
Land Degradation AssessmentLand Degradation Assessment
in Drylands (LADA)in Drylands (LADA)

การประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินในพ้ืนที่แหงแลงการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินในพ้ืนที่แหงแลง

โดย คณะทํางานโครงการประเมินความเส่ือมโทรมของ
ที่ดินในพ้ืนที่แหงแลง กรมพัฒนาที่ดิน

คํานิยาม

• การลดลงหรือสูญเสียไปของกําลังผลิตดานชีวภาพและเศรษฐกิจ รวม
ไปถึง การสูญเสียความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน เกษตร
ชลประทาน ทุงหญาเล้ียงสัตว และพื้นท่ีปาไม ในเขตแหงแลง ก่ึงแหง
แลง และก่ึงรอนชื้นเขตแหงแลง เนื่องจากการใชท่ีดินและกระบวนการ
ตางๆ รวมท้ังกิจกรรมตางๆ ของมนุษย 

ความเส่ือมโทรมของท่ีดินในพื้นท่ีแหงแลงความเส่ือมโทรมของท่ีดินในพื้นท่ีแหงแลง



หัวขอหลกัการเสื่อมโทรมของท่ีดินหัวขอหลกัการเสื่อมโทรมของท่ีดิน

การเสื่อมโทรมของดิน1

การเสื่อมโทรมของพืช2

การเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ํา3

มลภาวะ (ดินและนํ้า)4

การเสื่อมโทรมของดินการเสื่อมโทรมของดิน

• สมบัติดานชีวภาพของดิน

• สมบัติดานกายภาพของดิน

• การกรอนดิน

• ความอุดมสมบูรณดินลดลง

• สมบัติดานเคมีของดิน

• สมบัติดานน้ําของดิน

• มลพิษของดิน



การเสื่อมโทรมของดินการเสื่อมโทรมของดิน

ดินเค็มดินเค็ม
• มีเกลือท่ีละลายไดในดินมาก
• มีนํ้าใตดินสูง
• การระเหยน้ําสูง
• ฝนตกนอย

ดินโซดิกดินโซดิก
มีโซเดียมท่ีละลายไดอยูบนอนุภาค 
ดินเหนียวมาก

การเสื่อมโทรมของดินการเสื่อมโทรมของดิน

การกรอนการกรอน
ของดินของดิน

• กรอนโดยน้ํา เชน การกรอนโดนการกระเด็น, 
การกรอนแบบแผน, น้ําไหลบา
• กรอนโดยลม
• การกรอนจากแรงโนมถวง
• การกรอนจากนํ้าแข็ง

มลภาวะมลภาวะ
ในดินในดิน

• การใชปุยทางวิทยาศาสตร
• การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
• การปลอยน้ําเสียจาก
กระบวนการผลิต
• การท้ิงขยะ



การเสื่อมโทรมทางดานพืชการเสื่อมโทรมทางดานพืช

เส่ือมโทรมท้ังดานคณุภาพและปริมาณ

ดานความหลากหลายทางชนิดพชื

ดานผลผลิตจากสัตวท่ีเส่ือมลง

การเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ําการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ํา

การเสื่อม
โดยรวม

มลพิษ
ทางน้ํา

ผลผลิตทาง
นํ้าลดลง



การประเมินสถานะความเสื่อมโทรมการประเมินสถานะความเสื่อมโทรม
ของที่ดินของที่ดิน  แนวโนมแนวโนม  ผลกระทบตอการผลกระทบตอการ
ดํารงชีพดํารงชีพ  และการบริการเชิงนิเวศและการบริการเชิงนิเวศ

การประเมินผลกระทบของการเสื่อมโทรมของที่ดินการประเมินผลกระทบของการเสื่อมโทรมของที่ดิน//การจัดการการจัดการ
การดํารงชีพและทางดานสังคมและวฒันธรรมการดํารงชีพและทางดานสังคมและวฒันธรรม

การลดลงของผลผลิตเพ่ือการยังชีพ1

การลดลงของผลผลิตเพ่ือการคา2

รายไดครอบครัวท่ีลดลง และการเพ่ิมตนทุนการผลิต

การลดจํานวนลูกจาง4

3

โรคพืชจนถึงคุณภาพนํ้าและธาตุอาหารพืชท่ีลดลง

การลดลงของน้ําท่ีมีและคุณภาพของน้ําสําหรับชลประทาน6

เขาถึงแหลงนํ้ายากขึ้น

5

7



ผลกระทบ

พบปญหาดานการขาดนํ้า พืชเจริญเติบโตไมเต็มที่ 
สัตวเล้ียงเสียชีวิต อาหารขาดแคลน ยากจน

ความเสี่ยงตอการเกิดการกรอน นํ้าทวม 
ศัตรูพืชและโรคระบาดเพ่ิมขึ้น

สงผลกระทบตอความเปนอยูและความนาเชื่อถือ
ของเกษตรเขตน้ําฝน ระบบทุงหญาเล้ียงสัตว 

สําหรับการผลิตเพ่ือการคา

การดํารงชีพ

การบริการ
เชิงนิเวศ

กลยุทธการ
ดํารงชีพ

ประเด็นหลักที่ควรเขาใจประเด็นหลักที่ควรเขาใจ

• เขาใจความแตกตางของพฤติกรรม
ผูใชงานท่ีดินและผลกระทบของการ
จัดการในการใชงานท่ีดินในแตละแบบ

• ประเมินผลกระทบด านกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี

• นําความรู ท่ีไดมาพัฒนาการจัดการ
ท่ีดินแบบยั่งยืนใหดีขึ้นและลดการ
เส่ือมของท่ีดินลง



การประเมินการประเมิน  สถานะของพืชพันธุสถานะของพืชพันธุ  ความหลากหลายทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพและแนวโนมชีวภาพและแนวโนม

• การลดลงของพืชคลุมดิน

• การเปล่ียนไปของพืชพันธุ โครงสรางของพื้นท่ีและองคประกอบของ
สังคมพืช

• ท่ีอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตและความหลากหลายสายพันธุลดลง

• การเปล่ียนไปอยางมากมายในตัวชี้วัดสายพันธุ

• ความสมบูรณพันธุพืช ชีวมวล สุขภาพและผลิตผลจากสัตวลดลง

• การจัดการพืชและการใชประโยชนจากพืช

การประเมินความสมบูรณของดินการประเมินความสมบูรณของดิน  สถานะของการกรอนดินสถานะของการกรอนดิน
และแนวโนมและแนวโนม

• การเส่ือมดานชีววิทยาของดิน

• การเส่ือมดานเคมีของดิน

• การเส่ือมดานกายภาพของดิน

• การเส่ือมของสมบัติดานอุทกวิทยาของดิน

• มลพิษในดิน



การประเมินความสมบูรณของดินการประเมินความสมบูรณของดิน  สถานะของการกรอนดินสถานะของการกรอนดิน
และแนวโนมและแนวโนม

• จากการสังเกต
• วัสดุคลุมดิน

• สีดินและสิ่งมีชีวิตใน
ดิน

• เน้ือดิน

• โครงสรางดิน

• ความลึกของดิน

การประเมินความสมบูรณของดินการประเมินความสมบูรณของดิน  สถานะของการกรอนดินสถานะของการกรอนดิน
และแนวโนมและแนวโนม

• จากการวัดในหองปฏิบัติการ
• pH

• ความเหนียวและการกระจายตัวของเม็ดดิน

• ปริมาณคารบอนในดินท่ีไมคงท่ี

• ความเค็มและปริมาณโซเดียมสัมพันธ

• ปริมาณธาตุอาหาร (N, P, K และจุลธาตุ)



การประเมินสถานะของทรพัยากรนํ้าและแนวโนมการประเมินสถานะของทรพัยากรนํ้าและแนวโนม

ขอมลูท่ีไดมาจากขอมลูทุติยภูมิขอมลูท่ีไดมาจากขอมลูทุติยภูมิ  และขอมลูและขอมลู
ท่ีไดมาจากการบอกเลาของคนในพ้ืนท่ีท่ีไดมาจากการบอกเลาของคนในพ้ืนท่ี

•สภาพและแนวโนมของฤดูกาล
•การจัดสรรน้ํา
•ปริมาณนํ้าฝนและภูมิอากาศที่ 
เปลี่ยนแปลงในทองถ่ิน

การประเมินสถานะของทรพัยากรนํ้าและแนวโนมการประเมินสถานะของทรพัยากรนํ้าและแนวโนม

•คุณภาพที่แตกตางกันของแหลงน้ํา
•ปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําที่ตางกัน
•ความตองการใชน้ํา
•ประสิทธิภาพการใชน้ํา

สังเกตและวัดคาตางๆของแหลงนํ้าสังเกตและวัดคาตางๆของแหลงนํ้า  และระดับและระดับ
น้ําในสนามน้ําในสนาม  โดยไดรับการสนับสนุนโดยไดรับการสนับสนุน

ขอมลูจากคนในทองถ่ินขอมลูจากคนในทองถ่ิน



การประเมินสถานะของทรพัยากรนํ้าและแนวโนมการประเมินสถานะของทรพัยากรนํ้าและแนวโนม

• มาจากในพ้ืนที่
• นอกพ้ืนที่ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ในการใชงานที่ดินตนน้ําหรือพ้ืนที่อางเก็บนํ้า

ขอมลูท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีของสาเหตุขอมลูท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีของสาเหตุ
ท่ีทําใหทรัพยากรนํ้าเสื่อมลงระหวางทําการท่ีทําใหทรัพยากรนํ้าเสื่อมลงระหวางทําการ

ประเมินวาเปนท่ีใดประเมินวาเปนท่ีใด

การประเมินผลกระทบของความเส่ือมโทรมที่ดินการประเมินผลกระทบของความเส่ือมโทรมที่ดิน//การจัดการการจัดการ
ดานบรกิารงานผลิตในแตละพื้นทีท่ี่ใชงานแตกตางกันดานบรกิารงานผลิตในแตละพื้นทีท่ี่ใชงานแตกตางกัน

พ้ืนท่ีทุงหญาพ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีปาไม



พ้ืนที่เกษตร

สูญเสียอินทรียวัตถุ
การเพ่ิมของเกลือและสารเคมีที่เปนพิษ
โครงสรางดินเสีย

สูญเสียหนาดิน โดยนํ้า, ลม

ปริมาณและคุณภาพนํ้าทั้งผิวดินและใตดินลดลง

การเส่ือมของ
สมบัตดิิน

การกรอน
ดิน

การเส่ือมของ
ทรัพยากรน้ํา

พืชอาหารสัตว ซากพืช พืชคลุมดิน ไมรมเงา ลดลง
การเส่ือม

ของพืชพันธุ

การเสื่อมของพืชพันธุและความหลากหลายทางชีวภาพการเสื่อมของพืชพันธุและความหลากหลายทางชีวภาพ

การเสื่อมของสมบัติตางๆการเสื่อมของสมบัติตางๆ  ของดินของดิน

• ชีวมวลลดลง
• พันธุไมดีเขามาแทนพันธุดี

พ้ืนที่ทุงหญา

• เศษพืชคลุมดินลดลง
• ถิ่นท่ีอยูของสัตวลดลง

• สูญเสีย OM
• ขาดความอุดมสมบูรณ

• เกิดดินเค็มและพืชรากลึกลดลง
• ผิวหนาดินอัดแนน เสียหนาดิน 
ไปกับกีบเทาสัตว



การกรอนดินการกรอนดิน
• การกรอนโดยนํ้าและลม
เพ่ิมขึ้น

• คุณภาพและปริมาณ
 นํ้าหนาดินและผิวดินลดลง

การเสื่อมของการเสื่อมของ
ทรัพยากรน้ําทรัพยากรน้ํา

พ้ืนที่ทุงหญา

พ้ืนที่ปาลดลงพ้ืนที่ปาลดลง                --  ถางปาไปทําการเกษตรถางปาไปทําการเกษตร
--  ถางปาไปทําท่ีอยูอาศัยถางปาไปทําท่ีอยูอาศัย

11

ชีวชีวมวลจากปาลดลงมวลจากปาลดลง
--  ไมตนมีจํานวนนอยลงและไมพุมบางลงไมตนมีจํานวนนอยลงและไมพุมบางลง
--  กานกาน  ใบใบ  ลําตนลําตน  มีขนาดและปริมาณนอยลงมีขนาดและปริมาณนอยลง
--  ความอุดมสมบูรณของไมเนื้อแข็งลดลงความอุดมสมบูรณของไมเนื้อแข็งลดลง
--  จํานวนและความอุดมสมบูรณของไมอื่นๆจํานวนและความอุดมสมบูรณของไมอื่นๆ  
นอกจากไมเนื้อแข็งลดลงนอกจากไมเนื้อแข็งลดลง

22

พ้ืนที่ปาไม



ปริมาณปริมาณชีวชีวมวลที่เขากนัลดลงมวลที่เขากนัลดลง
พันธุไมมีคาถูกทดแทนดวยพันธุไมท่ีดอยคากวาพันธุไมมีคาถูกทดแทนดวยพันธุไมท่ีดอยคากวา

33

พ้ืนที่ปาไม

การเสื่อมลงของพืชแตละชนิดการเสื่อมลงของพืชแตละชนิด
ไมตนหรือไมพุมถูกนําเอาไปใชประโยชนมากเกินไปไมตนหรือไมพุมถูกนําเอาไปใชประโยชนมากเกินไป

44

ผลเสียทางดานกฎหมายผลเสียทางดานกฎหมาย
ถูกหามใชงานพื้นท่ีถูกหามใชงานพื้นท่ี

55


