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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

 
บทที่ 1 บทนํา 

ความหมาย  
ยั่งยืน; ก. ยืนยง, อยูนาน เชน ขอใหมีความสุขยั่งยืน, คงทน เชน สังขารไมจีรังยั่งยนื     เจดียนีม้ี 

อายุยัง่ยนืมาได 700 ป แลว  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

คําภาษาไทยที่มีความหมายเดียวกันกับคําวายั่งยืน คือ ถาวรภาพ  

การเกษตรปาไมแบบยัง่ยนื;การทําใหผลผลิตมีอยางตอเนื่องสม่าํเสมอตลอดไปกอใหเกิดเสถยีรภาพของ

พื้นที่  

หากมีเปาหมายในการปรับปรุงความยั่งยืนของระบบการผลิตแนวทางการดําเนินการ ก็หมายถงึ

การกระตุนใหเกษตรกร หรือผูปฏิบัติมีความสํานึกในการอนุรักษจนกระทั่งถือเอาการอนุรักษเปน

วัตถุประสงคสําคัญในระบบการผลิตตองสรางจิตสํานึกใหเขาใจวาการสรางความยัง่ยืนนั้นก็เพื่อหวัง

ผลผลิตในระยะยาว 

ความยัง่ยนืเมือ่นํามาใชกับระบบการใชประโยชนที่ดินแลว ไมไดหมายถึงแตเพียงการอนุรักษดิน

และน้ํา หรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีอยูทัง้หมดแตเพยีงเทานัน้ ความหมายที่แทจริงอยูที ่

ความสามารถในการเชื่อมโยงการอนุรักษและการผลิตเขาดวยกัน ดวยเหตุนี้ระบบการใชประโยชนที่ดินที่

ยั่งยนื จงึหมายถงึ ระบบที่ใหผลผลิตอยางตอเนื่องโดยที่ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธภิาพตาม

หลักการอนุรักษ ซึ่งรวมถงึการควบคุมการพังทลาย และรักษาความอดุมสมบูรณของดิน 

การปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบเกษตรปาไมเพื่อใหมีผลผลิตทางการเกษตรควบคูไปกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ อยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับไดของทองถิน่เพื่อใหคงอยูอยางตอเนื่อง และ

สม่ําเสมอ 

ความสาํคัญของการจัดการแบบยั่งยืน 

 ทรัพยากรทีม่อียูในระบบไมใชมีเฉพาะแตดินเทานัน้ แตหมายถงึทรพัยากรทั้งหมดที่

เกี่ยวของกับการผลิต เชน การตัดตนไมเพื่อนําไปใชประโยชนก็ตองตัดไมใหเกนิกําลังผลิต หรือไมใหเกิน

อัตราการเจรญิเติบโตของตนไมทัง้หมด กรรมสิทธิ์ในที่ดินก็เกี่ยวของกบัความยัง่ยนืของระบบเชนกัน เพราะ

ถาที่ดินถกูเปลี่ยนมือไปจากผูปฏิบัติ ระบบการใชที่ดินที่มีอยูเดิมกอ็าจเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยทั่วไปแลว

ความยัง่ยนืของการใชที่ดินมักจะเนนอยูที่การรักษาความอุดมสมบูรณของดิน ดังนั้น วัตถุประสงคของการ

ใชที่ดินอยางมคีวามยัง่ยนื จงึเปนการรักษาการผลิตใหยัง่ยนืตอเนื่องในชวงระยะเวลายาวนาน ซึง่ในทัศนะ

นักวางแผนนัน้ ควรจะยาวนานกวา 20 ปข้ึนไป( Young, 1989 อางจาก ศิริลักษณ, 2539)  

ไมที่ปลูกในระบบเกษตรปาไมกอใหเกิดความยัง่ยนืได 2 แนวทาง ไดแก การอนุรักษดิน และเพิม่

ความอุดมสมบูรณใหแกดิน ชวยรักษาผลผลิตของพืชใหมีอยางตอเนือ่ง 
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การอนุรกัษดิน 
 จากการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบการสูญเสียหนาดินและการไหลบาหนาดินจากพืน้ทีท่ีม่ีการใช

ประโยชนตางๆ ไดแก พื้นทีส่วนปา พืน้ทีป่ลูกพืชไร พืน้ที่สวนปาปลกูพืชไรควบ และพื้นทีว่างเปลา   ผล

การศึกษาดังตาราง 

ตารางการเปรียบเทียบการสูญเสียดินและน้ําไหลบาหนาดิน 

การใชประโยชนที่ดิน 
land use 

การสญูเสยีดิน (กก./ไร/ป) 
soil loss 

น้ําไหลบา (มม.) 
run-off 

สวนปา 

พื้นที่ปลูกพืชไร 

พื้นที่สวนปาซึง่ปลูกพืชไรควบ 

พื้นที่วางเปลา 

67-421 

2,141-3,826 

1,240-4,704 

11,867 

78-168 

363-365 

309-464 

378 

ดัดแปลงจาก; (Thongmee and Vanaprasert, 1990 อางจาก ศิริลักษณ, 2539) 

จากขอมูลในตารางพบวา การสูญเสียหนาดนิและการไหลบาของน้ําผิวดินมีคานอยที่สุดในสวนปา 

รองลงมาไดแกพืน้ที่สวนปาซึ่งปลูกพืชไรควบ และพืน้ที่วางเปลา ตามลําดับ เนื่องจากสวนปาเปนระบบการ

ใชที่ดินที่มีการรบกวนหนาดินนอยที่สุด ทัง้ยงัมีเรือนยอดของตนไมปกคลุมหนาดินรองรับน้าํฝนไวอีกสวน

หนึง่ ชวยชลอการไหลบาของน้าํผิวดนิ พื้นที่วางเปลาเปนทุงหญาและมีไฟไหมในฤดแูลงไมมีส่ิงปกคลุมใดๆ 

จึงมีผลใหหนาดินสูญเสียมากที่สุด 

เพิ่มความสมบูรณใหแกดิน 

ไมยืนตนเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน โดยการรวงหลนของใบ โดยเฉพาะอยางยิง่จากใบของ

ตนไมที่มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนที่ไดจากการปลูกตนไมในระบบเกษตรปาไม ซึง่มีปริมาณ

ผลผลิตของใบแหงทั้งหมดเทากบั 4 ตันตอเฮกแตร เมื่อมีการจดัการโดยวธิีลิดกิ่งและใบ จะชวยใหธาตุ

อาหารหมนุเวยีนกลับคืนสูดิน ดังนี ้
ตารางการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบเกษตรปาไม 

ธาตุอาหาร % ในใบ ธาตุอาหารสูดิน (กก./ไร/ป) 

ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส 

โปตัสเซียม 

แคลเซียม 

2.0-2.2 

0.2-0.3 

1.0-3.0 

0.5-1.5 

12.80-19.20 

1.28-1.92 

6.40-19.20 

3.20-9.60 

ดัดแปลงจาก; (Young, 1989 อางจาก ศิริลักษณ, 2539) 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

 
บทที่ 2 ปจจยัที่ทําใหการเกษตรไทยไมยั่งยืน             

ปจจัยทีท่ําใหการเกษตรไทยไมยั่งยืนสามารถแบงไดเปนสี่ดานใหญๆ ไดดังนี้คือ 
1. ดานนิเวศวิทยา  

เกษตรกรไทยเคยชินกับระบบเกษตรสมัยเกามานานพอสมควร การทําเกษตรจะดําเนนิการปรับ

พื้นที่ใหโลงเตยีน ไมใหมพีืชอ่ืนหลงเหลืออยู แลวทําการไถพรวนพืน้ดินใหรวนซยุ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ตอการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกใหม มกีารปลูกเปนแถวเปนแนว เพื่องายตอการไถพรวน ระหวางรอง เมื่อ

มีศัตรูพืชระบาด ทาํลาย จะกําจัดโดยใชสารเคมี มีการใชปุยชวยเรงการเจริญเติบโต เพื่อใหไดผลผลิตมาก

ที่สุด นอกจากนี้ยงัมีการผลติโดยวิธีการอืน่ๆ ทีพ่ยายามใชตนทนุตอหนวยต่ํา ไดผลตอบแทนสงู เชนการ

ปลูกพืชในลักษณะอุตสาหกรรมเปนผืนใหญ ใชเครื่องจักรกลเขาชวยโดยไมคํานงึผลเสียทางดาน

ส่ิงแวดลอม 

1.1 การเสื่อมคาและพังทลายของดิน  เพราะพืชเศรษฐกิจไดดูดสารอาหารจากดนิไปใช 

แลวเกษตรกรนําพืชออกไปจากระบบ โดยมีการเพิ่มความอุดมสมบรูณใหกับดินนอยมาก การปลูกพืชที่

ตองปรับพื้นทีใ่หโลงเตยีนและมีการปลกูพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวนี ้ ดินมีโอกาสถูกชะลางเอาหนาดนิออก

นอกพืน้ที่ ทําใหดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ 

1.2 เกิดมลพษิในอากาศ ในน้ํา และในดนิ เนื่องจากใชสารเคมีตางๆ ในการกําจดัศัตรูพืช 

และปุยวทิยาศาสตร สารเคมีเหลานี้มีความคงทน สลายตัวชาในสภาพธรรมชาติ  จึงเกิดการสะสมและทวี

ความเปนพษิตอมนุษยและสัตวมากขึน้ตามลําดับ และสามารถถายทอดไปสูวงจรของโซอาหาร (food 

chain) และทวีปริมาณมากขึ้นในแตละชั้นลําดับ เชน สะสมจากพืชชั้นต่าํไปสูปลาเล็ก หรือสัตวเล็กไปสู

ปลาหรือสัตวขนาดใหญ แลวจึงไปสูมนษุยแตละชั้น จะมีการสะสมมากขั้นอยางทวีคูณ ทาํใหเกิดปญหา

ดานสุขภาพและชีวิต 

1.3 ศัตรูพืชระบาดมากขึน้  การใชยาปราบศัตรูพืช นอกจากชวยกําจดัแมลงทีท่ําลายพชื

แลว ยังทาํลายแมลงที่มีประโยชนในการชวยกาํจัดแมลงศัตรูพืชดวย เชน ภายหลงัสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ

มีการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชอยางกวางขวาง ปญหาโรคและแมลงมิไดเบาบางลง กลับทวีความรนุแรงมาก

ข้ึน แมลงและโรคที่ไมมีมากอนกลับเกิดระบาดหรือทวีความรนุแรงมากขึ้น เชนเพลีย้กระโดดสีน้าํตาล โรคจู

ของขาว ต๊ักแตนชนิดตางๆ หนอนเจาะสมออเมริกัน หนอนใยผัก เปนตน 

1.4 การสญูเสียแหลงพนัธุกรรม การเพาะปลูกพืชในอดีตมีการใชพันธุตางๆ มากมายหลาย

พันธุแตกตางกันตามทองถิน่ แตปจจุบันมีการเลือกปลกูเฉพาะพนัธุที่ใหผลดี ทางเศรษฐกิจเทานั้น พนัธุพืช

เหลานี้ไดจากไดจากการปรบัปรุงพนัธุของมนษุย และมไีมมาก การเพาะปลูกยังพยายามกําจัดพชืชนิดอื่นที่
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มีอยูเดิมในธรรมชาติใหหมดไป ทําใหพนัธุพืช ที่มีความหลากหลายแตเดิมในธรรมชาติใหสูญพนัธุไป สวน

พันธุที่มนุษยผสมพันธุข้ึนเอง เมื่อใชนานเขาจะถกูโรค แมลงปรับตัวเองทาํลายเสียหายจนใชไมได ในที่สุด

หาพันธุมาปรบัปรุงในอนาคต ก็จะหาไมไดเนื่องจากพนัธุกรรมดั้งเดมิ ไดถูกทําลายทิง้ไปแลวการเลิกใช

พันธุพืน้เมืองทําใหพนัธุเหลานัน้ คอยๆ สูญพนัธุไป ทําใหเกิดการสูญเสียพันธกุรรมของพืชไปอยางมาก 

และผลที่ตามมาคือ การเสียสมดุลทางธรรมชาติ ทาํใหเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดและไมสามารถหา

พันธุที่ตานทานโรคได เนื่องจากพันธกุรรมเหลานั้นไดสูญหายไปแลว ดังนัน้ การอนุรักษพันธุกรรมของพืชที่

ไมใชเพาะปลกูแลว จงึเปนสิ่งที่ตองคาํนงึถึง 

1.5 พื้นที่ปาไมลดลง เกิดจากการขยายตัวของพืน้ทีก่ารเกษตร และชุมชน โดยราษฎรเขาไป

แผวถางพืน้ทีป่าไมใหเปลีย่นสภาพไป เชนในป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมพีื้นที่ปาไมประมาณ 171 ลานไร 

หรือรอยละ 53 ของพืน้ที่ประเทศ แตในป 2534 มีพื้นทีป่าไมเหลือเพยีง 89 ลานไร หรือรอยละ 28 ของพืน้ที่

ประเทศ เปนผลใหสภาวะแวดลอมเปลี่ยนไป ทาํใหเกดิความแหงแลงมีปริมาณฝนตกนอยลง มีฝนตกไม

ตามฤดูกาล เปนปญหาทวมฉับพลัน เกิดการระบาดของศัตรูพืช เปนตน 

 
2. ดานเศรษฐกิจและสงัคม 
 ในดานเศรษฐกิจปญหาที่สําคัญคือ 

 2.1 ปญหาเงนิทุนจํากัด เนื่องจากประชาชนในชนบทยังยากจน ไมมีความมั่นใจในการลงทนุ จะ

ดําเนนิกิจกรรมตามเงนิทุนที่มีอยู ไมกลาดําเนินกิจกรรมอะไรมากนกั จนกวาจะเห็นผลดีของการทําระบบ

เกษตรปาไม จึงจะใหความสนใจ และลงทุนจริงจังมากขึ้น ทาํใหการปลูกพืชโดยระบบเกษตรปาไมขยายวง

ไปไดชา 

 2.2 ระยะเวลาไดรับผลผลิต แมวาระบบเกษตรปาไมใหผลตอบแทนเรว็กวาการลงทุนดานปาไม

เพียงอยางเดยีว แตในบางระบบ อาจตองอาศัยระยะเวลา 1-3 ป จึงจะไดรับผลตอบแทนครั้งแรก จึงตองหา

วิธีการแกไขปญหาการขาดแคลนเงินทนุ ในชวงทีย่ังไมไดผลตอบแทนนัน้ 

2.3 ขนาดพืน้ที่เลก็เกินไป  ในชนบทประชกรอยูอยางหนาแนน ครอบครัวเกษตรกรมีที่ดินขนาด

เล็กเกนิไป ทาํใหตองมีการลงทนุที่สูง ดังนัน้เกษตรกรควรรวมตัวกันในรูปของสหกรณ หรือกลุม เพื่อรวมกนั

ในดานแรงงาน การจัดหาอปุกรณตางๆ เพื่อชวยลดตนทุนตอหนวยพืน้ที่ตํ่าลง 

2.4 ความรูความสามารถในระบบเกษตรปาไม แมวาเกษตรกรสามารถศึกษาหาความรูใน

ธรรมชาติได แตถาขาดการชี้แนะ หรือไมมปีระสบการณมากอนจะเสียเวลาในการหาความรู และมีการ

ปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอ ในขณะที่ความตองการปจจยัเพื่อการดํารงชวีิตมีอยูทกุขณะ ทําใหเกษตรกรไมกลา

ปฏิบัติ ดังนัน้ ควรมีการอบรมแนะนําความรูใหกับเกษตรกร 
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2.5 ปจจยัดานสิ่งแวดลอม ในพื้นที่บางแหงดนิเสื่อมคุณคา ภาวะแวดลอมไมเหมาะสมตอการ

ผลิตของพืช ดังนัน้เมื่อนําระบบเกษตรปาไมเขาไปยอมไดผลผลิตไมดี และในบางครั้งการนาํพืชบางชนิด

เขาไปเปนสิ่งชวยสงเสริมใหเกิดโรคระบาด หรือขับไปไลพืชดังเดิมใหสูญไปดวย 

2.6 ดานสังคมของพืน้ที่ เนื่องจากเกษตรกรเคยชินตอการปฏิบัติแบบเคยทํามา หรือมี

ขนบธรรมเนยีมปฏิบัติกันมา ดังนัน้การนาํเทคนิควธิีใหมๆ  เขาไปจะมีการยอมรับชาหรือถูกปฏิเสธกลับมา 

 
3. ดานสังคม  

ระบบเกษตรปาไมเปนระบบที่เนนเรื่องความสอดคลองกบัความสามารถกับความสามารถของ

ประชาชนที่จะปฏิบัติได และความพอใจของของเกษตรกร เปนระบบที่พยายามจะใหเปนตัวกลางในการ

ผอนคลายความตองการที่ดินเพื่อการเกษตรกับความตองการปาไมเพื่อ ควบคุมสภาพแวดลอมใหสามารถ

อยูรวมกนัได โดยคํานงึถงึสภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประเพณี รวมทัง้พฒันาชวีิตความเปนอยูของ

ประชาชนที่เกีย่วของ 

 ดังนัน้เกษตรปาไมจึงเปนวธิกีารที่ใชจัดการ การใชประโยชนจากที่ดิน ผูที่จะนาํระบบเกษตรปาไม

ไปใชจึงไมจํากัดวาจะมีพืน้ที่มากหรือนอย หรืออาจใชเพื่อจุดประสงคที่ตางกัน เชน ใชระบบเกษตรปาไม

เพื่อสรางสวนปาของรัฐบาล เพื่อการปลูกปาเศรษฐกจิธุรกิจ หรือเพือ่สรางปาชมุชน ขององคกรชาวบาน 

หรือใชผลิตเพือ่ยังชพี 

 ผลจาการพัฒนาชนบทในระยะที่ผานมา ทําใหสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเมือง ทําใหลัทธิ

บริโภคนิยมขยายตวัไปสูสังคมชนบท โดยผานสื่อมวลชนตางๆ จากบุคคลที่ผานชวีิตในสังคมเมอืงทัง้ที่เปน

คนภายนอกเขาไปในชนบท หรือคนชนบทที่เคลื่อนยายแรงงานไปอยูในเมืองแลวนําวัฒนธรรมเหลานี้

กลับมา นอกจากนี้ก็ขยายตัวผานกลไกตลาด การศึกษาสมัยใหม เครือขายระบบธนาคารและอืน่ๆ ที่นิยม

ใชของฟุมเฟอย เลียนแบบการดํารงชวีติของคนเมืองที่รํ่ารวยโดยไมไดคํานึงถึงรายไดจากการทําการผลิต

ของตน วัฒนธรรมที่ประหยดั อดออม ขนบธรรมเนยีมไทยกลายเปนสิ่วลาหลังทุกอยางทีท่ันสมยัและเปน

ตะวันตก ไดรับการนาํเสนอวาเปนสิ่งที่ดี ควรมุงหวัง คุณธรรมถูกวัดดวยพลงัอํานาจของการซื้อ ถือวาการ

เคารพซึ่งกันและกันอยางแทจริงไมใชส่ิงที่ชวยใหเกิดกาํไรอยางรวดเร็ว ความเอื้อเฟอ ชวยเหลอืซึ่งกนัและ

กันที่เคยมีอยูกลายเปนสิง่ไมพึงประสงคบางครั้งความเสียสละ ความซื่อสัตย ถูกมองวาเปนคนโง ความ

เปลี่ยนแปลงเหลานี้ สาเหตหุนึง่ก็เปนความลมเหลวจากการผลิตทางการเกษตร มหีนี้สินทําใหแรงงานตอง

ไปรับจาง ครอบครัวแตกสลาย เกิดความเครียด บางครั้งเกดิเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงภายใน

ครอบครัว ในชุมชนเปนตน 
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4. ดานการเมืองหรือนโยบายรฐับาล 
  ระบอบการเมืองการปกครองมีผลโดยตรงตอนโยบายและแนวทางการพัฒนาชนบท หาก

สถานการณการเมืองไมมัน่คง ไมแนนอน มกีารเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลโดยที่ฐานอํานาจไมไดมาจาก

ประชาชน ประชาชนก็จะไมมีองคกรตอรองกับฝายปกครอง เกิดความหางเหินระหวางรัฐกับประชาชนเกิด

ชองวางและความไมเขาใจกนั แลวความรวมมือในการพัฒนาชุมชนของตนเอง พัฒาประเทศก็ไมราบร่ืน 

ขาดความกระตือรือรนที่จะรวมมือกนัในการพัฒนา ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่ง 

 การเมืองการปกครองของไทยเปนแบบรวมอํานาจไวในสวนกลาง ขาราชการที่ปฏิบัติงานในสวน

ภูมิภาค สวนใหญจะเปนตัวแทนไปจากสวนกลาง ที่รัฐบาลสวนกลางสงตัวไปปฏิบัติงาน สวนนอยที่เปน

ขาราชการสวนทองถิน่ ซึ่งการไดมาของขาราชการสวนทองถิน่ก็จาํลองมาจากระดับประเทศ ก็คือผูไดรับ

เลือกเขามาบริหารสวนทองถิ่นกย็ังมีสัดสวนที่เปนตัวแทนของชาวชนบทอยูนอยมาก สวนใหญก็ยงัเปนผูมี

โอกาส มีฐานะในสังคมของอําเภอหรือจังหวัดนั้นๆ อีกประการหนึ่งการรวมอํานาจไวสวนกลางนีม้ีขอดีตอ

การควบคุม ใหอาณาเขตของประเทศชาติเปนอันหนึง่อันเดียวกัน มีความเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกัน มีความ

เขมแข็ง เพราะสามารถรวมทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูมาบริหารไดเต็มที ่ แตมีขอจํากัดที่ทาํใหขาราชการที่ไป

ปฏิบัติงานไมคอยเกิดความรูสึกรับผิดชอบที่จะชวยเหลอืประชาชนอยางแทจริง ไมมีความรูสึกผูกพนักับ

ทองถิน่ เพราะเปนตวัแทนของสวนกลางไปปฏิบัติงาน รัฐบาลกลางเปนผูใหประโยชนในรูปเงินเดือน 

สวัสดิการ ความดีความชอบตางๆ การที่จะอยูปฏิบัติงานที่ใดเปนเวลานานหรือไมอยูที่รัฐบาลสวนกลาง 

การปกครองแบบรวมอํานาจไวสวนกลางทําใหการปฏบัิติงานการแกปญหาในพืน้ที่ไมคลองตัว ตองรอการ

ตัดสินใจจากเบื้องบน คือสวนกลางเสียกอนซึง่อาจตองใชระยะเวลานาน ขอมูลขอเท็จจริงที่ไดอาจจะไม

เพียงพอ ไมสอดคลองกับความเปนจริง ก็ถือเปนการสัง่การทางแนวดิ่ง จากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง (top 

down) ซึ่งไมสอดคลองกับแนวความคิดการพัฒนาชนบทแนวใหม ที่เนนใหมีการวางแผนปฏิบัติงานและ

แกปญหาจากความคิดริเร่ิมของเบื้องลาง (bottom  up) 

 นอกจากนี้สาเหตุทีท่ําใหเกิดความไมยัง่ยนืของระบบเกษตรปาไมในประเทศไทยอีกประการหนึ่ง

คือสาเหตุอันเกิดจากปญหาการใชประโยชนที่ดินซึ่งปจจุบันยงัมีปญหาตางๆ ปจจุบันการใชประโยชนที่ดิน 

ที่ปราศจากการวางแผนนัน้กอใหเกิดปญหาตางๆ คือ ปญหาการใชที่ดินผิดสมรรถนะ ปญหาการใชที่ดิน

ซ้ําซาก และปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งจะสงผลเสยีทางเศรษฐกจิบางประการ 
5. ปญหาการใชที่ดินผิดสมรรถนะ  
 สมรรถนะที่ดิน (Land Capability) คือความสามารถในการรองรับการใชที่ดินที่ทาํใหเกิดผลผลิตที่

ยั่งยนืและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด ซึง่ถามีการใชที่ดินใหถูกตองตามสมรรถนะไดกจ็ะสงผลให

ทรัพยากรดิน มีสภาพทีดี่อยูไดโดยใหผลผลิตหรือผลตอบแทนตอผูใชที่ดินคุมคาและสม่ําเสมอ เกิด

มลภาวะทางสิง่แวดลอมนอย 
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 มีในทกุประเทศที่อยูระหวางการพัฒนา เนื่องจากตองการใชที่ดินเปนฐานในการผลิตสินคาเพื่อ

สงออกหรือใชภายในประเทศ มักเกิดขึน้กับประเทศที่มีพืน้ที่ราบลุมนอย อัตราการเกิดของประชากรสูง 

และรัฐบาลไมสามารถใชกฎหมายควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในประเทศไทยจะเห็นไดอยางชัดเจนจากการที่ปาไมบนพืน้ที่ลาดชันและบนภูเขาสงู ถูกเปลีย่นเปน

พื้นที่เกษตร ทุงนาถูกเปลีย่นมาเปนที่อยูอาศัย และยานอุตสาหกรรม ทั้งๆ ทีพ่ื้นที่เหลานัน้มีสมรรถนะใน

การรองรับการใชประโยชน (carrying capacity) ที่ไมเพียงพอ การปลูกสับปะรด หรือขาวไรบนพืน้ที่ลาด

ชันสูงสามารถกระทาํได แตพื้นที่นัน้ๆ จะรองรับการใชประโยชนแบบนั้นไดไมยัง่ยนื เพียงปสองปก็ให

ผลผลิตที่ไมคุมคา ในขณะที่หนาดนิทีห่มดไป ศักยภาพในการควบคุมน้ําทา (runoff) และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

ก็สูญเสียไปดวย 

 พื้นที่ลุมน้ําภาคกลางที่เคยปลูกขาวไดผลดี เชน ทุงรังสติ ทุงบางเขน และทุงนาสองขางทางหลวง

สายเอเชยีจากบางปะอินถงึอางทองเปนยานอุตสาหกรรม แมวาจะใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง แต

ปญหามลพิษทีเกิดขึ้นตามมา ก็ตองใชเงินลงทนุสูงในการแกไข และที่สําคัญจะหาพืน้ที่ๆ ศักยภาพสูงใน

การใหผลผลิตขาวเชนนี้ไมไดอีกในพืน้ที่ใหมของประเทศ เพราะที่ลุมที่ดินด ีน้าํดี ใกลตลาด เชนนี้ นับวันจะ

หายากขึน้ การบุกรุกปาชายเลนเพื่อทาํนากุง ผลที่สุดปญหาที่เกิดปญหาที่แกไขไดยากเชนกนั กลาวคือ ทั้ง

ปาเลน และนากุง ตองสญูเสียศักยภาพในการใหผลผลิตที่ยั่งยืนไปในที่สุด กรมพัฒนาที่ดินสํารวจพบวา 

จนถงึป พ.ศ. 2527 การใชทีดิ่นของประเทศผิดสมรรถนะไปสูงมาก ดังแสดงไวในตารางการใชทีดิ่นอยางไม

เหมาะสมของประเทศไทย 
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ตารางที่ 1 การใชที่ดินอยางไมเหมาะสมของประเทศไทย 
 

การใชที่ดนิ ภาค 

เหนอื อีสาน กลาง ตะวันออก ใต รวม 

-บริเวณที่ปลูกไม

ยืนตนบนดินที่ไม

เหมาะสมที่จะ

นํามาใช 

-บริเวณที่ปลูกพืช

ไรบนดินที่ไม

เหมาะสมที่จะ

นํามาใช 

-บริเวณที่ทาํนา

ขาวบนดนิที่ไม

เหมาะสมจะ

นํามาใช 

-บริเวณที่ใชเปน

ทุงหญาเลี้ยงสตัว

บนดินที่ไม

เหมาะสมจะ

นํามาใชปลูกพืช

ชนิดอื่นๆ 

-บริเวณที่เปนปา

บุกรุกแผวถางหรือ

รกรางวางเปลาบน

ดินที่ไมเหมาะสม

จะนํามาใชใน

กิจกรรม 

-บริเวณที่เปนปา

ธรรมชาติบนดนิที่

เหมาะสมที่จะ

นํามาใชในการ

กสิกรรม 

-บริเวณที่เปนปา

บุกรุกหรือที่รกราง

วางเปลาควรเรง

ดําเนินการปลูกปา

หรือดดัแปลงเปน

ทุงหญาเลี้ยงสตัว 

-พ้ืนที่อื่นๆ 

-พ้ืนที่น้ํา 

21206 

 

 

 

2735512 

 

 

 

5078725 

 

 

 

360494 

 

 

 

 

 

3742503 

 

 

 

 

 

7390129 

 

 

 

 

5714892 

 

 

 

 

 

80393272 

590947 

21107 

 

 

 

7007455 

 

 

 

6268717 

 

 

 

52767 

 

 

 

 

 

14827521 

 

 

 

 

 

11922096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64457977 

976323 

534441 

 

 

 

1764088 

 

 

 

1060191 

 

 

 

34761 

 

 

 

 

 

4492776 

 

 

 

 

 

2515784 

 

 

 

 

4440635 

 

 

 

 

 

28420989 

186838 

275044 

 

 

 

2890111 

 

 

 

739181 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

6413987 

 

 

 

 

 

2417204 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

8668483 

83802 

 

858181 

 

 

 

181208 

 

 

 

335897 

 

 

 

83974 

 

 

 

 

 

11633373 

 

 

 

 

 

3067271 

 

 

 

 

2258466 

 

 

 

 

 

25137717 

640900 

1709979 

 

 

 

14578374 

 

 

 

13482711 

 

 

 

531996 

 

 

 

 

 

41110165 

 

 

 

 

 

27312484 

 

 

 

 

12413993 

 

 

 

 

 

207078438 

2478810 

 

รวม 106027680 105533963 43450503 21487812 44196992 320696950 

ที่มา; กรมพัฒนาที่ดิน (2529) 

หนวย : ไร 
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6. ปญหาการใชที่ดินซํ้าซาก 
 การใชที่ดินซ้ําซากโดยที ่ ทีดิ่นแตละผืนไมมีโอกาสไดรับการปรับปรุง เชนการปลูกพืชหมนุเวยีน 

ปลูกพืชสลับทีร่ะหวางพืชเศรษฐกิจ กับพชืบํารุงดิน กเ็ปนปญหาสําคัญอันหนึง่ทีท่ําใหที่ดินเสื่อมโทรมและ

ใหผลผลิตต่ํา ปญหานี้คงแกไขไดคอนยาก เนื่องจากเกษตรกรแตละรายในประเทศไทยมพีืน้ทีถ่ือครองกนั

คนละเล็กละนอย ตางก็จะใชที่ดินของตนใหเกิดผลผลิตที่ทาํรายไดมากๆ ใหตนเปนประจํา การแบงพืน้ที่

บางสวนปลกูพืชบํารุงดินที่ใหผลตอบแทนต่ําคงไมคอยไดรับความสนใจเทาที่ควร ปญหานี้จึงคาดวาจะมี

อยูตอไป 
7. ปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน 
 นอกเหนือจากปญหาประการแรกอันเปนปญหาหลักแลว ปญหาการขัดแยงในเรื่องการใชที่ดินผนื

ใดผืนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงคทีแ่ตกตางกนักม็ีอยูเสมอ และมักจะเกิดขึ้นในระหวางหนวยงานของรฐัดวยกนั

เอง เชนกรมทรัพยากรธรณีตองการขุดแรบนพื้นที่ลําธารในขณะทีก่รมปาไมตองการสงวนปาไมพื้นทีน่ั้นไว 

ความขัดแยงระหวางหนวยงานราชการของรัฐกับราษฎร เชนกรมปาไมตองการใชที่ดินเพื่อกาปลูกสราง

สวนปา ในขณะที่ราษฎรตองการพื้นที่เหลานัน้มาเปนที่ทาํกนิ หรือรัฐตองการสงวนพื้นที่ปาบนภูเขาสูงชัน

ในภาคใตและภาคตะวันออกเปนเขตตนน้าํลําธาร แตราษฎรไดบุกรุกพื้นที่เหลานัน้ปลูกสวนยางพาราไป

แลวเปนตน 

 ปญหาการใชที่ดินซ้าํซากและปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน ไดมีผลกระทบตอเนือ่ง

มาถงึ 

1. ปญหาการชะลางพังทลายของดิน 

2. ปญหาการสญูเสียความอดุมสมบูรณของดิน 

3. ปญหาการขาดหลักประกนัในความมั่นคงในสทิธทิี่ทาํกนิของราษฎรใชที่ดินใหเกิดผลผลิต
ไมไดเต็มที่ 

4. ปญหาของหนวยงานของรัฐที่ไมกลาพัฒนาและสงเสริมการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เนื่องจากความไมแนใจในนโยบายและแนวทางปฏิบัติทีถู่กตองตามกฎหมายและตาม

กฎระเบียบ 
8. การสูญเสยีทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการใชที่ดินไมเหมาะสม 
 นักวชิาการของกรมพฒันาทีดิ่นไดศึกษาพบวา ตะกอนที่ดินที่เกิดจากการชะลางพงัทลายของหนา

ดินไดถูกน้าํฝนชะลางลงสูลุมน้ําในภาคตางๆ ของประเทศมีปริมาณธาตุอาหารพืชในรูปสารละลายทัง้หมด 

27.4 ลานตนัตอ 1 ป เปนธาตุโปตัสเซียม (K) ประมาณ 24.1 ลานตัน ธาตุไนโตรเจน (N) ประมาณ 3.1 

ลานตนั และฟอสฟอรัส (P) ประมาณ 0.2 ลานตนั ซึง่เมื่อประเมนิการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยคิดราคา

ตํ่าสุด ของปุยในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2534) จะคิดเปนตัวเงนิไดตามตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 การสูญเสียธาตุอาหารในดนิจากการชะลางของน้ําฝน 
 
ปริมาณธาตอุาหารทีสู่ญเสีย 

ลานตัน/1ป 
ราคาปุย 
บาท/ตัน 

จํานวนเงินทีสู่ญเสยี 
ลานบาท 

N= 3.1 = 3.1 N 

P= 0.2 = 0.458 P2 O5         (1) 

K= 24.1 = 29.0405K2O2    (2) 

5600 (Urea 46-0-0) 

8200(TSP 0-46-0) 

4600 (KCL 0-0-60) 

37739.13     (3) 

8164.35       (4) 

222643.83   (5) 

 รวม 268547.31 

หมายเหต ุ; (1)   P2 O5         = 2.29P = 2.29 x 0.2 =0.458 

      (2)   K2O   = 1.025K = 24.1 x 1.025 = 29.0405 

      (3)   Urea 1 ตัน  = 46-0-0 = 460 กก. (N) = 0.46 ตัน (N) 

  ดังนัน้ Urea 3.1 ตัน (N) = (5600 x 3.1) 10.46 = 37,739.13 โดยวิธกีารเดียวกนั 

(4) P2 O5  0.458 ตัน = (8200 x 0.458) 10.46 = 8,164.35 

(5) K2O       29.0405 ตัน = (4600 x 29.0405) 10.60 = 222.643.83 

 

ในปหนึ่งๆ นัน้ ประเทศไทยไดสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากธาตุอาหารพชืในทรัพยากรดิน

ไดถูกชะลางลงสูแหลงน้าํลําธารโดยไมไดรับผลประโยชนตอบแทนถงึปละ 270,000 ลานบาท นอกจากนี้

ตะกอนที่เกิดจากการใชที่ดินผิดสมรรถนะและจากกิจกรรมตางๆไดทําใหแมน้าํลําคลอง และรองน้าํตื้นเขิน 

ยากตอการสญัจรไปมาของเรือ ตองสูญเสียคาขุดลอกสันดอนปากอาวและในแมน้าํปละ 1,000 ลานบาท

ข้ึนไป ทัง้นีย้ังไมรวมถึงความเสียหายอนัเกิดจากอทุกภยัที่เกิดบอยครั้งขึ้นเนื่องจากรองน้ําตืน้เขิน และการ

หลากของน้าํทาที่เร็วขึ้นจากการใชที่ดินทีไ่มถูกตอง 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 3 ระบบการใชที่ดิน 

1. ความหมาย 
 ดิน  เปนทรพัยากรธรรมชาติที่สําคัญตอการผลิตอาหารและปจจัยสี่อ่ืนๆ ของมนษุย 

 ทรัพยากรดนิ หมายถึง วตัถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการผุสลายตัวของแรและการเนาเปอย

ผุพังของอนิทรยีสารผสมคลกุเคลากนั ดินมีสมบัติเฉพาะตวัซึ่งเกิดจากองคประกอบที่มีสวนที่เปนเนื้อดิน 

น้ําและอากาศ ซึ่งแตกตางกนัไปตามแตสถานที ่วัตถุตนกําเนิดของดิน และอายุขัยของดินนั้นๆ  

 ที่ดิน หมายถงึ สวนประกอบทางกายภาพและชีวภาพของสิ่งแวดลอมทั้งหมด และสิ่งทีม่ี

อิทธิพลตอศักยภาพในการใชที่ดิน คําวา “ที่ดิน” ไมไดหมายถงึเรื่องของดิน เพียงประการเดียว แตรวมถึง

เร่ืองของลักษณะทางธรณีวทิยา ลักษณะภูมิประเทศ ดินฟาอากาศ ลักษณะทางอุทกวทิยา รวมไปถึงพชื

พรรณ สัตวปา แมลง และสิง่มีชีวิตเล็กๆ ทีอ่ยูในดินและในทองทีน่ัน้ 
ลักษณะสําคัญของดิน 
- เคลื่อนยายไมได 

- มีสมบัติเฉพาะทางกายภาพ 

- มีจํานวนจํากดั 

- สามารถเลือกใชประโยชนไดหลายชนิด 

การใชที่ดิน หมายถงึ การนําเอาที่ดินมาใชประโยชนเพื่อสนองตอบความตองการของมนุษยดาน

ตางๆ เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม นนัทนาการ การปองกันสภาพแวดลอม และที่อยูอาศยั 

เปนตน การใชที่ดินโดยทัว่ไป จําแนกออกเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก ปาไม เกษตร เมอืง และแหลงน้ํา 
2. การใชประโยชนที่ดินในประเทศไทย 
   2.1 ประเภทของการใชประโยชนที่ดิน 
 ในรายงานของศูนยสถิติการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร เมือ่ปเพาะปลูก 2543/44 ประ

กฎวาในป พ.ศ. 2541 ประเทศไทยมเีนื้อที่ทัง้หมด 320,696,888 ไร แบงเปนเนื้อทีถ่ือครองทางการเกษตร 

130,393,525 ไร หรือรอยละ 40.66 ของเนื้อทีท่ั้งหมด เนื้อที่ปาไม 81,076,428 ไร หรือรอยละ 25.28 และ

เนื้อที่ประเภทอื่นๆ ที่ไมไดจาํแนก รวม 109,226,935 ไร หรือรอยละ 34.11 

 เนื้อทีถ่ือครองทําการเกษตร 130,393,252 ไร นั้น แบงเปนทีน่า 65,914,065 ไร หรือรอยละ 51 

ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด เปนทีป่ลูกพชืไร 29,051,965 ไร หรือรอยละ 22.3 เปนทีป่ลูก

ผลไมและไมยืนตน 25,079,407 ไร หรือรอยละ 19 เปนที่ปลูกสวนผักและไมดอก 961,792 ไร หรือรอยละ 1 

และเปนที่อยูอาศัย 3,491,908 ไร หรือรอยละ 2.5 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 693,143 ไร หรือรอยละ 0.5 เปนที่รก

รางวางเปลา 2,950,814 ไร หรือรอยละ 2 นอกนัน้เปนที่ที่ใชประโยชนอ่ืนๆ อีก 2,250,431 ไร หรือรอยละ 
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1.7 ปจจุบันลักษณะการใชที่ดินไดเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะเนื้อที่ปาไดลดลง รวมทัง้ความอุดม

สมบูรณของปาก็ลดลงดวย สวนพืน้ที่เพาะปลกูโดยเฉพาะไมยืนตนกลับเพิ่มข้ึน ประชากรทั้งหมดของ

ประเทศประมาณรอยละ 60 ยงัยึดอาชพีทางเกษตรกรรม ผลิตผลทางการเกษตรมีลักษณะแตกตางกันไป

ตามเนื้อที่และภูมิศาสตรของแตละภาค 

 
3. ความเคลือ่นไหวเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน 
 รัฐบาลไดเร่ิมมีบทบาทเกี่ยวกับที่ดินโดยไดออกพระราชบัญญัติการออกโฉนดตราจอง ร.ศ. 124 

(พ.ศ. 2448) และตอมาไดแกไขปรับปรุงเปนพระราชบัญญัติการออกโฉนดทีดิ่นอีกหลายฉบับ มี

พระราชบัญญติัออกโฉนดทีดิ่น (ฉบับที่ 7 ) พุทธศกัราช 2482 เปนฉบับสุดทาย ตอมารัฐบาลไดปรับปรุง

กฎหมายเกีย่วกับที่ดินทุกฉบบัรวมมาเปนประมวลกฎหมายที่ดินพทุธศกัราช 2497 โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ และอธิบดีกรมที่ดินเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม

กฎหมาย จึงนับไดวารัฐบาลไดเล็งเหน็ความสําคัญของที่ดินอนัเปนทรพัยากรธรรมชาติที่มีคาขึ้นมาเปน

ลําดับ อยางไรก็ดี เมื่อมาถงึสมัยรัฐบาลคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2502 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการสงวนปาและ

การจําแนกประเภทที่ดินไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่หนึ่ง (พ.ศ. 2504-2509) 

กลาวคือจะสงวนปาไมไวในขั้นตนรอยละ 50 ของเนื้อทีป่ระเทศ หรือมีเนื้อที่ 250,000 ตารางกิโลเมตร และ

ตอไปจะลดลงใหเหลือเพียง 200,000 ตารางกโิลเมตร หรือรอยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศเทานัน้ ในจํานวนนี้

จะเปนปาที่ผลิตไมและของปา 100,000 ตารางกโิลเมตร และปาปองกันไฟหรือปาอนุรักษ 100,000 ตาราง

กิโลเมตร 

 เมื่อวันที ่ 19 เมษายน พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้ง “ คณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภท

ที่ดิน” ข้ึน มหีนาทีพ่ิจารณาปาทั่วราชอาณาจักร ซึง่ไดสงวนและคุมครองไวแลว และที่กาํลังดําเนินการอยู

วา พื้นที่ใดควรจะคุมครองไวเปนปาไมโดยถาวรและแหงใดควรเปดเพื่อการจัดสรรที่ดินใหราษฎรเขาอยู

อาศัยและประกอบการเกษตรกรรม แหงใดควรจัดไวเปนสาธารณะของแผนดิน คณะกรรมการและ

เจาหนาที่สํารวจจําแนกประเภทที่ดินดังกลาวไดดําเนินงานจนถึงวันที ่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 เมื่อ

รัฐบาลไดจัดตั้งกรมพฒันาทีดิ่นขึ้นกรมพฒันาที่ดินจึงไดรับงานสาํรวจจําแนกประเภทที่ดินมาดําเนินการ

แทน ตอมาไดมีโครงการปฏิรูปที่ดินขึ้นอีก กรมปาไมเองไดต้ังกองจัดการที่ดินปาสงวนแหงชาติข้ึนเพื่อ

พิจารณาวาพืน้ที่ใดควรจะเปนปาสงวน ที่ใดควรจะเพิกถอนสภาพปาเพื่อใชประโยชนในดานการเกษตร 

หรือเพื่อกิจการอื่นตามความเหมาะสม 
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ตารางที่ 1 การใชประโยชนที่ดินของประเทศไทยเปนรายภาค พ.ศ. 2541 (หนวย: ไร) 
การใชที่ดิน ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต รวม(%) 

เนื้อที่ปาไม 

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 

  

  -ที่อยูอาศัย 

   -ที่นา 

   -พืชไร 

   -ไมผลและไมยืนตน 

   -สวนผักและไมดอก 

   -ทุงหญาเลี้ยงสัตว 

   -ที่รกรางวางเปลา 

   -ที่อื่นๆ 

เนื้อที่ไมไดจําแนก 

 

45,660,825 

 

28,274,892 

891,558 

14,565,191 

9,355,476 

2,539,770 

352,231 

73,678 

247,791 

249,197 

 

32,091,963 

 

13,114,948 

 

57,429,749 

1,345,540 

37,540,903 

11,715,560 

3,176,168 

189,615 

474,468 

1,985,507 

1,001,988 

 

34,989,266 

 

14,722,454 

 

25,883,514 

743,184 

10,620,727 

7,904,648 

5,217,633 

323,233 

113,354 

350,892 

609,843 

 

24,332,285 

 

7,578,201 

 

18,805,370 

511,626 

3,187,244 

76,281 

14,145,836 

96,713 

31,643 

366,624 

389,403 

 

17,813,421 

 

81,076,428(25) 

 

130,393,525(41) 

3,491,908(2.5) 

69,914,065(51) 

29,051,965(22.3) 

25,079,407(19) 

961,792(1) 

693,143(0.5) 

2,950,814(2) 

2,250,431(1.7) 

 

109,226,935(34) 

รวมแตละภาค 
106,027,680 105,533,963 64,938,253 44,196,992 320,696,888 

ที่มา : ศูนยสถติิการเกษตร 2544 

 
4. การจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ํากับการใชประโยชนที่ดิน 

การจําแนกชัน้คุณภาพลุมน้าํ คือ การกําหนดหรือแบงเขตความเหมาะสมของพืน้ทีใ่นเขตลุมน้าํวา

เหมาะตอการจะใชประโยชนอยางไร  

โดยหลักเกณฑที่เกิดขึ้นจากขอตกลงของหนวยงานรัฐทีเ่กี่ยวของกับการใชที่ดินของประเทศ ครม. 

ไดมีมติกําหนดใหพื้นที่ลุมน้าํทัว่ประเทศจาํแนกออกเปน 5 ระดับชั้น โดยในแตละชัน้คุณภาพมีลักษณะและ

หลักเกณฑในการใชที่ดินเพือ่ใหระบบนิเวศของลุมน้ําอยูในสภาพที่ดีดังตอไปนี้ 

1. พื้นที่ลุมน้ําชัน้ 1 หมายถงึ พืน้ที่สูงภายในลุมน้าํที่มีความลาดเทสูงมากควรจะตองสงวน

รักษาไวเปนตนน้าํลําธารโดยเฉพาะ เนือ่งจากมีลักษณะและสมบัติที่จะเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจาก

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงายและรุนแรง สําหรับลุมน้ําช-ีมูลและลุมน้ําอืน่ๆ ในภาคอีสานนั้น พืน้ที่ใด

ที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 500 เมตรขึ้นไป มีมติใหกําหนดเปนพื้นที่ลุมน้ําชัน้ 1 ไมวาจะมลัีกษณะ

กายภาพรูปแบบใดก็ตาม 

ในพืน้ที่ลุมน้าํชั้นที ่ 1 มติ ครม. ภายใตขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของไดกาํหนดให

แยกออกเปน 2 ระดับยอย คือ  1A  และ 1B เพื่อคลี่คลายปญหาการใชที่ดินของราษฎรที่ไดดําเนินการไป

แลวกอนหนาที่การจาํแนกชัน้คุณภาพลุมน้ําจะเกิดขึ้น 
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พื้นที่ลุมน้ําชัน้ 1A ; หมายถึง พื้นที่ลุมน้ําชัน้ที่ 1 ที่ยงัคงมีปาสมบรูณปรากฎอยูในแผนที่

ปาไมที่กรมปาไมไดจัดทําขึน้จากภาพถายดาวเทียมที่ไดถายทําในป พ.ศ. 2525 อันเปนพืน้ทีท่ี่จําเปน

จะตองสงวนรกัษาไวเปนพื้นที่ตนลาํธารและเปนปาอนุรักษของประเทศ  

พื้นที่ลุมน้ําชัน้ 1B ; หมายถงึ พืน้ที่ลุมน้ําชัน้ที่ 1 ซึ่งสภาพปาสวนใหญในพื้นที่ไดถูก

ทําลายดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อการพัฒนาการใชที่ดินในรูปแบบอ่ืน กอนหนาป พ.ศ. 2525 และ

การใชที่ดินหรอืการพัฒนารปูแบบตางๆ ทีดํ่าเนนิการไปแลว จะตองมมีาตรการควบคุมเปนพเิศษ 

2. พื้นที่ลุมน้าํชั้น 2 หมายถึง พื้นที่สูงภายในลุมน้ําที่มคีวามลาดเทสงู มีลักษณะทัว่ไปที่เหมาะตอ

การเปนตนน้าํลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนาํมาใชประโยชนเพื่อกิจการที่สําคัญได เชนการทํา

เหมืองแร 

3. พื้นที่ลุมน้าํชั้น 3 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําที่มคีวามลาดเทปานกลางและอยูในระดับลงมา 

โดยทัว่ไปสามารถใชประโยชนไดทั้งกิจการปาไม เหมืองแร และปลูกพชืกสิกรรมประเภทไมยืนตน 

4. พื้นทีลุ่มน้าํชั้น 4 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้าํ อันเปนลอนลาดลูกคลื่น ซึ่งโดยทัว่ไปแลวสภาพ

ปาไดถูกบุกรุก แผวถาง เปนที่ใชประโยชนเพื่อกิจการพืชไรเปนสวนมาก 

5. พื้นทีลุ่มน้าํชั้นที่ 5 หมายถงึ พื้นที่ภายในลุมน้าํ ซึง่โดยทั่วไปจะเปนที่ราบหรือที่ลุม หรือเนนิ

ลาดเอียงเลก็นอย สวนใหญปาไมไดถกูบุกรุกแผวถางเพื่อประโยชนดานการเกษตรกรรมโดยเฉพาะทํานา

และกิจการอืน่ๆไปแลว 

 
5. ชั้นคุณภาพลุมน้าํกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรปาไม 
 เมื่อพิจารณามาตรการการใชที่ดินตามมติ ค.ร.ม. เร่ืองการกาํหนดชัน้คุณภาพลุมน้ําอยางละเอยีด

จะเหน็วา รัฐฯ ไดกําหนดใหเกษตรปาไมเปนระบบการใชที่ดินที่สําคัญสําหรับลุมน้ําชั้น 1B และชั้น 3  

 จากการประชมุของ FAO/SIDA ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู ป 2520 ตกลงกนัวาในการกําหนดพืน้ทีท่ี่

เหมาะสมกับการใชระบบเกษตรปาไมนัน้ ควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ดังนี ้

ตารางที่ 2 ปจจัยที่ตองนาํมาพิจารณาในการกําหนดพื้นที่ในระบบเกษตรปาไม 

 

ปจจัยเกี่ยวกบัตัว
พื้นที ่

ปจจัยเกี่ยวกบัสมบัติกายภาพ
ของที่ดิน 

ปจจัยเกี่ยวกบัสถานภาพทางสงัคมและ
เศรษฐกิจ 

-ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล 

-ลมฟาอากาศ 

-ลักษณะของดิน 

-ความลาดชนั 

-ความยากงายตอการเกิดกษัย

การ 

-ลักษณะการใชที่ดินที่เปนอยูในปจจุบัน 

-ปญหาประชากรแรงงานและการวางงาน 

-สภาพการณทางเศรษฐสังคมอื่นๆ เกีย่วกับ

การใชที่ดิน 
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 นอกจากนี้ Sheng (1986) อางจากนิพนธ 2534 ไดสรางแนวความคดิในการใชระบบเกษตรปาไม

ในพืน้ที่ลาดเขาดังนี ้

 
ที่มา: อางองิ นิพนธ.2534 (ดัดแปลงจาก Sheng (1986) 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะพื้นที่ลาดเขาที่ควรประยกุตใชระบบเกษตรปาไมและการใชประโยชนที่ดิน
รูปแบบอื่นๆ 

คําอธิบาย 

   เขตที่ 1; พื้นที่ราบใชปลูกพืชกสิกรรม 

   เขตที่ 2; ลาดชันเล็กนอยไมเกิน 12 % ใชปลูกพืชกสิกรรม โดยมีมาตรการอนุรักษดินดวยพืชเชนตามแนว

เสนขอบเขา ปลูกเปนแถบ 

   เขตที่ 3; ลาดชันปานกลางระหวาง 12-47 % ปลูกพืชไร โดยใชมาตรการอนุรักษดินและน้าํดวยวิธีกล เชน

ข้ันบันไดดิน คันคู ขอบเขา 

   เขตที่ 4; ลาดชันสูงระหวาง 47-58 % สําหรับเกษตรปาไม และสวนผลไมปลูกดวยมาตรการขัน้บันไดดิน

เฉพาะตนหรือปลูกพืชคลุมดิน 

   เขตที่ 5; ลาดชันสูงมาก 58-84 % ใชปลูกปาเศรษฐกจิ 

   เขตที่ 6; หนาผา หรือที่ชนัมากไมสามารถใชทําไมได ใหใชเปนปาปองกนั หรือพื้นทีน่ันทนาการ 
6. การใชที่ดินในรูปแบบเกษตรปาไม 
 เกษตรปาไม เปนการจัดการที่ดินรูปแบบหนึง่ ซึง่เปนการผสมผสานการใชที่ดินและการผลิตทาง

การเกษตรและปาไมบนหนวยที่ดินเดียวกนัในเวลาเดยีวกัน หรือในเวลาที่ตอเนื่องกนั เกษตรปาไมเปนการ

จัดการที่ดินทีมุ่งเนนความยัง่ยนืของการใชที่ดิน โดยการรักษาและปรับปรุงสภาพแวดลอมของพืน้ที ่ พรอม

ไปกับการเพิม่ผลผลิตทําใหสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนดข้ึีน 

 ดังนัน้การจัดการที่ดินดวยระบบเกษตรปาไม จงึเปนแนวทางหนึ่งของการใชที่ดินที่เหมาะสมทั้งตอ

สภาพแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ ดังนี ้
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 ประโยชนตอสภาพแวดลอม 
1) การหมนุเวียนธาตุอาหารในดินมีประสิทธภิาพมากขึ้น และเพิ่มธาตุอาหารในดิน เนื่องมาจาก

การปลูกพืชหลายชนิด 

2) ลดการไหลบาหนาดิน การสญูเสียธาตุอาหารจากการชะลางพังทลายของดิน มีไมคลุมดิน 

3) ลดปญหาโรคและแมลง 
4) ระบบนิเวศมีความยั่งยนืมากกวาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ประโยชนทางเศรษฐกจิและสังคม 
1) สามารถใชพื้นที่เสื่อมโทรมหรือมีศักยภาพในการเกษตรต่ํากลับมาใชประโยชนได สามารถให

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลกูไมยนืตนรวมกับพชืเกษตรไดผลคุมคามากกวาการปลูก

พืชเชิงเดี่ยว 

2) ไดรับผลผลิตจากพืชเกษตรและไมยืนตนที่ตอเนื่องยาวนานหมุนเวียนกนัไป 

3) มาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวชนบทดีข้ึน เนื่องจากมีรายไดยั่งยืน สภาพแวดลอมดี และ

ไดรับโภชนาการดีข้ึนเนื่องจากมีชนิดและปริมาณอาหารจากระบบเกษตรปาไมมากขึ้น 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 4 บทบาทของตนไม 

 Trees Rule and Function 

1. ความหมายและคําจัดกัดความของตนไม  
ตนไม (Trees) คือพืชที่มอีายุยนืยาวหลายป (หาคาํจํากัดความเพิ่มจากศัพทปาไมและ

พจนานกุรม) 
1.1 การจาํแนกไมยืนตนที่ใหเนื้อไม 

1) ใชสัณฐานของใบจําแนก 

1.1) ไมใบแคบ (Needle leaves) เชน 

-ไมในวงศ Pinaceae ในประเทศไทยมี สนพืน้เมืองในวงศนี ้2 ชนิดคอื สนสองใบ

(Pinus merkusii) และสนสามใบ (Pinus kesiya) 

-ไมในวงศ Casuarinaceae สนทะเล (Casuarina)  และสนปฏิพทัธ (Casuarina) 

1.2)  ไมใบกวาง (Broad leaves) เชน สัก (Tectona grandis) ประดูปา 

(Pterocarpus macrocapus) มะคาโมง (Afzelia xylocarpa) เปนตน 

2) ใชคุณภาพเนือ้ไมในการจําแนก 

2.1) ไมเนื้อออน (Softwoods) เปนพวก Gymnosperm (พืชเมลด็เปลือย) เสีย้นไม

สม่ําเสมอ, เสนใยยาว ไสกบตกแตงงาย 

2.2) ไมเนื้อแข็ง (Hardwoods) เปนตนไมที่มีใบเลี้ยงคู (Dicotyledon) ไดแกไมใบกวาง

ทั้งหมด เชน กอ, ยูคาลปิตัส, ประดูปา, กระถินณรงค ฯลฯ 
2. ตนไมทีส่ามารถตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixing tree, NFT)  

2.1 ลักษณะของตนไมทีส่ามารถตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixing tree, NFT) 
  -มีปมเล็กๆ มากมายบริเวณราก 

  -แบคทีเรียบางชนิดอาศยัอยูบริเวณปมรากนัน้ เชน ไรโซเบียม เขามาสรางปมบริเวณราก

แขนง และรากขนออน 

  -แบคทีเรียสรางเอนไซม ไนโตรจีเนส มีคุณสมบัติ (Reduce) ไนโตรเจนใหเปนแอมโมเนยี 
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ผังกระบวนการตรึงไนโตรเจนในไมบางชนดิ 
2.2 ไมยืนตนบางชนิดที่สามารถตรึงไนโตรเจน 

1). สกุล Acacia เชน กระถนิณรงค, กระถินเทพา 

2). สกุล Albizia เชน ไมถอน, พฤกษ 

3). สกุล Casuarina เชน สนทะเล, สนประดิพัทธ 

4). สกุล Dalbergia เชน ชิงชัน, เก็ดดํา, เก็ดแดง, กระพี ้

5). สกุล Erythrina เชน ทองหลาง 

6). สกุล Gliridia เชน แคฝรั่ง 

7). สกุล Intsia เชน หลุมพอทะเล, หลมุพอ 

8). สกุล Leucaena เชน กระถินยักษ, กระถินบาน 

9). สกุล Mimosa เชน ไมยราพยกัษ 

10). สกุล Pithecellobium เชน มะขามเทศ (P. dulce) 

11). สกุล Pterocarpus เชน ประดูปา P. macrocarpus ประดูบาน P. intricatus 

12). สกุล Samanea เชน จามจุรี  S. saman (Raintree) 

13). สกุล Sesbania เชน แคบาน S. grandiflora 

 
3. ลักษณะไมยืนตนที่เหมาะสมในระบบเกษตรปาไม 
 3.1) คุณสมบัติของตนไมหรือไมยืนตนที่มผีลแงบวกตอส่ิงแวดลอม 
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  1). เปนสิง่คลมุดินที่ตอเนื่องยั่งยืน 

  2). มีความสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินยาวนาน 

  3). ปรับปรุงสภาพแวดลอมในทองถิน่ใหดีข้ึน 

 3.2) ลักษณะของไมยืนตนในระบบเกษตรปาไม 

  1). ลักษณะทางสัณฐาน 

     1.1) เรือนยอด; โปรง, กิง่กานไมควรแผกวางเกนิไป 

     1.2) ลําตน; เปลาตรง ไมควรมีขนาดใหญมากเพราะแกงแยงกับพืชที่ปลูกควบ 

     1.3) ระบบราก; รากแขนงควรอยูระดับลึกพอสมควร ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 

  2). ลักษณะการเจริญเติบโต; 

     เจริญเติบโตเร็วใหผลตอบแทนในระยะเวลาสัน้ไมเกนิ 3-4 ป 
4. บทบาทดานการผลิตของไมในระบบเกษตรปาไม 
 4.1 ผลิตเนื้อไม 

  1). ไมซุง; ไมในการกอสรางทุกชนิด เชน ไมแปรรูป, ไมเสา, ไมคํ้ายัน ฯลฯ สวนใหญไดแก

ไม สัก, ประดู, ชิงชนั, แดง, ยาง ฯลฯ 

  2). ไมเชื้อเพลงิ; เปนไมที่แตกหนอไดดี ใหความรอนสงู ไมแตกปะทุ เชน ไมสนทะเล, ไม

โกงกาง 

     2.1) รูปแบบของเชื้อเพลงิจากไม 

   -ข้ีเลื่อย 

   -ถาน 

   -สารเหลว 

   -แกส 

  4.2 ผลิตอาหาร 

   1) อาหารสําหรับมนุษย เชน 

-ผลใชเปนอาหารของมนุษย เชน; มะไฟ, มะมวงปา, ลูกหวา, มะกอกปา, เหรียง,

สะตอ, มะแขวนฯลฯ 

-เปนสมุนไพร เชน ผลตะโกเปนยาถาย, ผลสมอ ผลมะขามปอมเปนยาแกรอนใน ฯลฯ 

 2) ผลิตอาหารสัตว 

 ในระบบเกษตรปาไมบางทองที่ปลูกไมยืนตนเพื่อใชเปนอาหารสัตว 

-คุณคาทางอาหาร nutritive value 

-ความโอชะ Palatability 
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-ความยากงายตอการยอยสลาย Digestibility ข้ึนอยูกับการผสมผสานกนัของชนิดไมยืน

ตน การเปลี่ยนแปลงตามเวลาและสวนตางๆของไมยืนตนชนิดนั้นๆ ชนิดและสายพนัธุของสัตวเลีย้ง  

เชนสาร “Mimosine” ในใบกระถินยกัษอาจทําใหขนรวงถาสัตวบริโภคมากเกินไป 

4.3 ผลผลิตเยื่อไม 
ในสมัยโบราณใชเปลือกไมที่เปนเยื่อไมเชน  

 ขอย Streblus asper 

 ปอสา Broussonetia paper 

 ปอสาไทย และปอสาญี่ปุน 

4.4 ผลผลิตสารเหลวสารสกัดตางๆ 

1). ยางไม (gums) ละลายไดในน้ํารอน น้ําเย็น เปนของเสียซึง่ตนไมไมใชแลว ของเหลวจาก

ธรรมชาติของตนไมจากการ กรีด หรือเจาะเนื้อไม ไดแก 

 ยาอม, ลูกกวาด, กาว, ยารักษาโรค สีน้ําหมึก 

 ไมยางรัก, ขนนุนก, ตีนเปดแดง, รง, กาํยาน 

2). น้าํฝาด (tannin) เปนสารสกัดของเซลที่มีชีวิต และตามผนงัเซลทีต่ายพบในเปลอืกไม เนื้อ

ไม ใบ ราก ผล และแกน ไดแก ไม โกงกาง, โปรง, คูณ, ตะแบกเลือด, สมอไทย, มะขามปอม, 

สมอพิเภก, สีเสียดแกน 

3). สีธรรมชาติ (natural dyes) ผลมะเกลอื คําแสด ออยชาง ขนนุ 

4). ยางน้ํามนั, ชนัไม (resin) เปนสารเหลวที่ไหลซึมออกมาจากไมยืนตน โดยธรรมชาติ ไม

ระเหย หรือเปนสารแทรกซมึในเนื้อไม ชันสน ไมในสกุล Pinus ไมยาง 

5). น้าํมันหอมระเหย (essential oil) เปนน้าํมนัระเหยตองสกัดออกมา ใบเสม็ด, ยูคาลิปตัส 

 
5. บทบาทดานนิเวศวิทยา 

1. ลดความรอน 
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2. กรองฝุนและมลพิษในอากาศ 

 

 
 

3. ปลดปลอย O2 และดูด CO2 

 ตนไมใหญ สูง 25 ม. 

 ผลิต O2  1.7 กก./ชั่วโมง 

 ดูดซับ CO2 2.35 กก./ชั่วโมง 

4. ดูดสารพิษโลหะหนกั 

ตน “ซุการเมเปล” มีความสามารถดูดซับ 

 แคดเมียม 60  mg 

 นิเกิล  820 mg 

 โครเมียม 140 mg 

 ตะกั่ว  5,200 mg 

5. การลดหรือเพิม่ความเรว็ลม 

 

 
 

6. บรรเทาไอเค็ม 

7. ลดเสียงรบกวน 

8. ควบคุมการชะลางพังทลายดินและชะลอการไหลของน้าํ 
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9. แหลงที่อยูอาศัย, อาหารของสัตว 

10. ผลดีตอสุขภาพมนษุย 
6. บทบาทดานสังคมและวฒันธรรมของตนไม 

เชนคานิยมหรือความเชื่อของคนไทยบางกลุม เชื่อวา 

                   6.1 พธิีอยูไฟของสตรี ตองใชไมดังนี้คือ แดง, เต็ง, จนัทรงาว, มะขามปอม, มะขาม,  

สะแกนา, รัง 

6.2 สรางบานเรือน ไดแกไม เต็ง, แดง, พลวง, รัง, กวาว, สมกบ, เหยีง, ประดู, ยาง 

6.3 ไมนิยมมาสรางบานเรือน ไดแกไม โพธิ์, ไทร, เปลือย, กระบก, มะมวง, เลื่อม 

6.4 ปลูกในบาน ไมที่นยิมปลูกในบานไดแก มะยม, มะขาม, ขนนุ, ชัยพฤกษ สวนไมที่ไมนิยม

ปลูกคือไม ล่ันทม, ตะเคียน, ปรง, อโศก เปนตน 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 5 การปลูกพชืควบระหวางแถวแบบ 

Hedgerow Intercropping 

1. ความนํา คํานิยาม ความหมาย 

 การปลูกพืชควบระหวางแถวแบบ Hedgerow Intercropping เปนการปลูกพืชควบระหวางแถว

แบบเขมขน Intensive เปนรูปแบบการอนรัุกษดินและน้าํในอีกรูปแบบหนึง่ 

 ในหนังสือบางเลมใชคําวา “Alley” แทนคาํวา “Hedgerow”  

2. รูปแบบของการปลูกพชืควบระหวางแถว 

 2.1 การปลูกพืชควบระหวางแถวไมยนืตน 

  
 

1). แถบพืชพรรณธรรมชาติสลับพื้นที่เพาะปลูก 

 -ความกวางของแถบเพาะปลูก จะผนัแปรไปตามระดับความลาดชันและชนิดของดิน 

 -เหมาะสําหรับพื้นที่มีความลาดชันถงึ 60% หรือในพืน้ทีช่าวเขาทําไรเลื่อนลอย หรือบางครั้ง

เรียกวาไรหมนุเวยีน 

 -แถบของพืชพรรณธรรมชาติที่เหลือจะตองดูแลใหอยูในสภาพดีเสมอเพือ่ดักตะกอนและน้ําไหลบา 

 -แถบพืชธรรมชาติที่เหลือควรมีความกวางประมาณ 3-10 เมตร 

 -ความกวางของพืน้ที่ใชในการเพาะปลูกผนัแปรไดต้ังแตประมาณ 10-30 เมตร ข้ึนอยูกับชนิดดนิ

และความลาดชัน 

 2). ร้ัวไมยนืตนระยะถี่พรอมหญาและรองน้าํ 



  

 
 

24 

  -แนวของพชืยนืตนจะปลูกเปนระยะถี่ (ประมาณ 5 เมตร หรือนอยกวา) โดยปลูกขนานไป

ตามเสนระดับ (Countour) ระยะหางแถวรั้วขนานไปตามแนวระดับถีห่างแตกตางไปตามความลาดชันของ

พื้นที่แตละชนดิ 

 
  -เหมาะสําหรับพื้นที่ความลาดชัน 16-60% ดินมีอัตราซึมซาบน้ําสงู 

 -กรณีดินไมซึมซาบน้ําขุดรองไปตามแนวเสนระดับเพิม่ข้ึนใตร้ัวไมยืนตน 

 
 

 -แถวของไมยนืตนปลูกหางกัน 2-4 เมตร 

 -พื้นที่ระหวางแถวเรียกวา “alley” นํามาปลูกพืชควบไมยืนตนจะถกูลิดอยูเสมอใหมีความสงู 25-

75 เซนติเมตร 
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-แถวกระถนิปลูกหางกนัประมาณ 1เมตร สลับกับปลูกขาวโพดตอมาจะพฒันาเปนขั้นบนัไดตาม

ธรรมชาติ 

 
 

 -ปลูกกระถนิบนคันดินระหวางคันดนิปลูกหญาบนผืนหญาปลูกไมผล 

2.2 การปลูกพืชเปนแถบกวางสลับเปนแถบ (Wide Hedgerow intercropping) 

 

 
-แถบปลูกพืชควบเปนแถบกวาง 6-10 เมตร 

-ขุดรองลึกประมาณ 50 เซนติเมตร 

-ในรองที่ขุดปลูกไมยืนตน 

-มีคูรับน้ําหนาแถวไมยืนตน 
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 2.3 การปลูกพืชเปนแถบแบบขั้นบันได (Terrace) 

 
 

ภาพ แถวไมยืนตนสลับกบัการขุดคูรับน้ํา 

 

 
 

ภาพ การปลกูไมยืนตนปรับเฉพาะหลมุ  
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 6 การคลุมดินในการทําฟารม 

Mulch Farming 

1. ความนํา  

การคลุมดิน (Mulching) หมายถงึการนาํเอาวัสดุใดๆ เชน หญาแหง ข้ีเลื่อย ฯลฯ ไปคลุมไวบนดนิ 

เพื่อปองกันการเซาะกรอนดวยการลดแรงปะทะของเม็ดฝนและแรงลม หรือปองกันการระเหยของ

น้ํา 

     2. วสัดุทีใ่ชคลุมดิน 

 2.1 วัสดุธรรมชาต ิ

  1) หญาแหง, ใบไมแหง 

  2) พืชสด, ลําตนสด(กลวย), ผักตบชวา ใบตนยางพลวง ฯลฯ 

 2.2 วัสดุสังเคราะหขึ้น 

  1) ลังกระดาษ, กระดาษหนงัสือพิมพ 

  2) โฟม 

  3) เจล 

     3. ประโยชนของการคลุมดิน 

 1) ชวยสกัดอาํนาจการชะลางของฝน 

 2) รักษาความชุมชื้นในดิน 

 3) ลดการสูญเสียธาตุอาหารในดินจากน้าํที่ไหลบา 

 4) เพิ่มความสามารถของจุลินทรียในดิน 

 5) ปราบวัชพชืในชวงแรกของการปลูก 

     4. ขอควรคํานึงในการคลุมดิน 

1) ชนิดของพชืที่ปลูก 

2) ปริมาณวัสดุที่ใชคลุมดิน 

3) ชนิดของวัสดุที่ใชคลุมดิน 
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    -คุณสมบัติที่ดีอีกอยางหนึ่งของวัสดุคลุมดินคือเปนมติรกับธรรมชาติ 

    -ไมกอผลเสียกับพืชที่ปลูก 

4) พื้นที่ในการเลือกใชวัสดุคลุมดิน 

 -พื้นที่ลาดชนัมากที่เปนดินเหนยีว, ดินทราย 

      -การคมนาคม 

5) งบประมาณการดําเนินงาน 

 -พลาสติก และหญาแหง 

 -กระดาษลัง และกระสอบ 
5. ตัวอยางงานวิจยัที่ใชวสัดุคลุมดิน 

เสรี  จาตรุงคกุล และสมนกึ ศรีทองฉิม พ.ศ. 2529-2535 ไดทําการวิจัยเรื่องการปรับปรุงดินลกูรัง

โดยใชวัสดุคลุมดิน และวิธกีารใหน้ําแบบกระบอกดินตอการปลูกมะขามหวาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภู

พานตามพระราชดําริ มีขอสรุปและใหคําแนะนาํวา 

-มะขามอายุ 1-4ป ควรใชกระบอกดินเผาจํานวน 2 กระบอกฝงโคนตน คลุมดวยแกลบ 

-มะขามอายุ 5-6 ป คลุมดวยฟางหรือแกลบ เพิ่มกระบอกดินเปนเปน 3 กระบอก 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 7 ระบบการปลูกพชืเกษตรสลับหรือการปลูกพืชแซม 

(Intercropping System involving Plantation crops) 

 

1. ความนํา 

-เปนการปลกูพืชต้ังแตสองชนิดขึ้นไปสลบักันไปพรอมกัน 

-ปลูกพืชแซมเมื่อพืชชนิดหนึง่เจริญไปแลว 

      2. วิธกีารปลูกพชืสลับ 

2.1 การปลูกสลับแถว (Row intercropping) เปนวิธีการปลูกพืชต้ังแตสองชนิดขึ้นไปสลับกันแถว

ตอแถว 

 

 
 

2.2 การปลูกสลับแถบ (strip intercropping) เปนวิธกีารปลูกพืชต้ังแตสองชนิดขึ้นไปสลับกัน โดย

ปลูกพืชแตละชนิดเปนแถบที่กวางเพยีงพอที่จะใหการเพาะปลกูพืชแตละชนิดเปนไปอยางอิสระ แตแคบ

พอเหมาะที่จะไดรับประโยชนจากการปลกูพืชรวมกัน 
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2.3 การปลูกแบบผสม (Mixed intercropping) เปนวิธกีารปลูกพืชต้ังแตสองชนิดขึ้นไปผสมกนั

แบบไมเปนแถวเปนแนว หรือคละกัน 

 

 
 

      3. ขอดีของวธิีการปลูกพชืแบบสลับ 
1) ใหผลผลิตรวมตอพืน้ทีม่ากขึ้นแมวาผลผลิตพืชตอชนดิจะลดลง 

2) ใหผลผลิตหลายชนิดในเวลาที่ตางกันทําใหเกษตรกรมีรายไดอยางตอเนื่อง 

3) พืชหลายชนิดเก็บเกี่ยวไมพรอมกนัทาํใหมีการกระจายการใชแรงงาน 

4) ความแปรปรวนของราคาผลผลิตพืชแตละชนิดแตกตางกันถาพชืใดพืชหนึ่งราคาตกต่ําพืชอ่ืนๆ

อาจมีราคาด ีดังนัน้จึงทําใหรายไดของเกษตรกรมีเสถียรภาพ 

5) การปลกูพชืสลับกับไมยนืตนทําใหมีรายไดในชวงทีย่ังไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไมยนืตน

ได 

6) ควบคุมวัชพืชเพราะการปลูกพืชสลับทาํใหมพีื้นที่วางนอยลง วัชพชืไมสามารถเจริญเติบโตไดดี 

จึงเปนการลดคาใชจายในการปองกนักาํจดัวัชพืช 
4. ขอควรพิจารณาในการปลูกพชืสลับ 
 การเลือกพืชเพื่อปลูกพชืสลับโดยเฉพาะพชืที่มีอายุใกลเคยีงกนัควรคํานึงเสมอวาการปลูก

พืชทีท่ําใหเกดการแขงขันในการใชปจจัยการผลิตของพืชที่ปลูกรวมกัน ดังนั้น การเลือกพืชเพื่อปลูกจะตอง

มี 

-การแขงขันกนันอยที่สุด 

-มีลักษณะของการเกื้อกูลกนั 
  

5. ลักษณะของพืชที่เกื้อกลูกัน 
   1) ทรงพุม 

  ทรงพุมใบมีลักษณะโปรง, แสงสามารถรอดผานได 
    2) ระบบราก  

-รากฝอย (fibrous root system) ไมควรมีมากและบริเวณหากนิของรากควรอยูลึก 
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-รากแกว (tap root system) ระบบรากหยัง่ลึกตางกนัจะหลีกเลี่ยงและลดการแกงแยงธาตุ

อาหารกัน 

 

 
 

 -การพิจารณาเลือกพืชเพื่อปลูกสลับไมควรเลือกพืชที่ตองการปจจัยการเจริญเติบโต เชน น้ํา, แสง

สวาง, ธาตุอาหาร พรอมๆ กนัมาปลกู 

 -ระยะวิกฤติในความตองการน้ําและธาตอุาหารของพืชที่จะนํามาปลกูรวมกนัควรหางกนัตั้งแต 45 

วันขึ้นไป (Krishnamoorthy, 1980)  
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 8 การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรปาไม 

(Livestock in Agroforestry) 

 

1. สัตวเค้ียวเอือ้ง 

การเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง จุดมุงหมายเดิมของการเลีย้งคือเพื่อลดคาใชจายในการกําจัด

วัชพืช สัตวเลีย้งที่นิยมเลี้ยงคือ โคเนื้อ, แพะ, แกะ ฯ 

1.1 การเลี้ยงสัตวเค้ียวเอื้องในสวนปา 
เปนการปลอยใหสัตวใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว เชน หญาที่ข้ึนอยูระหวางแถวและ

ระหวางตนของตนไมในสวนปา ส่ิงที่ควรพจิารณา คือ 

1) พันธุไมยืนตน 

-อายุควรมากกวา 2-3 ป 

-ระยะระหวางแถว และระหวางตนคือ 2x 8  หรือ 4 x 4 เมตร ใหผลผลิตพืชอาหาร

สัตว 

        2) สัตวเลี้ยง 

   -อายุ เชน โคอายุ 4 เดือนควรใหหญาที่มีคุณภาพ โคอายุ  7-8 เดือน  

กินหญาในธรรมชาติ 

   -ชนิดของสัตวเลี้ยง 

   -จํานวน 1 ตัว/5-12 ไร(ธรรมชาติที่มีคุณภาพ) 

   -ชวงเวลาปลอย 
       3) พชือาหารสัตว 
  สวนปาธรรมชาติมีหญาคา, หญาขจรจบแตคุณคาต่ํา จงึตองมีการปลกูแซม เชน 

 -พืชตระกูลหญา เชน หญากินนี, หญารูซี ่ฯลฯ 

 -พืชตระกูลถัว่ เชน ถัว่ฮามาตา, เซนโตรซมีา 

 -พืชอาหารอื่นๆ เชนขาวโพด, ถัว่เหลือง 
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 1.2 การเลี้ยงสัตวในทุงหญา 
  ปลอยใหหากนิเองในทุงหญาอาจเปนพืน้ที่สาธารณะ, ที่รกรางวางเปลา หรือพืน้ทีป่ลูกพืช

อาหารสัตวโดยตรง 

 
 1.3 การเลี้ยงสัตวแบบกึ่งขังคอก 

  เปนการผสมผสานการใชประโยชนของทรพัยากรตางๆ ที่มีในระบบ คือ ปลอยสัตวแทะ

เล็มหญาเพยีงบางชวงของฤดูเพาะปลกู 

 
2. สัตวเลก็ในระบบเกษตรปาไม 

 ไดแก ไก, เปด และหาน เปนตน 

 2.1) สัตวปก การจัดการเลีย้งดู 2 แบบ 

  1) เลี้ยงแบบปลอย ชวงกลางคืนมกีารกกัขังโดยทําเลา หรือคอกใหนอน 

  2) เลี้ยงแบบขงัเลา สรางเลา, กรง ขังสัตวตลอดเวลา ไกใชเวลา 20-21 วัน เปดใชเวลา 

ประมาณ 28 วัน ในการฟกไข 

 2.2) สุกร มีความประณีตกวาการเลีย้งสัตวปก ถาเลีย้งแบบธรรมชาติ เลี้ยง 6-8 เดือน จงึจะขายได 
3. สัตวน้ําในระบบเกษตรปาไม 

 3.1 รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 
  1) เลี้ยงเปนอาชีพหลัก 

     1.1) สัตวน้าํจืด กุงกามกราม, ปลาแรด,ปลาดุก,ปลาชอน,กบ,ตะพาบน้ํา ฯลฯ 

     1.2) สัตวน้าํชายฝงทะเล ไดแกกุงกุลาดํา, ปลากะพง, หอยนางรม ฯลฯ 

  2) เลี้ยงเพื่อบริโภคและเปนอาชพีเสริม 

     เชน การเลีย้งปลาในนาขาว 
 3.2 สถานที่เลี้ยงปลาในระบบเกษตรปาไม 

    1) เลี้ยงตามแหลงน้ําธรรมชาติ เชน หนอง บึง แมน้ํา ทะเล หรือทะเลสาบ 

    2) เลี้ยงในแหลงน้ําที่จัดสรางขึ้น เชนอางเก็บน้ํา, บอ, รองสวน หรือนาขาว 
 3.3 ตัวอยางการเลี้ยงปลาในระบบเกษตรปาไม 

    1) การเลี้ยงปลาในบอ 

     -สถานที่เลี้ยงปลา 

     -อาหารเลีย้งปลา 

-การดแูลปลา 

   2) การเลี้ยงปลาในกระชัง 
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 วัสดุที่ใช ไมไผ, อวน, ตาขาย ขนาด 1-20 ลูกบาศกเมตร ขนาดใหญอาจมีขนาด 150 

ลูกบาศกเมตร 

   3) การเลี้ยงปลาในคอก 

    -น้ําลึกไมเกิน 3 เมตร 

  -วัสดุที่ทาํคอก ไม ไมไผ ตาขายไนลอน 

  -ขนาด 1-10 ไร หรือ 30-50 ลูกบาศกเมตร 

    4) การเลี้ยงปลารวมกับสัตวเลี้ยงอืน่ๆ 

  ปลานิล, ปลาสวายกินอาหารไมเลือก เลีย้งงาย การเจรญิเติบโตดี 
4. สัตวชนิดอ่ืนในระบบเกษตรปาไม 

 I. การเลี้ยงผึง้ 
 4.1 การเลีย้งผึ้ง; มุงเพื่อเปนอาหาร เปนรายได ส่ิงสาํคญัที่ตองคํานึงถึงคือ 

  -ผลผลิตน้ําผึ้ง 

  -ปริมาณและคุณภาพของน้าํผึ้ง 

 4.2 ปจจัยที่เกีย่วของกับการเลี้ยงผึง้ 

  1) พันธุผ้ึงพื้นเมือง 

    มิ้ม; ตัวเล็ก รังเล็กที่สุด มักสรางรังบนตนไมไมสูงมากนกั 

    ผ้ึงหลวง; ตัวใหญ รังใหญทีสุ่ด พบในปา สรางรังบนตนไมสูงๆ 

    ผ้ึงโพรง; ใหญกวามิ้ม เลก็กวาผึง้หลวง มกัสรางรังในโพรงไม 

ที่มิดชิด เลีย้งในหีบได มีอัตราการแยกรงัสูงถาขาดอาหารและ

ถูกศัตรูรบกวน 

    ผ้ึงพนัธุ; นําเขาจากตางประเทศ 

   2) อุปกรณในการเลีย้งผึง้ 

2.1) กลองเลีย้งสี่เหลีย่มผนืผา ฝากลองดานบนและลางเปดโลง ม ี2 ชนิดคือ 

    2.1.1) กลองเลี้ยงตัวออน ขนาด  20”  x  5.75”  x  16.75” 

    2.1.2) กลองน้าํผึ้ง ขนาด  20”  x  9.512”  x  16.75” 

2.2) คอน เปนกรอบรวงผึ้ง หรือกรอบที่รวงผึ้งจะยึดเกาะเปนกรอบไม

ส่ีเหลี่ยมผนืผากวาง 9.125” ยาว 19” 

    2.3)   แผนรังเทียม 

 -แผนบางๆ ทาํดวยไขผึ้งพิมพเปนรูปหกเหลี่ยมทัง้สองดานประสานกนั 

   2.4) อุปกรณอ่ืนๆ เชน ที่รองพืน้กลองฝาปดชั้นนอก, ภาชนะใสอาหาร, หมวกตา

ขาย, มีด ฯลฯ  
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   3) อาหาร 

 3.1 ดอกไมที่ใหน้าํหวานผึ้งเชน ลําไย, ล้ินจี่, สาบเสือ, สม, งิ้ว, นุน, ยคูาลิปตัส, 

ยางพารา, พะยอม, พิกุล ฯลฯ 

   3.2 ดอกไมที่ใหเกสรแกผ้ึง เชน ฟกทอง, กระถิน, มะมวง, มะพราว, ทองกวาว, 

กระถินณรงค, หางนกยงู, ทานตะวัน ฯลฯ 

  4) การจัดการ 

  ผ้ึงพนัธุมกัจะซื้อเปนชุดประกอบดวย 

- ผ้ึงงาน 

- ตัวออน 

- ดักแด 

- นางพญาที่ไขแลว 1 ตัว 

4.3 ไมยืนตนที่ปลูกเพื่อเลี้ยงผึ้งได 

  -ยูคาลิปตัส 

  -ยางนา 

  -สนทะเล 

  -กระถินยักษ 

  -ทุงฟา 

  -สัก 

  -ซอ 

  -เลี่ยน 
II. การเลีย้งครั่งในระบบเกษตรปาไม 

 คร่ังเปนเพลี้ยชนิดหนึ่งที่จับเกาะบนตนไม โดยอาศัยเกาะกินน้ําเลี้ยงของตนไม บริเวณกิ่ง

ที่อวบและสด จากนั้นจะระบายยางเหนียวสีแดงเขมออกมาเปนเกราะหอหุมตัวเพื่อปองกนัอันตรายจาก

ศัตรูตางๆ เมื่อยางแข็งตวัเมือ่ถูกอากาศ เรียกวา “คร่ัง” 
ขั้นตอนในการเลีย้งครั่ง 

  1. การเลือกสถานที ่
   ตนไมที่เลี้ยงตองมีน้าํเลี้ยงทีม่ี pH 5.8-6.0 มีความหนาแนน 0.14-0.17 เชน 

กามป,ู ไทร, พะยูง, ตะครอ, ทองกวาว, พทุรา, สีเสยีดแกน ฯลฯ บริเวณนั้นตองไมรอนจัด และแหงแลง 
2. การนําครัง่มาเลีย้ง 

  ตัดกิ่งไมที่คร่ังทํารังอยูนาํไปแขวนไวตามตนไมหรือผูกประกบกับกิ่งที่ยงัไมมีคร่ัง “เลือก

จากครั่งพันธุตัวเมียแกเต็มที ่สังเกตจากผิวภายนอกของรังครั่ง จะเปนจดุสีเหลืองสม 
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 -ตัดกิ่งพันธุกอนเวลาที่ลูกครั่งจะเปนตัวออกมา 2-3 วัน 

 -ถาตัดกอนหนานั้นเกิน 7 วนั ลูกครั่งจะตายหรือออนแอ 

 -แตถาตัดหลังจากนั้นจะมีลูกครั่งเหลือนอยมาก 

 -ลูกครั่งใชเวลา 2-3สัปดาห ยายรังใหม 
  3. การดูแลรกัษา 

  ตองคอยระวังแมลงตางๆ ทีก่ัดกินใบพืชและดูดแยงน้าํเลี้ยงโดยการทาํลายตวัออน การตัด

แตงกิ่งเพื่อเรงผลิใบ และการแตงเรือนยอดใหตนไม แผกิ่งกานสาขาจะทําใหตนไม เจริญงอกงามดีและทํา

ใหการเลีย้งครัง่ไดผลดีดวย 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 9 เกษตรปาไมเพื่อพัฒนาระบบการทาํฟารม 

1.รูปแบบเกษตรปาไม-พืชเกษตร (Agrisilvicultural system) 

2.รูปแบบเกษตรปาไม-ทุงหญา/ปศุสัตว (Silvopastoral system) 

3.รูปแบบเกษตรปาไม-พืชเกษตร-ทุงหญา/ปศุสัตว (Agrosilvopastoral system) 

4.รูปแบบอื่น ๆ  

 4.1 พืชเกษตรในปาธรรมชาติ (Crop-forest complex) 

 4.2 สวนผสมหลายชั้นเรือนยอด (Multistory home garden) 

 4.3 ปาไม-การเลี้ยงผึ้ง (Apisilvicultural system) 

 4.4 ปาไม-การประมง (Piscisilvicultural system) 

 4.5 ปลูกแถวตนไมลอมรอบ (Border tree planting) 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 10 เศรษฐกจิในระบบเกษตรปาไมที่ยั่งยนื 

 
พื้นฐานหลักที่เกี่ยวพันกบัเกี่ยวพันกบัเศรษฐศาสตร 

1. การใหผลผลิตของระบบ: 

ในภาวะที่ปจจัยการผลิตทีม่ีอยูอยางจํากดั จึงจําเปนตองเลือกปจจัยการผลิตหรือ

องคประกอบใหเอื้ออํานวยซึง่กนัและกนั 

2. ถาวรภาพของระบบ: 

การจัดการระบบเกษตรปาไมใหมีผลผลิตอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเนนการอนุรักษ 

3. การยอมรับของระบบ: 

• เกษตรกรสามารถทาํได 

• ยอมรับกิจกรรมการใชที่ดิน “เกษตรปาไม” 

ปฏิสัมพันธ (interaction) ดานชีววิทยาระหวาง องคประกอบของระบบเกษตรปาไม 

1. องคประกอบที่สนับสนนุกัน (Complementary) 

ถาผลผลิตของ องคประกอบที่เปนตนไมในพืน้ที่และเวลาที่กําหนดเพิ่มข้ึนก็จะทําใหผลผลิต

จากพืชเกษตรหรือปศุสัตว หรือประมงเพิม่ข้ึนเชนเดยีวกนั 

 

 
 

ภาพองคประกอบที่สนับสนนุกนั  ตัวอยาง  

• การเลี้ยงผึ้ง 

• การปลูกปาเพือ่ฟนฟูตนน้ําลาํธาร 
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2. องคประกอบที่เสริมกนั (Supplementary) 

ขณะที่องคประกอบที่เปนไมยืนตนเพิ่มข้ึน จะไมทาํใหผลผลิตของพืชเกษตร, ปศุสัตว, ประมง 

เปลี่ยนแปลงหรือลดลง/เพิม่ 

 
 

ภาพองคประกอบที่เสริมกนั ตัวอยาง 

• การปลูกมะพราวกับการปลกูหญาหรือพืชเกษตรบางชนดิ มะพราวไมมีผลกระทบ 

3. องคประกอบที่แขงขันกนั (Competitive) 

ถาองคประกอบของปจจัยอยางหนึ่งมีผลผลิตเพิ่มข้ึน เปนเหตุให องคประกอบของปจจัยอยาง

หนึง่มีผลผลิตลดลง 

 
 

ภาพองคประกอบที่แขงขันกัน ตัวอยาง 

• การปลูกไมยนืตนแลวทาํใหผลผลิตขาวในนาขาวลดลง 

 
ปฏิสัมพันธทางดานเศรษฐศาสตรระหวางองคประกอบของระบบเกษตรปาไม 

แนวคิดทางดานชวีวทิยาสามารถปรับเปลีย่นเปนทางเศรษฐศาสตรเมื่อทราบ 

• ตนทนุ 
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• ราคาตอหนวยของผลผลิต 

สามารถเปลี่ยนเปนเงนิตราได 

มูลคาของผลผลิตที่สูงกวาเดิมอาจเกิดจาก 2 กรณี 

1) การเพิม่ผลผลิต (ผลจากชวีวทิยา) 

2) การเพิม่ราคาตอหนวย(ผลจากความแตกตางของระยะเวลาและคุณภาพของผลผลติ) 

หลักการวิเคราะหทางเศรษฐกจิของระบบเกษตรปาไม 

เพื่อชวยเปนแนวทางและแนะนําในการตัดสินใจ 

1. หลักเกณฑในการวิเคราะห 
1) ผลผลิตของระบบ เกิดจากการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมถกูตองดีที่สุดหรือไม 

2) หลักวชิาการของระบบที่ใชทรัพยากรแรงงาน มจีํานวนเพียงพอและสามารถจัดหาไดตลอด

ฤดูกาลหรือไม 

3) การประหยัดของระบบเปนไปตามหลกัเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด ทรัพยากรทนุมพีอหรือไม 

4) มีความเสีย่งอะไรบางจากการนําระบบหรอืเทคโนโลยีมาใช 
2. หลักเกณฑการเขาถึงปญหา 

1) ระบบเกษตรปาไมจะเนนถาวรภาพของระบบ คือ ใหมีผลผลิตที่ตอเนือ่งสม่ําเสมอตลอดไป 

2) ยึดเวลาการใหผลประโยชน สวนหนึง่ออกไป ขณะที่ตนทุนสวนใหญจะตองใชในระยะแรก 

ดังนัน้ในระยะสั้นการประเมนิผลประโยชน จึงอาจไมคุมกับตนทนุที่ลงไป 

ประเภทของการวิเคราะหทางเศรษฐกจิของระบบเกษตรปาไม 

1. การวิเคราะหแรงงาน (Labor input Analysis) 

ความตองการแรงงานจากการนําเอาเทคโนโลยีเขามาเพื่อผลิตและดูแลรักษาในระบบเกษตรปาไม 

2. วิเคราะหทางดานวัสดุที่นาํมาใช (Material input Analysis) 

ความตองการวัสดุที่ใชผลิตและดูแลรักษาในระบบเกษตรปาไม 

3. การวิเคราะหกระแสเงินสด (Cash flow Analysis) 

เงินสดที่ใชหมนุเวยีนทั้งคาใชจาย,รายได 

4. การวิเคราะหสวนลดผลไดและตนทนุ (Discounted cost/benefit Analysis) 

ผลกําไรที่เกิดจากการใชระบบเกษตรปาไมคิดสวนลดเปนเงนิปจจุบัน 

5. วิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 

วิเคราะหผลกาํไรคลายขอ 4 แตมีลักษณะพิเศษ คือ ทรัพยากรหายากและมีจํากัด อาจกําหนดชวง

ของความเสีย่งและความแนนอนไว แลววเิคราะหชวงของความเสี่ยงและความไมแนนอนในการใช

ระบบเกษตรปาไมวาควรอยูระดับใด 
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วิธีการวิเคราะหสวนลดของผลไดและตนทุน 
1) อัตราสวนของผลไดและตนทุน 

2) มูลคาปจจุบันสุทธ ิ

3) อัตราผลตอบแทนภายใน 
ขอมูลที่ใชวิเคราะหทางเศรษฐกิจในระบบเกษตรปาไม 

1. ขอมูลตนทนุ 

สามารถแยกได 2 ประเภท  

1.1.  ตนทนุทางตรง (direct costs) จํานวนเงนิที่จายจรงิสําหรับส่ิงของหรือสินคาชนิดหนึ่งสามารถ

ระบุไดวา เปนตนทนุมาจากไหน เรียกอีกอยางหนึ่งวา “traceable cost” ไดแก  

1) คาที่ดินหรือคาเชาที่ดิน 

2) ตนทนุเกีย่วกบักิจการเรือนเพาะชาํ 

3) ตนทนุการเตรียมพืน้ที ่
4) ตนทนุการเตรียมกลาไม,เมล็ดพันธุ 
5) ตนทนุในการปลูก 

6) ตนทนุในการดูแลรักษา 

7) ตนทนุในการปองกนั 

8) ตนทนุในการเก็บเกี่ยวผลผลติ 

9) ตนทนุในดานการตลาด 

1.2 ตนทนุทางออม (Indirect costs) เปนตนทุนไมอาจตีคาเปนเงนิตรา หรือตีคาไดยาก 

เกิดจากผลกระทบการแกงแยงขององคประกอบระหวางไมยืนตนกับพชืเกษตรทาํใหผลผลิต

ของไมยืนตน หรือพืชเกษตรลดลง 

2. ขอมูลรายได 
2.1 รายไดทางตรง (Direct benefits)  

1) รายไดจากผลผลิตพืชเกษตรที่ปลูกควบ 

2) รายไดจากผลผลิตของไมยืนตน ทราบจาก 

ตารางผลผลิต (yield table) ของไมชนิดนัน้ ๆ เปนตารางแสดงถงึปริมาตรไมชนิดใด ชนิด

หนึง่ตอหนวยเนื้อที ่เชน ตอไร, ตอเฮคแตร 

ผลผลิตในรูปเนื้อไม 

1) ไมฟน ไดจากการลิดกิ่ง 

2) ไมสําหรับทาํถาน 

3) ไมแปรรูป กอสราง 
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4) ไมเสา ไมหลัก เสาเข็ม,ร้ัว 

5) กิ่งไม 
6) ไมทําเฟอรนิเจอร 
7) ไมทําเยื่อ 

8) ไมทําไมบาง, ไมออ,ชิ้นไมสับ,ไมขีดไฟ 

9) ไมหมอนรถไฟ 

10) ไมทําวัตถุเคม ี

ผลผลิตอื่น ๆ  

1) อาหารสัตว 
2) ใบเลี้ยงไหม 

3) เลี้ยงครั่ง 
4) อาหาร ใบ หนอ 

5) น้ํามนัไม ชนั 

6) ยางไม 
7) ฝาดฟอกหนงั, ยอมสี 

8) เปลือกเสนใย 

2.2 รายไดทางออม (Indirect benefits) ตีคาเปนตัวเงินไดยากหรือไมสามารถตีคาได 

• ผลประโยชนดานการอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอม 

• การปองกนัการกัดชะและพังทลายของดิน 

• พักผอนหยอนใจ 

• เปนที่อยูอาศยัของสัตวปา 

• เพิ่มไนโตรเจนและธาตอุาหารในดิน 

• ใหรมเงา 
การประเมินตนทุนและรายได 
ตนทนุในการทําระบบเกษตรปาไม สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท 

1. การลงทุนเกี่ยวกับทีด่ินและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ถาวร 

มูลคาปจจุบันของที่ดิน 1 รอบหมนุเวยีน = n

n

P
LoPLo

0.1
)0.1( −  

= n

n

P
PLo

0.1
1)0.1( −  

    Lo  = มูลคาของทีดิ่นในปที่ตนไมเร่ิมปลูก 

    P0.1  = อัตราดอกเบี้ยหรือสวนลดรายปคิดเปนรอยละ 
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2. ตนทนุในการปลูกไมยืนตนและพืชเกษตร 

มูลคาปจจุบันของตนทนุทัง้หมดที่เกี่ยวกบัคาปลูก =∑ tt p
C

0.1
1   

    tC  = ตนทนุปที ่t 
    p0.1  = อัตราสวนลดรายปคิดเปนรอยละ 

    ∑  = ผลรวม 

จากสูตรถา t=0 จะทาํให 00.1
1
p

= 1 ดังนัน้ op
C

0.1
1

0 = 0C  

3. ตนทนุคงที่ (Fixed cost) เชน ส่ิงกอสราง,โรงเรือน,รถยนต,อุปกรณตาง ๆ จาํเปน จะตองตีราคาตนทนุ 

เครื่องจักร โดยวิธหีักคาสกึหรอ ทราบ 

1. ตนทนุที่ซื้อมา 

2. อายุการใชงาน  

3. มูลคาที่เหลือ 

คาสัมพนัธระหวางระดับอายุการใชงานกบัตัวคูณควบ 

อายุการใชงาน (ป) คาตัวคูณควบ 

1 

2 

3 

4 

5 

5.5 

3.0 

2.2 

1.8 

1.5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

  ที่มา: Busby (1984) 

คาสึกหรอตอวัน = (ราคาเครื่องจักรกล/1,000)x(ตัวคูณควบ) 

เชน ราคารถแทรคเตอร 1 ลานบาทใชงานประมาณ 7 ป จะมีคาสกึหรอ 

คาสึกหรอตอวัน = (1,000,000/1,000)x1.2 

  = 1,200 บาท/วนั 

4. ตนทนุที่จายประจําทกุป เชน คาภาษี,คาซอมแซม 
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มูลคาปจจุบันของคาใชจายรายป = n

n

ppx
pC

0.10.0
)10.1( −  

C = คาใชจายรายป 

n = จํานวนปของรอบหมุนเวียน 

p0.0    = เปนอัตราสวนลดรายป % 

*นํามูลคาปจจุบันของตนทนุในขอ 1 ถึง 4 มารวมกนัจะไดเปนมูลคาปจจุบันของตนทนุทัง้หมด (Present 

value of all cost, PVC) 

การประเมนิรายได 

1. รายไดจากผลผลิตไมโดยตรง 
2. รายไดอ่ืน ๆ  

มูลคาปจจุบันของรายไดรายป = n

n

ppx
pAR
0.10.0

)10.1( −  

   AR  = รายไดรายป 

   N     = จํานวนปของรอบหมุนเวียน 

p0.0    = เปนอัตราสวนลดรายป % 

*นํามูลคาปจจุบันที่ไดจากรายไดอ่ืน ๆ มลูคาปจจุบันทีไ่ดจากพืชเกษตรและมูลคาปจจุบันทีไดจากการขาย

ไมโดยตรงมารวมกัน จะไดเปนมูลคาปจจบัุนของรายไดทั้งหมด (Present value of all incomes หรือ PVI) 

 มูลคาที่ไดจากสูตรดอกเบี้ยตาง ๆ  

p0.0    = เปนอัตราดอกเบี้ยคิดเปนรอยละ 

N   = จํานวนป 

Vo   = มูลคาปจจบัุน 

Vn   = มูลคาอนาคตที่ n ป 

AR   = เงินป 

1. Compound interest (มูลคาในอนาคตของเงนิ 1 บาทจาํนวน n ป) 

    npVoVn )0.1(=  
 (หาเงนิรวมทีจ่ะไดรับเมื่อฝากเงิน โดยดอกเบี้ยเปนเงนิสมทบเพิ่มเตมิ) 

2. Compound discount (มูลคาปจจุบันหรือมูลคาสวนลดของเงนิ 1 บาทที ่n ป) 

    np
VnVo

)0.1(
=  

1. Amount of annuity (มูลคาเงินปของเงนิ 1 บาท เปนเวลา n ป) 

    
p
pARVn

n

0.0
1)0.1( −

=  

(คํานวณหาเงนิรวมซึง่จะไดรับในอนาคตจากการฝากทกุปปละเทาๆ กัน) 
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2. Present value of annuity (มูลคาปจจุบันหรือมูลคาสวนลดของเงนิป เงนิ 1 บาทเวลา n ป) 

    n

n

ppx
pARVo
0.10.0

)10.1( −
=  

 (คํานวณหามลูคาปจจุบันของการฝากเงนิเปนประจําทกุๆ ป ปละเทาๆ กัน) 

 
การวิเคราะหอัตราสวนผลไดและตนทนุ B/C 

  -ชวยตัดสินใจในการลงทนุ 

  -ชวยกาํหนดขนาดที่เหมาะสมของโครงการ 

  -ชวยกาํหนดโครงการทีม่ีประสิทธิภาพสูงสุด 

  -ชวยเลือกชองทางในการผลติที่ใหไดผลดีที่สุด 

1. ถา B/C < 1.0 เปนโครงการไมพงึปรารถนา 

2. ถา B/C = 1.0 โครงการเสมอทุน 

3. ถา B/C > 1.0 โครงการมีเหตุผลพอพจิารณาตัดสินใจลงทนุ 
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ตัวอยางตนทนุการผลิตและผลตอบแทนการปลูกไมโตเร็วกับพืชควบเนื้อที ่1 ไร ระยะปลูก 2x2 เมตร 

ปลูกตนไมสลับแถบพืชไร (บาท) 

 

ตนทนุและรายได ปที ่

1 2 3 4 5 

ตนทนุ 

-คาแผวถาง 

-คาไถพื้นที ่

-วางแนวปลกู 

-เมล็ดพันธุ 

-กลาไม 

-คาปลูกพืชไร

ขาวโพด 

-วัสดุอุปกรณ 

-ปุยเคมี 15-15-15 

-ปุยเคมีพืชไร 

-ยากาํจัดวัชพชื 

-แนวกนัไฟ 

-กําจัดวัชพืช 

-ปลูกซอม,ดูแล 

-เชาที่ดิน 

-จางตัดทอน 

-ขนสงไม 

-เก็บเกี่ยวพืชไร 

 

120 

200 

88 

16.48 

220 

60 

 

50 

140 

142 

78 

35 

180 

35 

50 

- 

- 

60 

 

 

 

 

16.48 

 

60 

 

 

 

142 

 

 

180 

35 

50 

- 

- 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

50 

280 

20 

20 

รวมตนทุน 1,474.8 543.48 85 85 385 
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ตนทนุและรายได ปที ่

1 2 3 4 5 

รายได 

-ขายไมฟนเมือ่ถึง

กําหนด 5 ป 

-จากการขายพืชไร

ควบขาวโพด 

 

 

 

273 

 

 

 

 

273 

   

4,500 

 

รวมรายได 273 273   4,500 

 

ผลการวิเคราะหอัตราสวนผลไดและตนทนุเนื้อที่ 1 ไร 

รายการ อัตราสวนลด (รอยละ) 

8 10 12 14 16 

-มูลคาปจจุบันรายได 

-มูลคาปจจุบันตนทุน 

-มูลคาปจจุบันสุทธ ิ

-อัตราสวนผลไดตอ

ตนทนุ 

3,833.4 

2,401.0 

1,432.4 

1.60 

3,594.8 

2,365.6 

1,229.1 

1.52 

3,376.6 

2,332.7 

1,043.9 

1.45 

3,176.8 

2,301.9 

874.9 

1.38 

2,993.6 

2,273.3 

720.4 

1.32 

ผลตอบแทนภายใน

เทากับรอยละ 28 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 11 คุณภาพชวีิตของสังคมเกษตรปาไม 

คุณภาพชีวิต (Quality of life) สภาพการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมที่ไดรับส่ิงตอบสนองตามความ

ตองการ ทั้งรางกายและจิตใจในชวงระยะเวลาหนึง่ ๆ  

1.แนวความคดิเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

   1.1 ความตองการของมนษุย 

   1.2 พัฒนาการชีวิตของมนุษย 
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ทฤษฏพีัฒนาการของชีวิตมนุษย “Ericson” 

ข้ันอาย ุ พัฒนาการทางจิตใจ ความสัมพันธกับผูอ่ืน ลักษณะทางสงัคม 

0-2 ป ความไววางใจ 

ระแวงไมเชื่อใจใครเลย 

มารดาหรือผูทาํหนาที่

มารดา 

ตองการแตจะได 

มีใหบางเล็กนอย 

2-4 ป ความตองการอิสระหรือ

ความละอายใจ 

ผูปกครอง ยึดไวของตนเอง 

เรียนรูจะปลอยไป 

4-6 ป ความคิดริเร่ิมหรือรูสึก

ผิด 

ครอบครัว เลนยื้อแยงสิ่งของ 

6-12 ป ความหมัน่เพยีรหรือมี

ปมดอย 

ครอบครัว แขงกัน เรียนรูความ

รวมมือ 

12-18 ป แสวงหาตนเองหรือ

สับสนวาวุน 

เพื่อและตัวแบบที่ศรัทธา มีความเปนอนัหนึ่งอนั

เดียว พยายามเขาใจกนั 

18-25 ป มีบุคคลใกลชิดชอบพอ

หรือโดดเดี่ยวอางวาง 

คูคิดเพศตรงขาม ใฝหาตนเองจากบุคคล

อ่ืน 

25-50 ป สรางรากฐานแกชีวิต 

หรือหมกมุนเรื่องตนเอง 

บุตร-ธิดา สรางสรรค รับผิดชอบ 

50-สูงกวา ปกแผน มัน่คง สมหวัง 

หรือหมดหวงั ทอดอาลัย 

กลุมอายุไลเลีย่กัน ภาคภูมิใจตนเองหรือ

ทอแทหมดหวงั 

 

 
องคประกอบของคุณภาพชีวิตระดับครอบครัวหรือบุคคล 
1.สุขภาพอนามัย ไดแก การบํารุง ปองกนัสงเสริมและดํารงไว ซึ่งสภาพแหงความสมบูรณของรางกายและ

จิตใจ 

2.การมงีานทาํ มกีารประกอบอาชีพที่พงึประสงคตามความรู 

3. รายได  เพยีงพอ ดํารงชพี  เหลือเก็บ 

4. ที่อยูอาศัย เปนหลกัแหลงกับตนและครอบครัว อยูในสภาพแวดลอมที่ดี 

5. การใชเวลาวาง ปกต ิวนัละ 2-4 ชั่วโมง 

6. การศึกษา วิธีการทําที่ใหเกิดการเรียนรู 

7. ความสัมพนัธกับผูอ่ืน  เพื่อน,ผูรวมงาน 

8. ชีวิตครอบครัว  การที่สมาชิกในครอบครัวอยูดวยกันมีความสุข 

9. ความปลอดภัย  ในชวีิต และทรัพยสิน 
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องคประกอบของคุณภาพชีวิตระดับสงัคม 
1.มาตรฐานการดํารงชีวิต 

• รายไดของบุคคล  แสดงถงึความมัน่คง 

• สุขภาพอนามยั  สมบูรณแข็งแรง 

• ที่อยูอาศัย  มัน่คงปลอดภัย 

2.ภาวะประชากร 

•  ขนาดของประชากร  จํานวนบุคคลที่อยูอาศัย 

• องคประกอบของประชากร  อาย,ุเชื้อชาติ,  ศาสนา 

• ความหนาแนนของประชากร 

• โครงสรางของประชากร 

• การเปลี่ยนแปลงทางประชากร  อัตราการเกิด, ตาย 

3.ทรัพยากร 

   มนุษย, อาหาร, เงินทนุ,ธรรมชาติ, เทคโนโลย ี

4.ปจจัยทางสงัคม 

•  ระบบสังคม  ความสัมพันธกันของบุคคล 

• การปกครอง  การควบคุมทางสงัคม 

• วิถีชีวิต  แบบแผนในการดําเนินชีวิต 

• ศาสนา  ระบบความเชื่อถือ 

• วัฒนธรรม  เปนหลกัเกณฑในการประพฤติปฏิบัติ 

5.กระบวนการพัฒนา 

•  การคา  การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 

• ลําดับการพัฒนา  จะมีข้ันตอนแบบววิฒันาการขึ้นอยูกับการวางแผนหรือวัตถุประสงค

ของสังคมนัน้ 

• การอุตสาหกรรม 

• ระบบเศรษฐกจิ  เกี่ยวกับ อาชีพ, รายไดตอครอบครัว 

• ความชวยเหลอืและความสมัพันธกับสังคมภายนอก  การสนับสนนุหรือแลกเปลี่ยน

ทรัพยากร วัตถุดิบ  วิชาการเทคโนโลยี ฯลฯ 
บทบาทของเกษตรปาไมดานการใชสอยในครัวเรือน 
1.เปนแหลงใหอาหาร 

   1) จากไมยนืตน  ปกติใชเนื้อไม, กิ่งกานมีบางชนิดเปนอาหาร เชน ทองหลาง, มะมวง, ตนไผ, แคบาน 
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   2) จากพืชเกษตร  ทกุชนิดสามารถนาํมาเปนอาหารบริโภค เชน เผือก, มัน, คะนา, ผักบุง, ผักกระเฉด 

ฯลฯ 

   3) จากสัตว  ไก,ปลา,สัตวน้ําตาง ๆ ,สุกร,โค ฯลฯ 

   4) แมลง   จิง้หรีด, ต๊ักแตน, ผ้ึง, หนอน, รถดวน, ดักแด, จักจัน่ ฯลฯ 

2.เปนแหลงใหเชื้อเพลิง  ในรูปฟน,ถาน 

   1) ไมยืนตน  จากการลิดกิง่, ตัดสางขยายระยะ 

   2) พืชเกษตรและสัตวเลี้ยง  ฟางขาว, ซงัขาวโพด,  แกลบ,  มูลโค, กระบือ, สุกร เปนแหลงกาซชีวภาพ 

   3) เปนแหลงใหเนื้อไม  เพิม่ประสิทธิภาพและอายกุารใชงาน  การผึง่และอบไม,  การอาบน้ํายาไม ฯลฯ 
 

คาความรอนของถานและไมฟนของไมบางชนิด 
ชนิดไม คาความรอน (Cal/g) 
1.กระถินณรงค 
2.กระถินยกัษ 

3.ขี้เหล็ก 
4.ประดู 

5.ยางพารา 
6.ยูคาลิปตัส 

7.สะแก 
8.สะเดา 

9.สะเดาชาง 
10.สนทะเล 

11.สนปฏิพัทธ 
12.สัก 

13.นนทร ี
14.มะกอก 

15.โกงกางใบเล็ก 

7,470 
7,000 
7,036 
7,536 
7,582 
7,350 
7,412 

* 
7,950 
7,410 
7,182 

* 
7,030 
7,190 
7,500 

4,600 
4,450 
4,441 
5,022 

* 
4,800 
4,937 
5,046 

* 
4,987 
4,620 
5,094 
4,930 
4,540 
4,580 

ที่มา : อรุณ ชมชาญ  และวนิัย ปญญาธญัญะ (2527)  

          * ไมมีรายได 

3.เปนแหลงใหเนื้อไม 

การนาํไมมาใชประโยชน ถามีการนํามาปรับปรุงคุณภาพกอน จะทําใหไมนัน้มีประสิทธิภาพและอายุการใช

งานมากขึ้น เชน การผึ่งและอบไม การอาบน้าํยาไม ฯลฯ 

4.เปนแหลงใหพืชสมุนไพร 
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พืชในระบบเกษตรปาไมหลายชนิดไดรับการยอมารับวาเปนพชืสมุนไพรที่สามารถ นํามาใชเปนยาอยาง

งาย ๆ ประหยดัคาใชจายในการซื้อยาแผนปจจุบัน 

 ชื่อพืช      โรคที่รักษา 

1. ข้ีเหล็ก (ใบ)    

2. คูณ (เนื้อในฝกแก)   

3. มะเกลือ (ผลดิบสด)   

4. เล็บมือนาง (เมล็ด)   

5. ชุมเห็ดเทศ (ดอกสด,ใบสด)  

6. ยอ (ผลดิบหรือผลหามสด)  

 

– อาการนอนไมหลับ 

- ทองผกู 

– ถายพยาธิลําไส 

- ถายพยาธิลําไส 

- กลาก 

- อาการคลื่นไสอาเจียน 

 

 

บทบาทของเกษตรปาไมดานรายไดและอาชีพของครัวเรือน 

1.เพิ่มรายได  ชวงแรกอาจไดรับรายไดนอยกวาการปลูกพืชเกษตรเพียงอยางเดียวจนถงึ ชวงเก็บเกี่ยว

ผลผลิตจากไมยืนตนแลว รายไดรวมทัง้หมด จะมากกวา การประกอบการ อยางใดอยางหนึ่งอยางเดียว 

รายไดมาจาก 3 แหลงใหญ ๆ คือ 

1. ไมยืนตน เปนหลัก 

2. พืชเกษตร  รายไดที่ชวยถอนทนุไดโดยไว 

3. สัตวเลี้ยง  เปนรายไดเปรียบเสมือนเงินออมในครอบครัว 

2.ลดตนทนุการผลิต  มากกวาการเกษตรอยางเดียว 

1. ประหยัดแรงงาน  เชน การเลี้ยงสัตวในสวนปาชวยกําจดัวัชพืช 

2. เปนแหลงอาหารสัตว  ลดตนทนุในการเลีย้งสัตว 
3. ลดคาปุยและสารเคมี 

4. ผลผลิตขององคประกอบตาง ๆ เพิ่มข้ึน 

3.เปนอาชีพทีม่ั่นคง  การยายถิ่นของสังคมชนบทสูเมอืงยังมีอยูในปจจุบัน ระบบเกษตรปาไม ทาํใหมีอาชพี

ที่มั่นคงขึ้น ดังนี ้

1. ทําใหไมมีสภาวะวางงาน 

2. ลดความเสี่ยงของการประกอบอาชีพ 

3. ลดความกดดนัดานการใชประโยชนที่ดิน 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 12 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนบนพืน้ที่ดอนในทวีปเอเชียและทั่วโลก 

1.การจําแนกกลุมประเทศตาง ๆ เปนภูมิภาค ตามลกัษณะเศรษฐสังคมและการเมอืง 

I. ภูมิภาคอเมริกาและแคนาดา 

 - ประเทศที่พฒันาแลว, เศรษฐกิจดีเยีย่ม 

II. ภูมิภาคอเมริกากลาง 

 - เม็กซิโก, คอสตาริกา, ปานามา ฯลฯ  เศรษฐกิจอยูกับอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

III. ภูมิกาคอเมริกาใต 

 - บราซิล, อารเจนตินา, เปรู ฯลฯ อิทธิพลจากสเปน,โปรตเุกส 

IV. ภูมิภาคยุโรปตะวันตก 

 - อังกฤษ, นอรเวย, เดนมารก ฯลฯ เศรษฐกิจแบบทนุนยิมสังคมนยิม พัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ  

V. ภูมิภาคยุโรปตะวันออก 

 - โปแลนด, ฮังการี, บัลกาเรีย ฯลฯ ปกครองแบบคอมมวินิสต 

VI. ภูมิภาคเครือจักรภพรัสเซีย 

 - เดิมเปนสหภาพโซเวียตเปลี่ยนตั้งแต 1 ม.ค 2535 ยูเครน ฯลฯ 

VII. ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

 - จีน,ญ่ีปุน,ไตหวนั ฯลฯ แรงงานมีคุณภาพ 

VIII. ภูมิภาคเอเชียใต 

 - อินเดีย, บังคลาเทศ, ปากีสถาน ฯลฯ 

IX. ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

 - พมา, ไทย, ลาว,มาเลเซีย,อินโดนีเซยี ฯลฯ 

X. ภูมิภาคออสเตรเลีย-โอเชียเนยี 

 - ออสเตรเลีย, ปาปวนวิกนิ,ี นิวซีแลนด 

XI. ภูมิภาคแอฟริกาใตทะเลทรายซาฮารา 

 - เซเนกัล,ไนจเีรีย,แคเมอรูน ฯลฯ 

XII. ภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใต-แอฟริกาเหนือ 

 - โมร็อกโก,อิยปิต,อิสราเอล,อิรัก ฯลฯ 

2.จําแนกภูมิภาคตามลักษณะภูมิศาสตร แบงเปน 3 เขต 

   1) เขตขั้วโลกเหนือหรือเขตหนาว (Polar Zone) 
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   2) เขตอบอุน (Temperate Zone) 

   3) เขตรอน (Tropical Zone) 

 
ที่มา : Charles & Zimolzak (1982) 

ภูมิภาคตาง ๆ ทัว่โลก 

รูปแบบการปฏิบัติเกษตรปาไมในเขตรอน 

1.ระบบพักปรับปรุงดิน (Improved fallow)  ระบบเกษตรปาไมแบบรอบหมุนเวียน ที่มีการปลกูไมพุมที่

สามารถปรับปรุงดินในพื้นที่เสื่อมโทรม 

2.สวนปาแบบตองยา (Taungya plantation) พัฒนาจากการปลูกปาโดยอาศัยชาวไรในประเทศพมา ไมปา

ปลูกพืชควบ เปาหมายคือ ผลิตเนื้อไม พชืควบใชเวลา 1-2 ป 

3.การเกษตรและแถวพุมไม (Alley cropping) รูปแบบที่ปลูกตนไมเปนแถว ๆ ลงในพื้นที่เพาะปลกูมิดใบอยู

เสมอ เปนปุยและอนุรักษดิน 

4.สวนผสมหลายชัน้เรือนยอด (Multilayer tree garden) รูปแบบการปลูกไมยืนตนหลายประเภท ไมปา, 

ไมผล พืชลมลุก  ผักตาง ๆ จะมองเห็นโครงสรางเปนชั้น ๆ  

5.ตนไมเอนกประสงคในพืน้ทีก่สิกรรม (Multipurpose tree)  ลักษณะไมตายตัว ตนไมอํานวยประโยชนได

หลายอยางในแงผลิตและบริการ 

6.เกษตรปาไมแบบสวนผลไม (Plantation crop combination)  คลายตองผา แทนที่ไมยนืตนจะเปนไมปา

กลับเปนไมผล ปลูกพชือาหารอื่น ๆ แทรก เชน มะพราว, ยางพารา 

7.สวนบาน (Homegarden)  พัฒนาการของหมูไมและพืชเกิดขึ้นรอบ ๆ บานและทีอ่ยู 

8.แถวตนไม   
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   1) เพื่อการอนุรักษดิน (Tree hedge for soil conservation)  ปลูกตนไมเปนแถว ๆ หรือแถบปองกนัการ

ชะลางดนิ 

   2) เพื่อเปนแนวกาํบงัลม (Windbreak)  ปลูกเปนขอบเขตแปลงปลูก 

9.ตนไมในทุงหญา (Tree on postures rangeland)  รูปแบบหนึง่ของระบบเกษตรปาไม 

10.ตนไมรอบบอเลี้ยงปลา (Trees in pisciculture)  ปลูกตนไมเพือ่ยึดขอบบอเลี้ยงปลา อาหารเสริมให

ปลา) 

11.สวนปาไมใชสอยอเนกประสงค (Multipurpose – tree woodlots)  ปลูกตนไมพืน้เดียวเพื่ออํานวย

ประโยชนหลายอยาง เชน อาหารสัตวและไมเชื้อเพลิง 

การกระจายรปูแบบเกษตรกรรมโลก 

1.การเลี้ยงสัตวแบบเรรอน 

2.การเพาะปลกูพืชไรยังชพีแบบเขมขน 

3.การทาํไรเลื่อนลอย 

 

 
ที่มา  whittlesey (1936)      
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รูปแบบเกษตรปาไมทีส่ําคัญกระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ ในเขตรอน 

รูปแบบ

เกษตรปาไม 

อเมริกา

กลาง 

อเมริกาใต เอเชียใต เอเชีย 

E/S 

ออสเตรเลีย แอฟริกาใต แอฟริกา

เหนือ 

1.ระบบพัก

ปรับปรุงดิน 

       

2.ตองยา        

3.การเกษตร

ในแถวพุมไม 

       

4.สวนผสม

หลายชั้น 

       

5.ตนไม

อเนกประสงค

ในที่กสกิรรม 

       

6.เกษตรปา

ไมแบบสวน

ผลไม 

       

7.สวนบาน        

8.แถวตนไม        

9.ตนไมในทุง

หญา 

       

10.ตนไมรอบ

บอเลี้ยงปลา 

       

11.สวนปาไม

ใชสอย

อเนกประสงค 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 13 การวิเคราะหรปูแบบเกษตรปาไมทีย่ั่งยืน 

1.บทนํา 

กอนจะทําการวิเคราะหจักตองมีการสํารวจ เพราะฉะนัน้ จะเปนวิธีการสํารวจ ปญหาการใชประโยชนที่ดิน 

จากนั้นจงึนาํมาวิเคราะหเพื่อออกแบบระบบเกษตรปาไมที่ยัง่ยนืเหมาะสมในการแกปญหาการใชที่ดินที่มี

อยู 

คํานึงถึง หลกัการใชที่ดินใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสงูสุดใชไดยาวนานที่สุด 

2.หลักการสํารวจและวิเคราะหระบบเกษตรปาไม 

   2.1 มุงประเด็นไปที่ระบบการใชประโยชนที่ดิน  เนื่องจากพืน้ที่ตางกันมีการใชประโยชน ที่อาจคลายกนั

หรือใกลเคียงกัน การสํารวจและวิเคราะห ระบบเกษตรปาไม จึงใหความสาํคัญตอการเลือกพื้นทีตั่วอยาง 

   2.2 วัตถุประสงคของการสาํรวจและวิเคราะหระบบเกษตรปาไม จะตองใหความสาํคัญในการศึกษา  

ความสัมพันธขององคประกอบ 3 อยาง  

- ทรัพยากรที่ดิน  ที่ถกูใชโดย 

- เทคโนโลยี  เฉพาะอยางเพื่อสนองตอ 

- ผูใชที่ดิน  ในดานการเพิม่ผลผลิต 

   2.3 การสํารวจและวิเคราะหระบบเกษตรปาไมจะนาํไปสูการคนพบเฉพาะอยาง  เนือ่งจากผลลพัธ

สุดทายที่ไดจากการสํารวจ และวิเคราะหระบบเกษตรปาไม จะบอกถึงความตองการการใชที่ดิน พืน้ที่นัน้วา

จะนาํระบบใดเขาไปใช และจะสนองตอบตอความตองการ และความพึงพอใจของเกษตรกรไดอยางไร 

   2.4 การสํารวจและวิเคราะหระบบเกษตรปาไมจักตองทําหลายครั้ง  การสํารวจและวิเคราะหระบบ

เกษตรปาไมซ้าํหลายครั้ง ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดคําตอบที่สมบูรณทีสุ่ด แตเปนการเริ่มตน

กระบวนการไปในทิศทางทีถู่กตองในการพัฒนาการระบบเกษตรปาไม และเปนทีย่อมรับได 

3.เนื้อหาที่เปนแนวทางสาํหรับการวเิคราะหการปฏิบัติของระบบเกษตรปาไมที่ยัง่ยนื 
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  องคประกอบ    ประเด็นเนื้อหา 

1. พื้นที่และดิน   - ลักษณะพื้นที ่

    - การเตรียมพืน้ที ่

    - การจัดการดานความอุดมสมบูรณของดิน 

    - การอนุรักษดินและน้าํ 

2. ตนไม    - เทคนิคการเพาะเลี้ยงกลาไม 

    - เทคนิคการปลูก 

    - การจัดการศัตรูพืช 

    - การจัดการตนไมใหญ 

    - วิธีการเก็บเกีย่ว 

3. พืชเกษตร   - ชนิดของพืช 

    - การเตรียมวสัดุปลูก 

    - การจัดการพชื 

    - การจัดการน้าํหรือระบบชลประทาน 

    - การจัดการศัตรูพืช 

    - วิธีการเก็บเกีย่ว 

4. สัตวเลี้ยง   - ชนิดของสัตวเลี้ยง,พันธุ 

    - การฟกไขและสายพันธุ (สัตวปก) 

    - การใหวัคซีน 

    - อาหารหรือหญา 

    - การใหอาหาร 

    - การจัดการแตละประเภทสตัวเลี้ยง 

5. เทคโนโลยหีลงัการเก็บเกีย่ว - วิธีการเก็บเกีย่ว,การเก็บรักษา การแปรรูปตลอดจนการบรรจุ 

4.ข้ันตอนการสํารวจและวเิคราะหระบบเกษตรปาไม 

 

 

 

 

 

 

  

1.การเตรียมการสํารวจระบบเกษตรปาไม 

2.การวิเคราะหระบบเกษตรปาไม 

3.การออกแบบระบบเกษตรปาไมที่เหมาะสมตอพื้นที ่

4.การประเมินผลการดําเนินการระบบเกษตรปาไม 
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5.ตัวอยางขั้นตอนการสํารวจและวิเคราะหระบบเกษตรปาไม 

ขั้นตอน การดําเนินงาน 

1.ข้ันตอนเตรยีมการ 

ข้ันที่ 1 การวางแผนสํารวจ 

- กําหนดวัตถุประสงคเลือกพืน้ทีท่ําการสํารวจ 

- กําหนดขอบเขตพื้นที่วาจะทาํการสาํรวจการใชที่ดินแบบ

ใดบาง 

- เลือกวิธกีารทีใ่ชสํารวจและวิเคราะหระบบ 

ข้ันที่ 2 สํารวจพื้นที่เพื่อจําแนก

ระบบการใชทีดิ่นเบื้องตน 

- จําแนกศกึษาพื้นที่จากแผนที่ลักษณะการใชทีด่ินและ

การกระจายประชากร 

- สํารวจพืน้ที่คราว ๆ จะไดการใชทีดินรูปแบบใดบาง 

- ศึกษาแยกแยะความสาํคัญของระบบการใชที่ดินแตละ

ประเภท 

- สํารวจปญหาและขอจํากัดของระบบการใชทีด่ินในพืน้ที่

นั้น 

ข้ันที่ 3 การคัดเลือกพื้นที่เพือ่ทํา

การเกษตรแบบเกษตรปาไม 

- เลือกและจัดลําดับความสาํคัญของพื้นที่วาควรจะ

ดําเนนิการในพื้นที่ใดใหความสําคัญกับเร่ืองดังนี ้

- ปญหาความรนุแรงของการใชที่ดินนั้น 

- ความตองการของเกษตรกรเพื่อสนองวัตถปุระสงค 

- ศักยภาพของระบบเกษตรปาไม ที่สามารถเปนไปไดใน

พื้นที่นัน้ 

- ศึกษาขอมูลขางตนเพื่อประกอบการตัดสนิใจคัดเลือกที่

จะดําเนนิการ 

2.ข้ันวิเคราะหขอมูล 

ข้ันที่ 4 การวิเคราะหผลการ

สํารวจ 

- วิเคราะหขอมูลทีไดจากการรวบรวมเพื่อจําแนกขอจํากัดที่สําคัญ 

และการคนพบที่สําคัญ สําหรับการพัฒนาศักยภาพที่ทําเกษตรปา

ไมที่เหมาะสม 
 

ข้ันที่ 5 กําหนดรูปแบบเกษตรปา

ไมที่นาจะเปนไปได 

- จัดทําบัญชีรูปแบบการทาํระบบเกษตรปาไม 

- กําหนดหนาทีสํ่าคัญของรูปแบบ 

- ขอจํากัดแตละรูปแบบ 

- คุณสมบัติที่ตองการ เชน ไมใบกวาง, ไมโตเร็ว, รากลึก 

ฯลฯ 
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3.ข้ันการออกแบบระบบเกษตร

ปาไม 

ข้ันที่ 6 จําแนกประเภทองคประ 

กอบที่มีความเปนไปได 

 

- จัดทําบัญชีองคประกอบ (พชื สัตว และไมยืนตน) ทีม่ี

ความเหมาะสมและเปนไปได 

- คัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของแตละ

องคประกอบที่เหมาะสมมากนอย ตามลาํดับ ตลอดจน

ผสมผสานที่สําคัญขององคประกอบ 

ข้ันที่ 7 กําหนดรายละเอียดของ

องคประกอบที่จะเลือกใช 

- ทํารายละเอียดคุณสมบัติที่ตองการขององคประกอบใน

แตละรูปแบบที่จะเลือกใช 

- จัดลําดับความสําคัญขององคประกอบตาง ๆ บน

พื้นฐานของความรูและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 

ข้ันที่ 8 การออกแบบระบบเกษตร

ปาไม 

- รูปแบบหรือระบบเกษตรปาไมเลือกมาใขในพืน้ที ่

- องคประกอบนั้น ๆ มหีนาทีอ่ะไรในระบบ 

- หนาที่ขององคประกอบนั้น ๆจะสงผลตอพื้นที่เกษตรกร

เฉพาะแหง 

- องคประกอบหรือการผสมผสานขององคประกอบ (ชนิด

พืช/สัตว) 

- ตองการองคประกอบจํานวนมากเทาใดที่จะทําใหไดผล

ผลิตตามตองการ 

4.ข้ันการประเมินผลการ

ดําเนนิการและการออกแบบ

ระบบเกษตรปาไมซ้ํา 

ข้ันที่ 9 การประเมินผลการ

ดําเนนิงานที่ผานมาและการ

ออกแบบระบบเกษตรปาไมซ้ํา 

- ตรวจสอบและประเมินวาระบบเกษตรปาไมที่ไดเลือก

ดําเนนิการไปแลวตอบสนองตอวัตถุประสงคที่กาํหนดไว

และเปนทีย่อมรับกับเจาของที่ดินหรือไม 

- ประเมินวา ระบบเกษตรปาไมที่ไดออกแบบไปแลวมีขอดี 

ขอเสียอยางไร 

- กําลังผลิต 

- ความยัง่ยนื 

- การยอมรับ 

- สรุปผลการประเมินและจาํแนกความเหมาะสมเพื่อนําไป

ประยุกตใชที่อ่ืน ๆ 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 14 สถาบันหรือองคกรที่เกีย่วของกับเกษตรปาไม 

1.องคกรรัฐ 
  1)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 1.กรมปาไม  -www.forest.go.th 

   - 02-5614292-3 

   61 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 2.กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพนัธุพชื - www.dnp.go.th (เขตพื้นทีอ่นุรักษ) 

 3.กรมควบคุมมลพิษ - www.pcd.go.th 

 4.กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม - www.degp.go.th 

 5.สํานกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม - www.oepp.go.th 

 6.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง - www.dmcr.go.th 

 7.กรมทรัพยากรน้ํา   - www.dwr.go.th 

  2)กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 1.กรมวิชาการเกษตร -www.doa.go.th 

 2.กรมสงเสริมการเกษตร -www.doae.go.th 

 3.กรมประมง  -www.fisheries.go.th 

 4.กรมพัฒนาที่ดิน -www.ldd.go.th 

 5.กรมปศุสัตว  -www.dld.go.th 

 6.กรมสงเสริมสหกรณ -www.cpd.go.th 

 7.สํานกังานปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม -www.alro.go.th 

 8.สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร  -www.oae.go.th 

   3)กระทรวงมหาดไทย 

 1.กรมที่ดิน -www.dol.go.th 

 2.กรมพัฒนาชุมชน -www.cdd.go.th 

 3.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น -www.thaiocalgov.net 

   4)กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1.กรมอุตุนิยมวิทยา -www.tmd.go.th 

   5)กระทรวงวิทยาศาสตร 

 1.ส่ิงแวดลอมภาค 1-12  -www.moste.go.th 
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2.รัฐวิสาหกิจ 
   1)องคการสวนพฤกษศาสตร -www.thaigov.go.th/QSB.htm. 

   2)องคการอตุสาหกรรมปาไม (ออป.) -www.fio.or.th 

   3)สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) -www.tistr.or.th 

   4)องคการพพิิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ -www.nsm.or.th 

   5)สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจยั (สกว.) -www.trf.or.th 
3.สถาบนัการศึกษา 
   1)คณะวนศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร -www.forest.ku.ac.th 

   2)มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาการสงเสริมการเกษตรและสหกรณ   

      -www.stou.ac.th 

   3)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  -www.psu.ac.th 

   4)มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะเกษตรศาสตร -www.cmu.ac.th 

   5)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คณะเกษตรศาสตร  -www.rit.ac.th 

   6)มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร  

      –www.kku.ac.th 

   7)มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร  -www.nu.ac.th 

   8)สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา เจาคณุทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

      –www.kmitt.ac.th 

   9)สถานวีิจยัวนเกษตรตราด จ.ตราด สถาบนัวิจยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

      –www.rdi.tar.ku.ac.th 
4.องคการเอกชน 
   1)สถาบันสิง่แวดลอมไทย  -www.tei.or.th 

   2)มูลนิธิสืบนาคะเสถียร -www.seub.or.th 

   3)มูลนิธิเพื่อนชาง  -www.elephant.tnet.co.th 

   4)กองทนุสตัวปาโลก  -www.wwfthai.ait.ac.th 

   5)มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช -www.wildlifefund.or.th 
5.องคกรนานาชาต ิ
   1)Regional Community Forestry Training Center (RECOFTC) –www.recoftc.ku.ac.th 

   2)World Agroforestry Center ศูนยวนเกษตรโลกหรือรูจักในนาม ICRAF (International Center for 

Research in Agroforestry) ไดรับทุนจาก SIDA (Swedish International Development Agency) –

www.icraf.cgiar.org 
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   3)SEANAFE (Southeast Asian Network for Agroforestry Education)  5 ประเทศตั้งอยู ณ 

อินโดนีเซยี, ไทย,ลาว,เวยีดนาม,ฟลิปปนส 

   4)Thai NAFE  10 สถาบนัที่มีการศึกษาวนเกษตร 
6.องคกรอื่น ๆ  
   1)โครงการหลวง 

   2)ศูนยพฒันาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 - หวยฮองไคร อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม 

 - ภูพาน  อ.เมอืง  จ.สกลนคร 

 - เขาหนิซอน  จ.ฉะเชงิเทรา 

 -หวยทราย  จ.ประจวบคีรีขันธ 

 -อาวคุงกระเบน  จ.จนัทบุรี 

 -พิกุลทอง  จ.นราธวิาส 
7.เอกชนรายยอย 
   1)ผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม จ.ฉะเชงิเทรา 

   2)นาย ยนิ แหยมสกุล  อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

   3)นาย อํานวย จนัทรเทพ  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

   4)นายคาํเคอืง ภาษ ี  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย 

   5)นายอนามุ  จือฉะผะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม 
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กป 424 การเกษตรปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Agroforestry , AF 424) 

บทที่ 15 เกษตรอินทรีย 

15.1 บทนาํ 
 เกษตรอินทรียเปนรูปแบบการเกษตรทางเลือก ทีเ่ลี่ยงการใชสารสังเคราะห เชน ปุยเคมี สารเคมี

กําจัดศัตรูพืช และฮอรโมนตางๆ ที่กระตุนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ตลอดจนไมใชพืชหรือสัตวที่เกิด

จากการตัดตอทางพนัธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม เนนการใชอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุย

หมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ การปลูกพชืหมนุเวยีน 

รวมทัง้ใชหลกัการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ และเนนการรักษาความอุดมสมบูรณของดิน 

 สหพนัธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements) ให
ความหมายเกษตรอินทรียไววา 
 เปนรูปแบบการเกษตรที่ผลิตอาหาร และเสนใยดวยความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอม สังคม และ

เศรษฐกิจ โดยเนนทีห่ลกัการปรับปรุงดนิ การใสใจตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว และนิเวศ

การเกษตร เกษตรอินทรียจงึลดการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลีย่งการใชสารเคมีสังเคราะห 

เชน ปุย สารกําจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ สําหรับสัตว แตในขณะเดียวกนั ก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติ

ในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความตานทานตอโรคของพืช และสตัวเลี้ยง หลกัการเกษตรอินทรียนี้เปน

หลักการสากลที่สอดคลองกับเงื่อนไขทางดานสภาพภมูิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

15.2 หลักการทําเกษตรอินทรีย 

 1) เนนการปองกนัการสญูเสียธาตุอาหารทีเ่กิดจากระบบการผลิตลดการพึ่งพาแหลงธาตุอาหาร

จากภายนอกฟารมที่มากเกนิไป ตัวอยางเชน การใชปุยหมกั การคลมุดินดวยอนิทรียวัตถุ การปลูกพืชเปน

ปุยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน 

 2) การคลุมดินเปนหลักที่สําคัญของเกษตรอินทรีย เกษตรกรตองหาอินทรียวัตถุตางๆ มาคลุมหนา

ดินอยูเสมอ ไมวาจะเปนฟาง ใบไม ซึง่เกษตรอินทรียเหลานี้จะกลายเปนอาหารของสิ่งมีชีวิตและจลิุนทรีย

ในดินทําใหดินฟนกลับมามชีีวิตอีกครั้ง นอกจากนี้การไมใชสารเคมีตางๆ เชน สารเคมีตางๆ เชนสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชยังเปนการชวยทําใหดินสามารถฟนความอุดมสมบูรณไดอยางรวดเร็ว ซึ่งทําใหพืชที่ปลูกมี

ความแข็งแรงตานทานตอโรคและแมลง รวมทัง้ใหผลผลิตสูง 

 3) ทําใหมคีวามหลากหลายที่สัมพนัธกันอยางสมดุลในระบบนิเวศโดยการปลูกพืชรวมกันหลาย

ชนิดในเวลาเดียวกนั หรือเหลื่อมเวลากนั การปลูกพชืหมนุเวยีน รวมทัง้การเลีย้งสัตว นับวาเปนการใช

ประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และยงัเปนการลดความเสี่ยงจากปญหาโรคและแมลงศัตรูพืช
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ระบาดอีกดวย นอกจากนี้การไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะมีสวนชวยใหศัตรูธรรมชาติสามารถควบคุม

ศัตรูพืช ซึ่งเปนการสรางสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธกีารหนึง่ 
 

15.3 แนวโนมการทาํเกษตรอินทรีย 

 ประเทศไทยมกีารพัฒนาการทําเกษตรอินทรียเร่ิมประมาณป พ.ศ. 2528-2529 เนื่องมาจากภาค
เกษตรของประเทศไทยเริ่มประสบกับปญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม และปญหาทางดานสุขภาพของเกษตรกร

ไทยจากการใชสารเคมีมากเกินไปในการเกษตร เกิดปญหาหนี้สินของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น จากการใชจาย

ปจจัยการผลิตที่เปนสารเคมีที่มีราคาสูงแตรายไดจากการขายผลผลิตต่ําลง จึงมเีกษตรกรบางกลุมเร่ิมหนั

มาทาํการเกษตรในรูปแบบของการทําเกษตรทางเลือกแบตางๆ เชน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตร

ยั่งยนื เกษตรทฤษฎีใหม วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เปนตน เพื่อลดตนทุนในการผลิต และฟนฟูความ

อุดมสมบูรณใหกับทรัพยากรการเกษตร แนวคิดการทาํการเกษตรอินทรียจงึไดรับการพฒันา โดย

ประยุกตใชกับวิถีการทาํการเกษตรแบบธรรมชาตติามภูมปิญญาชาวบาน ดังนัน้ การทําการเกษตรอินทรีย

ในประเทศไทยจึงมหีลากหลายวธิีตางกันไป ตามพื้นฐานของเกษตรกรและธรรมชาติในพืน้ที่ทีท่ําการ

เพาะปลูก และความไดเปรียบทางภูมศิาสตรในแตละพื้นที ่ เชนความอุดมสมบูรณของดิน (ปริมาณ

อินทรียวัตถุ) อยางไรก็ดี วัตถุประสงคที่สําคัญของการทาํเกษตรอินทรียก็เพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของผูผลิตและผูบริโภคในดานการอนุรักษและฟนฟทูรัพยากรการเกษตร เพื่อใหไดผลผลิตที่ปลอดภัยตอ

ผูบริโภค 
 ปจจุบันความตองการสินคาเกษตรอินทรียมีเพิ่มมากขึน้ในตลาดโลก จากคุณลกัษณะพเิศษของ

ผลผลิตเกษตรอินทรียทั้งดานคุณภาพที่มรีสชาติดี มีความปลอดภัยตอการบริโภค ชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ลดตนทุนการผลิต  
 ประเทศไทยในฐานะมกีารผลิตและสงออกสินคาเกษตรเปนรายไดหลกัของประเทศ จึงควรมีการ

สงเสริมและสนับสนนุการทาํเกษตรอินทรยี และควบคุมมาตรฐานการผลิตสนิคาเกษตรอินทรียใหได

มาตรฐาน เพือ่เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในตลาดโลก ซึง่จะมีผลตอการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรที่

เปนประชากรสวนใหญของประเทศ และยังเปนการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีใชอยาง

ยั่งยนืตอไป  
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ตารางที่ 15.1 การเปรียบเทยีบราคาของผกัสดที่วางจาํหนายตามหางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ 

ประเภทของผกั ราคา (บาทตอกิโลกรัม) 

 ป 2544 ป2545 ป2546 

ผักทั่วไป 40.18 41.28 38.98 
ผักอนามัย 54.76 54.79 60.28 
ผักอินทรีย 88.38 66.99 65.94 
ผักอินทรียสูงกวาผกั

อนามยั (%) 
61% 11% 46% 

ผักอินทรียสูงกวาผกั

ทั่วไป (%) 
120% 62% 69% 

ที่มา: ดัดแปลงจาก อาณัฐ (2551) 

 
15.4 ตลาดสินคาเกษตรอินทรีย 

 พื้นที่ฟารมเกษตรอินทรียทัว่โลกมีประมาณ 65.6 ลานไร พิจารณาแยกแตละภูมิภาค พบวามพีื้นที่

ทําฟารมเกษตรอินทรียในแตละทวีป ดังแสดงในตารางที ่15.2 

 
ตารางที่ 15.2 พื้นที่ทาํการเกษตรอินทรียในทวีปตางๆ ทัว่โลก 

เขตทวีป พื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย (%) 

โอเซียเนีย 50.3 

ยุโรป 32.8 

อเมริกาเหนือ 10.6 

ละตินอเมริกา 5.2 

ยุโรปตะวันออก 0.5 

เอเชีย 0.4 

แอฟริกา 0.2 

ที่มา: ดัดแปลงจาก อาณัฐ (2551) 
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ตารางที่ 15.3 จํานวนพืน้ที่และจํานวนฟารมที่ทาํเกษตรอินทรียของแตละทวีปทัว่โลก 
ทวีป พื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย (%) จํานวนฟารมเกษตรอินทรีย (%) 

ออสเตรเลีย 41.8 0.5 

ยุโรป 23.1 37.7 

อเมริกาใต 24.2 30.9 

อเมริกาเหนือ 5.9 2.3 

เอเชีย 3.7 13.3 

แอฟริกา 1.3 15.5 

ที่มา: ดัดแปลงจาก อาณัฐ (2551) 
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