 

ดินล่างมีสีนําตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีนําตาลหรือสีแดงตลอดชันดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อน 

หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนีเกิดจาก พวกตะกอนลํานําเป็นดิน

ลึกมาก มีการระบายนําเลวพบตามทีราบ ตังแต่ทีราบนําท่วมถึงลานตะพักลํานําระดับตํา นําแช่ขัง           

30  50 เซนติเมตร นาน 3 5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตําหรือค่อนข้างตํา pH 4.5  5.5 

ได้แก่ ชุดดิน บางนรา มโนรมย์ เชียงราย นครพนม ปากท่อและแกลง สุไหงโกลก ท่าศาลา คลองขุด 

สตูล วังตง มีศักยภาพเหมาะสมทีจะใช้ทํานาในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ 

พืชผัก หรือพืชอืนทีมีอายุสันได้ สําหรับในบริเวณพืนทีทีมีนําชลประทานเข้าถึงหรือมีแหล่งนํา

ธรรมชาติ สามารถใช้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล หรือปลูกพืชไร่ และพืชผัก ตลอดทังปีจะต้องทําคันดิน

ล้อมรอบพืนทีเพาะปลูกและยกร่องปลูก เพือช่วยการระบายนําของดิน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วน

ใหญ่ใช้ทํานา หรือปลูกพืชล้มลุกในช่วงฤดูแล้ง 

2)  กลุ่มชุดดินที 15 ลักษณะโดยทัวไป หน่วยทีดินนีเป็นกลุ่มชุดดิน ทีมีเนือ

ดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีนําตาลปนเทา ดินล่างสี

นําตาลหรือสีเทาปนชมพูพบจุดประสีเหลืองหรือสีนําตาลปนเหลืองตลอดชันดิน ในดินชันล่างมัก

พบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส กลุ่มชุดดินนีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอน

ลํานํา พบบริเวณพืนทีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบเป็นดินลึกมาก มีการระบายนําค่อนข้างเลว 

ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างตําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็น

กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0  7.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทํานา ในฤดู

แล้งบริเวณใกล้แหล่งนําใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่าง ๆ หรือพืชไร่บางชนิด ถ้ามีระบบชลประทานใช้ทํา

นาได้ 2 ครัง ในรอบปี ตัวอย่างชุดดินทีอยู่ในกลุ่มนี ได้แก่ ชุดดินแม่สาย ชุดดินน่าน ชุดดินหล่มสัก

ชุดดิน แม่ทะชุดดินเฉลียงลับ ชุดดินลับแล มีความเหมาะสมในการทํานามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้

ผลและพืชผัก ซึงเกษตรกรก็ได้ใช้ประโยชน์ในการทํานาอยู่แล้วในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามกลุ่มชุด

ดินนียังสามารถปลูกพืชไร่ และพืชผักต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีนําชลประทานและ

เกษตรกรได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วในบางพืนที เพือให้เกษตรกรมีทางเลือก 

3)  กลุ่มชุดดินที 18 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สี

เทาปนนําตาลอ่อน สีนําตาลปนแดงอ่อน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาปนนําตาล สีเทาปน

ชมพู พบจุดประสีนําตาลแก่ สีแดงปนเหลืองปะปน เกิดจากพวกตะกอนลํานําพบบริเวณ พืนที

ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบตามลานตะพักลํานําระดับตํา นําแช่ขังลึก 30 เซนติเมตร นานประมาณ 

4 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายนําค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างตํา ดินชัน

บน pH 6.0  7.0 ส่วนดินชันล่าง pH ประมาณ 5.5  6.5 ได้แก่ ชุดดินเขาย้อย ชลบุรี และโคกสําโรง มี
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ศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผักและไม้ผล ยกเว้นถ้าได้มีการปรับปรุง

แก้ไขปัญหานําขังและการระบายนําของดิน อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันสามารถปลูกพืชไร่และ

พืชผักอายุสันได้ ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีนําชลประทานและแหล่งนําธรรมชาติเสริม ปัจจุบันบริเวณ

ดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง 

4)  กลุ่มชุดดินที 33 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย

แป้ง ดินมีสีนําตาลหรือสีนําตาลปนแดง บางแห่ง ในดินล่างลึก ๆ มีจุดประสีเทาและนําตาล อาจมี

แร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปน เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํา พบบนสันดินริมนําเก่าและ

เนินตะกอนรูปพัด มีพืนทีค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลืนลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2  12 % 

เป็นดินลึกมาก มีการระบายนําดีถึงดีปานกลาง ระดับนําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตรตลอดปี มีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชันบนมี pH ประมาณ 6.5  7.5 ได้แก่ ชุดดินดงยางเอน ชุดดิน

กําแพงแสน ชุดดินกําแพงเพชร และชุดดินลําสนธิ ธาตุพนม มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืช

หลายชนิดทังพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และทํานาข้าว 

5)  กลุ่มชุดดินที 35 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดิน

ล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีนําตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอน

ลํานํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนือหยาบ พบบริเวณพืนทีดินทีมีลักษณะเป็นลูกคลืน

จนถึงทีลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 3  20 % และบางส่วนมีความลาดชันประมาณ 

20  35 % เป็นดินลึก มีการระบายนําดี ระดับนําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1.50 เมตรตลอดปี มีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํา pH ประมาณ 4.5  5.5  ได้แก่ ชุดดินดอนไร่ โคราช สะตึก วาริน ยโสธร 

และด่านซ้าย มาบบอน มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ตลอดทังพัฒนาทุ่งหญ้า

เลียงสัตว์มากกว่าทีจะนํามาใช้ทํานา หรือปลูกข้าวทีต้องการนําขัง เนืองจากเป็นทีดอนสภาพพืนที 

ลูกคลืนลอนลาดถึงลูกคลืนลอนชันเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะเนือดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน

เหนียวปนทราย การระบายนําดี เนือดินมีความพรุนมาก เก็บกักนําไม่ค่อยอยู่ ปัจจุบันบริเวณ

ดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ปอ งา และถัว บางแห่งใช้

ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด 

6)  กลุ่มชุดดินที 36 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 

ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีนําตาล หรือสีแดงปนเหลือง 

ส่วนมากเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนือหยาบ พบบริเวณพืนทีดอนทีเป็นลูกคลืนลอนลาด กับ

ลอนชันของลานตะพักลํานําระดับกลางถึงสูง มีความลาดชันประมาณ 2  5 % เป็นดินลึกมีการ

ระบายนําดี ระดับนําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตําถึงปานกลาง ดิน

ชันบน pH 5.5  6.5 ส่วนชันดินล่างจะเป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลาง pH 6.0  7.5 ได้แก่ ชุดดิน สีคิว 
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เพชรบูรณ์ และปราณบุรี ศรีราชา ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น อ้อย ข้าวโพด ถัว 

สับปะรด และไม้ผลบางชนิด มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และปลูกผัก

บางชนิด ไม่เหมาะสมในการทํานา 

7)  กลุ่มชุดดินที 38 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วน

ปนทรายละเอียด มีลักษณะการทับถมเป็นชันของตะกอนลํานําในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีนําตาล อาจ

พบจุดประสีนําตาลเข้มในดินชันล่างเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํา พบบริเวณสันดิน

ริมนําทีมีสภาพพืนทีค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 0  2 % เป็นดินลึก มีการระบายนําดี

ปานกลาง ระดับนําใต้ดินลึก ประมาณ 1 เมตร ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปาน

กลาง pH 5.0  7.0 ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ ท่าม่วง ป่าสัก และดอนเจดีย์ ชุมพลบุรี มีความเหมาะสม

ในการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ผลหลายชนิด แต่ไม่ค่อยเหมาะสมถึงไม่เหมาะสมทีจะใช้ในการทํา

นา เนืองจากสภาพพืนทีไม่อํานวย ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้เป็นทีอยู่อาศัย ปลูกพืชผักและสวน

ผลไม้ บางแห่งปลูกยาสูบโดยเฉพาะอย่างยิงในภาคเหนือ 

8)  กลุ่มชุดดินที 56 ลักษณะโดยทัวไป เนือดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบน

เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน ดินสีนําตาลเหลืองหรือแดง เกิด

จากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกหินตะกอนเนือหยาบ หรือหินอัคนีเนือหยาบ พบบนสภาพพืนทีลูกคลืน

ลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 6  35 % เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนําดี ระดับ

นําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํา pH 5.0  6.0 ได้แก่ ชุดดินลาดหญ้า 

และโพนงาม ภูสะนา ปัจจุบันดินนีส่วนใหญ่จะนํามาใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง โดย

ทัว ๆ ไปแล้วจะมีปัญหาเรืองดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํา และอาจเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย ถ้า

ปลูกพืชในบริเวณทีมีความลาดชันมาก ๆ โดยได้มีการอนุรักษ์ดินและนําทีเหมาะสม มีศักยภาพ

ค่อนข้างไม่เหมาะสมถึงเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ขึนอยู่กับสภาพและความลาดเทของพืนที ไม่

ค่อยเหมาะสมในการปลูกพืชผักต่างๆ และไม้ผล เนืองจากขาดแคลนนําในการเพาะปลูก และในดิน

ชันล่างจะพบชันเศษหินทีเป็นวัตถุต้นกําเนิดดิน จึงไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับไม้ผล 

9)  กลุ่มชุดดินที 62 ลักษณะโดยทัวไป ดินนีประกอบด้วยพืนทีภูเขา ซึงมี

ความลาดชันมากกว่า 35 % ดินทีพบในบริเวณดังกล่าวนีมีทังดินลึกและดินตืน ลักษณะของเนือดิน

และความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกําเนิดในบริเวณนัน มัก

มีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพืนโผล่ กระจัดกระจายทัวไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง 

 ๆเช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบชืน หลายแห่งมีการทําไร่เลือนลอย โดยปราศจาก

มาตรการในการอนุรักษ์ดินและนํา ซึงเป็นผลทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนบางแห่งเหลือ

แต่หินพืนโผล่ ได้แก่ ชุดดินทีลาดชันเชิงซ้อน (Sc) กลุ่มชุดดินนีไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ทาง
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การเกษตร เนืองจากมีปัญหาหลายประการทีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้เป็นป่าตาม

ธรรมชาติ เพือรักษาแหล่งต้นนําลําธาร มีศักยภาพไม่เหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการเพาะปลูกพืช 

เนืองจากเป็นดินตืน มีหินโผล่ทีผิวดินเป็นส่วนใหญ่ และพืนทีเป็นภูเขาสูงชัน มีความลาดเทเฉลีย

เกิน 35 % ง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน จึงเหมาะสมทีจะรักษาไว้เป็นพืนทีป่าไม้ธรรมชาติเพือ

รักษาสภาพแวดล้อมและเป็นพืนทีต้นนําลําธาร 

5.1.1.3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบทรัพยากรดินระหว่างระยะก่อนการก่อสร้าง ปี 

พ.ศ. 2541 และ ระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก 

ผลการศึกษา พบว่า คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของทรัพยากรดินระยะก่อนและระยะ

หลังการก่อสร้างโครงการเขือนขุนด่านปราการชล ไม่มีความเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ แต่พบ

ความเปลียนแปลงของข้อมูลขอบเขตหน่วยแผนทีดิน เนืองจากความละเอียดของข้อมูลดินในระดับ

การสํารวจดินทีแตกต่างกัน กล่าวคือ แผนทีดินระดับค่อนข้างละเอียด (มาตราส่วน 1 : 25,000) ผลิต

ปี พ.ศ. 2549 มีความละเอียดและจํานวนขอบเขตหน่วยแผนทีดินมากกว่า แผนทีดินระดับค่อนข้าง

หยาบ (มาตราส่วน 1 : 50,000) ผลิตปี พ.ศ. 2541  
 

5.1.2  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดิน 

การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2541 และระยะหลังการ

ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยทําการ

เปรียบเทียบการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิน ปี พ.ศ.2541 และ ปี พ.ศ. 2549 ด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม ArcView 3.2 a ผลการศึกษา พบว่า 

5.1.2.1  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการ

เขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541  

การใช้ประโยชน์ทีดินบริเวณพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล ระยะก่อนการ

ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2541 มีการใช้ประโยชน์ทีดินเพียง 3 ประเภทเท่านัน และในการวิเคราะห์แผนที

การใช้ประโยชน์ทีดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Lansat5 มาตราส่วน 1 : 50,000 ซึงมีขนาดค่อนข้าง

หยาบและมีรายละเอียดเพียง 30 เมตร ทําให้มีข้อจํากัดในการวิเคราะห์สภาพการใช้ทีดิน โดยไม่

สามารถแยกรายละเอียดการใช้ประโยชน์ทีดินได้หลากหลาย ต่างจากการใช้ประโยชน์ทีดินในปี 

พ.ศ. 2549 ซึงใช้ภาพออร์โธสีร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม Spot5 ขนาดพิกเซล 2.5 เมตร แผนทีมาตรา

ส่วน 1:25,000 ในการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดของภาพ 2 เมตร จึงทําให้สามารถจําแนกการใช้

ประโยชน์ทีดินได้ละเอียดมากขึน ดังภาพที 5.3 และตารางที 5.1 
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ภาพที 5.3  การใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 

 

แหล่งทีมา:  กรมพัฒนาทีดิน, 2541. 
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ตารางที 5.1  การใช้ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ระยะก่อนการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 

   

 
สัญลักษณ์แผนที ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิน 

เนือที 

 ไร่  ร้อยละ 

A A100  นาร้าง 0  0 

พืนทีเกษตรกรรม A101  นาข้าว 12,860 46.48 

 A301  ไม้ยืนต้นผสม 0  0 

 A307  สนประดิพัทธ์ 0  0 

 A401  ไม้ผล 6,495 23.47 

 A407  มะม่วง 0  0 

 A419  มังคุด 0  0 

 A703 โรงเรือนเลียงสัตว์ปีก 0  0 

 A902 สถานทีเพาะเลียงปลา  0  0 

F F101 ป่าดิบชืน 8,315 30.05 

พืนทีป่าไม้ F201  ป่าเบญจพรรณ 0  0 

M M1  ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ  0  0 

พืนทีเบ็ดเตล็ด M3  เหมืองแร่บ่อขุด 0  0 

U U201 หมู่บ้านบนพืนทีราบ 0  0 

พืนทีชุมชน U201/A401 หมู่บ้านบนพืนทีราบ/ไม้ผสม  0  0 

 U201/A902 หมู่บ้านฯ/สถานทีเพาะเลียงปลา  0  0 

 U3  สถานทีราชการและสถาบันต่าง ๆ  0  0 

 U405  ถนน 0  0 

 U5  ย่านอุตสาหกรรม 0  0 

W W101 แม่นําลําคลอง 0  0 

พืนทีแหล่งนํา W201 อ่างเก็บนํา 0  0 

 W202 บ่อนําในไร่นา 0  0 

 รวม 27,670 100.00 
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1)  พืนทีนาข้าว 

พบว่า มีพืนทีประมาณ 12,860 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 46.48 ของพืนทีโครงการ 

ซึงส่วนใหญ่ประชาชนในพืนทีโครงการปลูกข้าวพันธ์ุ กข.7 กข.21 กข.23 สุพรรณบุรี 1 รองลงมา 

คือ ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวหอมพันธ์ุทีเหมาะสมอืน ๆ บริเวณทีนาจะปลูกข้าวนาปีในฤดูฝน 

หลังจากเก็บเกียวข้าวนาปีแล้ว พบว่า บางบริเวณจะทํานาปรังต่อ แต่เนืองจากปริมาณนําบางพีนทีมี

ปริมาณค่อนข้างจํากัดก็จะมีการปลูกพืชครังที 2 ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ พืชผักอายุสัน 

2)  พืนทีไม้ผล 

พบว่า มีพืนทีประมาณ 6,495 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 23.47 ของพืนทีโครงการ 

ซึงไม้ผลในพืนทีนีมีการปลูกหลายชนิด เช่น มะม่วง ส้มโอ มะยงชิด มะปรางหวาน เป็นต้น โดย

พันธ์ุไม้ผลทีปลูกในพืนที ก็จะทําการเลือกชนิดและพันธ์ุไม้ผล ให้ทนต่อสภาพแวดล้อมของพืนที 

ทีเกิดปัญหานําท่วมและแห้งแล้ง ก็จะมีไม้ผลผสมบางส่วนตายไปเนืองจากไม่สามารถทนต่อ

สภาพแวดล้อมของพืนทีได้ 

3)  พืนทีป่าดิบชืน 

พบว่า มีพืนทีประมาณ 8,315 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 30.05 ของพืนทีโครงการ 

ซึงพืนทีป่าดิบชืนนีจะอยู่บริเวณตอนบนของพืนทีโครงการ ติดกับบริเวณพืนทีตัวอ่างเก็บนําเดิม

ก่อนทีจะทําการสร้างตัวเขือนขุนด่านปราการชลทับลงไปในพืนทีอ่างเก็บนําเดิม 

5.1.2.2  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการ

เขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2549  

การใช้ประโยชน์ทีดินบริเวณพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล ระยะหลังการ

ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 โดยการใช้ภาพออร์โธสีร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม Spot ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สามารถจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดินได้ ดังภาพที 5.4 และตารางที 5.2 
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ภาพที 5.4  แผนทีภูมิศาสตร์การใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2549 

 

แหล่งทีมา:  กรมพัฒนาทีดิน, 2549. 
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ตารางที 5.2  การใช้ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2549 

   

สัญลักษณ์แผนที  ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิน 
เนือที 

ไร่  ร้อยละ 

A A100  นาร้าง 314  1.13 

พืนทีเกษตรกรรม A101  นาดํา 15,130 54.68 

 A301  ไม้ยืนต้นผสม 209  0.76 

 A307  สนประดิพัทธ์ 70  0.25 

 A401  ไม้ผลผสม 1,096  3.96 

 A407  มะม่วง 514  1.86 

 A419  มังคุด 81  0.29 

 A703 โรงเรือนเลียงสัตว์ปีก  8  0.03 

 A902 สถานทีเพาะเลียงปลา  104  0.38 

F F101 ป่าดิบชืน 395  1.43 

พืนทีป่าไม้ F201  ป่าเบญจพรรณ 837  3.02 

M M1  ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ  1,688  6.10 

พืนทีเบ็ดเตล็ด M3  เหมืองแร่บ่อขุด 107  0.39 

U U201 หมู่บ้านบนพืนทีราบ  827  2.99 

พืนทีชุมชน U201/A401 หมู่บ้านบนพืนทีราบ/ไม้ผสม  5,100 18.43 

 U201/A902 หมู่บ้านฯ/สถานทีเพาะเลียงปลา  11  0.04 

 U3  สถานทีราชการและสถาบันต่าง ๆ 429  1.55 

 U405  ถนน 326  1.18 

 U5  ย่านอุตสาหกรรม 24  0.09 

W W101 แม่นําลําคลอง 300  1.08 

พืนทีแหล่งนํา W201 อ่างเก็บนํา 18  0.06 

 W202 บ่อนําในไร่นา 82  0.30 

 รวม 27,670 100.00 
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1)  พืนทีเกษตรกรรม (Agriculture Land) 

พบว่า พืนทีเกษตรกรรมในพืนทีโครงการ ประมาณ 17,527 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 

63.34 ของพืนทีโครงการ ดังตารางที 5.3 ซึงพืนทีทีพบมากทีสุด คือ พืนทีทํานา โดยส่วนใหญ่จะ

เป็นนาดํา รองลงมา คือ พืนทีปลูกไม้ผลผสม ประกอบไปด้วยไม้ผลหลายชนิด เช่น มะม่วง มังคุด 

ส้มโอ มะปรางหวาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการใช้พืนทีเกษตรกรรม ดังนี 
 

ตารางที 5.3  การใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2549 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิน 
เนือที 

ไร่  ร้อยละ 

นาร้าง 314  1.13 

นาดํา 15,130  54.68 

ไม้ยืนต้นผสม 209  0.76 

สนประดิพัทธ์ 70  0.25 

ไม้ผลผสม 1,096  3.96 

          มะม่วง 514  1.86 

          มังคุด 

โรงเรือนเลียงสัตว์ปีก 

81 

8 

0.29 

0.03 

สถานทีเพาะเลียงปลา 104  0.38 

รวม 17,526  63.34 

 

(1)  พืนทีนาดํา เป็นพืนทีส่วนใหญ่ของพืนทีเกษตรกรรม มีเนือที

ประมาณ 15,130 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.68 ของพืนทีโครงการ ซึงพันธ์ุข้าวนาดําทีนิยมปลูกจะเป็น

พันธ์ุ กข. 7 กข.21 กข. 23 และสุพรรณบุรี 1 รองลงมาจะเป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวหอม

พันธ์ุอืน ๆ โดยส่วนใหญ่จะปลูกในพืนทีตอนล่างของพืนทีโครงการ  

(2)  พืนทีปลูกไม้ผล ประกอบด้วยพืนทีไม้ผลผสมและพืนทีปลูก

มะม่วง พืนทีปลูกมังคุด รวมมีเนือทีประมาณ 1,691 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพืนทีโครงการ ซึงมี

ไม้ผลหลายชนิดในพืนทีนี ได้แก่ มะม่วง มังคุด ส้มโอ มะยงชิด มะปรางหวาน กระท้อน เป็นต้น 

ซึงไม้ผลผสมนันมีการปลูกไม้ผลหลายชนิดไว้ด้วยกันในพืนทีแปลงเดียวกัน ทําให้ยากต่อการ

จําแนกออกมาเป็นแต่ละชนิดต่อพืนที 
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(3)  พืนทีไม้ยืนต้นผสม มีเนือทีประมาณ 209 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.76 

ของพืนทีโครงการ ไม้ยืนต้นผสมนันส่วนมากปลูกเพือต้องการร่มเงาและเป็นแนวกันลมของชุมชน 

(4)  พืนทีปลูกสนประดิพัทธ์ มีเนือทีประมาณ 70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

0.25 ของพืนทีโครงการ 

(5)  พืนทีเพาะเลียงสัตว์นํา ซึงได้แก่ การเพาะเลียงปลา มีเนือทีประมาณ 

104 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของพืนทีโครงการ  

2)  พืนทีป่าไม้ (Forest Land) 

พบว่า ป่าไม้ทีพบในพืนทีโครงการ มีเนือทีประมาณ 1,231 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 4.45 ของพืนทีโครงการ ดังตารางที 5.4 ประกอบด้วยป่าไม้ 2 ประเภท คือ ป่าดิบชืน และป่า

เบญจพรรณ  

(1)  พืนทีป่าดิบชืน มีเนือทีประมาณ 395 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของ

พืนทีโครงการ 

(2)  พืนทีป่าเบญจพรรณ มีเนือทีประมาณ 837 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.02 

ของพืนทีโครงการ 

 

ตารางที 5.4  การใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2549 

 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิน 
เนือที 

ไร่  ร้อยละ 

ป่าดิบชืน 395  1.43 

ป่าเบญจพรรณ 837  3.02 

รวม 1232  4.45 

 

3)  พืนทีชุมชนและสิงปลูกสร้าง (Urban and BuiltUp Land) 

พบว่า พืนทีชุมชนและสิงปลูกสร้าง มีเนือทีประมาณ 6,717 ไร่ คิดเป็น ร้อย

ละ 24.28 ของพืนทีโครงการ ดังตารางที 5.5 ประกอบด้วย หมู่บ้าน สถานทีราชการ สถาบันต่าง ๆ 

ถนน ย่านอุตสาหกรรม  
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ตารางที 5.5  การใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีชุมชนและสิงปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2549 

 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิน 
เนือที 

ไร่  ร้อยละ 

หมู่บ้านบนพืนทีราบ 827  2.99 

หมู่บ้านบนพืนทีราบ/ไม้ผลผสม 5,100  18.43 

หมู่บ้านบนพืนทีราบ/สถานทีเพาะเลียงปลา 11  0.04 

สถานทีราชการและสถาบันต่าง ๆ  429  1.55 

ถนน 326  1.18 

ย่านอุตสาหกรรม 24  0.09 

รวม 6,717  24.28 

 

(1)  พืนทีหมู่บ้าน ในพืนทีโครงการ ประกอบด้วยพืนทีหมู่บ้าน 3 

ประเภท คือ หมู่บ้านบนพืนทีราบผสมไม้ผลผสม มากทีสุด ประมาณ 5,100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.43 

ของพืนทีโครงการ รองลงมา ได้แก่ หมู่บ้านบนพืนทีราบ ประมาณ 827 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 2.99 

ของพืนทีโครงการ และหมู่บ้านบนพืนทีราบผสมสถานทีเพาะเลียงปลา ประมาณ 11 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 0.04 ของพืนทีโครงการ ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า พืนทีหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นพืนทีหมู่บ้าน

ผสมด้วยไม้ผลผสม ซึงไม้ผลทีอยู่บริเวณรอบ ๆ บ้านเป็นทรงพุ่มขนาดต่าง ๆ ปะปนอยู่ด้วยเสมอ 

ทําให้ยากทีจะแยกชนิดของไม้ผลอย่างเฉพาะเจาะจงออกมา และประชาชนในพืนทีปลูกไม้ผลไว้

โดยรอบบริเวณของบ้าน เพือจะได้สามารถเก็บกินเป็นอาหารได้ และมีเพียงส่วนเล็กน้อยทีมีการขุด

บ่อเพาะเลียงปลาอยู่บริเวณโดยรอบของพืนทีบ้าน 

(2)  พืนทีสถานทีราชการและสถาบันต่าง ๆ มีพืนทีประมาณ 429 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของพืนทีโครงการ จะมีขนาดแตกต่างกันไปขึนกับชนิดของหน่วยงาน เช่น 

องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) โรงเรียน สถานีอนามัย วัด เป็นต้น  

(3)  พืนทีถนน มีเนือทีประมาณ 326 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของพืนที

โครงการ ประกอบด้วย ถนนของกรมทางหลวงชนบท ถนนซีเมนต์ภายในหมู่บ้าน และถนนเชือม

ระหว่างหมู่บ้าน 

(4)  พืนทีย่านอุตสาหกรรม มีเนือทีประมาณ 24 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

0.09 ของพืนทีโครงการ ซึงเป็นโรงงานขนาดเล็กและไม่ได้อยู่ในเขตชุมชน 
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4)  พืนทีแหล่งนํา 

พบว่า พืนทีแหล่งนํา มีพืนที 399 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของพืนทีโครงการ 

ดังตารางที 5.6 ซึงพืนทีแหล่งนํา แบ่งได้เป็น แหล่งนําธรรมชาติและแหล่งนําทีสร้างขึน  

 

ตารางที 5.6  การใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีแหล่งนํา ปี พ.ศ. 2549 

 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิน 
เนือที 

ไร่  ร้อยละ 

แม่นําลําคลอง 300  1.08 

อ่างเก็บนํา 18  0.06 

บ่อนําในไร่นา 82  0.30 

รวม 400  1.44 

   

(1)  แหล่งนําธรรมชาติ มีพืนทีประมาณ 300 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.08 

ของพืนทีโครงการ ประกอบด้วย แม่นํา ลําคลอง ซึงมีขอบเขตรูปร่างไม่แน่นอน 

(2)  แหล่งนําทีสร้างขึนมีพืนทีประมาณ 100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.36 

ของพืนทีโครงการ ประกอบด้วย พืนทีอ่างเก็บนํา 17 ไร่ และพืนทีบ่อนําในไร่นา 82 ไร่ 

5)  พืนทีเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Land) 

พบว่า พืนทีเบ็ดเตล็ด มีพืนทีประมาณ 1795 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของ

พืนทีโครงการ ดังตารางที 5.7 ประกอบด้วย พืนทีทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ พืนทีเหมืองแร่บ่อขุด  

 

ตารางที 5.7  การใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีเบ็ดเตล็ด ปี พ.ศ. 2549 

 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิน 
เนือที 

ไร่  ร้อยละ 

ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 1,688  6.10 

เหมืองแร่บ่อขุด 107  0.39 

รวม 1,795  6.49 
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(1)  พืนทีทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ มีพืนทีประมาณ 1,688 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 6.10 ของพืนทีโครงการ ซึงพืนทีดังกล่าว เป็นพืนทีทีปล่อยรกร้าง จึงทําให้วัชพืชมากมายหลายชนิด

ขึน จึงเกิดเป็นทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 

(2)  พืนทีเหมืองแร่บ่อขุด มีพืนทีประมาณ 107 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

0.39 ของพืนทีโครงการ 

5.1.2.3  การใช้ทีดินจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน 
1)  ข้อมูลทัวไปของผู้นําชุมชน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนในเขตพืนทีศึกษา ซึงได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 

พบว่า ผู้นําชุมชนในเขตพืนทีโครงการ ส่วนใหญ่เกิดและอาศัยอยู่ในพืนทีดังเดิม (ร้อยละ 90) ที

เหลือย้ายเข้ามาอาศัยในเขตพืนที (ร้อยละ 10) 
2)  ข้อมูลเกียวกับการใช้ประโยชน์ทีดิน 

(1)  ความรู้เกียวกับดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพืนที พบว่า 

ผู้นําชุมชนได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เกียวกับดินและสมบัติดินในพืนทีโครงการ จากหมอดิน

อาสา ทีได้รับการอบรมมาจากกรมพัฒนาทีดิน ซึงเป็นความรู้พืนฐานเกียวกับดินว่าเป็นดินชนิดใด 

แร่ธาตุอาหารพืนฐานทีจําเป็นสําหรับพืช มีความรู้ในการการวัดค่าความเป็นกรด  ด่างของดิน 

รวมถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างดินเพือทําการส่งตรวจหาค่าต่าง ๆ เช่น ความเป็นกรด  ด่าง ธาตุอาหาร

จําเป็นเบืองต้นได้แก่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เป็นต้น 

(2)  การใช้ประโยชน์ทีดินและการประกอบอาชีพของประชาชน 

ก่อน ปี พ.ศ. 2541 พบว่า ก่อนการก่อสร้างโครงการเขือนขุนด่านปราการชลในปี พ.ศ. 2541 นัน 

ประชาชนในเขตพืนทีโครงการส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 อันได้แก่ การทํานา

ข้าว (ภาพที 5.5) คิดเป็นร้อยละ 80 ของพืนทีเกษตรกรรม และการปลูกไม้ผล คิดเป็น ร้อยละ 20 ของ

พืนทีเกษตรกรรม โดยเกษตรกรเหล่านี ประกอบอาชีพบนทีดินทํากินทีมีเอกสารสิทธิเป็นของ

ตนเอง จะมีเพียงเกษตรกรส่วนน้อยเท่านันทีเช่าทีดินทํากินจากผู้อืน นอกจากพืนทีทําการเกษตร ก็

จะเป็นแหล่งนําธรรมชาติและบ้านเรือนของประชาชนในพืนที 

 

 

 

 

 

 



 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.5  การทํานาข้าว 

 

(3)  การใช้ประโยชน์ทีดินในปัจจุบันของประชาชนในพืนที พบว่า 

ปัจจุบันประชาชนในพืนทีโครงการ ยังคงใช้ประโยชน์ทีดินในด้านการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

แต่มีการเปลียนแปลงจากเดิมเล็กน้อย คือ ในส่วนใหญ่จากการทํานาข้าว ได้เปลียนมาปลูกไม้ผลกัน

มากขึน โดยเป็นการปลูกไม้ผลทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก ซึงได้แก่ มะยงชิด ส้มโอ 

และมะม่วง (ภาพที 5.6 และภาพที 5.7) สําหรับพืนทีเกษตรกรรมในบางส่วน คิดเป็น ร้อยละ 10 ของ

พืนทีเกษตรกรรมนัน ได้เปลียนแปลงมาเป็นทีพักอาศัยเพือรองรับการท่องเทียวเชิงนิเวศมากขึน โดย

จัดทําเป็นบ้านพักแบบโฮมสเตย์ (ภาพที 5.8) ซึงเป็นบ้านทีอาศัยอยู่รอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.6  สวนส้มโอ 
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ภาพที 5.7  สวนมะยงชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.8  บ้านพักโฮมสเตย์ 
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3)  ความคิดเห็นต่อการใช้ประโยชน์ทีดิน หลังจากโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชลเปิดดําเนินการ 

(1)  การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินของประชาชนในพืนที 

หลังจากโครงการเขือนขุนด่านปราการชลเปิดดําเนินการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการ

เปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขึน เนืองจากมีนําเพือการเกษตรอย่างเพียงพอและต่อเนือง ทําให้

เกษตรกรบางรายดําเนินการวางแผนทีจะทํานาข้าวเพิมจํานวนครังขึน ซึงจากเดิมทําปีละ 1 หรือ       

2 ครัง จึงเพิมขึนปีละ 3 ครัง แต่ก็ต้องขึนอยู่กับพันธ์ุข้าวทีเกษตรกรเลือกนํามาปลูกว่ามีระยะวันสัน

หรือยาวจนกว่าจะเก็บเกียวผลผลิตได้ บางรายทีเปลียนแปลงจากการทํานาข้าวเป็นไม้ผลนัน ก็มีการ

วางแผนถึงชนิดของไม้ผลทีนํามาเพาะปลูกเพราะมีนําใช้ในพืนทีมากขึนและยังมีนําเหลือใช้ในฤดู

แล้งเพือการเกษตรกรรม ทังนีก็ยังมีการป้องกันนําท่วมในฤดูนําหลากอีกด้วย 

(2)  การได้รับประโยชน์ของประชาชนในพืนที หลังจากโครงการ

เขือนขุนด่านปราการชลเปิดดําเนินการ พบว่า ประชาชนในพืนทีได้ประโยชน์จากการทํา

เกษตรกรรมได้มากขึน ซึงได้แก่ จํานวนครังทีเพาะปลูก ชนิดพืชทีปลูก และการได้รับประโยชน์

จากการท่องเทียวโครงการเขือนขุนด่านปราการชลของนักท่องเทียวทีเดินทางมาเทียวพักผ่อนทังใน

วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์นัน จะมีกิจกรรมให้

นักท่องเทียวได้เลือกหลากหลายชนิดด้วยกัน ทําให้ประชาชนในพืนที ทีอยู่โดยรอบโครงการมี

รายได้เพิมขึน จากการให้บริการทีพักอาศัย การทํากิจกรรม การขายของทีระลึก และการจําหน่าย

สินค้าพืชผลทางการเกษตร 

4)  ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการเปิดดําเนินการของโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล 

(1)  ปัญหาจากการเปิดดําเนินการของโครงการเขือนขุนด่านปราการ

ชล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทีได้ประโยชน์จากการเปิดดําเนินการของโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชลนัน ก็คือ ประชาชนทีมีพืนทีทํากินติดกับคลองชลประทานส่งนํา ซึงประชาชนทีมีพืนที

ทํากินอยู่ห่างจากคลองส่งนําชลประทานในพืนทีโครงการ ไม่สามารถได้ประโยชน์จากโครงการ

เขือนขุนด่านปราการชล 

(2)  ข้อเสนอแนะจากการเปิดดําเนินการของโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล คือ ควรให้มีการดําเนินการขยายคลองส่งนําชลประทานให้กว้างทัวถึงกัน รวมถึงบาง

หมู่บ้านในพืนที ทีไม่มีคลองส่งนําชลประทานผ่าน ซึงมีเพียง 23 หมู่บ้านเท่านันในเขตพืนที

โครงการ 
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5.1.2.4   การวิเคราะห์การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ทีดินระหว่างระยะก่อนการ

ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2541 และระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล จังหวัดนครนายก 

เมือทําการเปรียบเทียบประเภทของการใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชล ระยะก่อนการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2541 และระยะหลังการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2549 

โดยการนําแผนทีการใช้ประโยชน์ทีดิน ปี พ.ศ. 2541 และ ปี พ.ศ. 2549 ซ้อนทับกัน(overlay) 

เนืองจากแผนทีปี พ.ศ. 2541 มีมาตราส่วน 1:50,000 และมีข้อจํากัดของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

Lansat5 ซึงมีขนาดค่อนข้างหยาบและมีรายละเอียดเพียง 30 เมตร ทําให้ข้อจํากัดในการวิเคราะห์

สภาพการใช้ประโยชน์ทีดินไม่สามารถแยกรายละเอียดของชนิดพืชได้อย่างชัดเจน สําหรับในปี 

พ.ศ. 2549 ใช้ภาพออร์โธสีร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม Spot5 ขนาดพิกเซล 2.5 เมตร ในการวิเคราะห์

ข้อมูล รายละเอียดของภาพ 2 เมตร แผนทีมาตราส่วน 1:25,000 ทําให้ได้รายละเอียดของการใช้

ประโยชน์ทีดินทีมากขึน ดังนันการศึกษาจึงพิจารณาเฉพาะการเปลียนแปลงหลักของพืนที นาข้าว 

ไม้ผล ป่าดิบชืน เท่านัน พบว่า พืนทีส่วนใหญ่มีการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินจากเดิม คือ 

พืนทีนาข้าว พืนทีไม้ผล พืนทีป่าดิบชืน เป็นการใช้ประโยชน์ทีดินชนิดอืน ๆ โดยเฉพาะพืนทีนา

ข้าวมีการเปลียนแปลงเพิมมากขึนอย่างเห็นได้ชัด รองลงมาได้แก่ หมู่บ้านและไม้ผลผสม ทุ่งหญ้า

และป่าละเมาะ และไม้ผลผสม ตามลําดับ ดังภาพที 5.9 และตารางที 5.8 
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ภาพที 5.9  การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ทีดินระหว่างระยะก่อนการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2541 และ

ระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัด

นครนายก 
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ตารางที 5.8  การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ทีดินประเภทต่าง ๆ ระหว่างระยะก่อนการก่อสร้าง ปี 

พ.ศ. 2541 และระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล จังหวัดนครนายก 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิน 
เนือทีการใช้ประโยชน์ทีดิน (ไร่) เนือทีการใช้ประโยชน์ทีดิน

ทีมีการเปลียนแปลง พ.ศ. 2541  พ.ศ. 2549 

นา 12,860  15,130  2,270 

นาร้าง 0  314 314 

ไม้ยืนต้นผสม 0  209 209 

สนประดิพัทธ์ 0  70 70 

ไม้ผล 6,495  1,096  5,399 

มะม่วง 0  514 514 

มังคุด 0  81 81 

โรงเรือนเลียงสัตว์ปีก 0  8 8 

สถานทีเพาะเลียงปลา 0  104 104 

ป่าดิบชืน 8,315  395  7,920 

ป่าเบญจพรรณ 0  837 837 

ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 0  1,688  1,688 

เหมืองแร่บ่อขุด 0  107 107 

หมู่บ้านบนพืนทีราบ 0  827 827 

หมู่บ้านบนพืนทีราบ/ไม้ผสม 0  5,100  5,100 

หมู่บ้านบนพืนทีราบ/สถานทีเพาะเลียงปลา  0  11 11 

สถานทีราชการและสถาบันต่าง ๆ   0  429 429 

ถนน 0  326 326 

ย่านอุตสาหกรรม 0  24 24 

แม่นําลําคลอง 0  300 299 

อ่างเก็บนํา 0  18 18 

บ่อนําในไร่นา 0  82 82 

รวมพืนที 27,670  27,670  
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จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ทีดินระหว่างระยะก่อนการ

ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2541 และระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการ

ชล จังหวัดนครนายก โดยมีรายละเอียดแสดงถึงการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิน ดังตารางที5.9 

ตารางที 5.10 และตารางที 5.11 สามารถสรุปได้ ดังนี 

 

ตารางที 5.9  การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีนาข้าว ระหว่างระยะก่อนการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 

2541 และระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก 

 

การใช้ประโยชน์ทีดินปี 2541 การใช้ประโยชน์ทีดินปี 2549 เนือที (ไร่) ร้อยละของพืนที 

นาข้าว A100 นาร้าง 262 2.04 

 A101 นา 6,677 51.92 

 A301 ไม้ยืนต้นผสม 154 1.20 

 A307 สนประดิพัทธ์ 21 0.16 

 A401 ไม้ผลผสม 430 3.34 

 A407 มะม่วง 294 2.29 

 A419 มังคุด 81 0.63 

 A703 โรงเรือนเลียงสัตว์ปีก 8 0.06 

 A902 สถานทีเพาะเลียงปลา 18 0.14 

 F201 ป่าเบญจพรรณ 837 6.51 

 M1 ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 1,026 7.98 

 M3 เหมืองแร่บ่อขุด 67 0.52 

 U201 หมู่บ้านบนพืนทีราบ 447 3.48 

 U201/A401 หมู่บ้าน ฯ /ไม้ผสม 2,039 15.86 

 U3 สถานทีราชการและสถาบันต่าง ๆ  161 1.25 

 U405 ถนน 117 0.91 

 U5 ย่านอุตสาหกรรม 24 0.19 

 W101 แม่นําลําคลอง 175 1.36 

 W202 บ่อนําในไร่นา 22 0.17 

รวม 12,860 100.00 
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จากตารางที 5.9 การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีนาข้าว จาก ปี พ.ศ. 

2541 ถึง ปี พ.ศ. 2549 พบว่า การใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีนาข้าวลดลง จากพืนทีนาข้าวเดิม 12,860 ไร่ 

เหลือพืนทีนาเพียงร้อยละ 53.96 ของพืนทีนาเดิม โดยมีการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินเป็น

หมู่บ้านบนพืนทีราบและไม้ผลผสม คิดเป็นร้อยละ 19.34 ของพืนทีนาเดิม รองลงมา ได้แก่ ทุ่งหญ้าและ

ป่าละเมาะ ร้อยละ 7.98 ของพืนทีนาเดิม และป่าเบญจพรรณ ร้อยละ 6.51 ของพืนทีนาเดิม ตามลําดับ  

 

ตารางที 5.10  การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีไม้ผล ระหว่างระยะก่อนการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 

2541 และระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก 

 

การใช้ประโยชน์ทีดินปี 2541 การใช้ประโยชน์ทีดินปี 2549 เนือที (ไร่) ร้อยละของพืนที 

ไม้ผล  A100 นาร้าง 51 0.79 

 A101 นา 5,240 80.79 

 A301 ไม้ยืนต้นผสม 31 0.48 

 A401 ไม้ผลผสม 89 1.37 

 A407 มะม่วง 11 0.17 

 A902 สถานทีเพาะเลียงปลา 46 0.71 

 M1 ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 230 3.55 

 U201 หมู่บ้านบนพืนทีราบ 319 4.92 

 U201/A401 หมู่บ้านบน ฯ /ไม้ผลผสม  391 6.03 

 U3 สถานทีราชการและสถาบันต่าง ๆ   12 0.19 

 U405 ถนน 26 0.40 

 W201 อ่างเก็บนํา 17 0.26 

 W202 บ่อนําในไร่นา 23 0.35 

รวม 6,488 100.00 
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จากตารางที 5.10 การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีไม้ผลจาก ปี พ.ศ. 

2541 ถึง ปี พ.ศ. 2549 พบว่า การใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีไม้ผลลดลง โดยมีการเปลียนแปลงการใช้

ประโยชน์พืนทีไม้ผลเดิมจํานวน 6,488 ไร่ เป็นพืนทีนามากทีสุดจํานวนร้อยละ 81.88 ของพืนทีไม้ผล

เดิม รองลงมา ได้แก่ หมู่บ้านบนพืนทีราบและไม้ผลผสม ร้อยละ 10.95 ของพืนทีไม้ผลเดิม 

 

ตารางที 5.11  การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีป่าดิบชืน ระหว่างระยะก่อนการก่อสร้าง ปี 

พ.ศ. 2541 และระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการ

ชล จังหวัดนครนายก 

 

การใช้ประโยชน์ทีดินปี 2541 การใช้ประโยชน์ทีดินปี 2549 เนือที (ไร่) ร้อยละของพืนที 

ป่าดิบชืน  A101 นา 3,073 36.95 

 A301 ไม้ยืนต้นผสม 35 0.42 

 A307 สนประดิพัทธ์ 59 0.71 

 A401 ไม้ผลผสม 582 7.00 

 A407 มะม่วง 214 2.57 

 A902 สถานทีเพาะเลียงปลา 50 0.60 

 F101 ป่าดิบชืน 400 4.81 

 M1 ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 452 5.43 

 M3 เหมืองแร่บ่อขุด 50 0.60 

 U201 หมู่บ้านบนพืนทีราบ 93 1.12 

 U201/A401 หมู่บ้าน ฯ /ไม้ผลผสม  2,669 32.09 

 U3 สถานทีราชการและสถาบันต่าง ๆ  266 3.20 

 U405 ถนน 193 2.32 

 W101 แม่นําลําคลอง 134 1.61 

 W202 บ่อนําในไร่นา 47 0.57 

รวม 8,315 100.00 
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จากตารางที 5.11 การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีป่าดิบชืนจาก ปี 

พ.ศ. 2541 ถึง ปี พ.ศ. 2549 พบว่า การใช้ประโยชน์ทีดินป่าดิบชืนลดลง จากพืนทีเดิม 8,315 ไร่ มี

เปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินเป็นพืนทีนามากทีสุดร้อยละ 36.95 ของพืนทีป่าดิบชืนเดิม รองลงมา 

ได้แก่ หมู่บ้านบนพืนทีราบและไม้ผลผสมร้อยละ 33.21 ของพืนทีป่าดิบชืนเดิม และ ไม้ผลผสมร้อยละ 

7.00 ของพืนทีป่าดิบชืนเดิม ตามลําดับ  

 

5.2  การวิเคราะห์ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของสมบัติดิน ใน

พืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของทรัพยากรดิน ใน

พืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีดิน ปี พ.ศ. 2549 ดัง

ภาพที 5.8 ตารางที 5.2 และตารางที 5.3 และแผนการใช้ทีดินทีกรมพัฒนาทีดินได้จัดทําขึน ซึงกรม

พัฒนาทีดินได้จัดทําแผนทีเขตการใช้ทีดินจากการศึกษาข้อมูลทรัพยากรดิน ความเหมาะสมของสมบัติ

ดิน การใช้ประโยชน์ทีดิน รวมทังข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยจําแนกเป็นเขตการใช้ทีดิน 4 เขต

ใหญ่ ๆ ดังนี เขตเกษตรกรรม เขตป่าไม้ เขตแหล่งนํา และเขตชุมชน เพือให้การใช้ประโยชน์ทีดินซึง

เป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าในการผลิตให้สอดคล้องกับคุณภาพและความเหมาะสมทีมีอยู่ของดิน ซึงยึดถือ

สมบัติตามธรรมชาติของดินและการใช้ประโยชน์ทีดินเป็นปัจจัยหลักของการพิจารณาการจัดการดิน 

เพือให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุดจากการใชทรัพยากรดิน ดังภาพที 5.10 และตารางที 5.12 สามารถ

สรุปได้ ดังนี 
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ภาพที 5.10  แผนทีเปรียบเทียบเขตการใช้ทีดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน ปี พ.ศ. 2549 ในพืนที

โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
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ตารางที 5.12  พืนทีเขตการใช้ทีดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

 

สัญลักษณ์  เขตการใช้ทีดิน 

เนือที (ไร่) 

เขตการใช้ทีดิน การใช้ประโยชน์

ทีดิน 

การเปลียนแปลง

พืนที 

1  เขตเกษตรกรรม      

  เขตเกษตรกรรมทีไม่มีปัญหาดินเปรียวจัด 21,600 21,535 65 

1.1.1 เขตทํานา 15,389 15,130 259 

1.1.2 เขตปลูกไม้ผล 6,211 6,405 194 

  เขตเกษตรกรรมทีมีการพัฒนาทีดินแล้ว 507 699 192 

1.3.1 เขตปลูกไม้โตเร็ว 237 595 358 

1.3.2 เขตเพาะเลียงสัตว์นํา 270 104 166 

2  เขตป่าไม้ 1,214 1,232 18 

3 เขตแหล่งนํา 404 400 4 

4  เขตชุมชน 3,438 3,804 366 

รวมทังหมด 27,670 27,670 0 

 

ผลจากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีดิน ปี พ.ศ. 2549 และเขตการใช้ทีดินปี พ.ศ. 

2549 ของกรมพัฒนาทีดิน พบว่า การใช้ประโยชน์ทีดินมีความสอดคล้องกับเขตการใช้ทีดินทีกรม

พัฒนาทีดินได้จัดทําขึน โดยเฉพาะเขตเกษตรกรรม ซึงได้แก่ พืนทีนา ทีมีจํานวนพืนทีใกล้เคียงกัน คือ 

เขตการใช้ทีดินพืนทีทํานา มีจํานวน 15,389 ไร่ และมีการใช้ประโยชน์ทีดินในการทํานา จํานวน15,130 ไร่ 

ส่วนเขตการใช้ทีดินพืนทีไม้ผล มีจํานวน 6,211 ไร่ และมีการใช้ประโยชน์ทีดินในการปลูกไม้ผล 

จํานวน 6,405 ไร่ สําหรับการใช้ประโยชน์ทีดินเขตป่าไม้ เขตแหล่งนํา และเขตชุมชนมีความสอดคล้อง

กับแผนการใช้ทีดิน คือ เขตการใช้ทีดินพืนทีป่าไม้ มีจํานวน 1,214 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีป่า

ไม้ จํานวน 1,232 ไร่ เขตการใช้ทีดินพืนทีแหล่งนํา มีจํานวน 404 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีแหล่ง

นํา จํานวน 400 ไร่ และเขตการใช้ทีดินพืนทีชุมชน มีจํานวน3,438 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ทีดิน จํานวน 

3,804 ไร่  



 

บทที 6 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรือง การติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการ

ก่อสร้าง โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาติดตามด้าน

ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน ในพืนทีชลประทานท่าด่าน และพืนทีชลประทานท่าด่าน

ส่วนขยาย ระหว่างระยะก่อนการก่อสร้างจนถึงระยะหลังการก่อสร้าง ศึกษาความสอดคล้องการใช้

ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของทรัพยากรดิน ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก และจัดทําข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางปรับปรุงมาตรการการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิงแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ทีดินให้เหมาะสมกับสภาพใน

ปัจจุบัน  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที

เกียวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้นําชุมชน จํานวน 20 ราย และทําการวิเคราะห์ทรัพยากรดิน

และการใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง และระยะหลังการก่อสร้าง รวมทังวิเคราะห์ความ

สอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของทรัพยากรดิน โครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a ซึงสามารถสรุป อภิปราย

และเสนอแนะผลการศึกษา ได้ดังนี 

 

6.1  สรุปผลการศึกษา 

 

6.1.1  การวิเคราะห์ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง และ

ระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

ผลการวิเคราะห์เพือติดตามทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง 

พ.ศ. 2541 จนถึงระยะหลังการก่อสร้าง พ.ศ. 2549 รวมทังการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ทีดิน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2541 และ ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการ ผลการศึกษา พบว่า 
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6.1.2.1  การวิเคราะห์ทรัพยากรดิน  

1)  การวิเคราะห์ทรัพยากรดินระยะก่อนการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือน

ขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 สรุปได้ว่า  

(1)  บริเวณพืนทีตอนบนของโครงการ พบว่าเป็นบริเวณพืนทีเนินเขา

เล็ก ๆ พืนทีราบนําท่วมถึง บริเวณพืนทีตอนล่างของโครงการเป็นดินตืนมากและมีหินโผล่ กับเป็น

พืนทีภูเขา สภาพพืนทีดินทังโครงการค่อนข้างราบเรียบและบางส่วนอยู่ริมแม่นํานครนายก กลุ่มดิน

ทีพบส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย และเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย

แป้ง ถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง ส่วนบริเวณถัดจากแม่นํานครนายกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มี

ลักษณะเนือดินค่อนข้างเหนียว แต่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดีกว่า ส่วนใหญ่เป็นดินทีมีการ

ระบายนําเลว หรือค่อนข้างเลว โดยทัว ๆ ไปถือว่าเหมาะสมในการทีจะนํามาใช้ทํานา สําหรับพืนที

ทีเหลือเหมาะสมในการทีจะนํามาใช้ปลูกพืชต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงไม้ผลและพืชผัก  

(2)  พืนทีอืน ๆ ได้แก่ พืนทีเพาะเลียงสัตว์นํา พืนทีแหล่งนํา พืนที

ชุมชนและสิงปลูกสร้าง และพืนทีลาดชันเชิงซ้อน 

2)  การวิเคราะห์ทรัพยากรดินระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือน

ขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2549 สรุปได้ว่า 

(1)  บริเวณพืนทีตอนบนของโครงการ พบพืนทีลูกคลืนลอนลาด

เล็กน้อยถึงลูกคลืนลอนลาด บริเวณพืนทีตอนล่างของโครงการ พืนทีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 

กลุ่มดินทีในพืนทีโครงการ พบว่าเป็นกลุ่มดินเหนียวไม่เป็นกรด มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

กลุ่มดินทรายแป้งไม่เป็นกรด มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํา กลุ่มดินร่วนละเอียดไม่เป็นกรด มี

ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํา 

(2)  พืนทีอืน ๆ ได้แก่ พืนทีเพาะเลียงสัตว์นํา พืนทีแหล่งนํา พืนที

ชุมชนและสิงปลูกสร้าง และพืนทีลาดชันเชิงซ้อน  

3)  การวิเคราะห์การเปรียบเทียบทรัพยากรดินระหว่างระยะก่อนการก่อสร้าง 

ปี พ.ศ. 2541 และ ระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก สรุปได้ว่า คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของทรัพยากรดินระยะก่อนและระยะหลัง

การก่อสร้างโครงการเขือนขุนด่านปราการชล ไม่มีความเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

6.1.2.2  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดิน  

1)  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง ในพืนที

โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 สรุปได้ว่า มีการใช้ประโยชน์
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ทีดิน 3 ประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นพืนทีนาข้าว ร้อยละ 46.48 รองลงมา ได้แก่ พืนทีป่าดิบชืน ร้อย

ละ 30.05 และพืนทีไม้ผลผสม ร้อยละ 23.47 ตามลําดับ 

2)  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนที

โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2549 สรุปได้ว่า มีการใช้ประโยชน์

ทีดิน 5 ประเภท ได้แก่ พืนทีเกษตรกรรม มากทีสุด ร้อยละ 63.34 รองลงมา ได้แก่ พืนทีชุมชนและ

สิงปลูกสร้าง ร้อยละ 24.28 พืนทีเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 6.49 พืนทีป่าไม้ ร้อยละ 4.45 และพืนทีแหล่งนํา 

คิดเป็นร้อยละ 1.44 ตามลําดับ 

3)  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน สรุปว่า 

(1)  ข้อมูลทัวไป พบว่า ผู้นําชุมชนในเขตพืนทีโครงการ ส่วนใหญ่

เกิดและอาศัยอยู่ในพืนทีดังเดิม ร้อยละ 90  

(2)  ข้อมูลเกียวกับการใช้ประโยชน์ทีดิน พบว่า ผู้นําชุมชนจะได้รับ

การฝึกอบรมความรู้พืนฐานเกียวกับดินจากหมอดินอาสา โดยระยะก่อนการก่อสร้าง โครงการเขือน

ขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 พบว่า ประชาชนในเขตพืนทีโครงการ ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 โดยประกอบอาชีพบนทีดินทํากินทีมีเอกสารสิทธิเป็นของ

ตนเอง และพบว่าในปัจจุบันการใช้ประโยชน์ทีดินส่วนใหญ่เป็นด้านเกษตรกรรม เนืองจากมีนํา

อย่างเพียงพอ และมีการเปลียนแปลงมาเป็นทีพักอาศัยเพือรองรับการท่องเทียวเชิงนิเวศมากขึน  

(3)  ความคิดเห็นต่อการใช้ประโยชน์ทีดิน หลังจากโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชลเปิดดําเนินการ พบว่า การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินของประชาชนในพืนที

โครงการ ส่วนใหญ่มีการเปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขึน เนืองจากมีนําเพือการเกษตรอย่าง

เพียงพอและต่อเนือง รวมทังยังได้ประโยชน์จากการทําเกษตรกรรมได้มากขึน 

(4)  ปัญหาจากการเปิดดําเนินการของโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

พบว่า ประชาชนทีมีพืนทีทํากินอยู่ห่างจากคลองส่งนําชลประทานในพืนทีโครงการ ไม่สามารถได้

ประโยชน์จากโครงการ จึงควรให้มีการดําเนินการขยายคลองส่งนําชลประทานให้กว้างทัวถึงกัน 

รวมถึงบางหมู่บ้านในพืนที ทีไม่มีคลองส่งนําชลประทานผ่าน 

4)  การวิเคราะห์การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ทีดินระหว่างระยะก่อนการ

ก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2541 และระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล จังหวัดนครนายก สรุปได้ว่า การใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีนาข้าวลดลง โดยมีการ

เปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินเป็นหมู่บ้านบนพืนทีราบและไม้ผลผสมมากทีสุด จํานวน 2,039 

ไร่ และพบว่าการใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีไม้ผลลดลง โดยมีการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิน
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เป็นพืนทีนาจํานวน 5,240 ไร่ มากทีสุด รวมทังการใช้ประโยชน์ทีดินป่าดิบชืนลดลง มีเปลียนแปลง

การใช้ประโยชน์ทีดินเป็นพืนทีนามากทีสุด จํานวน 3,073 ไร่  

 

6.1.2  การวิเคราะห์ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของสมบัติดิน 

ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ทีดินปี พ.ศ. 2549 และแผนทีเขตการใช้ทีดิน ปี พ.ศ. 2549 

ของกรมพัฒนาทีดิน โดยแบ่งเขตการใช้ทีดินเป็น 4 เขต ซึงได้แก่ เขตเกษตรกรรม เขตป่าไม้ เขต

แหล่งนํา และเขตชุมชน ผลการศึกษา พบว่า การใช้ประโยชน์ทีดินมีความสอดคล้องกับเขตการใช้

ทีดินทังหมด 

 

6.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 

6.2.1  การวิเคราะห์ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง และ

ระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

6.2.1.1  การวิเคราะห์ทรัพยากรดิน  

การวิเคราะห์ทรัพยากรดินระยะก่อนการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่าน

ปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 พบว่า สภาพพืนทีดินทังโครงการค่อนข้างราบเรียบ 

กลุ่มดินทีพบส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย และเป็นดินร่วนเหนียว

ปนทรายแป้ง ถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง ส่วนใหญ่เป็นดินทีมีการระบายนําเลว หรือค่อนข้างเลว ซึง

สอดคล้องกับทางกรมพัฒนาทีดิน (2522) ได้วิเคราะห์ลักษณะและคุณสมบัติของทรัพยากรดิน

นครนายก ไว้ว่า ดินทีเกิดจากตะกอนลํานําใหม่ (Recent alluvium) ปรากฏให้เห็นตามสันดินริมนํา 

และบริเวณแอ่งริมนําของแม่นํานครนายก และคลองบ้านนา ดินทีเกิดบนสันดินริมนํา มีเนือดินเป็น

ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง เป็นดินลึก มีการระบายนําดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

ดินทีเกิดบริเวณแอ่งริมนํา มีเนือดินเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก มีการระบายนําเลว ความอุดมสมบูรณ์

ปานกลาง และดินทีเกิดจากตะกอนลํานําค่อนข้างใหม่และตะกอนลํานําเก่า (Semi – recent  

alluvium ) สภาพพืนทีเป็นทีลุ่ม ๆ ดอน ๆ ซึงส่วนใหญ่เป็นลานตะพักระดับตํา เนือดินบนเป็นดิน

ทรายหรือทรายแป้ง ดินล่างเป็นดินเหนียว เป็นดินลึก มีการระบายนําเลวและความอุดมสมบูรณ์ตํา 

โดยทัว ๆ ไปถือว่าเหมาะสมในการทีจะนํามาใช้ทํานา และสําหรับพืนทีทีเหลือเหมาะสมในการที

จะนํามาใช้ปลูกพืชต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงไม้ผลและพืชผัก สามารถเพิมความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินได้โดยการเพิมอินทรียวัตถุในดินด้วยวิธีการหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 13 ตัน/ไร่ หรือใช้
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ปุ๋ยพืชสดโดยหว่านเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดตระกูลถัว ได้แก่ โสนอัฟริกัน ปอเทืองหรือ ปอเทืองเตีย 

อัตราเมล็ดพันธ์ุ 5 กก./ไร่ เมือพืชปุ๋ยสดออกดอก 50 % หรืออายุ 60 วัน จึงทําการไถกลบหรือสับ

กลบลงดิน ก่อนเพาะปลูกพืช 

สําหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรดินระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2549 พบว่า มีสภาพพืนทีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 

และสภาพพืนทีลูกคลืนลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลืนลอนลาด ซึงเหมาะในการปลูกพืชไร่ พืชผัก     

ไม้ผล และทํานาข้าว ซึงสอดคล้องกับ กรมพัฒนาทีดิน (2549) ได้ทําการศึกษาถึงสภาพการใช้

ประโยชน์ทีดินเพือปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในประเทศไทย พบว่า สภาพพืนทีทุ่งกุลาร้องไห้เป็น

ทีลุ่มราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เป็นแอ่งกะทะขนาดใหญ่ทีมีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ 

รอบๆ เป็นทีดอน สภาพการใช้ประโยชน์ทีดินส่วนใหญ่ใช้ทํานา และในบางพืนทีเกษตรกรมีการ

ดัดแปลงพืนทีดอนมาทํานา โดยการปรับพืนทีและทําคันนาเพือกักเก็บนํา เนืองจากเกษตรกรมีทีดิน

เป็นของตนเองค่อนข้างน้อย และมีความต้องการเก็บข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทังปี และ

กรมพัฒนาทีดิน (2549) ยังได้ทําการศึกษาถึงลักษณะและสมบัติดินทีใช้เพาะปลูกมันสําปะหลัง 

พบว่า กลุ่มชุดดินที 35 36 และ 40 เป็นกลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดลึกมากทีเกิดจากการ

สลายตัวของหินเนือหยาบหรือจากการทับถมของตะกอนลํานํา มีสภาพพืนทีค่อนข้างราบเรียบถึง

เป็นลูกคลืนลอนลาด มีความลาดชันน้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ ดินบนมีเนือดินเป็นดินร่วนปนทราย มี

สีดินเป็นสีนําตาลหรือสีนําตาลปนเทา ดินล่างมีเนือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปน

ทราย และอาจพบดินเหนียวปนทรายในดินชันล่างถัดไป มีสีดินเป็นสีนําตาล สีเหลืองหรือสีแดง

และอาจพบจุดประสีเหลือง สีนําตาลหรือสีเทาเล็กน้อยในดินชันล่าง สภาพการซึมได้ของนําปาน

กลาง นําไหลบ่าปานกลาง การยึดตัวของเม็ดดินดีปานกลาง การระบายนําของดินดีถึงดีปานกลาง 

ขาดแคลนนํา ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํา มีอินทรียวัตถุ ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมตํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง 

ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทรัพยากรดินระหว่างระยะก่อนการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 

2541 และ ระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัด

นครนายกพบว่า คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของทรัพยากรดินระยะก่อนและระยะหลังการก่อสร้าง

โครงการเขือนขุนด่านปราการชล ไม่มีความเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ เนืองจากทรัพยากรดินมี

การเปลียนแปลงยากต้องใช้เวลายาวนาน ระยะเวลาเพียง 10 ปี จึงยังไม่เห็นถึงความเปลียนแปลง แต่

ทีเห็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อย เนืองมาข้อจํากัดของข้อมูลทีความละเอียดของข้อมูลทีนํามาศึกษา

มีความแตกต่างกัน 
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6.2.1.2  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดิน  

การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดินระยะก่อนการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2541 พบว่า มีการใช้ประโยชน์ทีดินอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 

พืนทีนาข้าว พืนทีไม้ผลผสม และพืนทีป่าดิบชืน เนืองมาจากยังไม่ได้มีการพัฒนาเท่าทีควร เกิด

ปัญหานําท่วมในฤดูฝนทุกปีและเกิดปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง  

ส่วนการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการก่อสร้าง ในพืนทีโครงการ

เขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2549 พบว่า มีการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์

ทีดินไปสู่การพัฒนาทีมากขึน ซึงสอดคล้องกับ นิลอุบล ไวปรีชี (2549) ได้ทําการศึกษาเรือง การ

ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือการศึกษา แนวโน้มการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์

ทีดินในลุ่มนํานครนายก ได้กล่าวถึง แนวโน้มการใช้ประโยชน์ทีดินในลุ่มนํานครนายก ปี พ.ศ. 

2551 ดังนี 

1)  พืนทีเกษตรกรรม จากแนวโน้มการใช้พืนทีเกษตรกรรมในอนาคตจะมี

แนวโน้มเพิมมากขึน ซึงจะส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของพืนทีป่าไม้และพืนทีอืน ๆ โดยทํา

ให้พืนทีป่าไม้และพืนทีอืน ๆ ลดลง 

2)  พืนทีป่าไม้ แนวโน้มการเปลียนแปลงของพืนทีป่าไม้ คาดว่าพืนทีป่าไม้มี

แนวโน้มลดลง เพราะมีการเปลียนแปลงพืนทีป่าไม้ไปเป็นพืนทีเกษตรกรรม พืนทีชุมชน 

โดยเฉพาะการเปลียนแปลงพืนทีป่าไม้เป็นพืนทีเกษตรกรรม ทังนีอาจเนืองมาจากประชากรมี

จํานวนเพิมมากขึนจึงต้องการทีทํากินมากขึน 

3)  พืนทีชุมชน จากแนวโน้มการเปลียนแปลงของพืนทีชุมชนพบว่าจะมีพืนที

เพิมมากขึนซึงจะส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของพืนทีป่าไม้และพืนทีอืน ๆ โดยเฉพาะพืนที

อืน ๆ ทีอาจจะรกร้างว่างเปล่า ก็มีการเปลียนให้เป็นพืนทีอยู่อาศัยทีเพิมมากขึน และบางส่วนนําไป

ทําโครงการบ้านจัดสรร เพือรองรับการเพิมขึนของประชากรและการขยายตัวของเมืองหลวง 

4)  พืนทีแหล่งนํา จากแนวโน้มการเปลียนแปลงของพืนทีแหล่งนํามีแนวโน้ม

เพิมมากขึนเล็กน้อย เพราะอาจจะมาจากความต้องการใช้นําในปริมาณทีเพิมมากขึนของประชากร

ทังในด้านอุปโภคและบริโภค รวมถึงการขยายตัวของเกษตรกรรมก็เป็นอีกปัจจัยหนึงทีสําคัญทีทํา

ให้ปริมาณความต้องการใช้นําเพิมขึน ดังนันจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาพืนทีแหล่งนําเพิมมากขึน 

5)  พืนทีอืน ๆ ส่วนมาก คือ พืนทีรกร้างว่างเปล่า พืนทีชุ่มนํา โรงงาน

อุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ เป็นต้น ซึงพืนทีอืน ๆ ก็มากจากการปล่อยให้พืนทีรกร้างว่างเปล่า และ

นอกจากนีอาจเกิดจากการเปลียนแปลงการทําการเกษตรในทีดินเดิมไม่ได้ผลประโยชน์จึงโยกย้าย



 116 

ไปหาทีทํากินในพืนทีแห่งใหม่ และบางส่วนก็มีการใช้พืนทีเกษตรกรรมไปเป็นพืนทีสนามกอล์ฟ 

จากแนวโน้มการเปลียนแปลงของพืนทีอืน ๆ คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง 

การวิเคราะห์การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ทีดินระหว่างระยะก่อนการก่อสร้าง ปี 

พ.ศ. 2541 และระยะหลังการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2549 ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก จะเห็นได้ว่า มีการเปลียนแปลงของพืนทีนาข้าว พืนทีไม้ผลผสม และพืนทีป่าดิบ

ชืน ในลักษณะทีลดลง ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ เกษทองมา (2541: 69) ได้

ทําการศึกษาเรือง การเปลียนแปลงการใช้ทีดินเนืองจากการสร้างเขือนห้วยหลวง พบว่า การ

เปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินพืนทีเกษตร พืนทีรกร้าง และพืนทีป่าไม้ในลักษณะทีลดลง 

เนืองจากจํานวนประชากรทีเพิมขึนทุกปี และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยปัจจัยทังสองแปรผัน

ตามการใช้ประโยชน์ทีดิน จึงก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทังรูปแบบและกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทีดิน 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธศักดิ จิตสํารวย (2545) ทําการศึกษาเรือง การใช้ประโยชน์ทีดิน

และการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมในพืนทีขยายตัวของกรุงเทพมหานคร: 

กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เกิดการเปลียนแปลงในด้านการใช้ประโยชน์ทีดิน จาก

พืนทีภาคเกษตรมาสู่พืนทีนอกภาคเกษตรและมีการปะปนกันของการใช้ทีดินในพืนทีเกษตร เกิดการ

ลดลงของพืนที มีการใช้ประโยชน์ทีดินนอกภาคเกษตรมากขึน เพราะความได้เปรียบในด้านทีตัง 

เส้นทางคมนาคม และราคาทีดิน การเปลียนแปลงนีกําลังเกิดขึนในพืนทีส่วนต่าง ๆ 

 

6.2.2  การวิเคราะห์ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของสมบัติดิน 

ในพืนทีโครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของสมบัติดิน จาก

การศึกษาการใช้ประโยชน์ทีดินปี พ.ศ. 2549 และแผนทีเขตการใช้ทีดิน ปี พ.ศ. 2549 ของกรม

พัฒนาทีดิน พบว่า การใช้ประโยชน์ทีดินมีความสอดคล้องกับเขตการใช้ทีดินทัง 4 เขต ได้แก่ เขต

เกษตรกรรม เขตป่าไม้ เขตแหล่งนํา และเขตชุมชน ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลอุบล ไวปรีชี 

(2549) ทําการศึกษาเรือง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือการศึกษา แนวโน้มการ

เปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินในลุ่มนํานครนายก ได้สรุปรูปแบบการใช้ประโยชน์ทีดินในลุ่ม

นํานครนายก ปี พ.ศ. 2547 พบว่า พืนทีเกษตรกรรมส่วนมากจะมีการเกาะกลุ่มกันในแต่ละประเภท

ชนิดของการทําการเกษตรในชนิดเดียวกันเช่น การปลูกข้าว จะปลูกในพืนทีใกล้ ๆ หรือติดกัน หรือ

พืชไร่ พืชสวน จะปลูกในชนิดพืชเดียวกันในพืนทีใกล้ ๆ กัน สําหรับพืนทีป่าไม้โดยส่วนพืนทีป่า
ไม้จะเกาะกลุ่มกัน แต่มีป่าไม้เสือมโทรม หรือสวนป่าจะกระจายอยู่บริเวณพืนทีลุ่มนํานครนายก 
ส่วนพืนทีชุมชนนันส่วนใหญ่พืนทีชุมชนจะตังกระจุกตัวกันมากในพืนทีตัวเมือง และบางส่วนจะ
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ตังอยู่กระจายทัวบริเวณลุ่มนํานครนายก และพืนทีแหล่งนําจะกระจายตัวกัน แต่แหล่งนําบางพืนที

จะกระจุกตัวกัน ในบริเวณทีนํามีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้นํา 

 

6.3  ข้อเสนอแนะ 

 

  6.3.1  ข้อเสนอแนะทีได้จากการศึกษา 

6.3.1.1  ด้านทรัพยากรดิน 

เพือให้ทรัพยากรดิน สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน ควรมีมาตรการลดผลกระทบ

สิงแวดล้อม ในพืนทีโครงการ ดังนี 

1)  มาตรการจัดการดินบนทีทีอยู่ระดับสูงกว่าทีราบนําท่วมถึง เนืองจาก

ลักษณะของดินทีพบในภูมิประเทศทีเป็นทีดินส่วนใหญ่ มีเนือดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง จึงมี

ความสามารถในการอุ้มนําตํา และมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํา ดังนันการจัดการดินทีสําคัญใน

บริเวณนี คือ การเพิมธาตุอาหารพืช และเพิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณพืนที

นาซึงเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง มีความสามารถในการอุ้มนําตํา และมีธาตุอาหารตํา นอกจากนี

จะต้องมีการจัดการพืชให้เหมาะสม ซึงควรเป็นระบบการปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดแทนการปลูกพืช

ชนิดเดียว โดยควรปลูกทังไม้ผล พืชไร่ ไม้ใช้สอย หรือพืชผัก เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูก

พืชสลับ การปลูกพืชไร่แซมไม้ผลหรือไม้ยืนต้น เป็นต้น โดยเน้นการปลูกพืชตระกูลถัวร่วมด้วย

เพือช่วยในการบํารุงดิน 

สําหรับพืนทีบางแห่งสามารถทํานาได้ หากมีการจัดการทีเหมาะสม บริเวณ

พืนทีนานัน ภายหลังจากฤดูทํานาแล้ว อาจปลูกพืชผักต่าง ๆ หรือพืชตระกูลถัวก็ได้ นอกจากนีอาจ

ทําการเกษตรแบบผสมผสาน หรือไร่นาส่วนผสม  

ควรมีการยกร่องในสวนไม้ผล โดยยกร่องขึนเล็กน้อยในพืนทีดอน และยก

ร่องสูงในพืนทีราบลุ่ม เพือช่วยให้ดินมีการระบายนําทีดีขึนในสวนผลไม้ จะทําให้ผลผลิตเพิมมาก

ขึนและมีคุณภาพ ช่วยลดโรคและแมลงทีมาพร้อมกับนําท่วมขัง 

2)  มาตรการป้องกันการเสือมโทรมของทรัพยากรดินและการสะสมสารพิษ

ตกค้างทางการเกษตรในดิน ในการใช้ประโยชน์ทีดินอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะใช้ปลูกพืชชนิดเดียว 

(Mono cropping) อย่างต่อเนือง มีแนวโน้มทีดินจะเสือมคุณภาพและถูกรบกวนโดยโรค แมลง และ

วัชพืช รวมทังจะมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพือกําจัดศัตรูพืชมากขึน ปุ๋ยและสารเคมีทีใช้ไม่หมดและ

ยังไม่สลายตัวจะสะสมอยู่ในดินและนํา จะสร้างภาวะมลพิษให้แก่ดินและนํา 
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ดังนัน ควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดปัญหาดังกล่าวต่อทรัพยากรดิน 

(กรมชลประทาน, 2538)  โดยการส่งเสริมให้ทําการเกษตรแบบยังยืน มีการกําหนดระบบการปลูก

พืชทีเหมาะสม และเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีการทางชีวภาพ หรือการใช้

สารเคมีทีสลายตัวโดยกระบวนการทางธรรมชาติได้เร็ว นอกจากนีควรส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสดให้มากขึน หรือการบํารุงดินทีเป็นอินทรียวัตถุ 

ตลอดจนปุ๋ยชีวภาพอย่างแพร่หลาย ซึงประกอบด้วย เชือ Anabaena Siamemis Notoc และ Calotrix 

Spp. ซึงสามารถเพิมผลผลิตพืชได้ 

ส่วนการลดการปนเปือนของสารเคมี สามารถทําได้โดยการเลือกใช้พันธ์ุ

พืชทีปราศจากโรคพืช เพือลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมให้มีการใช้สารจุลชีวภาพในการกําจัด

ศัตรูพืช ปัจจุบันทีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ สารทีผลิตจากเชือแบคทีเรีย มีฤทธิในการฆ่า

แมลงหนอนหนังเหนียว หนอนใยผัก และสารทีผลิตจากเชือราในการป้องกัน กําจัดโรคโคนเน่า

ของทุเรียน นอกจากนียังมีการแนะนําให้ใช้ไส้เดือนฝอยและสารสกัดจากพืชต่าง ๆ เช่น สะเดา ขิง 

ข่า ตะไคร้ เป็นต้น 

6.3.1.2  ด้านการใช้ประโยชน์ทีดิน 

เพือให้เกิดการใช้ประโยชน์ทีดินอย่างสูงสุด ควรมีมาตรการลดผลกระทบ

สิงแวดล้อม ในพืนทีโครงการ ดังนี 

1) กรมชลประทานควรจะต้องประสานงานกับกรมพัฒนาทีดิน เพือให้

ความรู้แก่ประชาชนเกียวกับวิธีการปรับปรุงดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทังประสานงานกับ

กรมส่งเสริมการเกษตร เพือจะได้เลือกชนิดพรรณพืชทีปลูกให้เหมาะสมกับสภาพของดิน 

ภูมิอากาศและความต้องการของตลาด ทังนีเพือให้ได้ผลผลิตสูงสุด รวมทังสามารถจําหน่ายผลผลิต

ได้โดยไม่มีปัญหาในเรืองความต้องการของตลาด 

2) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทําการเกษตรแบบผสมผสานหรือโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ เนืองจากพืนทีบางส่วนเป็นหมู่บ้านผสมกับไม้ผล จึงควรมีการจัดการพืนทีให้

เป็นระบบ เพือจะได้เกิดประโยชน์และสามารถใช้ประโยชน์ทีดินได้อย่างยังยืน 

3) ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการทําเกษตรอินทรีย์ เพือให้ประชาชน

ลดการใช้สารเคมีทังสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรในการ

กําจัดศัตรูพืช(โรคพืชและแมลง) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เนืองจาก

ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เอง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของ

ดินให้ดีขึน ยังเป็นการช่วยลดรายจ่ายทีจะต้องซือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ลง และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะไม่
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ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเหมือนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ รวมทังไม่มีผลตกค้างซึงเป็นพิษแก่

สภาพแวดล้อมและประชาชนผู้ใช้เหมือนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

4)  แนวทางในการจัดการการใช้ประโยชน์ทีดินในอนาคต เนืองจากปัญหา

การใช้พืนทีบางพืนทีไม่เหมาะสมในพืนทีโครงการ กิจกรรมใด ๆ ทีเกิดขึนจากการกระทําของ

มนุษย์จะต้องเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรก และศึกษามาตรการการใช้ทีดินในรูปแบบ

ต่าง ๆ ทังทีเป็นพืนทีสูงและพืนทีราบ และแผนงานในการจัดการฟืนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมต่อไปเพือจะได้เป็นแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนทีเป็นพืนทีต้นนํา

ลําธารให้มีปริมาณ และสัดส่วนให้สมดุลกับธรรมชาติ เพือเป็นการป้องกันมิให้พืนทีตอนบนเกิด

การพังทลายได้ง่าย และยังช่วยเก็บกักนําเพือระบายให้กับพืนทีตอนล่างได้อย่างพอเพียงต่อไป โดย

การฟืนฟูแหล่งป่าไม้เสือมโทรมและการปลูกป่าทดแทน การอนุรักษ์ส่วนทีเป็นพืนทีป่าอนุรักษ์ จะ

ควบคุมกิจกรรมซึงเกิดจากมนุษย์ โดยการออกกฎหมายหรือมาตรการทีเกียวข้องกับป่าไม้อย่าง

เคร่งครัด และในด้านเกษตรให้หน่วยงานทีเกียวข้องนําเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิมผลผลิตต่อ

หน่วยพืนที ตลอดจนควบคุมวิธีปฏิบัติให้เป็นตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์

ดินและนํา 

6.3.1.3  ความสอดคล้องการใช้ประโยชน์ทีดินกับความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 

ประชาชนควรศึกษาเขตการใช้ทีดินของกรมพัฒนาทีดินก่อนวางแผนการใช้

ประโยชน์ทีดิน เพราะทางกรมพัฒนาทีดินจัดทําแผนทีเขตการใช้ทีดินจากการศึกษาข้อมูล

ทรัพยากรดิน ความเหมาะสมของสมบัติดิน การใช้ประโยชน์ทีดิน รวมทังข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ

สังคม เพือใช้ประโยชน์ทีดินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

6.3.1.4  การประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานทีเกียวข้องควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพืนที ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรดิน พร้อมทังชีแนะให้ประชาชนเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์ในการช่วยฟืนฟู

ศักยภาพทางธรรมชาติของพืนที รวมทังการเพาะปลูกเพือให้การใช้ทีดินเป็นไปอย่างยังยืนและ

ตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจําวันได้ 

 

  6.3.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

  ในการศึกษาครังต่อไป ควรทําการปรับปรุงและศึกษาเพิม ดังต่อไปนี 

6.3.2.1  การศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ทีดินและการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์

ทีดินในอนาคต การนําข้อมูลทีได้มาโดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลให้

ถูกต้อง โดยการทําการสํารวจภาคสนามเพือเปรียบเทียบกับข้อมูลทีได้จาการวิเคราะห์ด้วยระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตร์ ว่าแปลข้อมูลถูกต้องหรือไม่ เนืองจากว่าเป็นข้อมูลทีมีความสําคัญทีจะต้อง

นําไปศึกษาต่อไป 

6.3.2.2  หน่วยงานทีเกียวข้องควรจัดทําประชาพิจารณ์กับประชาชนในพืนทีทีได้รับ

ผลกระทบจากโครงการเขือนขุนด่านปราการชล อย่างต่อเนือง เพือให้ทราบถึงผลการติดตามการใช้

ประโยชน์ทีดินและแผนการลดผลกระทบสิงแวดล้อมได้ดียิงขึน ว่าประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์

และผลกระทบมากน้อยเพียงใดจากการเปิดดําเนินการของโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

6.3.2.3  โครงการเขือนขุนด่านปราการชล เป็นโครงการใหญ่มีการลงทุนสูง 

หน่วยงานทีเกียวข้องควรส่งเสริมการวิจัย และทําการประเมินผลสัมฤทธิของโครงการเป็นระยะ ๆ 

ทุก 3 ปี เพือให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์จากโครงการเขือนขุนด่านปราการชลอย่างชัดเจน และ

ต่อเนือง อีกทังยังสามารถนําข้อมูลมาสนับสนุนในการพัฒนาโครงการอืน ๆ ต่อไป 

6.3.2.4  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า เขตการใช้ทีดินในพืนทีโครงการส่วนใหญ่ คือ 

เขตเกษตรกรรม ซึงสามารถทํารายได้ให้กับประชาชนเป็นจํานวนมาก จึงควรมีการสํารวจเขตการ

ใช้ทีดินเฉพาะเขตเกษตรกรรมและจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ทีดินให้ชัดเจน สําหรับ

การศึกษาในครังต่อไป 

6.3.2.5  ในการศึกษาแนวโน้มของการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิน ในพืนที

โครงการเขือนขุนด่านปราการชลครังต่อไป ผู้ศึกษาอาจจะต้องใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้าน

กายภาพ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น เพือวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้องต่อการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินมากทีสุด 
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รายชือผู้ให้สัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

ลําดับที  ชือสกุล  หมู่ที  หมู่บ้าน  ตําบล 

1 นายธนกฤต ไพวงศ์  1  บ้านท่าด่าน หินตัง 

2 นายประทวน สอนวงศ์  2  บ้านท่าด่าน หินตัง 

3 นายทองหล่อ คลองบ่อ  4  บ้านท่าชัย หินตัง 

4 นายสมหมาย พูลมงคล  5  บ้านหุบเนย หินตัง 

5 กํานันเกียรติ วังยายฉิม  6  บ้านคลองยายฉิม หินตัง 

6 นายศุภชัย คิดตรง  7  บ้านบุ้งเข้ หินตัง 

7 นายอดินันท์ สมตน  8  บ้านคลองสีเสียด หินตัง 

8 นายสมชาย อ่างทอง  9  บ้านวังยาง หินตัง 

9 นายสงัด นิลชิด  4  บ้านหนองปราจีน  บ้านใหญ่ 

10 กํานันสราวุธ คมขํา  6  บ้านใหญ่ บ้านใหญ่ 

11 นายสันติ ขันธ์ทอง  1  บ้านคีรีวัน ศรีนาวา 

12 นายปรีชา จันทอนธิมุก  2  บ้านศรีนาวา  ศรีนาวา 

13 นายสาธิต ขาวละมัย  3  บ้านหนองโพธิ  ศรีนาวา 

14 นายทินกร โพธิกาศ  4  บ้านไร่ ศรีนาวา 

15 ร.ต.สุรศักดิ แสงดี  5  บ้านหนองจิก  ศรีนาวา 

16 กํานันสุรพล จันศิริ  6  บ้านสบกเขียว  ศรีนาวา 

17 นายบุญเรียง กัณหา  8  บ้านท่าซุง ศรีนาวา 

18 นายสุเมธ ภุมมาลี  1  บ้านเกาะหวาย  เกาะหวาย 

19 นายวีระพงษ์ เขมะเพ็ชร  2  บ้านคลองตะเคียน  เกาะหวาย 

20 นายบุญยัง จันทร์ศรี  1  บ้านห้วยโรง  เกาะโพธิ 

 



ภาคผนวก ข 
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แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้นําชุมชน 

เรือง การติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ทีดินระยะหลังการก่อสร้าง   

โครงการเขือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

 
 

ผู้สัมภาษณ์........................................................................... 

วันทีสัมภาษณ์..................................................................... 
 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1  ชือ – นามสกุล  ............................................................................................................  

1.2  อายุ.................................................................................................................................. 

1.3  ตําแหน่ง........................................................................................................................ 

1.4  ระยะเวลาการทํางาน................................................................................................... 

1.4  ทีอยู่................................................................................................................................. 

1.5  อาศัยอยู่ในพืนทีดังเดิม............................................................................................... 
 

2.  ข้อมูลเกียวกับการใช้ประโยชน์ทีดิน 

2.1  ความรู้เกียวกับดินและคุณสมบัติของดินในพืนที 

2.2  การใช้ประโยชน์ทีดินและการประกอบอาชีพของประชาชน ก่อน ปี พ.ศ. 2541 

2.3  การใช้ประโยชน์ทีดินในปัจจุบันของประชาชนในพืนที 
 

3.  ความคิดเห็นต่อการใช้ประโยชน์ทีดิน หลังจากโครงการเขือนขุนด่านปราการชลเปิดดําเนินการ 

3.1  การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินของประชาชนในพืนที หลังจากโครงการเขือนขุน

ด่านปราการชลเปิดดําเนินการ 

3.2  การได้รับประโยชน์ของประชาชนในพืนที หลังจากโครงการเขือนขุนด่านปราการชลเปิด

ดําเนินการ 
 

4.  ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการเปิดดําเนินการของโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

4.1  ปัญหาจากการเปิดดําเนินการของโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 

4.2  ข้อเสนอแนะจากการเปิดดําเนินการของโครงการเขือนขุนด่านปราการชล 



ภาคผนวก ค 
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ตารางที ค.1  การจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดิน (Land Use Classification) 

 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

U  พืนทีชุมชนและ U1  ตัวเมืองและย่านการค้า  

สิงปลูกสร้าง  City, Town, Commercail  

Urban and  U2  หมู่บ้าน Village U200  ร้าง  Abandon 

Builtup land  U201  หมู่บ้าน  Village 

  U202  หมู่บ้านชาวไทยภูเขา Hill tribe village 

 U3  สถานทีราชการและ

สถาบันต่าง ๆ  

Institutional land 

 

 U4  สถานีคมนาคม U401  สนามบิน  Airport 

 Transportation, U402  สถานีรถไฟ  Railway station 

 Communication and  U403  สถานีขนส่ง Bus station 

 Utillity U404  ท่าเรือ  Harbour 

  U405  ถนน  Road 

 U5  ย่านอุตสาหกรรม U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 

 Industrial land Abandon Factory 

  U501  นิคมอุตสาหกรรม Industrial estate 

  U502  โรงงานอุตสาหกรรม Factory 

 U6  อืน ๆ Other U601  สถานทีพักผ่อนหย่อนใจ  

   Recreation area 

   U602  สนามกอล์ฟ  Golf course 

  U603  สุสาน, ป่าช้า Cemetery 

  U604  ศูนย์อพยพ  Refugee camp 

   U605  สถานีบริการนํามัน Gassoline station 
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ตารางที ค.1  (ต่อ) 

 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

A  พืนทีเกษตรกรรม A1  นาข้าว  Paddy field A100  นาร้าง  Abandoned 

Agricultural land   A101  นา Rice paddy 

 A2  พืชไร่  Field crop A200  ไร่ร้าง  Abandoned 

  A201  พืชไร่ผสม  Mixed 

  A202  ข้าวโพด  Corn 

  A203  อ้อย  Sugarcane 

  A204  มันสําปะหลัง  Cassava 

  A205  สับปะรด  Pineapple 

  A206  ยาสูบ  Tabacco 

  A207  ฝ้าย  Cotton 

  A208  ถัวเขียว  Mungbean 

  A209  ถัวเหลือง  Soybean 

  A210  ถัวลิสง  Peanut 

  A211  ปอแก้ว ปอกระเจา  Kenaf, Jute 

  A212  ถัวดํา ถัวแดง Black bean, Red bean 

  A213  ข้าวฟ่าง  Sorghum 

  A214  ละหุ่ง  Castor bean 

  A215  งา  Sesame 

  A216  ข้าวไร่  Upland rice 

  A217  มันฝรัง  Potato 

  A218  มันแกว  Jam potato 

  A219  มันเทศ  Sweet potato 

  A220  แตงโม Watermelon 

  A221  ลูกเดือย  Millet 
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ตารางที ค.1  (ต่อ) 

 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

  A222  ขิง  Ginger 

  A223  กะหลําปลี  Cabbage 

  A224  มะเขือเทศ  Tomato 

  A225  ว่านหางจรเข้  Aloevera 

  A226  ป่านศรนารายณ์  Agave 

  A227  ปอสา  Paper mulberry 

  A228  ทานตะวัน  Sunflower 

  A229  พริก  Chili 

  A230  ข้าวสาลี  Wheat 

  A231  ข้าวบาร์เลย์  Barley 

  A232  ข้าวไรย์  Rye 

  A233  ฝิน  Opium 

  A234  กัญชา  Marihuana 

  A235  กระเจียบ  Roselle 

  A236  เผือก  Taro 

 A3  ไม้ยืนต้น  Perennial A301  ไม้ยืนต้นผสม  Mixed 

  A302  ยางพารา  Para rubber 

  A303  ปาล์มนํามัน  Oil palm 

  A304  ยูคาลิปตัส  Eucalyptus 

  A305  สัก  Teak 

  A306  สะเดา  Magosa 

  A307  สนประดิพัทธิ  Casuarina 

  A308  กระถิน  Acacia 

  A309  ประดู่  Pterocarpus sp. 
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ตารางที ค.1  (ต่อ) 

 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

  A310  ซ้อ  Gmelwa  sp. 

  A311  ไม้ชายเลน  Mangrove 

  A312  กาแฟ  coffee 

  A313  ชา  Tea 

  A314  หม่อน  Mulberry 

  A315  ไผ่  Bamboo 

  A316  นุ่น  Kapok 

  A317  หมาก  Betel palm 

  A318  จามจุรี  Rain tree 

  A319  ตีนเป็ด  Cerlera sp. 

  A320  เปล้า  Croton sp. 

  A321  ยมหอม 

  A322  กฤษณา  agalloch 

 A4  ไม้ผล  Orchard A401  ไม้ผลผสม  Mixed 

  A402  ส้ม  Orange 

  A403  ทุเรียน  Durian 

  A404  เงาะ  Rambutan 

  A405  มะพร้าว  Coconut 

  A406  ลินจี   Linchi 

  A407  มะม่วง  Mango 

  A408  มะม่วงหิมพานต์  Cashew 

  A409  พุทรา  Jujube 

  A410  น้อยหน่า  Custard apple 

  A411  กล้วย  Banana 
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ตารางที ค.1  (ต่อ) 

 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

  A412  มะขาม  Tamarind 

  A413  ลําไย  Longan 

  A414  ฝรัง  Guava 

  A415  มะละกอ  Papaya 

  A416  ขนุน  Jack fruit 

  A417  กระท้อน  Santol 

  A418  ชมพู่  Rose Apple 

  A419  มังคุด  Mangosteen 

  A420  ลางสาด ลองกอง  Langsat 

  A421  ระกํา สละ  Rakum, Sala 

  A422  มะนาว  Lime 

  A423  ไม้ผลเมืองหนาว  Subtropical fruit 

  A424  มะขามเทศ  Manila Tamarind 

  A425  มะกอกนํา  Olive 

  A426  แก้วมังกร  Dragon fruit 

 A5  พืชสวน  Horticulture A501  พืชสวนผสม  Mixed 

  A502  พืชผัก  Truck crop 

  A503  ไม้ดอก  Floricultural 

  A504  องุ่น  Vine 

  A505  พริกไทย  Pepper 

  A506  สตรอเบอรี  Strawberry 

  A507  เสาวรส  Passion fruit 

  A508  แรสเบอรี  Raspberry 

  A509  พืชสมุนไพร Herbs 
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ตารางที ค.1  (ต่อ) 

 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A510  นาหญ้า  Grass plantation 

   A511  หน่อหวาย  Rattan shoot 

 *A6  ไร่หมุนเวียน   A600  ไร่ร้าง  Bush Fallow 

 Swidden cultivation รหัสระดับ 3 เช่นเดียวกับ A2 

 A7  ทุ่งหญ้าเลียงสัตว์และ A701  ทุ่งหญ้าเลียงสัตว์  Pasture 

 โรงเรือนเลียงสัตว์ A702  โรงเรือนเลียงโค กระบือ และม้า 

 Pasture and farm house Cattle farm 

  A703  โรงเรือนเลียงสัตว์ปีก  Poultry farm house 

  A704  โรงเรือนเลียงสุกร  Swine farm house 

 A8  พืชนํา  Aquatic plant A801  พืชนําผสม  Mixed 

  A802  กก  Reed 

  A803  บัว  Lotus 

  A804  กระจับ  Water chestnut 

  A805  แห้ง  Water chestnut 

  A806  ผักบุ้ง  Water spinach 

  A807  ผักกะเฉด  Watercress 

 A9  สถานทีเพาะเลียงสัตว์นํา A900  สถานทีเพาะเลียงสัตว์นําร้าง Abandoned 

 Aquacultural land A901  สถานทีเพาะเลียงสัตว์นําผสม Mixed 

  A902  สถานทีเพาะเลียงปลา  Fish farm 

  A903  สถานทีเพาะเลียงกุ้ง  Shrimp farm 

  A904  สถานทีเพาะเลียงปู หอย  

  Crab/ Shellfish farm 

  A905  ฟาร์มจระเข้  Crocodile farm 
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ตารางที ค.1  (ต่อ) 

 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

 *A0  เกษตรผสมผสาน/  

 ไร่นาสวนผสม  

 Integrated farm/ Diversified farm  

F  พืนทีป่าไม้  F1  ป่าดิบ  Everygreen forest F100  ป่ารอสภาพฟืนฟู  Disturbed 

Forest land   F101  ป่าสมบูรณ์  Dense 

 F2  ป่าผลัดใบ  Deciduous forest F200  ป่ารอสภาพฟืนฟู  Disturbed 

  F201  ป่าสมบูรณ์  Dense 

 F3  ป่าเลน  Mangrove forest F300  ป่ารอสภาพฟืนฟู  Disturbed 

  F301  ป่าสมบูรณ์  Dense 

 F4  ป่าพรุ  Swamp forest F400  ป่ารอสภาพฟืนฟู  Disturbed 

  F401  ป่าสมบูรณ์  Dense 

 F5  สวนป่า  Forest  Plantation F500  ป่ารอสภาพฟืนฟู  Disturbed 

  F501  ป่าสมบูรณ์  Dense 

 F6  วนเกษตร  AgroForestry พืนทีปลูกป่าร่วมกับการเกษตร 

W  พืนทีนํา  W1  แหล่งนําธรรมชาติ W101  แม่นําลําคลอง River, Canal 

Water Body  Natural water body W102  ทะเลสาบ บึง Lake 

 W2  แหล่งนําทีสร้างขึน   W201 อ่างเก็บนํา  Reservoir 

 Reservoir (Builtup) W202 บ่อนําในไร่นา  Farm pond 

  W203 คลองชลประทาน   

   Irrigation canal 

M  พืนทีเบ็ดเตล็ด M1  ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ   M101  ทุ่งหญ้า  Grass 

Miscellaneous  Rangeland M102  ไม้ละเมาะ  Scurb 

Land  M103  ไผ่  Bamboo 
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ตารางที ค.1  (ต่อ) 

 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

 M2  พืนทีลุ่ม Marsh and Swamp  

 M3  เหมืองแร่ บ่อขุด  Mine, pit M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า Abandoned 

  M301  เหมืองแร่  Mine 

   M302  บ่อลูกรัง  Laterite pit 

  M303  บ่อทราย  Sand pit 

  M304  บ่อดิน  Soil pit 

 M4  อืน ๆ  Other M401  นาเกลือ  Salt flat 

  M402  หาดทราย  Beach 

  M403  ทีหินโผล่  Rock out crop 

  M404  ทีทิงขยะ  Grabage dump 

  M405  พืนทีถม  Bared land 

 

แหล่งทีมา:  กรมพัฒนาทีดิน, 2549. 

 

หมายเหตุ:  1)  การเขียนสัญลักษณ์ผสม ใช้เครืองหมายดังนี 

X/Y พืนทีการใช้ประโยชน์ทีดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประกอบ 50% ต่อ 50% 

X  พืนทีการใช้ประโยชน์ทีดิน 1 ครังต่อปี 

X+Y พืนทีการใช้ประโยชน์ทีดิน 2 ครังต่อปี 

X+Y+Z พืนทีการใช้ประโยชน์ทีดิน 3 ครังต่อปี 

2)  แผนทีโครงการชลประทานได้มาจาก กรมชลประทานและหน่วยงานอืนทีรับผิดชอบ 

3)  * หมายถึง การจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดินในระดับโครงการเท่านัน 
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4)  พืนทีทีเคยทําการเกษตรกรรมแต่ปล่อยทิงร้างมานาน เนืองจากดินไม่เหมาะสม หรือ

พืนทีทีดินมีความอุดมสมบูรณ์ตําโดยธรรมชาติ ใช้สัญลักษณ์ M101 สําหรับพืนทีทีมี

หญ้าเป็นส่วนใหญ่และ M102 สําหรับพืนทีทีเป็นไม้พุ่มหรือไม้พุ่มสลับหญ้าบางส่วน 

5)  ขนาดของหน่วยแผนทีการใช้ทีดินทีเล็กทีสุดสําหรับลงบนแผนทีคือ 0.25 ตาราง

เซนติเมตร (0.5 x 0.5 ซม. หรือพืนที 40 ไร่ บนแผนทีมาตราส่วน 1:50,000) 

6)  สําหรับพืนทีทีมีการชลประทานใส่ I ไว้หน้าสัญลักษณ์ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ

เท่านัน 

7)  งานในระดับจังหวัด ไม่ต้องจําแนกชนิดป่าไม้ทุกประเภท 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

 

ชือ–นามสกุล 

 

นางสาวกมลรัช ขุนไชยา 

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต  

คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีทีสําเร็จการศึกษา 2545 

 









