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( I )  
 

คํานํา 
 

 กรมพัฒนาท่ีดินมีภาระกิจหลักอยางหนึ่งคือ การจัดการแกไขความเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ี
เกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส่ิงแวดลอม ท้ังทางตรงและทางออม 
 

เอกสารวิชาการ เร่ืองความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการจัดการแกไขฉบับนี้ เปนหนึ่งใน
ผลงานท่ีเกิดจากโครงการจัดทําเอกสาร ตํารา เก่ียวกับการจัดการความเสื่อมโทรมของท่ีดิน ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน 
  

ผูสนใจสามารกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินท่ี
ประจําตางจังหวัดตางๆ ได หรือสอบถามโดยตรงจากผูจัดทําไดตามที่อยูท่ีปรากฎที่ปกหนาแลว 
 
 กรมพัฒนาท่ีดิน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชนแก นักวิชาการ ครู อาจารย นิสิต 
นักศึกษา รวมท้ังเกษตรกร แมแตหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
 
 
 
 

(นายจรูญ  ยกถาวร) 
รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดานวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการวิชาการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
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คํานําและกิตตกิรรมประกาศ 
 
 

กรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการปองกัน แกไขความเส่ือมโทรมของท่ีดิน
ไมใหเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได รวมท้ังการปรับปรุง แกไข ฟนฟู พื้นท่ีท่ีไดรับความ
เส่ือมโทรมมาแลวในอดีตและปจจุบัน ใหสามารถนํากลับมาใชไดอีกอยางคุมคาตอการลงทุน กรมพัฒนา
ท่ีดิน ไดทําการศึกษา วิจัยเพื่อหาแนวทางและวิธีการปองกัน แกไขการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินและ
การปรับปรุง แกไข พื้นท่ีท่ีไดรับความเส่ือมโทรมแลวในปจจุบันใหกลับมาใชประโยชนไดอีกคร้ังอยาง
คุมคาตอการลงทุนอยางยั่งยืน จากนั้นจึงนําผลการศึกษาแนวทางและวิธีการตางๆ ท่ีได ไปจัดทําเปน
โครงการสาธิตและขยายผล โดยการสงเสริมใหเกษตรกรนําไปใชประโยชนตอไป 
  

 คําถามท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมาโดยตลอดต้ังแตต้ัง กรมพัฒนา
ท่ีดิน เม่ือ พ.ศ. 2506 เปนเวลาเกือบ 47 ปมาแลว จนถึงปจจุบัน สรุปพอเปนสังเขปดังนี้ 
 

 1) พื้นท่ีท่ีมีปญหาในการเพาะปลูก อาทิ พื้นท่ีดินเค็มท้ังดินเค็มบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และดินเค็มชายทะเลหรือพื้นท่ีดินเปรี้ยวในภาคกลางหรือดินกรดในพื้นท่ีเพาะปลูกท่ัวไปหรือพื้นท่ีดิน
ทรายจนถึงดินทรายจัด  พื้นท่ีดินกรวด ดินลูกรัง ดินตื้น หินโพล หรือดินท่ีมีแผนแข็งใตดินในรูปแบบ
ตางๆหรือพื้นท่ีดินแฉะหรือพื้นท่ีชุมน้ํา สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาเหลานี้ในประเทศไทยมีพื้นท่ีมากนอย
เพียงใด? อยูท่ีไหนบาง? และมีปญหาตอการเพาะปลูกและเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและ
ทางออมอยางไรบาง? รุนแรงและกวางขวางมากนอยเพียงใด? เกิดมาจากสาเหตุอะไร? มาจากธรรมชาติ
ตั้งแตเกิดดินหรือมาจากการกระทําของมนุษย 
 
 2) แนวทางและวิธีการปองกัน แกไข หรือยับยั้งความเส่ือมโทรมของท่ีดิน รวมท้ังการบริหาร
และจัดการฟนฟูพื้นท่ีท่ีเส่ือมโทรมแลวใหกลับมาใชประโยชนไดอีกอยางคุมคาตอการลงทุนและเปน
แบบยั่งยืน มีหรือไม? อยางไร? เกษตรกรทําตามไดหรือไม? และคุมคาตอการลงทุนใหม เปนตน  
   

 นอกจากนี้ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีจําเปนจะตองทําการวิจัยเพื่อตอบคําถาม
ดังกลาวมาแลวขางตนอยางเขมขนและเรงดวนในปจจุบันคือประเทศไทยไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
แกปญหาการเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีเรียกวาพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 กรมพัฒนาท่ีดินใน
ฐานะหนวยงานหลักท่ีจะตองปฏิบัติหรือบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ จะตองมีการศึกษา คนควา วิจัยเพื่อนํา
ขอมูลทุกๆ ดานต้ังแตกรอบแนวคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและความเช่ือ ตลอดจนองค
ความรูและประสบการณในภาคสนามมาสรุป และเรียบเรียง เพื่อใหงายตอการศึกษาหาความรู และความ
จําเปนอยางยิ่งคือการออกกฎหมายลูก และดําเนินคดีแกผูฝาฝนตามกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการพัฒนา
ท่ีดินและอนุกรรมการบางสวนไมไดอยูในแวดวงวิชาการดานพัฒนาท่ีดินมากอน ดังนั้น กรมพัฒนาท่ีดิน

( II ) 
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จะตองนําเสนอเปนภาพถายใหเห็นของจริงในเร่ืองเกี่ยวกับสภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางและวิธีการ
ปองกันความเส่ือมโทรมของที่ดิน เพื่อเปนขอมูลพิจารณาเบ้ืองตนวาส่ิงใดเกษตรกรทําไดหรือไมได 
รวมท้ังเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินหลายหนวยงานที่อาจจะตองเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมโดย
หลีกเล่ียงไมได ท้ังในฐานะพยานหรือจําเลยก็ไดในอนาคต 
 

เอกสารฉบับนี้นาจะเปนประโยชนโดยตรงแกคณะกรรมการพัฒนาท่ีดินและอนุกรรมการที่
ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 และนักวิชาการ ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา และ
เจาหนาท่ีสงเสริม รวมท้ังเกษตรกรเอง รวมท้ังการนําสวนใดสวนหนึ่งของเอกสารน้ีไปเผยแพรในวาระ
ตางๆ กัน อาทิ การเผยแพรในรูปของแผน Diskette CD g;H[w:9N ของกรมพัฒนาท่ีดิน แผนพับ หรือ
โปสเตอรเนื่องในวาระตาง ๆ กัน 

 
สุดทายนี้คณะผูดําเนินงานใครขอขอบคุณ นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ อดีตรองอธิบดี กรม

พัฒนาท่ีดิน ดานวิชาการปจจุบันดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนาง
กุลรัศม์ิ  อนันตพงษสุข ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน ท่ีใหการสนับสนุนเร่ืองงบ
คาจางบุคคลากร  และอุปกรณท่ีดําเนินงาน  และ  น .ส .สุภาพร   จันรุงเ รือง  ผู อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ท่ีใหหนังสือท่ีใชเปนตนแบบจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.อนิรุทธ์ิ  
โพธิจันทร และคุณประทุมพร  ฟนเพ็ง สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดินท่ีใหขอมูล และเอกสารที่
เกี่ยวของมาใชดําเนินการ และน.ส.รสมาริน  ณ ระนอง ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน
เปร้ียว สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน และอีกหลายทานท่ีบันทึกไวท่ีหนาหลัง ท่ีใหคําปรึกษาดาน
วิชาการมาโดยตลอด 

 
 
 
 

(นายพิพัฒน  ไทยกลา) 
ผูเช่ียวชาญดานการจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 

หัวหนาโครงการ 
 
 
 
 
 

( III ) 
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( IV ) 



 (1)

สารบัญ 
 

 หนา 

บทท่ี 1  ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน ดินศักยภาพต่ํา และดินท่ีมีปญหาทางการเกษตร 
              1.1 คํานิยาม / ความหมาย 

1.1.1 ดิน (Soil) 
1.1.2 ท่ีดิน (Land) 
1.1.3 ความเส่ือมโทรมของท่ีดิน (Land Degradation) 
1.1.4 ดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทางการเกษตร (Medium-high Potential Soils) 
1.1.5 ดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร (Low Potential Soils) 
1.1.6 ดินท่ีไมมีศักยภาพทางการเกษตร (Non Potential Soils) 
1.1.7 ดินท่ีมีปญหาตอการใชประโยชนดานเกษตรกรรม (Problem soils) 

1.1.7.1 ดินเปร้ียวจัดหรือดินกรดกํามะถัน (Acid Sulphate Soils) 
1.1.7.2 ดินเค็ม (Salt Affected Soils) 
1.1.7.3 ดินอินทรีย (Organic Soils) 
1.1.7.4 ดินคอนขางเปนทราย (Soil is Quite Sandy) 
1.1.7.5 ดินทรายจัด (Sandy Soils) 
1.1.7.6 ดินต้ืน (Shallow soils) 
1.1.7.7 ดินบนพื้นท่ีลาดชันเชิงซอน (Slope Complex Soils) 

1.1.8  ความสัมพันธระหวางความเส่ือมโทรมของท่ีดิน กับศักยภาพการผลิตของ
ท่ีดิน และดินท่ีมีปญหาทางการเกษตร 

1.1.9  การจัดระดับความรุนแรงของความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
 

บทท่ี 2    สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรง และผลกระทบของการเกิดความเส่ือมโทรม
ของท่ีดิน 
2.1 สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรงของการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
2.2 ผลกระทบของความเส่ือมโทรมของท่ีดินตอผลผลิตพืช 
2.3 ผลกระทบของความเส่ือมโทรมของท่ีดินตอส่ิงแวดลอม 
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 (2)

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
บทท่ี 3  สาเหตุความเสื่อมโทรมของท่ีดิน 33

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับ สาเหตุความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
แนวคิดท่ี 1 ของสมเจตต  จนัทวัฒน คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
แนวคิดท่ี 2 ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and 

Aqriculture Organization; FAO) 
แนวคิดท่ี 3 ของคณะกรรมการท่ีแตงต้ังจากท่ีประชุมสหประชาชาติ ตาม

อนุสัญญาวาดวยการตอตานการเปนทะเลทราย 
แนวคิดท่ี 4 ของประภาศรี  จึงประไพและคณะ กรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ 
แนวคิดท่ี 5 ของสนาน  ริมวานิช กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

33 
33 
 

35 
 

35 
 

35 
 

35 
สรุป สาเหตุของการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินจากกรอบแนวคิดของ 

หนวยงาน/สถาบัน/นักวิชาการตางๆ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
 

สาเหตุท่ี 1 เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน 
สาเหตุท่ี 2 เกิดความเปนกรดในดิน 
สาเหตุท่ี 3 การเกิดปญหาความเค็มท่ีแพรกระจายมาจากแหลงเกลือตางๆ 
สาเหตุท่ี  4 มาจากการท่ีพืชดูดธาตุอาหารจากดินไปใชในการสรางการ

เจริญเติบโตและผลผลิต 
สาเหตุท่ี 5 การปลูกพืชชนิดและพันธุเดียวกันตลอดเวลา โดยไมเปล่ียนพืชท่ี

ปลูก 
สาเหตุท่ี 6 เกิดจากอินทรียวัตถุในดินถูกจุลินทรียยอยสลายหมดไปตาม

ธรรมชาติ 
สาเหตุท่ี 7 เกิดจากปญหาขาดแคลนน้ําเปนเวลานาน จนพืชพรรณข้ึนไมได ทํา

ใหผิวดินขาดส่ิงปกคลุมดิน 
สาเหตุท่ี 8 เกิดจากปญหาดินแฉะ หรือน้ําทวมเปนเวลานาน 
สาเหตุท่ี 9 การเกิดช้ันดาน หรือแผนแข็งใตดิน 
สาเหตุท่ี 10 เกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพ้ืนท่ี 
สาเหตุท่ี 11 เกิดการปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักจากการทํา

อุตสาหกรรม 
สาเหตุท่ี 12 การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเปนเวลานานอยางตอเนื่อง โดยไมมี

การใสปุยหมัก ปุยคอก หรืออินทรียวัตถุ  
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 (3)

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
สาเหตุท่ี 13 สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials) 
สาเหตุท่ี 14 การทิ้งของเสียท่ีเปนอินทรียวัตถุลงในดิน 
สาเหตุท่ี 15 การที่ดินมีเช้ือโรค และศัตรูพืชตางๆ 

53 
53 
53

3.2 ประเภทของความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
1) การกรอน 
2) การแพรกระจายความเค็ม (Saliniization) 
3) ความเส่ือมโทรมทางเคมีของดิน 
4) ความเส่ือมโทรมทางกายภาพของดิน 
5) ความเส่ือมโทรมทางชีวภาพของดิน 

54 
54 
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บทท่ี 4  การจัดการความเสื่อมโทรมของท่ีดิน 58 
4.1  การปองกัน ยบัยั้ง หรือชลอความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 

4.1.1  การปองกันการเส่ือม อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของดิน 
4.1.2  การปองกันการเส่ือมโทรมของท่ีดินอันมีสาเหตุมาจากความเปนกรดของ

ดินไมใหเพิ่มข้ึน 
4.1.3  การปองกันการแพรกระจายของเกลือเขามาในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
4.1.4  การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากพืชดูดธาตุอาหาร

ไปใช 
4.1.5  การปองกันความเส่ือมโทรมของที่ดินท่ีมีสาเหตุมาจากพืชท่ีปลูกขาดธาตุ

อาหารพืชบางชนิดท้ังๆ ท่ียังมีธาตุอาหารอยูในดิน 
4.1.6 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากดินขาดอินทรียวัตถุ 
4.1.7  การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากปญหาการขาด

แคลนน้ํา 
4.1.8  การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจาก ปญหาน้ําทวมขัง

เปนเวลานาน 
4.1.9  การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจาก การเกิดช้ันดาน 

หรือแผนแข็งใตดิน 
4.1.10 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากตะกอนหิน กรวด  

ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมในพ้ืนท่ี 
4.1.11 การปองกันการเส่ือมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากการแพรกระจายของ

สารเคมี หรือสารโลหะเขามาในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
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 (4)

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
4.1.12  การปองกันการเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการใชปุยเคมีเพียง

อยางเดียวติดตอกันเปนเวลานาน  
4.1.13 การปองกันการเส่ือมโทรม อันเนื่องมาจากสารกัมตภาพรังสี 
4.1.14  การทําบอกลบฝงขยะ หรือโรงกําจัดขยะ 
4.1.15 การปองกันดินเส่ือมโทรม อันเนื่องมาจากเช้ือโรค และศัตรูพืชตางๆ 
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85 

4.2 การปรับปรุง แกไขดินท่ีเส่ือมโทรมแลว ใหสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูก 
4.2.1  กรณีท่ีเกิดการเส่ือมโทรมแลว แตยังถือวายังนอยอยู ผลผลิตตํ่าแตยังคุมคา

ตอการลงทุน 
4.2.2  กรณีท่ีดินเส่ือมโทรมแลวอยางรุนแรงจนถึงข้ันถูกจัดใหเปนดินท่ีมีปญหา

ทางการเกษตร 
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 (5)

สารบัญตาราง 
 

 หนา 
ตารางท่ี 1    แสดงเนื้อท่ีการจําแนกศักยภาพของดินในภาคตางๆ ของประเทศไทย  
ตารางท่ี 2    เปรียบเทียบเนื้อท่ีระหวาง 1) ดินปญหาป 2532 (เกา) กับ 2) ศักยภาพดินป 

2544 (ใหม) 
ตารางท่ี 3     กลุมชุดดิน และช่ือชุดดิน และการจําแนกศักยภาพของดินสําหรับ

การเกษตร 
ตารางท่ี 4     ดินปญหาของประเทศไทย (จําแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจํา

กลุมชุดดิน) 
ตารางท่ี 5     ความสัมพันธระหวางความหนาของหนาดินกับผลผลิตขาวโพดและขาว

โอค 
ตารางท่ี 6     การสูญเสียดินและธาตุอาหารพืชไปกับการชะลางพังทลายของดิน เม่ือ

เทียบเปนปุยเคมีรูปตางๆ ท่ีตองใสเพิ่มลงไปในดินทดแทนธาตุอาหารที่
สูญเสียไป 

ตารางท่ี 7    ปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีพบในสวนประกอบของพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ 
ตารางท่ี 8     ความลึกของรากพืชท่ีใชการไดเม่ือพืชเจริญเติบโตเต็มท่ี เม่ือปลูกในดิน

รวนท่ีเปนดินลึกและมีเนื้อดินสมํ่าเสมอตลอดช้ันความลึกของดิน 
ตารางท่ี 9    สรุปผลการปฏิบัติงานการฟนฟูพื้นท่ีท่ีไดรับความเสียหายเนื่องจาก

อุทกภัยและดินถลม จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ.2549 
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 (6)

สารบัญภาพ 
 

 หนา 
ภาพท่ี 1 ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน พื้นท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชวงต้ัง
ศูนยเร่ิมแรก ประมาณป 2525 

ภาพท่ี 2  คราบเกลือ ในนาขาว แสดงไวเห็นวาบริเวณท่ีมีเกลือมากๆ ขาวจะ
เจริญเติบโตไมได 

ภาพท่ี 3    กระบวนการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีท่ีเนื้อดินกลายสภาพเปนดินทรายมาก
ข้ึนทุกป นับวันผลผลิตจะลดลงเร่ือยๆ 

ภาพท่ี 4    ดินท่ีหนาดินถูกชะลางจนเหลือแตกรวด ทราย และหิน ใชเพาะปลูกพืช
ไมไดผลแลว 

ภาพท่ี 5    การเกิดรองลึกจํานวนมากในพ้ืนท่ี  
ภาพท่ี 6   หลังการเกิดภัยพิบัติน้ําทวมท่ี ตําบลน้ํากอ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

ป 2544 พื้นท่ีท่ีเคยใชเปนพื้นท่ีเพาะปลูกพืช ถูก หิน  กรวด ดิน ทราย เศษ
ไม ใบหญา ก่ิงไม หรือทอนไมลงมาทับถมจํานวนมาก 

ภาพท่ี 7   น้ําปาไหลบาลงมาจากเทือกเขาจิกจอง กอนถึงบานน้ําฮู อําเภอปาย เม่ือ
วันท่ี  13 สิงหาคม  2548 พื้นท่ีสองขางลําหวยแมกวนใชเปนพื้นท่ี
เพาะปลูกท่ีอุดมสมบูรณแหงหนึ่ง 

ภาพท่ี 8   พื้นท่ีริมลําหวยท่ีอุดมสมบูรณ พื้นท่ีเดียวกันกับภาพขางบนถูกกระแสน้ํา
พัดเอาหนาดินออกไปเหลือ แตพื้นท่ีหินโผล ดินต้ืน เปนภาพบริเวณ
ใกลเคียงลําหวยแมกวนท่ีไหลผานตลาด อําเภอปาย หลังเกิดภัยพิบัติ 

ภาพท่ี 9    ถนนท่ีถูกน้ํากัดชะลางพังทลาย ท่ีประเทศมาเลเซียท่ีมีน้ําฝนปละกวา 
4,000 มิลลิเมตรตอป 

ภาพท่ี 10   ความเสียหายหลังจากท่ีกระแสนํ้าปาและดินโคลนจากภูเขาไหลเขาถลม
ถนน และบานเรือนประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ 

ภาพท่ี 11  ถนนคอนกรีตถูกกระแสน้ําของแมน้ํา ของกัดเซาะจนพังทลาย ท่ีหมูบาน
แมนะ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 

ภาพท่ี 12   การชะลางพังทลายของดินทําใหแมน้ําลําคลองต้ืนเขิน 
ภาพท่ี 13   แสดง ฝงลําหวยท่ีถูกน้ําดินตะกอนและเศษไมทับถม ท่ีตําบลบานไร 

อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 
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 (7)

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

 หนา 
ภาพท่ี 14   ตะกอนดินท่ีทับถมในแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําต้ืนเขิน  
ภาพท่ี 15สภาพบานเรือนราษฎรในพื้นท่ีท่ีถูกน้ําปาถลม  โดยความแรงของ

กระแสน้ําพัดตนไมหักโคน ชนิดถอนรากถอนโคน และพุงเขากระแทก
บานพังท้ังหลัง 

ภาพท่ี 16   แสดงผูเสียชีวิตท่ีถูกพัดในสวนผลไมท่ี ตําบลชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัด
แพร 

ภาพท่ี 17   น้ําปา ท่ีเต็มไปดวยตะกอนดิน หิน กรวด ทราย เศษพืช และอ่ืนๆ ถูกน้ํา
พัดพามาทวมขัง ท่ีบานน้ํากอ น้ําชุน  

ภาพท่ี 18   พื้นท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังท่ีถูกน้ํากัดชะพัดพา พังทลาย 
ภาพท่ี 19   หนาดินถูกน้ําฝนและน้ําไหลบาชะลางพัดพาเอาสวนท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุด

ของดินหายไป 
ภาพท่ี 20   พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีถูกน้ําชะลางจนมีสภาพเปนพื้นท่ีดินทรายจัดท่ีไมสามารถ

ใชเพาะปลูกไดดีเหมือนเดิมแลว 
ภาพท่ี 21   พื้นท่ีถูกชะลางจนกลายเปนพื้นท่ีดินต้ืน หินโผล โดยท่ัวไป 
ภาพท่ี 22   พื้นท่ีเต็มไปดวยรองลึก 
ภาพท่ี 23   พื้นท่ีเกิดดินถลม 
ภาพท่ี 24   ดินเปร้ียวในดินชุดรังสิต สังเกตสารจาโรไซทท่ีมีสีเหลืองฟางขาวใน
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บทที่ 1 
ความรูพ้ืนฐาน ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ดินศักยภาพตํ่า  

และดินที่มปีญหาทางการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ความเส่ือมโทรมของที่ดิน พื้นท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ตามพระราชดําริ  
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชวงต้ังศูนยเร่ิมแรก ประมาณป 2525 

1.1 คํานิยาม / ความหมาย 
1.1.1 ดิน (Soil)  หมายถึง  เปนเทหวัตถุธรรมชาติ ซ่ึงเกิดข้ึนบนพื้นผิวโลกเปนวัตถุท่ีคํ้าจุน

การเจริญเติบโตและการทรงตัวของตนไม ประกอบดวยแรธาตุ และอินทรียวัตถุตางๆและมีลักษณะช้ัน
แตกตางกัน ซ่ึงแตละช้ันท่ีอยูตอเนื่องกันจะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันตามขบวนการกําเนิดดินท่ีเปน
ผลสืบเนื่องมาจากการกระทํารวมกันของภูมิอากาศ,พืชพรรณ,วัตถุตนกําเนิดดิน, ตลอดท้ังระยะเวลา และ
ความตางระดับของพื้นท่ีในบริเวณนั้น (บรรเจิด, 2523) 

1.1.2 ท่ีดิน  (Land)  หมายถึง อสังหาริมทรัพยอยางหนึ่ง หรือเปนพื้นท่ีบริเวณหนึ่งบนผิว
โลกซ่ึงมีการแบงอาณาเขตตามท่ีมนุษยกําหนดไว (บรรเจิด, 2523) 

1.1.3 ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน (Land Degradation) มีผูใหคํานิยาม/ความหมายไวหลาย
อยาง ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ แตเนื่องจากนักวิชาการเกษตร ตองทํางานวิชาการรวมกับ
ตางประเทศในระดับสากล ในท่ีนี้จึงยกความหมายหรือคําจํากัดความของหลายองคกร หรือสถาบัน
ตัวอยาง เชน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO, 
2532) อางโดย พิพัฒน (2533) มาเผยแพร เปนอันดับแรก ดังนี้ ความเส่ือมโทรมของท่ีดินหมายถึง การ

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน
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เส่ือมกําลังการผลิตพืช ในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพหรือท้ังสองอยางของท่ีดิน อันเปนผลมาจากการชะ
ลางดินโดยน้ําหรือลม ดินเค็ม ดินชุมน้ํา การที่พืชดูดเอาธาตุอาหารจากดินไปใชในการเจริญเติบโตแลว
ตัด หรือเก็บเกี่ยวออกไป การสูญเสียโครงสรางท่ีดีของดิน การเปนทะเลทรายและท่ีสําคัญก็คือ พื้นท่ีท้ิง
รางท่ีปลอยวางเปลาไวไมไดใชประโยชน กอใหเกิดมลภาวะแกส่ิงแวดลอมเปนจํานวนมาก การเส่ือม
โทรมของดินมีผลโดยตรงตอการเกษตรและปาไม นอกจากทําใหผลผลิตลดลงแลวยังทําใหความสมดุล
ของนํ้าในธรรมชาติถูกทําลาย นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังสภาพแวดลอมตลอดจนอุตสาหกรรม
และพาณิชยก็ถูกกระทบกระเทือนอยางรุนแรงเชนเดียวกัน อาทิ การเกิดน้ําทวม หรือการท่ีตะกอนดินลง
ไปทับถมในแมน้ํา หรือเข่ือน หรือทาเรือตางๆ และยังมีผูใหนิยามไวอีกหลายความหมายท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

ในขณะท่ี อัษฎาพร และเนาวรัตน  (2543)  กลาววาในอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปร
สภาพเปนทะเลทราย (Convention to Combat Desertification: CCD) ซ่ึงยกรางโดย คณะกรรมการท่ี
แตงต้ังจากการประชุม สมัชชาสภามติสหประชาชาติ (The United Nation General Assembly) สมัยท่ี 47 
ณ.ประเทศบราซิล เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2535 อนุสัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแต 26 ธันวาคม 2539 
และมีประเทศท่ีไดใหสัตยาบันอนุสัญญาแลว 117 ประเทศ อนุสัญญาดังกลาวไดใหคําจํากัดความ  
ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน (Land degradation)ไววาหมายถึง การลดลง หรือ สูญเสียไปของกําลังผลิต
ทางดานชีวภาพและเศรษฐกิจ รวมไปถึง การสูญเสียความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน (Rainfed 
cropland) เกษตรชลประทาน (Irrigated cropland) ทุงหญาเล้ียงสัตว (Range or pasture) และพื้นท่ีปาไม 
(Forest and Woodlands) ในเขตแหงแลง ถึงแหงแลงและกึ่งรอนช้ืนท่ีแหงแลง อันเนื่องมาจากกิจกรรม
การใชท่ีดินหรือกระบวนการตางๆ อันเกิดจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยรวมท้ังรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน
และการดํารงชีพของมนุษยและลักษณะความเสื่อมโทรมของท่ีดินท่ีเกิดขึ้น อาทิเชน  การชะลาง
พังทลายของดินท่ีเกิดจากลม และ/หรือ น้ํา ความเส่ือมโทรมในดานคุณสมบัติทางกายภาพ  เคมีและ
ชีวภาพ หรือ กําลังผลิตทางเศรษฐกิจของทรัพยากรดิน และ การสูญเสียพืชพรรณโดยธรรมชาติเปนตน 

กรมพัฒนาท่ีดิน (2540) ใหนิยามไววา ความเสื่อมโทรมของดินคือ การเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพของดินจนทําใหดินนั้นมีคุณภาพลดลงจนไมสามารถใชเพื่อ
การเกษตรไดอยางถาวรและใหผลผลิตคงท่ีตลอดไป โดยมีผลมาจากขาดการจัดการดินท่ีถูกตอง และมี
ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ความเสื่อมโทรมของดิน ปรากฏขึ้นหลายรูปแบบ เชน ความอุดม
สมบูรณของดินลดลง ดินแนนตัว ซ่ึงมีผลใหดินบน ซ่ึงเปนช้ันดินท่ีเหมาะสมท่ีสุดตอการเกษตรสูญ
หายไป ความเสื่อมโทรมมาจากการชะลางพังทลายของดินเปนสาเหตุท่ีรุนแรงท่ีสุด 

1.1.4 ดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทางการเกษตร (วิชัย และคณะ, 2544) กลาววา หมายถึง 
ดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตอยูในระดับปานกลางถึงสูง โดยท่ัวไปมีความเหมาะสมสําหรับการปลูก
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พืชโดยไมจําเปนตองมีการจัดการดินเปนกรณีพิเศษ หรือถามีการจัดการดินใหดีข้ึนก็จะไดผลผลิตสูงข้ึน 
คุมคาตอการลงทุน แบงเปน 2 กลุมหลัก คือ 1 ดินเหนียวจัดและแตกระแหง 2 ดินเหนียวและดินรวน  

1.1.5  ดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร (Low Potential Soil) (วิชัย และคณะ, 2544) กลาววา
หมายถึง ดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตพืชตํ่า เพราะดินท่ีมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง
ท่ีไมเหมาะสม หรือไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืช การจะนําพื้นท่ีดังกลาวมาใชปลูกพืชเศรษฐกิจ
จําเปนตองมีการจัดการเปนกรณีพิเศษกวาดินท่ัวไป แบงเปน 7 กลุมหลัก ไดแก 1ดินเปร้ียว 2ดินเค็ม     
3ดินอินทรีย (อาจจะเปนดินพรุน) 4ดินทรายจัด 5ดินคอนขางเปนทราย 6ดินต้ืน 7ดินบนพ้ืนท่ีสูงชัน
เชิงซอน  

1.1.6 ดินท่ีไมมีศักยภาพทางการเกษตร (วิชัยและคณะ, 2544) กลาววา เปนพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีอยู
นอกเหนือจากพื้นท่ีดินศักยภาพปานกลางถึงสูง และดินศักยภาพต่ําตามท่ีกลาวมาแลว หมายถึง พื้น
ท่ีดินท่ีเปล่ียนแปลงไปจนไมสามารถนํามาใชปลูกพืชไดหรือตองใชเวลานานในการปรับปรุงฟนฟู  เพื่อ
นํามาใชปลูกพืชเหมือนเดิม จําแนกเปน 5 กลุมไดแก 1.ไดแกสถานท่ีราชการ พื้นท่ีชุมชน 2.พื้นท่ีแหลง
น้ําตางๆ 3.พื้นท่ีช้ืนแฉะหรือพื้นท่ีชุมน้ํา 4.พื้นท่ีอ่ืนๆ อาทิพื้นท่ีหินโผลท่ีมีรองลึกจํานวนมาก ท่ีดิน
เหมืองแรราง 5.พื้นท่ีนาเกลือและนากุงกุลาดําราง เปนตน 

 ท่ีดินเหมืองแรรางเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีควรกลาวถึง โดยดินเหมืองแรรางนี้
เปนดินท่ีเคยทําเหมืองแรมากอน แตในปจจุบันเลิกกิจการไปแลว คาดวามีพื้นท่ีไมนอยกวา 2 แสนไร 
เหมืองแรท่ีทํากันมาก ไดแก เหมืองแรดีบุก ซ่ึงจะพบอยูท่ัวไปในภาคใต เชน ในเขตจังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา เปนตน  

1.1.7 ดินท่ีมีปญหาตอการใชประโยชนดานเกษตรกรรม (Problem Soils) (สํานักสํารวจดิน
และวางแผนการใชท่ีดิน, 2549) กลาววา หมายถึง ดินท่ีมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางไม
เหมาะสม หรือไมคอยเหมาะสมที่จะนํามาใชสําหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําใหผลผลิตตํ่า และ
ตองมีการจัดการดินเปนกรณีพิเศษกวาดินท่ัวไปจึงจะสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูก และใหผล
ผลิตดีเทาท่ีควรได ดินท่ีมีปญหาสวนใหญเกิดข้ึนตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากวัตถุตนกําเนิดดิน สภาพ
ท่ีพื้นท่ีภูมิอากาศ พืชพรรณท่ีข้ึนปกคุลม และระยะเวลาท่ีเกิดดิน อยางไรก็ตามเม่ือสภาพธรรมชาติถูกทํา
ใหเปล่ียนแปลง เนื่องจากการตัดไมทําลายปา และมีการใชท่ีดินท่ีไมระมัดระวัง อาทิ การสรางแหลงน้ํา
ในพื้นท่ีดินเค็มก็ทําใหปญหาของดินเค็มเพิ่มความรุนแรง และขยายพื้นท่ีมากขึ้นไปอีก นอกจากนี้การ
ใชประโยชนท่ีดินบนท่ีลาดชันอยางไมคํานึกถึงหลักวิชาการยังกอใหเกิดการสูญเสียหนาดิน และความ
อุดมสมบูรณของดิน เปนตน ดินท่ีมีปญหาของประเทศไทย แบงเปน 7 ประเภทหลัก ไดแก 1ดินเปร้ียว
จัด 2ดินเค็ม 3ดินอินทรีย (อาจจะเปนดินพรุ) 4ดินคอนขางเปนทราย 5ดินทรายจัด 6ดินต้ืน 7ดินบนพ้ืนท่ี
ลาดชันเชิงซอน หรือพื้นท่ีเขาลาดชันสูง นิยาม/ความหมายของดินท่ีมีปญหาแตละชนิดเหมือน หรือ
คลายกับดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร ท่ีกลาวมาแลวนั่นเอง ประกอบดวย 
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1.1.7.1 ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน (Acid Sulphate Soils) หมายถึง ดินท่ีมี
สารประกอบไพไรทท่ีมาก ซ่ึงเม่ือดินแหง หรือสัมผัสอากาศ สารไพไรทท่ีจะแปรสภาพเปนสารประกอบ
จาโรไซทท่ีมีลักษณะเปนจุดปะสีเหลืองคลายสีฟางขาว หรือกรดกํามะถันเกิดข้ึน ทําให pH ตํ่ากวา 4 

1.1.7.2 ดินเค็ม (Salt Affected Soils)  หมายถึง ดินท่ีมีปริมาณเกลือสูงมากพอท่ีจะทํา
อันตรายตอพืชเศรษฐกิจท่ีจะนําไปปลูกถานําเอาดินเหลานี้ไปวัดคาการนําไฟฟา (Electrical 
conductivity) จะมีคามากกวา 2 มิลลิโมหตอเซนติเมตร 

1.1.7.3 ดินอินทรีย (Organic Soils)  หมายถึง ดินท่ีมีอินทรียวัตถุเปนองคประกอบอยู
มากกวา 20 เปอรเซ็นต และเกิดข้ึนเปนช้ันหนากวา 40 เซนติเมตร ซ่ึงบางแหงจะพบหนามากกวา 3 
เมตร โดยท่ัวๆ ไปดินอินทรียนี้จะพบบริเวณพื้นท่ีพรุหรือบริเวณพื้นท่ีราบลุม ซ่ึงมีน้ําแชขังเกือบตลอดป 

1.1.7.4 ดินคอนขางเปนทราย (Soil is Quite Sandy) หมายถึง ดินท่ีมีเนื้อดินสวนใหญ
เปนดินรวนปนทราย หรือเปนดินทรายละเอียดปนดินรวน เกิดเปนช้ันหนากวา 100 เซนติเมตร ทําใหมี
โครงสรางไมคอยดีนัก ดินมีคุณสมบัติในการอุมน้ําตํ่า ดูดยึดธาตุอาหารไดนอย 

1.1.7.5 ดินทรายจัด (Sandy Soils)  หมายถึง ดินท่ีมีเนื้อดินเปนทราย (Sand) หรือดิน
ทรายปนดินรวน (loamy sand) เกิดเปนช้ันหนามากกวา 100 เซนติเมตร เกิดจากการทับถมของตะกอน
เนื้อหยาบ หรือตะกอนทรายชายฝงทะเล 

1.1.7.6 ดินตื้น (Shallow soils) ดินต้ืนในท่ีนี้หมายถึง ดินท่ีพบช้ันลูกรัง กอนกรวด เศษ
หินปะปนอยูในเนื้อดินมากกวา 35 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร หรือพบช้ันหินพื้น หรือมีช้ันหินปูนมารลต้ืน
กวา 50 เซนติเมตร จากผิวดินทําใหเปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช การไถพรวน และการ
เกษตรกรรมอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังทําใหดินมีการดูดซับน้ํา และธาตุอาหารต่ํา เปนเหตุใหพืชท่ีปลูกไมคอย
เจริญเติบโต และใหผลผลิตตํ่า 

1.1.7.7 ดินบนพื้นท่ีลาดชันเชิงซอน หมายถึง ดินบนพื้นท่ีสูงชัน พื้นที่ภูเขา เทือกเขา 
ท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นตข้ึนไป ไมเหมาะสมจะนํามาใชในการกสิกรรม เพราะหากมีการ
ใชท่ีดินเพาะปลูกพืชอยางไมถูกตอง จะเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน และการเส่ือมโทรมของ
ท่ีดินอยางรวดเร็ว (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2549) 

1.1.8 ความสัมพันธระหวางความเสื่อมโทรมของท่ีดิน กับศักยภาพการผลิตของท่ีดิน และดิน
ท่ีมีปญหาทางการเกษตร 
 จากนิยาม / ความหมายของความเส่ือมโทรมของท่ีดิน ศักยภาพการผลิตของท่ีดิน และดินท่ีมี
ปญหาทางการเกษตรตามท่ีกลาวมาแลว พบวาท้ัง 3 คํามีความสัมพันธกัน สรุปพอสังเขป ดังตอไปนี้ 
 เร่ิมตนจากพื้นท่ีปาไมถูกทําลาย ไมวาจากเหตุผลใดก็ตาม แลวนําพื้นที่ดังกลาวมาเพาะปลูกการ
เปดปาใหมๆ สวนใหญจะเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณสูง มีฮิวมัสมาก เม่ือทําการเพาะปลูกไปปแรกๆ 
ผลผลิตจะสูงมาก แลวคอยๆ ลดลงทุกๆ ปจนในท่ีสุดผลผลิตจะตํ่ามากจนไมคุมคาตอการลงทุน ลงแรง 
ถายังเพาะปลูกตอไปเร่ือยๆ สักวันอาจเพาะปลูกไมไดอีกเลยก็มีใหเห็น ซ่ึงการลดลงของผลผลิตท้ังใน
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เชิงปริมาณ และคุณภาพ หรืออยางใดอยางหนึ่ง คือการเส่ือมโทรมของท่ีดินตามนิยาม / ความหมายของ
องคการอาหาร และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO, 2532) และ สถาบันอ่ืนๆ ตามท่ีกลาวมาแลว ดังนั้น
จึงอาจถือไดวาเม่ือมีการเพาะปลูกเม่ือไหร ก็เปนการเร่ิมตนของกระบวนการเส่ือมโทรมของท่ีดินแลว 
สวนจะเส่ือมมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับสภาพปญหา และสาเหตุอันเนื่องมาจากการใชประโยชนท่ีดิน 
และการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดินและท่ีดิน  

1.1.9 การจัดระดับความรุนแรงของความเส่ือมโทรมของท่ีดิน โดยใชคํานิยาม / ความหมาย
ศักยภาพการผลิตของท่ีดิน ของวิชัยและคณะ (2544) มากําหนดช้ันความรุนแรงของความเส่ือมโทรม
ของท่ีดิน เราสามารถนํามากําหนดเปนระดับความรุนแรงของความเส่ือมโทรมของท่ีดินได 3 ระดับ 
ไดแก  

(1) ถาเปนดินเปดปาใหมๆ ผลผลิตจะไดเต็มท่ีตามกําลังผลิตของดินตอพืชชนิดนั้นๆ ถือวา
เปนดินท่ีมีศักยภาพการผลิตสูง ถือวาเปนดินท่ียังไมเส่ือมโทรม แสดงไวในแผนภูมิท่ี 1 หนาถัดไป  

(2) เม่ือเวลาผานไป ถาผลผลิตพืชเร่ิมลดลงแตยังคุมคาตอการลงทุน อันเนื่องมาจากปญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ หรือทางเคมีของดิน หรือทางชีวภาพของดินอยางใดอยางหน่ึง หรือ
ท้ังหมดเปล่ียนแปลงไป แตปญหาดังกลาว ยังสามารถแกไขไดดวยเทคนิค และวิธีการท่ีงาย ลงทุน ลง
แรงไมมากนัก รวมท้ังไมตองใชเวลาในการแกปญหานานมากนัก ไดแก การเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีมี
สาเหตุ มาจากธาตุอาหารพืชถูกพืชดูดไปใช การเกิดกรดออนๆ ของดิน อินทรียวัตถุถูกใช หรือยอยสลาย
หายไปตามธรรมชาติ รวมท้ังการสูญเสียหนาดินจากการชะลางแตเปนเพียงเล็กนอยเทานั้น เปนตน และพ้ืน
ท่ีดินท่ีเกิดปญหาดังกลาวขางตน ยังกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมยังไมถึงข้ันรุนแรงมากนัก เรียก
ดินท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวขางตนวา ดินศักยภาพทางการเกษตรปานกลางถึงสูง ระดับความรุนแรงของ
การเส่ือมโทรมระดับท่ี 1  

(3) เมื่อเวลาผานไปนานย่ิงขึ้น ถาผลผลิตของพืชลดลงมากจนกระทั่งไมคุมคาตอการลงทุน แต
ยังสามารถเพาะปลูกไดแตผลผลิตตํ่าจนถึงตํ่ามาก อันเนื่องมาจากปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ 
และทางเคมีของดินเปล่ียนแปลงไปจนยากตอการปรับปรุง แกไข ใหฟนกลับคืนมาเปนดินอุดมสมบูรณ
ไดอีก ตองมีเทคนิค วิธีการเฉพาะ ตองลงทุนสูง และใชเวลาดําเนินงานนาน รวมท้ังพื้นท่ีดังกลาวสวน
ใหญเปนแหลงกอมลพิษตอส่ิงแวดลอมท้ังทางตรง และออม หรืออยางใดอยางหนึ่ง ไดแก 

3.1   ดินเค็ม เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสองอยาง 
3.2   ดินเปร้ียวจัด เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสอง

อยาง 
3.3   ดินทรายจัด เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสอง

อยาง 
3.4 ดินคอนขางเปนทราย เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือ

ท้ังสองอยาง 
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3.5 ดินอินทรีย เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสองอยาง 
3.6 ดินต้ืน เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสองอยาง 
3.7 ดินในพื้นท่ีท่ีงายตอการถูกชะลางพังทลายอยางรุนแรง ไดแก ดินในพื้นท่ีสูงชัน 

 

 ในพื้นท่ีท่ีดินมีปญหาดังกลาวขางตน วิชัยและคณะ (2544) เรียกวา ดินศักยภาพทางการเกษตร
ต่ํา แตตอมากองสํารวจและจําแนกดิน (2549) ไดเรียกกลุมดินท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรต่ําดังกลาววา
เปนกลุมดินท่ีมีปญหาทางการใชประโยชน (Problem Soils) จัดใหเปนดินเส่ือมโทรมระดับท่ี 2  
 (4) ถาพื้นท่ีใดกลายสภาพเปนพื้นท่ีท่ีไมสามารถเพาะปลูกไดแลวในปจจุบัน ระดับความรุนแรง
ของความเส่ือมโทรมระดับท่ี 3 ถาจะนํามาใชเพาะปลูกตองมีเทคนิค วิธีการปรับปรุงแกไข ท่ีตองมีการ
ลงทุนสูง และใชเวลานานมากกวาดินท่ีมีปญหาทางการใชประโยชน / ดินศักยภาพต่ําตามท่ีกลาวมาแลว
ขางบน เนื่องจากดินเปล่ียนสภาพไปมากแลว ไดแก  

(1)  แหลงชุมชนท่ีมีส่ิงกอสรางตางๆ การจะเปลี่ยนเปนแปลงเพาะปลูก ตองลงทุนสูง  
อาทิ ตองทุบตึก ร้ือบาน ขุดเสา หรือฐานคอนกรีตตางๆ  

(2) พื้นท่ีช้ืนแฉะ ชุมน้ํา ถาจะปลูกพืชทันทีทําไมได ตองออกแบบแปลงเพาะปลูกท่ี
ตองมีการระบายน้ําเปนอยางดี และปรับปรุงดิน รวมท้ังพื้นท่ีดังกลาวสวนมาก
มักจะเปนดินกรด 

(3) พื้นท่ี แหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา หนองบึง แมจะเปนแหลงน้ําเกาก็ยังเส่ียงท่ีจะ
เกิดน้ําทวมเปนเวลานาน จนพืชผลเสียหาย ถาจะนํามาใชตองมีการออกแบบ
แปลงเพาะปลูกท่ีตองเนนเร่ืองการระบายนํ้าเปนหลัก คลายๆ กับพื้นท่ีช้ืนแฉะ ชุม
น้ํา 

(4) พื้นท่ีหินโผล มักเปนพื้นท่ีผานการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรงมาเปน
เวลานาน การจะนําพื้นท่ีดังกลาวมาใชประโยชนจําเปนตองหาดินมาใส และ
ตองกันไมใหดินท่ีมาใสถูกน้ําพัดพาหายไปไดอีก ตองลงทุนสูง ตองใชเทคนิค
พิเศษ ท่ีตองมีการออกแบบท่ีดีดวย ไมคอยมีใครทํา แตในประเทศใตหวันมีการ
นําท่ีดินดังกลาวมาใชเพาะปลูก เนื่องจากมีพื้นท่ีท่ีจะนํามาใชในการเพาะปลูกนอย 

(5) พื้นท่ีเหมืองแรเกา หรือเหมืองแรดีบุกราง พื้นท่ีเหลานี้ประกอบดวยขุมเหมือง 
และเศษ หิน กรวด ทรายท่ีเอามากองไวโดยมีเนื้อดินนอย ดังนั้นการจะนําพื้นท่ี
เหลานี้มาใชประโยชนในการเพาะปลูกใหคุมคาตอการลงทุนเปนเร่ืองยุงยาก ตอง
ใชเทคนิค วิธีการพิเศษ  

(6) พื้นท่ีท่ีเปนนาเกลือ หรือนากุงกุลาดําราง (บอกุง) เปนพื้นท่ีท่ีดินมีความเค็มมาก
จนพืชไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ และเปนพื้นท่ีตํ่าน้ําขัง การจะนําพื้นท่ี
เหลานี้มาใชเพาะปลูก ตองออกแบบแปลงเพาะปลูกใหม ไมใหมีน้ําขัง ตองมีการ
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ระบายน้ํา และเกลือออกจากพื้นท่ี แตพื้นท่ีนากุงกุลาดํารางหลายพื้นท่ี สามารถ
นํามาใชประโยชนทางการเกษตรไดบาง เนื่องจากดินยังมีความเค็มนอย แตจะ
คุมคาตอการลงทุนหรือไม ข้ึนอยูกับพืชท่ีนํามาปลูก จึงจัดใหพื้นท่ีเหลานี้เปนดิน
ท่ีไมมีศักยภาพทางการเกษตร หรือเปนดินท่ีมีความเส่ือมโทรมในระดับท่ีถือวามี
ความรุนแรงมาก  

ในขณะท่ี ไพฑูรย  (2550) อางโดยหนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันท่ี 14 พ.ย. 2550 หนา 22 
กลาววา ความเสื่อมโทรมของดินเกิดจากการเปล่ียนแปลงศักยภาพของท่ีดินไมวาท่ีเกิดจากการกระทํา
ของมนุษยหรือธรรมชาติ ลวนแตสงผลกระทบตอการตอบสนองการใชประโยชนท่ีดินใหลดลงท้ังดาน
คุณภาพและปริมาณ และรายงานผลการประเมินคาดัชนีความเส่ือมโทรมของดินไววา สามารถจําแนก
พื้นท่ีเส่ือมโทรมของประเทศไทยออกเปน 4 ระดับ คือ 1.พื้นท่ีเส่ือมโทรมระดับดุลธรรมชาติ มีเนื้อท่ี
รวม 151,353,760 ไร เปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการทําการเกษตรและใหผลตอบแทนอยางคุมคา โดย
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันนอยกวา 35% ควรใชท่ีดินเพื่อการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให
เกิดความยั่งยืน สวนพื้นท่ีปาควรรักษาไวเปนพื้นท่ีตนน้ํา 2.พื้นท่ีเส่ือมโทรมระดับเฝาระวัง มีเนื้อท่ี 
131,710,530 ไร ซ่ึงเปนพื้นท่ีมีการพัฒนาการใชท่ีดินรูปแบบตางๆ ในการผลิตเพื่อการแขงขันให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุมคาตอการลงทุน แตเม่ือใชไปเปนระยะเวลานานทําใหระบบนิเวศถูก
ทําลาย สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเกิดปญหาส่ิงแวดลอมในอนาคต สําหรับพื้นท่ีปาจะตอง
มีมาตรการปองกันและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพธรรมชาติโดยเร็ว  3.พื้นท่ีเส่ือมโทรมระดับรุนแรง มีเนื้อ
ท่ีอยูถึง 35,793,450 ไร สามารถใชประโยชนท่ีดินไดเฉพาะอยางและตองมีมาตรการควบคุมการใชท่ีดิน
เปนพิเศษ แตอาจใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไมคุมคาตอการลงทุน รวมท้ังยังสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม จึงควรสงวนรักษาพื้นท่ีไวในกิจกรรมเพ่ือการปลูกปา 4.พื้นท่ีเส่ือมโทรมระดับวิกฤติ เปน
พื้นท่ีท่ีไมเหมาะสมตอการใชประโยชนท่ีดิน เพราะสงผลกระทบท่ีรุนแรง ท้ังดานสภาพแวดลอม ชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีดังกลาวควรปลอยพื้นท่ีทิ้งไวเพื่อการฟนคืนสภาพ
ธรรมชาติ โดยพ้ืนท่ีลักษณะนี้มีอยูประมาณ 183,540 ไร 
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- การเสื่อมตามธรรมชาติ 
- มนุษยเปนตัวเรง 

- กาลเวลาเพิ่มขึ้น 

- กาลเวลาเพิ่มขึ้น 

แผนผัง แสดงกระบวนการเกิดความเสื่อมโทรมของดินที่สอดคลองกับศักยภาพการผลิตของดินทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน 
หลังเปดปาใหมๆ ดินที่มีศักยภาพทางการผลิตสูงถึงสูงมาก 

เปนดินที่มีความเหมาะสมตอการเพาะปลูกสูง ไดแก 
อินทรียวัตถุสูง ปริมาณธาตุอาหารสูง คุณสมบัติทางเคมี 
และทางกายภาพเหมาะสม เปนตน

การเสื่อมโทรม 
ระดับนอยถึงปานกลาง 

(ระดับที่ 1) 
ดินที่มีศักยภาพทางการผลิตปานกลางถึงสูง 

ดินที่มีศักยภาพทางการผลิตต่ํา

ดินไมมีศักยภาพทางการเกษตร

เปนดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืชปาน
กลางถึงสูง ไมตองมีการจัดการเปนพิเศษ ก็สามารถ
เพาะปลูกไดอยางคุมคาตอการลงทุน  ไดแก  ดินขาด
อินทรียวัตถุ ขาดธาตุอาหาร เปนกรด หรือดางออนๆ   
เปนตน 

เปนดินที่มีปญหาทางการใชประโยชน เนื่ องจากมี
คุณสมบัติไมเหมาะสม หรือ เหมาะสมนอยมากสําหรับ
การเพาะปลูก ตองมีการจัดการเปนกรณีพิเศษ มี 7 กลุม
หลัก ไดแก ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม ดินตื้น ดินอินทรีย ดิน
คอนขางเปนทราย ดินทรายจัด และดินบนพื้นที่สูงชัน 

เปนดินที่เปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถนํามาใชในการ
เพาะปลูกไดอีกถา จะนํามาใชตองใชเวลานาน และลงทุน
สูงกวาดินศักยภาพต่ํา มี 5 กลุมหลัก ไดแก 1 พื้นที่ชุมชน 
2 พื้นที่น้ํา 3 พื้นที่ชื้นแฉะหรือชุมน้ํา 4 พื้นที่หินโผล 
เหมืองแรเกา พื้นที่รองลึก ฯลฯ 5 พื้นที่นาเกลือหรือนากุง 

การเสื่อมโทรม 
ระดับรุนแรงมาก 

(ระดับที่ 2) 

การเสื่อมโทรม 
ระดับรุนแรงมากที่สุด 

(ระดับที่ 3) 

ลักษณะ 

ลักษณะ 

ลักษณะ 

ลักษณะ

- เกิดการชะลาง แตยังไมมากนัก 
- เกิดเปนดินกรดเล็กนอย 
- ธาตุอาหารถูกพืชใชไปมาก แตใสกลับนอย ไมสมดุลย 
- คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพเปลี่ยนแปลงแตยังไมรุนแรงมากนัก 

- ความเปนกรดเพิ่มขึ้น จนเปนอันตรายตอพืช 
- เกลือเพิ่มขึ้น จนเปนอันตรายตอพืช 
- ถูกชะลางพังทลายมากขึ้นจนกลายเปนดินตื้น ดินลูกรัง  
ดินทรายจัด 

- คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น 

- เกิดการชะลางพังทลายของดินมากขึ้น จนกลายเปนพื้นที่เปน
หินโผล 

- เกิดการอุดตันของทางระบายน้ําตามธรรมชาติ ทําใหเกิดเปนที่
ลุมน้ําขังเปนเวลานาน 

หมายเหตุ แผนผังขางบนทําจากกรอบแนวคิดที่ FAO (2532) ใหความหมายของความเสื่อมโทรมของที่ดินไว
วา หมายถึง การเสื่อมกําลังการผลิตพืชในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ หรือทั้งสองอยางของที่ดิน ดังนั้นหลังการเปดปา
นําพื้นที่มาเพาะปลูกก็จะเกิดการเสื่อมโทรมของดินลงทีละนอย ถาการใชที่ดินอยางไมระมัดระวัง การเสื่อมโทรมก็
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ไมสามารถใชประโยชนดวยวิธีการธรรมดาๆ ไดอีกเลย  

- 
นํา
พื้น

ที่ไ
ปท

ําเป
นชุ

มช
น 

- 
สร

าง
ถน

นข
วา
งก
าร
ไห

ลข
อง
น้ํา
กล

าย
เป
นแ

หล
งน้ํ

า ห
รือ
เป
นท

ี่ต่ํา
ตา
มธ

รร
มช

าติ
 

- 
ทํา
เห
มือ

งแ
ร 

- 
ทํา
นา
เกลื

อ ห
รือ
นา
กุง
กุล

าดํ
า 
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บทที่ 2 
สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรง  

และผลกระทบของการเกิดความเสือ่มโทรมของที่ดิน 
 
 2.1 สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรงของการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 

ผลลัพทของการเสื่อมโทรมของท่ีดิน  นอกจากจะทําใหกําลังการผลิตหรือศักยภาพการผลิตพืช
ของท่ีดินตํ่าลง  ท้ังทางปริมาณและคุณภาพหรืออยางใดอยางหน่ึงแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงและกวางขวางท้ังทางตรงและทางออมอีกดวย ผลเสียหายของการใชประโยชน
ท่ีดินอยางไมระมัดระวังจนเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีเห็นไดชัดเจนในระดับโลก ไดแก ท่ีดินใน
ตะวันออกกลางของทวีปเอเชีย ท่ีในอดีตเคยอุดมสมบูรณจนไดช่ือวาเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญแหง
หนึ่งของโลกตามบันทึกในคัมภีรไบเบิ้ล ไดเกิดการเสื่อมโทรมของท่ีดินจากหลายๆ สาเหตุ อัน
เนื่องมาจากการใชท่ีดินแบบไมระมัดระวัง ทําใหกลายเปนทะเลทรายท่ีกวางใหญไพศาลและภูผาหินโผล
อยูท่ัวไป ไมสามารถใชเพาะปลูกดวยวิธีการและเทคนิคธรรมดาไดอีกแลวในปจจุบัน (FAO, 2532 อาง
โดยพิพัฒน, 2549) 

พื้นท่ีท่ีเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินประเทศไทย กรมพัฒนาท่ีดิน (2538) อางโดย กรมพัฒนา
ท่ีดิน (2540) ไดรายงานไววาประเทศไทย มีพื้นท่ีท่ีมีปญหาดินเส่ือมโทรมประมาณ 224.9 ลานไร หรือ
รอยละ 70.13 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ แบงเปนพื้นท่ีท่ีมีอินทรียวัตถุในดินตํ่ากวารอยละ 2 ประมาณ 191 
ลานไร ประมาณ 60 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีท้ังประเทศ ตํ่ากวา 1.5 เปอรเซ็นต มีประมาณ 98.7 ลานไร โดย
แตละภาคมีปริมาณอินทรียวัตถุไมเทากัน สวนพื้นท่ีท่ีมีการชะลางพังทลายของดินในป พ.ศ. 2538 มี
จํานวน 134.51ลานไร ในขณะท่ีป พ.ศ. 2524 มีจํานวนเพียง 107 ลานไร (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2538) แสดง
วาชวงระยะเวลา 14 ป มีพื้นท่ีถูกชะลางพังทลายของดินเพิ่มข้ึน 27 ลานไร หรือเทากับรอยละ 20.07 
ผลลัพธจากการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน ในปจจุบันถือวาอยูในขั้น
วิกฤติเพราะมีท่ีดินท่ีเกิดความเส่ือมโทรมลงจนกลายสภาพเปนดินท่ีมีปญหาทางการเกษตร ตั้งแต
ปญหานอยจนถึงปญหามากจนกระท่ังมีกําลังการผลิตต่ํา หรืออาจเรียกวา ศักยภาพการผลิตพืชต่ําถึงต่ํา
มาก มีเนื้อท่ีเปนจํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับพื้นท่ีเพาะปลูกของประเทศท้ังหมด ดังรายงานผลจาก
การศึกษาของ วิชัยและคณะ (2544) กลาววา ประเทศไทยประสบปญหาการใชท่ีดินในภาคเกษตรกรรม
เปนอยางมาก ท่ีดินท่ีมีศักยภาพใชทําการเกษตรไดผลดีมีอยูคอนขางจํากัด คือ มีอยูประมาณรอยละ 37 
ของพื้นท่ีประเทศ ในขณะท่ีท่ีดินประมาณรอยละ 52 ของประเทศ ถูกนําไปใชทางการเกษตร (กรม
พัฒนาท่ีดิน, 2532 อางโดยวิชัยและคณะ (2544) โดยอาจกลาวโดยรวมวาท่ีดินใชทําการเกษตรกันอยูถึง
รอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ เปนดินท่ีมีศักยภาพต่ํา เปนผลใหประเทศไทยมีผลผลิตต่ํา และตนทุนการ
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ผลิตสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนท่ีเปนประเทศคูแขงการคาโลก และเปนผลใหเกษตรกรสวน
ใหญมีฐานะยากจน เปนปญหาสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

วิชัยและคณะ (2544) พบวาดินท่ีมีปญหาทางการเกษตรหรืออาจเรียกวา ดินท่ีมีศักยภาพทาง
การเกษตรต่ําในประเทศไทยในปจจุบันมีถึง 7 ประเภทหลัก มีเนื้อท่ีรวมกันถึง 230.6 ลานไร ขณะพื้นท่ี
ท้ังประเทศ มีเทากับ 320.7 ลานไร เทากับรอยละ 74.39 ของพื้นท้ังประเทศ (ตารางท่ี 1 หนาหลัง) ไดแก  

1. ดินอินทรียมีเนื้อท่ี 0.3 ลานไร เทากับรอยละ 0.09 ของประเทศ 
2. ดินเค็มมีเนื้อท่ี 4.6 ลานไร เทากับรอยละ 1.42 ของประเทศ ผลผลิตขาวในดินเค็มไดเพียง 8-15 

ถัง/ไร เทานั้น บางพื้นท่ีถาเค็มมากๆ ไมสามารถเพาะปลูกไมไดเลย 
3. พื้นท่ีดินเปร้ียวจัดมีเนื้อท่ี 42 ลานไร เทากับรอยละ 13 ของประเทศ 
4. พื้นท่ีดินคอนขางเปนทรายมีเนื้อท่ี 39.6 ลานไร  เทากับรอยละ 12.35 ของประเทศ 
5. พื้นท่ีดินทรายจัดมีเนื้อท่ี 7 ลานไร เทากับรอยละ 2.17 ของประเทศ 
6. พื้นท่ีดินต้ืนมีเนื้อท่ี 41 ลานไร เทากับรอยละ 12.78 ของประเทศ 
7. ดินบนพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอนหรือพื้นท่ีภูเขาลาดชันสูงมีเนื้อท่ี 96.1 ลานไร เทากับรอยละ 29.98 

ของประเทศ   
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ตารางที่ 1  แสดงเนื้อที่การจาํแนกศักยภาพของดินในภาคตางๆ ของประเทศไทย (กองสํารวจ และจําแนกดิน) 
 

การจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวมทั้งประเทศ 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 

ประเทศ 
 ดินศักยภาพต่ํา 36,790,075 56.66 71,390,553 67.34 59,536,021 56.41 24,976,431 56.51 192,693,080 60.09 

1 ดินอินทรีย - - - - - - - - - - 
2 ดินเค็ม 1,017,429 1.57 - - 2,010,789 1.90 1,529,409 3.46 4,557,627 1.42 

2.1 ดินเค็มเลนชายทะเลที่ไมมีกรดกํามะถัน 193,992 0.30 - - - - 66,626 0.15 260,618 0.08 
2.2 ดินเค็มเลนชายทะเลที่มีกรดกํามะถันมาก 158,810 0.24 - - - - 1,462,783 3.31 1,621,593 0.51 
2.3 ดินเค็มและเปรี้ยวจัดพบจาโรไซตภายในความลึก 100 ซม. 75,354 0.12 - - - - - - 75,354 0.02 
2.4 ดินเค็มบกการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว เนื้อดนิคอนขางเปน

ทราย 
296,186 0.46 - - 1,711,503 1.62 - - 2,007,689 0.63 

2.5 ดินเค็มบกมีการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว เนื้อดินเปนดิน
เหนียว 

157,840 0.24 - - 299,286 0.28 - - 457,126 0.14 

2.6 ดินเค็มชายทะเลที่มีการยกรอง 135,247 0.21 - - - - - - 135,247 0.04 
3 ดินเปรี้ยว 3,285,448 5.06 - - - - 885,539 2.00 4,170,987 1.3 

3.1 ดินเหนียวมีกํามะถันมากเมื่อแหงเปนกรดจัด 5,830 0.01 - - - - 396,285 0.90 402,115 0.13 
3.2 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซตตื้นกวา 50 ซม. 511,259 0.79 - - - - 389,802 0.88 901,061 0.28 
3.3 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซตลึก 50-100 ซม. 2,768,359 4.26 - - - - 99,452 0.22 2,867,811 0.89 
4 ดินคอนขางเปนทราย 4,653,408 7.17 1,542,928 1.46 30,846,490 29.23 2,558,542 5.79 39,601,368 12.35 

4.1 ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําเลว 38,640 0.06 271,823 0.26 7,224ล636 6.85 98,148 0.22 7,633,247 2.38 
4.2 ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําเลวและมีชั้นดานแข็ง 181,828 0.28 166,044 0.16 31,725 0.03 - - 379,597 0.12 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

การจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวมทั้งประเทศ 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 

ประเทศ 
4.3 ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําดี 4,432,940 6.83 1,105,061 1.04 23,590,129 22.35 2,460,394 5.57 31,588,524 9.85 
5 ดินทรายจัด 2,296,234 3.54 862,956 0.82 2,599,430 2.46 1,214,802 2.75 6,973,422 2.17 

5.1 ดินทรายจัดที่มีการระบายน้ําเลว 510,332 0.79 68,843 0.07 1,904,895 1.80 62,906 0.14 2,546,976 0.79 
5.2 ดินทรายจัดที่มีการระบายน้ําดี 1,736,584 2.67 794,113 0.75 694,078 0.66 764,118 1.73 3,988,893 1.24 
5.3 ดินทรายจัดที่มีชั้นดานอินทรีย 49,318 0.08 - - 457 - 387,778 0.88 437,553 0.14 
6 ดินตื้น 9,241,716 14.23 13,085,943 12.34 15,530,931 14.72 3,113,582 7.04 40,972,172 12.78 

6.1 ดินตื้นที่มีการระบายน้ําเลว 659,893 1.02 436,591 0.41 3,457,333 3.28 221,753 0.50 4,775,570 1.49 
6.2 ดินตื้นที่เปนลูกรังมีการระบายน้ําดี 3,321,699 5.11 2,283,259 2.15 6,558,808 6.21 1,836,450 4.15 14,000,216 4.37 
6.3 ดินตื้นปนหินมีการระบายน้ําดี 3,723,655 5.73 9,717,199 9.17 5,392,536 5.11 1,050,010 2.38 19,883,400 6.2 
6.4 ดินปนปูนมารล 1,536,469 2.37 648,894 0.61 122,254 0.12 5,369 0.01 2,312,986 0.72 
7 พื้นที่ลาดชันเชงิซอน 16,295,840 25.09 55,898,726 52.72 8,541,667 8.09 15,400,282 34.85 96,136,515 29.98 
 ดินศักยภาพปานกลางถึงสูง 25,657,020 39.51 33,317,253 31.42 42,412,897 40.19 18,365,156 41.55 119,752,326 37.34 
8 ดินเหนียวจัดและแตกระแหง 2,360,385 3.64 1,167,522 1.10 1,149,969 1.09 5,281 0.01 4,683,157 1.46 

8.1 ดินเหนียวจัดและแตกระแหงที่มีการระบายน้ําเลว 1,434,322 2.21 443,982 0.42 858,136 0.81 - - 2,736,440 0.85 
8.2 ดินเหนียวจัดและแตกระแหงที่มีการระบายน้ําดี 926,063 1.43 723,540 0.68 291,833 0.28 5,281 0.01 1,946,717 0.61 
9 ดินเหนียวและดินรวน 23,296,635 35.87 32,149,731 30.32 41,262,928 39.10 18,359,875 41.54 115,069,169 35.88 

9.1 ดินเหนียวและดินรวนที่มีการระบายน้ําเลว 13,397,361 20.63 16,816,640 15.86 23,047,285 21.84 6,523,640 14.76 59,784,926 18.64 
9.2 ดินเหนียวและดินรวนที่มีการระบายน้ําดี 9,899,274 15.24 15,333,091 14.46 18,215,643 17.26 11,836,235 26.78 55,277,529 17.24 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

การจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวมทั้งประเทศ 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 

ประเทศ 
 พื้นที่อื่น ๆ 2,491,157 3.83 1,319,874 1.24 3,591,759 3.41 855,405 1.94 8,258,195 2.57 

10 สถานที่ราชการและพื้นที่ชุมชน 598,901 0.92 106,828 0.10 133,966 0.13 44,910 0.10 884,605 0.28 
11 พื้นที่อื่น ๆ ไดแก พื้นที่หินโผล ที่ดินรองลึก ฯลฯ 238,953 0.37 680,633 0.64 1,688,084 1.60 373,592 0.85 2,981,262 0.93 
12 ที่ลุมชื้นแฉะ 72,484 0.11 34,684 0.03 7,858 0.01 53,595 0.12 168,621 0.05 
13 พื้นที่น้ํา 680,929 1.05 497,729 0.47 1,752,005 1.66 162,638 0.37 3,093,301 0.96 
14 พื้นที่นากุงและบอปลา 899,890 1.38 - - 9,846 0.01 220,670 0.50 1,130,406 0.35 

รวมภาค/ประเทศ 64,938,252 100.0 106,027,680 100.0 105,533,963 100.0 44,196,992 100.0 320,696,887 100.0 
 
หมายเหตุ :  เนื้อที่คํานวณจากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของแผนที่กลุมชุดดิน มาตรสวน 1:50,000 หนวยแผนที่ผสม ซึ่งใชสัญลักษณดวยเครื่องหมาย “/” เชน 5/7 

หมายความวา เปนหนวยงานผสมของกลุมชุดดินที่ 5 และ 7 คํานวณเนื้อที่ในสัดสวน 60-40 เปอรเซ็นต คือ กลุมชุดดินที่ 5 เนื้อที่รอยละ 60 และกลุมชุดดิน
ที่ 40 เนื้อที่รอยละ 40 และไดปรับแกไขเนื้อที่จังหวัดใหเปนไปตามขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2542 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบเนื้อที่ระหวาง 1) ดินปญหาป 2532 (เกา) กับ 2) ศักยภาพดินป 2544 (ใหม) 
ที่มา  1) เนื้อที่ดินปญหาป 2532 ไดจากแผนที่ดินระดับภาค มาตราสวน 1:500,000 กองสํารวจและจําแนกดิน และขอมูลดินเค็มจากแผนที่การแพรกระจาย

ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองสํารวจและจําแนกดิน คํานวณเนื้อที่โดยวิธีตัดชั่ง 
 2) เนื้อที่ศักยภาพดินป 2544 ไดจากขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแผนที่กลุมชุดดิน มาตราสวน 1:50,000 

ชนิดของดินปญหา ปจัดทํา
ภาคกลาง+ตะวันออก ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวมทั้งประเทศ 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 

ประเทศ 
1. ดินอินทรีย 2532 33,522 0.05 - - - - 471,662 1.06 505,184 1.22 

 2544 - - - - - - 274,275 0.62 274,275 0.09 
2. ผลรวมดินเค็ม 2532 1,646,225 2.54 - - 17,802,613 16.79 2,269,936 5.14 21,718,774 6.76 
 2544 1,017,429 1.57 - - 2,010,789 1.91 1,529,409 3.46 4,557,627 1.42 
2.1 ผลรวมดินเค็มชายทะเล 2532 1,341,631 1.12 - - - - 2,269,936 - 3,611,567 1.12 
 2544 563,403 0.87 - - 6,714 0.01 1,529,409 3.46 2,099,526 0.65 

- ดินเค็มทรายทะเลที่มีความ 2532 615,145 0.95 - - - - 2,269,936 5.14 2,885,081 0.90 
  เปรี้ยวแฝง 2544 234,164 0.36 - - - - 1,462,783 3.31 1,696,947 0.53 
- ดินเค็มชายทะเล 2532 726,486 1.12 - - - - - - 726,486 0.23 
 2544 193,992 0.30 - - - - 66,626 0.15 260,618 0.08 
- ดินเค็มชายทะเลยกรอง 2532 - - - - - - - - - - 

 2544 135,247 0.21 - - - - - - 135,247 0.04 
2.2 ผลรวมดินเค็มนอกพื้นที่ชาย 2532 304,594 0.47 - - 17,802,613 16.79 - - 18,107,207 5.64 
      ทะเล 2544 454,026 0.70 - - 2,010,789 1.90 - - 2,464,815 0.77 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ชนิดของดินปญหา ปจัดทํา
ภาคกลาง+ตะวันออก ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวมทั้งประเทศ 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 

ประเทศ 
- เค็มมาก 2532 304,594 0.70 - - 1,466,629 1.39 - - 1,771,223 0.55 

- เค็มปานกลาง 2532 - - - - 3,690,249 3.48 - - 5,461,472 1.70 
- เค็มนอย 2532 - - - - 12,645,735 11.92 - - 18,107,207 5.65 

3. พื้นที่นาเกลือและนากุง 2532 - - - - - - - - - - 
 2544 899,890 1.38 - - 9,846 0.01 220,670 0.50 1,130,406 0.35 
4. ผลรวมดินเปรี้ยว 2532 5,203,865 8.01 - - - - 122,921 0.28 5,326,786 1.66 
 2544 3,285,448 5.06 - - - - 885,539 2.01 4,170,987 1.3 
5. ดินคอนขางเปนทราย 2532 - - - - - - - - - - 
 2544 4,653,408 7.17 1,542,928 1.46 30,846,490 29.23 2,558,542 5.79 39,601,368 12.35 
6. ดินทรายจัด 2532 1,695,759 2.61 579,956 0.54 4,095,841 3.88 763,939 1.72 7,127,085 2.22 
 2544 2,296,234 3.54 862,956 0.82 2,599,430 2.46 1,214,802 2.75 6,973,422 2.17 

6.1 ที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2532 1,643,145 2.53 571,956 0.54 4,095,841 3.88 302,575 0.68 6,613,157 2.06 
 2544 2,246,916 3.46 862,956 0.82 2,598,973 2.46 827,024 1.87 6,535,869 2.03 
6.2 ที่มีชั้นดานอินทรีย 2532 52,614 0.08 - - - - 461,364 1.04 513,928 0.16 
 2544 49,318 0.08 - - 457 0.00 387,778 0.88 437,553 0.14 

7. ดินตื้น 2532 9,150,840 14.09 19,899,314 18.77 17,882,140 16.95 4,358,849 9.87 51,291,143 15.99 
 2544 9,241,716 14.23 13,085,943 12.34 15,530,931 14.72 3,113,582 7.04 40,972,172 12.78 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ชนิดของดินปญหา ปจัดทํา
ภาคกลาง+ตะวันออก ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวมทั้งประเทศ 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 
ภาค 

ไร 
% 

ประเทศ 
7.1 ดินตื้นปนลูกรังปนกรวด 2532 5,103,478 7.86 9,257,695 8.73 14,700,882 13.93 2,734,150 6.19 31,796,205 9.91 

 2544 3,321,699 5.11 2,283,259 2.15 6,558,808 6.21 1,836,450 4.15 14,000,216 4.37 
7.2 ดินตื้นปนเศษหิน 2532 2,945,811 4.54 9,899,486 9.34 2,857,600 2.71 1,624,699 3.68 17,327,596 5.40 
 2544 3,723,655 5.73 9,717,199 9.17 5,392,536 5.11 1,050,010 2.38 19,883,400 6.20 
7.3 ดินตื้นปนปูนมารล 2532 1,101,551 1.70 742,133 0.70 323,658 0.31 - - 2,167,342 0.68 
 2544 1,536,469 2.37 648,894 0.61 122,254 0.12 5,369 0.01 2,312,986 0.72 
7.4 ดินตื้นที่มีการระบายน้ําเลว 2532 - - - - - - - - - - 
 2544 659,893 1.02 436,591 0.41 3,457,333 3.28 221,753 0.50 4,775,570 1.49 
หมายเหตุ : ศักยภาพดินป 2544 จําแนกพื้นที่หินโผล (rock land) ไวเปนพื้นที่อื่น ๆ ไมรวมอยูในพื้นที่ดินตื้น 

8. พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 2532 15,460,118 23.81 54,021,744 50.96 12,092,402 11.46 14,583,941 33.0 96,158,205 29.98 
 2544 16,295,840 25.09 55,898,726 52.72 8,541,667 8.09 15,400,282 34.85 96,136,515 29.98 

ผลรวมดินปญหาทั้งหมด 2532 33,190,329 51.11 74,493,014 70.27 51,872,996 49.08 22,571,248 51.07 182,127,177 56.77 
ผลรวมดินศักยภาพต่ํา 2544 36,790,075 56.66 71,390,553 67.34 59,536,021 56.41 24,976,431 56.51 192,693,080 60.09 

รวมภาค/ประเทศ 2532 64,938,252 100 106,027,680 100 105,533,963 100 44,196,992 100 320,696,887 100 
 2544 64,938,252 100 106,027,680 100 105,533,963 100 44,196,992 100 320,696,887 100 

ที่มา : กองสํารวจ และจําแนกดิน
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ตารางที่ 3  กลุมชุดดิน และชื่อชุดดิน และการจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร (วิชัย และคณะ, 2544) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 

ดินศักยภาพต่าํ   
1. ดินอินทรีย 57 58 กาบแดง นราธิวาส 
2. ดินเค็ม   

2.1 ดินเค็มเลนชายทะเลที่ไมมีกรดกํามะถัน 12 ทาจีน 
2.2 ดินเค็มเลนชายทะเลที่มีกรดกํามะถันมาก 13 บางปะกง ตะกั่วทุง 
2.3 ดินเค็มและเปรี้ยวจัด พบจาโรไซตภายในความลึก 100 ซม. 9 ชะอํา 
2.4 ดินเค็มบกมีการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว เนื้อดินคอนขาง 15x     แมสาย นาน หลมสัก แมทะ เฉลียงลับ ลับแล  

เปนทราย 18sa ชลบุรี เขายอย โคกสําโรง 
 20 20sa กุลารองไห หนองแก อุดร รอยเอ็ดที่มีคราบเกลือ 
 22sa น้ํากระจาย สีทน สันทราย ชัยภูมิ 
2.5 ดินเค็มบกมีการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว เนื้อดินเปนดิน 1sa  บางเลน วัฒนา บานโภชน บุรีรัมย ทํานา 

เหนยีว 2sa อยุธยา บางเขน บางน้ําเปรี้ยว ทาขวาง ชุมแสง ศรีสงคราม บางปะอิน มหาโพธิ 
 3sa 3x สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ สิงหบุรี 
 4sa ชัยนาท ราชบุรี ทาพล สระบุรี บางมูลนาก 
 6x บางนรา มโนรมย เชียงราย นครพนม ปากทอ สุไหง-โกลก ทาศาลา แกลง 

คลองขุด สตูล วังตง 
 7sa นครปฐม ผักกาด อุตรดิตถ ทาตูม เดิมบาง สุโขทัย พิจิตร 
2.6 ดินเค็มชายทะเลที่มีการยกรอง 8x 8mx 8sx 8vsx ธนบุรี สมุทรสงคราม ดําเนินสะดวก 



 

 

18

18

ตารางที่ 3 (ตอ) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 

3. ดินเปรี้ยว   
3.1 ดินเหนียว มีกํามะถันมากเมื่อแหงเปนกรดจัด 14 14x ระแงะ ตนไทร 
3.2 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซต ตื้นกวา 50 ซม. 10 มูโนะ เชียรใหญ 
3.3 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซต ลึก 50-100 ซม. 11 11x รังสิต เสนา ธัญบุรี ดอนเมือง 

4. ดินคอนขางเปนทราย   
4.1 ดินคอนขางเปนทราย ที่มีการระบายน้ําเลว 22 น้ํากระจาย สีทน สันทราย ชัยภูมิ 
4.2 ดินคอนขางเปนทราย ที่มีการระบายน้ําเลว และมีชั้นดาน

แข็ง 
19 วิเชียรบุรี มะขาม 

4.3 ดินคอนขางเปนทราย ที่มีการระบายน้ําดี 37    นาคู บอไทย ทับเสลา 
 39 คอหงส นาทว ีสะเดา ทุงหวา 
 40 สันปาตอง ชุมพวง เขาพลอง หุบ กระพง ยางตลาด 
 41 กําบง 

5. ดินทรายจัด   
5.1 เนื้อดินทรายจัด ที่มีการระบายน้ําเลว 23 ทรายขาว วังเปรียง บางละมุง 
 24 อุบล บานบึง ทาอุเทน 
5.2 เนื้อดินทรายจัด ที่มีการระบายน้ําด ี 43 บาเจาะ หัวหิน หลังสวน ไมขาว พัทยา ระยอง สัตหีบ ดงตะเคียน 
 44 น้ําพอง จันทึก 
5.3 เนื้อดินทรายจัด ที่มีชั้นดานอินทรีย 42 บานทอน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 

6. ดินตืน้   
6.1 ดินตื้นมีการระบายน้ําเลว 25 อน เพ็ญ กันตัง พะยอมงาม ทุงคาย มวงคอม สะทอน ยานตาขาว 
6.2 ดินตื้นที่เปนดินลูกรังมีการระบายน้ําด ี 45   ชุมพร หาดใหญ คลองชาก เขาขาด ทาฉาง หนองคลา ยะลา  
 46 เชียงคาน กบินทรบุรี  สุรินทร โปงตอง 
 49 โพนพิสัย บรบือ สกลนคร 
6.3 ดินตื้นปนหินมีการระบายน้ําด ี 47    ลี้ มวกเหล็ก โคกปรือ นครสวรรค หินซอน ทาลี้ สบปราบ โปงน้ํารอน ไพสาลี 

งาว  
 48 ทายาง แมริม พะเยา น้ําชุน นาเฉลียง 
 51 หวยยอด ระยอง ยี่งอ 
 61 ที่ลาดชันเชิงเขา 
6.4 ดินตื้นปนปูนมารล 52 ตาคลี บึงชะนัง 

7. พื้นที่ลาดชนัเชิงซอน 62 ที่ลาดชันเชิงซอน 
ดินมีศักยภาพปานกลางถึงสูง   

8. ดินเหนียวจัด และแตกระแหง   
8.1 ดินเหนียวจัด และแตกระแหงมกีารระบายน้ําเลว 1 บางเลน วัฒนา บานโภชน บุรีรัมยทํานา 
8.2 ดินเหนียวจัด และแตกระแหงมกีารระบายน้ําด ี 28 ชัยบาดาล ลพบุรี ดงลาน บุรีรัมย วังชมพู น้ําเลน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 

9. ดินเหนียว และดินรวน   
9.1 ดินเหนียว และดินรวนที่มีการระบายน้ําเลว 2            อยุธยา บางเขน บางน้ําเปรี้ยว ทาขวาง ชุมแสง ศรีสงคราม บางปะอิน มหาโพธิ์ 
 3 สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ สิงหบุรี 
 4 ชัยนาท ราชบุรี ทาพล สระบุรี บางมูลนาก 
 5 หางดง พาน ละงู 
 6 บางนรา มโนรมย เชียงราย นครพนม ปากทอ สุไหง-โกลก ทาศาลา แกลง คลอง

ขุด สตูล วังตง 
 7 นครปฐม ผักกาด อุตรดิตถ ทาตูม เดิมบาง สุโขทัย พิจิตร 
 15 แมสาย นาน หลมสัก แมทะ เฉลียงลับ ลับแล 
 16 หินกอง ศรีเทพ ลําปาง พานทอง เกาะใหญ 
 17 หลมเกา รอยเอ็ด เรณู สายบุรี สุไหงปาดี โคกเคียน วิสัย สงขลา บุณฑริก 
 18 ชลบุรี เขายอย โคกสําโรง 
 21 สรรพยา เพชรบุรี 
 59 ตะกอนลําน้ําที่มีการระบายน้ําเลว 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 

9.2 ดินเหนียว และดินรวนที่มีการระบายน้ําดี 8        ธนบุรี สมุทรสงคราม ดําเนินสะดวก  
 26 พังงา ภูเก็ต โคกกลอย ทายเหมือง หวยโปง อาวลึก ปะทิว กระบี่ ลําภูรา ปากจั่น 
 27 หนองบอน ทาใหม 
 29 บานจอง เชียงของ หนองมด แมแตง ปากชอง หางฉัตร เขาใหญ โชคชัย สูงเนิน 
 30 ดอยปุย เชียงแสน 
 31 เลย วังไฮ 
 32 รือเสาะ ลําแกน ตาขุน 
 33 ดงยางเอน กําแพงแสน กําแพงเพชร ธาตุพนม ตะพานหิน น้ําดุก ลําสนธิ 
 34 ฉลอง คลองทอม คลองนกกระทุง ละหาน ทาแซะ ฝงแดง ควนกาหลง นาทาม 
 35 ดอนไร มาบบอน โคราช สะตึก วาริน ยโสธร ดานซาย 
 36 ศรีราชา สีคิ้ว เพชรบูรณ ปราณบุรี 
 38 เชียงใหม ทามวง ชุมพลบุรี ปาสัก ไทรงาม ดอนเจดีย 
 50 สวี พะโตะ 
 53 ตราด ตรัง ปาดังเบซาร นาทอน โอลําเจียก คลองเต็ง 
 54 สมอทอด ลํานารายณ ลําพญากลาง 
 55 วังสะพุง จตุรัส 
 56 ลาดหญา โพนงาม ภูสะนา 

 60 ตะกอนลําน้ําที่มีการระบายน้ําด ี



 

 

22

22

ตารางที่ 3 (ตอ) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 

พื้นที่อื่นๆ (ที่ไมมีศักยภาพทางการเกษตรแลว)   
10. สถานที่ราชการ และพื้นที่ชุมชน - - 
11. พื้นที่อื่นๆ ไดแก ที่ดินหนิโผล ที่ดินรองลึก ที่ดินเหมืองแรราง 

เปนตน 
- - 

12. ที่ลุมชื้นแฉะ - - 
13. พื้นที่แหลงน้ํา - - 
14. พื้นที่นากุง - - 

ที่มา : กองสํารวจ และจําแนกดิน 
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กรมพฒันาท่ีดนิ (2549) ไดจดัทําแผนที่ดนิท่ีมีปญหาในการใชประโยชนทางการเกษตรข้ึนใหม 
โดยใชฐานขอมูลกลุมชุดดินท่ีไดปรับปรุงคร้ังลาสุดในป 2547 ท้ังนี้เพื่ออํานวยประโยชนในการศึกษา
ลักษณะและขอบเขตการแพรกระจายของดินปญหาชนิดตาง ๆ และยังสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
กําหนดนโยบายการพฒันาท่ีดิน แบงดนิท่ีมีปญหาทางการเกษตรออกเปน 7 ชนดิ ไดแก 1.ดินเค็ม 2.ดิน
ทราย 3.ดนิต้ืน 4.ดนิเปร้ียวจดั 5.ดนิอินทรีย 6.ดนิพืน้ท่ีลาดช้ันเชิงซอน 7.ดินท่ีมีปฏิกิริยาเปนกรด และดิน
พื้นท่ีอ่ืนๆ นอกจากท่ีกลาวมาแลว 

ตารางท่ี 4 ดินปญหาของประเทศไทย (จําแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจํากลุมชุดดิน) 
ดินท่ีมีปญหา  เน้ือท่ี (ไร) 
1.ดินเค็ม 

ดินเค็มที่พบช้ันดานเกลือ  
ดินเค็มชายทะเล 

 
1,851,020* 

2,660,983 
รวม 4,512,003 

2.ดินทราย 
ดินทรายในพื้นที่ลุม  
ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีช้ันดานอินทรีย  
ดินทรายท่ีมีช้ันดานอินทรีย  

 
3,021,092 
9,162,955 

585,786 
รวม 12,769,833 

3.ดินต้ืน 
ดินต้ืนในพ้ืนที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด  
ดินต้ืนในพ้ืนที่ดอนถึงลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหิน 
ดินต้ืนในพ้ืนที่ดอนถึงช้ันมารล  
ดินต้ืนในพ้ืนที่ดอนถึงช้ันหินพ้ืน  

 
6,486,011 

26,065,343 
1,888,497 
8,925,769 

รวม 43,365,620 
4.ดินเปรี้ยวจัด 

ดินเปรี้ยวจัดที่พบช้ันดินกรดกํามะถันในระดับต้ืน 
ดินเปรี้ยวจัดที่พบช้ันดินกรดกํามะถันในระดับลึกปานกลาง  
ดินเปรี้ยวจัดที่พบช้ันดินกรดกํามะถันในระดับลึก  

 
870,493 

2,211,060 
2,428,591 

รวม 5,510,144 
5.ดินอินทรีย  265,348 
6.พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน 96,006,984 
7.ดินท่ีมีปฏิกิริยาเปนกรด 98,432,491* 
8.พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 59,834,464 
รวมพื้นท่ีท้ังประเทศ  320,696,887 

* พ้ืนที่ดินปญหาตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน ไมรวมพ้ืนที่ที่มีปญหาอื่นซอนทับอยู 
ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน (2549) 
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2.2 ผลกระทบของความเสื่อมโทรมของท่ีดินตอผลผลิตพืช 
ผลการศึกษาวิจัยขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization – FAO) และ โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environmental 
Program – UNEP) พบวา พื้นท่ีดินของโลกราว ๆ 32.5-45.5 ลานไร มีศักยภาพการผลิตพืชลดลง อันสืบ
เนื่องมาจากความเส่ือมโทรมของดิน และถาอัตราความเส่ือมโทรมของดินยังคงเปนอยูอยางท่ีผานมา
โดยไมมีการปองกัน แกไข ในชวง พ.ศ. 2543 พื้นท่ีดินท่ีเปนแหลงผลิตพืชพรรณของโลกหน่ึงในสาม
สวนจะถูกทําลายไปอยางส้ินเชิง United Nation, UN (2521) การเส่ือมโทรมของดินดังกลาวมีสาเหตุมา
จากปญหาการชะลางพังทลายของดินในหลาย ๆ รูปแบบ นอกจากนี้องคการ FAO ยังทํานายตอไปดวย
วา ในชวง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2543 พื้นท่ีดินท่ีเปนแหลงผลิตพืชของประเทศเขตรอนช้ืนท่ีกําลังพัฒนา
อัตราการใหผลผลิตตอหนวยพื้นท่ีจะลดลง กลาวคือผลผลิต ท่ีเคยไดจากการปลูกพืช 2.4 ไร จะลดลง
เหลือเทากับผลผลิตท่ีไดจากการปลูกเพียง 1.63ไรเทานั้นหรือลดลง 32 เปอรเซ็นต และผลผลิตรวมจะ
ลดลงถึง 19 เปอรเซ็นต FAO/UNEP (2526) อางโดยพิพัฒน  (2549) 

 
Huat (1974) อางโดย Swaify et al. (1983) กลาวถึง ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองอิทธิพลของหนาดินท่ี

มีตอผลผลิตขาวโพด ท่ีดําเนินการวิจัย โดย Murray et al. (1939) ในรัฐไอโอวา (ในป 1936) เม่ือหนาดิน
ถูกน้ําชะลางหายไป 30 เซนติเมตร มีผลทําใหผลผลิตขาวโพดลดลงจาก 2,963 กิโลกรัมตอไร เหลือ
เพียง 1,733 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตลดลงเทากับ 41.51 เปอรเซ็นต  สวนผลผลิตขาวโอค ผลผลิตเม่ือหนา
ดินหนาต้ังแต 30 เซนติเมตรข้ึนไป ผลผลิตเทากับ 2,044 กิโลกรัมตอไร แตในดินท่ีหนาดินเหลือเพียง 
7.5 -10 เซนติเมตร ผลผลิตไดเพียง 265 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตลดลงเทากับ 18.7 เปอรเซ็นต ดังตารางท่ี 
5 (El-Swaify, 1983) 

 
 ตารางท่ี 5 ความสัมพันธระหวางความหนาของหนาดินกับผลผลิตขาวโพดและขาวโอค 

ผลผลิต (กิโลกรัมตอไร) 
ความลึกของหนาดิน 

(เซนติเมตร) 
ขาวโพด ขาวโอค 

2480 2479 2480 
0-5 277.28 420.32 - - 

7.5-10 250.04 617.12 265.76 
12.5-15 348.80 688.80 311.84 
17.5-20 438.24 733.44 357.76 
23-25 447.20 787.04 368.00 
28-30 447.20 733.44 357.76 
> 30 474.08 787.04 327.04 

ท่ีมา : El-Swaify (1983) 
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พิพัฒน  และคณะ (2529) รายงานผลการศึกษา ความสัมพันธระหวางความลึกของหนาดินท่ี
สูญหายไปกับผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวในดินชุดแมริม ท่ีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ พบวา 
ความหนาของหนาดินท่ีหายไปมีความสัมพันธกับผลผลิตขาวโพดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกลาวคือ 
เม่ือหนาดินครบถวนตามปกติผลผลิตเทากับ 686 กิโลกรัมตอไร แตถาหนาดินหายไป 10 เซนติเมตร 
ผลผลิตขาวโพดเทากับ 367 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตลดลง 46.39 เปอรเซ็นต  และเม่ือหนาดินหายไป 20 
เซนติเมตร ผลผลิตเทากับ 309 กิโลกรัมตอไร เทากับลดลง 54.93 เปอรเซ็นต 

 
ประเทศไทย จากการศึกษาของคณะผูดําเนินการวิจัยโครงการสอบถามเกษตรกร และ

ผูเช่ียวชาญ และนักวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดินท้ังในอดีต และปจจุบันหลายทาน (Dephi Research) 
พบวา พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเม่ือ 50-70 ปกอนหนานี้เคยเปนปาดงดิบเดิม เรียกวา ดงพญาไฟ 
แตถูกเปล่ียนช่ือใหดูดีวาเปนดงพญาเย็น เปนปาตนน้ํา ลําธารของแมน้ําสําคัญ ๆ หลายสาย อาทิ แมน้ํา
มูล แมน้ําชี และอ่ืน ๆ เม่ือปาไมถูกโคนทําลายหรือถูกบุกรุก นําพื้นท่ีมาเพาะปลูกพืชไร อาทิ ขาวโพด 
มันสําปะหลัง ในปแรก ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณมาก เกษตรกรในพื้นท่ีเหลานี้เลาใหฟงวาสามารถ
เพาะปลูกขาวโพดไดผลผลิตสูง เนื้อท่ีแค 1-2 ไร ไดผลผลิตเกือบพันกิโลกรัม ในขณะท่ีมันสําปะหลัง
ผลผลิตไมตํ่ากวา 8 ตันตอไร โดยไมตองมีการใสปุยแตอยางใดท้ังส้ิน แตจากการใชท่ีดินอยางไม
ระมัดระวัง ขาดการอนุรักษดินและน้ํา จนทําใหท่ีดินเหลานี้เกิดความเส่ือมโทรมลงไปอยางรวดเร็ว
กลายเปนพื้นที่ท่ีมีปญหาทางการเกษตร อาทิ กลายเปนพื้นท่ีดินทรายจัดหรือพื้นท่ีดินเค็ม ดินต้ืนดิน
กรวด ดินลูกรัง หินโพล ศิลาแลง เปนตน หรือกลาวไดวากลายเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร
ตํ่าลงเร่ือย ๆ จนหลายแหงไมสามารถเพาะปลูกพืชไดอยางคุมคาตอการลงทุนอีกแลว ตัวอยางเชน 
กลายเปนพื้นท่ีมีเกลือสะสมอยูในดินปริมาณมาก ผลผลิตตํ่ามาก กลาวคือ ขาวผลผลิตไดเพียง 5-20 ถัง
ตอไร จนถึงไมไดผลผลิตก็มี รวมทั้งพื้นท่ีดอนท่ีใชปลูกขาวโพด และมันสําปะหลังก็เชนกัน บางพ้ืนท่ี
ใชเพาะปลูกพืชไมไดอีกเลย เนื่องจากกลายเปนพื้นท่ีดินต้ืนท่ีมีหิน กรวด ลูกรังอยูเปนจํานวนมาก 
สําหรับภาคกลางหลายพื้นท่ีมีสภาพเปนดินกรด หรือดินเปร้ียวเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ผลผลิตขาวท่ีเคยไดปกติ
กอนเกิดดินเปร้ียวเทากับ 50 ถังตอไร ลดลงเหลือเพียง 4-5 ถังตอไร เทานั้นก็มี ในทํานองเดียวกันท่ีภาค
ตะวันออกจากการสอบถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเกษตรกรชื่อนายอํานวย  หวังแววกลางและคณะ
ซ่ึงอยู ตําบลหนองหวา อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว เม่ือป 2551 ซ่ึงกําลังทําการเพาะปลูกขาวโพด
ในพื้นท่ีของตนเองซ่ึงปจจุบันพื้นท่ีดังกลาว ดินมีลักษณะเปนดินต้ืนมีหินและลูกรังเปนจํานวนมาก 
ผลผลิตขาวโพดในปท่ีฝนดีจะใหผลผลิตเพียงแค 300-500 กิโลกรัมตอไรเทานั้น แมจะใชพันธุลูกผสมท่ี
ใหผลผลิตสูง และตองใสปุยเคมีจํานวนมากก็ตาม ในพื้นท่ีเดียวกันนี้ เม่ือ 30 ปกอน เปนพื้นท่ีปาไมและ
ไมถูกตัดแลวนําพื้นท่ีมาทําไรขาวโพด ดินจะมีลักษณะเปนกอนกลม ๆ ท่ีมีสีดําคลายดินขลุยไผมี
อินทรียวัตถุมาก ปลูกขาวโพดแมจะเปนพันธุท่ีไมดีเทาปจจุบันแตเพาะปลูกเพียงแค 1-2 ไร ผลผลิตก็ได
เกือบพันกิโลกรัม โดยไมตองใสปุยใด ๆ ท้ังส้ิน เพียงแคระยะเวลา 20 ปเทานั้น ท่ีดินเส่ือมโทรมจนหมด



 

 

26

ผลผลิตตํ่ามากจนไมคุมคาตอการลงทุน บางแหงใชเพาะปลูกไมไดแลว สาเหตุสําคัญ คือหนาดิน และ
ปุยตาง ๆ ถูกน้ําชะลาง และใชไปเกือบหมด เหลือแตลูกรัง กรวด ทราย บางแหงมีหินโผล 

 
นอกจากนี้ยังพบวาพื้นท่ีในภาคเหนือ ซ่ึงเดิมเปนปาไมท่ีกวางใหญไพศาล ต้ังแตจังหวัด

อุทัยธานี นครสวรรค เร่ือยไปถึงเหนือสุดคือเชียงใหม เชียงราย นายจําเนียร  ทับเจริญ หมอดินอาสาของ
กรมพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรเกือบท้ังหมดท่ีอําเภอเขาชนกัน จังหวัดนครสวรรค เลาใหฟงวา เม่ือปา
ถูกบุกรุกทําลายแลวนําพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทมาใชเพาะปลูกพืชไร อาทิ ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย 
ระยะแรกขาวโพดผลผลิตไดถึงพัน กวากิโลกรัม, มันสําปะหลัง 8 ตันตอไร และออยเกือบ 20 ตันตอไร 
ตามลําดับคลาย ๆ กับท่ีเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ใหขอมูลตามท่ีกลาว
มาแลว ปจจุบันพื้นท่ีสวนใหญท่ีมีความลาดเอียงกลายเปนพื้นท่ีดินทรายถึงทรายจัด บางพื้นท่ีเปนพื้น
ท่ีดินต้ืน หินโผล หรือเต็มไปดวยเศษหิน กรวดปนทรายหรือลูกรัง ท่ีมีปญหาตอการเพาะปลูกจนทําให 
ผลผลิตท่ีไดตํ่ามาก แมจะใสปุยเกือบทุกชนิดตามท่ีทางการแนะนํา แตก็ไดผลผลิตไมคุมคาตอการลงทุน 
กลาวคือบางพื้นท่ีขาวโพดไดตํ่ากวา 100 กิโลกรัมตอไรก็มี ในขณะท่ีมันสําปะหลังไดไมถึง 500 
กิโลกรัมตอไร ออยก็ทํานองเดียวกันไดไมถึง 1 ตันตอไร จนหลายแหงราษฎรตองปลอยท่ีดินท้ิงไววาง
เปลา โดยไมทําการเพาะปลูกพืชใด ๆ เม่ือปลอยพื้นท่ีท่ีไมมีพืชปกคลุมอยูใหวางเปลาก็ยิ่งเปนตัวกอ
มลภาวะตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงและกวางขวางยิ่งๆ ข้ึนไปอีกเร่ือย ๆ นอกจากปญหาความเส่ือม
โทรมของท่ีดินท่ีเกิดข้ึนดังกลาวแลว  ปจจุบันยังพบดินท่ีมีปญหาตอการเพาะปลูกในรูปแบบของดินท่ีมี
ช้ันดานจากการไถพรวนเพิ่มจํานวนข้ึนเร่ือย ๆ ผลผลิตพืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีเหลานี้ตํ่ามาก กลาวคือ 
ขาวโพดผลผลิตไดเพียง 400-500 กิโลกรัมตอไร มันสําปะหลังไดเพียง 1,000-2,000 กิโลกรัมตอไร ออย
ไดเพียงตํ่ากวา 10 ตันตอไร  

นอกจากนี้ยังพบดินประเภทท่ีเกษตรกรสวนใหญ หรือแมแตเจาหนาท่ีสงเสริมหรือนักวิชาการ
เกษตรสวนใหญเร่ิมตะหนักหรือหนักใจ คือ เกิดปญหาดินมีคุณสมบัติท่ีแข็งมากเม่ือแหง และจะเละ
มากจนไมสามารถปนเปนกอนไดเม่ือเปยก พืชท่ีปลูกในพื้นท่ีเหลานี้ผลผลิตตํ่ามาก ดินท่ีมีคุณสมบัติไม
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชเหลานี้ นักสํารวจดินช่ือดังของกรมพัฒนาท่ีดินในอดีต ระบุสาเหตุ
วามาจากการที่ดินขาดอินทรียวัตถุหรือมีอินทรียวัตถุตํ่ามาก จนดินขาดโครงสราง 

ประมวลภาพ ผลของความเสื่อมโทรมของท่ีดินท่ีมีตอผลผลิตพืช (บางประการ) 
1) การท่ีเกลือแพรกระจายเขามาในพ้ืนท่ี ทําใหผลผลิตขาวลดลง ถามีเกลือมาก ขาวไมสามารถ

เจริญเติบโตไดตามปกติ ดังภาพ 
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2) การกลายสภาพเปนพื้นท่ีดินทรายจัด การชะลางพังทลายของดิน ทําใหอนุภาคดินทรายแปง 

และดินเหนียวรวมทั้งอินทรียวัตถุถูกน้ําพัดพาหายไปจากพ้ืนท่ีทุก ๆ ป จนเหลือแตทรายท่ีความอุดม
สมบูรณตํ่า ธาตุอาหารนอย ดูดยึดความช้ืนไดนอย ทําใหผลผลิตตํ่าลงทุก ๆ ป จนในท่ีสุดก็จะใช
เพาะปลูกไมไดอีกเลย ก็มีหลายพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) การกลายสภาพเปนพื้นท่ีดินตื้น ดินกรวดลูกรัง สาเหตุมาจากการสูญเสียหนาดินจากการชะ

ลางพังทลาย ทําใหพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวนมาก กลายเปนพื้นท่ีดินกรด รวมท้ังการท่ีกลายเปนพื้นท่ีดินต้ืน 
ท่ีมีหนาดินนอย เต็มไปดวยกรวด ทราย 

 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : กลุมปรับปรุงดินเค็ม  สวจ

ภาพท่ี 2  คราบเกลือลอยหนา ในนาขาว 
บริเวณท่ีมีเกลือมากๆ ขาวจะเจริญเติบโต
ไมได 

ภาพโดย : พิพัฒน  ไทยกลา 

ภาพที่ 3  แสดงกระบวนการเสื่อมโทรมของ
พื้นท่ีท่ีเนื้อดินกลายสภาพเปนดินทรายมากข้ึน
ทุกท่ี นับวันผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆ ถาไมทําการ
ปองกัน แกไขเสียต้ังแตวันนี้เปนตนไป ในท่ีสุด
จะเหลือแตพื้นท่ีดินทรายใชเพาะปลูกไมไดอีก
เลย 
ภาพน้ีเปน แปลงเพาะปลูกมันสําปะหลังของ
เกษตรกร พื้นท่ีอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค  
ถายเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2553 

ภาพโดย : พิพัฒน  ไทยกลา 

ภาพท่ี 4 ดินท่ีหนาดินถูกชะลางจนเหลือ
กรวด ทราย และหิน จากอดีตเม่ือประมาณ 
25 ปท่ีแลว เม่ือเปดปาใหมๆ เปนดินท่ีมี
ความอุดมสมบูรณสูงมาก ภาพนี้เปนแปลง
เพาะปลูกของนายอํานวย  หวังแววกลาง 
เกษตรกร พื้นท่ี อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัด
สระแกว  
ถายเม่ือ 12 มิถุนายน 2553 
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4) การเกิดรองลึก การสูญสียพื้นท่ีเพาะปลูกเนื่องจากการเกิดรองลึกโดยท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ตะกอนดินหรือหินกรวดทรายท่ีถูกน้ําพัดพามาทับถมในพ้ืนท่ีลุมท่ีเคยมีความอุดมสมบูรณ

สูงเปนจํานวนมากทําใหเพาะปลูกไมไดดีเหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6) สูญเสียพื้นท่ีเพาะปลูก อันมีสาเหตุมาจากหนาดินถูกน้ําปาพัดพาไปเหลือแตกอนหิน กรวด 

ทราย ท่ีใชเพาะปลูกไมไดอีกเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพจาก  :  สนง.ชลประทานท่ี3 (2544)

ภาพท่ี 6 หลังภัยพิบัติ ตําบลนํ้ากอ อําเภอหลม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ ป 2544 พื้นท่ีท่ีเคยใชเปน
พื้นท่ีเพาะปลูกพืช ถูก หิน  กรวด ดิน ทราย เศษ
ไม ใบหญา ก่ิงไม หรือทอนไมลงมาทับถม
จํานวนมากไมสามารถใชเพาะปลูกพืชไดดี
เหมือนเดิม แตถาตะกอนดินท่ีมาทับถมใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมกลับเปนผลดีเพราะเปนการ
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินท่ีได รับจาก
ตะกอนดินท่ีมากับน้ํา 

ภาพท่ี 7 น้ําปาไหลบาลงมาจากเทือกเขาจิกจอง 
พื้น ท่ีสองข าง ลําหวยแมก วนใช เปนพื้น ท่ี
เพาะปลูกท่ีอุดมสมบูรณแหงหนึ่ง บริเวณบาน
น้ําฮู อําเภอปาย เม่ือวันท่ี 13 ส.ค.48  
ภาพโดย    นายพัฒนา  มณี รานอาหารหนูนา       
      อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 

ภาพจาก : นายพัฒนา  มณี 

ภาพท่ี 5 การเกิดรองลึกจํานวนมากในพ้ืนท่ี 
ทําให เ สียพื้นท่ี เพาะปลูก  การจะนําพื้นท่ี
เหลานี้มาใชเพาะปลูก ตองมีการปรับปรุง 
ฟนฟู ท่ีตองลงทุนสูง เปนภาพพื้นท่ี จังหวัด
เชียงใหม 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 2529 
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2.3 ผลกระทบของความเสื่อมโทรมของท่ีดินตอส่ิงแวดลอม 
ตัวอยางผลกระทบของความเส่ือมโทรมของท่ีดินอยางหนึ่งคือ ทําใหพื้นท่ีท่ีเคยอุดมสมบูรณมี

พืชพรรณตามธรรมชาติกลายเปนพื้นท่ีวางเปลาท่ีไมมีส่ิงคลุมดิน พืชพันธุตามธรรมชาติข้ึนไมได หรือ
ข้ึนไดนอยมากเม่ือไมมีส่ิงปกคลุมดินก็เกิดปญหาการชะลางพังทลายของดินมากข้ึนจนทําใหพื้นเหลานี้
เปนแหลงผลิตตะกอนดิน หิน กรวด ทราย เศษไม ใบหญาท่ีน้ําพัดพาลงมาไปทับถมในพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ในท่ีตํ่าและแหลงน้ําตาง ๆ ทําใหแหลงน้ําต้ืนเขิน  หรือทางระบายน้ําตามธรรมชาติ อาทิ แมน้ํา ลําคลอง 
ลําหวย อุดตันจนประสิทธิภาพการระบายนํ้าตํ่าลงทุก ๆ ป  และเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดภัยพิบัติ
น้ําปาไหลทะลักลงมาจากพื้นท่ีภูเขาพรอมดินโคลน  เขาทําลายชีวิตและทรัพยสินและท่ีทํากินของ
ราษฎรเสียหายอยางรุนแรงและกวางขวาง  ปจจุบันเกิดข้ึนเกือบทุกป แตละคร้ังมีคนและสัตวเล้ียงลม
ตายจํานวนมาก รวมท้ัง ไรนา พื้นท่ีเพาะปลูก รวมท้ังทางคมนาคมสัญจร อาทิ ถนน สะพาน ถูกตัดขาด
เสียหายเปนจํานวนมาก มีท้ังท่ีเกิดในท่ีเดิมหรือเกิดในท่ีใหมๆ สรุปพอสังเขปดังภาพตัวอยางหนาถัดไป 

 
 
ประมวลภาพตัวอยางผลกระทบของการเส่ือมโทรมของท่ีดินตอส่ิงแวดลอม 
2.3.1 พื้นท่ีสาธารณประโยชนตาง ๆ เกิดความเสียหาย ดังตอไปนี้ 
 1) ถนนพังทลาย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : Diti ( 1998 ) 

ภาพท่ี  9  เปนภาพถนนท่ี เกิดดินถลมจน
พังทลาย ท่ีประเทศมาเลเซียท่ีมีน้ําฝนปละกวา 
4,000 มิลลิเมตรตอป 

ภาพจาก : พิพัฒน  ไทยกลา 

ภาพท่ี 8 พื้นท่ีริมลําหวยท่ีอุดมสมบูรณ พื้นท่ี
ใกลเคียงกับภาพท่ี 7 ถูกกระแสน้ําพัดเอาหนา
ดินออกไปเหลือ แตพื้นท่ีหินโผล ดินต้ืน ใช
เพาะปลูกไมไดอีกเลย เปนภาพหลังเกิดภัยพิบัติ  
ถายเม่ือวันท่ี 13 ส.ค. 48  
โดยนายพิพัฒน  ไทยกลา 
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2.3.2  การพังทลายริมฝงน้ําทําความเสียหายแกพื้นท่ีเพาะปลูกและส่ิงกอสรางริมสองฝงใน
ประเทศไทย เคยพบ โบสถ วิหารถูกพัดกัดเซาะตล่ิงจนพังลงไปสูแมน้ํา แนวถนนเดิมกอนถูกน้ํากัด
เซาะพังทลายหายไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3 การท่ีเกิดตะกอนดินทับถมในทางระบายตามธรรมชาติตาง ๆ อาทิ แมน้ํา  ลําคลอง ลํา

หวย  รวมท้ังรองน้ําตามธรรมชาติและที่สรางขึ้น ทําใหต้ืนเขินเม่ือมีฝนตกชุกระบายน้ําไมทัน เปนการ
เพิ่มความรุนแรงในการเกิดน้ําทวมในทางตรงขามในฤดูแลงก็ไมมีน้ําท่ีใชเพาะปลูก เก็บน้ําไมได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก  : พิพัฒน  ไทยกลา ไดจากชาวบาน 

ภาพที่ 11 เสนสีแดง หมายถึงแนวถนนคอนกรีต
เดิมกอนเกิดเหตุของหมูบานแมนะ ซึ่งอยูริมถนน
จากอํ า เภอปายไปยัง ตัวจั งหวัด  แมฮองสอน
ประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งเปนหมูบานริมนํ้าของ
บานเกษตรกรและถนนคอนกรีต รวมท้ังหนาผาท้ัง
ดานบนและลางของสองฝงถนนขาดหายไปกับ
สายนํ้าเมื่อวันท่ี 13 ส.ค. 48 

บริ เ วณ น้ี เ ดิม เปน
หนาผาสูงชันสูงกวา 
20 เมตร ลึกเขาไป
กว า  20  เมตรจาก
แนวเดิมถูกนํ้ากัดชะ
หายไปพรอมบาน   
4 หลังและถนน 

ภาพจาก  :  China (2000) 

ภาพที่ 12 การชะลางพังทลายของดินทําให
แมน้ําลําคลองต้ืนเขิน ทําใหประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําลดลงเกิดน้ําทวมในฤดูฝนและขาด
แคลนน้ําในฤดูแลง 

ภาพท่ี 10 ความเสียหายหลังจากท่ีกระแส
น้ําปาและดินโคลนจากภูเขาไหลเขาถลมถนน 
และบานเรือนประชาชนใน จ.อุตรดิตถ และ
หลายจังหวัดในภาคเหนือ   

จากหนังสือพิมพเดลินิวส  
ฉบับวันท่ี 27 พ.ค. 2549 

ภาพจาก  : หนังสือพิมพเดลินิวส
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2.3.4 เกิดตะกอนดินทับถมในแหลงน้ําตาง ๆ เข่ือน ทะเลสาบ และอางเก็บน้ําจนต้ืนเขิน ทําให                              

อายุการใชงานส้ันลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.5 บานเรือนราษฎร ท่ีอยูอาศัยพังทลายจากน้ําปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน

ภาพท่ี 14 ตะกอนดินท่ีทับถมในแหลงน้ํา ทํา
ใหแหลงน้ําต้ืนเขิน ความจุของอางเก็บน้ํา หรือ
เข่ือนหรือแหลงน้ําธรรมชาติลดลงบางแหง
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนมามีอายุใชงานเพียงแค 4-5 
ปเทานั้นก็มี 

ภาพท่ี 13 ลําหวยท่ีถูกดินตะกอนและเศษ
ไมทับถม ท่ีตําบลบานไร อําเภอเดนชัย 
จังหวัดแพร 
หลังเกิดภัยพิบัติวันท่ี 22 พ.ค. 2549 

ภาพจาก  : พิพัฒน  ไทยกลา 

ภาพท่ี 15 สภาพบานเรือนราษฎรในพ้ืนท่ีบานหวย
ตม ตําบลบานตึก  อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย  ท่ี ถูกน้ํ าป าถลม  โดยความแรงของ
กระแสน้ําพัดตนไมหักโคน ชนิดถอนรากถอน
โคน และพุงเขากระแทกบานพังท้ังหลัง 

จากหนังสือพิมพไทยรัฐ  
ฉบับวันท่ี 25 พ.ค. 2549 ภาพจาก  : หนังสือพิมพไทยรัฐ 
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2.3.6 เกิดปญหาน้ําทวมฉับพลัน ดินโคลนถลมคนตาย ทรัพยสินเสียหายจํานวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.7 น้ําจะขุนขนดวยตะกอนดิน หิน กรวด ทราย เศษพืชสัตว หรือมีเชื้อโรคหรือไสเดือนฝอย

เจือปนไมเหมาะสมท่ีจะนําไปใชอุปโภคบริโภคหรือทําการเกษตร 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 น้ําปา ท่ีเต็มไปดวยตะกอนดิน 
หิน กรวด ทราย เศษพืช และอ่ืน ๆ ถูกน้ํา
พัดพามาทวมขัง  ท่ีบานน้ํ ากอ  น้ํ า ชุน 
อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ หลัง
เกิดภัยพิบัติ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2544 

ภาพจาก : สนง.ชลประทานที่3 (2544) 

 
ภาพท่ี 16 แสดง ผูเสียชีวิตท่ีถูกพัดในสวนผลไม
ท่ี ตําบลชอแฮ  อําเภอเมือง จงัหวัดแพร    

หลังเกิดภัยพิบัติวันท่ี 22 พ.ค. 2549 
 

ภาพจาก http://www.phrae.go.th 
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บทที่ 3 
สาเหตุความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

 
3.1 สาเหตุความเสื่อมโทรมของท่ีดิน 

จากนิยาม/ความหมายของความเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีกลาวมาแลว สรุปวา หมายถึง การเส่ือม
กําลังการผลิตพืชในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ หรือท้ังสองอยางของท่ีดิน ในพื้นท่ีเพาะปลูกพืช พื้นท่ีการ
ใชประโยชนดานตาง ๆ และพื้นท่ีสาธารณประโยชน รวมท้ังพื้นท่ีปาไมตาง ๆ ดังนั้นมีผูใหความ
คิดเห็นในเร่ืองสาเหตุของการเส่ือมโทรมของท่ีดินไวมากมายหลายแนวคิดสรุปพอสังเขป ดังตอไปนี้ 
 

 1) แนวคิดท่ี 1 ของสมเจตต (2524) อางโดย กรมพัฒนาที่ดิน (2540) กลาวถึง สาเหตุท่ีทําให
ท่ีดินเส่ือมโทรม (Causes of Land Degradation) มี 9 ประการ ดังตอไปนี้ 

(1) การพังทลายของดิน (Soil Erosion) นับวาเปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเกิดท่ีดินเส่ือม
โทรม เพราะวาทําใหคุณภาพตาง ๆ ของดินเลวลง และเกิดข้ึนเปนบริเวณกวางขวาง การพังทลายของ
ดินเกิดข้ึนทุกแหงท่ีมีการใชท่ีดินทําการเพาะปลูก แตวาเกิดข้ึนมีความรุนแรงมากนอยแตกตางกัน 

(2) การสะสมเกลือตาง ๆ และดาง (Accumulation of Salts and Alkali) การพัฒนาแหลงน้ํา และ
การทําชลประทาน ซ่ึงถามีการวางแผน และมีการจัดการภายหลังการพัฒนาแลวไมดีเอาผูท่ีไมมีความรูจริง
มาปฏิบัติ ผลเสียท่ีตามมาของการพัฒนาแหลงน้ําและชลประทานแบบผิดหลักวิชาการ และไมรอบครอบ 
จะทําใหมีดินเกลือ หรือดินเค็ม การมีดินดาง และดินท่ีมีน้ําขังเกิดข้ึน FAO และ UNESCO ไดกลาววา
ปจจุบันพื้นท่ีมากกวา 50 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีชลประทานของโลกกลายเปนดินเส่ือมคุณภาพ เพราะวา
กลายเปนดินเกลือ ดินดาง และดินท่ีเปนน้ําขัง และปญหานี้มีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนมากทุกที 

(3) การท้ิงของเสียท่ีเปนอินทรียวัตถุลงบนดิน (The Disposal of Organic Wastes) ตัวอยางเชน 
การท้ิงขยะตามเมืองตาง ๆ และกรุงเทพฯ บนดิน ทําใหเกิดเชื้อโรค และสารท่ีเปนพิษเกิดข้ึน และสาร
เหลานี้จะไปปะปนกับน้ําท่ีผิวดิน หรือน้ําบาดาล 

(4) การท่ีดินมีเชื้อโรคตาง ๆ (Infectious Organisms) เพราะวาเช้ือโรคตาง ๆ และแมลงท่ีเปน
อันตรายตอคน ตอพืช และสัตว ยอมทําความเสียหายจํานวนมากแกคน พืชท่ีปลูกได ดังนั้นดินท่ีมีเช้ือ
โรคเหลานี้จึงไมเหมาะท่ีจะนํามาใชในการเพาะปลูกพืช หรือนํามาใชเปนท่ีอยูอาศัยแกประชาชน หรือ
เล้ียงสัตว ส่ิงเหลานี้จึงทําใหดินเส่ือมโทรม 

(5) การท้ิงอนินทรียสารท่ีเปนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Inorganic 
Wastes) การท้ิงสารเหลานี้จากโรงงานอุตสาหกรรมลงไปบนดินทําใหดินเส่ือมโทรมได ตัวอยางเชน 
แกสตาง ๆ เชน ซัลเฟอรไดออกไซด ฟลูโอไรด ทําใหดินนั้นไมสามารถจะใชปลูกพืชได หรือไมสามรถ
จะนําไปใชทําอะไรได จึงทําใหท่ีดินเกิดการเส่ือมโทรม เพราะไมสามารถจะใชทําประโยชนอะไรได 
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(6) การท้ิงยากําจัดศัตรูพืชลงไปในดิน (Pesticides) มียาปราบศัตรูพืชหลายชนิดเม่ือใสลงไปใน
ดินแลวจะคงตัวอยูนาน เชนพวก Chloronated Hydrocarbon จะทนทานตอการสลายตัวมากกวาพวก 
Organo-Phosphates การมียาปราบศัตรูพืชเหลานี้สะสมอยูในดินนานอาจเปนอันตรายตอคนได จากการ
รายงานของกองวิจัยวัตถุมีพิษ รายงานวา การเก็บตัวอยางดินในพื้นท่ีตาง ๆ ของประเทศไทยมาวิเคราะห
เม่ือป พ.ศ.2516 โดยเก็บตัวอยางดินจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 317 
ตัวอยาง พบวัตถุมีพิษตกคางอยูถึง 124 ตัวอยาง และในป พ.ศ.2517 ทําการตรวจวิเคราะหดิน 92 ตัวอยาง 
ในป พ.ศ.2518 จํานวน 168 ตัวอยาง ก็ยังพบวามีสารพิษตกคางในดินอยูเปนจํานวนมากเชนกัน สําหรับน้ํา
ท่ีผิวดิน และตะกอนก็พบวามีสารพิษตกคางอยูเหมือนกัน เชนในป พ.ศ.2516 ไดเก็บตัวอยางน้ําจากแมน้ํา
สําคัญทุกสายท่ีไหลผานพื้นท่ีเพาะปลูกจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จํานวน 150 ตัวอยาง 
พบวามีวัตถุมีสารพิษตกคางอยู 69 ตัวอยาง และในป พ.ศ.2517 ไดเก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําสําคัญท่ัว
ประเทศจํานวน 126 ตัวอยาง ตรวจพบสารมีพิษมากนอยแตกตางกันไปตามสภาพท่ีเก็บตัวอยางน้ํา และใน 
พ.ศ.2518 ก็มีการเก็บตัวอยางน้ําเชนเดียวกัน และพบวามีสารพิษตกคางมากข้ึนเร่ือย ๆ สําหรับตะกอนนั้น
เก็บมา 88 ตัวอยาง และพบวามีสารพิษตกคางอยูถึง 76 ตัวอยาง จากท่ีกลาวมาแลวจะเห็นวาในดิน และนํ้า
ของประเทศไทยมีสารเปนพิษเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  ควรที่ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของเร่ืองนี้ควรดําเนินการแกไขกอนท่ีจะ
เกิดผลเสียหายรายแรงแกชีวิตของประชาชนคนไทยผูรูเทาไมถึงการ 

(7) สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials) ไดแก การท้ิงสารท่ีมีกัมมันตภาพรังสีลง
ไปในดิน ซ่ึงจะเปนอันตรายตอคน และสัตวเล้ียง ยอมทําใหดินเส่ือมโทรมได ดังนั้นการท้ิง หรือกําจัด
วัสดุกัมมันตภาพรังสีเหลานี้ควรจะทําใหเกิดความปลอดภัย ไมควรจะท้ิงแบบขยะ หรือของเสียอ่ืน ๆ 
เชน น้ําเสียจากสถานท่ีตางๆ เปนตน อยางไรก็ตามปญหาดินเส่ือมโทรมจากสารเหลานี้ยังมีนอยมาก 

(8) การท้ิงโลหะหนัก (Heavy Metals) ลงไปในดิน โลหะหนักบางธาตุ เชน ตะกั่ว ปรอท ซ่ึง
ท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดอันตรายแกประชาชนท่ีอยูอาศัยใกลเคียงกับโรงงานเหลานี้ข้ึน
แลวในประเทศไทย และในประเทศญ่ีปุน เปนตน ดังนั้นการท้ิงโลหะหนักลงในดินควรกระทําดวย
ความระมัดระวัง นอกจากนี้โลหะหนักบางธาตุยังเปนพิษแกพืชดวย ทําใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตได
ดี จึงทําใหดินนั้นเส่ือมโทรม 

(9) การใสปุยเคมีลงไปในดิน (Fertilizers) การใสปุยเคมีลงไปในดินทําใหดินเส่ือมโทรมได 
ถาใสจํานวนมาก หรือใสติดตอกันเปนเวลานานทําใหดินเส่ือมได คือดินเปนกรดมากข้ึน ดินเปนเกลือ
มากข้ึน ทําใหสภาพทางฟสิกสของดินเสีย ดังนั้นการใสปุยเคมีลงไปในดินจําเปนตองมีการจัดการท่ีดิน 
และถูกตอง เชน เม่ือใสปุยท่ีทําใหดินเปนกรดมากข้ึนควรแนะนําใหมีการใสปูนดวย หรือควรจะหาวิธี
ใสปุยอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นวาการใสปุยแมวาจะทําผลผลิตพืชเพิ่มข้ึน แตถามีการใชอยาง
ไมระมัดระวังก็ทําใหดินเส่ือมโทรมได 
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2) แนวคิดท่ี 2 ของ FAO (2532) อางโดย พิพัฒน (2533) ความเส่ือมโทรมของท่ีดินเปนผลมา
จาก 

1. การชะลางโดยน้ํา หรือลม 
2. ดินเค็ม 
3. ดินชุมน้ํา 
4. การดูดเอาอาหารจากดิน 
5. การสูญเสียโครงสรางท่ีดีของดิน 
6. การเปนทะเลทราย 
7. พื้นท่ีท้ิงรางไมไดใชประโยชน กอใหเกิดมลภาวะแกส่ิงแวดลอม 

 

3) แนวคิดท่ี 3 ของคณะกรรมการที่แตงตั้งจากการประชุมสมัชชาสภามติสหประชาชาติ ตาม
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย อางโดย อัษฎาพร และเนาวรัตน (2543) 
กลาววา การเส่ือมโทรมของท่ีดินมีสาเหตุมาจาก 

1. การชะลางพังทลายของดินท่ีเกิดจากลม และนํ้า 
2. ความเส่ือมโทรมในดานคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
3. การสูญเสียกําลังผลิตทางเศรษฐกิจของทรัพยากรดิน 
4. การสูญเสียพืชพรรณโดยธรรมชาติ 

 

4) แนวคิดท่ี 4 ของประภาศรี  และคณะ (2549)  กลาววา สภาวะการเส่ือมโทรมของดินอัน
เนื่องมาจากการใชพื้นท่ีดินเปนระยะเวลานาน ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชในดินลดลง หรือ
เกิดสภาพส่ิงแวดลอมไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชซ่ึงมีสาเหตุ 4 ประการ คือ 1.ขาดส่ิงปก
คลุมผิวดินจึงเกิดการชะลางพังทลายของดินและการสลายตัวของอินทรียวัตถุเร็วข้ึน  2.ขาดแหลง
อินทรียวัตถุเพราะไมมีการใสเพิ่มเติม  3.การสูญเสียหนาดินเปนผลตอเนื่องจาก 2 ขอแรก  4.เม่ือไมมี
วัสดุคลุมดินเม็ดดินจะแตกเปนอนุภาคที่เล็กลงเน่ืองจากแรงปะทะของเม็ดฝนทําใหน้ําไหลบาหนาดิน
มากข้ึน ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินรุนแรงข้ึน 
 

5) แนวคิดท่ี 5 ของสนาน (2525) กลาวถึง สาเหตุการเส่ือมโทรมของท่ีดินไวดังตอไปนี้ 
1. การปลูกพืชแลวเก็บผลผลิตออกไปจากนั้นก็ทําการเพาะปลูกใหมแลวก็เก็บผลผลิต

ออกไปอีก ซํ้า ๆ  กันติดตอกันทุก ๆ ป การที่เราเอาผลผลิตออกไปไมวาจะเปนดอก ผล 
หรือแมแตลําตนท่ีถอนท้ิงออกจากแปลงปลูกพืช เทากับเอาความอุดมสมบูรณของดิน
ออกไปนั้นเอง 

2. การชะลางดินโดยน้ําฝน ท่ีเกิดในพื้นท่ีราบ หรือเกือบราบเรียบ น้ําฝนจะชะลางธาตุ
อาหารใหอยูในรูปของสารละลาย และไหลลงไปในดินตามชองวางตาง ๆ ของดิน ถา
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น้ําดังกลาวไหลลึกออกนอกบริเวณท่ีรากพืชหยั่งถึง ทําใหพืชไมสามารถนําธาตุอาหาร
เหลานี้กลับมาใชไดอีก เปนการสูญเสียความอุดมสมบูรณทางหนึ่ง 

3. การชะลางดินโดยน้ําฝน ท่ีเกิดในพ้ืนท่ีลาดเท ท่ีมีความลาดเอียง เปนการสูญเสียท้ัง
แนวดิ่งตามขอ 2 และสูญเสียความอุดมสมบูรณไปกับน้ําไหลบาบนผิวดิน การเกิดการ
ชะลางในพ้ืนท่ีลาดเทนี้ นอกจากทําใหเกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณแลว ยัง
กอใหเกิดการสูญเสียหนาดิน ทําใหกลายเปนดินต้ืน หินโผลอีกดวย 

 
สรุป  สาเหตุของการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินจากกรอบแนวความคิดของหนวยงาน/

สถาบัน/นักวิชาการตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลว พบวา มีสาเหตุ 15 ประการ ดงัตอไปนี้ 
สาเหตุท่ี 1  เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน 
สาเหตุท่ี 2  เกิดความเปนกรดในดิน 
สาเหตุท่ี 3  การเกิดปญหาความเค็มท่ีแพรกระจายมาจากแหลงเกลือตาง ๆ 
สาเหตุท่ี 4  มาจากการที่พืชดูดธาตุอาหารจากดินไปใชในการสรางการเจริญเติบโตและผลผลิต 
สาเหตุท่ี 5  การปลูกพืชชนิดและพันธุเดียวกันตลอดเวลา โดยไมเปล่ียนพืชท่ีปลูก 
สาเหตุท่ี 6  เกิดจากอินทรียวัตถุในดินถูกจุลินทรียยอยสลายหมดไปตามธรรมชาติ 
สาเหตุท่ี 7  เกิดจากปญหาขาดแคลนนํ้าเปนเวลานาน จนพืชพรรณข้ึนไมได ทําใหผิวดินขาด

ส่ิงปกคลุมดิน 
สาเหตุท่ี 8  เกิดจากปญหาดินแฉะ หรือน้ําทวมเปนเวลานาน 
สาเหตุท่ี 9  การเกิดช้ันดาน หรือแผนแข็งใตดิน 
สาเหตุท่ี 10 เกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพ้ืนท่ี 
สาเหตุท่ี 11 เกิดการปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักจากการทําอุตสาหกรรม 
สาเหตุท่ี 12 การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเปนเวลานานอยางตอเนื่องโดยไมมีการใสปุยหมัก ปุย

คอก หรืออินทรียวัตถุ  
สาเหตุท่ี 13 สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials) 
สาเหตุท่ี 14 การทิ้งของเสียท่ีเปนอินทรียวัตถุลงในดิน 
สาเหตุท่ี 15 การที่ดินมีเช้ือโรคตาง ๆ 
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ประมวลภาพตัวอยาง และรายละเอียด สาเหตุการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
สาเหตุท่ี 1 เกิดจากการชะลางพังทลายของ

ดินท่ีถูกน้ําฝน และนํ้าไหลบาชะลางพัดพาเอา
หนาดิน ธาตุอาหารพืช และความอุดมสมบูรณ
ของดินออกจากพื้นท่ีเพาะปลูกไปสูท่ี ๆ ตํ่ากวา
ทุก ๆ ป จนกระท่ังบางแหงกลายเปนพื้นท่ีดิน
ต้ืนท่ีเต็มไปดวยหิน กรวด ลูกรัง หรือรุนแรง
ขนาดเหลือแตพื้นท่ีหินโผลโดยท่ัวไปก็มี ความ 

 
เส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีมีสาเหตุมาจากการ

ชะลางพังทลายของดินไปกับน้ําไหลบา ทํา
ความเสียหายแกพื้นท่ีเพาะปลูกพืช เล้ียงสัตว ท่ี
อยู อ า ศั ย  พื้ น ท่ีสาธารณะต า ง  ๆ  รวม ท้ั ง
ส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออมอยาง
รุนแรงและกวางขวาง   

 
 
 

ลักษณะของการเส่ือมโทรมของท่ีดินอันเนื่องมาจากการชะลางพังทลายของท่ีดินนี้ แบง
ออกเปน 

1) สูญเสียสวนท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุดของดิน อันไดแก หนาดินท่ีประกอบดวย อินทรียวัตถุ ธาตุ
อาหารพืชและอนุภาคดินท่ีมีขนาดเล็กๆ ไดแก Clay กับ Silt ทําใหเนื้อดินกลายเปนดินทรายท่ีมี
ประสิทธิภาพในการอุมน้ําและดูดซับธาตุอาหารเลวลง เปนผลทําใหปริมาณธาตุอาหารพืช รวมท้ัง        
จุลินทรีย และแบคทีเรียท่ีมีประโยชนตอพืชในดินลดลง บางพื้นท่ีหนาดินถูกน้ําพัดพาหายไปกลายเปน
พื้นท่ีดินต้ืน ดินลูกรังเต็มไปดวยเศษหิน หรือพื้นท่ีหินโผลจนใชเพาะปลูกพืชไมไดอีกเลยก็มี แบงเปน 
 1.1 การสูญเสียหนาดินจากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
     มนู  และคณะ (2540) ไดทําการศึกษา วิเคราะหการสูญเสียดินจากพื้นท่ีเพาะปลูก พบวา 
 1.1.1 ภาคเหนือ พื้นท่ีปลูกถ่ัวลิสง สูญเสียดินสูงสุดเทากับ 26.9 ตันตอไรตอป รองลงมาไดแก
พื้นท่ีปลูกปอ เทากับ 25.37 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแกพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง เทากับ 23.53 ตันตอ
ไรตอป พื้นท่ีปลูกขาวสูญเสียดินนอยท่ีสุด เทากับ 0.11 ตันตอไรตอป เทานั้น ดูตารางท่ี 6 หนาถัดไป
ประกอบ 

ภาพจาก  : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 18 พ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังท่ีถูกนํ้ากัดชะพัดพา 

ภาพจาก  : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 19 หนาดินถูกน้ําฝนและน้ําไหลบาชะลางพัดพาเอาสวนท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุดของดินหายไป 
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 1.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง เทากับ 18.02 ตัน
ตอไรตอป รองลงมาไดแกพื้นท่ีปลูกขาวฟาง เทากับ 15.56 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นท่ีปลูกปอ 
เทากับ 14.21 ตันตอไรตอป สูญเสียดินตํ่าสุดคือพื้นท่ีเพาะปลูกขาว เทากับ 0.1 ตันตอไรตอป ดูตารางท่ี 7 
หนาถัดไปประกอบ 
 1.1.3 ภาคกลาง สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นท่ีปลูกถ่ัวลิสง เทากับ 22.13 ตันตอไรตอป รองลงมา
ไดแกพื้นท่ีปลูกปอ เทากับ 20.07 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง เทากับ 15.04 
ตันตอไรตอป สูญเสียดินตํ่าสุดคือพื้นท่ีเพาะปลูกขาว เทากับ 0.05 ตันตอไรตอป ดูตารางท่ี 6 หนาถัดไป
ประกอบ 
 1.1.4 ภาคตะวันออก สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นท่ีปลูกมะพราว เทากับ 22.87 ตันตอไรตอป 
รองลงมาไดแกพื้นท่ีปลูกถ่ัวเขียว เทากับ 19.15 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นท่ีปลูกกาแฟ เทากับ 
17.28 ตันตอไรตอป สูญเสียดินตํ่าสุดคือพื้นท่ีเพาะปลูกขาว เทากับ 0.08 ตันตอไรตอป ดูตารางท่ี 6 หนา
ถัดไปประกอบ 
 1.1.5 ภาคใต สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นที่ปลูกขาวฟาง เทากับ 24.12 ตันตอไรตอป รองลงมา
ไดแกพื้นท่ีปลูกพืชไร เทากับ 17.88 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นท่ีปลูกขาวโพด เทากับ 16.97 ตัน
ตอไรตอป สูญเสียดินตํ่าสุดคือพื้นที่เพาะปลูกขาว เทากับ 0.17 ตันตอไรตอป ดูตารางท่ี 6 หนาถัดไป
ประกอบ 
 

1.2 การสูญเสียอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืช 
มนู  และคณะ (2540) ไดทําการศึกษาการสูญเสียธาตุอาหารพืชไปจากดินอันเนื่องจากการ

สูญเสียหนาดินในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตางๆ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปุยท่ีเกษตรกรจะตอง
ใสชดเชยลงไปในดิน เพื่อใหธาตุอาหารในดินไมลดลง ผลการวิจัยสรุปพอสังเขปดังตอไปนี้ ดูตารางท่ี 
2.4 หนาถัดไป 

1.2.1 การสูญเสียอินทรียวัตถุ (Organic Matter ; OM) เปนรายภาคตอไปนี้ 
ภาคเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกปอเทากับ 693.26 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 

ถ่ัวลิสงเทากับ 627.42กิโลกรัมตอไร อันดับสาม มันสําปะหลังเทากับ 514.76กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 3.30 กิโลกรัมตอไร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกขาวฟางเทากับ 274.16 กิโลกรัม
ตอไร รองลงมาไดแก ฝายเทากับ 248.14 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ถ่ัวเขียวเทากับ 202.02 กิโลกรัมตอไร 
นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 2.05 กิโลกรัมตอไร 

ภาคกลาง สูญเสียมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปลูกปอเทากับ 318.88 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ขาวฟางเทากับ 276.96 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม มันสําปะหลังเทากับ249.37 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 0.87 กิโลกรัมตอไร 
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ภาคตะวันออก สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกมะพราวเทากับ 651.78 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมาไดแก ปอเทากับ 583.30กิโลกรัมตอไร อันดับสามถ่ัวเขียว เทากับ 570.66กิโลกรัมตอไร นอย
ท่ีสุด ขาวเทากับ 1.98 กิโลกรัมตอไร 

ภาคใต สูญเสียมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปลูกพืชไรเทากับ 300.15 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ขาวฟางเทากับ 289.43 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวโพดเทากับ 205.98 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาว
เทากับ 5.36 กิโลกรัมตอไร 

1.2.2 การสูญเสียธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P)  เปนรายภาคตอไปนี้ 
ภาคเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกปอเทากับ 0.45 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 

ขาวฟางเทากับ 0.32 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ถ่ัวลิสงเทากับ 0.30 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 
0.007 กิโลกรัมตอไร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปลูกฝายเทากับ 0.79 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมาไดแก ปอเทากับ 0.26 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ขาวฟางเทากับ 0.20 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 0.001 กิโลกรัมตอไร 

ภาคกลาง สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกถ่ัวเขียวเทากับ 0.23 กิโลกรัมตอไร รองลงมา
ไดแก มันสําปะหลังเทากับ 0.14 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม พืชไรเทากับ 0.13 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 0.0007 กิโลกรัมตอไร 

ภาคตะวันออก สูญเสียมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเทากับ 7.96 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมาไดแก ปอเทากับ 0.27 กิโลกรัมตอไร อันดับสามฝาย เทากับ 0.23 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาว
เทากับ 0.0007 กิโลกรัมตอไร 

ภาคใต สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกขาวฟางเทากับ 0.64 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ออยเทากับ 0.42 กิโลกรัมตอไร อันดับสามปาลมน้ํามันเทากับ 0.18 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 
0.001 กิโลกรัมตอไร 

1.2.3 การสูญเสียธาตุอาหารโปแตสเซียม (K)  เปนรายภาคตอไปนี้ 
ภาคเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังเทากับ 3.03 กิโลกรัมตอไร 

รองลงมาไดแก ถ่ัวลิสงเทากับ 2.85 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ปอเทากับ 2.50 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 0.01 กิโลกรัมตอไร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกขาวฟางเทากับ 1.50 กิโลกรัมตอ
ไร รองลงมาไดแก ฝายเทากับ 1.13 กิโลกรัมตอไร อันดับสามถ่ัวเขียวเทากับ 1.10 กิโลกรัมตอไร นอย
ท่ีสุด ขาวเทากับ 0.005 กิโลกรัมตอไร 
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ภาคกลาง สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกปอเทากับ 1.90 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ขาวฟางเทากับ 1.57 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ฝายเทากับ 1.26 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 
0.009 กิโลกรัมตอไร 

ภาคตะวันออก สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกถ่ัวเขียวเทากับ 2.66 กิโลกรัมตอไร รองลงมา
ไดแก ปอเทากับ 2.40 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวฟางเทากับ 2.31 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 
0.004 กิโลกรัมตอไร 

ภาคใต สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกขาวฟางเทากับ 0.84 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
มันสําปะหลังเทากับ 0.72 กิโลกรัมตอไร อันดับสามออยเทากับ 0.66 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาว
เทากับ 0.02 กิโลกรัมตอไร 

1.2.4. ปริมาณปุยยูเรียท่ีตองใสชดเชยเพื่อทดแทนธาตุอาหารพืชท่ีหายไปจากการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ ตามท่ีกลาวมาแลว ขางตน 

ภาคเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกปอเทากับ 75.36 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ถ่ัวลิสงเทากับ 68.20 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวฟางเทากับ 65.77 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 
0.36 กิโลกรัมตอไร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกขาวฟางเทากับ 29.8 กิโลกรัมตอ
ไร รองลงมาไดแก ฝายเทากับ 26.97 กิโลกรัมตอไร อันดับสามถ่ัวเขียวเทากับ 21.96 กิโลกรัมตอไร นอย
ท่ีสุด ขาวเทากับ 0.22 กิโลกรัมตอไร 

ภาคกลาง สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกปอเทากับ 34.66 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ขาวฟางเทากับ 30.10 กิโลกรัมตอไร อันดับสามมันสําปะหลังเทากับ 27.11 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาว
เทากับ 0.09 กิโลกรัมตอไร 

ภาคตะวันออก สูญเสียมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปลูกมะพราวเทากับ 3.03 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมาไดแก กาแฟเทากับ 2.85 กิโลกรัมตอไร อันดับสามปอเทากับ 2.50 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 0.21 กิโลกรัมตอไร 

ภาคใต สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกพืชไรเทากับ 32.62 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
มะพราวเทากับ 32.01 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวฟางเทากับ 31.46 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาว
เทากับ 0.58 กิโลกรัมตอไร 
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ตารางท่ี 6 การสูญเสียดินและธาตุอาหารพืชไปกับการชะลางพังทลายของดิน เม่ือเทียบเปนปุยเคมีรูปตาง ๆ 
ท่ีตองใสเพิ่มลงไปในดินทดแทนธาตุอาหารที่สุญเสียไป (มนู  และคณะ, 2540) 

 

พืช การสูญเสียดิน ธาตุอาหาร (กิโลกรัมตอไร) เทียบเปนปุย (กิโลกรัมตอไร) 
ตันตอ ไรตอ ป OM P K ยูเรีย ซุปเปอรฟอสเฟต โปแตสเซี่ยมคลอไรด 

ภาคเหนือ 
ขาว        0.11 3.30 0.007 0.01 0.36 0.004 0.02 
พืชไร 14.95 327.89 0.15 1.85 35.64 0.86 3.71
ขาวโพด 15.74 354.24 0.16 2.00 38.50 0.95 4.01
ออย 16.19 339.90 0.17 1.92 36.94 0.97 3.85
ขาวฟาง 19.71 605.03 0.32(2) 1.99 65.77(3) 1.83(2) 3.99
ถั่วเขียว 4.64 88.97 0.03 0.39 9.67 0.17 0.78
ถั่วเหลือง 9.55 196.46 0.10 1.00 21.35 0.57 2.01
มันสําปะหลัง 23.53(3) 514.76(3) 0.26 3.03(1) 55.95 1.49 6.08(1) 
ถั่วลิสง 26.90(1) 627.42(2) 0.30(3) 2.85(2) 68.20(2) 1.72(3) 5.72(2) 
ฝาย 16.09 446.14 0.26 1.39 48.49 1.49 2.79
ปอ 25.37((2) 693.26(1) 0.45(1) 2.50(3) 75.36(1) 2.58(1) 5.39(3) 
สัปปะรด 0.87 22.90 0.02 0.11 2.49 0.11 0.22

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาว 0.10 2.05 0.001 0.005 0.22 0.006 0.01
พืชไร 13.96 144.71 0.10 0.73 15.73 0.57 1.46
มันสําปะหลัง 18.02(1) 171.79 0.13 0.86 18.67 0.74 1.73
ออย 11.80 86.90 0.06 0.43 9.44 0.34 0.85
ขาวโพด 14.20 168.45 0.10 0.85 18.31 0.57 1.71
ขาวฟาง 15.56(2) 274.16(1) 0.20(3) 1.50(1) 29.8(1) 1.14(3) 3.01(1) 
ถั่วเหลือง 10.05 117.15 0.13 0.97 12.73 0.74 1.95
ถั่วเขียว 9.42 202.02(3) 0.06 1.10(3) 21.96(3) 0.34 2.21(3) 
ถั่วลิสง 10.38 185.88 0.11 0.95 20.20 0.63 1.90
ปอ 14.21(3) 134.63 0.26(2) 0.72 14.63 1.49(2) 1.44
สัปปะรด 13.81 58.12 0.07 0.21 6.32 0.40 0.42
ฝาย 13.63 248.14(2) 0.79(1) 1.13(2) 26.97(2) 4.52(1) 2.27(2) 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

พืช การสูญเสียดิน ธาตุอาหาร (กิโลกรัมตอไร) เทียบเปนปุย (กิโลกรัมตอไร) 
ตันตอ ไรตอ ป OM P K ยูเรีย ซุปเปอรฟอสเฟต โปแตสเซี่ยมคลอไรด 

ภาคกลาง 
ขาว        0.05 0.87 0.0007 0.009 0.09 0.004 0.02
พืชไร 10.91 197.83 0.13(3) 1.05 21.50 0.74(3) 2.11
ขาวโพด 9.34 207.02 0.07 1.17 22.50 0.40 2.35
ออย 9.87 108.37 0.09 0.39 11.78 0.51 0.78
ขาวฟาง 14.22 276.96(2) 0.11 1.57(2) 30.10(2) 0.63 3.15(2) 
ถั่วเขียว 5.97 120.63 0.23(1) 0.52 13.11 1.32(1) 1.04
ถั่วเหลือง 7.88 145.99 0.04 0.08 15.87 0.23 1.61
มันสําปะหลัง 15.04(3) 249.37(3) 0.14(2) 1.24 27.11(3) 0.80(2) 2.49
ถั่วลิสง 22.13(1) 205.40 0.09 0.70 22.33 0.51 1.40
ฝาย 10.72 210.34 0.07 1.26(3) 22.86 0.40 2.53(3) 
ปอ 20.07(2) 318.88(1) 0.11 1.90(1) 34.66(1) 0.63 3.81(1) 

ภาคตะวันออก 
ขาว        0.08 1.98 0.0007 0.004 0.21 0.51 0.02
พืชไร 12.94 239.64 0.09 0.80 26.65 0.51 1.61
ขาวโพด 12.14 199.02 0.10 0.71 21.63 0.57 1.42
ออย 9.16 151.55 0.08 0.53 16.47 0.46 1.06 
ขาวฟาง 14.02 544.92 0.21 2.31(3) 59.23 1.20 4.62 
ถ่ัวเขียว 19.15(2) 570.66(3) 0.06 2.66(1) 62.03 0.34 5.34(1) 
ถ่ัวเหลือง 8.22 277.76 0.14 0.84 30.19 0.08 1.69(2) 
มันสําปะหลัง 9.41 181.38 0.10 0.17 19.72 0.57 1.42 
ถ่ัวลิสง 9.10 388.87 0.18 1.60 42.27 1.03 3.21 
ฝาย 11.38 486.08 0.23(3) 2.00 52.83 1.31(3) 4.01(3) 
ปอ 13.76 583.30(2) 0.27(2) 2.40(2) 63.40(3) 1.55(2) 4.82 
ยางพารา 1.94 47.66 7.96(1) 0.14 5.18 45.6(1) 0.28 
ปาลมน้ํามัน 5.13 141.23 0.02 0.42 15.35 0.11 0.84 
มะพราว 22.87(1) 651.78(1) 0.08 1.92 70.85(1) 0.46 3.85 
เงาะ 5.13 141.23 0.02 0.42 15.35 0.11 0.84 
มังคุด 5.67 144.40 0.02 0.36 15.70 0.11 0.72 
ผลไม 1.38 47.71 0.004 0.14 5.19 0.02 0.28 
กาแฟ 17.28(3) 634.36 0.05 1.81 68.95(2) 0.29 3.63 
ทุเรียน 4.58 168.06 0.02 0.48 18.27 0.11 0.96 
ทุงหญา 11.0 403.7 0.04 1.15 43.88 0.22 2.31 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

พืช การสูญเสียดิน ธาตุอาหาร (กิโลกรัมตอไร) เทียบเปนปุย (กิโลกรัมตอไร) 
ตันตอ ไรตอ ป OM P K ยูเรีย ซุปเปอรฟอสเฟต โปแตสเซี่ยมคลอไรด 

ภาคใต 
ขาว        0.17 5.36 0.001 0.02 0.58 0.006 0.04 
พืชไร 17.88(2) 300.15(1) 0.12 0.80 32.62(1) 0.69 1.61 
ขาวโพด 16.97(3) 205.98(3) 0.42 0.66 22.39 2.41(2) 1.32 
ออย 16.94 205.62 0.42(2) 0.66(3) 22.35 2.41 1.32 
ขาวฟาง 24.12(1) 289.43(2) 0.64(1) 0.84(1) 31.46(3) 3.68(1) 1.69(2) 
ยางพารา 1.51 22.51 0.01 0.07 2.44 0.06 0.14 
ถ่ัวเหลือง 0.74 8.9 0.02 0.025 0.96 0.09 0.05 
มันสําปะหลัง 12.99 234.65 0.22 0.72(2) 25.51 1.31 1.45(3) 
ถ่ัวลิสง 3.29 42.56 0.04 0.20 4.62 0.23 0.40 
ฝาย 6.13 79.38 0.08 0.38 8.63 0.46 0.76 
ปอ 1.94 23.28 0.05 0.07 2.53 2.41 1.32 
มะพราว 16.53 294.48 0.08 0.90 32.01(2) 0.45 1.81(1) 
กาแฟ 16.58 190.30 0.09 1.01 20.68 0.51 2.03 
ปาลมนํ้ามัน 5.48 82.67 0.18(3) 0.28 8.98 1.03(3) 0.56 
เงาะ 12.46 81.54 0.02 0.27 8.86 0.11 0.54 
ทุเรียน 3.64 54.96 0.02 0.32 5.97 0.11 0.64 
ทุงหญา 9.12 69.46 0.03 0.46 7.55 0.17 0.92 
มังคุด 2.34 39.08 0.01 0.09 4.25 0.06 0.18 
ท่ีมา :  มนู  และคณะ (2540)  

 
นอกจากนี้ ประภาศรี และคณะ (2549) รายงานผลการทดลองการสูญเสียธาตุอาหารจากการ

พังทลายของดินในพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด ในชุดดินหุบกะพง ทดลองป 2544-2547 ท่ีศูนยบริการวิชาการ
ดานพืชและปจจัยการผลิตเพชรบุรี อําเภอชะอํา จ.เพชรบุรี พบวา แปลงวางเปลาไมไดปลูกสัปปะรด 
สูญเสีย N, P และ K มากท่ีสุดคือ 18, 12 และ 47 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เทียบเปนปุยยูเรีย (Urea) 
ทริฟเปลซุเปอรฟอสเฟต (TSP) และโพแทสเซ่ียมคลอไรด (KCL) เทากับ 39.1, 59.8 และ 94.4 กิโลกรัม
ตอไร (รวม 193 กิโลกรัมตอไร) ในขณะท่ีปลูกสับปะรดขวางแนวลาดเทแบบแถวคูระยะปลูก 100 x 50 
x 20 เซนติเมตร (8,533 ตันตอไร) สูญเสียธาตุ N , P และ K นอยท่ีสุดคือ 7, 4 และ 19 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ และท่ีระยะปลูก 100 x 50 x 20 เซนติเมตร (10,666 ตันตอไร) จะสูญเสียธาตุ N , P และ K คือ 
10, 5 และ 20 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
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 ดังนั้น การปลูกสับปะรดขวางความลาดเทจะลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการพังทลายของดินลง
ได 1.7 – 2.3 เทา (40.6 – 60.8 เปอรเซ็นต) เม่ือเปรียบเทียบกับการสูญเสียดินจากการปลอยใหแปลงวาง
เปลา 

2) การสูญเสียพื้นท่ีเพาะปลูก จากการชะลางพังทลายของดิน 
2.1 พื้นท่ีเพาะปลูกถูกน้ําชะลางจนเปนพื้นท่ีดินทรายจัดจนไมสามารถใชเพาะปลูกได 

 
 
 
 
 
 

 

2.2 การกลายสภาพเปนพื้นท่ีดินต้ืนหินโผลโดยท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 พื้นท่ีเต็มไปดวยรองลึก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพโดย: พิพัฒน  ไทยกลา  

ภาพจาก : WSCSD, China 1995 

   ภาพท่ี 20 พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีถูกน้ําชะลางจนมีสภาพ
เปนพื้นท่ีดินทรายจัดท่ีไมสามารถใชเพาะปลูกไดดี
เหมือนเดิมแลว 

ภาพท่ี 21 พื้นท่ีถูกชะลางจนกลายเปนพื้น
ท่ีดินต้ืน หินโผล โดยท่ัวไป 

ภาพท่ี 22 พื้นท่ีเต็มไปดวยรองลึก 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 2529 
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2.4 พื้นท่ีเกดิดนิถลม 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุท่ี 2 เกิดความเปนกรดในดิน ไดหลายกรณี 
ไดแก (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2549) 

(1) เกิ ดการสะสมของกรดในช้ันดิ นบนอัน
เนื่องมาจากการชะลางของน้ําฝนท่ีเกิดในแนวดิ่งท่ีเรียกวา 
การชะลางภายใน (Leaching) หมายถึง การท่ีแรธาตุอาหาร
พืชและอินทรียวัตถุถูกทําใหละลายแลวไหลลงสูสวนลาง
ของดินไปกับน้ําท่ีซึมลึกลงไปในดิน (Percolation water) 
การชะลางแบบนี้เกิดข้ึนเปนประจําและมีบทบาทมากใน
ธรรมชาติ ทําใหดินเกิดเปนกรดเนื่องจาก Ca++, Mg++ ถูกชะ
ลางไปสูดินช้ันลาง ดินช้ันบนจึงเหลือกรดกํามะถัน (So4

=) 
ซ่ึงแสดงฤทธ์ิเปนกรด พื้นท่ีท่ีดินมีปฏิกิริยาเปนกรดมีถึง 
98.4 ลานไร การท่ีพื้นท่ีดินเปนพื้นท่ีดินกรดมีผลตอ
ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจอยางมาก 
 

(2) พื้นท่ีท่ีเคยเปนทะเลเกาท่ีมีแรจาโรไซด และ
ถูกเปล่ียนมาเปนพื้นท่ีเพาะปลูก ท่ีเปนน้ํากรอย เปนตน 
จากรายงานของ กรมพัฒนาที่ดิน (2549) ดินเปรี้ยวจัดมี
เนื้อท่ี 4.2 ลานไร เทากับ 13เปอรเซ็นตของประเทศ 

(3) เกิดจากธรรมชาติของดินท่ีสภาพแวดลอม
เปล่ียนแปลงไป อาทิเชน พื้นท่ีดินพรุท่ีสูบน้ําออกไป 
 
 
 

ภาพที่ 25 พื้นท่ีท่ีเคยเปนทะเลเกาท่ีมีแรจาโรไซด  
ถูกเปลี่ยนมาเปนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเปนน้ํากรอย 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ภาพท่ี 24 ดินเปร้ียวในดินชุดรังสิต สังเกตสารจาโรไซท 
ที่มีสีเหลืองฟางขาวในความลึก 50-100 เซนติเมตร

ภาพจาก : กลุมดินเปรี้ยว  สวจ. 

ภาพท่ี 23 พื้นท่ีเกิดดินถลม 

www.siamvolunteer.com/autopagev4 



 

 

46

สาเหตุท่ี 3 การเกิดปญหาความเค็มท่ีแพรกระจาย
มาจากแหลงเกลือตาง ๆ เขามาในพื้นท่ี (กรมพัฒนาท่ีดิน, 
2549) ไดแก 1. น้ําใตดินเค็ม หรือน้ําไหลบาบนผิวดินมี
เ ก ลื อ ป ะ ป น อ ยู  ไ ด แ ก  ดิ น เ ค็ ม ใ น พื้ น ท่ี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคเหนือ หรือภาคอ่ืน ๆ ท่ีมีหิน
เกลืออยูใตดิน เรียกวาดินเค็มบก 

2. เกิดจากน้ําทะเลเคยทวมถึง หรือทวมถึงเปน
คร้ังคราวในปจจุบันเปนพื้นท่ีท่ีอยูชายฝงทะเล เรียกวา 
ดินเค็มชายทะเล 

 
สาเหตุท่ี 4 มาจากการท่ีพืชดูดธาตุอาหารจาก

ดินไปใชในการสรางการเจริญเติบโตและผลผลิต แลวไม
ใสปุยเพิ่มใหเพียงพอทดแทนสวนท่ีหายไป พิพัฒน 
(2528) กลาววา เม่ือเราปลูกพืชและตัดไปขาย ก็คือ ขาย
ความอุดมสมบูรณของดินออกไปดวยนั่นเอง และจาก
การศึกษาของ  ยงยุทธ  (2546)  พบวาปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนสูงสุดพบในเมล็ดถั ่ว เหลืองและถั ่ว เข ียว 
เทากับ 55 กิโลกรัมธาตุอาหารตอผลผลิตพืช 1 ตัน ถ่ัวลิสง
เทากับ 32 ขาวโพด 15.6 และขาว 15 กิโลกรัมธาตุอาหาร 

ตอผลผลิตพืช 1 ตัน ธาตุฟอสฟอรัสพบมากท่ีสุดในถ่ัวเขียวและถ่ัวเหลือง เทากับ 4 กิโลกรัมธาตุอาหาร
ตอผลผลิตพืช 1 ตัน ดังแสดงไวในตารางท่ี 2.5 ขางลาง แตในกรณีของพืชตระกูลถ่ัว ไนโตรเจนท่ีพบ
ในพืชมีท่ีมาจาก 2 ทาง คือจากดินและจากการที่จุลินทรียท่ีปมรากถ่ัวท่ีเรียกวา Rhizobium ตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศมาใหพืชตระกูลถ่ัวเอาไปใชประโยชนไดดวยและปมถ่ัวท่ีหลุดรวงในดิน ก็เปน
การเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนแกดินอีกทางหนึ่ง 

 

ตารางท่ี 7 ปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีพบในสวนประกอบของพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ  
กิโลกรัมธาตุอาหารตอผลผลิตพืช 1 ตัน 

พืช สวนของพืช N P K Ca Mg S 
ขาวโพด 
ขาว 
มันสําปะหลัง 
มันฝรั่ง 
ถั่วลิสง 
ถั่วเขียว 
ถั่วเหลือง 
ออย 

เมล็ด 
เมล็ด 
หัว 
หัว 
เมล็ด 
เมล็ด 
เมล็ด 
ลําตน 

15.6 
15.0 
1.7 
2.7 

32.0* 
55.0* 
55.0* 
1.1 

2.9 
2.8 
0.5 
0.3 
3.2 
4.0 
4.0 
0.2 

3.8 
3.8 
2.5 
3.6 
4.8 
17.0 
15.3 
1.1 

0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
1.6 
4.0 
2.7 
0.2 

0.9 
1.0 
0.2 
0.3 
1.6 
3.0 
2.7 
0.3 

1.3 
0.8 
0.2 
0.3 
1.2 
2.0 
2.0 
0.2 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 26 พืน้ท่ีท่ีดินท่ีเกดิปญหาความเค็ม

ภาพจาก : นงคราญ  มณีวรรณ 
ภาพท่ี 27 ผลผลิตของขาวโพดท่ีไดจากพืช
ดูดธาตุอาหารจากดิน 

ท่ีมา : ยงยุทธ   (2546)
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 สรสิทธ์ิ  (2535) อางโดยกรมพัฒนาท่ีดิน (2540) กลาววา ผลผลิตขาวในนาหนึ่งตัน จะทําให
ดินสูญเสียปุยไนโตรเจน (N) ไปจํานวน 20 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 11 กิโลกรัมและโปแตสเซียม ในรูป 
K2O จํานวน 27 กิโลกรัม ซ่ึงควรจะตองชดเชยโดยใสปุยเคมี 100 กิโลกรัม หรือปุยอินทรีย จํานวน 
4,000 กิโลกรัม จึงจะสมดุลกับท่ีสูญเสียไป แตเกษตรกรไดใสปุยทดแทนในอัตราท่ีตํ่ามาก จึงมีผลทําให
ความอุดมสมบูรณของดินลดลง ในขณะเดียวกัน ในกรณีของพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ ขาว 
ออย ขาวโพด และมันสําปะหลัง ในป 2519 ไดดูดซึมปุยในดินติดไปกับผลผลิตจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก 68.8 
ลานไร จํานวน 549,900 ตันของธาตุอาหาร (N + P2O + K2O) แตใสคืนเพียง 118,200 ตันของธาตุอาหาร
หรือชดเชยในอัตราสวน 1 : 4.65 และในระหวางป 2525 – 2531 คาเฉล่ียของธาตุอาหารพืช (N + P2O + 
K2O) ท่ีสูญเสียไปมีจํานวนรวม 707,700 ตัน แตเกษตรกรใสปุยชดเชยเพียง 253,500 ตันเทานั้น หรือ
ชดเชยในอัตราสวน 1 : 2.79 ซ่ึงตํ่ากวาอัตราสวนการใสปุยชดเชยในป 2519 จึงทําใหพื้นท่ีการเกษตร
เส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

สาเหตุท่ี 5 การปลูกพืชชนิดและพันธุ
เดียวกันตลอดเวลา โดยไมเปล่ียนพืชท่ีปลูก ผลท่ี
ตามมาคือ ธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโต
ของพืชนั้น ๆ หมดไปจากดินถาไมเปล่ียนพืชไป
เปนพืชตางชนิดท่ีมีความตองการธาตุอาหารและ
ความยาวของรากพืชท่ีแตกตางกัน ก็เทากับดิน
นั้น ๆ ไมสามารถเพาะปลูกพืชชนิดนั้นใหได
ผลตอบแทนสูงตอไปไดท้ัง ๆ ท่ียังมีธาตุอาหาร
บางชนิดยังเหลืออยู แตเปนประโยชนแกพืชอ่ืนๆ 

ไมใชพืชนั้น ๆ โดยความยาวของรากพืชแตละชนิดดูไดจากภาพและตารางท่ี 6 หนาถัดไป จะเห็นวา ถา
ปลูกขาวโพดชนิดเดียวกันตลอดหลาย ๆ ป ดินต้ังแตผิวดินจนถึงความลึก 160 เซนติเมตร ปริมาณธาตุ
อาหารที่ขาวโพดตองการก็จะหมดไป และถาเกษตรกรยังปลูกขาวโพดตอไปอีก ผลท่ีตามมา คือ
ขาวโพดจะขาดธาตุอาหาร จําเปนตองใสปุยเพิ่มข้ึน ท้ัง ๆ ท่ีในดินนั้นยังมีธาตุอาหารพืชเหลืออยูเปน
จํานวนมากพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดอ่ืน รวมท้ังการปลูกพืชตระกลูถ่ัว และหญาบางชนิด
สลับกับพืชหลัก ยังเปนการเพ่ิมธาตุอาหารบางชนิด อาทิ ไนโตเจน รวมท้ังอินทรียวัตถุแกดินอีกดวย 
นอกจากนี้การปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอด โดยไมเปล่ียนพืชอ่ืนสลับบางเลย ทําใหเกิดการสะสมของ
โรคและแมลงท่ีเปนศัตรูของพืชชนิดนั้น ๆ มากยิ่ง ๆ ข้ึนอีกดวย 
 
 
 

ภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร 
ภาพท่ี 28 การเจริญเติบโตของขาวโพด 
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ตารางท่ี 8 ความลึกของรากพืชท่ีใชการไดเม่ือพืชเจริญเติบโตเต็มท่ี เม่ือปลูกในดินรวนท่ีเปนดินลึกและ
มีเนื้อดินสมํ่าเสมอตลอดช้ันความลึกของดิน 

 

พืช 
ความยาวของราก  

(เซนติเมตร ) 

 

พืช 
ความยาวของราก  

( เซนติเมตร ) 
อัลฟลฟา 
ถ่ัวเมล็ดยาว 
ถ่ัวตางๆ 
ถ่ัวเหลือง 
ฝาย 

90-80 
50-90 

50-125 
60-125 
75-170 

ยาสูบ 
หัวผักกาดหวาน 

ผักตางๆ 
หัวหอม 
ขาวโพด 

45-90 
60-125 
30-60 
30-75 
75-160 

แตงตางๆ 
แตงกวา 
สมเขียวหวาน 

30-60 
75-125 
120-150 

ขาวตางๆ 
องุน 
ออย 

60-150 
75-180 
75-180 

สมตางๆ 
มะเขือยาว 
พริกสด 
มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ 

100-200 
75-120 
40-100 
30-75 

40-100 

ทุงหญา 
คําฝอย 

สตรอเบอรี่ 
มะกอก 

60-100 
90-180 
20-30 

100-150 

ท่ีมา  สุรีย  (2519) อางโดยพิพัฒน  และคณะ (2545) 
 

สาเหตุท่ี 6 เกิดจากอินทรียวัตถุในดินถูกจุลินทรียยอยสลายหมดไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเขตรอนช้ืน อินทรียวัตถุถูกยอยสลายหายไป
เร็วและงายกวาเขตหนาว ปญหาการขาดอินทรียวัตถุ
ขอ ง ดิน  ท่ี เ ห็ น ได ชั ด เ จน คื อดิ นทร า ย ในภ าค
ตะวันออก เฉี ย ง เห นือ มี อินท รี ยวั ต ถุ ตํ่ า กว า  2 
เปอรเซ็นต เปนเนื้อท่ีกวางขวางถึง 191 ลานไร ตํ่ากวา 
1.5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 98.7 ลานไร ธวัชชัย (2530) 
อางโดย  กรมพัฒนาท่ีดิน  (2540)  การท่ีดินขาด
อินทรียวัตถุทําใหดินไมจับตัวเปนกอนและขาด
ชองวางในดินทําใหดินแนนขาดออกซิเจน ขาดส่ิงท่ี
จะดูดน้ําดูดปุยท่ีใสไปในดิน รวมท้ังทําใหดินมีลักษณะ
แข็ง เม่ือแหงและเละเม่ือเปยก 

 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 29 ดินขาดอินทรียวัตถุที่ถูกจุลินทรียยอย
สลายหมดไปตามธรรมชาติ 
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สาเหตุท่ี 7 เกิดจากปญหาการขาดแคลนนํ้าเปนเวลานาน จนพืชพรรณขึ้นไมได ทําใหผิวดิน
ขาดส่ิงปกคลุมดิน การท่ีดินขาดส่ิงปกคลุมเปนการเรง
ใหเกิดการชะลางพังทลายของดินในชวงฤดูฝนให
กวางขวาง และรุนแรงยิ่ง ๆ ข้ึนไป นอกจากจะเกิดการ
ชะลางหนาดินในฤดูฝนชวงฝนตกชุกแลว ในชวงฤดู
แลง การที่ผิวดินแหงและขาดสิ่งปกคลุมดินยังทําให
น้ําในดินไหลข้ึนมาดวยแรง Capillary ตามทอเล็ก ๆ 
ซ่ึงมาถึงผิวดิน น้ําก็ระเหยไปในอากาศ ถามีเกลือใต
ดิน เกลือท่ีน้ําพามาก็เกิดการสะสมท่ีผิวดินกลายเปน
ดินเค็มมีปญหาในการเพาะปลูกทันที 

 

สาเหตุท่ี 8 เกิดจากปญหาดินแฉะหรือน้ําทวมเปนเวลานาน อันเนื่องมาจากการสรางถนน 
สะพานหรือส่ิงกอสรางตาง ๆ ขวางทางไหลของน้ํา 
ทําใหเกิดน้ําทวมขัง นอกจากนั้น การที่น้ําทวมเปน
เวลานาน ทําใหดินขาดออกซิเจน เปนผลทําใหเศษพืช 
สัตวถูก จุลินทรียยอยสลายโดยกระบวนการไมใช
ออกซิเจน กอใหเกิดกาซพิษภายในดิน อาทิ ฟอสฟน 
มีเทน รวมทั้งไฮโดเจนซัลไฟด การที่น้ําทวมขังทําให
พืชพรรณท่ีข้ึนอยูตายไป เม่ือน้ําแหงทําใหดินขาดส่ิง
ปกคลุมดิน 
  
 

สาเหตุท่ี 9 การเกิดชั้นดาน หรือแผนแข็งใตดิน 
ท้ังเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย เปน
ตัวเรงช้ันดาน 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพจาก  :  สนง.ชลประทานท่ี3 (2544) 
ภาพท่ี 31 ดนิท่ีเกิดน้ําทวมเปนเวลานาน

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 30 ดนิขาดแคลนน้ํา จนพืชพรรณข้ึน
ไมได 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 32 ดินเกิดช้ันดานหรือแผนแข็งใตดนิ 
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ชนิดของดินดาน แบงตามการเกิด แบงเปน 
 1) เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

(1) เกิดตามธรรมชาติจากกระบวนการเกิดดินไดแก 
ช้ันดานท่ีมีแรเหล็ก หรือซิลิกาสูง หรือดินบน เปนดินทราย
แตดินลางเปนช้ันดินเหนียว หรือเปนแผนศิลาแลง เปนตน 

(2) การเกิดชะลางภายใน ในแนวด่ิง (Leaching) คือ 
การที่น้ําฝนละลายดินและอินทรียวัตถุท่ีผิวดินแลวซึมลงไป
ในดินตามชองวางของดิน อนุภาคดินขนาดเล็กท่ีไปกับน้ํา 
อาทิ อนุภาคดินเหนียว (Clay) และทรายแปง (Silt) จะลงไป
สะสมในดินลางใตช้ันไถพรวน ทําใหดินบริเวณความลึกใต
ช้ันไถพรวนจะเปนท่ีสะสมของอนุภาคทรายแปง (Silt) และ
ดินเหนียว (Clay) รวมท้ังอินทรียวัตถุ ทําใหชองวางในดิน
บริเวณนี้อุดตัน มีความหนาแนนสูงข้ึน ถาความหนาแนนรวม 

ของดินบริเวณดังกลาวสูงกวาปกติท่ีควรเปน คือสูงกวา 1.3 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ทําใหน้ํา อากาศ
ไหลเวียนผานไดยาก รวมท้ังรากพืชหยั่งทะลุลงไปไดยากข้ึน บางแหงหยั่งลงไมไดเลยก็มี Brady (           
) กลาวคือ ถาคาความหนาแนนของดิน (Bulk density, BD) มีคาต้ังแต 1.8 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตรข้ึน
ไป รากฝายซ่ึงนับวาเปนพืชท่ีมีรากลึกทนแลงไดดีชนิดหนึ่งไมสามารถแทงทะลุลงไปไดทําใหฝายไม
สามารถเจริญเติบโตไดตามปกติท่ีควรจะเปน เพราะหาอาหารและนํ้าไดนอย เปนตน 

2) เกิดจากมนุษยเปนตัวเรง ไดแก การไถพรวนบอย ๆ ในขณะดินเปยกหรือแหงเกินไป ทําให
โครงสรางของดินช้ันบนแตกกระจายหรือเสียไป กอใหเกิดผลเสีย 2 ประการคือ ประการท่ีหนึ่ง เปนการ
สงเสริมใหเกิดการชะลางภายในดินในแนวดิ่งท่ีทําใหเกิดการสะสมของอนุภาคทรายแปง และดินเหนียว
ในช้ันดินใตช้ันไถพรวน ใหเกิดความรุนแรงเพ่ิมข้ึนประการสอง น้ําหนักเคร่ืองจักรกลทําใหดินใตช้ันไถ
พรวนแนนข้ึนจนกลายเปนแผนแข็ง น้ํา อากาศ รากพืชหยั่งลงไปไมได ท่ีเรียกวา Plow pan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : กองสํารวจดิน 
ภาพท่ี 33 ดนิดาน 
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สาเหตุท่ี 10 เกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพื้นท่ี อาทิ พื้นท่ีนา ไร
สวน ถูกน้ําปาพรอมตะกอนดิน หิน กรวด ทราย มา
ถมพื้ น ท่ี เพาะป ลูก  ตั วอย า ง เชน เห ตุการณ ท่ี              
จ. อุตรดิตถ เม่ือวันท่ี 26 พ.ค. 2549 และ จ.แพร เม่ือ
วันท่ี 22 พ.ค. 2549 หลังเกิดภัยพิบัติน้ําปาและดิน
โคลนถลม พบวามีตะกอนดิน หิน กรวด ทราย 
ใบไม  กิ่ งไม  ถูกน้ํ าพัดพาลงมาทับถมในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกเปนจํานวนมาก บางแหงลึกถึง 1 เมตรก็มี  
ถาตะกอนมีจํานวนพอเหมาะเปนการเพิ่มความอุดม
สมบูรณแกดิน แตถาเปนจํานวนมากเกิดผลเสียหาย 
ดังรายงานของ 

คํารน  (2549) รายงานผลกระทบของตะกอนดินท่ีน้ําพัดพาไปทับถมในพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร
หลังการเกิดวิบัติภัยท่ีจังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดแพร ป 2549 ดังกลาวขางตน ดังนี้ ในสวนท่ีไมดําเนินการ
เปดหนาดินและทํารองระบายนํ้า ไมผลจะตายเกือบท้ังหมด ขณะท่ีในสวนท่ีกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการเปด
ตะกอนและทํารองระบายนํ้าไมผลรอดตายเปนจํานวนมาก ไมผลท่ีถูกตะกอนดินทับถมนาน 7 วัน พบวามีคา
ออกซิเจนท่ีละลายนํ้าในบริเวณรากพืช (Root zone) มีคาตํ่ามากโดยมีคาใกลศูนยหรือเปนศูนย สวนตะกอนดินท่ี
ไปทับถมในท่ีนา โดยปกติจะเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแกดิน แตปริมาณตะกอนท่ีมากเกินไป
ทําใหพื้นท่ีนาสูงขึ้นไมสามารถเก็บกักน้ําได พื้นนาสูงตํ่าไมสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ดินตะกอนท่ีมีทับถมจะมีทราย
แปงสูง เปนอุปสรรคตอการปกดําและการแตกกอ รวมท้ังดินจะแตกระแหงเม่ือแหง 

สวนความเสียหายท่ีคิดเฉพาะท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุตรดิตถ กรมพัฒนาท่ีดิน ชวยเหลือ 
แกไข ฟนฟูพื้นท่ีดวยวิธีการที่กลาวมาแลวขางตน พบวาดําเนินการแกไขจํานวน 7,055 ไร ความเสียหาย
แทจริงมากกวานี้ แตกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการไดตามขีดความสามารถและงบประมาณท่ีไดรับ ไดแก 
แปลงนาในพื้นท่ีลุมเสียหาย 1,877 ไร แปลงนาขาวตามรองหวยท่ีถูกดินทับถม จํานวน 1,889 ไร พื้นท่ี
สวนผลไม เทากับ 1,939 ไร จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นท่ีดินถลมและเส่ียงภัยตอดินถลม
เทากับ 1,350 ไร ดังแสดงไวในตารางท่ี 9  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : พิพัฒน  และคณะ 
ภาพท่ี 34 ดนิท่ีถูกหิน กรวด ทรายถูกน้ํา
พัดพามาทับถมพ้ืนท่ี 
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ตารางท่ี 9   สรุปผลการปฏิบัติงานการฟนฟูพื้นท่ีท่ีไดรับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยและดินถลม          
จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ.2549 (ความเสียหายอันเนื่องจากตะกอนดินมาทับถมในพ้ืนท่ีเพาะปลูก) 

ลําดับ
ท่ี 

 

กิจกรรม 
 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

เปาหมาย ผลงาน 
ไร รอยละ 

1 ปรับรูปแปลงนา พ้ืนที่นาขาวใน
พ้ืนที่ราบลุมที่ถูกตะกอนดินทับ
ถม > 25 เซนติเมตร 

หมู 1-11 ต.ฝายหลวง, หมู 1-9 
ตําบลชัยจุมพล, เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ 
อําเภอลับแล และ หมู 4,5,7,11 
ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

1,700 1,877 110.41 

2 ปรับรูปแปลงนาพื้นที่นาขาวตาม
รองหวยที่ถูกตะกอนดินและเศษ
วัสดุทับถม 

หมู 1,6,7,8,10,11,12 ตําบลนํ้าหมัน หมู 12  
ตําบลจริม หมู 1,3,5,6 ตําบลนางพญา อําเภอทา
ปลา  จังหวัดอุตรดิตถ 

1,800 1,889 104.94 

3 ขุดลอกตะกอนดินและทําทาง
ระบายน้ํา พ้ืนที่สวนผลไมที่ ถูก
ตะกอนดินและเศษวัสดุทับถม 

หมู 1-11 ตําบลแมพลู , หมู 1-10 ตําบลฝายหลวง,  
หมู 1-4 ตําบลนานกกก อําเภอลับแล และ 
หมู 4,7 ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ 

1,900 1,939 102.05 

4 จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าพ้ืน
ที่ดินถลมและเสี่ยงภัยตอดินถลม 

หมู 8,10 ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ 

1,200 1,350 112.50 

รวม 6,600 7,055 106.89 
ท่ีมา : ขอมูลจากแผน CD ของสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ    

 
สาเหตุท่ี 11 เกิดการปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักจากการทําอุตสาหกรรม หรือจาก

การใชสารเคมีในการปองกัน กําจัดโรค และแมลง
ศัตรูพืช อาทิ แคดเม่ียมจากการทําเหมืองแรสังกาสี 
ท่ีบานแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ท่ีเปน
ปญหาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําลังดําเนินการแกไข
ปญหามาต้ังแตป พ.ศ.2547 เปนตนมา เปนตน การ
ปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนัก ดังกลาว 
ทําใหผลผลิตท่ีไดเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัย
ของเกษตรกร เปนการลดคุณภาพของพืชท่ีใชเปน
อาหาร อาทิ ขาว พืชผัก ผลไม เปนตน 

 
 
 

ภาพจาก : http://web.ku.ac.th 
ภาพท่ี 35 การทําเหมืองแร บางชนิดบนพ้ืนที่สูง  
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สาเหตุท่ี 12 การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว 
โดยไมมีการใสปุยหมัก ปุยคอก หรืออินทรียวัตถุ 
เปนเวลานานอยางตอเนื่อง ทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนก็
จริงแตในระยะยาวดินจะกลายสภาพเปนกรด หรือ
ดินขาดอินทรียวัตถุ การที่ดินขาดอินทรียวัตถุจะทํา
ใหดินไมเกาะตัว แตกกระจายเม่ือแหงจะแข็ง แต
เม่ือถูกน้ําจะเละเหลวไมจับตัวเปนกอน ปุยเคมี
ไมใชวาไมดี แตการใชตองใชควบคูกับปุยคอก 
หรือปุยอินทรีย 

 

 
ส า เ ห ตุ ท่ี  1 3  ส า ร กั ม มั น ต ภ า พ รั ง สี 

(Radioactive Materials) จากการกลบฝงกากของ
วัสดุท่ีมีสารกัมมันตภาพรังสีในดินโดยขาดหลัก
วิชาการที่ถูกตอง 

 
 
 
สาเหตุท่ี 14 การทิ้งของเสียท่ีเปนอินทรียวัตถุ

ลงในดิน อาทิ การทิ้งขยะในเมืองตาง ๆ เกิดการแพร
ไปตามน้ํา ท้ังน้ําไหลบาบนผิวดินและใตดิน โดยน้ํา
เปนตัวแพรกระจายของสารเคมีสารพิษ และเช้ือโรค
ตาง ๆ ใหแกดินอยางกวางขวางมากนอยเพียงใด ข้ึน
กลับตามการไหลของน้ําดังกลาว 

 
 
สาเหตุท่ี 15 การที่ดินมีเช้ือโรค และศัตรูพืช

ตางๆ อาทิ ไสเดือนฝอย หรือแมลงศัตรูพืชตาง ๆ 
 
 
 
 

ภาพจาก : www.praphansarn.com/new/forum 
ภาพท่ี 37 โรงงานไฟฟาพลังงานปรมณู 

ภาพจาก : http://www.kpr-pk.com/mages 
ภาพท่ี 36 ปุยเคมี  

ภาพจาก : www.saveoursea.net 
ภาพท่ี 38 บอกลบฝงขยะ 

ภาพจาก : www.oard1.org/techniquestory 

ภาพที่ 39 รากพืชท่ีถูกไสเดือนฝอยทําลาย
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3.2 ประเภทของความเสื่อมโทรมของท่ีดิน 
 จากสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินตามท่ีกลาวมาแลว หนวยงาน/สถาบัน/

นักวิชาการไดนํามาจัดหมวดหมูเปนประเภทของความเส่ือมโทรมของที่ดินซ่ึงก็มีหลายแนวคิดเชนกัน 
ไดแก  

แนวคิดท่ี 1 เปนของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2547) แบงประเภทของความเส่ือม
โทรมของท่ีดิน ออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ 

1) การกรอน เปนกระบวนการท่ีผิวโลกหลุด กรอน หรือ ละลายออกไปโดยตัวการทาง
ธรรมชาติ เชน ลมฟาอากาศ สารละลาย และการครูดถู การกรอนทางธรณีวิทยาใชชวงเวลาตาม
ระยะเวลาทางธรณีกาล (Geologic Time Scale) ซ่ึงเปนระยะเวลานานหลายหม่ืน หรือ หลายลานป 
แตกตางจากการกรอนของดิน อาจเกิดข้ึนทุกป หรือในชวงรอบเพียงไมกี่ป ดังนั้น ปจจัยสําคัญท่ีทําให
เกิดการกรอนของดิน ไดแก น้ําและลม สวนปจจัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยท่ีทําใหอัตราการ
กรอนสูงกวาท่ีเกิดในธรรมชาติ เรียก การกรอนแบบเรง (Accelerated Erosion) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 การกรอนของดินโดยน้ําจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงและมีปริมาณฝน
ตกชุก FAO (1992) ประเมินการสูญเสียดินเนื่องจากการกรอนของดินในแตละป วามีถึง 25 ลานตัน 
การศึกษาการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยโดยกรมพัฒนาท่ีดิน (2524) รายงานวา จากการ
ประเมินคาการกรอนของดินโดยน้ํา จากสมการการสูญเสียดินสากล พบวา ในประเทศไทยพ้ืนที่ท่ีมีการ
กรอนของดินระดับปานกลางถึงรุนแรงมีพื้นท่ีถึง 107 ลานไร คิดเปน 33 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีประเทศ 

1.2 กิจกรรมของมนุษย เชน การตัดไมทําลายปา การเกษตรกรรมไมถูกวิธี เชน ทํา
ไรเล่ือนลอย ซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเรงความรุนแรงของการกรอนของดินรุนแรงกวาท่ีเกิดตามธรรมชาติ 
เชน การเกิดดินถลมในพ้ืนท่ีอําเภอ กระทูน จังหวัดนครศรีธรรมราชและบริเวณลุมน้ํากอ จังหวัด
เพชรบูรณ เปนตน 

1.3 การกรอนโดยลม กลไกในการกรอนของดินโดยลมจะคลายคลึงกับการเกิดโดย
น้ํา กลาวคือ เม็ดดินจะมีการแตกตัวและถูกพัดพาไปโดยลมและตกตะกอน เม่ือความเร็วของกระแสลม
ลดลงจนไมสามารถพัดตะกอนตอไปได ขนาดของอนุภาคดินท่ีถูกพัดพาจะมีขนาดเล็ก สวนใหญจะ
เปนทรายละเอียดและทรายแปง ปกติแลวดินเหนียวจะไมถูกพัดพา เพราะมีความตานทานตอการแตก
ตัวโดยลมสูง สภาพแวดลอมท่ีเกิดการกรอน จะพบในพื้นท่ีท่ีมีความแหงแลงสูง เชน บริเวณท่ีเปน
ทะเลทรายที่มีสภาพแหง มีตนไมปกคลุมพื้นท่ีไมหนาแนน การตกตะกอนจะกอความเสียหายในพื้นท่ี
เกษตรกรรมบางแหงสูงมาก ตัวอยางในสหรัฐอเมริกา ป 1930 เปนวิบัติภัยท่ีมีการกลาวถึงทุกวันนี้ มี
รายงานวา ตะกอนท่ีถูกพัดพาในสหรัฐอเมริกา สามารถถูกพัดพาไปเปนระยะทางถึง 2,000 กิโลเมตร 
คือเทกซัสถึงโอไฮโอ 
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ปจจัยท่ีทําใหเกิดการกรอนของดิน 
ปจจัยทางธรรมชาติ : ฝนตกหนักบนดินท่ีไมมีการเกาะตัวของเม็ดดิน เม็ดฝนทําให

อนุภาคดินแตกกระจายและถูกพัดพาไปสูท่ีลุม พืชปกคลุมดินลดลง เนื่องจากความแหงแลง เม็ดฝน
สามารถกระแทกผิวดินไดโดยตรง การพัดพาอนุภาคดินขนาดเล็กเกิดข้ึนในชวงแลง พื้นท่ีมีความลาด
ชันสูง น้ําไหลแรงข้ึน ดินเคล่ือน (Soil creep) ลงสูท่ีลุม การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศฉับพลัน พายุฝน
รุนแรง ความแหงแลวและลมเปล่ียนทิศทาง 

ปจจัยเนื่องจากมนุษย : การตัดไมทําลายปา ทําใหดินขาดส่ิงปกคลุม กระทบตอ
ส่ิงมีชีวิต ความพรุนและและความชื้นดิน เกษตรกรรมแบบเขม (Intensive Farming) เชน การไถพรวน 
การใชปุยเคมีมากเกินไป รวมท้ังระบบการชลประทาน การพัฒนาแหลงท่ีอยูอาศัย ทําใหผิวดินโลง ดิน
แนนจากการใชเคร่ืองจักรกล การสรางถนน การตัดขุดผิวดิน การใชเคร่ืองจักรกลหนัก ขาดการดูแลท่ีดี
ในการระบายนํ้าและขอบถนน การนําผลผลิตทางการเกษตรออกไปจากพ้ืนท่ี (Crop Removal) โดยไมมี
การปรับปรุงบํารุงดินเปนเวลานานติดตอกัน ทําใหเกิดความเส่ือมโทรมเชนกัน (กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม, 2547) 

2) การแพรกระจายความเค็ม (Salininization)  
ดินเค็มเปนดินท่ีมีธาตุโซเดียมท่ีมาจากเกลือแกงในปริมาณสูง เปนพิษตอพืชท่ัวไป

การเกิดดินเค็มตามธรรมชาติ จะพบในบริเวณท่ีน้ําทะเลข้ึนถึง หรือ บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยามาแลวในอดีต เชน ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซ่ึงเคยเปนพื้นท่ีท่ีน้ํา
ทะเลเคยทวมถึงมากอนท่ีท่ีราบสูงโคราชจะคอยๆ ยกตัวสูงข้ึน ปจจุบันใตพื้นดินบางแหงของภาค 
บริเวณแองสกลนครและแองโคราชจะพบช้ันเกลือหิน การแพรกระจายความเค็ม เปนกระบวนการท่ีทํา
ใหความเค็มของดิน เพิ่มขึ้นจนเปนอันตรายตอพืช ปกติแลวการแพรกระจายดังกลาวเปนผล
เนื่องมาจากกิจกรรมท่ีมนุษยเปนผูกระทํา และพบมากในพ้ืนท่ีแหงแลง พื้นท่ีท่ีมีระดับน้ําใตดินท่ีมี
ความเค็มตื้น น้ําทะเลหนุนเนื่องจากพื้นท่ีปาบริเวณตนน้ําถูกทําลาย ปลูกพืชรากส้ันทําใหน้ําใตดินท่ีมี
ความเค็มยกระดับขึ้นมาใกลผิวดินและการกอสรางแหลงเก็บน้ําใกลกับแหลงเกลือหรือมีน้ําใตดินเค็ม 
การทําเกลือ เชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ปจจุบันมีรายงานวามีพื้นท่ีดินเค็มประมาณ 
18 ลานไร และยังมีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพความเค็ม เนื่องจากมีเกลือหินอยูลึกลงไปในดินถึงประมาณ 21.7 
ลานไร นอกจากนี้ การประมง เชน การเล้ียงกุงกุลาดําในเขตน้ําจืด ยังกอใหเกิดการแพรกระจายของ
ความเค็มในดิน (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2547) 

3) ความเสื่อมโทรมทางเคมีของดิน 
กระบวนการเส่ือมโทรมดินทางเคมี เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเกิดกรด การ

เกิดพิษและการสูญเสียธาตุอาหารพืชโดยการชะออกไปจากดินโดยน้ํา 
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การเจริญเติบโตของพืชอาจไดรับผลกระทบจากธาตุโลหะบางชนิด ธาตุเหล็กและ
แมงกานีส ซ่ึงสามารถจะละลายไดดีในดินท่ีเปนกรดและเปนพิษตอพืชได ในพื้นท่ีลุมน้ําทะเลท่ีลุมราบ
น้ําขึ้นถึงตามชายฝงทะเล หรือ บริเวณท่ีเกิดจากตะกอนนํ้ากรอย ซ่ึงบริเวณดังกลาวตามธรรมชาติจะมี
ปริมาณของซัลไฟดสูง เม่ือมีการระบายน้ําออก หรือ มีการขุดลอกหนาดินจะเกิดออกซิเดชันของ
ซัลไฟด ทําใหเกิดกรดกํามะถันออกมา มีสารประกอบของโพแทสเซียมสีเหลืองฟางขาวเรียกวา จาโรไซต 
(Jarosite) ทําใหดินมีสภาพเปนกรดจัดมากและดินประเภทนี้เรียกวา ดินเปร้ียวจัด (Acid sul-phate soil) 
นอกจากนี้ธาตุตาง ๆ เชน อลูมิเนียม เหล็ก แมงกานิส จะละลายออกมาในปริมาณสูง เกิดเปนพิษตอพืช 
นอกจากนี้เม่ือสารเคมี ดังกลาวถูกปลอยลงทางน้ํา จะมีผลตอคุณภาพของน้ําและอาจเกิดปญหาตอสัตว
น้ํา เชน โรค red spot (epizootic ulcerative) หรือ อาจทําใหสัตวน้ําตายได (กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม, 2547) 

4)  ความเสื่อมโทรมทางกายภาพของดิน 
การไถพรวนเพื่อปลูกพืช ทําใหเกิดความเส่ือมโทรมทางดานกายภาพของดินใน

หลายรูปแบบ เชน ดินสูญเสียความสามารถในการยึดเกาะเม็ดดิน ทําใหผิวดินเกิดแผนแข็ง (crust) การ
ซึมน้ําลดลง เปนผลใหเกิดการกรอนรุนแรงข้ึน 

การเหยียบย่ําจากกีบเทาสัตวในการปศุสัตวและแรงกระแทกของเม็ดฝน ท่ีตกลงมา
ติดตอกัน รวมถึงการใชเคร่ืองจักรหนักในพื้นท่ีเพาะปลูก ทําใหหนาดินแนน ความพรุนของดินลดลง 
นอกจากจะเปนการเพิ่มภาวะน้ําบาผิวดิน นอกจากนี้ยังมีผลตออัตราการงอกของเมล็ดพืชลดลง 

การไถพรวนดินเพื่อทําลายโครงสรางของดิน เชน การทําเทือก ในการปลูกขาว 
เพื่อใหสามารถขังน้ําไดดี น้ําไมสามารถซึมผานลงไปในดินช้ันลาง จัดวาเปนการปรับปรุงสภาพ
มากกวาท่ีจะเปนการทําใหเกิดความเส่ือมโทรม (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงาแวดลอม, 2547) 

5)  ความเสื่อมโทรมทางชีวภาพของดิน 
ความเส่ือมโทรมทางชีวภาพ ปกติจะเปนการลดลงของอินทรียวัตถุในดิน และจะ

เกิดผลกระทบตอพันธุสัตวท่ีดํารงชีพจากอินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุชวยเสริมสรางโครงสรางดิน ตานการ
กรอนและดูดซับอาหารพืช การไถพรวนนอกจากจะกอใหเกิดการเส่ือมโทรมทางดานกายภาพแลว การ
ถายเทอากาศท่ีดีข้ึน จะทําใหกิจกรรมของจุลินทรียท่ีชวยยอยอินทรียวัตถุดีข้ึน ซ่ึงมีผลตอการลดลงของ
อินทรียวัตถุดิน (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2547) 

มีหลายกระบวนการทางชีวภาพท่ีควบคุมโดยจุลินทรีย ทําใหไนโตรเจนท่ีเปนประโยชนสูญ
หายไปจากดิน เชน กระบวนการมิเนอรัสไลเซชัน (min-eralization) ซ่ึงเปนกระบวนการเปล่ียนแปลง
อินทรียสารเปนอนินทรียสาร โดยจุลินทรียในดิน กระบวนการ ดีไนทริฟเซชัน (denitrification) 
เปล่ียนไนเตรตหรือไนตรัสเปล่ียนเปนกาซไนโตรเจน ออกไซดของไนโตรเจนและอินทรียท่ีมี
ไนโตรเจนเปนองคประกอบโดยจุลินทรียบางชนิดในดิน 
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 แนวคิดท่ี 2 เปนของ สมเจตน (2553) จัดแบงประเภทของการเส่ือมโทรมของดิน ออกเปน3 
ประเภท ไดแก  

1. การเส่ือมโทรมทางกายภาพของดิน ไดแก 
ก. ผิวดินแนนและแข็ง (Soil Crusting) 
ข. ดินแนน (Soil Compaction) 
ค. การชะลางพังทลาย (Soil Erosion) 

2. การเส่ือมโทรมทางเคมี 
ก. การทําใหธาตุอาหารพืชหมดไปจากดิน (Nutrient Depletion) 
ข. การชะลาง (Leaching) 
ค. การทําใหดินเปนกรด (Acidification) 
ง. การทําใหดินเปนดินเค็ม (ดินเกลือ) (Salinization) 
จ. มลพิษของดิน (Soil Pullution) 

3. การเส่ือมโทรมทางชีวภาพ 
ก. การทําใหอินทรียวัตถุในดินหมดส้ินไป 
ข. ความหลากหลายทางชีวภาพของดินลดลง 
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บทที่ 4 
การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

 
กรอบแนวคิด การจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดิน การดําเนินงานประกอบดวย 2 จุดมุงหมาย 

(เปาหมาย) ไดแก  
(1) การปองกัน ยับยั้ง หรือชลอความเส่ือมโทรมของท่ีดินอันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ ตามท่ี

กลาวมาแลวในบทท่ี 3 
(2) การปรับปรุง แกไขท่ีดินท่ีอยูในสภาพเส่ือมโทรมแลวใหกลับมาใชประโยชนไดอีกอยาง

คุมคาตอการลงทุน 
 

4.1  การปองกัน ยับยั้ง หรือชลอความเสื่อมโทรมของท่ีดิน  
แนวทาง เทคนิค และวิธีการปองกัน ยับยั้ง หรือชลอการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คือการปองกัน แกไขท่ีตรงกับสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเส่ือมโทรม
ของท่ีดินท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 3 ไดดังตอไปนี้ 

4.1.1 การปองกันการเสื่อม อันมีสาเหตุมาจากการ  
ชะลางพังทลายของดิน อันเปนสาเหตุใหญท่ีสําคัญ
มากท่ีทําใหดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ และทําให
คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของดินไม
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชแตละชนิดท่ี
ปลูกในดินแตละชนิด  รวมท้ังการสูญเสียพื้น ท่ี
เพาะปลูก และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอีก 
แบงเปน 2 วิธีการใหญ ๆ ไดแก วิธีกล (Mechanical 
Methods)  และวิธีพืช (Vegetative Methods) 

(1) วิธีกล (Mechanical method ) ไดแก  
1. การไถพรวนและปลูกพืชตามแนว 
2. การสรางคันดินกั้นน้ํา  
3.  การปรับพื้นท่ีเฉพาะหลุม  
4. คูรับน้ํารอบเขา  
5. คันดินเบนน้ํา  
6. เข่ือนกั้นรองน้ํา  
7. ทางระบายน้ํา  
8. บอน้ําในไรนา 

(2) วิธีพืช (Vegetative  method ) ไดแก 
1. การปลูกพืชเปนแถบ 
2. การปลูกพืชตามแนวระดบั  
3. การปลูกพืชคลุมดิน  
4. การปลูกพืชบํารุงดิน  
5. การปลูกพืชแซม  
6. การปลูกพืชเหล่ือมฤดู  
7. การปลูกพืชหมุนเวียน  
8. อ่ืน ๆ  

ภาพจาก : China (2000) 
ภาพท่ี 40 ขั้นบันไดดินสําหรับปลูกขาวหรือพืชไร 
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4.1.2 การปองกันการเสื่อมโทรมของท่ีดินอันมีสาเหตุมาจากความเปนกรดของดินไมใหเพิ่มขึ้น 
สํานักสํารวจและวางแผนการใชท่ีดิน (2549) 
แนะนําวาตองรักษาไมใหหนาดินแหงเพราะถา
หนาดินแหงสารไพไรทจะกลายเปนกรดเพิ่มข้ึน 
รวมทั้งปองกันการเกิดการชะลางของดินใน
แนวดิ่งที ่จะทําใหดินบนกลายเปนกรดตามท่ี
กลาวมาแลว และกลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ดินเปร้ียว สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน แนะนําใหจัดสรางแปลงเพาะปลูก 
แบบคูยกรองสวน รวมท้ังการใสปูนขาวหรือปูน
มารลเพื่อยกระดับ pH ของดินใหสูงข้ึน 

 
4.1.3 การปองกันการแพรกระจายของเกลือเขามาในพื้นท่ีเพาะปลูก กลุมวิจัยและพัฒนาดินเค็ม 

สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน แนะนําไวดังตอไปนี้ 
 
1) ใหจัดสรางคูและคันดินเบนน้ําท่ีสามารถปองกัน
ไมใหน้ําท่ีมีเกลือไหลเขาทวมพื้นท่ีเพาะปลูก แตให
ไหลไปสูแหล ง ท่ี เต รียมไว สํ าห รับรับน้ํ า เ ค็ม
โดยเฉพาะ 
2)  การทําทางระบายนํ้าหรือจัดทําแปลงปลูกพืช
แบบคูยกรองสวน เพื่อใหรากพืชพนระดับน้ําใตดิน
ท่ีมีเกลือ จะยกสูงข้ึนมาในฤดูฝน รวมทั้งทําให
น้ําฝนสามารถลางเกลือออกไปจากดิน 
3)  ปองกันเกลือท่ีจะถูกพาข้ึนมาสูบริเวณรากพืช
ดวยแรงดึงดูดข้ึนของดิน (คาพิลาร่ี) ในชวงดินแหง 
โดยการไถพรวนดินหรือใชอินทรียวัตถุหรือแกลบ
เพิ่มชองวางขนาดใหญในดินเปนการตัดทอลําเลียง
น้ํา อากาศขนาดเล็ก (Capillary Till)ในดินท่ีจะเปน
ตัวนําเกลือข้ึนมาบนดินหรือใชวัสดุคลุมดินหรือทํา
การใหน้ําแกพืชใหพอเพียงไมใหดินแหง 

 
ภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร 
ภาพท่ี 43 แปลงปลูกพืชแบบคูยกรองสวน 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 42 คูและคันดินเบนนํ้า 

ภาพจาก : กลุมดินเปรี้ยว  สวจ. 
ภาพท่ี 41 การใสปูนแกไขดินเปรี้ยว  
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4.1.4 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากพืชดูดธาตุอาหารไปใช โดยการ
ใสท้ังปุยอินทรียและปุยเคมีรวมท้ังปุยพืชสดเพิ่ม
แกดิน ใหเพียงพอเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช
แตละชนิด แตละพันธุ รวมท้ังการใสวัสดุปรับปรุง
ดินตาง ๆ  อาทิ ปูนหรือหินฟอสเฟต หรือหินภูเขา
ไฟ เปนตน โดยตองมีการตรวจเช็คความเปนกรด
ดางและธาตุอาหารของดินอยูเสมอ ๆ เพื่อหาวา
ปจจุบันดินขาดธาตุอาหารชนิดใดบาง จํานวน
เทาไหร? เปนตน 
 

4.1.5 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีมีสาเหตุมาจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอดอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานานจนพืชชนิดนั้น ๆ แสดงอาการขาดธาตุอาหารแกพืชบางชนิดท้ัง ๆ ท่ียังมี
ธาตุอาหารอยูในดิน โดยการปลูกพืชสลับชนิดและพันธุไมใหเปนพืชเดียวกันตลอด ทุก ๆ ป 

รวมท้ังปลูกพืชท่ีมีระบบความยาวของรากไมเทากัน
หรือตองการธาตุอาหารหลักและรองท่ีแตกตางกัน 
สลับกัน นอกจากจะทําใหการใชธาตุอาหารทุกชนิด
ในดินมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอพืชแลวยังเปนการ
ตัดวงจรชีวิตของโรคและแมลงศัตรูพืชอีกดวย 
เพราะพืชแตละชนิดมีโรคและแมลง ศัตรูพืชเปน
การเฉพาะตัว แมลงสวนใหญไมสามารถกัดกินพืช
ไดทุกชนิด และโรคพืชก็เชนเดียวกัน รวมท้ังการ
ปรับสภาพความเปนกรดดางของดินใหเหมาะสม
กับชนิด และพันธุพืช หรือปลูกพืชเหมาะสมกับ pH 
ของดิน เปนตน 

 

4.1.6 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากดินขาดอินทรียวัตถุ ทําไดหลาย
วิธีการ ดังตอไปนี้ 

 

1)  การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน ไดแก การใสปุยหมัก 
หรือปุยคอก อาทิ มูลวัว ควาย หมู ไก คางคาว 
บอย ๆ หรือทุกคร้ังท่ีเพาะปลูก เปนตน 

2)  การไถกลบตอซังหรือเศษพืชตาง ๆ  
 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน  
ภาพท่ี 45 การปลูกพืชสลับชนิดและพันธุไมใหเปน
พืชชนิดเดียวกันตลอดทุก ๆ ครั้ง 

ภาพจาก : สุวิมล  พุทธจรรยาวงค  สนง.พด.เขต 6 
            กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 44 การใชปุยคอก ปุยเคมีในการปรับปรุงดิน 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 46 การเพ่ิมอินทรียวัตถุแกดิน 
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3)  การไถกลบพืชตระกูลถ่ัวและอ่ืน ๆ เพื่อใชเปน
ปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดิน ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 

4.1.7 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากปญหาการขาดแคลนน้ํา เปน
เวลานานจนพืชพรรณข้ึนไมได ทําไดหลายวิธี 
ไดแก 

1)  การสรางแหลงน้ําและระบบชลประทาน 
2)  การสรางแองหรือฐานสําหรับปลูกไมผลหรือทํา

เปนบล็อกเปนหลุมหรือบอหรือฐานท่ีสามารถ
ดักน้ํา  อินทรียวัตถุ เศษพืช หนาดินและธาตุ
อาหารตาง ๆ ไวใหเปนประโยชนตอพืชท่ีปลูก 
ดังภาพตัวอยางซายมือ 

3) การใชวัสดุคลุมดิน ปองกันการระเหยนํ้าจากดิน 
นอกจากจะสามารถปองกันการระเหยนํ้าจากดิน
ได แ ล ว  ยั ง เ ป น ก า รป อ ง กั น วั ชพื ช อี ก ด ว ย 
นอกจากนั้นการคลุมดินยังทําใหดินมีความช้ืน 
และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ    
จุลินทรีย ท่ีมีประโยชนแกพืช ดังภาพตัวอยาง
ซายมือท่ีเกษตรกรโครงการหลวงปฏิบัติอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ภาพจาก : FAO (2000) 
ภาพท่ี 48 แองหรือฐานสําหรับปลูกไมผล

ภาพที่ 47 การไถกลบปอเทือง เปนการเพ่ิมธาตุ
อาหารพืชและอินทรียวัตถุแกดิน ทําใหคุณสมบัติ
ท า งก า ยภ าพและทา ง เ ค มี เหม าะสมต อก า ร
เจริญเติบโตของพืช

ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 49 การใชวัสดุคลุมดนิ 
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4.1.8 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจาก ปญหานํ้าทวมขังเปนเวลานาน  
 
1)  การจัดทําคูเบนน้ําท่ีมีคันดินขนาดใหญเพื่อเบน

น้ําท่ีไหลบามาจากพ้ืนท่ีท่ีอยูตอนบนแปลง
เพาะปลูก ไมใหไหลเขามาในพ้ืนท่ี 

ภาพที่ 50 คูเบนนํ้าท่ีมีคันดิน และรองน้ําขนาด
ใหญตอนบนสุดของแปลง 

 
 

 
2) การปองกัน แกไข ปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก 

ท่ีน้ําจากแมน้ํา ลําคลอง  ไหลมาทวมแปลง
บอยคร้ัง โดยจัดทําคูน้ําและคันดินลอมรอบ
แปลงเพาะปลูกพืชใหสูงกวาระดับน้ําท่ีเคยทวม
พื้นท่ีสูงสุดอยางนอย 50 เซนติเมตร ดังภาพ 

  ภาพท่ี 51 คูน้ําและคันดินลอมรอบแปลง 
 
 

3 ) การจัดทําแปลงเพาะปลูกพืชแบบคูยกรองสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) การวางทอหลอดถนนและจัดทําทางระบายนํ้า
ในพื้นท่ีใหเหมาะสม 

 
ภาพท่ี 53 ทอลอดถนน 

ภาพจาก :  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ภาพท่ี 52 ตัวอยางการจัดแปลงเพาะปลูกแบบคูยก
รองสวน ท่ีใชเพาะปลูกพืชไดเกือบทุกชนิด ท้ังพืช
ไร พืชผัก ไมดอก ไมประดับ และไมผล นอกจาก
จะมีประสิทธิภาพสูงในการแกปญหาเร่ืองน้ําแลว 
ยังแกปญหาเร่ืองดินเปร้ียว ดินเค็ม ไดเปนอยางดี
อีกดวย

ภาพจาก : วารสารพัฒนาท่ีดิน  

ภาพจาก  :  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ภาพจาก :  กรมพัฒนาท่ีดิน 
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4.1.9 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจาก การเกิดชั้นดาน หรือแผนแข็งใต
ดิน ทําไดหลายวิธี ไดแก 

1) การไถพรวนในขณะที่ความช้ืนของดิน
เหมาะสมคือไมแหงจนดินแตกเปนผงเม่ือลม
พัดแรงๆ ฝุนก็ฟุงกระจาย ฝุนก็คืออนุภาคทราย
แปง ดินเหนียว และอินทรียวัตถุท่ีอุดมสมบูรณ
ของดินนั่นเอง หรือเปยกแฉะจนดินใตช้ันไถ
พรวนแนน สําราญและคณะ (      ) แนะนําให
ปลูกพืชโดยไมไดพรวน 

2) ควรใชไถส่ิว (Ripper) ท่ีไถดินไดลึกกวา 50 
เซนติเมตร ไถสลับกับการใชผาน 3 และ 7 
อยางนอย 3 ปตอคร้ังในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชท่ัวๆ 
ไป 

3)  การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดินท้ังการใสปุยคอก ปุย
หมัก หรือการไถกลบพืชเปนปุยพืชสด เพื่อให
เกิดชองวางขนาดใหญในดินใตช้ันไถพรวน 

4)  การใชระบบปลูกพืชท่ีมีพืชระบบรากลึกเปน
พืชหมุนเวียน 

5)  ปลูกพืชตระกูลถ่ัว และหญาท่ีมีระบบรากลึก
และมีรากจํานวนมาก เพื่อใหรากชอนไชลงไป
ในดิน ทําใหเกิดชองวางในดินจํานวนมาก อาทิ 
การปลูกหญาแฝกพันธุท่ีเหมาะสมเปนระยะ ๆ 
ขวางความลาดเทหรือตามแนวระดับ 

6) การใชสารละลายดินดาน 
 

 
4.1.10 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากตะกอนหิน กรวด ทรายถูกน้ําพัด

พามาทับถมในพ้ืนท่ี ทําไดหลายวิธี ไดแก  
 
1) การทําคันดินขนาดใหญลอมรอบแปลง เพื่อ

ปองกันน้ํ าทวมท่ีกลาวมาแลวในเ ร่ืองการ
ปองกันน้ําทวม 

ภาพจาก : โสฬล  แซล้ิม 
ภาพท่ี 54 การไถพรวนโดยใชไถสิ่ว 

ภาพจาก : วารสารพัฒนาท่ีดิน  
ภาพท่ี 55 การเพ่ิมอินทรียวัตถุแกดิน 

ภาพจาก : www.phtnet.org/news52/view-news 
ภาพท่ี 56 ภาพหญาแฝก

ภาพท่ี 57 คัน คูน้ําขนาดใหญลอมรอบแปลง 
ภาพจาก  :  กรมพัฒนาท่ีดิน 
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2) จัดสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา เหมือง ฝาย ปองกัน

น้ํ าปา ท่ี มักมากับตะกอนดิน  ไหลเขาทวม
บานเรือน ท่ีสวน ไรนาของเกษตรกร 

 
 
 

 
4.1.11 การปองกันการเสื่อมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการแพรกระจายของสารเคมี หรือ

สารโลหะเขามาในพื้นท่ีเพาะปลูก โดยทําคันดิน
ขนาดใหญรอบแปลง โดยไมใหน้ําจากแหลงน้ําท่ีมี
การปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักไหล
เขามาในพื้นท่ี หรือการไมนําน้ําท่ีมีการปนเปอนไป
ใชในพื้นท่ีเพาะปลูก โดยจัดทําระบบระบายน้ํา และ
เก็บกักน้ํา และใชน้ําในพ้ืนท่ีของตนเอง อาทิ การใช
น้ําบาดาลท่ีไมมีสารโลหะหลัก มาใชในพื้นท่ี และ
ตองมีการตรวจคุณภาพน้ําตลอดเวลา 

 
 

4.1.12 การปองกันการเสื่อมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากการใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว
ติดตอกันเปนเวลานาน  โดยการใสปุยคอก  ปุย
อินทรีย ปุยพืชสด เปนตน 
 
ภาพท่ี 60 การใชปุยคอก หรือปุยพืชสดควบคูกับการ
ใชปุยเคม ี
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : พิพัฒน  ไทยกลา 
ภาพท่ี 58 ฝายนํ้าลนในลําหวย 

ภาพจาก : นายสุรเดช  เตียวตระกูล 
ภาพท่ี 59 ภาพคันดินก้ันนํ้า และบอนํ้าในไรนา
ไมใหนํ้าที่มีสารเคมีไหลเขามาในแปลงปลูกพืช 

ภาพจาก : hcsupply.blogspot.com/ 
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4.1.13 การปองกันการเส่ือมโทรม อันเนื่องมาจากสารกมัมันตภาพรังสี  
 
 
ภาพท่ี 61 โรงงานกําจัดขยะท่ีมีสารกัมมันตภาพรังสี 
 
 
 
 
 

4.1.14 การทําบอกลบฝงขยะ หรือโรงกําจดัขยะ 
 
 
ภาพท่ี 62 บอกลบฝงขยะท่ีปองกันการไหลของน้ํา
เสียจากบอขยะออกไปสูแหลงน้ําธรรมชาติ ท้ังท่ีเปน
น้ําใตดนิ และแมน้ํา ลําคลองตาง ๆ 
 
 
 

4.1.15 การปองกันดินเส่ือมโทรม อันเนื่องมาจากเช้ือโรค และศัตรูพืชตางๆ 
 
 
 
ภาพท่ี 63 การใชสารเคมี เพื่อปองกันกําจดัเช้ือโรค 
และศัตรูพืชตาง ๆ อาทิ ไสเดือนฝอย เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : www.siamsafety.com/index.

ภาพจาก :  
ภาพท่ี 3.22  

ภาพจาก : www.malaeng.com/blog/ 

ภาพจาก : www.nathoncity.com/ 
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4.2 การปรับปรุง แกไขดินท่ีเส่ือมโทรมแลว ใหสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูกไดอีก มี 2 กรณี คือ 
4.2.1 กรณีท่ีเกิดการเสื่อมโทรมแลว แตยังถือวายังนอยอยู ผลผลิตต่ําแตยังคุมคาตอการลงทุน 

อันเนื่องมาจากปญหาการเส่ือมคุณภาพของดิน แตยังจัดอยูในข้ันเปนดินศักยภาพปานกลางถึงสูง ไม
รุนแรงถึงข้ันถูกจัดใหเปนดินศักยภาพทางการเกษตรตํ่า หรือดินท่ีมีปญหาทางการเกษตรตามท่ีกลาว
มาแลว การปรับปรุง แกไข กระทําโดยใชเทคนิคธรรมดาท่ีเกษตรกรสามารถกระทําได สามารถ
ดําเนินการไดดังตอไปนี้ 

1) ปญหาดินขาดอินทรียวัตถุ อันมีสาเหตุมาจากถูกน้ําชะลางไป (สาเหตุท่ี 1 ท่ีกลาว
มาแลว) หรืออินทรียวัตถุถูกยอยสลายไป (สาเหตุท่ี 6 และ 12 ท่ีกลาวมาแลว) ปรับปรุง 
แกไข โดยการใสปุยอินทรีย อาทิ ปุยคอก ปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา ปุยพืชสด ดูภาพที่ 60 
ท่ีกลาวมาแลว 

2) ปญหาดินขาดธาตุอาหาร ท้ังธาตุอาหารหลัก หรืออาหารรอง อันมีสาเหตุมาจากถูกพืช
ดูดไปใช แตไมมีการใสเพิ่ม หรือใสไมเพียงพอ (สาเหตุท่ี 4 และ 5 ท่ีกลาวมาแลว) 
หรือถูกชะลางไป ปรับปรุงดินโดยการใสปุยอินทรีย อาทิ ใสปุยหมัก ปุยคอก ปุย
อินทรียน้ํา ปุยพืชสด รวมท้ังปุยเคมี และสารปรับปรุงดินบางชนิด อาทิ ปูนมารล ปูน
ขาว เพื่อปรับสภาพความเปนกรดดางของดิน หรือยิบซ่ัม และท่ีสําคัญคือ การปลูกพืช
หมุนเวียนท่ีมีพืชตระกูลถ่ัวแทรกอยู เปนตน 

3) ดินเปนกรดออน ๆ อันมีสาเหตุมาจากการชะลางภายในของดิน (สาเหตุท่ี 1 ท่ีกลาว
มาแลว) หรือการใสปุยเคมีเปนเวลานาน โดยไมใสปุยอินทรีย (สาเหตุท่ี 12 ตามท่ีกลาว
มาแลว) ปรับปรุง แกไข โดยการใสปูนมารล ปูนขาว เปนตน 

4) ดินท่ีคุณสมบัติทางกายภาพของดินเส่ือมสภาพ เกิดปญหาดินแนนทึบ แข็งเม่ือแหง 
และเละเม่ือเปยกน้ํา อันเนื่องมาจากดินขาดอินทรียวัตถุ การชะลางของดิน หรือการไถ
พรวนดินขณะความช้ืนของดินไมเหมาะสม 

ปรับปรุง แกไข โดยการใสอินทรียวัตถุแกดิน ใสสารปรับปรุงดิน หรือสาร
ปรับสภาพดินบางชนิด  

5) ดินท่ีจุลินทรียท่ีมีประโยชนนอยลง หรือมีนอยเกินไป ปรับปรุงโดยการเพ่ิมจุลินทรียท่ี
มีประโยชนแกดิน อาทิ ปุยอินทรียตาง ๆ รวมท้ังปุยอินทรียน้ํา แตควรใชวัสดุปูน เพื่อ
ปรับ pH ของดินใหเปนกลางดวย เพราะจุลลินทรียท่ีมีประโยชนสวนใหญเจริญเติบโต
ไดดีในดินท่ีมีความเปนกลาง เปนตน 
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4.2.2 กรณีท่ีดินเส่ือมโทรมแลวอยางรุนแรงจนถึงขัน้ถูกจัดใหเปนดินท่ีมีปญหาทางการเกษตร
หรือ เปนดนิศักยภาพต่ําทางการเกษตรแลว มีเทคนิค และวิธีการแกไข ปรับปรุง ดังตอไปนี ้

 1) ดินเค็ม (Salt Affected Soils) 
ตองทําสองอยางพรอมๆ กัน คือ ปองกันไมใหความเค็มของดินเพิ่มข้ึน และทําให

ความเค็มลดลง ไดแก 
1.1 การปองกนัไมใหเกิดดินเค็มเพิ่มมากข้ึนจากเดิมท่ีเปนอยู (สวนวจิยัและพฒันา

ดินเค็ม,        ) แนะนําไวดังตอไปนี ้
1.1.1 โดยวิธีการทางวิศวกรรม โดยการออกแบบโพลเดอร หรือคันดินและคู

น้ําใหญ เพื่อปองกันน้ําไหลบาและตัดน้ําใตดินท่ีมีความเค็มไมใหเขามาในพ้ืนท่ีมีลักษณะคลาย ๆ หรือ
เหมือนคูเบนน้ํา (Diversion ditch drain) นั้นเอง  เปนวิธีการที่ลงทุนสูง และมีปญหาในการท้ิงน้ําเค็ม วา
จะเอาไปท้ิงท่ีใดท่ีจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม ดูภาพท่ี 42 

1.1.2 โดยวิธีการทางชีววิทยา ไดแก 
 การปลูกปาเพื่อปองกันการแพรกระจายของดินเค็ม โดยการใชไมยืนตนหรือไมโตเร็วรากลึกท่ี

ใชน้ํามากปลูกบนพื้นท่ีรับน้ําท่ีมีหินเกลืออยูใตดินเพื่อลดปริมาณนํ้าท่ีซึมลึกลงไปในดินใหเหลือนอยลง 
เปนผลทําใหเกลือจากหินเกลือใตดินไมถูกน้ําละลายแพรกระจายออกไปยังท่ีอ่ืน ๆ ไมยืนตน หรือไมโต
เร็วท่ี กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม กรมพัฒนาท่ีดิน แนะนําใหปลูก ไดแก ยูคาลิปตัส สะเดา 
กระถินณรงค แคบาน ข้ีเหล็ก ไมเล่ียน มะขามหวาน และมะขามเปร้ียว เปนตน 

หรือ โดยวิธีการผสมผสานระหวางสองวิธีการที่กลาวมาแลว 
1.2 การแกไขดินเค็มใหนอยลง โดยการลางดินและปรับปรุงดิน ทําไดท้ังแบบลาง

เกลือออกจากดินในชวงเวลาส้ัน ๆ และระยะยาวแบบตอเนื่อง แตตองระมัดระวังเร่ืองน้ําเค็มท่ีมีปญหา
วาจะตองไมกระจายไปสูพื้นท่ีเพาะปลูกของคนอ่ืน 

1.3 การใชประโยชนพื้นท่ีดินเค็มไมใหวางเปลา โดยเพิ่มผลผลิตพืชดวยการใชสาร
ปรับปรุงดิน การใสปุย การใหน้ํา การสงวนรักษาความช้ืนของดิน รวมท้ังการเปล่ียนพืชโดยมีเปาหมาย
ใหมีส่ิงปกคลุมดินตลอดเวลา ไมใหเปนพื้นท่ีดินวางเปลา โดยการปลูกพืชทนเค็ม พืชชอบเกลือ หรือ
อาจวิธีการขูดเอาคราบเกลือมาจากพ้ืนท่ี ทําใหพืชข้ึนไดช่ัวคราว แตถาพื้นท่ีนั้นมีน้ําใตดินก็มีแนวโนม
วาเกลือจากน้ําใตดินจะข้ึนมาสะสมอยูท่ีบริเวณรากพืชไดอีก สาเหตุจากการสูงข้ึนของน้ําใตดิน หรือ
จากน้ําคาพิลาร่ี ซ่ึงเกิดเม่ือปลอยใหดินแหง 

สวนรายละเอียดมากกวานี้ สอบถามไดท่ีกลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม 
สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน   
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2) ดินทรายจัด (Sandy Soils)   
มีปญหาหลักๆ ท่ีตองปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

2.1 ปญหามีแรธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชตํ่า ส่ิงท่ีเกษตรกรทํา
ได คือ ใสปุยอินทรียและปุยเคมีตามคําแนะนําของทางราชการ แตตองแบงใสคร้ังละนอย ๆ แตใส
บอยคร้ัง 

2.2 ความสามารถในการดูดยึดน้ําตํ่า ทําใหปริมาณความช้ืนท่ีเปนประโยชนของดิน
ตํ่าไปดวย จะเห็นไดจากหลังฝนตกไมกี่ช่ัวโมงในกรณีดินทรายจัดน้ําฝนซึมหายไปหมด พืชเอาไปใชได
นอย ส่ิงท่ีเกษตรกรควรทําคือ 

2.2.1 การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก เศษพืช หรือไถกลบ
ปุยพืชสด เพื่อใหอินทรียวัตถุเปนตัวดูดน้ําหรือดูดความช้ืน ไวใหพืชนําไปใช เพราะถาไมมีอินทรียวัตถุ
ไวดูดซับน้ําไว น้ําจะไหลออกจากบริเวณรากพืช ตามแรงโนมถวงของโลกหมด 

2.2.2 ตองมีการรักษาความช้ืนของดิน โดยการปองกัน หรือลดการระเหยของ
น้ํา โดยการใชวัสดุคลุมดิน อาทิ ฟางขาว เศษหญา หรือพลาสติก เปนตน 

2.2.3 มีการใหน้ําชวงฝนท้ิงชวง โดยการใหน้ําทีละนอย แตบอยคร้ัง อาทิ การ
ใหน้ําแบบหยด เปนตน 

2.2.4 ปลูกพืชทนแลงท่ีมีระบบรากลึกเพื่อใหพืชสามารถใชน้ําใตดินได อาทิ  
ยูคาลิปตัส เปนตน 

2.2.5 ปลูกพืชท่ีใชน้ํานอย ไดแก พืชท่ีอายุส้ัน ท่ีม่ันใจวาสามารถเก็บเกี่ยวได
ในชวงฤดูฝนท่ีมีฝนตกจนความช้ืนของดินเพียงพอตอความตองการของพืช และใชน้ําในแตละวันนอย 

2.3 ปญหาดินทรายมีการเปล่ียนแปลงประจุบวกต่ํา คือ ดูดยึดธาตุอาหารที่ใสลงไป
ในดินไดนอยมาก ทําใหการใชประโยชนจากปุยท่ีใสไดจํานวนนอย แตธาตุอาหารสวนใหญถูกน้ําฝน
ชะลางหายไปไดงาย ทําใหการใชปุยไมคุมคาตอการลงทุน แกไขโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุแกดินตามท่ี
กลาวมาแลวขางตน  
 

3)  ดินตื้น  (Shallow Soils) 
3.1 ดินตื้นอันเนื่องมาจาก ดินดานท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย

เปนตัวเรง มีขอกําหนด และเง่ือนไขดังตอไปน้ี กรณีถาเปนชั้นดานเปราะตามธรรมชาติ หรือเปนชั้น
ดานท่ีเกิดจากการไถพรวนก็ตาม สามารถแกไขโดย 

3.1.1 การไถลึก หรือเรียกวา ไถส่ิว (Ripper) โดยตองไถในขณะดินมีความช้ืน
พอดี  

3.1.2 การใหน้ําพืชสมํ่าเสมอ เพื่อใหดินช้ันไถพรวนออนจนรากพืชสามารถ
ชอนไชผานลงไปได  
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3.1.3 ปลูกหญาแฝกเปนระยะ ๆ เพราะหญาแฝกมีระบบรากแข็งแรงและมี
ระบบรากลึก มีรายงานผลการวิจัยวารากแฝกแข็งแรงพอท่ีจะทะลุดินดานได แตส่ิงท่ีควรทําคือ การใช
ไถส่ิวเบิกดินดานกอน แลวจึงปลูกหญาแฝกเปนแถวตามแนวการไถเบิกดินดาน โดยใชระยะหาง
ระหวางแถวแฝกไดหลายระยะ ต้ังแต 10, 20 หรือ 30 เมตร ตามแนวระดับ  

3.1.4 การใชสารละลายดินดาน หรือ Aluminum Liter Sulfate (ALS) ก็มีงานวิจัย
ท่ีแสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการแกไขปญหาดินดานท่ีเกิดจากการไถพรวนไดดี 

3.1.5 เลือกชนิดพืชท่ีจะปลูกท่ีใหมีระบบรากท่ีแข็งแรง ท่ีสามารถหย่ังลึกลง
ในดินท่ีมีคา ความหนาแนนของดิน (Bulk Density) สูงได อาทิ หญาแฝก 

3.1.6 การจัดสรางแปลงเพาะปลูกพืชแบบขุดคูยกรองสวน ระยะหางของคูน้ํา 
เทากับขนาดกวางของคูน้ํา นําดินจากการขุดคูมาถมพื้นท่ีระหวางคู จะเพ่ิมความหนาของดินข้ึนไดอีก
ประมาณ 2 เทา 

3.1.7 การปลูกพืชในวงบอซีเมนต อาทิ การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต เปนตน 
3.2 ดินตื้นอันเนื่องมาจากชั้นดานแข็งท่ีมีแรเหล็ก และซิลิกามาก หรือมีแผนหิน 

หรือชั้นหินใตดิน  
3.2.1 ถาลึกกวา 50 เซนติเมตร ยังสามารถใชเพาะปลูกพืชอายุส้ันท่ีมีระบบราก

ไมลึกมากนัก อาทิ พืชผักตาง ๆ ได แตตองมีการใหน้ําดวย  
3.2.2 การใชเทคนิคการเพ่ิมความหนาของดิน โดยการเตรียมแปลงปลูกพืช

แบบคูยกรองสวนโดย นําดินท่ีขุดจากรองน้ํามาถมบนพ้ืนท่ีระหวางคูน้ําท่ีใชเปนพื้นท่ีเพาะปลูกแตควร
กันหนาดินออกไวกอน เม่ือถมดินเสร็จก็เอาหนาดินมาเกล่ียไวขางบน การออกแบบแปลงเพาะปลูก
แบบนี้สามารถเพ่ิมความหนาของดินเพื่อการเพาะปลูกพืชได 

3.2.3 การใชเทคนิคการปลูกพืชในกระถาง หรือวงบอซีเมนตมาใชในการ
เพาะปลูก  
 

4) ดินเปร้ียว (Acid  Sulphate  Soils)   
เปนดินท่ีมีปญหาเก่ียวกับสมบัติทางเคมีของดิน (รสมาลิน, 2551) 
แนวทางและวิธีการที่เกษตรกรนาจะนําไปใชปฏิบัติไดมีดังตอไปนี้ 

4.1 ปญหาความเปนกรดดางของดิน ส่ิงท่ีเกษตรกรนาจะทําไดในทางปฏิบัติ ไดแก 
(1)  การเลือกชนิดพืชท่ีปลูกใหเหมาะสมกับระดับความเปนกรดดางหรือ pH 

ของดิน 
(2)  การใชวัสดุปรับปรุงบํารุงดินประเภทปูน อาทิ ปูนมารล ยิบซ่ัม หรือปูนขาว  
(3) ออกแบบแปลงเพาะปลูกแบบคูยกรองสวนตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 
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5) ดินอินทรีย (Organic Soils) (รสมาลิน, 2551) 
ขอจํากัดในการใชประโยชนของดินนี้ ไดแก การมีน้ําแชขัง ดินขาดแรธาตุอาหารตางๆ 

อยางรุนแรง ติดไฟงาย หรือ ยุบตัวอยางรวดเร็วเม่ือดินแหง และดินมักเปนกรดจัด 
การปรับปรุงดินอินทรีย 
หากจําเปนท่ีจะใชพื้นท่ีเพื่อการเกษตรใหเลือกพื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําจืดบริเวณขอบพรุ โดย

มีแนวปองกันน้ําทวมรวมกับคลองระบายน้ํา และคลองสงน้ํา  หากดินเปนกรดใหปรับสภาพดินดวย
วัสดุปูนรวมกับการใชน้ําควบคุมความเปนกรดของดิน และบํารุงดินดวยปุยเคมี 
 

6) ดินบนพ้ืนท่ีสูงชัน (Slope Complex Soils)  
ดินบนลาดชัน (Slope Complex Soils) โดยท่ัว ๆ ไปดินบนพ้ืนท่ีภูเขาจะมีความชัน

มากกวา 35 เปอรเซ็นต  ลักษณะดินผันแปรไปตามชนิดของดิน ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนดินต้ืนและดินลึก บางแหง
จะมีหินโผลมากลักษณะดินสวนใหญเส่ียงตอการถูกชะลางพังทลายงายตอการเกิดแผนดินถลมและยาก
ตอการเกษตรกรรม  ดังนั้นจึงไมเหมาะสมในการท่ีจะนํามาใชในการเกษตร สมควรกําหนดใหเปนเขต
ปาไมถาวร เขตตนน้ําลําธาร เขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา 
 ถาจะนําพื้นท่ีดังกลาวมาใชในการเพาะปลูกอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และ
อยางยั่งยืน จําเปนตองดําเนินการ 2 ข้ันตอน ดังตอไปนี้  

ขั้นแรก ตองออกแบบ และกอสรางแปลงเพาะปลูกใหมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การปองกัน แกไข การชะลางพังทลายของดิน และสูญเสียหนาดิน และธาตุอาหารพืช แบงเปน 2 วิธีการ 
ไดแก วิธีกล (Mechanical Method) และวิธีพืช (Vegetative Method) ตามท่ีกลาวมาแลว 

ขั้นท่ีสอง ทําการปรับปรุงบํารุงดินใหอุดมสมบูรณอยูเสมอ ไดแก การใสปุย
อินทรีย และปุยเคมี หรือการปลูกพืชสลับปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน ถาทําการปรับปรุงดินโดยการใส
ปุยอินทรีย หรือปุยคอก หรือปุยเคมี โดยไมมีการจัดทําแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงใน
การปองกันการชะลางพังทลายของดินเสียกอน การใสปุย หรือสารปรับปรุงดินก็เปนการส้ินเปลือง โดย
ไมคุมคาตอการลงทุน เพราะปุยจะถูกน้ําไหลบา ชะลางพัดพาหายไปจากแปลงปลูกเกือบหมด 

 










