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บทนํา 

ปจจุบันความตองการท่ีเพ่ิมขึ้นของมนุษย ในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมกร

ธรรมชาติจากพ้ืนดินมีมากมาย  จึงทําใหเกิดการแขงขันและความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน จน

เปนเหตุใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอยางมากมาย กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลัก

หนวยงานหนึ่ง  ซึ่งทําหนาท่ีดูแลทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศ  ในอดีตที่ผานมา กรมพัฒนาที่ดิน

ไดทําหนาที่คนควาวิจัยและหาขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับทรัพยากรดินไวอยางมากมาย  ไมวาจะเปน

ขอมูลการสํารวจดิน แผนที่ดิน  การจําแนกประเภทที่ดิน  การวางแผนการใชที่ดิน  ตลอดจนขอมูลใน

งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการดินที่มีปญหาตางๆ  ทั้งในเรื่องการชะลางพังทลายของดิน  การแกไข 

ดินเปรี้ยว  ดินเค็ม ดินพรุ  และดินเสื่อมโทรม  ชนิดตางๆ  แตจากการติดตามและประเมินผลของกรม

ฯ  สวนใหญจะเปนประโยชนสําหรับเปนฐานขอมูลเทานั้น  การจะนําไปใชในที่ดินของเกษตรกรโดยตรง  

ยังไมประสพผลสําเร็จมากนัก  ทั้งนี้เปนเพราะการที่จะนําผลงานวิจัยหรือผลการทดลองไปใชนั้น มี

ปจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอีกมากมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งผลจากงานวิจัยในแปลงทดลองที่สามารถควบคุม

ปจจัยตางๆ  ไดเม่ือนําวิธีการที่ไดผลดีที่สุดจากแปลงทดลองไปใชในแปลงเกษตรกรเขนาดใหญแลว  

ผลที่ไดรับอาจจะไมเปนไปตามผลการวิจัยจากแปลงทดลองก็ได ดวยเหตุผลหลายประการ ดังนั้น ใน

การทํางานวิจัยและพัฒนาจากทรัพยากรที่ดิน  ถาจะใหไดผลจริงๆ แลว จะตองรวมมือกับเกษตรกรทํา  

โดยคํานึงถึงหลกัการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธ์ิภาพ 3 ประการดังนี้ คือ 

1. ลดความยากจนหรือเพ่ิมรายได 

2. เพ่ิมความมั่นคงของอาหาร  หรือลดการอดอาหาร 

3. ปองกันรักษาสิ่งแวดลอม  และทรัพยากรธรรมชาติ 

กรณีศึกษา  เรื่อง “การจัดการพื้นที่ลาดชัน  เพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน ใน

ภาคเหนือของประเทศ” 

การศึกษาดังกลาวเริ่มในป 2532  บนพื้นที่ลาดชันสูงใน จ.เชียงราย  ซึ่งมีปญหาการชะลาง

พังทลายของดิน  ทําใหดินเสื่อมโทรมลง  ผลผลิตของพืชก็ลดลง  ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองหาวิธีการที่จะ

ปองกันการชะลางพังทลายของดิน และระบบการปลูกพืช เพ่ือการใชประโยชนที่ดินใหยั่งยืน 
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วิธีการศึกษา  ประกอบดวย 

1. ปลูกขาวไร  แบบเกษตรกรทั่วไป 

2. ปลูกขาวไร โดยมีแถบกระถินผสมมะแฮะปลูกขวางความลาดเทเพื่อเปนมาตรการอนุรักษ

ดินและน้ํา 

3. มีแถบหญาเปนมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  และปลูกไมยืนตน (กาแฟ) เปนพืชหลัก 

4. ทําคันคูรับน้ําเปนมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  และปลูกกาแฟบนคันคูรับน้ํา สวนพื้นที่วาง

ปลูกขาวไร 

5. ปลูกไมยืนตัน (กาแฟ) ผสมกับขาวไร แบบวนเกษตร 

ผลการทดลอง ระยะยาวจากป  2532-2539  พบวา 

1. วิธีการที่มีมาตรการอนุรักษดินและน้ําทุกวิธี จะชวยลดอัตราการชะลางพังทลายของดินได

เปนอยางดี  โดยลดไดตั้งแต 35-65%  

2. เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตของขาวไรที่ปลูกโดยมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ท้ังที่มีไมยืน

ตนและไมมี  กับแปลงที่ปลูกขาวไรแบบเกษตรกรที่ปลูกเต็มแปลง (พ้ืนที่)  แลวถึงแม

การปลูกโดยมีไมยืนตัน  และมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  จะเสียพ้ืนที่ไปประมาณ 10-

15%  ก็ตาม  แคผลผลิตของขาวไรก็ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

3. ในระระยะยาว (หลังจากปที่ 4) เม่ือเริ่มเก็บผลผลิตของกาแฟไดแลว  รายไดจากแปลงท่ี

มีกาแฟ  มีมากวาการปลูกขาวไรอยางเดียว 

นอกจากนี้แลวยังพบขอมูลท่ีนาสนใจอีกวา  ในชวงระยะเวลา 7 ป  ผลผลิตของขาวไรเฉลี่ยใน

แปลงที่ไมใสปุยลงลดประมาณ 5-7 เทา  สวนแปลงที่ใสปุยลดลงประมาณ 2-3 เทา  ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงความเสื่อมโทรมของดินจากการปลูกพืชเพียงอยางเดียว สําหรับคุณสมบัติทางเคมีนั้น  การ

เปลี่ยนแปลงยังไมเห็นชัดเจนนัก 

อยางไรก็ตาม เมื่อผลการทดลองออกมาเชนนี้  จึงสรุปวา วิธีการจัดการพื้นที่ลาดชันเพ่ือ

การเกษตรอยางยั่งยืน ควรจะมีระบบดังนี้ คือ การปลูกขาวไร (พืชไร) ผสมกับไมยืนตนโดยมีแถบพืช  

(จะเปนหญาหรือแถบกระถินผสมมะแฮะก็ได) ปลูกเปนมาตรการอนุรักษดินและน้ํา หลังจากนั้นก็ได

ประชุมชี้แจงใหเกษตรกรทราบ และนําวิธีการดังกลาวไปแนะนําสงเสริมใหเกษตรกรไปใช 

ผลการสงเสริม พบวา   

ปแรก  ผลผลิตที่ไดออกมาเปนไปตามผลที่ไดจากแปลงทดลอง แต   

ปที่สอง  ผลผลิตเริ่มลดลงในอัตราที่แตกตางจากแปลงทดลองมาก  เพราะการดูแลเอาใจใส

ของเกษตรกรในการที่จะตัดแถบพืชตระกูลถ่ัวหรือเก่ียวหญา แลวทิ้งลงในแปลงเพื่อคลุมดินรักษาความ

ชุมชื้น  และปลอยใหเศษพืชหรือเศษหญาเนาเปอยผุพังสลายตัวเปนอินทรียวัตถุลงในดินนั้น ใมมี จึงทํา

ใหผลผลิตเริ่มลดลง 

ปที่สาม  ปญหาเริ่มมากขึ้นเมื่อไมยืนตนเริ่มใหญขยายกิ่งกานสาขา  และใบเริ่มปกคลุมพ้ืนที่

มากขึ้น  พ้ืนที่ๆ จะปลูกขาวไร (พืชไร)  ก็มีนอยลง ผลผลิตของขาวไรที่จะนํามาบริโภคในชวงเวลา
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กอนที่จะเก็บเก่ียวไมผลไดนั้น เริ่มไมเพียงพอ  เกษตรกรเริ่มจะทอแท ไมคอยเห็นดวยกับระบบพืช

ดังกลาว  อยางไรก็ตาม ในปนี้ไดมีการแนะนําเกษตรกรบางรายปลูกมะละกอเปนพืชแซม เพ่ือหวังผล

ระยะสั้น  ซึ่งก็ไดผลผลบาง 

ปที่ส่ี  ไมยืนตนใหญมากขึ้นจนทําใหพ้ืนที่ที่จะปลูกขาวไร  (พืชไร)  ไมเหลือเลย เกษตรกร

บางรายเริ่มปลอยทิ้งไมดูแลรักษา  ไปหาที่อ่ืนปลูกพืชไร (ขาวไร)  เพ่ือเปนอาหารยังชีพ ไมยืนตนที่

ปลูกไวก็มีมีการดูแลรักษา  ทําใหเสียหายไป   สวนรายที่มีพ้ืนที่มากๆ  ก็ยังพอทนได 

ปที่หา  เกษตรกรบางรายเริ่มเก็บเก่ียวไมผลไดบาง  แตโดยสภาพทั่วไปแลวยังไมประสบ

ผลสําเร็จนัก 

บทเรียนที่ไดรับ 

จากบทเรียนดังกลาวจึงพอจะสรุปจุดออนเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขไดบาง  ดังนี้ คือ 

1. ขาดการวิเคราะหปญหาและวิธีดําเนินการอยางมีสวนรวม ในขั้นตอนของการเริ่มโครงการ 

2. ในการวางแผนการทดลอง  โดยเฉพาะรายละเอียดการทํางาน ควรจะตองมีการพิจารณา

รวมกับเกษตรกรดวย วาเกษตรกรจะทําหรือทําไดหริไม? เชน การดูแลรักษาแถบหญา  

หรือแถบกระถินผสมมะแฮะ โดยการตัดหรือเก่ียว แลวทิ้งเศษพืชลงไปบนดินเพ่ือคลุม

ดินและรักษาความชุมชื้น  ตลอดจนปลอยใหเนาเปอยเปนปุยในดินตอไป  ซึ่งในแปลง

ทดลองอาจทําให  แตแปลงเกษตรกร  ทําไมได  ผลที่ไดรับก็จะผิดไป 

3. เม่ือวิธีการดําเนินงานหรือการจัดการเศษพืชไมสามารถทําได ก็ยอมจะมีผลถึงสภาพของ

ดินดวย  เพราะลําพังแถบหญาหรือแถบกระถินผสมมะแฮะนั้น เปนเพียงมาตรการชะลอ

น้ําไหลบาและลดการชะลางพังทลายของดินเทานั้น แตไมสามารถรักษาความอุดม

สมบูรณของดินได  จึงทําใหผลผลิตที่ไดลดนอยลง จนเกษตรกรไดรับผลผลิตไมเพียงพอ  

เกษตรกรจึงไมสนใจ  ระบบการปลูกพืชดังกลาวจึงไมยั่งยืน 

4. การพิจารณาไมยืนตัน (ไมผล)  ที่จะนํามาปลูกในระบบ ตองคํานึงใหดีวาควรจะเปนไม

ยืนตนที่ใหผลในระยะสั้น หากไดผลในระยะยาวแลวเกษตรกรอาจจะรอไมได เพราะ

เกษตรกรยากจน จําตองอาศัยพ้ืนที่ผลิตอาหารหรือรายได 

5. การทํางานรวมกับเกษตรกรจะตองมีการปรับตัว  ปรับปรุงแกไขวิธีการตางๆ ใหเหมาะสม  

โดยตองคํานึงถึงวิธีการที่จะชวยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดิน ตลอดจนมี

รายไดใหแกเกษตรกรดวย 

สรุป 

ผลจากการดําเนินงานที่ผานมา ทําใหกรมพัฒนาที่ดินปรับขบวนการทํางานวิจัยเสียใหม  โดย

เนนใหมีการวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือหาปญหาที่แทจริงเสียกอน สําหรับขั้นตอนของการวิเคราะหปญหา

เกษตรกรจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหขอมูลและขอเสนอแนะตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ตอนวางแผนการดําเนินงาน  จะมีการชี้แจงใหเกษตรกรเขาใจในการทํางาน แนวทางการแกไขปญหา  

ซึ่งจะทําแบบเบ็ดเสร็จในแตละพ้ืนที่  โดยการยืนปญหาของพ้ืนที่เปนหลัก  สวนโครงการวิจัยก็จะทําเปน

โครงการชุด  เพ่ือหาคําตอบสําหรับการแกไขปญหาตางๆในพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
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