
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
(Work Manual) 

  
กระบวนการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  

ส้านักงานพัฒนาทีด่ินเขต 4  
 
 

โดย 
 

นายยทุธสงค์  นามสาย 
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพฒันาทีด่ิน 

 
 

ส้านักงานพัฒนาทีด่ินเขต 4          กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 



ค้าน้า 

 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 รับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ยโสธร  ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
31,287,330  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.64 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมพัฒนาที่ดิน ;2558) พ้ืนที่
บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงโคราช ซึ่งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ มีความสูงประมาณ 
130-250 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง   สภาพภูมิประเทศในพ้ืนที่มีทั้งที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มความลาดชัน
ร้อยละ 0-2 พ้ืนที่ดอนความลาดชันร้อยละ 2-5  พ้ืนที่ภูเขา และผาชันความลาดชันมากกว่า 35 %  โดยพ้ืนที่
ดอนพบมากที่สุดคือ 18,326,484 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.57 พ้ืนที่ราบลุ่ม 8,554,405 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.34 
พ้ืนที่ภูเขา ผาชัน และพ้ืนที่ที่มีหินโผล่ 2,249,422 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.18 ของเนื้อที่ทั้งหมด (กลุ่มวางแผนการ
ใช้ที่ดิน ;2559) พ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลัก 3 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ าโขง  
 ดินปัญหาต่อการเกษตรที่พบในพ้ืนที่ประกอบด้วย 1.) ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า พืชที่ปลูกมีการ

เจริญเติบโตไม่ดี และให้ผลผลิตต่ า  ซึ่งดินส่วนใหญ่แล้วดินปัญหาชนิดต่าง     เช่น ดินทราย  ดินเค็ม  ดินตื้น 

และดินกรด ถือเป็นดินที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่ าด้วย 2.)ดินกรด เป็นดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือ

ค่า pH ต่ ากว่า 5.5  ซึ่งเป็นระดับที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการเจริญเติบโตของพืช พบดินกรดมีพ้ืนที่รวม 

18,395,741 ไร่ 3.) ดินทราย เป็นดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วน เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า 

100 เซนติเมตร  มีเนื้อที่ 4,524,698 ไร่ 4.) ดินตื้น หมายถึงดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด และเศษหิน หรือหินพ้ืน

ในระดับตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นมีเนื้อที่ 3,861,055 ไร่  5.) ดินเค็ม เป็นดินที่มีปริมาณเกลือ

ละลายน้ าได้มากเกิน จนเกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ดินเค็มมีพ้ืนที่รวม 772,688  ไร่ 

และ 6.)ดินในพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน  พบบริเวณพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งโดยทั่วไปมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 

ดินในพื้นท่ีลาดชันมีพ้ืนที ่1,103,646 ไร่ (กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ; 2559) 

เพ่ือให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต้องมีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่งมีทั้งระบบพืช 

และระบบวิธีกล  แต่เพ่ือให้การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นท่ีส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีทิศทางการด าเนินงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอด

รับกับแผนงานและการจัดสรรงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน  การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการ

จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  จึงถือว่ามีความส าคัญ  ซึ่งคู่มือนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่รับผิดชอบ

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เช่น ข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลดิน ข้อมูลลุ่มน้ า ข้อมูล

ทรัพยากรธรรมชาติต่าง   และข้อมูลแนวทางการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือการผลิตพืช รวมไปถึง

ข้อมูลแบบก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (วิธีกล) ประเภทต่าง   ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ส านักงานพัฒนาที่ดิน

เขต 4 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ส าหรับน าไปด าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
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