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(I)

คํานํา
กรมพัฒนาที่ดินมีภาระกิจหลักอยางหนึ่งคือ การจัดการแกไขความเสื่อมโทรมของที่ดินที่
เกิดขึ้นกับพื้นที่เพาะปลูกและสิ่งแวดลอม ทั้งทางตรงและทางออม
เอกสารวิชาการ เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการจัดการแกไขฉบับนี้ เปนหนึ่งใน
ผลงานที่เกิดจากโครงการจัดทําเอกสาร ตํารา เกี่ยวกับการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน ของ
กรมพัฒนาที่ดิน
ผูสนใจสามารกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได จากเจาหน า ที่ของกรมพัฒ นาที่ ดิน ที่
ประจําตางจังหวัดตางๆ ได หรือสอบถามโดยตรงจากผูจัดทําไดตามที่อยูที่ปรากฎที่ปกหนาแลว
กรมพัฒนาที่ดิน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชนแก นักวิชาการ ครู อาจารย นิสิต
นักศึกษา รวมทั้งเกษตรกร แมแตหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

(นายจรูญ ยกถาวร)
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ ิน ดานวิชาการ
ประธานคณะกรรมการวิชาการ กรมพัฒนาทีด่ ิน

( II )
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คํานําและกิตติกรรมประกาศ
กรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการปองกัน แกไขความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ไมใหเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได รวมทั้งการปรับปรุง แกไข ฟนฟู พื้นที่ที่ไดรับความ
เสื่อมโทรมมาแลวในอดีตและปจจุบัน ใหสามารถนํากลับมาใชไดอีกอยางคุมคาตอการลงทุน กรมพัฒนา
ที่ดิน ไดทําการศึกษา วิจัยเพื่อหาแนวทางและวิธีการปองกัน แกไขการเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินและ
การปรับปรุง แกไข พื้นที่ที่ไดรับความเสื่อมโทรมแลวในปจจุบันใหกลับมาใชประโยชนไดอีกครั้งอยาง
คุมคาตอการลงทุนอยางยั่งยืน จากนั้นจึงนําผลการศึกษาแนวทางและวิธีการตางๆ ที่ได ไปจัดทําเปน
โครงการสาธิตและขยายผล โดยการสงเสริมใหเกษตรกรนําไปใชประโยชนตอไป
คําถามที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมาโดยตลอดตั้งแตตั้ง กรมพัฒนา
ที่ดิน เมื่อ พ.ศ. 2506 เปนเวลาเกือบ 47 ปมาแลว จนถึงปจจุบัน สรุปพอเปนสังเขปดังนี้
1) พื้นที่ที่มีปญหาในการเพาะปลูก อาทิ พื้นที่ดินเค็มทั้งดินเค็มบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และดินเค็มชายทะเลหรือพื้นที่ดินเปรี้ยวในภาคกลางหรือดินกรดในพื้นที่เพาะปลูกทั่วไปหรือพื้นที่ดิน
ทรายจนถึงดินทรายจัด พื้นที่ดินกรวด ดินลูกรัง ดินตื้น หินโพล หรือดินที่มีแผนแข็งใตดินในรูปแบบ
ตางๆหรือพื้นที่ดินแฉะหรือพื้นที่ชุมน้ํา สภาพพื้นที่ที่มีปญหาเหลานี้ในประเทศไทยมีพื้นที่มากนอย
เพียงใด? อยูที่ไหนบาง? และมีปญหาตอการเพาะปลูกและเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและ
ทางออมอยางไรบาง? รุนแรงและกวางขวางมากนอยเพียงใด? เกิดมาจากสาเหตุอะไร? มาจากธรรมชาติ
ตั้งแตเกิดดินหรือมาจากการกระทําของมนุษย
2) แนวทางและวิธีการปองกัน แกไข หรือยับยั้งความเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมทั้งการบริหาร
และจัดการฟนฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรมแลวใหกลับมาใชประโยชนไดอีกอยางคุมคาตอการลงทุนและเปน
แบบยั่งยืน มีหรือไม? อยางไร? เกษตรกรทําตามไดหรือไม? และคุมคาตอการลงทุนใหม เปนตน
นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ กรมพัฒนาที่ดิน ที่จําเปนจะตองทําการวิจัยเพื่อตอบคําถาม
ดังกลาวมาแลวขางตนอยางเขมขนและเรงดวนในปจจุบันคือประเทศไทยไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
แกปญหาการเสื่อมโทรมของที่ดินที่เรียกวาพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 กรมพัฒนาที่ดินใน
ฐานะหนวยงานหลักที่จะตองปฏิบัติหรือบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ จะตองมีการศึกษา คนควา วิจัยเพื่อนํา
ขอมูลทุกๆ ดานตั้งแตกรอบแนวคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนองค
ความรูและประสบการณในภาคสนามมาสรุป และเรียบเรียง เพื่อใหงายตอการศึกษาหาความรู และความ
จําเปนอยางยิ่งคือการออกกฎหมายลูก และดําเนินคดีแกผูฝาฝนตามกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการพัฒนา
ที่ดินและอนุกรรมการบางสวนไมไดอยูในแวดวงวิชาการดานพัฒนาที่ดินมากอน ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน

( III )
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จะตองนําเสนอเปนภาพถายใหเห็นของจริงในเรื่องเกี่ยวกับสภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางและวิธีการ
ปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน เพื่อเปนขอมูลพิจารณาเบื้องตนวาสิ่งใดเกษตรกรทําไดหรือไมได
รวมทั้งเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินหลายหนวยงานที่อาจจะตองเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมโดย
หลีกเลี่ยงไมได ทั้งในฐานะพยานหรือจําเลยก็ไดในอนาคต
เอกสารฉบับนี้นาจะเปนประโยชนโดยตรงแกคณะกรรมการพัฒนาที่ดินและอนุกรรมการที่
ตั้ งขึ้ น ตามพระราชบั ญญั ติพั ฒนาที่ ดิ น พ.ศ. 2551 และนั ก วิช าการ ครู อาจารย นิสิต นัก ศึก ษา และ
เจาหนาที่สงเสริม รวมทั้งเกษตรกรเอง รวมทั้งการนําสวนใดสวนหนึ่งของเอกสารนี้ไปเผยแพรในวาระ
ตางๆ กัน อาทิ การเผยแพรในรูปของแผน Diskette CD g;H[w:9N ของกรมพัฒนาที่ดิน แผนพับ หรือ
โปสเตอรเนื่องในวาระตาง ๆ กัน
สุดทายนี้คณะผูดําเนินงานใครขอขอบคุณ นายฉลอง เทพวิทักษกิจ อดีตรองอธิบดี กรม
พัฒนาที่ดิน ดานวิชาการปจจุบันดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนาง
กุลรัศมิ์ อนันตพงษสุข ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ที่ใหการสนับสนุนเรื่องงบ
ค า จ า งบุ ค คลากร และอุ ป กรณ ที่ ดํ า เนิ น งาน และ น.ส.สุ ภ าพร จั น รุ ง เรื อ ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ที่ใหหนังสือที่ใชเปนตนแบบจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.อนิรุทธิ์
โพธิจันทร และคุณประทุมพร ฟนเพ็ง สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินที่ใหขอมูล และเอกสารที่
เกี่ยวของมาใชดําเนินการ และน.ส.รสมาริน ณ ระนอง ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน
เปรี้ยว สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และอีกหลายทานที่บันทึกไวที่หนาหลัง ที่ใหคําปรึกษาดาน
วิชาการมาโดยตลอด

(นายพิพัฒน ไทยกลา)
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
หัวหนาโครงการ

( IV )

ที่ปรึกษา
1. นางนงคราญ มณีวรรณ
2. นายอรุณ
3. ดร.อนิรทุ ธิ์
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ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการดินเปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน

พงษกาญจนะ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการดินดวยระบบพืช กรมพัฒนาที่ดิน
โพธิจันทร ผูอาํ นวยการสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
4. นายชาติชาย พูนพาณิชย ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กองชาง กรมพัฒนาที่ดิน
5. น.ส.สุภาพร จันรุงเรื่อง ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
6. น.ส.ประทุมพร ฟนเพ็ง
นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการสวนพัฒนาเทคโนโลยี
และบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน
7. นายวินัย อักษรพันธ
วิศวกรชํานาญการพิเศษ ฝายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กองชาง กรมพัฒนาที่ดิน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุมวิจยั และพัฒนาพืน้ ที่ดินเค็ม
8. นายไพรัช พงษวิเชียร
สํานักวิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
9. นายปญญา เจริญยุทธ
วิศวกรชํานาญการ ฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 2
กองชาง กรมพัฒนาที่ดิน
10. นายภูวนัย กิตติสุวรรณกุล วิศวกรชํานาญการ สวนวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กองชาง กรมพัฒนาที่ดิน

(1)

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ดินศักยภาพต่ํา และดินที่มีปญหาทางการเกษตร
1.1 คํานิยาม / ความหมาย
1.1.1 ดิน (Soil)
1.1.2 ที่ดิน (Land)
1.1.3 ความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land Degradation)
1.1.4 ดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทางการเกษตร (Medium-high Potential Soils)
1.1.5 ดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร (Low Potential Soils)
1.1.6 ดินที่ไมมีศักยภาพทางการเกษตร (Non Potential Soils)
1.1.7 ดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนดานเกษตรกรรม (Problem soils)
1.1.7.1 ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน (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 ดินตื้น (Shallow soils)
1.1.7.7 ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (Slope Complex Soils)
1.1.8 ความสัมพันธระหวางความเสื่อมโทรมของที่ดิน กับศักยภาพการผลิตของ
ที่ดิน และดินที่มีปญหาทางการเกษตร
1.1.9 การจัดระดับความรุนแรงของความเสื่อมโทรมของที่ดิน
บทที่ 2 สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรง และผลกระทบของการเกิดความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน
2.1 สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรงของการเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน
2.2 ผลกระทบของความเสื่อมโทรมของที่ดินตอผลผลิตพืช
2.3 ผลกระทบของความเสื่อมโทรมของที่ดินตอสิ่งแวดลอม

1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
9
9
24
29

(2)

สารบัญ (ตอ)
บทที่ 3 สาเหตุความเสื่อมโทรมของที่ดิน
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับ สาเหตุความเสื่อมโทรมของที่ดิน
แนวคิดที่ 1 ของสมเจตต จันทวัฒน คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แนวคิดที่ 2 ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and
Aqriculture Organization; FAO)
แนวคิดที่ 3 ของคณะกรรมการที่แตงตั้งจากที่ประชุมสหประชาชาติ ตาม
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการเปนทะเลทราย
แนวคิดที่ 4 ของประภาศรี จึงประไพและคณะ กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
แนวคิดที่ 5 ของสนาน ริมวานิช กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สรุ ป สาเหตุ ข องการเกิ ด ความเสื่ อ มโทรมของที่ ดิ น จากกรอบแนวคิ ด ของ
หนวยงาน/สถาบัน/นักวิชาการตางๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
สาเหตุที่ 1 เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน
สาเหตุที่ 2 เกิดความเปนกรดในดิน
สาเหตุที่ 3 การเกิดปญหาความเค็มที่แพรกระจายมาจากแหลงเกลือตางๆ
สาเหตุ ที่ 4 มาจากการที่ พื ช ดู ด ธาตุ อ าหารจากดิ น ไปใช ใ นการสร า งการ
เจริญเติบโตและผลผลิต
สาเหตุที่ 5 การปลูกพืชชนิดและพันธุเดียวกันตลอดเวลา โดยไมเปลี่ยนพืชที่
ปลูก
สาเหตุ ที่ 6 เกิ ด จากอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ถู ก จุ ลิ น ทรี ย ย อ ยสลายหมดไปตาม
ธรรมชาติ
สาเหตุที่ 7 เกิดจากปญหาขาดแคลนน้ําเปนเวลานาน จนพืชพรรณขึ้นไมได ทํา
ใหผิวดินขาดสิ่งปกคลุมดิน
สาเหตุที่ 8 เกิดจากปญหาดินแฉะ หรือน้ําทวมเปนเวลานาน
สาเหตุที่ 9 การเกิดชั้นดาน หรือแผนแข็งใตดิน
สาเหตุที่ 10 เกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพื้นที่
สาเหตุ ที่ 11 เกิ ด การปนเป อ นของสารเคมี หรื อ สารโลหะหนั ก จากการทํ า
อุตสาหกรรม
สาเหตุที่ 12 การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเปนเวลานานอยางตอเนื่อง โดยไมมี
การใสปุยหมัก ปุยคอก หรืออินทรียวัตถุ

หนา
33
33
33
35
35
35
35

37
45
46
46
47
48
49
49
49
51
52
53

(3)

สารบัญ (ตอ)
สาเหตุที่ 13 สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials)
สาเหตุที่ 14 การทิ้งของเสียที่เปนอินทรียวัตถุลงในดิน
สาเหตุที่ 15 การที่ดินมีเชื้อโรค และศัตรูพืชตางๆ
3.2 ประเภทของความเสื่อมโทรมของที่ดิน
1) การกรอน
2) การแพรกระจายความเค็ม (Saliniization)
3) ความเสื่อมโทรมทางเคมีของดิน
4) ความเสื่อมโทรมทางกายภาพของดิน
5) ความเสื่อมโทรมทางชีวภาพของดิน
บทที่ 4 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
4.1 การปองกัน ยับยั้ง หรือชลอความเสื่อมโทรมของที่ดิน
4.1.1 การปองกันการเสื่อม อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของดิน
4.1.2 การปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดินอันมีสาเหตุมาจากความเปนกรดของ
ดินไมใหเพิ่มขึ้น
4.1.3 การปองกันการแพรกระจายของเกลือเขามาในพื้นที่เพาะปลูก
4.1.4 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากพืชดูดธาตุอาหาร
ไปใช
4.1.5 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดินที่มีสาเหตุมาจากพืชที่ปลูกขาดธาตุ
อาหารพืชบางชนิดทั้งๆ ที่ยังมีธาตุอาหารอยูในดิน
4.1.6 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากดินขาดอินทรียวัตถุ
4.1.7 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากปญหาการขาด
แคลนน้ํา
4.1.8 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจาก ปญหาน้ําทวมขัง
เปนเวลานาน
4.1.9 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจาก การเกิดชั้นดาน
หรือแผนแข็งใตดิน
4.1.10 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากตะกอนหิน กรวด
ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมในพื้นที่
4.1.11 การปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากการแพรกระจายของ
สารเคมี หรือสารโลหะเขามาในพื้นที่เพาะปลูก

หนา
53
53
53
54
54
55
55
56
56
58
58
58
79
79
80
80
80
81
82
83
83
84

(4)

สารบัญ (ตอ)
4.1.12 การปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากการใชปุยเคมีเพียง
อยางเดียวติดตอกันเปนเวลานาน
4.1.13 การปองกันการเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากสารกัมตภาพรังสี
4.1.14 การทําบอกลบฝงขยะ หรือโรงกําจัดขยะ
4.1.15 การปองกันดินเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากเชื้อโรค และศัตรูพืชตางๆ
4.2 การปรับปรุง แกไขดินที่เสื่อมโทรมแลว ใหสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูก
4.2.1 กรณีที่เกิดการเสื่อมโทรมแลว แตยังถือวายังนอยอยู ผลผลิตต่ําแตยังคุมคา
ตอการลงทุน
4.2.2 กรณีที่ดินเสื่อมโทรมแลวอยางรุนแรงจนถึงขั้นถูกจัดใหเปนดินที่มีปญหา
ทางการเกษตร

หนา
84
85
85
85
86
86
87

(5)

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่การจําแนกศักยภาพของดินในภาคตางๆ ของประเทศไทย
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเนื้อที่ระหวาง 1) ดินปญหาป 2532 (เกา) กับ 2) ศักยภาพดินป
2544 (ใหม)
ตารางที่ 3 กลุ ม ชุ ด ดิ น และชื่ อ ชุ ด ดิ น และการจํ า แนกศั ก ยภาพของดิ น สํ า หรั บ
การเกษตร
ตารางที่ 4 ดินปญหาของประเทศไทย (จําแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจํา
กลุมชุดดิน)
ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางความหนาของหนาดินกับผลผลิตขาวโพดและขาว
โอค
ตารางที่ 6 การสูญเสียดินและธาตุอาหารพืชไปกับการชะลางพังทลายของดิน เมื่อ
เทียบเปนปุยเคมีรูปตางๆ ที่ตองใสเพิ่มลงไปในดินทดแทนธาตุอาหารที่
สูญเสียไป
ตารางที่ 7 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่พบในสวนประกอบของพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ
ตารางที่ 8 ความลึกของรากพืชที่ใชการไดเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่ เมื่อปลูกในดิน
รวนที่เปนดินลึกและมีเนื้อดินสม่ําเสมอตลอดชั้นความลึกของดิน
ตารางที่ 9 สรุป ผลการปฏิ บั ติง านการฟน ฟู พื้น ที่ที่ไ ดรับ ความเสีย หายเนื่อ งจาก
อุทกภัยและดินถลม จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ.2549

หนา
11
14
17
23
24
41

46
48
52

(6)

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1 ความเสื่อมโทรมของที่ดิน พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชวงตั้ง
ศูนยเริ่มแรก ประมาณป 2525
ภาพที่ 2 คราบเกลื อ ในนาข า ว แสดงไว เ ห็ น ว า บริ เ วณที่ มี เ กลื อ มากๆ ข า วจะ
เจริญเติบโตไมได
ภาพที่ 3 กระบวนการเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่เนื้อดินกลายสภาพเปนดินทรายมาก
ขึ้นทุกป นับวันผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆ
ภาพที่ 4 ดินที่หนาดินถูกชะลางจนเหลือแตกรวด ทราย และหิน ใชเพาะปลูกพืช
ไมไดผลแลว
ภาพที่ 5 การเกิดรองลึกจํานวนมากในพื้นที่
ภาพที่ 6 หลังการเกิดภัยพิบัติน้ําทวมที่ ตําบลน้ํากอ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
ป 2544 พื้นที่ที่เคยใชเปนพื้นที่เพาะปลูกพืช ถูก หิน กรวด ดิน ทราย เศษ
ไม ใบหญา กิ่งไม หรือทอนไมลงมาทับถมจํานวนมาก
ภาพที่ 7 น้ําปาไหลบาลงมาจากเทือกเขาจิกจอง กอนถึงบานน้ําฮู อําเภอปาย เมื่อ
วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2548 พื้ น ที่ ส องข า งลํ า ห ว ยแม ก ว นใช เ ป น พื้ น ที่
เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณแหงหนึ่ง
ภาพที่ 8 พื้นที่ริมลําหวยที่อุดมสมบูรณ พื้นที่เดียวกันกับภาพขางบนถูกกระแสน้ํา
พัด เอาหน าดิ น ออกไปเหลื อ แต พื้น ที่หิ น โผล ดิน ตื้น เป น ภาพบริเ วณ
ใกลเคียงลําหวยแมกวนที่ไหลผานตลาด อําเภอปาย หลังเกิดภัยพิบัติ
ภาพที่ 9 ถนนที่ถูกน้ํากัดชะลางพังทลาย ที่ประเทศมาเลเซียที่มีน้ําฝนปละกวา
4,000 มิลลิเมตรตอป
ภาพที่ 10 ความเสียหายหลังจากที่กระแสน้ําปาและดินโคลนจากภูเขาไหลเขาถลม
ถนน และบานเรือนประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ
ภาพที่ 11 ถนนคอนกรีตถูกกระแสน้ําของแมน้ํา ของกัดเซาะจนพังทลาย ที่หมูบาน
แมนะ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
ภาพที่ 12 การชะลางพังทลายของดินทําใหแมน้ําลําคลองตื้นเขิน
ภาพที่ 13 แสดง ฝงลําหวยที่ถูกน้ําดินตะกอนและเศษไมทับถม ที่ตําบลบานไร
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร

หนา
1

27
27
27
28
28

28

29

29
30
30
30
31

(7)

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่ 14 ตะกอนดินที่ทับถมในแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําตื้นเขิน
ภาพที่ 15สภาพบ า นเรื อ นราษฎรในพื้ น ที่ ที่ ถู ก น้ํ า ป า ถล ม โดยความแรงของ
กระแสน้ําพัดตนไมหักโคน ชนิดถอนรากถอนโคน และพุงเขากระแทก
บานพังทั้งหลัง
ภาพที่ 16 แสดงผูเสียชีวิตที่ถูกพัดในสวนผลไมที่ ตําบลชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัด
แพร
ภาพที่ 17 น้ําปา ที่เต็มไปดวยตะกอนดิน หิน กรวด ทราย เศษพืช และอื่นๆ ถูกน้ํา
พัดพามาทวมขัง ที่บานน้ํากอ น้ําชุน
ภาพที่ 18 พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังที่ถูกน้ํากัดชะพัดพา พังทลาย
ภาพที่ 19 หนาดินถูกน้ําฝนและน้ําไหลบาชะลางพัดพาเอาสวนที่อุดมสมบูรณที่สุด
ของดินหายไป
ภาพที่ 20 พื้นที่เพาะปลูกที่ถูกน้ําชะลางจนมีสภาพเปนพื้นที่ดินทรายจัดที่ไมสามารถ
ใชเพาะปลูกไดดีเหมือนเดิมแลว
ภาพที่ 21 พื้นที่ถูกชะลางจนกลายเปนพื้นที่ดินตื้น หินโผล โดยทั่วไป
ภาพที่ 22 พื้นที่เต็มไปดวยรองลึก
ภาพที่ 23 พื้นที่เกิดดินถลม
ภาพที่ 24 ดินเปรี้ยวในดินชุดรังสิต สังเกตสารจาโรไซทที่มีสีเหลืองฟางขาวใน
ความลึก 50-100เซนติเมตร
ภาพที่ 25 พื้นที่ที่เคยเปนทะเลเกาที่มีแรจาโรไซด ถูกเปลี่ยนมาเปนพื้นที่เพาะปลูก
ที่เปนน้ํากรอย
ภาพที่ 26 พื้นที่ที่ดินที่เกิดปญหาความเค็ม
ภาพที่ 27 ผลผลิตของขาวโพดที่ไดจากพืชดูดธาตุอาหารจากดิน
ภาพที่ 28 การเจริญเติบโตของขาวโพด
ภาพที่ 29 ดินขาดอินทรียวัตถุที่ถูกจุลินทรียยอยสลายหมดไปตามธรรมชาติ
ภาพที่ 30 ดินขาดแคลนน้ํา จนพืชพรรณขึ้นไมได
ภาพที่ 31 ดินที่เกิดน้ําทวมเปนเวลานาน
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บทที่ 1
ความรูพื้นฐาน ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ดินศักยภาพต่ํา
และดินที่มปี ญหาทางการเกษตร

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดนิ
ภาพที่ 1 ความเสื่ อ มโทรมของที่ ดิ น พื้ น ที่ ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ อ น ตามพระราชดํ า ริ
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชวงตั้งศูนยเริ่มแรก ประมาณป 2525
1.1 คํานิยาม / ความหมาย
1.1.1 ดิน (Soil) หมายถึง เปนเทหวัตถุธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกเปนวัตถุที่ค้ําจุน
การเจริญเติบโตและการทรงตัวของตนไม ประกอบดวยแรธาตุ และอินทรียวัตถุตางๆและมีลักษณะชั้น
แตกตางกัน ซึ่งแตละชั้นที่อยูตอเนื่องกันจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกันตามขบวนการกําเนิดดินที่เปน
ผลสืบเนื่องมาจากการกระทํารวมกันของภูมิอากาศ,พืชพรรณ,วัตถุตนกําเนิดดิน, ตลอดทั้งระยะเวลา และ
ความตางระดับของพื้นที่ในบริเวณนั้น (บรรเจิด, 2523)
1.1.2 ที่ดิน (Land) หมายถึง อสังหาริมทรัพยอยางหนึ่ง หรือเปนพื้นที่บริเวณหนึ่งบนผิว
โลกซึ่งมีการแบงอาณาเขตตามที่มนุษยกําหนดไว (บรรเจิด, 2523)
1.1.3 ความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land Degradation) มีผูใหคํานิยาม/ความหมายไวหลาย
อยาง ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ แตเนื่องจากนักวิชาการเกษตร ตองทํางานวิชาการรวมกับ
ตางประเทศในระดับสากล ในที่นี้จึงยกความหมายหรือคําจํากัดความของหลายองคกร หรือสถาบัน
ตัวอยาง เชน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO,
2532) อางโดย พิพัฒน (2533) มาเผยแพร เปนอันดับแรก ดังนี้ ความเสื่อมโทรมของที่ดินหมายถึง การ
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เสื่อมกําลังการผลิตพืช ในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพหรือทั้งสองอยางของที่ดิน อันเปนผลมาจากการชะ
ลางดินโดยน้ําหรือลม ดินเค็ม ดินชุมน้ํา การที่พืชดูดเอาธาตุอาหารจากดินไปใชในการเจริญเติบโตแลว
ตัด หรือเก็บเกี่ยวออกไป การสูญเสียโครงสรางที่ดีของดิน การเปนทะเลทรายและที่สําคัญก็คือ พื้นที่ทิ้ง
รางที่ปลอยวางเปลาไวไมไดใชประโยชน กอใหเกิดมลภาวะแกสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก การเสื่อม
โทรมของดินมีผลโดยตรงตอการเกษตรและปาไม นอกจากทําใหผลผลิตลดลงแลวยังทําใหความสมดุล
ของน้ําในธรรมชาติถูกทําลาย นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสภาพแวดลอมตลอดจนอุตสาหกรรม
และพาณิชยก็ถูกกระทบกระเทือนอยางรุนแรงเชนเดียวกัน อาทิ การเกิดน้ําทวม หรือการที่ตะกอนดินลง
ไปทับถมในแมน้ํา หรือเขื่อน หรือทาเรือตางๆ และยังมีผูใหนิยามไวอีกหลายความหมายทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ในขณะที่ อัษฎาพร และเนาวรัตน (2543) กลาววาในอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปร
สภาพเปนทะเลทราย (Convention to Combat Desertification: CCD) ซึ่งยกรางโดย คณะกรรมการที่
แตงตั้งจากการประชุม สมัชชาสภามติสหประชาชาติ (The United Nation General Assembly) สมัยที่ 47
ณ.ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2535 อนุสัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแต 26 ธันวาคม 2539
และมีประเทศที่ไดใหสัตยาบันอนุสัญญาแลว 117 ประเทศ อนุสัญญาดังกลาวไดใหคําจํากัดความ
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land degradation)ไววาหมายถึง การลดลง หรือ สูญเสียไปของกําลังผลิต
ทางดานชีวภาพและเศรษฐกิจ รวมไปถึง การสูญเสียความอุดมสมบูรณของพื้นที่เกษตรน้ําฝน (Rainfed
cropland) เกษตรชลประทาน (Irrigated cropland) ทุงหญาเลี้ยงสัตว (Range or pasture) และพื้นที่ปาไม
(Forest and Woodlands) ในเขตแหงแลง ถึงแหงแลงและกึ่งรอนชื้นที่แหงแลง อันเนื่องมาจากกิจกรรม
การใชที่ดินหรือกระบวนการตางๆ อันเกิดจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยรวมทั้งรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
และการดํ า รงชี พ ของมนุ ษ ย แ ละลั ก ษณะความเสื่ อ มโทรมของที่ ดิ น ที่ เกิ ด ขึ้ น อาทิเ ช น การชะล า ง
พังทลายของดินที่เกิดจากลม และ/หรือ น้ํา ความเสื่อมโทรมในดานคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพ หรือ กําลังผลิตทางเศรษฐกิจของทรัพยากรดิน และ การสูญเสียพืชพรรณโดยธรรมชาติเปนตน
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น (2540) ให นิ ย ามไว ว า ความเสื่ อ มโทรมของดิ น คื อ การเปลี่ ย นแปลง
คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพของดินจนทําใหดินนั้นมีคุณภาพลดลงจนไมสามารถใชเพื่อ
การเกษตรไดอยางถาวรและใหผลผลิตคงที่ตลอดไป โดยมีผลมาจากขาดการจัดการดินที่ถูกตอง และมี
ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ความเสื่อมโทรมของดิน ปรากฏขึ้นหลายรูปแบบ เชน ความอุดม
สมบูรณของดินลดลง ดินแนนตัว ซึ่งมีผลใหดินบน ซึ่งเปนชั้นดินที่เหมาะสมที่สุดตอการเกษตรสูญ
หายไป ความเสื่อมโทรมมาจากการชะลางพังทลายของดินเปนสาเหตุที่รุนแรงที่สุด
1.1.4 ดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทางการเกษตร (วิชัย และคณะ, 2544) กลาววา หมายถึง
ดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตอยูในระดับปานกลางถึงสูง โดยทั่วไปมีความเหมาะสมสําหรับการปลูก
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พืชโดยไมจําเปนตองมีการจัดการดินเปนกรณีพิเศษ หรือถามีการจัดการดินใหดีขึ้นก็จะไดผลผลิตสูงขึ้น
คุมคาตอการลงทุน แบงเปน 2 กลุมหลัก คือ 1 ดินเหนียวจัดและแตกระแหง 2 ดินเหนียวและดินรวน
1.1.5 ดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร (Low Potential Soil) (วิชัย และคณะ, 2544) กลาววา
หมายถึง ดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตพืชต่ํา เพราะดินที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ที่ไมเหมาะสม หรือไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืช การจะนําพื้นที่ดังกลาวมาใชปลูกพืชเศรษฐกิจ
จําเปนตองมีการจัดการเปนกรณีพิเศษกวาดินทั่วไป แบงเปน 7 กลุมหลัก ไดแก 1ดินเปรี้ยว 2ดินเค็ม
3ดินอินทรีย (อาจจะเปนดินพรุน) 4ดินทรายจัด 5ดินคอนขางเปนทราย 6ดินตื้น 7ดินบนพื้นที่สูงชัน
เชิงซอน
1.1.6 ดินที่ไมมีศักยภาพทางการเกษตร (วิชัยและคณะ, 2544) กลาววา เปนพื้นที่อื่นๆ ที่อยู
นอกเหนือจากพื้นที่ดินศักยภาพปานกลางถึงสูง และดินศักยภาพต่ําตามที่กลาวมาแลว หมายถึง พื้น
ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถนํามาใชปลูกพืชไดหรือตองใชเวลานานในการปรับปรุงฟนฟู เพื่อ
นํามาใชปลูกพืชเหมือนเดิม จําแนกเปน 5 กลุมไดแก 1.ไดแกสถานที่ราชการ พื้นที่ชุมชน 2.พื้นที่แหลง
น้ําตางๆ 3.พื้นที่ชื้นแฉะหรือพื้นที่ชุมน้ํา 4.พื้นที่อื่นๆ อาทิพื้นที่หินโผลที่มีรองลึกจํานวนมาก ที่ดิน
เหมืองแรราง 5.พื้นที่นาเกลือและนากุงกุลาดําราง เปนตน
ที่ดินเหมืองแรรางเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งที่ควรกลาวถึง โดยดินเหมืองแรรางนี้
เปนดินที่เคยทําเหมืองแรมากอน แตในปจจุบันเลิกกิจการไปแลว คาดวามีพื้นที่ไมนอยกวา 2 แสนไร
เหมืองแรที่ทํากันมาก ไดแก เหมืองแรดีบุก ซึ่งจะพบอยูทั่วไปในภาคใต เชน ในเขตจังหวัดระนอง พังงา
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา เปนตน
1.1.7 ดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนดานเกษตรกรรม (Problem Soils) (สํานักสํารวจดิน
และวางแผนการใชที่ดิน, 2549) กลาววา หมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางไม
เหมาะสม หรือไมคอยเหมาะสมที่จะนํามาใชสําหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําใหผลผลิตต่ํา และ
ตองมีการจัดการดินเปนกรณีพิเศษกวาดินทั่วไปจึงจะสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูก และใหผล
ผลิตดีเทาที่ควรได ดินที่มีปญหาสวนใหญเกิดขึ้นตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากวัตถุตนกําเนิดดิน สภาพ
ที่พื้นที่ภูมิอากาศ พืชพรรณที่ขึ้นปกคุลม และระยะเวลาที่เกิดดิน อยางไรก็ตามเมื่อสภาพธรรมชาติถูกทํา
ใหเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการตัดไมทําลายปา และมีการใชที่ดินที่ไมระมัดระวัง อาทิ การสรางแหลงน้ํา
ในพื้นที่ดินเค็มก็ทําใหปญหาของดินเค็มเพิ่มความรุนแรง และขยายพื้นที่มากขึ้นไปอีก นอกจากนี้การ
ใชประโยชนที่ดินบนที่ลาดชันอยางไมคํานึกถึงหลักวิชาการยังกอใหเกิดการสูญเสียหนาดิน และความ
อุดมสมบูรณของดิน เปนตน ดินที่มีปญหาของประเทศไทย แบงเปน 7 ประเภทหลัก ไดแก 1ดินเปรี้ยว
จัด 2ดินเค็ม 3ดินอินทรีย (อาจจะเปนดินพรุ) 4ดินคอนขางเปนทราย 5ดินทรายจัด 6ดินตื้น 7ดินบนพื้นที่
ลาดชันเชิงซอน หรือพื้นที่เขาลาดชันสูง นิยาม/ความหมายของดินที่มีปญหาแตละชนิดเหมือน หรือ
คลายกับดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร ที่กลาวมาแลวนั่นเอง ประกอบดวย
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1.1.7.1 ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน (Acid Sulphate Soils) หมายถึง ดินที่มี
สารประกอบไพไรทที่มาก ซึ่งเมื่อดินแหง หรือสัมผัสอากาศ สารไพไรทที่จะแปรสภาพเปนสารประกอบ
จาโรไซทที่มีลักษณะเปนจุดปะสีเหลืองคลายสีฟางขาว หรือกรดกํามะถันเกิดขึ้น ทําให pH ต่ํากวา 4
1.1.7.2 ดินเค็ม (Salt Affected Soils) หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือสูงมากพอที่จะทํา
อั น ตรายต อ พื ช เศรษฐกิ จ ที่ จ ะนํ า ไปปลู ก ถ า นํ า เอาดิ น เหล า นี้ ไ ปวั ด ค า การนํ า ไฟฟ า
(Electrical
conductivity) จะมีคามากกวา 2 มิลลิโมหตอเซนติเมตร
1.1.7.3 ดินอินทรีย (Organic Soils) หมายถึง ดินที่มีอินทรียวัตถุเปนองคประกอบอยู
มากกวา 20 เปอรเซ็นต และเกิดขึ้นเปนชั้นหนากวา 40 เซนติเมตร ซึ่งบางแหงจะพบหนามากกวา 3
เมตร โดยทั่วๆ ไปดินอินทรียนี้จะพบบริเวณพื้นที่พรุหรือบริเวณพื้นที่ราบลุม ซึ่งมีน้ําแชขังเกือบตลอดป
1.1.7.4 ดินคอนขางเปนทราย (Soil is Quite Sandy) หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินสวนใหญ
เปนดินรวนปนทราย หรือเปนดินทรายละเอียดปนดินรวน เกิดเปนชั้นหนากวา 100 เซนติเมตร ทําใหมี
โครงสรางไมคอยดีนัก ดินมีคุณสมบัติในการอุมน้ําต่ํา ดูดยึดธาตุอาหารไดนอย
1.1.7.5 ดินทรายจัด (Sandy Soils) หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินเปนทราย (Sand) หรือดิน
ทรายปนดินรวน (loamy sand) เกิดเปนชั้นหนามากกวา 100 เซนติเมตร เกิดจากการทับถมของตะกอน
เนื้อหยาบ หรือตะกอนทรายชายฝงทะเล
1.1.7.6 ดินตื้น (Shallow soils) ดินตื้นในที่นี้หมายถึง ดินที่พบชั้นลูกรัง กอนกรวด เศษ
หินปะปนอยูในเนื้อดินมากกวา 35 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้น หรือมีชั้นหินปูนมารลตื้น
กว า 50 เซนติ เมตร จากผิวดิ นทํ าให เป นอุ ปสรรค ตอการชอนไชของรากพื ช การไถพรวน และการ
เกษตรกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังทําใหดินมีการดูดซับน้ํา และธาตุอาหารต่ํา เปนเหตุใหพืชที่ปลูกไมคอย
เจริญเติบโต และใหผลผลิตต่ํา
1.1.7.7 ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน หมายถึง ดินบนพื้นที่สูงชัน พื้นที่ภูเขา เทือกเขา
ที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นตขึ้นไป ไมเหมาะสมจะนํามาใชในการกสิกรรม เพราะหากมีการ
ใชที่ดินเพาะปลูกพืชอยางไมถูกตอง จะเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน และการเสื่อมโทรมของ
ที่ดินอยางรวดเร็ว (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2549)
1.1.8 ความสัมพันธระหวางความเสื่อมโทรมของที่ดิน กับศักยภาพการผลิตของที่ดิน และดิน
ที่มีปญหาทางการเกษตร
จากนิยาม / ความหมายของความเสื่อมโทรมของที่ดิน ศักยภาพการผลิตของที่ดิน และดินที่มี
ปญหาทางการเกษตรตามที่กลาวมาแลว พบวาทั้ง 3 คํามีความสัมพันธกัน สรุปพอสังเขป ดังตอไปนี้
เริ่มตนจากพื้นที่ปาไมถูกทําลาย ไมวาจากเหตุผลใดก็ตาม แลวนําพื้นที่ดังกลาวมาเพาะปลูกการ
เปดปาใหมๆ สวนใหญจะเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง มีฮิวมัสมาก เมื่อทําการเพาะปลูกไปปแรกๆ
ผลผลิตจะสูงมาก แลวคอยๆ ลดลงทุกๆ ปจนในที่สุดผลผลิตจะต่ํามากจนไมคุมคาตอการลงทุน ลงแรง
ถายังเพาะปลูกตอไปเรื่อยๆ สักวันอาจเพาะปลูกไมไดอีกเลยก็มีใหเห็น ซึ่งการลดลงของผลผลิตทั้งใน
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เชิงปริมาณ และคุณภาพ หรืออยางใดอยางหนึ่ง คือการเสื่อมโทรมของที่ดินตามนิยาม / ความหมายของ
องคการอาหาร และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO, 2532) และ สถาบันอื่นๆ ตามที่กลาวมาแลว ดังนั้น
จึงอาจถือไดวาเมื่อมีการเพาะปลูกเมื่อไหร ก็เปนการเริ่มตนของกระบวนการเสื่อมโทรมของที่ดินแลว
สวนจะเสื่อมมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับสภาพปญหา และสาเหตุอันเนื่องมาจากการใชประโยชนที่ดิน
และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินและที่ดิน
1.1.9 การจัดระดับความรุนแรงของความเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยใชคํานิยาม / ความหมาย
ศักยภาพการผลิตของที่ดิน ของวิชัยและคณะ (2544) มากําหนดชั้นความรุนแรงของความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน เราสามารถนํามากําหนดเปนระดับความรุนแรงของความเสื่อมโทรมของที่ดินได 3 ระดับ
ไดแก
(1) ถาเปนดินเปดปาใหมๆ ผลผลิตจะไดเต็มที่ตามกําลังผลิตของดินตอพืชชนิดนั้นๆ ถือวา
เปนดินที่มีศักยภาพการผลิตสูง ถือวาเปนดินที่ยังไมเสื่อมโทรม แสดงไวในแผนภูมิที่ 1 หนาถัดไป
(2) เมื่อเวลาผานไป ถาผลผลิตพืชเริ่มลดลงแตยังคุมคาตอการลงทุน อันเนื่องมาจากปญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ หรือทางเคมีของดิน หรือทางชีวภาพของดินอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไป แตปญหาดังกลาว ยังสามารถแกไขไดดวยเทคนิค และวิธีการที่งาย ลงทุน ลง
แรงไมมากนัก รวมทั้งไมตองใชเวลาในการแกปญหานานมากนัก ไดแก การเสื่อมโทรมของที่ดินที่มี
สาเหตุ มาจากธาตุอาหารพืชถูกพืชดูดไปใช การเกิดกรดออนๆ ของดิน อินทรียวัตถุถูกใช หรือยอยสลาย
หายไปตามธรรมชาติ รวมทั้งการสูญเสียหนาดินจากการชะลางแตเปนเพียงเล็กนอยเทานั้น เปนตน และพื้น
ที่ดินที่เกิดปญหาดังกลาวขางตน ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมยังไมถึงขั้นรุนแรงมากนัก เรียก
ดินที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนวา ดินศักยภาพทางการเกษตรปานกลางถึงสูง ระดับความรุนแรงของ
การเสื่อมโทรมระดับที่ 1
(3) เมื่อเวลาผานไปนานยิ่งขึ้น ถาผลผลิตของพืชลดลงมากจนกระทั่งไมคุมคาตอการลงทุน แต
ยังสามารถเพาะปลูกไดแตผลผลิตต่ําจนถึงต่ํามาก อันเนื่องมาจากปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของดินเปลี่ยนแปลงไปจนยากตอการปรับปรุง แกไข ใหฟนกลับคืนมาเปนดินอุดมสมบูรณ
ไดอีก ตองมีเทคนิค วิธีการเฉพาะ ตองลงทุนสูง และใชเวลาดําเนินงานนาน รวมทั้งพื้นที่ดังกลาวสวน
ใหญเปนแหลงกอมลพิษตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรง และออม หรืออยางใดอยางหนึ่ง ไดแก
3.1 ดินเค็ม เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือทั้งสองอยาง
3.2 ดินเปรี้ยวจัด เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือทั้งสอง
อยาง
3.3 ดินทรายจัด เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือทั้งสอง
อยาง
3.4 ดินคอนขางเปนทราย เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือ
ทั้งสองอยาง
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3.5 ดินอินทรีย เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือทั้งสองอยาง
3.6 ดินตื้น เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือทั้งสองอยาง
3.7 ดินในพื้นที่ที่งายตอการถูกชะลางพังทลายอยางรุนแรง ไดแก ดินในพื้นที่สูงชัน
ในพื้นที่ที่ดินมีปญหาดังกลาวขางตน วิชัยและคณะ (2544) เรียกวา ดินศักยภาพทางการเกษตร
ต่ํา แตตอมากองสํารวจและจําแนกดิน (2549) ไดเรียกกลุมดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ําดังกลาววา
เปนกลุมดินที่มีปญหาทางการใชประโยชน (Problem Soils) จัดใหเปนดินเสื่อมโทรมระดับที่ 2
(4) ถาพื้นที่ใดกลายสภาพเปนพื้นที่ที่ไมสามารถเพาะปลูกไดแลวในปจจุบัน ระดับความรุนแรง
ของความเสื่อมโทรมระดับที่ 3 ถาจะนํามาใชเพาะปลูกตองมีเทคนิค วิธีการปรับปรุงแกไข ที่ตองมีการ
ลงทุนสูง และใชเวลานานมากกวาดินที่มีปญหาทางการใชประโยชน / ดินศักยภาพต่ําตามที่กลาวมาแลว
ขางบน เนื่องจากดินเปลี่ยนสภาพไปมากแลว ไดแก
(1) แหลงชุมชนที่มีสิ่งกอสรางตางๆ การจะเปลี่ยนเปนแปลงเพาะปลูก ตองลงทุนสูง
อาทิ ตองทุบตึก รื้อบาน ขุดเสา หรือฐานคอนกรีตตางๆ
(2) พื้นที่ชื้นแฉะ ชุมน้ํา ถาจะปลูกพืชทันทีทําไมได ตองออกแบบแปลงเพาะปลูกที่
ตองมีการระบายน้ําเปนอยางดี และปรับปรุงดิน รวมทั้งพื้นที่ดังกลาวสวนมาก
มักจะเปนดินกรด
(3) พื้นที่ แหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา หนองบึง แมจะเปนแหลงน้ําเกาก็ยังเสี่ยงที่จะ
เกิดน้ําทวมเปนเวลานาน จนพืชผลเสียหาย ถาจะนํามาใช ตองมี การออกแบบ
แปลงเพาะปลูกที่ตองเนนเรื่องการระบายน้ําเปนหลัก คลายๆ กับพื้นที่ชื้นแฉะ ชุม
น้ํา
(4) พื้นที่หินโผล มักเปนพื้นที่ผานการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรงมาเปน
เวลานาน การจะนําพื้นที่ดังกลาวมาใชประโยชนจําเปนตองหาดินมาใส และ
ตองกันไมใหดินที่มาใสถูกน้ําพัดพาหายไปไดอีก ตองลงทุนสูง ตองใชเทคนิค
พิเศษ ที่ตองมีการออกแบบที่ดีดวย ไมคอยมีใครทํา แตในประเทศใตหวันมีการ
นําที่ดินดังกลาวมาใชเพาะปลูก เนื่องจากมีพื้นที่ที่จะนํามาใชในการเพาะปลูกนอย
(5) พื้นที่เหมืองแรเกา หรือเหมืองแรดีบุกราง พื้นที่เหลานี้ประกอบดวยขุมเหมือง
และเศษ หิน กรวด ทรายที่เอามากองไวโดยมีเนื้อดินนอย ดังนั้นการจะนําพื้นที่
เหลานี้มาใชประโยชนในการเพาะปลูกใหคุมคาตอการลงทุนเปนเรื่องยุงยาก ตอง
ใชเทคนิค วิธีการพิเศษ
(6) พื้นที่ที่เปนนาเกลือ หรือนากุงกุลาดําราง (บอกุง) เปนพื้นที่ที่ดินมีความเค็มมาก
จนพืชไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ และเปนพื้นที่ต่ําน้ําขัง การจะนําพื้นที่
เหลานี้มาใชเพาะปลูก ตองออกแบบแปลงเพาะปลูกใหม ไมใหมีน้ําขัง ตองมีการ
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ระบายน้ํา และเกลือออกจากพื้นที่ แตพื้นที่นากุงกุลาดํารางหลายพื้นที่ สามารถ
นํามาใชประโยชนทางการเกษตรไดบาง เนื่องจากดินยังมีความเค็มนอย แตจะ
คุมคาตอการลงทุนหรือไม ขึ้นอยูกับพืชที่นํามาปลูก จึงจัดใหพื้นที่เหลานี้เปนดิน
ที่ไมมีศักยภาพทางการเกษตร หรือเปนดินที่มีความเสื่อมโทรมในระดับที่ถือวามี
ความรุนแรงมาก
ในขณะที่ ไพฑูรย (2550) อางโดยหนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันที่ 14 พ.ย. 2550 หนา 22
กลาววา ความเสื่อมโทรมของดินเกิดจากการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของที่ดินไมวาที่เกิดจากการกระทํา
ของมนุษยหรือธรรมชาติ ลวนแตสงผลกระทบตอการตอบสนองการใชประโยชนที่ดินใหลดลงทั้งดาน
คุณภาพและปริมาณ และรายงานผลการประเมินคาดัชนีความเสื่อมโทรมของดินไววา สามารถจําแนก
พื้นที่เสื่อมโทรมของประเทศไทยออกเปน 4 ระดับ คือ 1.พื้นที่เสื่อมโทรมระดับดุลธรรมชาติ มีเนื้อที่
รวม 151,353,760 ไร เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทําการเกษตรและใหผลตอบแทนอยางคุมคา โดย
พื้นที่ที่มีความลาดชันนอยกวา 35% ควรใชที่ดินเพื่อการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให
เกิดความยั่งยืน สวนพื้นที่ปาควรรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ํา 2.พื้นที่เสื่อมโทรมระดับเฝาระวัง มีเนื้อที่
131,710,530 ไร ซึ่งเปน พื้น ที่มีการพัฒนาการใชที่ดิน รูปแบบตางๆ ในการผลิตเพื่อการแขงขั นให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุมคาตอการลงทุน แตเมื่อใชไปเปนระยะเวลานานทําใหระบบนิเวศถูก
ทําลาย สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในอนาคต สําหรับพื้นที่ปาจะตอง
มีมาตรการปองกันและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพธรรมชาติโดยเร็ว 3.พื้นที่เสื่อมโทรมระดับรุนแรง มีเนื้อ
ที่อยูถึง 35,793,450 ไร สามารถใชประโยชนที่ดินไดเฉพาะอยางและตองมีมาตรการควบคุมการใชที่ดิน
เป น พิ เ ศษ แต อ าจให ผ ลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ ไม คุ ม ค า ต อ การลงทุ น รวมทั้ ง ยั ง ส ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม จึงควรสงวนรักษาพื้นที่ไวในกิจกรรมเพื่อการปลูกปา 4.พื้นที่เสื่อมโทรมระดับวิกฤติ เปน
พื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการใชประโยชนที่ดิน เพราะสงผลกระทบที่รุนแรง ทั้งดานสภาพแวดลอม ชีวิต
และทรั พยสินของประชาชนที่อาศัย อยูในพื้นที่ดังกลาวควรปลอยพื้น ที่ทิ้งไวเพื่อการฟนคื นสภาพ
ธรรมชาติ โดยพื้นที่ลักษณะนี้มีอยูประมาณ 183,540 ไร
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แผนผัง แสดงกระบวนการเกิดความเสื่อมโทรมของดินที่สอดคลองกับศักยภาพการผลิตของดินทางการเกษตร

-

นําพื้นที่ไปทําเปนชุมชน
สรางถนนขวางการไหลของน้ํากลายเปนแหลงน้ํา หรือเปนที่ต่ําตามธรรมชาติ
ทําเหมืองแร
ทํานาเกลือ หรือนากุงกุลาดํา

เริ่มตน
หลังเปดปาใหมๆ
- การเสื่อมตามธรรมชาติ
- มนุษยเปนตัวเรง

การเสื่อมโทรม
ระดับนอยถึงปานกลาง
(ระดับที่ 1)
- กาลเวลาเพิ่มขึ้น

การเสื่อมโทรม
ระดับรุนแรงมาก
(ระดับที่ 2)
- กาลเวลาเพิ่มขึ้น

การเสื่อมโทรม
ระดับรุนแรงมากที่สุด
(ระดับที่ 3)

ดินที่มีศักยภาพทางการผลิตสูงถึงสูงมาก
-

ลักษณะ

เปนดินที่มีความเหมาะสมตอการเพาะปลูกสูง ไดแก
อินทรียวัตถุสูง ปริมาณธาตุอาหารสูง คุณสมบัติทางเคมี
และทางกายภาพเหมาะสม เปนตน

เกิดการชะลาง แตยังไมมากนัก
เกิดเปนดินกรดเล็กนอย
ธาตุอาหารถูกพืชใชไปมาก แตใสกลับนอย ไมสมดุลย
เปนดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืชปาน
คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพเปลี่ยนแปลงแตยังไมรุนแรงมากนัก

ดินที่มีศักยภาพทางการผลิตปานกลางถึงสูง

ลักษณะ

- ความเปนกรดเพิ่มขึ้น จนเปนอันตรายตอพืช
- เกลือเพิ่มขึ้น จนเปนอันตรายตอพืช
- ถูกชะลางพังทลายมากขึ้นจนกลายเปนดินตื้น ดินลูกรัง
ดินทรายจัด
- คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น

ดินที่มีศักยภาพทางการผลิตต่ํา

ลักษณะ

- เกิดการชะลางพังทลายของดินมากขึ้น จนกลายเปนพื้นที่เปน
หินโผล
- เกิดการอุดตันของทางระบายน้ําตามธรรมชาติ ทําใหเกิดเปนที่
ลุมน้ําขังเปนเวลานาน

ดินไมมีศักยภาพทางการเกษตร

ลักษณะ

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

กลางถึ ง สู ง ไม ต อ งมี ก ารจั ด การเป น พิ เ ศษ ก็ ส ามารถ
เพาะปลู ก ได อ ย า งคุ ม ค า ต อ การลงทุ น ได แ ก ดิ น ขาด
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ขาดธาตุ อ าหาร เป น กรด หรื อ ด า งอ อ นๆ
เปนตน
เป น ดิ น ที่ มี ป ญ หาทางการใช ป ระโยชน เ นื่ อ งจากมี
คุณสมบัติไมเหมาะสม หรือ เหมาะสมนอยมากสําหรับ
การเพาะปลูก ตองมีการจัดการเปนกรณีพิเศษ มี 7 กลุม
หลัก ไดแก ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม ดินตื้น ดินอินทรีย ดิน
คอนขางเปนทราย ดินทรายจัด และดินบนพื้นที่สูงชัน

เป น ดิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจนไม ส ามารถนํา มาใช ใ นการ
เพาะปลูกไดอีกถา จะนํามาใชตองใชเวลานาน และลงทุน
สูงกวาดินศักยภาพต่ํา มี 5 กลุมหลัก ไดแก 1 พื้นที่ชุมชน
2 พื้ น ที่ น้ํ า 3 พื้ น ที่ ชื้ น แฉะหรื อ ชุ ม น้ํ า 4 พื้ น ที่ หิ น โผล
เหมืองแรเกา พื้นที่รองลึก ฯลฯ 5 พื้นที่นาเกลือหรือนากุง
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บทที่ 2
สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรง
และผลกระทบของการเกิดความเสือ่ มโทรมของที่ดิน
2.1 สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรงของการเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ผลลัพทของการเสื่อมโทรมของที่ดิน นอกจากจะทําใหกําลังการผลิตหรือศักยภาพการผลิตพืช
ของที่ดิน ต่ําลง ทั้งทางปริมาณและคุณภาพหรืออยางใดอยางหนึ่งแลว ยังก อใหเ กิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางรุนแรงและกวางขวางทั้งทางตรงและทางออมอีกดวย ผลเสียหายของการใชประโยชน
ที่ดินอยางไมระมัดระวังจนเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินที่เห็นไดชัดเจนในระดับโลก ไดแก ที่ดินใน
ตะวันออกกลางของทวีปเอเชีย ที่ในอดีตเคยอุดมสมบูรณจนไดชื่อวาเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญแหง
หนึ่ ง ของโลกตามบั น ทึ ก ในคั ม ภี ร ไ บเบิ้ ล ได เ กิ ด การเสื่ อ มโทรมของที่ ดิ น จากหลายๆ สาเหตุ อั น
เนื่องมาจากการใชที่ดินแบบไมระมัดระวัง ทําใหกลายเปนทะเลทรายที่กวางใหญไพศาลและภูผาหินโผล
อยูทั่วไป ไมสามารถใชเพาะปลูกดวยวิธีการและเทคนิคธรรมดาไดอีกแลวในปจจุบัน (FAO, 2532 อาง
โดยพิพัฒน, 2549)
พื้นที่ที่เกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน (2538) อางโดย กรมพัฒนา
ที่ดิน (2540) ไดรายงานไววาประเทศไทย มีพื้นที่ที่มีปญหาดินเสื่อมโทรมประมาณ 224.9 ลานไร หรือ
รอยละ 70.13 ของพื้นที่ทั้งประเทศ แบงเปนพื้นที่ที่มีอินทรียวัตถุในดินต่ํากวารอยละ 2 ประมาณ 191
ลานไร ประมาณ 60 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งประเทศ ต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต มีประมาณ 98.7 ลานไร โดย
แตละภาคมีปริมาณอินทรียวัตถุไมเทากัน สวนพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลายของดินในป พ.ศ. 2538 มี
จํานวน 134.51ลานไร ในขณะที่ป พ.ศ. 2524 มีจํานวนเพียง 107 ลานไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2538) แสดง
วาชวงระยะเวลา 14 ป มีพื้นที่ถูกชะลางพังทลายของดินเพิ่มขึ้น 27 ลานไร หรือเทากับรอยละ 20.07
ผลลัพธจากการเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน ในปจจุบันถือวาอยูในขั้น
วิกฤติเพราะมีที่ดินที่เกิดความเสื่อมโทรมลงจนกลายสภาพเปนดินที่มีปญหาทางการเกษตร ตั้งแต
ปญหานอยจนถึงปญหามากจนกระทั่งมีกําลังการผลิตต่ํา หรืออาจเรียกวา ศักยภาพการผลิตพืชต่ําถึงต่ํา
มาก มีเนื้อที่เปนจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เพาะปลูกของประเทศทั้งหมด ดังรายงานผลจาก
การศึกษาของ วิชัยและคณะ (2544) กลาววา ประเทศไทยประสบปญหาการใชที่ดินในภาคเกษตรกรรม
เปนอยางมาก ที่ดินที่มีศักยภาพใชทําการเกษตรไดผลดีมีอยูคอนขางจํากัด คือ มีอยูประมาณรอยละ 37
ของพื้นที่ประเทศ ในขณะที่ที่ดินประมาณรอยละ 52 ของประเทศ ถูกนําไปใชทางการเกษตร (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2532 อางโดยวิชัยและคณะ (2544) โดยอาจกลาวโดยรวมวาที่ดินใชทําการเกษตรกันอยูถึง
รอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ เปนดินที่มีศักยภาพต่ํา เปนผลใหประเทศไทยมีผลผลิตต่ํา และตนทุนการ
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ผลิตสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เปนประเทศคูแขงการคาโลก และเปนผลใหเกษตรกรสวน
ใหญมีฐานะยากจน เปนปญหาสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
วิชัยและคณะ (2544) พบวาดินที่มีปญหาทางการเกษตรหรืออาจเรียกวา ดินที่มีศักยภาพทาง
การเกษตรต่ําในประเทศไทยในปจจุบันมีถึง 7 ประเภทหลัก มีเนื้อที่รวมกันถึง 230.6 ลานไร ขณะพื้นที่
ทั้งประเทศ มีเทากับ 320.7 ลานไร เทากับรอยละ 74.39 ของพื้นทั้งประเทศ (ตารางที่ 1 หนาหลัง) ไดแก
1. ดินอินทรียมีเนื้อที่ 0.3 ลานไร เทากับรอยละ 0.09 ของประเทศ
2. ดินเค็มมีเนื้อที่ 4.6 ลานไร เทากับรอยละ 1.42 ของประเทศ ผลผลิตขาวในดินเค็มไดเพียง 8-15
ถัง/ไร เทานั้น บางพื้นที่ถาเค็มมากๆ ไมสามารถเพาะปลูกไมไดเลย
3. พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมีเนื้อที่ 42 ลานไร เทากับรอยละ 13 ของประเทศ
4. พื้นที่ดินคอนขางเปนทรายมีเนื้อที่ 39.6 ลานไร เทากับรอยละ 12.35 ของประเทศ
5. พื้นที่ดินทรายจัดมีเนื้อที่ 7 ลานไร เทากับรอยละ 2.17 ของประเทศ
6. พื้นที่ดินตื้นมีเนื้อที่ 41 ลานไร เทากับรอยละ 12.78 ของประเทศ
7. ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือพื้นที่ภูเขาลาดชันสูงมีเนื้อที่ 96.1 ลานไร เทากับรอยละ 29.98
ของประเทศ
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ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่การจําแนกศักยภาพของดินในภาคตางๆ ของประเทศไทย (กองสํารวจ และจําแนกดิน)
ภาคกลาง
การจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2

ดินศักยภาพต่ํา
ดินอินทรีย
ดินเค็ม
ดินเค็มเลนชายทะเลที่ไมมีกรดกํามะถัน
ดินเค็มเลนชายทะเลที่มีกรดกํามะถันมาก
ดินเค็มและเปรี้ยวจัดพบจาโรไซตภายในความลึก 100 ซม.
ดินเค็มบกการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว เนื้อดินคอนขางเปน
ทราย
ดินเค็มบกมีการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว เนื้อดินเปนดิน
เหนียว
ดินเค็มชายทะเลที่มีการยกรอง
ดินเปรี้ยว
ดินเหนียวมีกํามะถันมากเมื่อแหงเปนกรดจัด
ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซตตื้นกวา 50 ซม.
ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซตลึก 50-100 ซม.
ดินคอนขางเปนทราย
ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําเลว
ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําเลวและมีชั้นดานแข็ง

ภาคเหนือ

36,790,075
1,017,429
193,992
158,810
75,354
296,186

%
ภาค
56.66
1.57
0.30
0.24
0.12
0.46

71,390,553
-

%
ภาค
67.34
-

157,840

0.24

-

-

135,247
3,285,448
5,830
511,259
2,768,359
4,653,408
38,640
181,828

0.21
5.06
0.01
0.79
4.26
7.17
0.06
0.28

1,542,928
271,823
166,044

1.46
0.26
0.16

ไร

ไร
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ตะวันออกเฉียงเหนือ
%
ไร
ภาค
59,536,021 56.41
2,010,789 1.90
1,711,503 1.62
299,286

ภาคใต
ไร
24,976,431
1,529,409
66,626
1,462,783
-

รวมทั้งประเทศ
%
ไร

%
ประเทศ
ภาค
56.51 192,693,080 60.09
3.46 4,557,627 1.42
0.15
260,618 0.08
3.31 1,621,593 0.51
75,354 0.02
- 2,007,689 0.63

0.28

-

-

30,846,490 29.23
7,224ล636 6.85
31,725 0.03

885,539
396,285
389,802
99,452
2,558,542
98,148
-

2.00
0.90
0.88
0.22
5.79
0.22
-

457,126

0.14

135,247 0.04
4,170,987
1.3
402,115 0.13
901,061 0.28
2,867,811 0.89
39,601,368 12.35
7,633,247 2.38
379,597 0.12
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ภาคกลาง
การจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2

ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําดี
ดินทรายจัด
ดินทรายจัดที่มีการระบายน้ําเลว
ดินทรายจัดที่มีการระบายน้ําดี
ดินทรายจัดที่มีชั้นดานอินทรีย
ดินตื้น
ดินตื้นที่มีการระบายน้ําเลว
ดินตื้นที่เปนลูกรังมีการระบายน้ําดี
ดินตื้นปนหินมีการระบายน้ําดี
ดินปนปูนมารล
พื้นที่ลาดชันเชิงซอน
ดินศักยภาพปานกลางถึงสูง
ดินเหนียวจัดและแตกระแหง
ดินเหนียวจัดและแตกระแหงที่มีการระบายน้ําเลว
ดินเหนียวจัดและแตกระแหงที่มีการระบายน้ําดี
ดินเหนียวและดินรวน
ดินเหนียวและดินรวนที่มีการระบายน้ําเลว
ดินเหนียวและดินรวนที่มีการระบายน้ําดี

ไร
4,432,940
2,296,234
510,332
1,736,584
49,318
9,241,716
659,893
3,321,699
3,723,655
1,536,469
16,295,840
25,657,020
2,360,385
1,434,322
926,063
23,296,635
13,397,361
9,899,274

ภาคเหนือ
%
ภาค
6.83
3.54
0.79
2.67
0.08
14.23
1.02
5.11
5.73
2.37
25.09
39.51
3.64
2.21
1.43
35.87
20.63
15.24

ไร
1,105,061
862,956
68,843
794,113
13,085,943
436,591
2,283,259
9,717,199
648,894
55,898,726
33,317,253
1,167,522
443,982
723,540
32,149,731
16,816,640
15,333,091
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%
ภาค
1.04
0.82
0.07
0.75
12.34
0.41
2.15
9.17
0.61
52.72
31.42
1.10
0.42
0.68
30.32
15.86
14.46

ตะวันออกเฉียงเหนือ
%
ไร
ภาค
23,590,129 22.35
2,599,430 2.46
1,904,895 1.80
694,078 0.66
457
15,530,931 14.72
3,457,333 3.28
6,558,808 6.21
5,392,536 5.11
122,254 0.12
8,541,667 8.09
42,412,897 40.19
1,149,969 1.09
858,136 0.81
291,833 0.28
41,262,928 39.10
23,047,285 21.84
18,215,643 17.26

ภาคใต
ไร
2,460,394
1,214,802
62,906
764,118
387,778
3,113,582
221,753
1,836,450
1,050,010
5,369
15,400,282
18,365,156
5,281
5,281
18,359,875
6,523,640
11,836,235

รวมทั้งประเทศ
%
ไร

%
ประเทศ
ภาค
5.57 31,588,524 9.85
2.75 6,973,422 2.17
0.14 2,546,976 0.79
1.73 3,988,893 1.24
0.88
437,553 0.14
7.04 40,972,172 12.78
0.50 4,775,570 1.49
4.15 14,000,216 4.37
2.38 19,883,400
6.2
0.01 2,312,986 0.72
34.85 96,136,515 29.98
41.55 119,752,326 37.34
0.01 4,683,157 1.46
- 2,736,440 0.85
0.01 1,946,717 0.61
41.54 115,069,169 35.88
14.76 59,784,926 18.64
26.78 55,277,529 17.24
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ภาคกลาง
การจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร

10
11
12
13
14

พื้นที่อื่น ๆ
สถานที่ราชการและพื้นที่ชุมชน
พื้นที่อื่น ๆ ไดแก พื้นที่หินโผล ที่ดินรองลึก ฯลฯ
ที่ลุมชื้นแฉะ
พื้นที่น้ํา
พื้นที่นากุงและบอปลา
รวมภาค/ประเทศ

ไร
2,491,157
598,901
238,953
72,484
680,929
899,890
64,938,252

ภาคเหนือ
%
%
ไร
ภาค
ภาค
3.83
1,319,874 1.24
0.92
106,828 0.10
0.37
680,633 0.64
0.11
34,684 0.03
1.05
497,729 0.47
1.38
100.0 106,027,680 100.0

ตะวันออกเฉียงเหนือ
%
ไร
ภาค
3,591,759 3.41
133,966 0.13
1,688,084 1.60
7,858 0.01
1,752,005 1.66
9,846 0.01
105,533,963 100.0

ภาคใต
ไร
855,405
44,910
373,592
53,595
162,638
220,670
44,196,992

รวมทั้งประเทศ
%
ไร

%
ประเทศ
ภาค
1.94 8,258,195 2.57
0.10
884,605 0.28
0.85 2,981,262 0.93
0.12
168,621 0.05
0.37 3,093,301 0.96
0.50 1,130,406 0.35
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
1. ดินอินทรีย
2. ผลรวมดินเค็ม
2.1 ผลรวมดินเค็มชายทะเล
- ดินเค็มทรายทะเลที่มีความ
เปรี้ยวแฝง
- ดินเค็มชายทะเล
- ดินเค็มชายทะเลยกรอง
2.2 ผลรวมดินเค็มนอกพื้นที่ชาย
ทะเล

ปจัดทํา
2532
2544
2532
2544
2532
2544
2532
2544
2532
2544
2532
2544
2532
2544

ภาคกลาง+ตะวันออก
%
ไร
ภาค

33,522
1,646,225
1,017,429
1,341,631
563,403
615,145
234,164
726,486
193,992
135,247
304,594
454,026

0.05
2.54
1.57
1.12
0.87
0.95
0.36
1.12
0.30
0.21
0.47
0.70

ภาคเหนือ
%
ภาค

ไร

-

ตะวันออกเฉียงเหนือ
%
ไร
ภาค

- 17,802,613
- 2,010,789
6,714
- 17,802,613
- 2,010,789
14

16.79
1.91
0.01
16.79
1.90

ภาคใต
ไร

471,662
274,275
2,269,936
1,529,409
2,269,936
1,529,409
2,269,936
1,462,783
66,626
-

%
ภาค

รวมทั้งประเทศ
%
ไร

ประเทศ
505,184 1.22

1.06
0.62
274,275
5.14 21,718,774
3.46 4,557,627
- 3,611,567
3.46 2,099,526
5.14 2,885,081
3.31 1,696,947
726,486
0.15
260,618
135,247
- 18,107,207
- 2,464,815

0.09
6.76
1.42
1.12
0.65
0.90
0.53
0.23
0.08
0.04
5.64
0.77
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ชนิดของดินปญหา
- เค็มมาก
- เค็มปานกลาง
- เค็มนอย
3. พื้นที่นาเกลือและนากุง
4. ผลรวมดินเปรี้ยว
5. ดินคอนขางเปนทราย
6. ดินทรายจัด
6.1 ที่ไมมีชั้นดานอินทรีย
6.2 ที่มีชั้นดานอินทรีย
7. ดินตื้น

ปจัดทํา
2532
2532
2532
2532
2544
2532
2544
2532
2544
2532
2544
2532
2544
2532
2544
2532
2544

ภาคกลาง+ตะวันออก
%
ไร
ภาค

304,594
899,890
5,203,865
3,285,448
4,653,408
1,695,759
2,296,234
1,643,145
2,246,916
52,614
49,318
9,150,840
9,241,716

ภาคเหนือ
ไร

0.70
1.38
8.01
5.06
7.17 1,542,928
2.61
579,956
3.54
862,956
2.53
571,956
3.46
862,956
0.08
0.08
14.09 19,899,314
14.23 13,085,943

%
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
%
ไร
ภาค

1.46
0.54
0.82
0.54
0.82
18.77
12.34

1,466,629
3,690,249
12,645,735
9,846
30,846,490
4,095,841
2,599,430
4,095,841
2,598,973
457
17,882,140
15,530,931
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1.39
3.48
11.92
0.01
29.23
3.88
2.46
3.88
2.46
0.00
16.95
14.72

ภาคใต
ไร

220,670
122,921
885,539
2,558,542
763,939
1,214,802
302,575
827,024
461,364
387,778
4,358,849
3,113,582

%
ภาค

0.50
0.28
2.01
5.79
1.72
2.75
0.68
1.87
1.04
0.88
9.87
7.04

รวมทั้งประเทศ
%
ไร

ประเทศ
1,771,223 0.55

5,461,472 1.70
18,107,207 5.65
1,130,406 0.35
5,326,786 1.66
4,170,987
1.3
39,601,368 12.35
7,127,085 2.22
6,973,422 2.17
6,613,157 2.06
6,535,869 2.03
513,928 0.16
437,553 0.14
51,291,143 15.99
40,972,172 12.78
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ชนิดของดินปญหา
7.1 ดินตื้นปนลูกรังปนกรวด
7.2 ดินตื้นปนเศษหิน
7.3 ดินตื้นปนปูนมารล
7.4 ดินตื้นที่มีการระบายน้ําเลว

ปจัดทํา
2532
2544
2532
2544
2532
2544
2532
2544

ภาคกลาง+ตะวันออก
%
ไร
ภาค

5,103,478
3,321,699
2,945,811
3,723,655
1,101,551
1,536,469
659,893

7.86
5.11
4.54
5.73
1.70
2.37
1.02

ภาคเหนือ
ไร

%
ภาค

9,257,695
2,283,259
9,899,486
9,717,199
742,133
648,894
436,591

ตะวันออกเฉียงเหนือ
%
ไร
ภาค

8.73 14,700,882
2.15 6,558,808
9.34 2,857,600
9.17 5,392,536
0.70
323,658
0.61
122,254
0.41 3,457,333

ภาคใต
ไร

13.93
6.21
2.71
5.11
0.31
0.12
3.28

2,734,150
1,836,450
1,624,699
1,050,010
5,369
221,753

11.46
8.09
49.08
56.41
100
100

14,583,941
15,400,282
22,571,248
24,976,431
44,196,992
44,196,992

%
ภาค

รวมทั้งประเทศ
%
ไร

ประเทศ
31,796,205 9.91

6.19
4.15 14,000,216
3.68 17,327,596
2.38 19,883,400
- 2,167,342
0.01 2,312,986
0.50 4,775,570

4.37
5.40
6.20
0.68
0.72
1.49

หมายเหตุ : ศักยภาพดินป 2544 จําแนกพื้นที่หินโผล (rock land) ไวเปนพื้นที่อื่น ๆ ไมรวมอยูในพื้นที่ดินตื้น

8. พื้นที่ลาดชันเชิงซอน
ผลรวมดินปญหาทั้งหมด
ผลรวมดินศักยภาพต่ํา
รวมภาค/ประเทศ

2532
2544
2532
2544
2532
2544

15,460,118
16,295,840
33,190,329
36,790,075
64,938,252
64,938,252

23.81
25.09
51.11
56.66
100
100

54,021,744
55,898,726
74,493,014
71,390,553
106,027,680
106,027,680

50.96
52.72
70.27
67.34
100
100

ที่มา : กองสํารวจ และจําแนกดิน

16

12,092,402
8,541,667
51,872,996
59,536,021
105,533,963
105,533,963

33.0
34.85
51.07
56.51
100
100

96,158,205
96,136,515
182,127,177
192,693,080
320,696,887
320,696,887

29.98
29.98
56.77
60.09
100
100

17

ตารางที่ 3 กลุมชุดดิน และชื่อชุดดิน และการจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร (วิชัย และคณะ, 2544)
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร
กลุมชุดดิน
ชื่อชุดดิน
ดินศักยภาพต่าํ
57 58
กาบแดง นราธิวาส
1. ดินอินทรีย
2. ดินเค็ม
2.1 ดินเค็มเลนชายทะเลที่ไมมีกรดกํามะถัน
12
ทาจีน
2.2 ดินเค็มเลนชายทะเลที่มีกรดกํามะถันมาก
13
บางปะกง ตะกั่วทุง
2.3 ดินเค็มและเปรี้ยวจัด พบจาโรไซตภายในความลึก 100 ซม. 9
ชะอํา
2.4 ดินเค็มบกมีการระบายน้าํ เลว/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 ดินเค็มบกมีการระบายน้าํ เลว/คอนขางเลว เนื้อดินเปนดิน 1sa
บางเลน วัฒนา บานโภชน บุรีรัมย ทํานา
เหนียว
2sa
อยุธยา บางเขน บางน้ําเปรี้ยว ทาขวาง ชุมแสง ศรีสงคราม บางปะอิน มหาโพธิ
3sa 3x
สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ สิงหบรุ ี
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
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ตารางที่ 3 (ตอ)

ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร
3. ดินเปรี้ยว
3.1 ดินเหนียว มีกํามะถันมากเมื่อแหงเปนกรดจัด
3.2 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซต ตื้นกวา 50 ซม.
3.3 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซต ลึก 50-100 ซม.
4. ดินคอนขางเปนทราย
4.1 ดินคอนขางเปนทราย ทีม่ ีการระบายน้าํ เลว
4.2 ดินคอนขางเปนทราย ทีม่ ีการระบายน้าํ เลว และมีชนั้ ดาน
แข็ง
4.3 ดินคอนขางเปนทราย ทีม่ ีการระบายน้าํ ดี

5. ดินทรายจัด
5.1 เนื้อดินทรายจัด ที่มกี ารระบายน้ําเลว
5.2 เนื้อดินทรายจัด ที่มกี ารระบายน้ําดี
5.3 เนื้อดินทรายจัด ที่มีชนั้ ดานอินทรีย

กลุมชุดดิน

ชื่อชุดดิน

14 14x
10
11 11x

ระแงะ ตนไทร
มูโนะ เชียรใหญ
รังสิต เสนา ธัญบุรี ดอนเมือง

22
19

น้ํากระจาย สีทน สันทราย ชัยภูมิ
วิเชียรบุรี มะขาม

37
39
40
41

นาคู บอไทย ทับเสลา
คอหงส นาทวี สะเดา ทุงหวา
สันปาตอง ชุมพวง เขาพลอง หุบ กระพง ยางตลาด
กําบง

23
24
43
44
42

ทรายขาว วังเปรียง บางละมุง
อุบล บานบึง ทาอุเทน
บาเจาะ หัวหิน หลังสวน ไมขาว พัทยา ระยอง สัตหีบ ดงตะเคียน
น้ําพอง จันทึก
บานทอน
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ตารางที่ 3 (ตอ)

ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร
6. ดินตืน้
6.1 ดินตื้นมีการระบายน้ําเลว
6.2 ดินตื้นที่เปนดินลูกรังมีการระบายน้ําดี

6.3 ดินตื้นปนหินมีการระบายน้ําดี

6.4 ดินตื้นปนปูนมารล
7. พื้นที่ลาดชันเชิงซอน
ดินมีศักยภาพปานกลางถึงสูง
8. ดินเหนียวจัด และแตกระแหง
8.1 ดินเหนียวจัด และแตกระแหงมีการระบายน้ําเลว
8.2 ดินเหนียวจัด และแตกระแหงมีการระบายน้ําดี

กลุมชุดดิน

ชื่อชุดดิน

25
45
46
49
47
48
51
61
52
62

อน เพ็ญ กันตัง พะยอมงาม ทุงคาย มวงคอม สะทอน ยานตาขาว
ชุมพร หาดใหญ คลองชาก เขาขาด ทาฉาง หนองคลา ยะลา
เชียงคาน กบินทรบุรี สุรินทร โปงตอง
โพนพิสัย บรบือ สกลนคร
ลี้ มวกเหล็ก โคกปรือ นครสวรรค หินซอน ทาลี้ สบปราบ โปงน้ํารอน ไพสาลี
งาว
ทายาง แมริม พะเยา น้ําชุน นาเฉลียง
หวยยอด ระยอง ยี่งอ
ที่ลาดชันเชิงเขา
ตาคลี บึงชะนัง
ที่ลาดชันเชิงซอน

1
28

บางเลน วัฒนา บานโภชน บุรีรัมยทํานา
ชัยบาดาล ลพบุรี ดงลาน บุรีรัมย วังชมพู น้ําเลน
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ตารางที่ 3 (ตอ)

ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร
9. ดินเหนียว และดินรวน
9.1 ดินเหนียว และดินรวนทีม่ ีการระบายน้าํ เลว

กลุมชุดดิน
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
21
59

ชื่อชุดดิน
อยุธยา บางเขน บางน้ําเปรี้ยว ทาขวาง ชุมแสง ศรีสงคราม บางปะอิน มหาโพธิ์
สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ สิงหบรุ ี
ชัยนาท ราชบุรี ทาพล สระบุรี บางมูลนาก
หางดง พาน ละงู
บางนรา มโนรมย เชียงราย นครพนม ปากทอ สุไหง-โกลก ทาศาลา แกลง คลอง
ขุด สตูล วังตง
นครปฐม ผักกาด อุตรดิตถ ทาตูม เดิมบาง สุโขทัย พิจิตร
แมสาย นาน หลมสัก แมทะ เฉลียงลับ ลับแล
หินกอง ศรีเทพ ลําปาง พานทอง เกาะใหญ
หลมเกา รอยเอ็ด เรณู สายบุรี สุไหงปาดี โคกเคียน วิสัย สงขลา บุณฑริก
ชลบุรี เขายอย โคกสําโรง
สรรพยา เพชรบุรี
ตะกอนลําน้ําที่มีการระบายน้ําเลว

20
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ตารางที่ 3 (ตอ)

ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร
9.2 ดินเหนียว และดินรวนทีม่ ีการระบายน้าํ ดี

กลุมชุดดิน
8
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
38
50
53
54
55
56
60

ชื่อชุดดิน
ธนบุรี สมุทรสงคราม ดําเนินสะดวก
พังงา ภูเก็ต โคกกลอย ทายเหมือง หวยโปง อาวลึก ปะทิว กระบี่ ลําภูรา ปากจั่น
หนองบอน ทาใหม
บานจอง เชียงของ หนองมด แมแตง ปากชอง หางฉัตร เขาใหญ โชคชัย สูงเนิน
ดอยปุย เชียงแสน
เลย วังไฮ
รือเสาะ ลําแกน ตาขุน
ดงยางเอน กําแพงแสน กําแพงเพชร ธาตุพนม ตะพานหิน น้ําดุก ลําสนธิ
ฉลอง คลองทอม คลองนกกระทุง ละหาน ทาแซะ ฝงแดง ควนกาหลง นาทาม
ดอนไร มาบบอน โคราช สะตึก วาริน ยโสธร ดานซาย
ศรีราชา สีคิ้ว เพชรบูรณ ปราณบุรี
เชียงใหม ทามวง ชุมพลบุรี ปาสัก ไทรงาม ดอนเจดีย
สวี พะโตะ
ตราด ตรัง ปาดังเบซาร นาทอน โอลําเจียก คลองเต็ง
สมอทอด ลํานารายณ ลําพญากลาง
วังสะพุง จตุรัส
ลาดหญา โพนงาม ภูสะนา
ตะกอนลําน้ําที่มีการระบายน้ําดี
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ตารางที่ 3 (ตอ)

ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร
พื้นที่อื่นๆ (ที่ไมมีศักยภาพทางการเกษตรแลว)
10. สถานที่ราชการ และพืน้ ที่ชุมชน
11. พื้นที่อื่นๆ ไดแก ทีด่ ินหินโผล ที่ดินรองลึก ที่ดินเหมืองแรราง
เปนตน
12. ที่ลุมชื้นแฉะ
13. พื้นที่แหลงน้ํา
14. พื้นที่นากุง
ที่มา : กองสํารวจ และจําแนกดิน

กลุมชุดดิน

ชื่อชุดดิน

-

-

-

-
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กรมพัฒนาที่ดนิ (2549) ไดจดั ทําแผนที่ดนิ ที่มีปญหาในการใชประโยชนทางการเกษตรขึ้นใหม
โดยใชฐานขอมูลกลุมชุดดินที่ไดปรับปรุงครั้งลาสุดในป 2547 ทั้งนี้เพื่ออํานวยประโยชนในการศึกษา
ลักษณะและขอบเขตการแพรกระจายของดินปญหาชนิดตาง ๆ และยังสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
กําหนดนโยบายการพัฒนาทีด่ ิน แบงดินที่มปี ญหาทางการเกษตรออกเปน 7 ชนิด ไดแก 1.ดินเค็ม 2.ดิน
ทราย 3.ดินตื้น 4.ดินเปรีย้ วจัด 5.ดินอินทรีย 6.ดินพืน้ ที่ลาดชั้นเชิงซอน 7.ดินที่มีปฏิกิรยิ าเปนกรด และดิน
พื้นที่อนื่ ๆ นอกจากทีก่ ลาวมาแลว
ตารางที่ 4 ดินปญหาของประเทศไทย (จําแนกตามลักษณะและสมบัตดิ ินประจํากลุมชุดดิน)
ดินที่มีปญหา
1.ดินเค็ม
ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ
ดินเค็มชายทะเล

เนื้อที่ (ไร)

รวม

1,851,020*
2,660,983
4,512,003

รวม

3,021,092
9,162,955
585,786
12,769,833

รวม

6,486,011
26,065,343
1,888,497
8,925,769
43,365,620

2.ดินทราย
ดินทรายในพื้นที่ลุม
ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย
ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย
3.ดินตื้น
ดินตื้นในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด
ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหิน
ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมารล
ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น
4.ดินเปรี้ยวจัด
ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับตื้น
ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึกปานกลาง
ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึก
รวม
5.ดินอินทรีย
6.พื้นที่ลาดชันเชิงซอน
7.ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรด
8.พื้นที่อื่นๆ
รวมพื้นที่ทั้งประเทศ
* พื้นที่ดินปญหาตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน ไมรวมพื้นที่ที่มีปญหาอื่นซอนทับอยู
ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน (2549)

870,493
2,211,060
2,428,591
5,510,144
265,348
96,006,984
98,432,491*
59,834,464
320,696,887
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2.2 ผลกระทบของความเสื่อมโทรมของที่ดินตอผลผลิตพืช
ผลการศึกษาวิจัยขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization – FAO) และ โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environmental
Program – UNEP) พบวา พื้นที่ดินของโลกราว ๆ 32.5-45.5 ลานไร มีศักยภาพการผลิตพืชลดลง อันสืบ
เนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของดิน และถาอัตราความเสื่อมโทรมของดินยังคงเปนอยูอยางที่ผานมา
โดยไมมีการปองกัน แกไข ในชวง พ.ศ. 2543 พื้นที่ดินที่เปนแหลงผลิตพืชพรรณของโลกหนึ่งในสาม
สวนจะถูกทําลายไปอยางสิ้นเชิง United Nation, UN (2521) การเสื่อมโทรมของดินดังกลาวมีสาเหตุมา
จากปญหาการชะลางพังทลายของดินในหลาย ๆ รูปแบบ นอกจากนี้องคการ FAO ยังทํานายตอไปดวย
วา ในชวง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2543 พื้นที่ดินที่เปนแหลงผลิตพืชของประเทศเขตรอนชื้นที่กําลังพัฒนา
อัตราการใหผลผลิตตอหนวยพื้นที่จะลดลง กลาวคือผลผลิต ที่เคยไดจากการปลูกพืช 2.4 ไร จะลดลง
เหลือเทากับผลผลิตที่ไดจากการปลูกเพียง 1.63ไรเทานั้นหรือลดลง 32 เปอรเซ็นต และผลผลิตรวมจะ
ลดลงถึง 19 เปอรเซ็นต FAO/UNEP (2526) อางโดยพิพัฒน (2549)
Huat (1974) อางโดย Swaify et al. (1983) กลาวถึง ผลการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของหนาดินที่
มีตอผลผลิตขาวโพด ที่ดําเนินการวิจัย โดย Murray et al. (1939) ในรัฐไอโอวา (ในป 1936) เมื่อหนาดิน
ถูกน้ําชะลางหายไป 30 เซนติเมตร มีผลทําใหผลผลิตขาวโพดลดลงจาก 2,963 กิโลกรัมตอไร เหลือ
เพียง 1,733 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตลดลงเทากับ 41.51 เปอรเซ็นต สวนผลผลิตขาวโอค ผลผลิตเมื่อหนา
ดินหนาตั้งแต 30 เซนติเมตรขึ้นไป ผลผลิตเทากับ 2,044 กิโลกรัมตอไร แตในดินที่หนาดินเหลือเพียง
7.5 -10 เซนติเมตร ผลผลิตไดเพียง 265 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตลดลงเทากับ 18.7 เปอรเซ็นต ดังตารางที่
5 (El-Swaify, 1983)
ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางความหนาของหนาดินกับผลผลิตขาวโพดและขาวโอค
ความลึกของหนาดิน
(เซนติเมตร)
0-5
7.5-10
12.5-15
17.5-20
23-25
28-30
> 30

ที่มา : El-Swaify (1983)

ผลผลิต (กิโลกรัมตอไร)
ขาวโพด
2479
277.28
250.04
348.80
438.24
447.20
447.20
474.08

2480
420.32
617.12
688.80
733.44
787.04
733.44
787.04

ขาวโอค
2480
-265.76
311.84
357.76
368.00
357.76
327.04
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พิพัฒน และคณะ (2529) รายงานผลการศึกษา ความสัมพันธระหวางความลึกของหนาดินที่
สูญหายไปกับผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในดินชุดแมริม ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ พบวา
ความหนาของหนาดินที่หายไปมีความสัมพันธกับผลผลิตขาวโพดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกลาวคือ
เมื่อหนาดินครบถวนตามปกติผลผลิตเทากับ 686 กิโลกรัมตอไร แตถาหนาดินหายไป 10 เซนติเมตร
ผลผลิตขาวโพดเทากับ 367 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตลดลง 46.39 เปอรเซ็นต และเมื่อหนาดินหายไป 20
เซนติเมตร ผลผลิตเทากับ 309 กิโลกรัมตอไร เทากับลดลง 54.93 เปอรเซ็นต
ประเทศไทย จากการศึ ก ษาของคณะผู ดํ า เนิ น การวิ จั ย โครงการสอบถามเกษตรกร และ
ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินทั้งในอดีต และปจจุบันหลายทาน (Dephi Research)
พบวา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ 50-70 ปกอนหนานี้เคยเปนปาดงดิบเดิม เรียกวา ดงพญาไฟ
แตถูกเปลี่ยนชื่อใหดูดีวาเปนดงพญาเย็น เปนปาตนน้ํา ลําธารของแมน้ําสําคัญ ๆ หลายสาย อาทิ แมน้ํา
มูล แมน้ําชี และอื่น ๆ เมื่อปาไมถูกโคนทําลายหรือถูกบุกรุก นําพื้นที่มาเพาะปลูกพืชไร อาทิ ขาวโพด
มันสําปะหลัง ในปแรก ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณมาก เกษตรกรในพื้นที่เหลานี้เลาใหฟงวาสามารถ
เพาะปลูกขาวโพดไดผลผลิตสูง เนื้อที่แค 1-2 ไร ไดผลผลิตเกือบพันกิโลกรัม ในขณะที่มันสําปะหลัง
ผลผลิตไมต่ํากวา 8 ตันตอไร โดยไมตองมีการใสปุยแตอยางใดทั้งสิ้น แตจากการใชที่ดินอยางไม
ระมัดระวัง ขาดการอนุรักษดินและน้ํา จนทําใหที่ดินเหลานี้เกิดความเสื่อมโทรมลงไปอยางรวดเร็ว
กลายเปนพื้นที่ที่มีปญหาทางการเกษตร อาทิ กลายเปนพื้นที่ดินทรายจัดหรือพื้นที่ดินเค็ม ดินตื้นดิน
กรวด ดินลูกรัง หินโพล ศิลาแลง เปนตน หรือกลาวไดวากลายเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร
ต่ําลงเรื่อย ๆ จนหลายแหงไมสามารถเพาะปลูกพืชไดอยางคุมคาตอการลงทุนอีกแลว ตัวอยางเชน
กลายเปนพื้นที่มีเกลือสะสมอยูในดินปริมาณมาก ผลผลิตต่ํามาก กลาวคือ ขาวผลผลิตไดเพียง 5-20 ถัง
ตอไร จนถึงไมไดผลผลิตก็มี รวมทั้งพื้นที่ดอนที่ใชปลูกขาวโพด และมันสําปะหลังก็เชนกัน บางพื้นที่
ใชเพาะปลูกพืชไมไดอีกเลย เนื่องจากกลายเปนพื้นที่ดินตื้นที่มีหิน กรวด ลูกรังอยูเปนจํานวนมาก
สําหรับภาคกลางหลายพื้นที่มีสภาพเปนดินกรด หรือดินเปรี้ยวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผลผลิตขาวที่เคยไดปกติ
กอนเกิดดินเปรี้ยวเทากับ 50 ถังตอไร ลดลงเหลือเพียง 4-5 ถังตอไร เทานั้นก็มี ในทํานองเดียวกันที่ภาค
ตะวันออกจากการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรชื่อนายอํานวย หวังแววกลางและคณะ
ซึ่งอยู ตําบลหนองหวา อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว เมื่อป 2551 ซึ่งกําลังทําการเพาะปลูกขาวโพด
ในพื้นที่ของตนเองซึ่งปจจุบันพื้นที่ดังกลาว ดินมีลักษณะเปนดินตื้นมีหินและลูกรังเปนจํานวนมาก
ผลผลิตขาวโพดในปที่ฝนดีจะใหผลผลิตเพียงแค 300-500 กิโลกรัมตอไรเทานั้น แมจะใชพันธุลูกผสมที่
ใหผลผลิตสูง และตองใสปุยเคมีจํานวนมากก็ตาม ในพื้นที่เดียวกันนี้ เมื่อ 30 ปกอน เปนพื้นที่ปาไมและ
ไมถูกตั ดแล ว นํ าพื้น ที่มาทําไรขาวโพด ดินจะมี ลักษณะเปน กอนกลม ๆ ที่มีสีดํ าคลา ยดินขลุย ไผ มี
อินทรียวัตถุมาก ปลูกขาวโพดแมจะเปนพันธุที่ไมดีเทาปจจุบันแตเพาะปลูกเพียงแค 1-2 ไร ผลผลิตก็ได
เกือบพันกิโลกรัม โดยไมตองใสปุยใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแคระยะเวลา 20 ปเทานั้น ที่ดินเสื่อมโทรมจนหมด
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ผลผลิตต่ํามากจนไมคุมคาตอการลงทุน บางแหงใชเพาะปลูกไมไดแลว สาเหตุสําคัญ คือหนาดิน และ
ปุยตาง ๆ ถูกน้ําชะลาง และใชไปเกือบหมด เหลือแตลูกรัง กรวด ทราย บางแหงมีหินโผล
นอกจากนี้ ยั ง พบว า พื้ น ที่ ใ นภาคเหนื อ ซึ่ ง เดิ ม เป น ป า ไม ที่ ก ว า งใหญ ไ พศาล ตั้ ง แต จั ง หวั ด
อุทัยธานี นครสวรรค เรื่อยไปถึงเหนือสุดคือเชียงใหม เชียงราย นายจําเนียร ทับเจริญ หมอดินอาสาของ
กรมพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรเกือบทั้งหมดที่อําเภอเขาชนกัน จังหวัดนครสวรรค เลาใหฟงวา เมื่อปา
ถูกบุกรุกทําลายแลวนําพื้นที่ที่มีความลาดเทมาใชเพาะปลูกพืชไร อาทิ ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย
ระยะแรกขาวโพดผลผลิตไดถึงพัน กวากิโลกรัม, มันสําปะหลัง 8 ตันตอไร และออยเกือบ 20 ตันตอไร
ตามลําดับคลาย ๆ กับที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ใหขอมูลตามที่กลาว
มาแลว ปจจุบันพื้นที่สวนใหญที่มีความลาดเอียงกลายเปนพื้นที่ดินทรายถึงทรายจัด บางพื้นที่เปนพื้น
ที่ดินตื้น หินโผล หรือเต็มไปดวยเศษหิน กรวดปนทรายหรือลูกรัง ที่มีปญหาตอการเพาะปลูกจนทําให
ผลผลิตที่ไดต่ํามาก แมจะใสปุยเกือบทุกชนิดตามที่ทางการแนะนํา แตก็ไดผลผลิตไมคุมคาตอการลงทุน
กล า วคื อ บางพื้น ที่ ขา วโพดได ต่ํา กวา 100 กิ โลกรั มต อไร ก็ มี ในขณะที่มัน สํ า ปะหลั ง ไดไ ม ถึง 500
กิโลกรัมตอไร ออยก็ทํานองเดียวกันไดไมถึง 1 ตันตอไร จนหลายแหงราษฎรตองปลอยที่ดินทิ้งไววาง
เปลา โดยไมทําการเพาะปลูกพืชใด ๆ เมื่อปลอยพื้นที่ที่ไมมีพืชปกคลุมอยูใหวางเปลาก็ยิ่งเปนตัวกอ
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงและกวางขวางยิ่งๆ ขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ นอกจากปญหาความเสื่อม
โทรมของที่ดินที่เกิดขึ้นดังกลาวแลว ปจจุบันยังพบดินที่มีปญหาตอการเพาะปลูกในรูปแบบของดินที่มี
ชั้ น ดานจากการไถพรวนเพิ่ม จํ า นวนขึ้ น เรื่ อย ๆ ผลผลิ ตพื ชที่ ป ลู ก ในพื้น ที่ เ หลา นี้ ต่ํ า มาก กล าวคื อ
ขาวโพดผลผลิตไดเพียง 400-500 กิโลกรัมตอไร มันสําปะหลังไดเพียง 1,000-2,000 กิโลกรัมตอไร ออย
ไดเพียงต่ํากวา 10 ตันตอไร
นอกจากนี้ยังพบดินประเภทที่เกษตรกรสวนใหญ หรือแมแตเจาหนาที่สงเสริมหรือนักวิชาการ
เกษตรสวนใหญเริ่มตะหนักหรือหนักใจ คือ เกิดปญหาดินมีคุณสมบัติที่แข็งมากเมื่อแหง และจะเละ
มากจนไมสามารถปนเปนกอนไดเมื่อเปยก พืชที่ปลูกในพื้นที่เหลานี้ผลผลิตต่ํามาก ดินที่มีคุณสมบัติไม
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชเหลานี้ นักสํารวจดินชื่อดังของกรมพัฒนาที่ดินในอดีต ระบุสาเหตุ
วามาจากการที่ดินขาดอินทรียวัตถุหรือมีอินทรียวัตถุต่ํามาก จนดินขาดโครงสราง
ประมวลภาพ ผลของความเสื่อมโทรมของที่ดินที่มีตอผลผลิตพืช (บางประการ)
1) การที่เกลือแพรกระจายเขามาในพื้นที่ ทําใหผลผลิตขาวลดลง ถามีเกลือมาก ขาวไมสามารถ
เจริญเติบโตไดตามปกติ ดังภาพ
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ภาพที่ 2 คราบเกลือลอยหนา ในนาขาว
บริเวณที่มีเกลือมากๆ ขาวจะเจริญเติบโต
ไมได

ภาพจาก : กลุมปรับปรุงดินเค็ม สวจ

2) การกลายสภาพเปนพื้นที่ดินทรายจัด การชะลางพังทลายของดิน ทําใหอนุภาคดินทรายแปง
และดินเหนียวรวมทั้งอินทรียวัตถุถูกน้ําพัดพาหายไปจากพื้นที่ทุก ๆ ป จนเหลือแตทรายที่ความอุดม
สมบูรณต่ํา ธาตุอาหารนอย ดูดยึดความชื้นไดนอย ทําใหผลผลิตต่ําลงทุก ๆ ป จนในที่สุดก็จะใช
เพาะปลูกไมไดอีกเลย ก็มีหลายพื้นที่

ภาพโดย : พิพัฒน ไทยกลา

ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการเสื่ อ มโทรมของ
พื้นที่ที่เนื้อดินกลายสภาพเปนดินทรายมากขึ้น
ทุกที่ นับวันผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆ ถาไมทําการ
ปองกัน แกไขเสียตั้งแตวันนี้เปนตนไป ในที่สุด
จะเหลือแตพื้นที่ดินทรายใชเพาะปลูกไมไดอีก
เลย
ภาพนี้ เ ป น แปลงเพาะปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง ของ
เกษตรกร พื้นที่อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
ถายเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553

3) การกลายสภาพเปนพื้นที่ดินตื้น ดินกรวดลูกรัง สาเหตุมาจากการสูญเสียหนาดินจากการชะ
ลางพังทลาย ทําใหพื้นที่เพาะปลูกจํานวนมาก กลายเปนพื้นที่ดินกรด รวมทั้งการที่กลายเปนพื้นที่ดินตื้น
ที่มีหนาดินนอย เต็มไปดวยกรวด ทราย
ภาพที่ 4 ดิ น ที่ ห น า ดิ น ถู ก ชะล า งจนเหลื อ
กรวด ทราย และหิน จากอดีตเมื่อประมาณ
25 ป ที่ แ ล ว เมื่ อ เป ด ป า ใหม ๆ เป น ดิ น ที่ มี
ความอุดมสมบูรณสูงมาก ภาพนี้เปนแปลง
เพาะปลู ก ของนายอํ า นวย หวัง แววกลาง
เกษตรกร พื้น ที่ อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัด
สระแกว
ภาพโดย : พิพัฒน ไทยกลา
ถายเมื่อ 12 มิถุนายน 2553
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4) การเกิดรองลึก การสูญสียพื้นที่เพาะปลูกเนื่องจากการเกิดรองลึกโดยทั่วไป
ภาพที่ 5 การเกิดรองลึกจํานวนมากในพื้นที่
ทํ า ให เ สี ย พื้ น ที่ เ พาะปลู ก การจะนํ า พื้ น ที่
เหล า นี้ ม าใช เ พาะปลู ก ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ฟนฟู ที่ตองลงทุนสูง เปนภาพพื้นที่ จังหวัด
เชียงใหม
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน 2529

5) ตะกอนดินหรือหินกรวดทรายที่ถูกน้ําพัดพามาทับถมในพื้นที่ลุมที่เคยมีความอุดมสมบูรณ
สูงเปนจํานวนมากทําใหเพาะปลูกไมไดดีเหมือนเดิม
ภาพที่ 6 หลังภัยพิบัติ ตําบลน้ํากอ อําเภอหลม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ ป 2544 พื้นที่ที่เคยใชเปน
พื้นที่เพาะปลูกพืช ถูก หิน กรวด ดิน ทราย เศษ
ไม ใบหญา กิ่งไม หรือทอนไมลงมาทับถม
จํ า นวนมากไม ส ามารถใช เ พาะปลู ก พื ช ได ดี
เหมื อ นเดิ ม แต ถ า ตะกอนดิ น ที่ ม าทั บ ถมใน
ปริมาณที่เหมาะสมกลับเปนผลดีเพราะเปนการ
เพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น ที่ ไ ด รั บ จาก
ภาพจาก : สนง.ชลประทานที่3 (2544)
ตะกอนดินที่มากับน้ํา
6) สูญเสียพื้นที่เพาะปลูก อันมีสาเหตุมาจากหนาดินถูกน้ําปาพัดพาไปเหลือแตกอนหิน กรวด
ทราย ที่ใชเพาะปลูกไมไดอีกเลย

ภาพจาก : นายพัฒนา มณี

ภาพที่ 7 น้ําปาไหลบาลงมาจากเทือกเขาจิกจอง
พื้ น ที่ ส องข า งลํ า ห ว ยแม ก ว นใช เ ป น พื้ น ที่
เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณแหงหนึ่ง บริเวณบาน
น้ําฮู อําเภอปาย เมื่อวันที่ 13 ส.ค.48
ภาพโดย นายพัฒนา มณี รานอาหารหนูนา
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
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ภาพที่ 8 พื้ น ที่ริ มลําห ว ยที่อุ ด มสมบูรณ พื้น ที่
ใกลเคียงกับภาพที่ 7 ถูกกระแสน้ําพัดเอาหนา
ดิ น ออกไปเหลื อ แต พื้ น ที่ หิ น โผล ดิ น ตื้ น ใช
เพาะปลูกไมไดอีกเลย เปนภาพหลังเกิดภัยพิบัติ
ถายเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 48
โดยนายพิพัฒน ไทยกลา
ภาพจาก : พิพัฒน ไทยกลา

2.3 ผลกระทบของความเสื่อมโทรมของที่ดินตอสิ่งแวดลอม
ตัวอยางผลกระทบของความเสื่อมโทรมของที่ดินอยางหนึ่งคือ ทําใหพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณมี
พืชพรรณตามธรรมชาติกลายเปนพื้นที่วางเปลาที่ไมมีสิ่งคลุมดิน พืชพันธุตามธรรมชาติขึ้นไมได หรือ
ขึ้นไดนอยมากเมื่อไมมีสิ่งปกคลุมดินก็เกิดปญหาการชะลางพังทลายของดินมากขึ้นจนทําใหพื้นเหลานี้
เปนแหลงผลิตตะกอนดิน หิน กรวด ทราย เศษไม ใบหญาที่น้ําพัดพาลงมาไปทับถมในพื้นที่เพาะปลูก
ในที่ต่ําและแหลงน้ําตาง ๆ ทําใหแหลงน้ําตื้นเขิน หรือทางระบายน้ําตามธรรมชาติ อาทิ แมน้ํา ลําคลอง
ลําหวย อุดตันจนประสิทธิภาพการระบายน้ําต่ําลงทุก ๆ ป และเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดภัยพิบัติ
น้ําปาไหลทะลักลงมาจากพื้นที่ภูเขาพรอมดินโคลน เขาทําลายชีวิตและทรัพยสินและที่ทํากินของ
ราษฎรเสียหายอยางรุนแรงและกวางขวาง ปจจุบันเกิดขึ้นเกือบทุกป แตละครั้งมีคนและสัตวเลี้ยงลม
ตายจํานวนมาก รวมทั้ง ไรนา พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งทางคมนาคมสัญจร อาทิ ถนน สะพาน ถูกตัดขาด
เสียหายเปนจํานวนมาก มีทั้งที่เกิดในที่เดิมหรือเกิดในที่ใหมๆ สรุปพอสังเขปดังภาพตัวอยางหนาถัดไป

ประมวลภาพตัวอยางผลกระทบของการเสื่อมโทรมของที่ดินตอสิ่งแวดลอม
2.3.1 พื้นที่สาธารณประโยชนตาง ๆ เกิดความเสียหาย ดังตอไปนี้
1) ถนนพังทลาย
ภาพที่ 9 เป น ภาพถนนที่ เ กิ ด ดิ น ถล ม จน
พังทลาย ที่ประเทศมาเลเซียที่มีน้ําฝนปละกวา
4,000 มิลลิเมตรตอป

ภาพจาก : Diti ( 1998 )
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ภาพที่ 10 ความเสียหายหลังจากที่กระแส
น้ําปาและดินโคลนจากภูเขาไหลเขาถลมถนน
และบานเรือนประชาชนใน จ.อุตรดิตถ และ
หลายจังหวัดในภาคเหนือ
จากหนังสือพิมพเดลินิวส
ฉบับวันที่ 27 พ.ค. 2549
ภาพจาก : หนังสือพิมพเดลินิวส

2.3.2 การพังทลายริมฝงน้ําทําความเสียหายแกพื้นที่เพาะปลูกและสิ่งกอสรางริมสองฝงใน
ประเทศไทย เคยพบ โบสถ วิหารถูกพัดกัดเซาะตลิ่งจนพังลงไปสูแมน้ํา แนวถนนเดิมกอนถูกน้ํากัด
เซาะพังทลายหายไป
บริ เ วณนี้ เ ดิ ม เป น
หนาผาสูงชันสูงกวา
20 เมตร ลึ ก เข า ไป
กว า 20 เมตรจาก
แนวเดิมถูกน้ํากัดชะ
หายไปพร อ มบ า น
4 หลังและถนน

ภาพที่ 11 เสนสีแดง หมายถึงแนวถนนคอนกรีต

ภาพจาก : พิพัฒน ไทยกลา ไดจากชาวบาน

เดิมกอนเกิดเหตุของหมูบานแมนะ ซึ่งอยูริมถนน
จากอํ า เภอปายไปยั ง ตั ว จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน
ประมาณ 7 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง เป น หมู บา นริ ม น้ํ า ของ
บานเกษตรกรและถนนคอนกรีต รวมทั้งหนาผาทั้ง
ด า นบนและล า งของสองฝ ง ถนนขาดหายไปกั บ
สายน้ําเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 48

2.3.3 การที่เกิดตะกอนดินทับถมในทางระบายตามธรรมชาติตาง ๆ อาทิ แมน้ํา ลําคลอง ลํา
หวย รวมทั้งรองน้ําตามธรรมชาติและที่สรางขึ้น ทําใหตื้นเขินเมื่อมีฝนตกชุกระบายน้ําไมทัน เปนการ
เพิ่มความรุนแรงในการเกิดน้ําทวมในทางตรงขามในฤดูแลงก็ไมมีน้ําที่ใชเพาะปลูก เก็บน้ําไมได
ภาพที่ 12 การชะล า งพั ง ทลายของดิ น ทํ า ให
แมน้ําลําคลองตื้นเขิน ทําใหประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําลดลงเกิดน้ําทวมในฤดูฝนและขาด
แคลนน้ําในฤดูแลง
ภาพจาก : China (2000)
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ภาพที่ 13 ลําหวยที่ถูกดินตะกอนและเศษ
ไมทับถม ที่ตําบลบานไร อําเภอเดนชัย
จังหวัดแพร
หลังเกิดภัยพิบตั ิวันที่ 22 พ.ค. 2549
ภาพจาก : พิพัฒน ไทยกลา

2.3.4 เกิดตะกอนดินทับถมในแหลงน้ําตาง ๆ เขื่อน ทะเลสาบ และอางเก็บน้ําจนตื้นเขิน ทําให
อายุการใชงานสั้นลง
ภาพที่ 14 ตะกอนดินที่ทับถมในแหลงน้ํา ทํา
ใหแหลงน้ําตื้นเขิน ความจุของอางเก็บน้ํา หรือ
เขื่ อ นหรื อ แหล ง น้ํ า ธรรมชาติ ล ดลงบางแห ง
แหลงน้ําที่สรางขึ้นมามีอายุใชงานเพียงแค 4-5
ปเทานั้นก็มี
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

2.3.5 บานเรือนราษฎร ที่อยูอาศัยพังทลายจากน้ําปา

ภาพจาก : หนังสือพิมพไทยรัฐ

ภาพที่ 15 สภาพบานเรือนราษฎรในพื้นที่บานหวย
ตม ตํ า บลบ า นตึ ก อํ า เภอศรี สั ช นาลั ย จั ง หวั ด
สุ โ ขทั ย ที่ ถู ก น้ํ า ป า ถล ม โดยความแรงของ
กระแสน้ําพัดตนไมหักโคน ชนิดถอนรากถอน
โคน และพุงเขากระแทกบานพังทั้งหลัง
จากหนังสือพิมพไทยรัฐ
ฉบับวันที่ 25 พ.ค. 2549
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2.3.6 เกิดปญหาน้ําทวมฉับพลัน ดินโคลนถลมคนตาย ทรัพยสินเสียหายจํานวนมาก
ภาพที่ 16 แสดง ผูเสียชีวิตทีถ่ ูกพัดในสวนผลไม
ที่ ตําบลชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร
หลังเกิดภัยพิบตั ิวันที่ 22 พ.ค. 2549

ภาพจาก http://www.phrae.go.th

2.3.7 น้ําจะขุนขนดวยตะกอนดิน หิน กรวด ทราย เศษพืชสัตว หรือมีเชื้อโรคหรือไสเดือนฝอย
เจือปนไมเหมาะสมที่จะนําไปใชอุปโภคบริโภคหรือทําการเกษตร
ภาพที่ 17 น้ําปา ที่เต็มไปดวยตะกอนดิน
หิน กรวด ทราย เศษพืช และอื่น ๆ ถูกน้ํา
พั ด พามาท ว มขั ง ที่ บ า นน้ํ า ก อ น้ํ า ชุ น
อํา เภอหล มสั ก จั งหวั ด เพชรบูร ณ หลั ง
เกิดภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2544
ภาพจาก : สนง.ชลประทานที่3 (2544)
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บทที่ 3
สาเหตุความเสื่อมโทรมของที่ดิน
3.1 สาเหตุความเสื่อมโทรมของที่ดิน
จากนิยาม/ความหมายของความเสื่อมโทรมของที่ดินที่กลาวมาแลว สรุปวา หมายถึง การเสื่อม
กําลังการผลิตพืชในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ หรือทั้งสองอยางของที่ดิน ในพื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่การ
ใชประโยชนด านตาง ๆ และพื้นที่สาธารณประโยชน รวมทั้งพื้นที่ ปาไมตาง ๆ ดังนั้น มีผูใ หความ
คิดเห็นในเรื่องสาเหตุของการเสื่อมโทรมของที่ดินไวมากมายหลายแนวคิดสรุปพอสังเขป ดังตอไปนี้
1) แนวคิดที่ 1 ของสมเจตต (2524) อางโดย กรมพัฒนาที่ดิน (2540) กลาวถึง สาเหตุที่ทําให
ที่ดินเสื่อมโทรม (Causes of Land Degradation) มี 9 ประการ ดังตอไปนี้
(1) การพังทลายของดิน (Soil Erosion) นับวาเปนสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดที่ดินเสื่อม
โทรม เพราะวาทําใหคุณภาพตาง ๆ ของดินเลวลง และเกิดขึ้นเปนบริเวณกวางขวาง การพังทลายของ
ดินเกิดขึ้นทุกแหงที่มีการใชที่ดินทําการเพาะปลูก แตวาเกิดขึ้นมีความรุนแรงมากนอยแตกตางกัน
(2) การสะสมเกลือตาง ๆ และดาง (Accumulation of Salts and Alkali) การพัฒนาแหลงน้ํา และ
การทําชลประทาน ซึ่งถามีการวางแผน และมีการจัดการภายหลังการพัฒนาแลวไมดีเอาผูที่ไมมีความรูจริง
มาปฏิบัติ ผลเสียที่ตามมาของการพัฒนาแหลงน้ําและชลประทานแบบผิดหลักวิชาการ และไมรอบครอบ
จะทําใหมีดินเกลือ หรือดินเค็ม การมีดินดาง และดินที่มีน้ําขังเกิดขึ้น FAO และ UNESCO ไดกลาววา
ปจจุบันพื้นที่มากกวา 50 เปอรเซ็นตของพื้นที่ชลประทานของโลกกลายเปนดินเสื่อมคุณภาพ เพราะวา
กลายเปนดินเกลือ ดินดาง และดินที่เปนน้ําขัง และปญหานี้มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นมากทุกที
(3) การทิ้งของเสียที่เปนอินทรียวัตถุลงบนดิน (The Disposal of Organic Wastes) ตัวอยางเชน
การทิ้งขยะตามเมืองตาง ๆ และกรุงเทพฯ บนดิน ทําใหเกิดเชื้อโรค และสารที่เปนพิษเกิดขึ้น และสาร
เหลานี้จะไปปะปนกับน้ําที่ผิวดิน หรือน้ําบาดาล
(4) การที่ดินมีเชื้อโรคตาง ๆ (Infectious Organisms) เพราะวาเชื้อโรคตาง ๆ และแมลงที่เปน
อันตรายตอคน ตอพืช และสัตว ยอมทําความเสียหายจํานวนมากแกคน พืชที่ปลูกได ดังนั้นดินที่มีเชื้อ
โรคเหลานี้จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชในการเพาะปลูกพืช หรือนํามาใชเปนที่อยูอาศัยแกประชาชน หรือ
เลี้ยงสัตว สิ่งเหลานี้จึงทําใหดินเสื่อมโทรม
(5) การทิ้งอนินทรียสารที่เปนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Inorganic
Wastes) การทิ้งสารเหลานี้จากโรงงานอุตสาหกรรมลงไปบนดินทําใหดินเสื่อมโทรมได ตัวอยางเชน
แกสตาง ๆ เชน ซัลเฟอรไดออกไซด ฟลูโอไรด ทําใหดินนั้นไมสามารถจะใชปลูกพืชได หรือไมสามรถ
จะนําไปใชทําอะไรได จึงทําใหที่ดินเกิดการเสื่อมโทรม เพราะไมสามารถจะใชทําประโยชนอะไรได
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(6) การทิ้งยากําจัดศัตรูพืชลงไปในดิน (Pesticides) มียาปราบศัตรูพืชหลายชนิดเมื่อใสลงไปใน
ดินแลวจะคงตัวอยูนาน เชนพวก Chloronated Hydrocarbon จะทนทานตอการสลายตัวมากกวาพวก
Organo-Phosphates การมียาปราบศัตรูพืชเหลานี้สะสมอยูในดินนานอาจเปนอันตรายตอคนได จากการ
รายงานของกองวิจัยวัตถุมีพิษ รายงานวา การเก็บตัวอยางดินในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทยมาวิเคราะห
เมื่อป 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
ที่ผิวดิน และตะกอนก็พบวามีสารพิษตกคางอยูเหมือนกัน เชนในป พ.ศ.2516 ไดเก็บตัวอยางน้ําจากแมน้ํา
สําคัญทุกสายที่ไหลผานพื้นที่เพาะปลูกจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จํานวน 150 ตัวอยาง
พบวามีวัตถุมีสารพิษตกคางอยู 69 ตัวอยาง และในป พ.ศ.2517 ไดเก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําสําคัญทั่ว
ประเทศจํานวน 126 ตัวอยาง ตรวจพบสารมีพิษมากนอยแตกตางกันไปตามสภาพที่เก็บตัวอยางน้ํา และใน
พ.ศ.2518 ก็มีการเก็บตัวอยางน้ําเชนเดียวกัน และพบวามีสารพิษตกคางมากขึ้นเรื่อย ๆ สําหรับตะกอนนั้น
เก็บมา 88 ตัวอยาง และพบวามีสารพิษตกคางอยูถึง 76 ตัวอยาง จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวาในดิน และน้ํา
ของประเทศไทยมีสารเปนพิษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ควรที่ผูมีหนาที่เกี่ยวของเรื่องนี้ควรดําเนินการแกไขกอนที่จะ
เกิดผลเสียหายรายแรงแกชีวิตของประชาชนคนไทยผูรูเทาไมถึงการ
(7) สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials) ไดแก การทิ้งสารที่มีกัมมันตภาพรังสีลง
ไปในดิน ซึ่งจะเปนอันตรายตอคน และสัตวเลี้ยง ยอมทําใหดินเสื่อมโทรมได ดังนั้นการทิ้ง หรือกําจัด
วัสดุกัมมันตภาพรังสีเหลานี้ควรจะทําใหเกิดความปลอดภัย ไมควรจะทิ้งแบบขยะ หรือของเสียอื่น ๆ
เชน น้ําเสียจากสถานที่ตางๆ เปนตน อยางไรก็ตามปญหาดินเสื่อมโทรมจากสารเหลานี้ยังมีนอยมาก
(8) การทิ้งโลหะหนัก (Heavy Metals) ลงไปในดิน โลหะหนักบางธาตุ เชน ตะกั่ว ปรอท ซึ่ง
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดอันตรายแกประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียงกับโรงงานเหลานี้ขึ้น
แลวในประเทศไทย และในประเทศญี่ปุน เปนตน ดังนั้นการทิ้งโลหะหนักลงในดินควรกระทําดวย
ความระมัดระวัง นอกจากนี้โลหะหนักบางธาตุยังเปนพิษแกพืชดวย ทําใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตได
ดี จึงทําใหดินนั้นเสื่อมโทรม
(9) การใสปุยเคมีลงไปในดิน (Fertilizers) การใสปุยเคมีลงไปในดินทําใหดินเสื่อมโทรมได
ถาใสจํานวนมาก หรือใสติดตอกันเปนเวลานานทําใหดินเสื่อมได คือดินเปนกรดมากขึ้น ดินเปนเกลือ
มากขึ้น ทําใหสภาพทางฟสิกสของดินเสีย ดังนั้นการใสปุยเคมีลงไปในดินจําเปนตองมีการจัดการที่ดิน
และถูกตอง เชน เมื่อใสปุยที่ทําใหดินเปนกรดมากขึ้นควรแนะนําใหมีการใสปูนดวย หรือควรจะหาวิธี
ใสปุยอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นวาการใสปุยแมวาจะทําผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น แตถามีการใชอยาง
ไมระมัดระวังก็ทําใหดินเสื่อมโทรมได
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2) แนวคิดที่ 2 ของ FAO (2532) อางโดย พิพัฒน (2533) ความเสื่อมโทรมของที่ดินเปนผลมา
จาก
1. การชะลางโดยน้ํา หรือลม
2. ดินเค็ม
3. ดินชุมน้ํา
4. การดูดเอาอาหารจากดิน
5. การสูญเสียโครงสรางที่ดีของดิน
6. การเปนทะเลทราย
7. พื้นที่ทิ้งรางไมไดใชประโยชน กอใหเกิดมลภาวะแกสิ่งแวดลอม
3) แนวคิดที่ 3 ของคณะกรรมการที่แตงตั้งจากการประชุมสมัชชาสภามติสหประชาชาติ ตาม
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย อางโดย อัษฎาพร และเนาวรัตน (2543)
กลาววา การเสื่อมโทรมของที่ดินมีสาเหตุมาจาก
1. การชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากลม และน้ํา
2. ความเสื่อมโทรมในดานคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
3. การสูญเสียกําลังผลิตทางเศรษฐกิจของทรัพยากรดิน
4. การสูญเสียพืชพรรณโดยธรรมชาติ
4) แนวคิดที่ 4 ของประภาศรี และคณะ (2549) กลาววา สภาวะการเสื่อมโทรมของดินอัน
เนื่องมาจากการใชพื้นที่ดินเปนระยะเวลานาน ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชในดินลดลง หรือ
เกิดสภาพสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีสาเหตุ 4 ประการ คือ 1.ขาดสิ่งปก
คลุมผิวดินจึงเกิดการชะลางพังทลายของดินและการสลายตัวของอินทรียวัตถุเร็วขึ้น 2.ขาดแหลง
อินทรียวัตถุเพราะไมมีการใสเพิ่มเติม 3.การสูญเสียหนาดินเปนผลตอเนื่องจาก 2 ขอแรก 4.เมื่อไมมี
วัสดุคลุมดินเม็ดดินจะแตกเปนอนุภาคที่เล็กลงเนื่องจากแรงปะทะของเม็ดฝนทําใหน้ําไหลบาหนาดิน
มากขึ้น ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินรุนแรงขึ้น
5) แนวคิดที่ 5 ของสนาน (2525) กลาวถึง สาเหตุการเสื่อมโทรมของที่ดินไวดังตอไปนี้
1. การปลูกพืชแลวเก็บผลผลิตออกไปจากนั้นก็ทําการเพาะปลูกใหมแลวก็เก็บผลผลิต
ออกไปอีก ซ้ํา ๆ กันติดตอกันทุก ๆ ป การที่เราเอาผลผลิตออกไปไมวาจะเปนดอก ผล
หรือแมแตลําตนที่ถอนทิ้งออกจากแปลงปลูกพืช เทากับเอาความอุดมสมบูรณของดิน
ออกไปนั้นเอง
2. การชะลางดินโดยน้ําฝน ที่เกิดในพื้นที่ราบ หรือเกือบราบเรียบ น้ําฝนจะชะลางธาตุ
อาหารใหอยูในรูปของสารละลาย และไหลลงไปในดินตามชองวางตาง ๆ ของดิน ถา
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น้ําดังกลาวไหลลึกออกนอกบริเวณที่รากพืชหยั่งถึง ทําใหพืชไมสามารถนําธาตุอาหาร
เหลานี้กลับมาใชไดอีก เปนการสูญเสียความอุดมสมบูรณทางหนึ่ง
3. การชะลางดินโดยน้ําฝน ที่เกิดในพื้นที่ลาดเท ที่มีความลาดเอียง เปนการสูญเสียทั้ง
แนวดิ่งตามขอ 2 และสูญเสียความอุดมสมบูรณไปกับน้ําไหลบาบนผิวดิน การเกิดการ
ชะล า งในพื้ น ที่ ล าดเทนี้ นอกจากทํ า ให เ กิ ด การสู ญ เสี ย ความอุด มสมบูร ณ แ ล ว ยั ง
กอใหเกิดการสูญเสียหนาดิน ทําใหกลายเปนดินตื้น หินโผลอีกดวย
สรุป สาเหตุของการเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินจากกรอบแนวความคิดของหนวยงาน/
สถาบัน/นักวิชาการตางๆ ตามที่กลาวมาแลว พบวา มีสาเหตุ 15 ประการ ดังตอไปนี้
สาเหตุที่ 1 เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน
สาเหตุที่ 2 เกิดความเปนกรดในดิน
สาเหตุที่ 3 การเกิดปญหาความเค็มที่แพรกระจายมาจากแหลงเกลือตาง ๆ
สาเหตุที่ 4 มาจากการที่พืชดูดธาตุอาหารจากดินไปใชในการสรางการเจริญเติบโตและผลผลิต
สาเหตุที่ 5 การปลูกพืชชนิดและพันธุเดียวกันตลอดเวลา โดยไมเปลี่ยนพืชที่ปลูก
สาเหตุที่ 6 เกิดจากอินทรียวัตถุในดินถูกจุลินทรียยอยสลายหมดไปตามธรรมชาติ
สาเหตุที่ 7 เกิดจากปญหาขาดแคลนน้ําเปนเวลานาน จนพืชพรรณขึ้นไมได ทําใหผิวดินขาด
สิ่งปกคลุมดิน
สาเหตุที่ 8 เกิดจากปญหาดินแฉะ หรือน้ําทวมเปนเวลานาน
สาเหตุที่ 9 การเกิดชั้นดาน หรือแผนแข็งใตดิน
สาเหตุที่ 10 เกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพื้นที่
สาเหตุที่ 11 เกิดการปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักจากการทําอุตสาหกรรม
สาเหตุที่ 12 การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเปนเวลานานอยางตอเนื่องโดยไมมีการใสปุยหมัก ปุย
คอก หรืออินทรียวัตถุ
สาเหตุที่ 13 สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials)
สาเหตุที่ 14 การทิ้งของเสียที่เปนอินทรียวัตถุลงในดิน
สาเหตุที่ 15 การที่ดินมีเชื้อโรคตาง ๆ
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ประมวลภาพตัวอยาง และรายละเอียด สาเหตุการเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน
สาเหตุที่ 1 เกิดจากการชะลางพังทลายของ
ดินที่ถูกน้ําฝน และน้ําไหลบาชะลางพัดพาเอา
หนาดิน ธาตุอาหารพืช และความอุดมสมบูรณ
ของดินออกจากพื้นที่เพาะปลูกไปสูที่ ๆ ต่ํากวา
ทุก ๆ ป จนกระทั่งบางแหงกลายเปนพื้นที่ดิน
ตื้นที่เต็มไปดวยหิน กรวด ลูกรัง หรือรุนแรง
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน
ขนาดเหลือแตพื้นที่หินโผลโดยทั่วไปก็มี ความ
ภาพที่ 18 พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังที่ถูกน้ํากัดชะพัดพา

เสื่อมโทรมของที่ดินที่มีสาเหตุมาจากการ
ชะล า งพั ง ทลายของดิ น ไปกั บ น้ํ า ไหลบ า ทํ า
ความเสียหายแกพื้นที่เพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว ที่
อยู อ าศั ย พื้ น ที่ ส าธารณะต า ง ๆ รวมทั้ ง
สิ่ ง แวดล อ มทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มอย า ง
รุนแรงและกวางขวาง
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 19 หนาดินถูกน้ําฝนและน้ําไหลบาชะลางพัดพาเอาสวนที่อุดมสมบูรณที่สุดของดินหายไป
ลัก ษณะของการเสื่อ มโทรมของที่ ดิ น อั น เนื่อ งมาจากการชะล า งพั ง ทลายของที่ ดิ น นี้ แบ ง
ออกเปน
1) สูญเสียสวนที่อุดมสมบูรณที่สุดของดิน อันไดแก หนาดินที่ประกอบดวย อินทรียวัตถุ ธาตุ
อาหารพืชและอนุภาคดินที่มีขนาดเล็กๆ ไดแก Clay กับ Silt ทําใหเนื้อดินกลายเปนดินทรายที่มี
ประสิทธิภาพในการอุมน้ําและดูดซับธาตุอาหารเลวลง เปนผลทําใหปริมาณธาตุอาหารพืช รวมทั้ง
จุลินทรีย และแบคทีเรียที่มีประโยชนตอพืชในดินลดลง บางพื้นที่หนาดินถูกน้ําพัดพาหายไปกลายเปน
พื้นที่ดินตื้น ดินลูกรังเต็มไปดวยเศษหิน หรือพื้นที่หินโผลจนใชเพาะปลูกพืชไมไดอีกเลยก็มี แบงเปน
1.1 การสูญเสียหนาดินจากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
มนู และคณะ (2540) ไดทําการศึกษา วิเคราะหการสูญเสียดินจากพื้นที่เพาะปลูก พบวา
1.1.1 ภาคเหนือ พื้นที่ปลูกถั่วลิสง สูญเสียดินสูงสุดเทากับ 26.9 ตันตอไรตอป รองลงมาไดแก
พื้นที่ปลูกปอ เทากับ 25.37 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแกพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง เทากับ 23.53 ตันตอ
ไรตอป พื้นที่ปลูกขาวสูญเสียดินนอยที่สุด เทากับ 0.11 ตันตอไรตอป เทานั้น ดูตารางที่ 6 หนาถัดไป
ประกอบ
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1.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง เทากับ 18.02 ตัน
ตอไรตอป รองลงมาไดแกพื้นที่ปลูกขาวฟาง เทากับ 15.56 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นที่ปลูกปอ
เทากับ 14.21 ตันตอไรตอป สูญเสียดินต่ําสุดคือพื้นที่เพาะปลูกขาว เทากับ 0.1 ตันตอไรตอป ดูตารางที่ 7
หนาถัดไปประกอบ
1.1.3 ภาคกลาง สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นที่ปลูกถั่วลิสง เทากับ 22.13 ตันตอไรตอป รองลงมา
ไดแกพื้นที่ปลูกปอ เทากับ 20.07 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง เทากับ 15.04
ตันตอไรตอป สูญเสียดินต่ําสุดคือพื้นที่เพาะปลูกขาว เทากับ 0.05 ตันตอไรตอป ดูตารางที่ 6 หนาถัดไป
ประกอบ
1.1.4 ภาคตะวันออก สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นที่ปลูกมะพราว เทากับ 22.87 ตันตอไรตอป
รองลงมาไดแกพื้นที่ปลูกถั่วเขียว เทากับ 19.15 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นที่ปลูกกาแฟ เทากับ
17.28 ตันตอไรตอป สูญเสียดินต่ําสุดคือพื้นที่เพาะปลูกขาว เทากับ 0.08 ตันตอไรตอป ดูตารางที่ 6 หนา
ถัดไปประกอบ
1.1.5 ภาคใต สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นที่ปลูกขาวฟาง เทากับ 24.12 ตันตอไรตอป รองลงมา
ไดแกพื้นที่ปลูกพืชไร เทากับ 17.88 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นที่ปลูกขาวโพด เทากับ 16.97 ตัน
ตอไรตอป สูญเสียดินต่ําสุดคือพื้นที่เพาะปลูกขาว เทากับ 0.17 ตันตอไรตอป ดูตารางที่ 6 หนาถัดไป
ประกอบ
1.2 การสูญเสียอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืช
มนู และคณะ (2540) ไดทําการศึกษาการสูญเสียธาตุอาหารพืชไปจากดินอันเนื่องจากการ
สูญเสียหนาดินในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตางๆ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปุยที่เกษตรกรจะตอง
ใสชดเชยลงไปในดิน เพื่อใหธาตุอาหารในดินไมลดลง ผลการวิจัยสรุปพอสังเขปดังตอไปนี้ ดูตารางที่
2.4 หนาถัดไป
1.2.1 การสูญเสียอินทรียวัตถุ (Organic Matter ; OM) เปนรายภาคตอไปนี้
ภาคเหนือ สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกปอเทากับ 693.26 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก
ถั่วลิสงเทากับ 627.42กิโลกรัมตอไร อันดับสาม มันสําปะหลังเทากับ 514.76กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด
ขาวเทากับ 3.30 กิโลกรัมตอไร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกขาวฟางเทากับ 274.16 กิโลกรัม
ตอไร รองลงมาไดแก ฝายเทากับ 248.14 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ถั่วเขียวเทากับ 202.02 กิโลกรัมตอไร
นอยที่สุด ขาวเทากับ 2.05 กิโลกรัมตอไร
ภาคกลาง สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกปอเทากับ 318.88 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก
ขาวฟางเทากับ 276.96 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม มันสําปะหลังเทากับ249.37 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด
ขาวเทากับ 0.87 กิโลกรัมตอไร
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ภาคตะวั นออก สูญเสีย มากที่สุด ในพื้ น ที่ปลู ก มะพรา วเทากั บ 651.78 กิ โลกรั มต อไร
รองลงมาไดแก ปอเทากับ 583.30กิโลกรัมตอไร อันดับสามถั่วเขียว เทากับ 570.66กิโลกรัมตอไร นอย
ที่สุด ขาวเทากับ 1.98 กิโลกรัมตอไร
ภาคใต สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกพืชไรเทากับ 300.15 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก
ขาวฟางเทากับ 289.43 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวโพดเทากับ 205.98 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด ขาว
เทากับ 5.36 กิโลกรัมตอไร
1.2.2 การสูญเสียธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) เปนรายภาคตอไปนี้
ภาคเหนือ สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกปอเทากับ 0.45 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก
ขาวฟางเทากับ 0.32 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ถั่วลิสงเทากับ 0.30 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด ขาวเทากับ
0.007 กิโลกรัมตอไร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกฝายเทากับ 0.79 กิโลกรัมตอไร
รองลงมาไดแก ปอเทากับ 0.26 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ขาวฟางเทากับ 0.20 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด
ขาวเทากับ 0.001 กิโลกรัมตอไร
ภาคกลาง สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกถั่วเขียวเทากับ 0.23 กิโลกรัมตอไร รองลงมา
ไดแก มันสําปะหลังเทากับ 0.14 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม พืชไรเทากับ 0.13 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด
ขาวเทากับ 0.0007 กิโลกรัมตอไร
ภาคตะวั น ออก สู ญ เสี ย มากที่ สุ ด ในพื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราเท า กั บ 7.96 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร
รองลงมาไดแก ปอเทากับ 0.27 กิโลกรัมตอไร อันดับสามฝาย เทากับ 0.23 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด ขาว
เทากับ 0.0007 กิโลกรัมตอไร
ภาคใต สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกขาวฟางเทากับ 0.64 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก
ออยเทากับ 0.42 กิโลกรัมตอไร อันดับสามปาลมน้ํามันเทากับ 0.18 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด ขาวเทากับ
0.001 กิโลกรัมตอไร
1.2.3 การสูญเสียธาตุอาหารโปแตสเซียม (K) เปนรายภาคตอไปนี้
ภาคเหนื อ สู ญ เสี ย มากที่ สุ ด ในพื้ น ที่ ป ลู ก มั น สํ า ปะหลั ง เท า กั บ 3.03 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร
รองลงมาไดแก ถั่วลิสงเทากับ 2.85 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ปอเทากับ 2.50 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด
ขาวเทากับ 0.01 กิโลกรัมตอไร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกขาวฟางเทากับ 1.50 กิโลกรัมตอ
ไร รองลงมาไดแก ฝายเทากับ 1.13 กิโลกรัมตอไร อันดับสามถั่วเขียวเทากับ 1.10 กิโลกรัมตอไร นอย
ที่สุด ขาวเทากับ 0.005 กิโลกรัมตอไร
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ภาคกลาง สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกปอเทากับ 1.90 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก
ขาวฟางเทากับ 1.57 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ฝายเทากับ 1.26 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด ขาวเทากับ
0.009 กิโลกรัมตอไร
ภาคตะวันออก สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกถั่วเขียวเทากับ 2.66 กิโลกรัมตอไร รองลงมา
ไดแก ปอเทากับ 2.40 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวฟางเทากับ 2.31 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด ขาวเทากับ
0.004 กิโลกรัมตอไร
ภาคใต สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกขาวฟางเทากับ 0.84 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก
มันสําปะหลังเทากับ 0.72 กิโลกรัมตอไร อันดับสามออยเทากับ 0.66 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด ขาว
เทากับ 0.02 กิโลกรัมตอไร
1.2.4. ปริมาณปุยยูเรียที่ตองใสชดเชยเพื่อทดแทนธาตุอาหารพืชที่หายไปจากการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ ตามที่กลาวมาแลว ขางตน
ภาคเหนือ สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกปอเทากับ 75.36 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก
ถั่วลิสงเทากับ 68.20 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวฟางเทากับ 65.77 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด ขาวเทากับ
0.36 กิโลกรัมตอไร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกขาวฟางเทากับ 29.8 กิโลกรัมตอ
ไร รองลงมาไดแก ฝายเทากับ 26.97 กิโลกรัมตอไร อันดับสามถั่วเขียวเทากับ 21.96 กิโลกรัมตอไร นอย
ที่สุด ขาวเทากับ 0.22 กิโลกรัมตอไร
ภาคกลาง สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกปอเทากับ 34.66 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก
ขาวฟางเทากับ 30.10 กิโลกรัมตอไร อันดับสามมันสําปะหลังเทากับ 27.11 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด ขาว
เทากับ 0.09 กิโลกรัมตอไร
ภาคตะวั น ออก สู ญ เสี ย มากที่ สุ ด ในพื้ น ที่ ป ลู ก มะพร า วเท า กั บ 3.03 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร
รองลงมาไดแก กาแฟเทากับ 2.85 กิโลกรัมตอไร อันดับสามปอเทากับ 2.50 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด
ขาวเทากับ 0.21 กิโลกรัมตอไร
ภาคใต สูญเสียมากที่สุดในพื้นที่ปลูกพืชไรเทากับ 32.62 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก
มะพราวเทากับ 32.01 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวฟางเทากับ 31.46 กิโลกรัมตอไร นอยที่สุด ขาว
เทากับ 0.58 กิโลกรัมตอไร
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ตารางที่ 6 การสูญเสียดินและธาตุอาหารพืชไปกับการชะลางพังทลายของดิน เมื่อเทียบเปนปุยเคมีรูปตาง ๆ
ที่ตองใสเพิ่มลงไปในดินทดแทนธาตุอาหารที่สุญเสียไป (มนู และคณะ, 2540)
พืช

การสูญเสียดิน
ตันตอ ไรตอ ป

ขาว
พืชไร
ขาวโพด
ออย
ขาวฟาง
ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง
มันสําปะหลัง
ถั่วลิสง
ฝาย
ปอ
สัปปะรด

0.11
14.95
15.74
16.19
19.71
4.64
9.55
23.53(3)
26.90(1)
16.09
25.37((2)
0.87

ขาว
พืชไร
มันสําปะหลัง
ออย
ขาวโพด
ขาวฟาง
ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว
ถั่วลิสง
ปอ
สัปปะรด
ฝาย

0.10
13.96
18.02(1)
11.80
14.20
15.56(2)
10.05
9.42
10.38
14.21(3)
13.81
13.63

ธาตุอาหาร (กิโลกรัมตอไร)
เทียบเปนปุย (กิโลกรัมตอไร)
OM
P
K
ยูเรีย ซุปเปอรฟอสเฟต โปแตสเซี่ยมคลอไรด
ภาคเหนือ
3.30
0.007
0.01
0.36
0.004
0.02
327.89
0.15
1.85
35.64
0.86
3.71
354.24
0.16
2.00
38.50
0.95
4.01
339.90
0.17
1.92
36.94
0.97
3.85
(2)
(3)
(2)
605.03
0.32
1.99 65.77
1.83
3.99
88.97
0.03
0.39
9.67
0.17
0.78
196.46
0.10
1.00
21.35
0.57
2.01
(3)
(1)
514.76
0.26
3.03
55.95
1.49
6.08(1)
627.42(2) 0.30(3) 2.85(2) 68.20(2)
1.72(3)
5.72(2)
446.14
0.26
1.39
48.49
1.49
2.79
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
693.26
0.45
2.50
75.36
2.58
5.39(3)
22.90
0.02
0.11
2.49
0.11
0.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.05
0.001
0.005
0.22
0.006
0.01
144.71
0.10
0.73
15.73
0.57
1.46
171.79
0.13
0.86
18.67
0.74
1.73
86.90
0.06
0.43
9.44
0.34
0.85
168.45
0.10
0.85
18.31
0.57
1.71
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
274.16
0.20
1.50
29.8
1.14
3.01(1)
117.15
0.13
0.97
12.73
0.74
1.95
202.02(3)
0.06
1.10(3) 21.96(3)
0.34
2.21(3)
185.88
0.11
0.95
20.20
0.63
1.90
(2)
(2)
134.63
0.26
0.72
14.63
1.49
1.44
58.12
0.07
0.21
6.32
0.40
0.42
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
248.14
0.79
1.13
26.97
4.52
2.27(2)
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ตารางที่ 6 (ตอ)
พืช

การสูญเสียดิน
ตันตอ ไรตอ ป

ขาว
พืชไร
ขาวโพด
ออย
ขาวฟาง
ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง
มันสําปะหลัง
ถั่วลิสง
ฝาย
ปอ

0.05
10.91
9.34
9.87
14.22
5.97
7.88
15.04(3)
22.13(1)
10.72
20.07(2)

ธาตุอาหาร (กิโลกรัมตอไร)
OM
P
K
ภาคกลาง
0.87
197.83
207.02
108.37
276.96(2)
120.63
145.99
249.37(3)
205.40
210.34
318.88(1)

0.0007
0.13(3)
0.07
0.09
0.11
0.23(1)
0.04
0.14(2)
0.09
0.07
0.11

0.009
1.05
1.17
0.39
1.57(2)
0.52
0.08
1.24
0.70
1.26(3)
1.90(1)

ยูเรีย

เทียบเปนปุย (กิโลกรัมตอไร)
ซุปเปอรฟอสเฟต โปแตสเซี่ยมคลอไรด

0.09
21.50
22.50
11.78
30.10(2)
13.11
15.87
27.11(3)
22.33
22.86
34.66(1)

0.004
0.74(3)
0.40
0.51
0.63
1.32(1)
0.23
0.80(2)
0.51
0.40
0.63

0.02
2.11
2.35
0.78
3.15(2)
1.04
1.61
2.49
1.40
2.53(3)
3.81(1)

0.21
26.65
21.63
16.47
59.23
62.03
30.19
19.72
42.27
52.83
63.40(3)
5.18
15.35
70.85(1)
15.35
15.70
5.19
68.95(2)
18.27
43.88

0.51
0.51
0.57
0.46
1.20
0.34
0.08
0.57
1.03
1.31(3)
1.55(2)
45.6(1)
0.11
0.46
0.11
0.11
0.02
0.29
0.11
0.22

0.02
1.61
1.42
1.06
4.62
5.34(1)
1.69(2)
1.42
3.21
4.01(3)
4.82
0.28
0.84
3.85
0.84
0.72
0.28
3.63
0.96
2.31

ภาคตะวันออก
ขาว
พืชไร
ขาวโพด
ออย
ขาวฟาง
ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง
มันสําปะหลัง
ถั่วลิสง
ฝาย
ปอ
ยางพารา
ปาลมน้ํามัน
มะพราว
เงาะ
มังคุด
ผลไม
กาแฟ
ทุเรียน
ทุงหญา

0.08
12.94
12.14
9.16
14.02
19.15(2)
8.22
9.41
9.10
11.38
13.76
1.94
5.13
22.87(1)
5.13
5.67
1.38
17.28(3)
4.58
11.0

1.98
239.64
199.02
151.55
544.92
570.66(3)
277.76
181.38
388.87
486.08
583.30(2)
47.66
141.23
651.78(1)
141.23
144.40
47.71
634.36
168.06
403.7

0.0007
0.09
0.10
0.08
0.21
0.06
0.14
0.10
0.18
0.23(3)
0.27(2)
7.96(1)
0.02
0.08
0.02
0.02
0.004
0.05
0.02
0.04

0.004
0.80
0.71
0.53
2.31(3)
2.66(1)
0.84
0.17
1.60
2.00
2.40(2)
0.14
0.42
1.92
0.42
0.36
0.14
1.81
0.48
1.15
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ตารางที่ 6 (ตอ)
พืช

การสูญเสียดิน
ตันตอ ไรตอ ป

ขาว
0.17
พืชไร
17.88(2)
ขาวโพด
16.97(3)
ออย
16.94
ขาวฟาง
24.12(1)
ยางพารา
1.51
ถั่วเหลือง
0.74
มันสําปะหลัง
12.99
ถั่วลิสง
3.29
ฝาย
6.13
ปอ
1.94
มะพราว
16.53
กาแฟ
16.58
ปาลมน้ํามัน
5.48
เงาะ
12.46
ทุเรียน
3.64
ทุงหญา
9.12
มังคุด
2.34
ที่มา : มนู และคณะ (2540)

ธาตุอาหาร (กิโลกรัมตอไร)
เทียบเปนปุย (กิโลกรัมตอไร)
OM
P
K
ยูเรีย ซุปเปอรฟอสเฟต โปแตสเซี่ยมคลอไรด
ภาคใต
5.36
0.001
0.02
0.58
0.006
0.04
300.15(1) 0.12
0.80 32.62(1)
0.69
1.61
205.98(3) 0.42
0.66
22.39
2.41(2)
1.32
(2)
(3)
205.62 0.42
0.66
22.35
2.41
1.32
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
289.43
0.64
0.84
31.46
3.68
1.69(2)
22.51
0.01
0.07
2.44
0.06
0.14
8.9
0.02
0.025
0.96
0.09
0.05
(2)
234.65
0.22
0.72
25.51
1.31
1.45(3)
42.56
0.04
0.20
4.62
0.23
0.40
79.38
0.08
0.38
8.63
0.46
0.76
23.28
0.05
0.07
2.53
2.41
1.32
(2)
294.48
0.08
0.90 32.01
0.45
1.81(1)
190.30
0.09
1.01
20.68
0.51
2.03
(3)
(3)
82.67
0.18
0.28
8.98
1.03
0.56
81.54
0.02
0.27
8.86
0.11
0.54
54.96
0.02
0.32
5.97
0.11
0.64
69.46
0.03
0.46
7.55
0.17
0.92
39.08
0.01
0.09
4.25
0.06
0.18

นอกจากนี้ ประภาศรี และคณะ (2549) รายงานผลการทดลองการสูญเสียธาตุอาหารจากการ
พังทลายของดินในพื้นที่ปลูกสับปะรด ในชุดดินหุบกะพง ทดลองป 2544-2547 ที่ศูนยบริการวิชาการ
ดานพืชและปจจัยการผลิตเพชรบุรี อําเภอชะอํา จ.เพชรบุรี พบวา แปลงวางเปลาไมไดปลูกสัปปะรด
สูญเสีย N, P และ K มากที่สุดคือ 18, 12 และ 47 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เทียบเปนปุยยูเรีย (Urea)
ทริฟเปลซุเปอรฟอสเฟต (TSP) และโพแทสเซี่ยมคลอไรด (KCL) เทากับ 39.1, 59.8 และ 94.4 กิโลกรัม
ตอไร (รวม 193 กิโลกรัมตอไร) ในขณะที่ปลูกสับปะรดขวางแนวลาดเทแบบแถวคูระยะปลูก 100 x 50
x 20 เซนติเมตร (8,533 ตันตอไร) สูญเสียธาตุ N , P และ K นอยที่สุดคือ 7, 4 และ 19 กิโลกรัมตอไร
ตามลําดับ และที่ระยะปลูก 100 x 50 x 20 เซนติเมตร (10,666 ตันตอไร) จะสูญเสียธาตุ N , P และ K คือ
10, 5 และ 20 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ

44

ดังนั้น การปลูกสับปะรดขวางความลาดเทจะลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการพังทลายของดินลง
ได 1.7 – 2.3 เทา (40.6 – 60.8 เปอรเซ็นต) เมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียดินจากการปลอยใหแปลงวาง
เปลา
2) การสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก จากการชะลางพังทลายของดิน
2.1 พื้นที่เพาะปลูกถูกน้ําชะลางจนเปนพื้นที่ดินทรายจัดจนไมสามารถใชเพาะปลูกได
ภาพที่ 20 พื้นที่เพาะปลูกที่ถูกน้ําชะลางจนมีสภาพ
เปนพื้นที่ดินทรายจัดที่ไมสามารถใชเพาะปลูกไดดี
เหมือนเดิมแลว
ภาพโดย: พิพัฒน ไทยกลา

2.2 การกลายสภาพเปนพื้นที่ดินตื้นหินโผลโดยทั่วไป

ภาพที่ 21 พื้ น ที่ ถู ก ชะล า งจนกลายเป น พื้ น
ที่ดินตื้น หินโผล โดยทั่วไป
ภาพจาก : WSCSD, China 1995

2.3 พื้นที่เต็มไปดวยรองลึก

ภาพที่ 22 พื้นที่เต็มไปดวยรองลึก

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน 2529
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2.4 พื้นที่เกิดดินถลม

ภาพที่ 23 พื้นที่เกิดดินถลม

www.siamvolunteer.com/autopagev4

สาเหตุที่ 2 เกิดความเปนกรดในดิน ไดหลายกรณี
ไดแก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2549)
(1) เกิ ดการสะสมของกรดในชั้ นดิ นบนอั น
เนื่องมาจากการชะลางของน้ําฝนที่เกิดในแนวดิ่งที่เรียกวา
การชะลางภายใน (Leaching) หมายถึง การที่แรธาตุอาหาร
พืชและอินทรียวัตถุถูกทําใหละลายแลวไหลลงสูสวนลาง
ของดินไปกับน้ําที่ซึมลึกลงไปในดิน (Percolation water)
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน
การชะลางแบบนี้เกิดขึ้นเปนประจําและมีบทบาทมากใน
++
++
ภาพที่ 24 ดินเปรี้ยวในดินชุดรังสิต สังเกตสารจาโรไซท ธรรมชาติ ทําใหดินเกิดเปนกรดเนื่องจาก Ca , Mg ถูกชะ
ลางไปสูดินชั้นลาง ดินชั้นบนจึงเหลือกรดกํามะถัน (So4=)
ที่มีสีเหลืองฟางขาวในความลึก 50-100 เซนติเมตร
ซึ่งแสดงฤทธิ์เปนกรด พื้นที่ที่ดินมีปฏิกิริยาเปนกรดมีถึง
98.4 ลานไร การที่พื้นที่ดินเปนพื้นที่ดินกรดมีผลตอ
ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจอยางมาก
(2) พื้นที่ที่เคยเปนทะเลเกาที่มีแรจาโรไซด และ
ถูกเปลี่ยนมาเปนพื้นที่เพาะปลูก ที่เปนน้ํากรอย เปนตน
จากรายงานของ กรมพัฒนาที่ดิน (2549) ดินเปรี้ยวจัดมี
เนื้อที่ 4.2 ลานไร เทากับ 13เปอรเซ็นตของประเทศ
(3) เกิ ด จากธรรมชาติข องดิ น ที่ สภาพแวดล อ ม
เปลี่ยนแปลงไป อาทิเชน พื้นที่ดินพรุที่สูบน้ําออกไป
ภาพจาก : กลุมดินเปรี้ยว สวจ.

ภาพที่ 25 พื้นที่ที่เคยเปนทะเลเกาที่มีแรจาโรไซด
ถูกเปลี่ยนมาเปนพื้นที่เพาะปลูกที่เปนน้ํากรอย
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ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 26 พืน้ ที่ที่ดินที่เกิดปญหาความเค็ม

สาเหตุที่ 3 การเกิดปญหาความเค็มที่แพรกระจาย
มาจากแหลงเกลือตาง ๆ เขามาในพื้นที่ (กรมพัฒนาที่ดิน,
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 ที่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคเหนือ หรือภาคอื่น ๆ ที่มีหิน
เกลืออยูใตดิน เรียกวาดินเค็มบก
2. เกิดจากน้ําทะเลเคยทวมถึง หรือทวมถึงเปน
ครั้งคราวในปจจุบันเปนพื้นที่ที่อยูชายฝงทะเล เรียกวา
ดินเค็มชายทะเล

สาเหตุที่ 4 มาจากการที่พืชดูดธาตุอาหารจาก
ดินไปใชในการสรางการเจริญเติบโตและผลผลิต แลวไม
ใส ปุ ย เพิ่ ม ให เ พี ย งพอทดแทนส ว นที่ ห ายไป พิ พั ฒ น
(2528) กลาววา เมื่อเราปลูกพืชและตัดไปขาย ก็คือ ขาย
ความอุดมสมบูรณของดินออกไปดวยนั่นเอง และจาก
การศึ ก ษาของ ยงยุ ท ธ (2546) พบว า ปริ ม าณธาตุ
ภาพจาก : นงคราญ มณีวรรณ
ไนโตรเจนสู ง สุ ด พบในเมล็ ด ถั ่ว เหลือ งและถั ่ว เขีย ว
ภาพที่ 27 ผลผลิตของขาวโพดที่ไดจากพืช เทากับ 55 กิโลกรัมธาตุอาหารตอผลผลิตพืช 1 ตัน ถั่วลิสง
ดูดธาตุอาหารจากดิน
เทากับ 32 ขาวโพด 15.6 และขาว 15 กิโลกรัมธาตุอาหาร
ตอผลผลิตพืช 1 ตัน ธาตุฟอสฟอรัสพบมากที่สุดในถั่วเขียวและถั่วเหลือง เทากับ 4 กิโลกรัมธาตุอาหาร
ตอผลผลิตพืช 1 ตัน ดังแสดงไวในตารางที่ 2.5 ขางลาง แตในกรณีของพืชตระกูลถั่ว ไนโตรเจนที่พบ
ในพืชมีที่มาจาก 2 ทาง คือจากดินและจากการที่จุลินทรียที่ปมรากถั่วที่เรียกวา Rhizobium ตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศมาใหพืชตระกูลถั่วเอาไปใชประโยชนไดดวยและปมถั่วที่หลุดรวงในดิน ก็เปน
การเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนแกดินอีกทางหนึ่ง
ตารางที่ 7 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่พบในสวนประกอบของพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ
กิโลกรัมธาตุอาหารตอผลผลิตพืช 1 ตัน
พืช
ขาวโพด
ขาว
มันสําปะหลัง
มันฝรั่ง
ถั่วลิสง
ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง
ออย

สวนของพืช
เมล็ด
เมล็ด
หัว
หัว
เมล็ด
เมล็ด
เมล็ด
ลําตน

ที่มา : ยงยุทธ (2546)

N
15.6
15.0
1.7
2.7
32.0*
55.0*
55.0*
1.1

P
2.9
2.8
0.5
0.3
3.2
4.0
4.0
0.2

K
3.8
3.8
2.5
3.6
4.8
17.0
15.3
1.1

Ca
0.4
0.3
0.4
0.3
1.6
4.0
2.7
0.2

Mg
0.9
1.0
0.2
0.3
1.6
3.0
2.7
0.3

S
1.3
0.8
0.2
0.3
1.2
2.0
2.0
0.2

47

สรสิทธิ์ (2535) อางโดยกรมพัฒนาที่ดิน (2540) กลาววา ผลผลิตขาวในนาหนึ่งตัน จะทําให
ดินสูญเสียปุยไนโตรเจน (N) ไปจํานวน 20 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 11 กิโลกรัมและโปแตสเซียม ในรูป
K2O จํานวน 27 กิโลกรัม ซึ่งควรจะตองชดเชยโดยใสปุยเคมี 100 กิโลกรัม หรือปุยอินทรีย จํานวน
4,000 กิโลกรัม จึงจะสมดุลกับที่สูญเสียไป แตเกษตรกรไดใสปุยทดแทนในอัตราที่ต่ํามาก จึงมีผลทําให
ความอุดมสมบูรณของดินลดลง ในขณะเดียวกัน ในกรณีของพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ ขาว
ออย ขาวโพด และมันสําปะหลัง ในป 2519 ไดดูดซึมปุยในดินติดไปกับผลผลิตจากพื้นที่เพาะปลูก 68.8
ลานไร จํานวน 549,900 ตันของธาตุอาหาร (N + P2O + K2O) แตใสคืนเพียง 118,200 ตันของธาตุอาหาร
หรือชดเชยในอัตราสวน 1 : 4.65 และในระหวางป 2525 – 2531 คาเฉลี่ยของธาตุอาหารพืช (N + P2O +
K2O) ที่สูญเสียไปมีจํานวนรวม 707,700 ตัน แตเกษตรกรใสปุยชดเชยเพียง 253,500 ตันเทานั้น หรือ
ชดเชยในอัตราสวน 1 : 2.79 ซึ่งต่ํากวาอัตราสวนการใสปุยชดเชยในป 2519 จึงทําใหพื้นที่การเกษตร
เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว
สาเหตุที่ 5 การปลูกพืชชนิดและพันธุ
เดียวกันตลอดเวลา โดยไมเปลี่ยนพืชที่ปลูก ผลที่
ตามมาคือ ธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโต
ของพืชนั้น ๆ หมดไปจากดินถาไมเปลี่ยนพืชไป
เปนพืชตางชนิดที่มีความตองการธาตุอาหารและ
ความยาวของรากพืชที่แตกตางกัน ก็เทากับดิน
นั้น ๆ ไมสามารถเพาะปลูกพืชชนิดนั้นใหได
ภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร
ผลตอบแทนสูงตอไปไดทั้ง ๆ ที่ยังมีธาตุอาหาร
ภาพที่ 28 การเจริญเติบโตของขาวโพด
บางชนิดยังเหลืออยู แตเปนประโยชนแกพืชอื่นๆ
ไมใชพืชนั้น ๆ โดยความยาวของรากพืชแตละชนิดดูไดจากภาพและตารางที่ 6 หนาถัดไป จะเห็นวา ถา
ปลูกขาวโพดชนิดเดียวกันตลอดหลาย ๆ ป ดินตั้งแตผิวดินจนถึงความลึก 160 เซนติเมตร ปริมาณธาตุ
อาหารที่ ขา วโพดตองการก็ จ ะหมดไป และถ า เกษตรกรยัง ปลู ก ข าวโพดตอ ไปอีก ผลที่ต ามมา คื อ
ขาวโพดจะขาดธาตุอาหาร จําเปนตองใสปุยเพิ่มขึ้น ทั้ง ๆ ที่ในดินนั้นยังมีธาตุอาหารพืชเหลืออยูเปน
จํานวนมากพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่น รวมทั้งการปลูกพืชตระกลูถั่ว และหญาบางชนิด
สลับกับพืชหลัก ยังเปนการเพิ่มธาตุอาหารบางชนิด อาทิ ไนโตเจน รวมทั้งอินทรียวัตถุแกดินอีกดวย
นอกจากนี้การปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอด โดยไมเปลี่ยนพืชอื่นสลับบางเลย ทําใหเกิดการสะสมของ
โรคและแมลงที่เปนศัตรูของพืชชนิดนั้น ๆ มากยิ่ง ๆ ขึ้นอีกดวย

48

ตารางที่ 8 ความลึกของรากพืชที่ใชการไดเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่ เมื่อปลูกในดินรวนที่เปนดินลึกและ
มีเนื้อดินสม่ําเสมอตลอดชั้นความลึกของดิน
ความยาวของราก
(เซนติเมตร )
90-80
อัลฟลฟา
50-90
ถั่วเมล็ดยาว
50-125
ถั่วตางๆ
60-125
ถั่วเหลือง
75-170
ฝาย
30-60
แตงตางๆ
75-125
แตงกวา
120-150
สมเขียวหวาน
100-200
สมตางๆ
75-120
มะเขือยาว
40-100
พริกสด
30-75
มันฝรั่ง
40-100
มะเขือเทศ
ที่มา สุรีย (2519) อางโดยพิพัฒน และคณะ (2545)
พืช

พืช
ยาสูบ
หัวผักกาดหวาน
ผักตางๆ
หัวหอม
ขาวโพด
ขาวตางๆ
องุน
ออย
ทุงหญา
คําฝอย
สตรอเบอรี่
มะกอก

ความยาวของราก
( เซนติเมตร )
45-90
60-125
30-60
30-75
75-160
60-150
75-180
75-180
60-100
90-180
20-30
100-150

สาเหตุที่ 6 เกิดจากอินทรียวัตถุในดินถูกจุลินทรียยอยสลายหมดไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเขตรอนชื้น อินทรียวัตถุถูกยอยสลายหายไป
เร็วและงายกวาเขตหนาว ปญหาการขาดอินทรียวัตถุ
ข อ ง ดิ น ที่ เ ห็ น ไ ด ชั ด เ จ น คื อ ดิ น ท รา ย ใ น ภ า ค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ ต่ํ า กว า 2
เปอรเซ็นต เปนเนื้อที่กวางขวางถึง 191 ลานไร ต่ํากวา
1.5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ 98.7 ลานไร ธวัชชัย (2530)
อ า งโดย กรมพั ฒ นาที่ ดิ น (2540) การที่ ดิ น ขาด
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ทํ า ให ดิ น ไม จั บ ตั ว เป น ก อ นและขาด
ภาพที่ 29 ดินขาดอินทรียวัตถุที่ถูกจุลินทรียยอย
ชองวางในดินทําใหดินแนนขาดออกซิเจน ขาดสิ่งที่
สลายหมดไปตามธรรมชาติ
จะดูดน้ําดูดปุยที่ใสไปในดิน รวมทั้งทําใหดินมีลักษณะ
แข็ง เมื่อแหงและเละเมื่อเปยก
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สาเหตุที่ 7 เกิดจากปญหาการขาดแคลนน้ําเปนเวลานาน จนพืชพรรณขึ้นไมได ทําใหผิวดิน
ขาดสิ่งปกคลุมดิน การที่ดินขาดสิ่งปกคลุมเปนการเรง
ให เ กิ ด การชะล า งพั ง ทลายของดิ น ในช ว งฤดู ฝ นให
กวางขวาง และรุนแรงยิ่ง ๆ ขึ้นไป นอกจากจะเกิดการ
ชะลางหนาดินในฤดูฝนชวงฝนตกชุกแลว ในชวงฤดู
แลง การที่ผิวดินแหงและขาดสิ่งปกคลุมดินยังทําให
น้ําในดินไหลขึ้นมาดวยแรง Capillary ตามทอเล็ก ๆ
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน
ซึ่งมาถึงผิวดิน น้ําก็ระเหยไปในอากาศ ถามีเกลือใต
ภาพที่ 30 ดินขาดแคลนน้ํา จนพืชพรรณขึน้ ดิน เกลือที่น้ําพามาก็เกิดการสะสมที่ผิวดินกลายเปน
ไมได
ดินเค็มมีปญหาในการเพาะปลูกทันที
สาเหตุที่ 8 เกิดจากปญหาดินแฉะหรือน้ําทวมเปนเวลานาน อันเนื่องมาจากการสรางถนน
สะพานหรือสิ่งกอสรางตาง ๆ ขวางทางไหลของน้ํา
ทําใหเกิดน้ําทวมขัง นอกจากนั้น การที่น้ําทวมเปน
เวลานาน ทําใหดินขาดออกซิเจน เปนผลทําใหเศษพืช
สั ต ว ถู ก จุ ลิ น ทรี ย ย อ ยสลายโดยกระบวนการไม ใ ช
ออกซิเจน กอใหเกิดกาซพิษภายในดิน อาทิ ฟอสฟน
มีเทน รวมทั้งไฮโดเจนซัลไฟด การที่น้ําทวมขังทําให
พืชพรรณที่ขึ้นอยูตายไป เมื่อน้ําแหงทําใหดินขาดสิ่ง
ภาพจาก : สนง.ชลประทานที่3 (2544)
ปกคลุมดิน
ภาพที่ 31 ดินที่เกิดน้ําทวมเปนเวลานาน

สาเหตุที่ 9 การเกิดชั้นดาน หรือแผนแข็งใตดิน
ทั้งเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย เปน
ตัวเรงชั้นดาน

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 32 ดินเกิดชั้นดานหรือแผนแข็งใตดนิ
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ชนิดของดินดาน แบงตามการเกิด แบงเปน
1) เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
(1) เกิดตามธรรมชาติจากกระบวนการเกิดดินไดแก
ชั้นดานที่มีแรเหล็ก หรือซิลิกาสูง หรือดินบน เปนดินทราย
แตดินลางเปนชั้นดินเหนียว หรือเปนแผนศิลาแลง เปนตน
(2) การเกิดชะลางภายใน ในแนวดิ่ง (Leaching) คือ
การที่น้ําฝนละลายดินและอินทรียวัตถุที่ผิวดินแลวซึมลงไป
ในดินตามชองวางของดิน อนุภาคดินขนาดเล็กที่ไปกับน้ํา
อาทิ อนุภาคดินเหนียว (Clay) และทรายแปง (Silt) จะลงไป
สะสมในดินลางใตชั้นไถพรวน ทําใหดินบริเวณความลึกใต
ชั้นไถพรวนจะเปนที่สะสมของอนุภาคทรายแปง (Silt) และ
ภาพจาก : กองสํารวจดิน
ดินเหนียว (Clay) รวมทั้งอินทรียวัตถุ ทําใหชองวางในดิน
ภาพที่ 33 ดินดาน
บริเวณนี้อุดตัน มีความหนาแนนสูงขึ้น ถาความหนาแนนรวม
ของดินบริเวณดังกลาวสูงกวาปกติที่ควรเปน คือสูงกวา 1.3 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ทําใหน้ํา อากาศ
ไหลเวียนผานไดยาก รวมทั้งรากพืชหยั่งทะลุลงไปไดยากขึ้น บางแหงหยั่งลงไมไดเลยก็มี Brady (
) กลาวคือ ถาคาความหนาแนนของดิน (Bulk density, BD) มีคาตั้งแต 1.8 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตรขึ้น
ไป รากฝายซึ่งนับวาเปนพืชที่มีรากลึกทนแลงไดดีชนิดหนึ่งไมสามารถแทงทะลุลงไปไดทําใหฝายไม
สามารถเจริญเติบโตไดตามปกติที่ควรจะเปน เพราะหาอาหารและน้ําไดนอย เปนตน
2) เกิดจากมนุษยเปนตัวเรง ไดแก การไถพรวนบอย ๆ ในขณะดินเปยกหรือแหงเกินไป ทําให
โครงสรางของดินชั้นบนแตกกระจายหรือเสียไป กอใหเกิดผลเสีย 2 ประการคือ ประการที่หนึ่ง เปนการ
สงเสริมใหเกิดการชะลางภายในดินในแนวดิ่งที่ทําใหเกิดการสะสมของอนุภาคทรายแปง และดินเหนียว
ในชั้นดินใตชั้นไถพรวน ใหเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นประการสอง น้ําหนักเครื่องจักรกลทําใหดินใตชั้นไถ
พรวนแนนขึ้นจนกลายเปนแผนแข็ง น้ํา อากาศ รากพืชหยั่งลงไปไมได ที่เรียกวา Plow pan
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สาเหตุที่ 10 เกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพื้นที่ อาทิ พื้นที่นา ไร
สวน ถูกน้ําปาพรอมตะกอนดิน หิน กรวด ทราย มา
ถมพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ตั ว อย า งเช น เหตุ ก ารณ ที่
จ. อุตรดิตถ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2549 และ จ.แพร เมื่อ
วันที่ 22 พ.ค. 2549 หลังเกิดภัยพิบัติน้ําปาและดิน
โคลนถล ม พบว า มี ต ะกอนดิ น หิ น กรวด ทราย
ใบไม กิ่ ง ไม ถู ก น้ํ า พั ด พาลงมาทั บ ถมในพื้ น ที่
เพาะปลูกเปนจํานวนมาก บางแหงลึกถึง 1 เมตรก็มี
ภาพจาก : พิพัฒน และคณะ
ถาตะกอนมีจํานวนพอเหมาะเปนการเพิ่มความอุดม
ภาพที่ 34 ดินที่ถูกหิน กรวด ทรายถูกน้ํา
สมบูรณแกดิน แตถาเปนจํานวนมากเกิดผลเสียหาย
พัดพามาทับถมพื้นที่
ดังรายงานของ
คํารน (2549) รายงานผลกระทบของตะกอนดินที่น้ําพัดพาไปทับถมในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร
หลังการเกิดวิบัติภัยที่จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดแพร ป 2549 ดังกลาวขางตน ดังนี้ ในสวนที่ไมดําเนินการ
เปดหนาดินและทํารองระบายน้ํา ไมผลจะตายเกือบทั้งหมด ขณะที่ในสวนที่กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการเปด
ตะกอนและทํารองระบายน้ําไมผลรอดตายเปนจํานวนมาก ไมผลที่ถูกตะกอนดินทับถมนาน 7 วัน พบวามีคา
ออกซิเจนที่ละลายน้ําในบริเวณรากพืช (Root zone) มีคาต่ํามากโดยมีคาใกลศูนยหรือเปนศูนย สวนตะกอนดินที่
ไปทับถมในที่นา โดยปกติจะเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแกดิน แตปริมาณตะกอนที่มากเกินไป
ทําใหพื้นที่นาสูงขึ้นไมสามารถเก็บกักน้ําได พื้นนาสูงต่ําไมสม่ําเสมอ นอกจากนี้ดินตะกอนที่มีทับถมจะมีทราย
แปงสูง เปนอุปสรรคตอการปกดําและการแตกกอ รวมทั้งดินจะแตกระแหงเมื่อแหง
สวนความเสียหายที่คิดเฉพาะที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ กรมพัฒนาที่ดิน ชวยเหลือ
แกไข ฟนฟูพื้นที่ดวยวิธีการที่กลาวมาแลวขางตน พบวาดําเนินการแกไขจํานวน 7,055 ไร ความเสียหาย
แทจริงมากกวานี้ แตกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการไดตามขีดความสามารถและงบประมาณที่ไดรับ ไดแก
แปลงนาในพื้นที่ลุมเสียหาย 1,877 ไร แปลงนาขาวตามรองหวยที่ถูกดินทับถม จํานวน 1,889 ไร พื้นที่
สวนผลไม เทากับ 1,939 ไร จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ดินถลมและเสี่ยงภัยตอดินถลม
เทากับ 1,350 ไร ดังแสดงไวในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 สรุปผลการปฏิบัติงานการฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยและดินถลม
จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ.2549 (ความเสียหายอันเนื่องจากตะกอนดินมาทับถมในพื้นที่เพาะปลูก)
ลําดับ
กิจกรรม
พื้นที่ดําเนินการ
เปาหมาย
ที่
1,700
1 ปรับรูปแปลงนา พื้นที่นาขาวใน หมู 1-11 ต.ฝายหลวง, หมู 1-9
พื้ น ที่ ร าบลุ ม ที่ ถู ก ตะกอนดิ น ทั บ ตําบลชัยจุมพล, เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
อําเภอลับแล และ หมู 4,5,7,11
ถม > 25 เซนติเมตร
ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
1,800
2 ปรับรูปแปลงนาพื้นที่นาขาวตาม หมู 1,6,7,8,10,11,12 ตําบลน้ําหมัน หมู 12
รองหวยที่ถูกตะกอนดินและเศษ ตําบลจริม หมู 1,3,5,6 ตํ าบลนางพญา อําเภอท า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ
วัสดุทับถม
1,900
3 ขุ ด ลอกตะกอนดิ น และทํ า ทาง หมู 1-11 ตําบลแมพลู , หมู 1-10 ตําบลฝายหลวง,
ระบายน้ํ า พื้ น ที่ ส วนผลไม ที่ ถู ก หมู 1-4 ตําบลนานกกก อําเภอลับแล และ
หมู 4,7 ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัด
ตะกอนดินและเศษวัสดุทับถม
อุตรดิตถ
4 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําพื้น หมู 8,10 ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา
1,200
ที่ดินถลมและเสี่ยงภัยตอดินถลม จังหวัดอุตรดิตถ
รวม
6,600
ที่มา : ขอมูลจากแผน CD ของสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ

ผลงาน
ไร
รอยละ
1,877 110.41

1,889

104.94

1,939

102.05

1,350

112.50

7,055

106.89

สาเหตุที่ 11 เกิดการปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักจากการทําอุตสาหกรรม หรือจาก
การใชสารเคมีในการปองกัน กําจัดโรค และแมลง
ศัตรูพืช อาทิ แคดเมี่ยมจากการทําเหมืองแรสังกาสี
ที่ บ า นแม ต าว อํ า เภอแม ส อด จั งหวั ด ตาก ที่ เ ป น
ป ญ หาที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การแก ไ ข
ปญหามาตั้งแตป พ.ศ.2547 เปนตนมา เปนตน การ
ปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนัก ดังกลาว
ทําใหผลผลิตที่ไดเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัย
ภาพจาก : http://web.ku.ac.th
ภาพที่ 35 การทําเหมืองแร บางชนิดบนพื้นที่สูง
ของเกษตรกร เปนการลดคุณภาพของพืชที่ใชเปน
อาหาร อาทิ ขาว พืชผัก ผลไม เปนตน
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ภาพจาก : http://www.kpr-pk.com/mages
ภาพที่ 36 ปุยเคมี

สาเหตุที่ 12 การใชปุยเคมีเ พีย งอยางเดีย ว
โดยไมมีการใสปุยหมัก ปุยคอก หรืออินทรียวัตถุ
เปนเวลานานอยางตอเนื่อง ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นก็
จริงแตในระยะยาวดินจะกลายสภาพเปนกรด หรือ
ดินขาดอินทรียวัตถุ การที่ดินขาดอินทรียวัตถุจะทํา
ใหดินไมเกาะตัว แตกกระจายเมื่อแหงจะแข็ง แต
เมื่ อ ถู ก น้ํ า จะเละเหลวไม จั บ ตั ว เป น ก อ น ปุ ย เคมี
ไม ใ ช ว า ไม ดี แต ก ารใช ต อ งใช ค วบคู กั บ ปุ ย คอก
หรือปุยอินทรีย
ส า เ ห ตุ ที่ 1 3 ส า ร กั ม มั น ต ภ า พ รั ง สี
(Radioactive Materials) จากการกลบฝ ง กากของ
วัสดุที่มีสารกัมมันตภาพรังสีในดินโดยขาดหลัก
วิชาการที่ถูกตอง

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

ภาพจาก : www.saveoursea.net
ภาพที่ 38 บอกลบฝงขยะ

สาเหตุที่ 14 การทิ้งของเสียที่เปนอินทรียวัตถุ
ลงในดิน อาทิ การทิ้งขยะในเมืองตาง ๆ เกิดการแพร
ไปตามน้ํา ทั้งน้ําไหลบาบนผิวดินและใตดิน โดยน้ํา
เปนตัวแพรกระจายของสารเคมีสารพิษ และเชื้อโรค
ตาง ๆ ใหแกดินอยางกวางขวางมากนอยเพียงใด ขึ้น
กลับตามการไหลของน้ําดังกลาว

สาเหตุที่ 15 การที่ดินมีเชื้อโรค และศัตรูพืช
ตางๆ อาทิ ไสเดือนฝอย หรือแมลงศัตรูพืชตาง ๆ

ภาพจาก : www.oard1.org/techniquestory

ภาพที่ 39 รากพืชที่ถูกไสเดือนฝอยทําลาย
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3.2 ประเภทของความเสื่อมโทรมของที่ดิน
จากสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินตามที่กลาวมาแลว หนวยงาน/สถาบัน/
นักวิชาการไดนํามาจัดหมวดหมูเปนประเภทของความเสื่อมโทรมของที่ดินซึ่งก็มีหลายแนวคิดเชนกัน
ไดแก
แนวคิดที่ 1 เปนของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2547) แบงประเภทของความเสื่อม
โทรมของที่ดิน ออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ
1) การกรอน เปนกระบวนการที่ผิวโลกหลุด กรอน หรือ ละลายออกไปโดยตัวการทาง
ธรรมชาติ เช น ลมฟ า อากาศ สารละลาย และการครู ด ถู การกรอ นทางธรณี วิ ท ยาใช ช ว งเวลาตาม
ระยะเวลาทางธรณีกาล (Geologic Time Scale) ซึ่งเปนระยะเวลานานหลายหมื่น หรือ หลายลานป
แตกตางจากการกรอนของดิน อาจเกิดขึ้นทุกป หรือในชวงรอบเพียงไมกี่ป ดังนั้น ปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดการกรอนของดิน ไดแก น้ําและลม สวนปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษยที่ทําใหอัตราการ
กรอนสูงกวาที่เกิดในธรรมชาติ เรียก การกรอนแบบเรง (Accelerated Erosion) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 การกรอนของดินโดยน้ําจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและมีปริมาณฝน
ตกชุก FAO (1992) ประเมินการสูญเสียดินเนื่องจากการกรอนของดินในแตละป วามีถึง 25 ลานตัน
การศึกษาการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยโดยกรมพัฒนาที่ดิน (2524) รายงานวา จากการ
ประเมินคาการกรอนของดินโดยน้ํา จากสมการการสูญเสียดินสากล พบวา ในประเทศไทยพื้นที่ที่มีการ
กรอนของดินระดับปานกลางถึงรุนแรงมีพื้นที่ถึง 107 ลานไร คิดเปน 33 เปอรเซ็นตของพื้นที่ประเทศ
1.2 กิจกรรมของมนุษย เชน การตัดไมทําลายปา การเกษตรกรรมไมถูกวิธี เชน ทํา
ไรเลื่อนลอย ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เรงความรุนแรงของการกรอนของดินรุนแรงกวาที่เกิดตามธรรมชาติ
เชน การเกิ ดดินถล มในพื้นที่ อําเภอ กระทู น จั งหวัดนครศรีธรรมราชและบริเวณลุมน้ํากอ จังหวัด
เพชรบูรณ เปนตน
1.3 การกรอนโดยลม กลไกในการกรอนของดินโดยลมจะคลายคลึงกับการเกิดโดย
น้ํา กลาวคือ เม็ดดินจะมีการแตกตัวและถูกพัดพาไปโดยลมและตกตะกอน เมื่อความเร็วของกระแสลม
ลดลงจนไมสามารถพัดตะกอนตอไปได ขนาดของอนุภาคดินที่ถูกพัดพาจะมีขนาดเล็ก สวนใหญจะ
เปนทรายละเอียดและทรายแปง ปกติแลวดินเหนียวจะไมถูกพัดพา เพราะมีความตานทานตอการแตก
ตัวโดยลมสูง สภาพแวดลอมที่เกิดการกรอน จะพบในพื้นที่ที่มีความแหงแลงสูง เชน บริเวณที่เปน
ทะเลทรายที่มีสภาพแหง มีตนไมปกคลุมพื้นที่ไมหนาแนน การตกตะกอนจะกอความเสียหายในพื้นที่
เกษตรกรรมบางแหงสูงมาก ตัวอยางในสหรัฐอเมริกา ป 1930 เปนวิบัติภัยที่มีการกลาวถึงทุกวันนี้ มี
รายงานวา ตะกอนที่ถูกพัดพาในสหรัฐอเมริกา สามารถถูกพัดพาไปเปนระยะทางถึง 2,000 กิโลเมตร
คือเทกซัสถึงโอไฮโอ
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ปจจัยที่ทําใหเกิดการกรอนของดิน
ปจจัยทางธรรมชาติ : ฝนตกหนักบนดินที่ไมมีการเกาะตัวของเม็ดดิน เม็ดฝนทําให
อนุภาคดินแตกกระจายและถูกพัดพาไปสูที่ลุม พืชปกคลุมดินลดลง เนื่องจากความแหงแลง เม็ดฝน
สามารถกระแทกผิวดินไดโดยตรง การพัดพาอนุภาคดินขนาดเล็กเกิดขึ้นในชวงแลง พื้นที่มีความลาด
ชันสูง น้ําไหลแรงขึ้น ดินเคลื่อน (Soil creep) ลงสูที่ลุม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฉับพลัน พายุฝน
รุนแรง ความแหงแลวและลมเปลี่ยนทิศทาง
ปจจัยเนื่องจากมนุษย : การตัดไมทําลายปา ทําใหดินขาดสิ่งปกคลุม กระทบตอ
สิ่งมีชีวิต ความพรุนและและความชื้นดิน เกษตรกรรมแบบเขม (Intensive Farming) เชน การไถพรวน
การใชปุยเคมีมากเกินไป รวมทั้งระบบการชลประทาน การพัฒนาแหลงที่อยูอาศัย ทําใหผิวดินโลง ดิน
แนนจากการใชเครื่องจักรกล การสรางถนน การตัดขุดผิวดิน การใชเครื่องจักรกลหนัก ขาดการดูแลที่ดี
ในการระบายน้ําและขอบถนน การนําผลผลิตทางการเกษตรออกไปจากพื้นที่ (Crop Removal) โดยไมมี
การปรับปรุงบํารุงดินเปนเวลานานติดตอกัน ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมเชนกัน (กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม, 2547)
2) การแพรกระจายความเค็ม (Salininization)
ดินเค็มเปนดินที่มีธาตุโซเดียมที่มาจากเกลือแกงในปริมาณสูง เปนพิษตอพืชทั่วไป
การเกิดดินเค็มตามธรรมชาติ จะพบในบริเวณที่น้ําทะเลขึ้นถึง หรือ บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยามาแลวในอดีต เชน ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งเคยเปนพื้นที่ที่น้ํา
ทะเลเคยทวมถึงมากอนที่ที่ราบสูงโคราชจะคอยๆ ยกตัวสูงขึ้น ปจจุบันใตพื้นดินบางแหงของภาค
บริเวณแองสกลนครและแองโคราชจะพบชั้นเกลือหิน การแพรกระจายความเค็ม เปนกระบวนการที่ทํา
ให ค วามเค็ ม ของดิ น เพิ่ ม ขึ้ น จนเป น อั น ตรายต อ พื ช ปกติ แ ล ว การแพร ก ระจายดั ง กล า วเป น ผล
เนื่องมาจากกิจกรรมที่มนุษยเปนผูกระทํา และพบมากในพื้นที่แหงแลง พื้นที่ที่มีระดับน้ําใตดินที่มี
ความเค็มตื้น น้ําทะเลหนุนเนื่องจากพื้นที่ปาบริเวณตนน้ําถูกทําลาย ปลูกพืชรากสั้นทําใหน้ําใตดินที่มี
ความเค็มยกระดับขึ้นมาใกลผิวดินและการกอสรางแหลงเก็บน้ําใกลกับแหลงเกลือหรือมีน้ําใตดินเค็ม
การทําเกลือ เชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ปจจุบันมีรายงานวามีพื้นที่ดินเค็มประมาณ
18 ลานไร และยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพความเค็ม เนื่องจากมีเกลือหินอยูลึกลงไปในดินถึงประมาณ 21.7
ลานไร นอกจากนี้ การประมง เชน การเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตน้ําจืด ยังกอใหเกิดการแพรกระจายของ
ความเค็มในดิน (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2547)
3) ความเสื่อมโทรมทางเคมีของดิน
กระบวนการเสื่อมโทรมดินทางเคมี เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเกิดกรด การ
เกิดพิษและการสูญเสียธาตุอาหารพืชโดยการชะออกไปจากดินโดยน้ํา
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การเจริญเติบโตของพืชอาจไดรับผลกระทบจากธาตุโลหะบางชนิด ธาตุเหล็กและ
แมงกานีส ซึ่งสามารถจะละลายไดดีในดินที่เปนกรดและเปนพิษตอพืชได ในพื้นที่ลุมน้ําทะเลที่ลุมราบ
น้ําขึ้นถึงตามชายฝงทะเล หรือ บริเวณที่เกิดจากตะกอนน้ํากรอย ซึ่งบริเวณดังกลาวตามธรรมชาติจะมี
ปริมาณของซัลไฟดสูง เมื่อมีการระบายน้ํา ออก หรือ มีการขุดลอกหน าดินจะเกิ ดออกซิเดชั นของ
ซัลไฟด ทําใหเกิดกรดกํามะถันออกมา มีสารประกอบของโพแทสเซียมสีเหลืองฟางขาวเรียกวา จาโรไซต
(Jarosite) ทําใหดินมีสภาพเปนกรดจัดมากและดินประเภทนี้เรียกวา ดินเปรี้ยวจัด (Acid sul-phate soil)
นอกจากนี้ธาตุตาง ๆ เชน อลูมิเนียม เหล็ก แมงกานิส จะละลายออกมาในปริมาณสูง เกิดเปนพิษตอพืช
นอกจากนี้เมื่อสารเคมี ดังกลาวถูกปลอยลงทางน้ํา จะมีผลตอคุณภาพของน้ําและอาจเกิดปญหาตอสัตว
น้ํา เชน โรค red spot (epizootic ulcerative) หรือ อาจทําใหสัตวน้ําตายได (กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม, 2547)
4) ความเสื่อมโทรมทางกายภาพของดิน
การไถพรวนเพื่อปลูกพืช ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมทางดานกายภาพของดินใน
หลายรูปแบบ เชน ดินสูญเสียความสามารถในการยึดเกาะเม็ดดิน ทําใหผิวดินเกิดแผนแข็ง (crust) การ
ซึมน้ําลดลง เปนผลใหเกิดการกรอนรุนแรงขึ้น
การเหยียบย่ําจากกีบเทาสัตวในการปศุสัตวและแรงกระแทกของเม็ดฝน ที่ตกลงมา
ติดตอกัน รวมถึงการใชเครื่องจักรหนักในพื้นที่เพาะปลูก ทําใหหนาดินแนน ความพรุนของดินลดลง
นอกจากจะเปนการเพิ่มภาวะน้ําบาผิวดิน นอกจากนี้ยังมีผลตออัตราการงอกของเมล็ดพืชลดลง
การไถพรวนดินเพื่อทําลายโครงสรางของดิน เชน การทําเทือก ในการปลูกขาว
เพื่อ ใหสามารถขั งน้ํา ได ดี น้ํา ไมสามารถซึมผานลงไปในดิน ชั้น ลาง จัด ว า เปนการปรับปรุงสภาพ
มากกวาที่จะเปนการทําใหเกิดความเสื่อมโทรม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งาแวดลอม, 2547)
5) ความเสื่อมโทรมทางชีวภาพของดิน
ความเสื่อมโทรมทางชีวภาพ ปกติจะเปนการลดลงของอินทรียวัตถุในดิน และจะ
เกิดผลกระทบตอพันธุสัตวที่ดํารงชีพจากอินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุชวยเสริมสรางโครงสรางดิน ตานการ
กรอนและดูดซับอาหารพืช การไถพรวนนอกจากจะกอใหเกิดการเสื่อมโทรมทางดานกายภาพแลว การ
ถายเทอากาศที่ดีขึ้น จะทําใหกิจกรรมของจุลินทรียที่ชวยยอยอินทรียวัตถุดีขึ้น ซึ่งมีผลตอการลดลงของ
อินทรียวัตถุดิน (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2547)
มีหลายกระบวนการทางชีวภาพที่ควบคุมโดยจุลินทรีย ทําใหไนโตรเจนที่เปนประโยชนสูญ
หายไปจากดิน เชน กระบวนการมิเนอรัสไลเซชัน (min-eralization) ซึ่งเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
อิน ทรี ย สารเป น อนิน ทรีย สาร โดยจุ ลิน ทรีย ใ นดิ น กระบวนการ ดีไ นทริ ฟเ ซชัน (denitrification)
เปลี่ ย นไนเตรตหรื อ ไนตรั ส เปลี่ ย นเป น ก า ซไนโตรเจน ออกไซด ข องไนโตรเจนและอิ น ทรี ย ที่ มี
ไนโตรเจนเปนองคประกอบโดยจุลินทรียบางชนิดในดิน
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แนวคิดที่ 2 เปนของ สมเจตน (2553) จัดแบงประเภทของการเสื่อมโทรมของดิน ออกเปน3
ประเภท ไดแก
1. การเสื่อมโทรมทางกายภาพของดิน ไดแก
ก. ผิวดินแนนและแข็ง (Soil Crusting)
ข. ดินแนน (Soil Compaction)
ค. การชะลางพังทลาย (Soil Erosion)
2. การเสื่อมโทรมทางเคมี
ก. การทําใหธาตุอาหารพืชหมดไปจากดิน (Nutrient Depletion)
ข. การชะลาง (Leaching)
ค. การทําใหดินเปนกรด (Acidification)
ง. การทําใหดินเปนดินเค็ม (ดินเกลือ) (Salinization)
จ. มลพิษของดิน (Soil Pullution)
3. การเสื่อมโทรมทางชีวภาพ
ก. การทําใหอินทรียวัตถุในดินหมดสิ้นไป
ข. ความหลากหลายทางชีวภาพของดินลดลง
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บทที่ 4
การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
กรอบแนวคิด การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน การดําเนินงานประกอบดวย 2 จุดมุงหมาย
(เปาหมาย) ไดแก
(1) การปองกัน ยับยั้ง หรือชลอความเสื่อมโทรมของที่ดินอันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ ตามที่
กลาวมาแลวในบทที่ 3
(2) การปรับปรุง แกไขที่ดินที่อยูในสภาพเสื่อมโทรมแลวใหกลับมาใชประโยชนไดอีกอยาง
คุมคาตอการลงทุน
4.1 การปองกัน ยับยั้ง หรือชลอความเสื่อมโทรมของที่ดิน
แนวทาง เทคนิค และวิธีการปองกัน ยับยั้ง หรือชลอการเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คือการปองกัน แกไขที่ตรงกับสาเหตุที่กอใหเกิดความเสื่อมโทรม
ของที่ดินที่กลาวมาแลวในบทที่ 3 ไดดังตอไปนี้
4.1.1 การปองกันการเสื่อม อันมีสาเหตุมาจากการ
ชะลางพังทลายของดิน อันเปนสาเหตุใหญที่สําคัญ
มากที่ทําใหดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ และทําให
คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของดินไม
เหมาะสมต อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช แต ล ะชนิ ด ที่
ปลู ก ในดิ น แต ล ะชนิ ด รวมทั้ ง การสู ญ เสี ย พื้ น ที่
ภาพจาก : China (2000)
เพาะปลูก และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีก
ภาพที่ 40 ขั้นบันไดดินสําหรับปลูกขาวหรือพืชไร
แบงเปน 2 วิธีการใหญ ๆ ไดแก วิธีกล (Mechanical
Methods) และวิธีพืช (Vegetative Methods)
(2) วิธีพืช (Vegetative method ) ไดแก
(1) วิธีกล (Mechanical method ) ไดแก
1. การปลูกพืชเปนแถบ
1. การไถพรวนและปลูกพืชตามแนว
2. การปลูกพืชตามแนวระดับ
2. การสรางคันดินกั้นน้ํา
3. การปลูกพืชคลุมดิน
3. การปรับพื้นที่เฉพาะหลุม
4. การปลูกพืชบํารุงดิน
4. คูรับน้ํารอบเขา
5. การปลูกพืชแซม
5. คันดินเบนน้ํา
6. การปลูกพืชเหลื่อมฤดู
6. เขื่อนกั้นรองน้ํา
7. ทางระบายน้ํา
7. การปลูกพืชหมุนเวียน
8. บอน้ําในไรนา
8. อื่น ๆ

59

4.1.2 การปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดินอันมีสาเหตุมาจากความเปนกรดของดินไมใหเพิ่มขึ้น
สํ า นั ก สํ า รวจและวางแผนการใช ที่ ดิ น (2549)
แนะนําวาตองรักษาไมใหหนาดินแหงเพราะถ า
หนาดินแหงสารไพไรทจะกลายเปนกรดเพิ่มขึ้น
รวมทั ้ง ปอ งกัน การเกิด การชะลา งของดิน ใน
แนวดิ ่ง ที ่จ ะทํ า ใหด ิน บนกลายเปน กรดตามที่
กลาวมาแลว และกลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ดินเปรี้ยว สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน แนะนําใหจัดสรางแปลงเพาะปลูก
ภาพจาก : กลุมดินเปรี้ยว สวจ.
แบบคูยกรองสวน รวมทั้งการใสปูนขาวหรือปูน
ภาพที่ 41 การใสปูนแกไขดินเปรี้ยว
มารลเพื่อยกระดับ pH ของดินใหสูงขึ้น
4.1.3 การปองกันการแพรกระจายของเกลือเขามาในพื้นที่เพาะปลูก กลุมวิจัยและพัฒนาดินเค็ม
สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน แนะนําไวดังตอไปนี้

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพที่ 42 คูและคันดินเบนน้ํา

ภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร
ภาพที่ 43 แปลงปลูกพืชแบบคูยกรองสวน

1) ใหจัดสรางคูและคันดินเบนน้ําที่สามารถปองกัน
ไมใหน้ําที่มีเกลือไหลเขาทวมพื้นที่เพาะปลูก แตให
ไหลไปสู แ หล ง ที่ เ ตรี ย มไว สํ า หรั บ รั บ น้ํ า เค็ ม
โดยเฉพาะ
2) การทําทางระบายน้ําหรือจัดทําแปลงปลูกพืช
แบบคูยกรองสวน เพื่อใหรากพืชพนระดับน้ําใตดิน
ที่มีเกลือ จะยกสูงขึ้นมาในฤดูฝน รวมทั้งทําให
น้ําฝนสามารถลางเกลือออกไปจากดิน
3) ปองกันเกลือที่จะถูกพาขึ้นมาสูบริเวณรากพืช
ดวยแรงดึงดูดขึ้นของดิน (คาพิลารี่) ในชวงดินแหง
โดยการไถพรวนดินหรือใชอินทรียวัตถุหรือแกลบ
เพิ่มชองวางขนาดใหญในดินเปนการตัดทอลําเลียง
น้ํา อากาศขนาดเล็ก (Capillary Till)ในดินที่จะเปน
ตัวนําเกลือขึ้นมาบนดินหรือใชวัสดุคลุมดินหรือทํา
การใหน้ําแกพืชใหพอเพียงไมใหดินแหง
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4.1.4 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากพืชดูดธาตุอาหารไปใช โดยการ
ใสทั้งปุยอินทรียและปุยเคมีรวมทั้งปุยพืชสดเพิ่ม
แกดิน ใหเพียงพอเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช
แตละชนิด แตละพันธุ รวมทั้งการใสวัสดุปรับปรุง
ดินตาง ๆ อาทิ ปูนหรือหินฟอสเฟต หรือหินภูเขา
ไฟ เปนตน โดยตองมีการตรวจเช็คความเปนกรด
ดางและธาตุอาหารของดินอยูเสมอ ๆ เพื่อหาวา
ภาพจาก : สุวิมล พุทธจรรยาวงค สนง.พด.เขต 6
ป จ จุ บั น ดิ น ขาดธาตุ อ าหารชนิ ด ใดบ า ง จํ า นวน
กรมพัฒนาที่ดิน
เทาไหร? เปนตน
ภาพที่ 44 การใชปุยคอก ปุยเคมีในการปรับปรุงดิน
4.1.5 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดินที่มีสาเหตุมาจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอดอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานานจนพืชชนิดนั้น ๆ แสดงอาการขาดธาตุอาหารแกพืชบางชนิดทั้ง ๆ ที่ยังมี
ธาตุอาหารอยูในดิน โดยการปลูกพืชสลับชนิดและพันธุไมใหเปนพืชเดียวกันตลอด ทุก ๆ ป
รวมทั้งปลูกพืชที่มีระบบความยาวของรากไมเทากัน
หรือตองการธาตุ อาหารหลักและรองที่ แตกต างกั น
สลับกัน นอกจากจะทําใหการใชธาตุอาหารทุกชนิด
ในดินมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอพืชแลวยังเปนการ
ตั ด วงจรชี วิ ต ของโรคและแมลงศั ต รู พื ช อี ก ด ว ย
เพราะพืชแตละชนิดมี โรคและแมลง ศัตรูพืชเปน
การเฉพาะตัว แมลงสวนใหญไมสามารถกัดกินพืช
ไดทุกชนิด และโรคพืชก็เชนเดียวกัน รวมทั้งการ
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน
ปรับสภาพความเปนกรดดางของดินใหเหมาะสม
ภาพที่ 45 การปลูกพืชสลับชนิดและพันธุไมใหเปน
กับชนิด และพันธุพืช หรือปลูกพืชเหมาะสมกับ pH
พืชชนิดเดียวกันตลอดทุก ๆ ครั้ง
ของดิน เปนตน
4.1.6 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากดินขาดอินทรียวัตถุ ทําไดหลาย
วิธีการ ดังตอไปนี้
1) การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน ไดแก การใสปุยหมัก
หรื อ ปุ ย คอก อาทิ มู ล วั ว ควาย หมู ไก ค า งคาว
บอย ๆ หรือทุกครั้งที่เพาะปลูก เปนตน
2) การไถกลบตอซังหรือเศษพืชตาง ๆ
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพที่ 46 การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน
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3) การไถกลบพืชตระกูลถั่วและอื่น ๆ เพื่อใชเปน
ปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดิน ดังภาพ
ภาพที่ 47 การไถกลบปอเทื อ ง เป น การเพิ่ ม ธาตุ
อาหารพืชและอินทรียวัตถุแกดิน ทําใหคุณสมบัติ
ท า ง ก า ย ภ าพ แ ล ะ ท า ง เ ค มี เ ห ม า ะ ส ม ต อ ก า ร
เจริญเติบโตของพืช
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

4.1.7 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากปญหาการขาดแคลนน้ํา เปน
เวลานานจนพืชพรรณขึ้นไมได ทําไดหลายวิธี
ไดแก
1) การสรางแหลงน้ําและระบบชลประทาน
2) การสรางแองหรือฐานสําหรับปลูกไมผลหรือทํา
เปนบล็อกเปนหลุมหรือบอหรือฐานที่สามารถ
ดั ก น้ํ า อิ น ทรี ย วั ต ถุ เศษพื ช หน า ดิ น และธาตุ
อาหารตาง ๆ ไวใหเปนประโยชนตอพืชที่ปลูก
ภาพจาก : FAO (2000)
ดังภาพตัวอยางซายมือ
ภาพที่ 48 แองหรือฐานสําหรับปลูกไมผล
3) การใชวัสดุคลุมดิน ปองกันการระเหยน้ําจากดิน
นอกจากจะสามารถปองกันการระเหยน้ําจากดิน
ไ ด แ ล ว ยั ง เ ป น ก า ร ป อ ง กั น วั ช พื ช อี ก ด ว ย
นอกจากนั้ น การคลุ ม ดิ น ยั ง ทํ า ให ดิ น มี ค วามชื้ น
และอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
จุ ลิ น ทรี ย ที่ มี ป ระโยชน แ ก พื ช ดั ง ภาพตั ว อย า ง
ซายมือที่เกษตรกรโครงการหลวงปฏิบัติอยู
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 49 การใชวัสดุคลุมดิน
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4.1.8 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจาก ปญหาน้ําทวมขังเปนเวลานาน
1) การจัดทําคูเบนน้ําที่มีคันดินขนาดใหญเพื่อเบน
น้ํ า ที่ ไ หลบ า มาจากพื้ น ที่ ที่ อ ยู ต อนบนแปลง
เพาะปลูก ไมใหไหลเขามาในพื้นที่
ภาพที่ 50 คู เ บนน้ํ า ที่ มี คั น ดิ น และร อ งน้ํ า ขนาด
ใหญตอนบนสุดของแปลง
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

2) การปองกัน แกไข ปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก
ที่ น้ํ า จากแม น้ํ า ลํ า คลอง ไหลมาท ว มแปลง
บ อ ยครั้ ง โดยจั ด ทํ า คู น้ํ า และคั น ดิ น ล อ มรอบ
แปลงเพาะปลูกพืชใหสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวม
พื้นที่สูงสุดอยางนอย 50 เซนติเมตร ดังภาพ
ภาพที่ 51 คูน้ําและคันดินลอมรอบแปลง
ภาพจาก : วารสารพัฒนาที่ดิน

ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

3 ) การจัดทําแปลงเพาะปลูกพืชแบบคูยกรองสวน
ภาพที่ 52 ตัวอยางการจัดแปลงเพาะปลูกแบบคูยก
รองสวน ที่ใชเพาะปลูกพืชไดเกือบทุกชนิด ทั้งพืช
ไร พืชผัก ไมดอก ไมประดับ และไมผล นอกจาก
จะมีประสิทธิภาพสูงในการแกปญหาเรื่องน้ําแลว
ยังแกปญหาเรื่องดินเปรี้ยว ดินเค็ม ไดเปนอยางดี
อีกดวย

4) การวางทอหลอดถนนและจัดทําทางระบายน้ํา
ในพื้นที่ใหเหมาะสม
ภาพที่ 53 ทอลอดถนน
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน
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4.1.9 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจาก การเกิดชั้นดาน หรือแผนแข็งใต
ดิน ทําไดหลายวิธี ไดแก
1)
การไถพรวนในขณะที่ ค วามชื้ น ของดิ น
เหมาะสมคือไมแหงจนดินแตกเปนผงเมื่อลม
พัดแรงๆ ฝุนก็ฟุงกระจาย ฝุนก็คืออนุภาคทราย
แปง ดินเหนียว และอินทรียวัตถุที่อุดมสมบูรณ
ของดินนั่นเอง หรือเปยกแฉะจนดินใตชั้นไถ
พรวนแนน สําราญและคณะ ( ) แนะนําให
ภาพจาก : โสฬล แซลิ้ม
ปลูกพืชโดยไมไดพรวน
ภาพที่ 54 การไถพรวนโดยใชไถสิ่ว
2) ควรใช ไ ถสิ่ ว (Ripper) ที่ ไ ถดิ น ได ลึ ก กว า 50
เซนติ เ มตร ไถสลั บ กั บ การใช ผ าน 3 และ 7
อยางนอย 3 ปตอครั้งในพื้นที่เพาะปลูกพืชทั่วๆ
ไป
3) การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดินทั้งการใสปุยคอก ปุย
หมัก หรือการไถกลบพืชเปนปุยพืชสด เพื่อให
เกิดชองวางขนาดใหญในดินใตชั้นไถพรวน
ภาพจาก : วารสารพัฒนาที่ดิน
4) การใชระบบปลูกพืชที่มีพืชระบบรากลึกเปน
ภาพที่ 55 การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน
พืชหมุนเวียน
5) ปลูกพืชตระกูลถั่ว และหญาที่มีระบบรากลึก
และมีรากจํานวนมาก เพื่อใหรากชอนไชลงไป
ในดิน ทําใหเกิดชองวางในดินจํานวนมาก อาทิ
การปลูกหญาแฝกพันธุที่เหมาะสมเปนระยะ ๆ
ขวางความลาดเทหรือตามแนวระดับ
6) การใชสารละลายดินดาน

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

4.1.10 การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากตะกอนหิน กรวด ทรายถูกน้ําพัด
พามาทับถมในพื้นที่ ทําไดหลายวิธี ไดแก
1) การทํ า คั น ดิ น ขนาดใหญ ล อ มรอบแปลง เพื่ อ
ป อ งกั น น้ํ า ท ว มที่ ก ล า วมาแล ว ในเรื่ อ งการ
ปองกันน้ําทวม
ภาพจาก : กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 57 คัน คูน้ําขนาดใหญลอมรอบแปลง
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2) จัดสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา เหมือง ฝาย ปองกัน
น้ํ า ป า ที่ มั ก มากั บ ตะกอนดิ น ไหลเข า ท ว ม
บานเรือน ที่สวน ไรนาของเกษตรกร
ภาพจาก : พิพัฒน ไทยกลา
ภาพที่ 58 ฝายน้ําลนในลําหวย

4.1.11 การปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากการแพรกระจายของสารเคมี หรือ
สารโลหะเข า มาในพื้ น ที่ เ พาะปลู ก โดยทํ า คั น ดิ น
ขนาดใหญรอบแปลง โดยไมใหน้ําจากแหลงน้ําที่มี
การปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักไหล
เขามาในพื้นที่ หรือการไมนําน้ําที่มีการปนเปอนไป
ใชในพื้นที่เพาะปลูก โดยจัดทําระบบระบายน้ํา และ
เก็บกักน้ํา และใชน้ําในพื้นที่ของตนเอง อาทิ การใช
น้ําบาดาลที่ไมมีสารโลหะหลัก มาใชในพื้นที่ และ
ภาพจาก : นายสุรเดช เตียวตระกูล
ตองมีการตรวจคุณภาพน้ําตลอดเวลา
ภาพที่ 59 ภาพคันดินกั้นน้ํา และบอน้ําในไรนา
ไมใหน้ําที่มีสารเคมีไหลเขามาในแปลงปลูกพืช

4.1.12 การปองกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากการใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว
ติ ด ต อ กั น เป น เวลานาน โดยการใส ปุ ย คอก ปุ ย
อินทรีย ปุยพืชสด เปนตน
ภาพที่ 60 การใชปุยคอก หรือปุยพืชสดควบคูกับการ
ใชปุยเคมี
ภาพจาก : hcsupply.blogspot.com/
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4.1.13 การปองกันการเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากสารกัมมันตภาพรังสี

ภาพที่ 61 โรงงานกําจัดขยะที่มีสารกัมมันตภาพรังสี

ภาพจาก : www.siamsafety.com/index.

4.1.14 การทําบอกลบฝงขยะ หรือโรงกําจัดขยะ

ภาพที่ 62 บอกลบฝงขยะทีป่ องกันการไหลของน้ํา
เสียจากบอขยะออกไปสูแหลงน้ําธรรมชาติ ทั้งที่เปน
น้ําใตดนิ และแมน้ํา ลําคลองตาง ๆ
ภาพจาก : www.nathoncity.com/

4.1.15 การปองกันดินเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากเชื้อโรค และศัตรูพืชตางๆ
ภาพจาก :
ภาพที่ 3.22

ภาพที่ 63 การใชสารเคมี เพื่อปองกันกําจัดเชื้อโรค
และศัตรูพืชตาง ๆ อาทิ ไสเดือนฝอย เปนตน
ภาพจาก : www.malaeng.com/blog/
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4.2 การปรับปรุง แกไขดินที่เสื่อมโทรมแลว ใหสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูกไดอีก มี 2 กรณี คือ
4.2.1 กรณีที่เกิดการเสื่อมโทรมแลว แตยังถือวายังนอยอยู ผลผลิตต่ําแตยังคุมคาตอการลงทุน
อันเนื่องมาจากปญหาการเสื่อมคุณภาพของดิน แตยังจัดอยูในขั้นเปนดินศักยภาพปานกลางถึงสูง ไม
รุนแรงถึงขั้นถูกจัดใหเปนดินศักยภาพทางการเกษตรต่ํา หรือดินที่มีปญหาทางการเกษตรตามที่กลาว
มาแล ว การปรับ ปรุง แก ไ ข กระทํา โดยใช เทคนิ คธรรมดาที่เ กษตรกรสามารถกระทํา ได สามารถ
ดําเนินการไดดังตอไปนี้
1) ปญหาดิ นขาดอินทรี ยวั ตถุ อันมีสาเหตุมาจากถูกน้ํ าชะล างไป (สาเหตุที่ 1 ที่ก ลาว
มาแลว) หรืออินทรียวัตถุถูกยอยสลายไป (สาเหตุที่ 6 และ 12 ที่กลาวมาแลว) ปรับปรุง
แกไข โดยการใสปุยอินทรีย อาทิ ปุยคอก ปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา ปุยพืชสด ดูภาพที่ 60
ที่กลาวมาแลว
2) ปญหาดินขาดธาตุอาหาร ทั้งธาตุอาหารหลัก หรืออาหารรอง อันมีสาเหตุมาจากถูกพืช
ดูดไปใช แตไมมีการใสเพิ่ม หรือใสไมเพียงพอ (สาเหตุที่ 4 และ 5 ที่กลาวมาแลว)
หรื อถู ก ชะล างไป ปรั บปรุงดิ นโดยการใสปุย อินทรีย อาทิ ใสปุยหมั ก ปุย คอก ปุย
อินทรียน้ํา ปุยพืชสด รวมทั้งปุยเคมี และสารปรับปรุงดินบางชนิด อาทิ ปูนมารล ปูน
ขาว เพื่อปรับสภาพความเปนกรดดางของดิน หรือยิบซั่ม และที่สําคัญคือ การปลูกพืช
หมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วแทรกอยู เปนตน
3) ดินเปนกรดออน ๆ อันมีสาเหตุมาจากการชะลางภายในของดิน (สาเหตุที่ 1 ที่กลาว
มาแลว) หรือการใสปุยเคมีเปนเวลานาน โดยไมใสปุยอินทรีย (สาเหตุที่ 12 ตามที่กลาว
มาแลว) ปรับปรุง แกไข โดยการใสปูนมารล ปูนขาว เปนตน
4) ดินที่คุณสมบัติทางกายภาพของดินเสื่อมสภาพ เกิดปญหาดินแนนทึบ แข็งเมื่อแหง
และเละเมื่อเปยกน้ํา อันเนื่องมาจากดินขาดอินทรียวัตถุ การชะลางของดิน หรือการไถ
พรวนดินขณะความชื้นของดินไมเหมาะสม
ปรับปรุง แกไข โดยการใสอินทรียวัตถุแกดิน ใสสารปรับปรุงดิน หรือสาร
ปรับสภาพดินบางชนิด
5) ดินที่จุลินทรียที่มีประโยชนนอยลง หรือมีนอยเกินไป ปรับปรุงโดยการเพิ่มจุลินทรียที่
มีประโยชนแกดิน อาทิ ปุยอินทรียตาง ๆ รวมทั้งปุยอินทรียน้ํา แตควรใชวัสดุปูน เพื่อ
ปรับ pH ของดินใหเปนกลางดวย เพราะจุลลินทรียที่มีประโยชนสวนใหญเจริญเติบโต
ไดดีในดินที่มีความเปนกลาง เปนตน
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4.2.2 กรณีที่ดินเสื่อมโทรมแลวอยางรุนแรงจนถึงขัน้ ถูกจัดใหเปนดินที่มีปญหาทางการเกษตร
หรือ เปนดินศักยภาพต่ําทางการเกษตรแลว มีเทคนิค และวิธีการแกไข ปรับปรุง ดังตอไปนี้
1) ดินเค็ม (Salt Affected Soils)
ตองทําสองอยางพรอมๆ กัน คือ ปองกันไมใหความเค็มของดินเพิ่มขึ้น และทําให
ความเค็มลดลง ไดแก
1.1 การปองกันไมใหเกิดดินเค็มเพิ่มมากขึน้ จากเดิมที่เปนอยู (สวนวิจยั และพัฒนา
ดินเค็ม, ) แนะนําไวดังตอไปนี้
1.1.1 โดยวิธีการทางวิศวกรรม โดยการออกแบบโพลเดอร หรือคันดินและคู
น้ําใหญ เพื่อปองกันน้ําไหลบาและตัดน้ําใตดินที่มีความเค็มไมใหเขามาในพื้นที่มีลักษณะคลาย ๆ หรือ
เหมือนคูเบนน้ํา (Diversion ditch drain) นั้นเอง เปนวิธีการที่ลงทุนสูง และมีปญหาในการทิ้งน้ําเค็ม วา
จะเอาไปทิ้งที่ใดที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม ดูภาพที่ 42
1.1.2 โดยวิธีการทางชีววิทยา ไดแก
การปลูกปาเพื่อปองกันการแพรกระจายของดินเค็ม โดยการใชไมยืนตนหรือไมโตเร็วรากลึกที่
ใชน้ํามากปลูกบนพื้นที่รับน้ําที่มีหินเกลืออยูใตดินเพื่อลดปริมาณน้ําที่ซึมลึกลงไปในดินใหเหลือนอยลง
เปนผลทําใหเกลือจากหินเกลือใตดินไมถูกน้ําละลายแพรกระจายออกไปยังที่อื่น ๆ ไมยืนตน หรือไมโต
เร็วที่ กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม กรมพัฒนาที่ดิน แนะนําใหปลูก ไดแก ยูคาลิปตัส สะเดา
กระถินณรงค แคบาน ขี้เหล็ก ไมเลี่ยน มะขามหวาน และมะขามเปรี้ยว เปนตน
หรือ โดยวิธีการผสมผสานระหวางสองวิธีการที่กลาวมาแลว
1.2 การแกไขดินเค็มใหนอยลง โดยการลางดินและปรับปรุงดิน ทําไดทั้งแบบลาง
เกลือออกจากดินในชวงเวลาสั้น ๆ และระยะยาวแบบตอเนื่อง แตตองระมัดระวังเรื่องน้ําเค็มที่มีปญหา
วาจะตองไมกระจายไปสูพื้นที่เพาะปลูกของคนอื่น
1.3 การใชประโยชนพื้นที่ดินเค็มไมใหวางเปลา โดยเพิ่มผลผลิตพืชดวยการใชสาร
ปรับปรุงดิน การใสปุย การใหน้ํา การสงวนรักษาความชื้นของดิน รวมทั้งการเปลี่ยนพืชโดยมีเปาหมาย
ใหมีสิ่งปกคลุมดินตลอดเวลา ไมใหเปนพื้นที่ดินวางเปลา โดยการปลูกพืชทนเค็ม พืชชอบเกลือ หรือ
อาจวิธีการขูดเอาคราบเกลือมาจากพื้นที่ ทําใหพืชขึ้นไดชั่วคราว แตถาพื้นที่นั้นมีน้ําใตดินก็มีแนวโนม
วาเกลือจากน้ําใตดินจะขึ้นมาสะสมอยูที่บริเวณรากพืชไดอีก สาเหตุจากการสูงขึ้นของน้ําใตดิน หรือ
จากน้ําคาพิลารี่ ซึ่งเกิดเมื่อปลอยใหดินแหง
ส ว นรายละเอี ย ดมากกว า นี้ สอบถามได ที่ ก ลุ ม วิ จั ย และพั ฒ นาการจั ด การดิ น เค็ ม
สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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2) ดินทรายจัด (Sandy Soils)
มีปญหาหลักๆ ที่ตองปรับปรุงแกไข ดังนี้
2.1 ปญหามีแรธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชต่ํา สิ่งที่เกษตรกรทํา
ได คือ ใสปุยอินทรียและปุยเคมีตามคําแนะนําของทางราชการ แตตองแบงใสครั้งละนอย ๆ แตใส
บอยครั้ง
2.2 ความสามารถในการดูดยึดน้ําต่ํา ทําใหปริมาณความชื้นที่เปนประโยชนของดิน
ต่ําไปดวย จะเห็นไดจากหลังฝนตกไมกี่ชั่วโมงในกรณีดินทรายจัดน้ําฝนซึมหายไปหมด พืชเอาไปใชได
นอย สิ่งที่เกษตรกรควรทําคือ
2.2.1 การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก เศษพืช หรือไถกลบ
ปุยพืชสด เพื่อใหอินทรียวัตถุเปนตัวดูดน้ําหรือดูดความชื้น ไวใหพืชนําไปใช เพราะถาไมมีอินทรียวัตถุ
ไวดูดซับน้ําไว น้ําจะไหลออกจากบริเวณรากพืช ตามแรงโนมถวงของโลกหมด
2.2.2 ตองมีการรักษาความชื้นของดิน โดยการปองกัน หรือลดการระเหยของ
น้ํา โดยการใชวัสดุคลุมดิน อาทิ ฟางขาว เศษหญา หรือพลาสติก เปนตน
2.2.3 มีการใหน้ําชวงฝนทิ้งชวง โดยการใหน้ําทีละนอย แตบอยครั้ง อาทิ การ
ใหน้ําแบบหยด เปนตน
2.2.4 ปลูกพืชทนแลงที่มีระบบรากลึกเพื่อใหพืชสามารถใชน้ําใตดินได อาทิ
ยูคาลิปตัส เปนตน
2.2.5 ปลูกพืชที่ใชน้ํานอย ไดแก พืชที่อายุสั้น ที่มั่นใจวาสามารถเก็บเกี่ยวได
ในชวงฤดูฝนที่มีฝนตกจนความชื้นของดินเพียงพอตอความตองการของพืช และใชน้ําในแตละวันนอย
2.3 ปญหาดินทรายมีการเปลี่ยนแปลงประจุบวกต่ํา คือ ดูดยึดธาตุอาหารที่ใสลงไป
ในดินไดนอยมาก ทําใหการใชประโยชนจากปุยที่ใสไดจํานวนนอย แตธาตุอาหารสวนใหญถูกน้ําฝน
ชะลางหายไปไดงาย ทําใหการใชปุยไมคุมคาตอการลงทุน แกไขโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุแกดินตามที่
กลาวมาแลวขางตน
3) ดินตื้น (Shallow Soils)
3.1 ดินตื้นอันเนื่องมาจาก ดินดานที่เกิดจากธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย
เปนตัวเรง มีขอกําหนด และเงื่อนไขดังตอไปนี้ กรณีถาเปนชั้นดานเปราะตามธรรมชาติ หรือเปนชั้น
ดานที่เกิดจากการไถพรวนก็ตาม สามารถแกไขโดย
3.1.1 การไถลึก หรือเรียกวา ไถสิ่ว (Ripper) โดยตองไถในขณะดินมีความชื้น
พอดี
3.1.2 การใหน้ําพืชสม่ําเสมอ เพื่อใหดินชั้นไถพรวนออนจนรากพืชสามารถ
ชอนไชผานลงไปได
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3.1.3 ปลูกหญาแฝกเปนระยะ ๆ เพราะหญาแฝกมีระบบรากแข็งแรงและมี
ระบบรากลึก มีรายงานผลการวิจัยวารากแฝกแข็งแรงพอที่จะทะลุดินดานได แตสิ่งที่ควรทําคือ การใช
ไถสิ่วเบิกดินดานกอน แลวจึ งปลูกหญาแฝกเปนแถวตามแนวการไถเบิกดินดาน โดยใชระยะหาง
ระหวางแถวแฝกไดหลายระยะ ตั้งแต 10, 20 หรือ 30 เมตร ตามแนวระดับ
3.1.4 การใชสารละลายดินดาน หรือ Aluminum Liter Sulfate (ALS) ก็มีงานวิจัย
ที่แสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการแกไขปญหาดินดานที่เกิดจากการไถพรวนไดดี
3.1.5 เลือกชนิดพืชที่จะปลูกที่ใหมีระบบรากที่แข็งแรง ที่สามารถหยั่งลึกลง
ในดินที่มีคา ความหนาแนนของดิน (Bulk Density) สูงได อาทิ หญาแฝก
3.1.6 การจัดสรางแปลงเพาะปลูกพืชแบบขุดคูยกรองสวน ระยะหางของคูน้ํา
เทากับขนาดกวางของคูน้ํา นําดินจากการขุดคูมาถมพื้นที่ระหวางคู จะเพิ่มความหนาของดินขึ้นไดอีก
ประมาณ 2 เทา
3.1.7 การปลูกพืชในวงบอซีเมนต อาทิ การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต เปนตน
3.2 ดินตื้นอันเนื่องมาจากชั้นดานแข็งที่มีแรเหล็ก และซิลิกามาก หรือมีแผนหิน
หรือชั้นหินใตดิน
3.2.1 ถาลึกกวา 50 เซนติเมตร ยังสามารถใชเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่มีระบบราก
ไมลึกมากนัก อาทิ พืชผักตาง ๆ ได แตตองมีการใหน้ําดวย
3.2.2 การใชเทคนิคการเพิ่มความหนาของดิน โดยการเตรียมแปลงปลูกพืช
แบบคูยกรองสวนโดย นําดินที่ขุดจากรองน้ํามาถมบนพื้นที่ระหวางคูน้ําที่ใชเปนพื้นที่เพาะปลูกแตควร
กันหนาดินออกไวกอน เมื่อถมดินเสร็จก็เอาหนาดินมาเกลี่ยไวขางบน การออกแบบแปลงเพาะปลูก
แบบนี้สามารถเพิ่มความหนาของดินเพื่อการเพาะปลูกพืชได
3.2.3 การใชเทคนิคการปลูกพืชในกระถาง หรือวงบอซีเมนตมาใชในการ
เพาะปลูก
4) ดินเปรี้ยว (Acid Sulphate Soils)
เปนดินที่มีปญหาเกี่ยวกับสมบัติทางเคมีของดิน (รสมาลิน, 2551)
แนวทางและวิธีการที่เกษตรกรนาจะนําไปใชปฏิบัติไดมีดังตอไปนี้
4.1 ปญหาความเปนกรดดางของดิน สิ่งที่เกษตรกรนาจะทําไดในทางปฏิบัติ ไดแก
(1) การเลือกชนิดพืชที่ปลูกใหเหมาะสมกับระดับความเปนกรดดางหรือ pH
ของดิน
(2) การใชวัสดุปรับปรุงบํารุงดินประเภทปูน อาทิ ปูนมารล ยิบซั่ม หรือปูนขาว
(3) ออกแบบแปลงเพาะปลูกแบบคูยกรองสวนตามที่กลาวมาแลวขางตน
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5) ดินอินทรีย (Organic Soils) (รสมาลิน, 2551)
ขอจํากัดในการใชประโยชนของดินนี้ ไดแก การมีน้ําแชขัง ดินขาดแรธาตุอาหารตางๆ
อยางรุนแรง ติดไฟงาย หรือ ยุบตัวอยางรวดเร็วเมื่อดินแหง และดินมักเปนกรดจัด
การปรับปรุงดินอินทรีย
หากจําเปนที่จะใชพื้นที่เพื่อการเกษตรใหเลือกพื้นที่ที่มีแหลงน้ําจืดบริเวณขอบพรุ โดย
มีแนวปองกันน้ําทวมรวมกับคลองระบายน้ํา และคลองสงน้ํา หากดินเปนกรดใหปรับสภาพดินดวย
วัสดุปูนรวมกับการใชน้ําควบคุมความเปนกรดของดิน และบํารุงดินดวยปุยเคมี
6) ดินบนพื้นที่สูงชัน (Slope Complex Soils)
ดินบนลาดชัน (Slope Complex Soils) โดยทั่ว ๆ ไปดินบนพื้นที่ภูเขาจะมีความชัน
มากกวา 35 เปอรเซ็นต ลักษณะดินผันแปรไปตามชนิดของดิน ซึ่งมีทั้งที่เปนดินตื้นและดินลึก บางแหง
จะมีหินโผลมากลักษณะดินสวนใหญเสี่ยงตอการถูกชะลางพังทลายงายตอการเกิดแผนดินถลมและยาก
ตอการเกษตรกรรม ดังนั้นจึงไมเหมาะสมในการที่จะนํามาใชในการเกษตร สมควรกําหนดใหเปนเขต
ปาไมถาวร เขตตนน้ําลําธาร เขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา
ถาจะนําพื้นที่ดังกลาวมาใชในการเพาะปลูกอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และ
อยางยั่งยืน จําเปนตองดําเนินการ 2 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นแรก ตองออกแบบ และกอสรางแปลงเพาะปลูกใหมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การปองกัน แกไข การชะลางพังทลายของดิน และสูญเสียหนาดิน และธาตุอาหารพืช แบงเปน 2 วิธีการ
ไดแก วิธีกล (Mechanical Method) และวิธีพืช (Vegetative Method) ตามที่กลาวมาแลว
ขั้น ที่ สอง ทํ าการปรับปรุงบํ ารุงดิน ใหอุดมสมบูรณอยูเสมอ ไดแ ก การใสปุย
อินทรีย และปุยเคมี หรือการปลูกพืชสลับปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน ถาทําการปรับปรุงดินโดยการใส
ปุยอินทรีย หรือปุยคอก หรือปุยเคมี โดยไมมีการจัดทําแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงใน
การปองกันการชะลางพังทลายของดินเสียกอน การใสปุย หรือสารปรับปรุงดินก็เปนการสิ้นเปลือง โดย
ไมคุมคาตอการลงทุน เพราะปุยจะถูกน้ําไหลบา ชะลางพัดพาหายไปจากแปลงปลูกเกือบหมด

