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กระบวนการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 มีคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า
อย่างชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการ
ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มี
คุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการทางานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้สาหรับการพัฒนา
และเรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.3 เพื่อใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการ ได้รับรู้ เข้าใจ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์ จากกระบวนงานดังกล่าว เพื่อขอรับบริการให้ตรงกับความต้องการ
1.4 เพื่อให้เกษตรกรได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า ที่ถูกต้อง สอดรับกับสภาพปัญหาของพื้นที่
และความต้องการ ช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ยั่งยืน
2. ขอบเขตคู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบั ติงานครั้ งนี้ ครอบคลุ มขั้นตอน โดยสถานีพัฒ นาที่ดินเป็นหน่ว ยงานหลักในการ วาง
แผนการดาเนินงาน รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ประชุมชี้แจงเกษตรกร รวบรวมข้อมูลความต้องการ สรุปพื้นที่
ดาเนินการ
ขออนุมัติงบประมาณ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทาหนังสือขออนุมัติเงิน ทาสัญญา ส่งมอบงาน
ทาเอกสารตรวจรั บ งาน สรุ ป ผล เบิกเงิน ส่ งมอบระบบอนุรักษ์ รายงานผลการดาเนินงาน ติดตามการใช้
ประโยชน์ หน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ในการดาเนินงาน โดกลุ่มฝ่ายสนับสนุนแผนที่ดินและแผนที่สภาพการใช้
ที่ดิน ร่วมสารวจออกแบบในพื้นที่ดาเนินการ กองแผนงานพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมาย กองคลั ง
พิจ ารณาความสอดคล้ อ งกับ งบประมาณ อธิบ ดีกรมพัฒ นาที่ดินพิจารณาลงนามอนุมัติ สถานีพัฒ นาที่ดิ น
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ดาเนินการตรวจรับงาน เบิกเงินให้ผู้รับจ้าง รายงานผลการดาเนินงานและ
ติดตามการใช้ประโยชน์
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3. ค้าจ้ากัดความ
3.1 การกร่อนดิน (soil erosion)
คือ กระบวนการหนึ่งหรือการที่ทาให้สารที่หุ้มเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือ กร่อนไปโดยตัวการ
ทางธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนาพา แบ่งได้ 2 ประเภท 1) การกร่อนดินโดย
ธรรมชาติ (geologic or natural erosion) การกร่อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมีน้าและลมเป็นตัวการสาคัญ
2) การกร่อนดินที่มีตัวเร่ง (accelerated of man-made erosion) การกร่อนที่มนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาช่วย
เร่งให้มีการกร่อนเพิ่มขึ้นจากการกร่อนตามธรรมชาติ สรุปแล้วการชะล้างพังทลายของดิน เป็นปรากฏการณ์ซึ่ง
ที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลายด้วยพลังงานที่เกิดจากน้า ลม หรือโดยเหตุอื่นใด ให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสีย
เนื้อดินหรือความอุดมสมบูรณ์ของดิน (นิวัติ ;2559)
3.2 การอนุรักษ์ดิน (soil conservation)
คือ การกระทาใดๆ ก็ตามที่จะรักษาความสามารถในการให้ผลผลิตของดินให้สูงที่สุด และสามารถใช้
ดินนั้นในการเกษตรกรรมได้นานที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการกร่อนของดินที่มีตัวเร่ง ลงให้มากที่สุดเท่าที่
จะทาได้ จนอัตราการสูญเสียดินเท่ากับอัตราการเกิดดิน เพื่อรักษาปริมาณอาหารธาตุในดิ น ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ โดยลดการสูญเสียและมีการเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด เพื่อรักษาระดับอินทรียวัตถุ โดยการควบคุมอัตรา
การสลายตัวหรือการเพิ่มเติมซากพืช เพื่อรักษาสมบัติทางฟิสิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช เพื่อ
รักษาสมบัติทางเคมีของดิน ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และเพื่อใช้น้าที่เป็นประโยชน์ (available
water) ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด (นิวัติ ;2559) โดยสรุป การอนุรักษ์ดินและน้าหมายความว่า การกระทาใดๆ
ที่มุ่งให้เกิดการระวังป้องกันรักษาดินและที่ดิน ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมสูญเสีย รวมถึงรักษาปรับปรุงความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และการรักษาน้าในดินหรือ บนผิ วดินให้คงอยู่ เพื่อรักษาดุลธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ที่ดินในทางการเกษตรกรรม
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าเป็นกิจกรรมหลักในการอนุรักษ์ดินและน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ใน
การอนุรักษ์ดินและน้าโดยวิธีกลเป็นหลัก และมีวิธีพืชร่วมหรือผสมผสานด้วย ดาเนินการในเขตพัฒนาที่ดิน เพื่อ
แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินจากการชะล้างพังทลายของดินในที่ดอน และเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินหรือเก็บกักความชื้นในที่ลุ่ม
3.3 การปรับรูปแปลงนา กรมพัฒนาที่ดิน (2555) ให้ข้อมูลว่า เป็นหนึ่งในมาตรการวิธีกลของการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่นาโดยการใช้ระบบคันดินและคูระบายน้าเพื่อ ปรับสภาพพื้นที่นาให้มีความ
เหมาะสมหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น สามารถแก้ไขพื้นที่นาที่เป็นดินเค็มได้ด้วย โดย
คันดิน และคูระบายน้ าจะช่วยชะล้างเกลื อบริเวณรากข้าว และควบคุมความเค็ม ของดินในนา บนคันดิน ที่
เกิดขึ้นจากการปรับรูปแปลงนาสามารถใช้ปลูกต้นไม้โตเร็วตามความเหมาะสมกับระดับความเค็ม ของดิน และ
ตามที่เกษตรกรต้องการ ชนิดของไม้โตเร็วที่สาคัญ เช่น กระถินออสเตรเลีย ยูคาลิปตัส สะเดา และ
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ขี้เหล็ก เป็นต้น และ ไชยสิทธิ์ (2545) ให้ข้อมูลการปรับรูปแปลงนาว่า เป็นการขยายกระทงนาให้มีขนาดใหญ่
ขึ้น ปรับระดับแปลงนาให้ราบเรียบสม่าเสมอ ไม่มีที่ต่าที่สูง และไม่ลาดเอียงพร้อมทั้งทาคันนาขนาดใหญ่เพื่อ
ปลูกต้นไม้ยืนต้นและพืชอื่นๆ สามารถขังน้าได้ลึกในระดับสม่าเสมอ ขังน้าได้นานและปริมาณมากขึ้น การปรับ
รูปแปลงนาเป็นหนึ่งในมาตรการที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่นาตามแนวทาง
พระราชดาริเกษตรทฤษฎีใหม่ และการทาเกษตรผสมผสาน บนคันนาที่ปรับขึ้นใหม่ได้มีการพัฒนาจากการปลูก
ไม้โ ตเร็ ว ทั่ว ๆ ไป เป็ น การปลู กไม้ผ ลเศรษฐกิจอื่น ๆ ตลอดจนไม้ป่า ที่มีค่า ทางเศรษฐกิจมาปลู กร่ ว มด้ว ย
สามารถสร้างรายได้เสริมสู่ครอบครัวเกษตรกรได้เป็นอย่างดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นการช่วยลดความ
เสี่ยงด้านเศรษฐกิจจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันการปรับรูปแปลงนาเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร
และนาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเพิ่มมากขึ้น แม้จะมีการลงทุนเพิ่มในการปรับรูปแปลงนาก็ยินดี
4. กิจกรรมภายใต้การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญหลัก ได้แก่ การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
การดูแลรักษาและการปรับปรุงบารุงดินให้เหมาะสม ดังนี้
4.1 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งสามารถดาเนินการได้ทั้งการใช้วิธีการปลูกพืช เช่น การ
ปลูกหญ้าแฝก การใช้แถบพืช การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชตามแนวระดับ และการ
ปลูกพืชสลับ เป็นต้น อีกวิธีหนึ่งคือวิธีกล เช่น การทาคันดิน การทาขั้นบันไดดิน การปรับรูปแปลงนา เป็นต้น
4.2 การปรั บ ปรุ งบ ารุงดิน เป็นการปรับปรุงสมบัติของดิน ทั้งทางกายภาพและเคมี ให้ มี ความ
เหมาะสมต่อการปลู กพืช เช่น การไถกลบตอซังพืช การใช้ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ช นิดต่าง ๆ และปุ๋ยเคมี การ
ปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดินด้วยวัสดุปูน
อย่างไรก็ตามกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ที่สาคัญประกอบด้วย
1.) การปรับรูปแปลงนา เป็นการขยายกระทงนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ปรับระดับแปลงนาให้ราบเรียบ
สม่าเสมอ ไม่ มีที่ ต่าที่สู ง และไม่ล าดเอีย งพร้อ มทั้ งท าคั นนาขนาดใหญ่เ พื่อ ปลู กต้ นไม้ยื นต้ นและพืช อื่น ๆ
สามารถขังน้าได้ลึกในระดับสม่าเสมอ ขังน้าได้นานและปริมาณมากขึ้น การปรับรูปแปลงนาเป็นหนึ่งใน
มาตรการที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่นาตามแนวทางพระราชดาริเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และการทาเกษตรผสมผสาน บนคันนาที่ปรับขึ้นใหม่ได้มีการพัฒนาจากการปลูกไม้โตเร็วทั่ว ๆ ไป
เป็นการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจอื่น ๆ ตลอดจนไม้ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจมาปลูกร่วมด้วย สามารถสร้างรายได้เสริม
สู่ครอบครัวเกษตรกรได้เป็นอย่างดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจจากการ
ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันการปรับรูปแปลงนาเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและนาไปปฏิบัติในพื้นที่ของ
ตนเพิ่ ม มากขึ้ น แม้ จ ะมี ก ารลงทุ น เพิ่ ม ในการปรั บ รู ป แปลงนาก็ ยิ น ดี รู ป แบบของ การปรั บ รู ป แปลงนาที่
ดาเนินการในพื้นที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 มีอยู่ 3 แบบ ดังนี้คือ
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(1) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เป็นการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าระบบวิธีกลวิธี
หนึ่ง โดยใช้เครื่องจักรกลเข้ามาดาเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่นาข้าวที่มีการท่วมขังของน้าไม่สม่าเสมอ การปรับ
รูปแปลงนาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยปรับระดับของพื้นที่ให้มีความสม่าเสมอ และระดับน้าสมดุลจึงทาให้ข้าว
ได้รับน้าอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมในพื้น
ที่ดินทรายหรือดินร่วนปนทรายที่มีความลาดชัน 0 - 2 เปอร์เซ็นต์ โดยออกแบบให้คันดินสูง 0.50 - 0.70 เมตร
ฐานคันดินล่างกว้าง 2.0 เมตร ฐานคันดินบนกว้าง 1.50 เมตร (ไชยสิทธิ์ ; 2545.) หลักในการดาเนินการปรับรูป
แปลงนาลักษณะที่ 1 คือการลบคันนาเดิมที่มีขนาดเล็ก และมีผืนนาแปลงเล็ก แล้วสร้างคันนาขึ้นใหม่โดยให้มี
ขนาดกว้างและสูงกว่าเดิม (โสภณ ; 2555) เป็นคันดินที่สร้างขึ้นโดยให้ระดับของดินอยู่ในระดับเดียวกัน และให้
มีทางระบายน้าออกได้สะดวก วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้าที่ไหลบ่ามาไว้เป็นช่วงๆ และบนตัวคันนาสามารถปลูก
พืชชนิดต่างๆ เช่น ไม้ผล-ไม้ยืนต้น พืชไร่ และพืชผัก ความสูงและความกว้างของคันนาหรือคันดินจะผันแปรไป
ตามลักษณะดิน พื้นที่ดินและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน้าฝนที่ตกลงมาหรือปริมาณน้าที่จะเก็บกัก
หรือระบายออก อย่างไรก็ตามความสูงและความกว้างของคันนาหรือคันดินจะผันแปรไปตามลักษณะดิน พื้น
ที่ดินและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน้าฝนที่ตกลงมาหรือปริมาณน้าที่จะเก็บกักหรือระบายออก แต่
แบบมาตรฐานของคันดินที่ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 ซึ่งออกแบบโดยสานักวิศวกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน และมีการก่อสร้างกันในปัจจุบัน คือคันดินสูง 0.50 เมตร ฐานคันดินล่างกว้าง 2.00 เมตร ฐาน
คันดินบนกว้าง 1.50 เมตร และมีปริมาตรดินประมาณ 875 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลเมตร
(2) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 มีลักษณะเป็นคันดินที่สร้างขึ้นโดยให้ระดับของคัน
ดินอยู่ในระดับเดียวกันตลอด เช่นเดียวกับแบบที่ 1 แต่มีการขุดคูน้าเพื่อเก็บกักน้าและระบายน้า โดยการขุดดิน
ทาเป็นคูแล้วเอาดินนั้นขึ้นมาทับถมเป็นคันดิน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้า ระบายน้าและส่งน้าในแปลงปลูกพืช
บนคันดินยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ได้เช่นเดียวกับแบบที่ 1 การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ของพื้นที่ยัง
ใช้เพื่อทานา สาหรับลักษณะความลึกและความกว้างของคูที่จะขุดดินขึ้นมาถมเป็นคันจะผันแปรไปตามลักษณะ
ดิน แบบมาตรฐานของคันดินหรือคันนาที่เกิดจากการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 ซึ่งออกแบบโดยสานัก
วิศวกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และมีการก่อสร้างกันในปัจจุบัน คือ ขุดคูลึก 0.80 เมตรฐานล่าง
คูกว้าง 1.20 เมตร ฐานบนคูกว้าง 2.00 เมตร และมีปริมาตรดินประมาณ 1,280 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลเมตร
(3) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 มีลักษณะคันดินที่สร้างขึ้นโดยให้ระดับของคันดิน
อยู่ในระดับเดียวกัน ทาโดยการขุดดินขึ้นให้เป็นคูน้าทั้งสองด้านแล้วนาดินนั้นมาถมเป็นคันดิน วัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บกักน้าและระบายน้าในพื้นที่ราบและราบลุ่ม บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ผล-ไม้ยืนต้นแบบ
แถวเดียวขนาดของร่องปลูกไม้ผลจะผันแปรไปตามลักษณะดิน การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 นี้สามารถออก
แบบต่อเนื่องทาเป็นแปลงใหญ่ๆได้ แบบมาตรฐานของคันดินหรือคันนาที่เกิดจากการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่
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3 ซึ่งออกแบบโดยสานักวิศวกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และมีการก่อสร้างกันในปัจจุบัน คือขุด
คูลึก 1.0 เมตร ฐานล่างคูกว้าง 1.50 เมตร ฐานบนคูกว้าง 2.00 เมตร และมีปริมาตรดินประมาณ 1,750
ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลเมตร
โดยสรุปแล้วการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เป็นวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่นาทั่วไป ทั้งนาดอน
และนาลุ่ม ไม่มีข้อจากัดของลักษณะเนื้อดินเพราะคันดินที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้สูงมาก จึงมีปัญหาการชะล้างของ
คันดินน้อย แต่ข้อดีที่ได้คือได้แปลงนาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสม่าเสมอที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อกักเก็บ
และการขังน้าในแปลงนาได้ดี และสะดวกในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้าจัดการในพื้นที่ สาหรับการ
ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 และ 3 เป็นวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ที่ต้องการให้มีร่องน้าเพื่อเก็บกักน้า
รอบแปลงนาข้าว ลักษณะพื้นที่นาลุ่ม และลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียว แต่ไม่เหมาะสมกับการดาเนินงาน
ในพื้นที่ที่เป็นดินทราย เพราะร่องน้าและคันดินจะพังเสียหายได้ง่ายกว่าดินเหนียว
2.) บ่อดักตะกอน เป็นบ่อขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามทางระบายน้า ก่อนลงสู่บ่อ
น้าประจา ช่วยชะลอความเร็วของน้า เพื่อให้ตะกอนดินที่มากับน้าเกิดการตกตะกอน และดักตะกอนที่ไหลมา
ตามน้ าไม่ให้ ล งไปทับ ถมบ่ อน้ าประจาไร่นา ทาให้ อายุการใช้งานของบ่อน้ายาวนานขึ้นและเป็นการรักษา
คุณภาพของน้าด้วย มีความจาเป็นสาหรับการจัดระบบที่ดาเนินการในพื้นที่ดอน
3.) ทางล้าเลียงในไร่นา เป็นทางที่สร้างโดยการทาคันดินให้มีขนาดใหญ่สาหรับใช้เป็นทางลาเลียง
ผลิตผลการเกษตรสู่ตลาด เพื่อความสะดวกในการขนส่งผลิตผลจากพื้นที่เกษตรกรสู่ตลาด
5. ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการทางานการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้านั้น จะมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
เกี่ย วข้องและมีห น้ า ที่ความรั บ ผิ ดชอบ ประกอบด้ ว ย อธิบ ดีกรมพัฒ นาที่ดิ น ลงนามมอบหมายแผนงาน/
โครงการ โดยกองแผนงานกาหนดเป้าหมาย และแจ้ งมายัง สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 สานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 4 รับจานวนพื้นที่เป้าหมาย และงบประมาณดาเนินการสารวจฯ จากกองแผนงาน แจ้งหนังสือไปยัง สพด.
ต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ สพข.4 ให้แจ้งพื้นที่เป้าหมายที่จะสารวจออกแบบล่วงหน้า เพื่อจะดาเนินการ
ก่อสร้างในปีถัดไป (โดยพื้นที่ดาเนินการอยู่ในเขตพัฒนาที่ดินตามที่ กรมฯ ประกาศ) เมื่อได้พื้นที่แล้ว ร่วมกับ
สพด. ประชุมแนะนาโครงการสารวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ทาการสารวจออกแบบและประเมิน
ราคาเบื้องต้น รายงานพื้นที่พร้อมงบประมาณดาเนินการ ไปยังกองแผนงาน เพื่อกรมฯ แจ้งสานั กงบต่อไป กอง
แผนงาน แจ้งยอดงบประมาณ ตามที่สานักงบอนุมัติ ตามรหัสแบบแปลงที่ขอ จึงจะประมาณราคาใหม่อีกครั้ง
พร้อมจัดทาแบบตัวจริงตามที่กรมฯ อนุมัติ แล้วส่งกองแผนงาน กองคลัง เพื่อขออนุมัติเงินประจางวดต่อไป
กรมฯ อนุ มัติแบบและเงิน แล้ ว กลุ่ มส ารวจฯจะส่ งแบบตัว จริง พร้อมส าเนา จานวน 2 ชุด และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับแบบ ไปยัง สพด.ต่างๆ เพื่อให้ทาง สพด.ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 การคัดเลือกพื้นที่
กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ ทาหนังสือแจ้งให้สถานีพัฒนาที่ดิน ส่งพื้นที่เป้าหมายที่จะดาเนินการ
(โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน) ให้มีกระบวนการทางานดังนี้
- สถานีพัฒนาที่ดิน เลือกพื้นที่ดาเนินการ โดยมีคณะทางานจากเขตซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวางระบบการพัฒนาที่ ดิน นักสารวจดิน และนักวิชาการเกษตร ร่วมคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายภาคสนาม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน เสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ทาเครื่องหมายลงบนแผนที่ทหาร
มาตราส่วน 1 : 50,000 ส่ง กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ ภายใน 10 วันทาการ (หลังจากรับหนังสือแจ้ง) เพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามเกณฑ์การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าพื้นที่ลุ่ม – ดอน
6.2 การตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ ทาหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
แยกเป็น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 หากตรวจสอบแล้ว พบปัญหา กลุ่ มสารวจเพื่อทาแผนที่ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
สถานีพัฒนาที่ดิน ดาเนินการแก้ไข ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทาการ หลังจากได้รับหนังสือ
กรณีที่ 2 ตรวจสอบแล้วถูกต้องทั้งหมด กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่จะรวบรวมและสรุปพื้นที่เป้าหมาย
ทั้งหมดและทาหนังสือแจ้งยืนยันให้ สถานีพัฒนาที่ดินทราบ หรือนาเข้าชี้แจงในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สพข.4 และหากมีการแก้ไขพื้นที่เป้าหมายอีกจะได้แก้ไขในคราวประชุมหัวหน้าส่วน ฯ
6.3 การส่งยืนยันพื้นที่เป้าหมาย
- กลุ่มสารวจเพื่ อทาแผนที่ จัดส่งยืนยันพื้นที่เป้าหมายพร้อมแผนที่ฉบับต้นร่าง มาตราส่ว น
1:50,000 กิ จ กรรมส ารวจและจั ด ท าแผนที่ ภู มิ ป ระเทศและส ามะโนที่ ดิ น 1:4,000 ประจ าปี ง บประมาณ
.................เป็นลายลักษณ์อักษร แก่ สถานีพัฒนาที่ดิน และ กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน โดยส่งฝ่ายบริหาร ตาม
ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการตามปกติ
- กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งพื้นที่เป้าหมายแล้ วฯกลุ่ มวางแผนการใช้ที่ดิน จะ
ดาเนินการตรวจสอบขอบเขตพื้นที่เป้าหมายกับขอบเขตลุ่มน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วจัดทา Layout บน Base map L
7018 เพื่อกาหนดจุดเจาะสารวจดินต่อไป
- สถานีพัฒนาที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งพื้นที่เป้าหมาย จากกลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่แล้ว จะเก็บไว้เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องกับพื้นที่
6.4 การส้ารวจภาคสนามเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เป็นการออกเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบงานจัดระบบอนุรั กษ์ดินและน้า โดยมีกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
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- กลุ่ มส ารวจเพื่อทาแผนที่ จัดทาแผนที่มาตรา 1:4,000 ตามขอบเขตพื้นที่เป้าหมายเพื่อใช้
ประกอบการเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สภาพการถือครองที่ดิน ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม (รวม 5 เดือน)
- กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เก็บข้อมูลต่างๆ ในภาคสนาม ได้แก่ การสารวจดิน การสารวจสภาพ
การใช้ที่ดิน ข้อมูลเศรฐกิจและสังคม ระยะเวลาดาเนินการ เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน (รวม 6 เดือน)
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ในการออกเก็บข้อมูลงานสารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ให้เริ่มต้นออกเก็บข้อมูลภาคสนาม หลัง จากที่กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ ส่งรายชื่อถือ
ครองที่ดิน ให้ก่อน โดยกลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ จะเริ่มส่งรายชื่อผู้ถือครองให้ งานสารวจภาวะเศรษฐกิจได้ใน
ราวต้นเดือนธันวาคม
6.5 การจัดท้าแผนที่ต้นร่างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
- กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สารวจเก็บข้อมูลต่างๆ ในภาคสนามเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง Shape file
แผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ให้กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ ในราวปลายเดือนมีนาคม เพื่อใช้ทาแผนที่
ฉบับต้นร่างเพื่อการสารวจออกแบบ ร่วมกับ แผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่ถือครองที่ดิน
- กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ รวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ประกอบด้วย แผนที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000 มาพิจารณาร่วมกับแผนที่ภูมิประเทศ และเอกสารการถือครอง
ที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000 เมื่อจัดทาแผนที่ฉบับต้นร่างเสร็จ จะแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน มารับแผนที่
ฉบับต้นร่าง เพื่อนาไป ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์โครงการ
6.7 การประชุมชี้แจง
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน จัดทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมการประชุมประชา
พิจารณ์กับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ การประชุมชี้แจง จะเริ่มดาเนินการได้
ในราวปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม โดยใช้ระยะเวลาดาเนินการ 1-2 วัน ต่อ สถานีพัฒนาที่ดิน
6.8 การจัดท้าแผนที่งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
หลังจากประชุมชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ จะนาแผนที่ฉบับต้นร่างมาจัดทา
แผนที่งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า ตามกิจกรรมที่ได้ประชุม ชี้แจงมา โดยใช้ระยะเวลาจัดทา 15 วันทาการ
เมื่อจัดทาแผนที่งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าเสร็จแล้ว กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ จะทาหนังสือแจ้งให้ สถานี
พัฒนาที่ดินมารับแผนที่ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า เพื่อทาประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามกิจกรรมที่ได้
ประชุ ม ชี้ แจงแล้ ว โดยขั้น ตอนตั้ งแต่รั บแบบงานจั ดระบบอนุรั กษ์ ดิน และน้ า ไปถึง การประมาณราคา ให้
ดาเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 15 วั น ทาการ นั บ ตั้ ง แต่ วั น รั บ แบบ งานจั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้า
จากกลุ่ ม สารวจเพื่ อ ทาแผนที่
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6.9 การส่งแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
- สถานีพัฒนาที่ดิน ส่งแผนที่การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า พร้อมการประมาณราคา ที่ ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว ส่งให้ ฝายบริหารงานทั่วไป สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ลงรับ ส่งให้ กลุ่มวางแผนการใช้
ที่ดิน เพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมลง
นาม (ระยะเวลาการตรวจสอบ 2 วัน หากพบข้อผิ ดพลาดจะส่ งให้ สถานีพัฒ นาที่ดินปรับปรุงแก้ไข) เมื่อ
ตรวจสอบเสร็จส่งให้ กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ (ตรวจพร้อมลงนาม) ส่งให้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการ
พัฒนาที่ดิน (พิจารณาเห็นชอบ) ส่งให้ ผอ.สพข. ลงนามตามลาดับ
6.10 การลงนาม
ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในแบบก่อสร้างและแผนที่ ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 กรอบการลงนามในแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ มู ล ดิ น /สภาพการใช้
ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
ที่ดิน
เขียนแบบ คัดลอก
(ให้ลงนามก่อนส่งให้ สพด.)
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
(ให้ลงนามก่อนส่งให้ สพด.)
นายช่างสารวจ/นายช่างโยธา
สารวจ ออกแบบ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน
ตรวจ
ผอ.กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่
ผอ.สพด……………………………………
เห็นชอบ
ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
อนุมัติ
ผอ.สพข.4
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6.11 การส่งแผนที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
ส่งแผนที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า (แบบสมบูรณ์ถูกต้อง) พร้อมชุดเอกสารฯ ที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ ผู้เกี่ยวข้อง ลงนามครบถ้วนแล้ว ไป กองแผนงาน เพื่อดาเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6.12 การแจ้งยอดงบประมาณงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
กองแผนงาน แจ้งยอดงบประมาณ ตามที่สานักงบประมาณอนุมัติ ตามรหัสแบบแปลงที่ขอ
และให้สถานีพัฒนาที่ดินประมาณราคาใหม่อีกครั้งให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ พร้อมจัดทาแบบตัวจริง
ตามที่กรมฯ อนุมัติ แล้วส่งกองแผนงาน กองคลัง เพื่อขออนุมัติเงินประจางวดต่อไป
6.13 การอนุมัติแบบและงบประมาณ
เมื่อกรมฯ อนุมัติแบบและเงินแล้ว ให้กลุ่มสารวจเพื่อทาแผนที่ ส่งแบบตัวจริง พร้อมสาเนา
จานวน 2 ชุด และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบ ไปยัง สพด.ต่างๆ เพื่อให้ทาง สพด.ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
6.14 การด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สพด.ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต และกรมทราบ พร้อมทาหนังสือขออนุมัติเงิน ทาสัญญาจ้าง ดาเนินกิจกรรมควบคุมงานตรวจ
รับงาน ส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบต่อไป
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ตารางที่ 2 สรุปขั้นตอนการด้าเนินงาน
ลำดับที่

กิจกรรม

ช่ วงเวลำ

1

การคัดเลือกพื้นที่เป้ าหมายการดาเนินงาน (ทางานล่วงหน้า
1ปี )
- การออกหนังสื อขอพื้นที่เป้ าหมายไปยัง สพด.

พ.ค

-สพด.ส่งพื้นที่เป้ าหมายที่มีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน (
ทาเนียบวงรอบเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าปี 2556 มาตราส่ วน
1:50,000)
2

3

4

ก.ย - ต.ค
ต.ค-พ.ย

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิตที่ได้

กลุ่มสารวจฯ.
/สพด.
กลุ่มสารวจฯ บันทึกข้อความ
สพด.

บันทึกข้อความส่งพื้นที่เป้ าหมาย
ภายใน 10 วันทาการ

การตรวจสอบพื้นที่เป้ าหมาย
- ตรวจสอบ/กันขอบเขตพื้นที่เป้ าหมาย ตามลุ่มน้ าหลัก/ลุ่ม
น้ าย่อย
- ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่เป้ าหมายกับเขตเขตงานจัดระบบ
ในอดีต
ตรวจสอบกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1:4,000
- ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่เป้ าหมายกับเขตป่ าไม้ ที่ดินของ
รัฐและเขตงานจัดระบบในอดีต

พ.ย-ธ.ค

พ.ย-ธ.ค

กลุ่มสารวจฯ รายงานผลการตรวจสอบพร้อม
หนังสื อยืนยันพื้นที่ไปยัง สพด. ถ้าพบ
ผิดพลาดจะส่ งให้ สพด.ปรับปรุ งและ
ส่งกลับ กลุ่มสารวจฯ.ภายใน 3 วัน

จัดทาแผนที่เป้ าหมายและข้อมูลพื้นฐานของเขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ า (มาตราส่วน 1:25,000)จัดส่ งไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง(
สพด.

ต.ค-พ.ย

กลุ่มสารวจฯ แผนที่เป้ าหมาย (ภายใน 5 วัน)

-จัดเตรี ยมแผนที่ตน้ ร่ างภาพถ่ายทางอากาศ 1:4,000 เพื่อ
ออกสารวจ

ต.ค-พ.ย

กลุ่มสารวจฯ

การสารวจพื้นที่ภาคสนาม
-เก็บข้อมูลดิน สภาพการใช้ที่ดิน ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ )

พ.ย-พ.ค

- เก็บข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลสามะโนที่ดิน (การถือครอง
ที่ดิน) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ )

พ.ย-พ.ค

กลุ่มวางแผน รายงานวางแผนการใช้ที่ดิน (แผน
ที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่
ฯ
การวางแผนการใช้ที่ดิน ข้อมูลภาวะ
เศรษฐกิจฯ
กลุ่มสารวจฯ -แผนที่ภูมิประเทศ และเอกสารรายชื่อ
ผูถ้ ือครองที่ดิน

- จัดทาแผนต้นร่ างการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (แบบ
ฯ)โดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูลจาก
สนาม และตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่

พ.ค-มิ.ย

กลุ่มสารวจฯ -แผนที่ตน้ ร่ างการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ า
(แบบฯ)

- การส่ งแผนต้นร่ างการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (แบบ
ฯ) ไปยัง สพด.

พ.ค-มิ.ย

กลุ่มสารวจฯ ประสาน สพด.มารับแผนที่ตน้ ร่ าง
ภายใน 10 วัน

พ.ย-ธ.ค

กลุ่มวางแผน รายงานผลการตรวจสอบ
ฯ
กลุ่มวางแผน รายงานผลการตรวจสอบ+จัดทาแผนที่
ฯ
พื้นที่เป้ าหมายดาเนิ นการ
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ลำดับที่
5

6

7

กิจกรรม

ช่ วงเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิตที่ได้

การทาประชาพิจารณ์ ชี้ แจง ประชาสัมพันธ์โครงการ

มิ.ย-ก.ค

สพด./กลุ่ม
สารวจฯ/กลุ่ม
วางแผนฯ./
คณะ
กรรมการฯ

รายงานผลการประชาพิจารณ์ และ
แผนที่ตน้ ร่ างที่ผ่านการประชาพิจารณ์
(อาจมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง
แก้ไข)

-การส่ งแผนที่ตน้ ร่ างการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (แบบ
ฯ) ที่ผา่ นการประชาพิจารณ์ ไปยัง กลุ่มสารวจฯ

ก.ค-ส.ค

สพด.

การออกแบบจัดระบบอนุ รักษ์ดินและน้ า (แบบ ฯ พร้อม
ชุดข้อมูลประกอบ)

ส.ค-ก.ย

กลุ่มสารวจฯ - แผนที่สารวจออกแบบจัดระบบ
อนุรักษ์ฯ
- แบบแปลนงานก่อสร้าง
- ตารางรายชื่อเกษตรกร
- แผนที่ที่ต้ งั โครงการ

-การส่ งเอกสารประกอบการสารวจออกแบบจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า ให้กบั สพด.เพื่อจัดทาประเมินราคาค่า
ก่อสร้างและจัดทาคาของบประมาณ

ต.ค-พ.ย

กลุ่มสารวจฯ เอกสารประกอบการสารวจ
ออกแบบ.ภายใน 10 วัน

- สพด. ส่ งแผนที่จดั ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (แบบ
สมบูรณ์ถูกต้อง) พร้อมชุดเอกสารประกอบฯ ที่ หน.หน่วย
และ ผอ.สพด ลงนามแล้ว ส่ งงานแผนเขต

ต.ค62

สพด.

- งานแผนเขต ส่ งเอกสารทั้งชุด ให้ กลุ่มสารวจฯเพื่อให้ผทู้ ี่
เกี่ยวข้องลงนาม (นายช่างสารวจ ผูเ้ ขียน และ ผอ.กลุ่ม. )

ต.ค

งานแผนเขต

-

- การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่จดั ระบบอนุรักษ์
ดินและน้ าพร้อมชุดเอกสารฯ ส่ งแผนที่จดั ระบบอนุรักษ์
ดินและน้ าพร้อมชุดเอกสารประกอบการสารวจออกแบบ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่สมบูรณ์แล้ว และนายช่าง
สารวจ ผูเ้ ขียน และ ผอ.กลุ่มฯ.ลงนามแล้ว ไปที่ กลุ่ม
วางแผนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง แบบ
ประเมินราคา แผนที่จดั ระบบฯ แล้วนาเสนอ ผอ.กลุ่ม.ลง
นาม (ถ้ามีแก้ไขจะแจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องและ สพด.แก้ไข) ถ้า
ไม่มีแก้ไข จะส่ งชุดเอกสารไปที่ ผชช. เพื่อพิจารณาลงนาม

ต.ค

เจ้าหน้าที่ผู้
ได้รับแต่งตั้ง
จากเขต

-

- การลงนามเห็นชอบ ส่งแผนที่จดั ระบบฯพร้อมชุด
เอกสารฯ ที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ไปที่ ผชช. ลงนาม
เห็นชอบ และ ผอ.สพข.4 เพื่อพิจารณาลงนามอนุมตั ิ

พ.ย

- ส่ งแผนที่จดั ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (แบบสมบูรณ์
ถูกต้อง) พร้อมชุดเอกสารฯ ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ผูเ้ กี่ยวข้อง
ลงนามครบถ้วนแล้ว ไป กผง.

พ.ย

แผนที่ตน้ ร่ างฯ ภายใน 10 วัน

แผนที่จดั ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
(แบบสมบูรณ์ถูกต้อง ภายใน 15 วัน

-

งานแผนเขต ชุดเอกสารประกอบการสารวจ
ออกแบบจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
ที่สมบูรณ์แล้ว
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 ภาพหน้าตัดแสดงแบบการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1

1.5
0.5
2.0

คันดินที่สร้ างขึ ้นใหม่

นา
ข้ าว

ปริมาตรดิน = ½ x (ฐานคันดินบน + ฐานคันดินล่าง) x ความสูงของคันดิน
= ½ x (1.50 + 2.00) x 0.50
= 0.875 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร
= 875 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลเมตร

14

ภาคผนวกที่ 2 ภาพหน้าตัดแสดงแบบการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2

ปลูกไม้โตเร็ว ไม้ผล-พืชผัก-พืชไร่-ไม้ดอก

ปลูกไม้โตเร็ว ไม้ผล-พืชผัก-พืชไร่-ไม้
ดอก
ร่องน้า
ร่องน้า

2.00 ม.
0.80 ม.

ดินขุดตักร่องน้า

พื้นที่ทานา

ดินถมยกระดับคัน
ดิน

1.20 ม.

ปริมาตรดิน

= ½ x (ฐานล่างคูน้า + ฐานบนคูน้า) x ความลึกของคูน้า
= ½ x (1.20 + 2.00) x 0.80
= 1.28 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร
= 1,280 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลเมตร.

15

ภาคผนวกที่ 3 ภาพหน้าตัดแสดงแบบการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3

ปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น
คูน้า

ดินถมยกเป็นคันดิน

2. m
1m
1.5 m

ปริมาตรดินขุด = ½ x (ฐานล่างคูน้า + ฐานบนคูน้า) x ความลึกของคูน้า
= ½ x (1.50 + 2) x 1
= 1.75 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร
= 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลเมตร.

คูน้า

16

ภาคผนวกที่ 4 แบบบ่อดักตะกอนดิน

ภาพที่ 5 รูปตัด

17

ภาพผนวกที่ 5 แบบทางลาเลียงในไร่นา

18

ลุ่มน้้าหลักของพื้นที่ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดอยู่ในกลุ่มลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขง โดยมีลุ่มน้าหลัก
3 ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าโขง ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูล โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (2555) ให้
รายละเอียดลุ่มน้าต่าง ๆ ดังนี้
1. พื้นที่ลุ่มน้้าโขง แม่น้าโขง มีต้นกาเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย เป็นแม่น้านานาชาติ ครอบคลุมพื้นที่
6 ประเทศ ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน และบริเวณที่ราบสูงทิเบตไหลลง สู่ทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศ
จีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 4,880
กิโลเมตร เข้าสู่ประเทศไทยที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเรียกบริเวณนี้ว่า สามเหลี่ยมทองคา และไหล
เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านอาเภอเชียงของ
และไหลเข้าประเทศลาวผ่านหลวงพระบาง และไหลผ่านเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย กับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้งหนึ่งที่อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย
นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริ ญ และอุบลราชธานี ผ่ านเข้าลาว กัมพู ช า และออกทะเลจีนใต้ที่ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ลุ่มน้าโขงในพื้นที่ประเทศไทยมีพื้นที่ 178,080 ตารางกิโลเมตร ส่วนลุ่มน้าโขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
มีพื้นที่รวม 46,991 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 15-18 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 100-105
องศาตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันออกติด ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดลุ่ม
น้าป่าสัก ลุ่มน้ามูล และลุ่มน้าชี ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้าน่าน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี
หนองบัวลาภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้าใน
ส่วนนี้ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง อยู่เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง 100-200 เมตร ประกอบด้วย 28 ลุ่มน้าสาขา
แต่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 มีพื้นที่อยู่ใน 7 ลุ่มน้าสาขาของลุ่มน้าโขง ซึ่งได้แก่
ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนบน ลุ่มน้าสาขาแม่น้าสงครามตอนล่าง ลุ่มน้าสาขาห้วยน้าก่า ลุ่มน้าสาขาห้วยบาง
ทราย ลุ่ ม น้ าสาขาห้ ว ยมุ ก ลุ่ ม น้ าสาขาห้ ว ยบั ง อี้ และลุ่ ม สาขาแม่ น้ าโขงตอนล่ า ง ลุ่ ม น้ าโขง
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีแม่น้าโขงเป็นแม่น้าสายหลัก และมีลาน้าสาขา ได้แก่ แม่น้าสงคราม และลาน้าก่า โดย
ในจังหวัดต่าง ๆ มีพื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้าโขง ตามตารางภาคผนวกที่ 1
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ภาคผนวกที่ 6 พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าโขง
จังหวัด

พื้นที่จังหวัด พื้นที่ในเขตลุ่มน้าโขง ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
(ไร่)
(ไร่)
ร้อยเอ็ด
2,601,040
10,277
0.21
อุบลราชธานี
9,840,531
1,473,651
15.09
อานาจเจริญ
5,524,985
522,487
25.43
ศรีสะเกษ
5,187,156
ยโสธร
3,445,417
47,911
1.85
มุกดาหาร
1,975,780
2,539,439
98.53
นครพนม
2,712,394
3,519,439
99.99
รวม
31,287,303
8,113,204
25.93
พื้นที่ในลุ่มน้าโขงทั้งหมด 35,733,772 ไร่
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (2555)

ร้อยละของพื้นที่
ในลุ่มน้าโขง
0.03
4.12
1.46
0.13
7.11
9.85
22.70

2.พื้นที่ลุ่มน้้ามูล ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ารวมทั้งสิ้น
71,060 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,412,479 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี ตั้งอยู่ระหว่างเส้น
ละติจูดที่ 14-16 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101-105 องศาตะวันออก ทิศเหนือติดลุ่มน้าชีและลุ่มน้าโขง
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ทิศใต้ติดลุ่มน้าปราจีนบุรี ลุ่มน้าโตนเลสาป และประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตกติดต่อกับลุ่มน้าป่าสักและลุ่มน้าบางประกง มี
สภาพภูมิประเทศแบ่งเป็น 2 ส่วน คือลุ่มน้ามูลตอนบน และลุ่มน้ามูลตอนล่าง ตอนบนมีสภาพภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงมีเทือกเขาบรรทัดและพนมดงรักเป็นแนวยาวอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของแม่น้ามูล
และลาน้าสาขา จากนั้นพื้นที่จะลาดต่าลงทางทิศใต้สู่แม่น้ามูล ส่วนลุ่มน้ามูลตอนล่างมีมีสภาพภูมิประเทศส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ราบสูง มีเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวยาวทางตอนใต้ พื้นที่จะค่อย ๆ ลาดลงไปทางด้าน
ตะวันออกในเขตจังหวัดศรีสะเกษ สภาพเป็นที่ราบสลับเนินเขา มีแม่น้ามูลเป็นแม่น้าสายหลัก และมีลาน้า
สาขาอีกมาก ได้แก่ ลาตะคอง ลาพระเพลิง เชิงไกร ลาสะแทด ลาปลายมาศ ลาเสียวใหญ่ ลาชี ห้วยทับทั น
ห้วยสาราญ ห้วยขะยุง ลาเซบาย ลาเซบก ลาโดมใหญ่ ลาโดมน้อย (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร ;2555) และโครงการชลประทานบุรีรัมย์;2547) โดยในจังหวัดต่าง ๆ ของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต
4 มีพื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้ามูล ตามตารางภาคผนวกที่ 2
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ภาคผนวกที่ 7 พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ที่อยู่ใน พื้นที่ลุ่มน้ามูล
จังหวัด

พื้นที่จังหวัด
พื้นที่ในเขตลุ่มน้ามูล ร้อยละของพื้นที่
(ไร่)
(ไร่)
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2,601,040
1,973,688
40.17
อุบลราชธานี
9,840,531
7,904,850
80.96
อานาจเจริญ
5,524,985
1,533,675
74.64
ศรีสะเกษ
5,187,156
5,187,156
97.03
ยโสธร
3,445,417
1,450,850
56.13
มุกดาหาร
1,975,780
7,513
0.29
นครพนม
2,712,394
รวมทั้ง สพข.4
31,287,303
18,057,732
58.43
พื้นที่ในลุ่มน้ามูลทั้งหมด 44,412,479 ไร่
ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (2555)

ร้อยละของพื้นที่เขต
ลุ่มน้ามูล
4.44
17.80
3.45
12.19
3.27
0.02
40.65

3. พื้นที่ลุ่มน้้าชี ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ารวมทั้งสิ้น
49,131.92 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยลุ่มน้าย่อย ได้แก่ ลาน้าชีตอนล่าง ลาน้ายัง มีพื้นที่รวม 2,765.43
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลาภู อุดรธานี มหาสารคาม
นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอุบลราชธานี ลุ่มน้าชี ตั้งอยู่
ระหว่างเส้นละติจูดที่ 15-17 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101-104 องศาตะวันออก ทิศเหนือติดลุ่มน้าโขง ทิศใต้
ติดกับลุ่มน้ามูล ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้าโขงและลุ่มน้ามูล ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้าป่าสัก ลักษณะภูมิประเทศ
ของลุ่ มน้ าชี ประกอบด้ว ยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันออก และทิศเหนือ คือเทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกคือ
เทือกเขาดงพญาเย็น ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าชี และแม่น้าสาขาที่สาคัญหลายสาย ส่วนพื้นที่ตอนกลางเป็นที่
ราบถึงลูกคลื่นลอน และมีเนินเล็กน้อยทางตอนใต้ของลุ่มน้า ลาน้าสายหลัก คือแม่น้าชี และลาน้าสาขา ได้แก่
น้าพรม น้าพอง น้าเชิญ ลาปาว และน้ายัง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร;2555)และ โดยใน
จังหวัดต่าง ๆ ของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 มีพื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้าชี ตามตารางภาคผนวกที่ 3
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ภาคผนวกที่ 8 พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าชี
จังหวัด

พื้นที่จังหวัด
พื้นที่ในเขตลุ่มน้าชี ร้อยละของพื้นที่ ร้อยละของพื้นที่ในลุ่ม
(ไร่)
(ไร่)
จังหวัด
น้าชี
ร้อยเอ็ด
2,601,040
2,928,616
59.61
9.5371
อุบลราชธานี
9,840,531
427,056
4.37
1.39
อานาจเจริญ
5,524,985
ศรีสะเกษ
5,187,156
162,311
2.91
0.5286
ยโสธร
3,445,417
1,087,002
42.06
3.5399
มุกดาหาร
1,975,780
29,693
1.15
0.0967
นครพนม
2,712,394
รวมทั้ง สพข.4
31,287,303
4,634,678
14.81
15.09
พื้นที่ในลุ่มน้าชีทั้งหมด 30,707,453 ไร่
ที่มา: ปรับปรุงจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (2555)
ภาคผนวกที่ 9 อัตราการใช้ปุ๋ยคอกกับนาข้าวในกลุ่มชุดดินต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มชุดดิน

สภาพพื้นที่และเนื้อดิน

2, 3, 4, 5, 6, 7 นาลุ่มดินเหนียว
17, 18, 22
นาลุ่มเนื้อดินร่วนปนทราย
20
นาลุม่ เนื้อดินทรายปนดินร่วน (ดินเค็ม)
21
นาดอนเนื้อดินร่วน
24
นาดอนเนื้อดินทราย
25
นาดอนเนื้อดินร่วนปนทราย(ดินล่างมีกรวด ลูกรัง)
ที่มา : ฝ่ายวิชาการ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (2544)

อัตราการใช้ (ตัน./ไร่)
นาปกติ
นาอินทรีย์
1
2
2
4
3
6
1.5
3
3
6
2
4
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ภาคผนวกที่ 10 อัตราการใช้ปุ๋ยหมักในกลุ่มชุดดินหลักที่ใช้ทานาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มชุดดิน

ลักษณะเนื้อดิน

1 4 67
17 18 22
20
21
24
25

ดินเหนียว
ดินร่วนปนทราย
ดินทรายปนร่วน (ดินเค็ม)
ดินร่วนปนทราย
ดินทราย
ดินร่วนปนทราย
(ดินล่างปนกรวดลูกรัง)

ระดับความอุดมสมบูรณ์
ของดิน
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง

ปุ๋ยหมัก
(ตัน/ไร่)
2
4
6
3
5
2

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (2544)
ภาคผนวกที่ 11 การใช้ปุ๋ยพืชสดในชุดดินหลักที่ใช้ทานาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รูปแบบการใช้ปุ๋ยพืชสด

ก่อนปลูกข้าว (นาดา)

พร้อมปลูกข้าว (นาหว่าน)

หลังการเก็บเกี่ยวข้าว (นาดาและนาหว่าน)

ชนิดพืชปุ๋ยสด อัตราเมล็ดพันธุ์
ที่แนะนา
(กิโลกรัมต่อไร่)
โสนอัฟริกัน
3-5
ปอเทือง
5-6
ถั่วพร้า
8-10
ถั่วพุ่ม
6-8
ถั่วเขียว

6-8

ปอเทือง
ถั่วพร้า
ถั่วพุ่ม
ถั่วเขียว
โสนอัฟริกัน
ปอเทือง
ถั่วพร้า
ถั่วพุ่ม
ถั่วเขียว

5-6
8-10
6-8
6-8
3-5
5-6
8-10
6-8
6-8

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (2544)

หมายเหตุ
1.) กลุ่มชุดดินหลักที่ใช้ทานา ที่มีระดับ
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่ า(กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่
17,18, 22, 21, 20 และ24)ให้ใช้เมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสดในอัตราสูงของคาแนะนา
ส่ ว นในกลุ่ ม ชุ ด ดิ น ระดั บ ความอุ ด ม
สมบูรณ์ปานกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 2, 3,
4, 5, 6, 7 และ 25) ให้ใช้เมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสดในอัตราต่าของคาแนะนา
2.) ชนิดพืชปุ๋ยสดที่แนะนาอาจใช้อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรืออาจใช้ร่วมกัน
3.) โสนอัฟริกัน ควรใช้ในกลุ่มชุดดินที่มี
ผลกระทบจากดินเค็ม (กลุ่มชุดดินที่ 20)
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ภาคผนวกที่ 12 อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในกลุ่มชุดดินหลักที่ใช้ทานาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มชุดดิน

ลักษณะเนื้อดิน ระดับความอุดมสมบูรณ์
ปุ๋ยเคมี (กก./ไร่)
ของดิน
16-16-8 16-20-0 46-0-0
2, 3, 4, 5, 6, 7 ดินเหนียว
ปานกลาง
25
5
17, 18, 22
ดินร่วนปนทราย
ต่า
35
7
20
ดินทรายปนร่วน
ต่า
40
9
21
ดินร่วนปนทราย
ต่า
35
7
24
ดินทราย
ต่า
45
10
25
ดินร่วนปนทราย
ปานกลาง
30
6
ที่มา : ฝ่ายวิชาการ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (2544)
ภาคผนวกที่ 13 อัตราการใช้วัสดุปูนในกลุ่มชุดดินหลักที่ใช้ทานาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มชุดดิน

ลักษณะเนื้อดิน

2 ,3, 4, 5, 6, 7
ดินเหนียว
17, 18, 22
ดินร่วนปนทราย
20
ดินทรายปนร่วน
21
ดินร่วนปนทราย
24
ดินทราย
25
ดินร่วนปนทราย
ที่มา : ปรับปรุงจาก เจริญ (2554)

ระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

ปูน
(กก./ไร่)

ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง

300
200
100
0
0
200
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ภาคผนวกที่ 14 ผังขั้นตอนการสารวจและยกร่างแผนการดาเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า

สพข.
คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดิน

คณะท้างานส้ารวจและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้้า (ระดับเขต)

-

สถานีพัฒนาที่ดิน

กลุ่มส้ารวจเพื่อท้าแผนที่

- ข้อมูลพื้นฐานต่าง
ๆ ในพื้นที่

แผนที่มาตราส่วน
1:4000
-

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

แผนที่มาตราส่วน 1:4000 -

- แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ ดาเนินการที่ถูกต้องชัดเจน - แผนที่ถือครองที่ดินราย
แปลง

- แผนที่ความลาดชัน
- แผนที่ดินแบบละเอียด

- แผนที่สภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินปัจจุบัน

-

-ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม

-

- การจัดทาเอกสารข้อมูลดิน

-

- แผนที่วางแผนการใช้ที่ดิน

กลุ่มวิเคราะห์ดิน
- วิเคราะห์ดินตามชุด
ดิน ประเภทของชุดดิน
- วิเคราะห์ปัญหาจาก
ผลวิเคราะห์ดินและ
ข้อเสนอการแก้ไข
ปัญหาและการจัดการ
ดิน

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
- วิเคราะห์ปัญหาและกาหนด
กิจกรรม หรือมาตรการอนุรกั ษ์ดิน
และน้า และแนวทางการจัดการ
ดินเพื่อการแก้ไขปัญหา

วิเคราะห์ปัญหาจากข้ อมูลพื ้นฐานและยกร่างแผนการดาเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ ดินและน ้า
ประชุมชี ้แจงร่างแผนการดาเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ ดินและน ้าร่วมกับเกษตรกร ผู้นาชุมขน/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
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ภาคผนวกที่ 15 ตารางเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าในพื้นที่ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
สถานีพัฒนาที่ดิน

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า
(แห่ง)
7
7
6
6
11
5
11

นครพนม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวม
ที่มา ; กรมพัฒนาที่ดิน (2556)

จานวนเนื้อที่(ไร่)
978,696
987,582
754,144
667,976
1,442,582
923,333
1,435,876
7,190,189

