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สถานการณ์การชะล้างพังทลายของดินนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ที่ดิน น าไปสู่ปัญหาภัยคุกคามและเป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงทางอาหารและการผลิตอาหารที่ปลอดภัย   
ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจและตระหนักถึงผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม  
ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในพื้นที่ชนบทและชุมชนเมือง  การทราบถึงสถานภาพการชะล้าง
พังทลายของดินทั้งความรุนแรงและผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์ท าให้สามารถน าไปใช้ในการติดตาม ป้องกัน 
บรรเทา และควบคุมการฟื้นฟูจัดการที่มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยเฉพาะภายใต้สภาวะความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 ปี 2563 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานภาพการชะล้าง
พังทลายของดินในประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานโครงการและก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  
โดยด าเนินการรวบรวมฐานข้อมูลในระดับมาตราส่วนที่มีความละเอียดในเชิงพื้นที่มากขึ้น ร่วมกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดท าแผนที่การชะล้ างพังทลายของดินให้เป็นปัจจุบันทั้ง
ระดับประเทศและระดับภาค ส าหรับน าไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินในระดับพื้นที่ องค์ประกอบของ
เนื้อหาทั้งหมดมี 6 บท ประกอบด้วย 1) บทน าที่กล่าวถึงความส าคัญ ค านิยาม และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 2) การประเมินค่าการสูญเสียดินที่มีรายละเอียด
ของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และวิธีการประเมินตามหลักวิชาการ 3) สถานภาพการชะล้างพังทลาย 
ของดินในประเทศ เป็นฐานข้อมูลที่แสดงในระดับประเทศและระดับภาค   รวมถึงมูลค่าการสูญเสียทาง
เศรษฐศาสตร์  4) แนวทางการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้งมาตรการวิธีกล
และวิธีพืช และ 5) การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในด้านกลไก ด้านแผน  
ด้านวิชาการ และการน าแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  

กรมพัฒนาที่ดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท าหนังสือสถานภาพการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย 
เล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป รวมถึงสร้างความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ า รักษาระบบนิเวศและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ 
           

(นายสถาพร  ใจอารีย)์ 
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดนิ 
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สถานการณ์การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส าคัญทั้งในด้านของความรุนแรง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง (FAO and ITPS, 2015)  การชะล้างพังทลายเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติซึ่งมีกิจกรรมของมนุษย์เสมือนเป็นตัวเร่งการเกิด อาทิ การไม่มีสิ่งปกคลุมดิน การไถพรวนในพื้นที่ลาดเท  
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การปรับเปลี่ยนพื้นที่ การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร   
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การบุกรุกท าลายป่า รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์การชะล้าง
พังทลายของดินที่รุนแรงจนกระทั้งเกิดเป็นดนิถล่ม  ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกเพิ่มขึ้น และปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนในดินลดลง (Borselli et al., 2006; Lal, 2019)  การชะล้างพังทลายของดินส่งผลท าให้ดินมี
ความสามารถในการแทรกซึมของน้ าสู่ดินได้ลดลง ความเป็นประโยชน์ของน้ าลดลง การระบายน้ าไม่ดี  ความลึก
ของชั้นดินบริเวณรากพืชลดลง การสูญเสียธาตุอาหารไปจากดิน  ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง 
ต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารที่ปลอดภัย คุณภาพน้ า และสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ 
การพัดพาของอนุภาคดินที่เกิดจากการกัดเซาะเป็นตะกอนไหลสู่พื้นที่อ่ืนที่ขวางทางไหลของน้ า และไหลลงสู่
แหล่งน้ าเป็นสาเหตุของการตื้นเขินของแหล่งน้ าและเป็นมลพิษผิวน้ าได้ (Lal, 2017) 

การสูญเสียดินที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินพบกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยทั้งใน
พื้นที่สูงที่เป็นป่าต้นน้ า และพื้นที่เกษตรกรรม ท าให้ชั้นดินบนซึ่งมีธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุในดินอยู่สูญเสีย
ไปกับน้ าไหลบ่าหน้าดิน โครงสร้างของดินถูกท าลาย ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ความอุดมสมบูรณ์และ
ความสามารถในการให้ผลผลิตของดินลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมี
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่การเกษตรโดยไม่มีการควบคุม  การจัดการที่ดินที่ไม่เหมาะสมตามสภาพ
ปัญหาของพื้นที่  การใช้ที่ดินโดยปราศจากการบ ารุงรักษา ขาดการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างถูกหลักวิชาการ   
ยิ่งส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดินอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้ดุลยภาพของบทบาทหน้าที่ดินต่อระบบนิเวศ
บริการที่เปลี่ยนแปลงไป (Adhikari and Hartemink, 2016) ซึ่งกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกร 
น าไปสู่ปัญหาทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร  นอกจากนั้น ยังมีการสูญเสียของหน้าดินจาก 
ภัยธรรมชาติดินถล่มหรือโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชั้นดิน ท าลายระบบนิเวศและชุมชน ท าให้เกิด
การสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งควรมีการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันจะช่วยลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ า พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้ประสบภัยได้  

ดังนั้น การทราบถึงสถานภาพของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดินในประเทศ
ไทยเป็นกุญแจส าคัญเพื่อน าไปสู่การควบคุม  การป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์
การชะล้างพังทลายของดินและดินถล่มตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ สมดุล น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) โดยลดความอดอยากหิวโหย (SDG2) สุขภาพที่ดี และ
มีความเป็นอยู่ที่ดี (SDG3) และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม (SDG15) ของมวลมนุษยชาติ  
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 คือ  

       1) การใช้ข้อมูลและเครื่องมือในการประเมินและควบคุมสถานการณ์การชะล้างพังทลายของดิน 
       2) นโยบายและแผนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน  
       3) ผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดินในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อน าไปสู่การติดตาม ป้องกัน 

บรรเทา และควบคุมการจัดการพื้นที่ที่มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
   
  เป็นตัวเลขเพื่อเป็นตัวชี้วัดก าหนดค่าการ

สูญเสียดินในระดับต่างๆ และใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และพืชที่ปลูก เพื่อลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ อันจะน าไปสู่
การใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน  แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าดินจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้หรือ
รักษาไว้ได้ แต่ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง 100-1,000 ปี กว่าจะได้ชั้นดินหนา 2-3 เซนติเมตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2558) ฉะนั้นเราทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
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4 

  
  

จากรายงานสถานภาพของดินโลก ปี 2558 ของ FAO และ ITPS (2015) ชี้ว่า การชะล้างพังทลายของ
ดินเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน โดยส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อบทบาทหน้าที่ของดินที่มีความจ าเป็นต่อการผลิตพืช เช่น  การเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุในดิน  
การหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน การดูดซับธาตุอาหารในดิน การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืช  
การแทรกซึมของน้ าในดิน และสถานภาพของน้ าในดิน  การชะล้างพังทลายของดินท าให้ผลผลิตของพืชลดลงอยู่
ในช่วง 0.1-0.4 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอาหาร  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลกระทบของ
การชะล้างพังทลายของดินต่อปริมาณผลผลิตพืชที่ลดลง  ซึ่งยังอยู่ในสถานะวิกฤติที่น้อยกว่าผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับพื้นที่อ่ืนๆ (off-site) โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ธาตุไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสไหลไปกับทางน้ าลงสู่แหล่งน้ า และพื้นที่อื่นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ผลกระทบโดยตรงจากสภาพข้อจ ากัดของดินต่อบทบาทหนา้ที่ของดินในการผลิตพชื  
ที่มา : แปลงและดัดแปลงจาก FAO and ITPS (2015) 
 

จากข้อพิจารณาการป้องกันและการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินมีความส าคัญเชื่อมโยงต่อ 
การบรรลุเป้าหมาย SDG13 และการเชื่อมโยงขยายผลไปสู่ SDG ข้อที่ 2, 3, 6 และ15 ด้านความปลอดภัยของ
อาหาร  การหาน้ าที่สะอาด  การต่อต้านการเป็นทะเลทราย และการหยุดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตามล าดับ   จึงท าให้มีการประชุมวิชาการระดับโลกทางด้านการชะล้างพังทลายของดิน (Global 
Symposium on Soil Erosion - GSER19) ภายใต้หัวข้อ “หยุดการชะล้างพังทลายของดิน เพื่ออนาคตของ
มนุษย์ (Stop Soil Erosion, Save Our Future)” ณ ส านักงานใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UN Food and Agriculture Organization (FAO) ที่กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่าง
วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562  จัดโดยความร่วมมือของ UN-FAO  สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินของโลก 
(Global Soil Partnership - GSP) Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS)  UNCCD แ ละ
ความร่วมมือของ FAO และทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กลุ่มโปรแกรมเทคนิคนิวเคลียร์ด้าน
อาหารและการเกษตร (Nuclear Techniques in Food and Agriculture)  มีผู้ เข้าร่วมการประชุมจ านวน  
500 คน จาก 100 ประเทศ  โดยสร้างความตระหนักถึง “การชะล้างพังทลายของดิน” ซึ่งนับเป็นปัญหา 1 ใน 10 
ของประเด็นปัญหาภัยคุกคาม “กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายอนุภาคดิน เม็ดดิน อินทรียวัตถุ และ 



5 

  
  

ธาตุอาหารในดิน โดยผ่าน 3 ตัวเร่งหลัก คือ น้ า  ลม และการไถ” ท าให้โครงสร้างดินถูกท าลาย  หน้าดินถูกชะล้าง 
หลงเหลือเพียงชั้นดินถัดไปที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ า  ธาตุอาหารพืชสูญหาย  กิจกรรมจุลินทรีย์เกิดได้ต่ า 
เกิดสภาวะความเค็มในบางพื้นที่  ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพดินลดลง เกิดความเสื่อมโทรม
ของดินและที่ดิน  น าไปสู่ภาวะปัญหาภัยคุกคามหรืออุปสรรคต่อความปลอดภัยด้านอาหารในระดับโลก และ 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน     
   

 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 1.2 การประชุมวิชาการระดับโลกทางด้านการชะล้างพังทลายของดิน กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี 
 

 การประชุมวิชาการ GSER19 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับสถานภาพ
ของข้อมูลด้านการชะล้างพังทลายของดินในปัจจุบันโดยเฉพาะนวัตกรรมการจัดการที่ดิน  มีเป้าหมายเพื่อสื่อสาร
ถึงความชัดเจนทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงนโยบาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานเพื่อลดการ  
ชะล้างพังทลายของดินที่ส่งผลต่ออาหารปลอดภัย  นิเวศบริการ และการฟื้นฟูพื้นที่ถูกชะล้างพังทลาย โดยให้
ความส าคัญมุ่งเป้า 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การใช้ข้อมูลและเครื่องมือในการประเมินการควบคุมการชะล้าง
พังทลายของดิน  2) การผลักดันนโยบายทั้งนโยบายระดับชาติ และระดับนานาชาติด้านการชะล้างพังทลายของ
ดินสู่การปฏิบัติจริงในเชิงพื้นที่  ข้อตกลงและกรอบงานด้านการต่อต้านการชะล้างพังทลายของดิน  การจัดการ
และฟื้นฟูพื้นที่มีการชะล้างพังทลายดินอย่างมีประสิทธิภาพ และ3) ผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดิน 
ในเชิงเศรษฐศาสตร์น าไปสู่การติดตาม ป้องกัน บรรเทา และควบคุมการจัดการที่มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน ซึ่งสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดินไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแหล่งชุมชุมตามพื้นที่ชนบท แต่ยังส่งผล
กระทบต่อชุมชุนเมืองด้วย  ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์ด้านดินและชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
ในการขับเคลื่อนงานเพื่อหยุดการชะล้างพังทลายของดินต่อไป และจากการประชุม GSER 19 นี้ มีแผนการ
ด าเนินงานเร่งด่วน คือ การจัดท าแผนที่การชะล้างพังทลายของดินระดับโลก (Global Soil Erosion Map) และ
การศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งในส่วนของความเสียหาย ราคา ค่าใช้จ่าย และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
มาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน น าไปสู่การจัดการควบคุมที่มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 นอกจากนี้  ยังมีการประชุมหารือและอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้  
 1. การประเมินการชะล้างพังทลายของดินด้วยเทคนิคไอโซโทป  (soil erosion assessment :  
making a difference with isotopic technique) 
 2. การประเมินการชะล้างพังทลายของดินเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เป้าหมายข้อที่ 15.3 ความสมดุลของพื้นที่ (assessing soil erosion to support land use planning 
and the achievement of SDG Target 15.3 on land degradation neutrality)  
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 3. การต่อต้านการชะล้างพังทลายของดิน และความร่วมมือจากเกษตรกร (combating erosion, 
mobilizing farmers)  มุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อร่วมกันในการหยุดการชะล้างพังทลายของดิน  
เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการฟาร์มเกษตรโดยขับเคลื่อนจากครัวเรือนสู่ชุมชนหรือหมู่บ้าน  
การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเกษตรกรสู่เกษตรกร  การขับเคลื่อนด้านเครือข่ายของโปรแกรมหมอดินอาสาสมัคร
ในระดับโลก  ทั้งนี้ เพื่อให้การหยุดการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการขับเคลื่อน 
พลังเครือข่ายเกษตรกร พร้อมพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อช่วยหยุดการชะล้าง
พังทลายของดินได้ของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

  
  

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน พื้นที่ป่า
ต้นน้ า เป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญตอ่การเก็บรักษาความชุ่มชืน้ การดูดซับน้ า การชะลอการไหลของน้ า อีกทั้งยังเป็น
แหล่งระบบนิเวศที่ส าคัญของพื้นที่ต้นน้ า ยุทธศาสตร์นี้จึงมีเป้าประสงค์คือ เพื่อปรับสมดุลระบบนิเวศ 
 เป้ำประสงค์ : ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม เพื่อให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ และป้องกันการสูญเสียหน้าดิน ในพื้นที่เกษตรลาดชัน เพื่อการชะลอน้ าในลุ่มน้ า 
 กลยุทธ์  

 1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม ด้วยการการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ าที่เสื่อมโทรม 
     การก่อสร้างฝายชะลอน้ าประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ต้นน้ า และการก าหนดมาตรการแนวทาง 
     การใช้ประโยชน์และพัฒนาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ 

 2. การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินด้วยการปลูกพืชคลุมดิน และการปลูกไม้ยืนต้น 
     พร้อมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  

โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ : การจัดท าแผนบริหารจัดการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินอย่ำงสมดุลและยั่งยืนด้วยกำรฟ้ืนฟูปรับปรุงดินและ
อนุรักษ์ดินและน  ำ 
 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ถูกต้องและเกษตรกรสามารถน าไป
ปฏิบัติให้เกิดการลงทุนต่ า  จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และถูกต้องตามหลักวิชาการ  ตลอดจนส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลาย เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่ท าการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์   สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
แหล่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ : การพัฒนาคู่มือด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานตาม 
หลักวิชาการส่งเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า   จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่และถูกต้องตามหลักวิชาการ และการพัฒนาแหล่งน้ าตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  
 โครงกำรสนับสนุนแนวทำงกำรพัฒนำ : การพัฒนาความรู้ในการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแบบ 
มีส่วนร่วม   พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ าที่ถูกต้องและง่ายต่อการปฏิบัติ   พัฒนาระบบตัดสินใจ 
ในการวางแผนจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  จัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์ดินและน้ าในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า  
สาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้งมาตรการวิธีกลและวิธีพืช  การเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในการฟื้นฟูและป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
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 ประเด็นย่อย: ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ที่ดนิให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิรูป โดยจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เสี่ยงต่อ
การชะล้างพังทลายของดินโดยการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน  
เป็นการป้องกันการสูญเสียของหน้าดินด้วยการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการชะล้าง
พังทลายของดินจากภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ซึ่งส่งผลต่อความเสียหายภาคการเกษตร ครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศ  ข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2557 พบว่า จากแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินระดับ
รุนแรงจ านวน 24.4 ล้านไร่  หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชั้นดิน ท าลายระบบนิเวศและชุมชน  
ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันจะช่วยลดความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่การเกษตรได้  ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงมีแนวคิดการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินในพื้นที่เสี่ยงการชะล้างพังทลายของดินที่ระดับรุนแรง โดยการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน ปีละไม่น้อยกว่า 120,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1) เพื่อจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน 
2) เพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 
กรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2561 – 2565  
เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการชะลา้งพังทลายและดนิถล่มได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ า  
  จ านวน 120,000 ไร่ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละพื้นที่การเกษตรที่เสี่ยงต่อการชะลา้งพังทลายของดินสามารถใช้ประโยชน์ 
        ทางการเกษตรได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงข่ำง ส ำนกังำนพัฒนำที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ 
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พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยมาตรา 2 ระบุไว้ว่า พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
6 กุมภาพันธ์ 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 27 ก. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ด้วยมี
บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน เพราะไม่มี 
การอนุรักษ์ดินและน้ า ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม และ
ไม่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานรัฐเข้าไปด าเนินการป้องกันรักษาพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน  

มาตรา 13 ในกรณีที่ปรากฏว่าบริเวณพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
ของดิน หรือเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม อันเกิดจากการกระท าของผู้เข้าไปครอบครองท าประโยชน์ในบริเวณพื้นที่
ดังกล่าวไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หากปล่อยไว้ไม่ด าเนินการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน
อย่างรุนแรงจนถึงขั้นเกิดดินถล่มสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ า และให้มี
แผนที่แนบท้ายประกาศด้วย แผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกาศ 

มาตรา 14 ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีการใช้หรือท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด  
ที่จะท าให้ที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณนั้นและให้มีแผนที่แนบท้าย
ประกาศด้วย แผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกาศ   

กรณีมีการปนเปื้อนเกิดขึ้น ให้ผู้กระท าการปนเปื้อนด าเนินการปรับปรุงที่ดินให้คืนสู่สภาพเดิมหรือ
ชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐหรือผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

มาตรา 15 ในการออกประกาศตามมาตรา 12  มาตรา 13 และมาตรา 14 ให้ก าหนดมาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไว้ในประกาศด้วย 

(1) ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน และป้องกัน 
การเกิดดินถล่มโดยใช้มาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช หรือมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสม 

(2) ห้ามกระท าใดๆ รวมถึงการท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อดินหรือท าให้ 
        สภาพที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 

(3) ก าหนดมาตรการอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่นั้น 
  ในการก าหนดมาตรการตาม (1) (2) และ (3) ให้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชน 

ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก าหนดมาตรการดังกล่าว 
มาตรา 16 ให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ส ารวจและวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน หรือที่ดินเพื่อให้ทราบถึง

ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือภาวะเศรษฐกิจที่ดินหรือเพื่อ
ประโยชน์ในการจ าแนกประเภทที่ดิน  การพัฒนาที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การก าหนดเขตการอนุรักษ์
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ดินและน้ า และการท าส ามะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอ่ืนใดตามคณะกรรมการ
มอบหมาย 

มาตรา 20 ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน หรือปรับปรุงดินหรือ
ที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ า หรือบริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ เว้นแต่  แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ เป็นการเฉพาะรายให้ยื่นค าขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดิน
ตั้งอยู่  หากไม่มีหน่วยงานดังกล่าวยื่นที่ท าการเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ 

การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน หรือปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ า หรือบริการแผนที่ 
หรือข้อมูลทางแผนที่ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเพื่อปรับปรุงดินหรือที่ดินเพื่อ 
การเกษตรกรรมของเกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและเสียค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง 
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การชะล้างพังทลายของดิน ตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 หมายความว่า ปรากฎการณ์ซึ่ง
ที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลายด้วยพลังงานที่เกิดจากน้ า 
ลม หรือโดยเหตุอ่ืนใดให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเนื้อดิน 
หรือความอุดมสมบูรณ์ของดิน   

นิพนธ์ (2545) กล่าวว่า การชะล้างพังทลายของ
ดิน เป็นกระบวนการที่เกิดจากการที่มีแรง ซึ่งอาจเกิดจาก
น้ า ลม หรือแรงโน้มถ่วงของโลก มากระท าให้วัตถุธาตุหรือ
สารแตกแยกออกจากกันแล้วเคลื่อนย้ายอนุภาคของดินหรือ
สารหรือวัตถุธาตุดังกล่าวไปตกตะกอนทับถมอีกแห่งหนึ่ง   

พิทยากร (2551) การชะล้างพังทลายของดิน (soil erosion) คือ กระบวนการแตกกระจาย 
(detachment) และการพัดพา (transportation) ของดินโดยตัวการกัดกร่อน (erosion agents) ได้แก่   
การชะล้างพังทลายโดยน้ า (water erosion) ซึ่งเป็นชนิดที่ส าคัญในประเทศไทย และการชะล้างพังทลาย 
โดยลม (wind erosion) 
   กรมพัฒนาที่ดิน (2558) การชะล้างพังทลายของดิน เกิดจากกระบวนการที่ส าคัญ คือกระบวนการ 
แตกกระจาย (detachment) เมื่อเม็ดฝนตกลงมากระแทกกับก้อนดิน ท าให้ก้อนดินแตกเป็นเม็ดดินเล็กๆ 
ภายหลังที่เม็ดฝนกระแทกก้อนดินแล้วน้ าบางส่วนจะไหลซึมลงไปในดิน เมื่อดินอ่ิมตัวจนน้ าไม่สามารถจะไหลซึม
ลงไปได้อีก จึงเกิดการไหลบ่าและพัดพา (transportation) ก้อนดินเล็กๆ ที่แตกกระจายอยู่บนผิวดินไป และ 
การตกตะกอนทับถม (deposition) ในพื้นที่ลุ่มต่ า เม็ดดินที่ถูกพัดพาไปกับน้ า ส าหรับประเทศไทย ตัวการกัดกร่อน
ของดินที่ส าคัญ ได้แก่ การชะล้างพังทลายโดยน้ า และการพังทลายโดยลม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 

  
  

การสูญเสียมวลดินจากการชะล้างพังทลาย โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีความลาดชันท าให้
เกิดการสูญเสียหน้าดินที่มีธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุในดินเป็นองค์ประกอบ  โครงสร้างของดินถูกท าลาย  
จนส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการให้ผลผลิตของดินลดลง ถึงระดับที่ไม่สามารถ  
ท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งปัญหาการจัดการที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน การใช้ที่ดิน
โดยปราศจากการบ ารุงรักษา รวมถึงการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อขยายพื้นที่การเกษตรโดยไม่มีการควบคุม ล้วนแต่
ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดินอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การสูญเสียหน้าดินอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณ
ผลผลิตของเกษตรกร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)  

 
  กระบวนการชะล้างพังทลายของดินโดยพลังงานของเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบและปะทะ 

กับหน้าดิน ท าให้อนุภาคดินที่ยึดเกาะกันอยู่เกิดการแตกแยกออกจากกัน เมื่อมีปริมาณของฝนมากขึ้น ปริมาณ
ของน้ าฝนจะรวมตัวเป็นน้ าไหลบ่าหน้าดิน และจากแรงของฝนที่ตกลงมาปะทะผิวน้ าที่ไหลบ่าหน้าดินจะท าให้  
เกิดการไหลของน้ าในลักษณะที่วกวน ท าให้อนุภาคของดินแตกกระจายมากขึ้น ขณะเดียวกันอนุภาคของดิน  
ที่แตกกระจายจะถูกเคลื่อนที่ไปตามแนวราบหรือไปตามความลาดชันของพื้นที่ ในลักษณะของการเคลื่อนที่ต่างๆ กัน 
เช่น กลิ้ง กระเด็น เคลื่อนหรือถูกพัดพาไปในสภาพแขวนลอยกับน้ าที่ไหลบ่าไปบนผิวดิน (เกษม และนิพนธ์, 2525)  

         การชะล้างพังทลายของดิน เกิดจากกระบวนการที่ส าคัญ 3 กระบวนการ  ดังนี้ 
        1) กระบวนการแตกกระจาย 

(detachment) โดยการกระท าของเม็ดฝนตก
ลงมากระทบกับหน้าดิน และการไหลของน้ า
เหนือผิวดิน ท าให้อนุภาคดินแตกกระจายออก
จากกัน   

        2) กระบวนการเคลื่อนย้าย
อนุภาคดิน (transportation) ภายหลังที่เม็ดฝน
กระทบหน้าดินแล้ว น้ าบางส่วนไหลซึมลงดิน 
เมื่อดินอ่ิมตัวจนน้ าไม่สามารถไหลซึมลงดินได้ 
จะท าให้เกิดน้ าไหลบ่าหน้าดิน พัดพาเอาก้อน
ดินเล็กๆ ที่แตกกระจายอยู่บนผิวดินไปด้วย  

         3) กระบวนการทับถมของอนุภาคดินหรือตะกอน (deposition) โดยอนุภาคดินที่ถูกพัดพา
เคลื่อนย้ายไปกับน้ าไหลบ่าตามแนวราบหรือตามความลาดชันของพื้นที่ ท าให้เกิดการตกตะกอนทับถมผิวหน้าดิน
ในพื้นที่ลุ่มต่ า หรือเกิดการสะสมตะกอนของดินในแหล่งน้ า 

 กรมชลประทาน (2555) ได้อธิบายค าว่า “ขบวนการเซาะพังทลาย” เมื่อกระแสน้ าไหลผ่าน
พื้นที่ต่างๆ ลงสู่ที่ต่ าตามความลาดชันของพื้นที่จะท าให้เกิดขบวนการกัดเซาะ ผุพัง และสลายตัวของพื้นที่ที่ น้ า
ไหลผ่านท าให้เกิดตะกอนและอนุมูลที่น้ าพัดพาเคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิมน าไปตกตะกอนทับถมยังแหล่งใหม่  
ซึ่งบางครั้งก็อยู่ใกล้กับบริเวณเดิม บางครั้งก็ห่างไกลจากต้นก าเนิดมาก และท าให้เกิดขบวนการกัดเซาะท้องน้ า
และการเซาะพังตลิ่งทั้งสองด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดตะกอน ความเร็วของกระแสน้ า ปริมาณน้ าที่ไหลผ่าน และ
ความลาดเอียงของพื้นที่ ขบวนการพัดพาและทับถมของตะกอน เกิดขึ้นได้โดยขบวนการ  ดังนี้  

1) การพัดพาโดยกระแสน้ า เป็นขบวนการที่ส าคัญที่สุด แบ่งออกได้เป็นชนิดต่างๆ 
  (1) การพัดพาในสภาพสารละลาย (solution load) สารต่างๆ ที่ละลายในน้ าในรูปของสารละลาย
และอนุมูล (colloid and ion) จะถูกพัดออกไปไกลที่สุด เมื่อพบสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสารละลายก็จะ
ตกตะกอน ได้แก่ อนุมูลโซเดียม แคลเซียม คาร์บอเนต เหล็ก ซิลิกา ซัลเฟต และคลอไรด์ เป็นต้น  

กลไกการชะล้างพังทลายของดินโดย
น้ า (Zafirah et al., 2017) 
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  (2) การพัดพาในสภาพแขวนลอย (suspension) เป็นขบวนการที่น้ าพัดพาอนุภาคเล็กๆ ในรูป
สารแขวนลอย เช่น อนุภาคดินเหนียวและทรายแป้ง จะตกตะกอนเมื่อความเร็วของกระแสน้ าลดลงหรือน้ าหยุดไหล 
  (3) การพัดพาโดยการกระดอน (saltation) เป็นขบวนการที่น้ าพัดพาอนุภาคเคลื่อนย้ายไปตาม
พื้นที่ของท้องน้ า ในลักษณะกระดอนไปตามความลาดชันของพื้นล าธาร อนุภาคที่เคลื่อนย้ายไปมีขนาดเท่า  
เม็ดทรายหรือโตกว่าเล็กน้อย ปัจจัยส าคัญที่ควบคุมคือ แรงเหวี่ยงของกระแสน้ า อนุภาคจะตกตะกอน 
เมื่อความเร็วของกระแสน้ าไม่สามารถจะยกอนุภาคเหล่านี้ได้ หรือเมื่อมีสิ่งกีดขวาง  
   (4) การพัดพาโดยกลิ้งไป (rolling) เป็นการกลิ้งไปโดยไม่มีการกระเด้งหรือกระดอนเกิดขึ้น
เนื่องจากอนุภาคมีน้ าหนักมากเกินกว่าที่กระแสน้ าจะยกข้ึนได้ เช่น ก้อนหินขนาดโต 
 2) ขบวนการทับถมของตะกอน  แม่น้ าแต่ละสายจะมีความสามารถในการพัดพาอนุภาคต่างๆ  
ได้แตกต่างกัน  ซึ่งการทับถมจะแตกต่างกันตามขนาดของอนุภาค  บริเวณสุดท้ายเป็นที่ที่ตะกอนไปทับถมกันมาก
ที่สุด ซึ่งสาเหตุของการตกตะกอนทับถม ประกอบด้วย ความเร็วของกระแสน้ าลดลง น้ าท่วมฝั่ง มีสิ่งกีดขวาง 
ทางน้ า ปริมาณน้ าลดลง และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของทางน้ า (drainage pattern change)  
 

   สาเหตุหลักของการชะล้างพังทลายของดิน มี 2 ประการ (พิทยากร, 2551) คือ  
   1) การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural erosion or geologic 
erosion) โดยมีน้ า ลม และแรงดึงดูดของโลก เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินแบบค่อย
เป็นค่อยไป หรือเป็นไปอย่างช้า ๆ เช่น การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลก พบในบริเวณ 
ที่มีความลาดชันสูง เมื่อมีฝนตกหนักจนดินอ่ิมตัว ท าให้แรงยึดตัวของดินมีน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก  
ดินที่อิ่มตัวด้วยน้ าจะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ าตามแรงดึงดูดของโลกก่อให้เกิดดินถล่ม  เป็นต้น  
        2) การชะล้างพังทลายของดินที่มีตัวเร่ง (accelerated or man-made erosion) โดยมี
มนุษย์และสัตว์เป็นตัวการส าคัญในการเร่งให้เกิดการพังทลายของดิน เช่น การระเบิดภูเขา การสร้างถนน การตัด
ไม้ท าลายป่า การท าไร่เลื่อนลอย การท าเหมืองแร่ ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินโดยขาดความระมัดระวังหรือใช้อย่างรุนแรง
เกินไปจะส่งผลให้ดินมีการพังทลายมากข้ึน 
   นอกจากนี้  สาเหตุที่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน (พิทยากร, 2551) ประกอบด้วย  
       1) การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เมื่อมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการการใช้ประโยชน์
ที่ดินในรูปแบบต่างๆ ก็มากขึ้นจนมีผลท าให้เกิดการบุกรุกท าลายป่า โดยเฉพาะการบุกรุกท าลายป่าเพื่อน าพื้นที่
เหล่านั้นมาใช้ท าการเกษตรเพื่อผลิตอาหารส าหรับการยังชีพ การเปลี่ยนสภาพป่าเป็นพื้นที่เกษตรโดยไม่มี 
การบ ารุงรักษาและป้องกันการชะล้างพังทลายที่ถูกวิธี  ส่งผลให้เกิดชะล้างพังทลายและการเสื่อมโทรมของดิน
และที่ดินอย่างมาก   
        2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะการถือครองที่ดินกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกร 
ที่มีน้อยเกินไปจนท าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  จึงต้องมีการขยายพื้นที่ท ากินใหม่ ผลที่ตามมา 
คือ การใช้ที่ดินที่ขาดการบ ารุงรักษาที่ถูกต้องท าให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม 
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      3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน 
โดยเกษตรกรมักท าการเกษตรด้วยการไถพรวนขึ้นลงตามแนวลาดเท
เพื่อปลูกพืช  ซึ่งเป็นการเร่งและส่งเสริมให้เกิดการชะล้างพังทลาย
ของดินรุนแรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับการขาดการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่  ท าให้เกิดสภาพการชะล้างพังทลายของดินตาม 
ไหล่ทางได้ง่าย ซึ่งการก าหนดพื้นที่หรือการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์
ที่ดินในด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ทั้งความรู้และบุคลากร
ในหลายสาขาวิชาการในลักษณะบูรณาการ เพื่อน ามาประมวลเป็น
แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่  
 
 
           ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ ดิน 
พืชพรรณ และกิจกรรมของมนุษย์ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพืชพรรณและมนุษย์เป็นปัจจัยที่สามารถ
จัดการหรือควบคุมได้  ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ยากต่อการควบคุมหรือจัดการได้ 
ความส าคัญของแต่ละปัจจัยจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตลอดจนการกระท า
ของมนุษย์ (นิพนธ์, 2527) ดังนี้  

     1) สภาพภูมิอากาศ (climate)  
               สภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะน้ าหรือฝน (precipitation) และลม มีผลต่อการชะล้าง
พังทลายของดิน โดยน้ าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งเมื่อมีฝนตกลงมา แรงกระทบของเม็ดฝนกับดิน จะท าให้ก้อนดินแตก
ออกเป็นอนุภาคเล็กๆ พร้อมที่จะถูกพัดพาไปที่อ่ืน ถ้ามีฝนตกมาก น้ าฝนจะรวมตัวกันและไหลลงสู่ที่ต่ า  แรงของน้ า
ที่เสียดสีไปกับดินจะท าให้ดินแตกและถูกพัดพาไปด้วย  การสูญเสียดินเกิดจากน้ ามีมากที่สุด  แต่บางส่วนเกิดจาก
ความแรงและความเร็วของลม ซึ่งเป็นอีกสาเหตุท าให้ดินพังทลายได้ เกิดขึ้นมากกับดินที่อยู่ในที่โล่งบริเวณกว้าง 
ไม่มีสิ่งก าบัง เช่น ในทะเลทรายความรุนแรงของการสูญเสียดินขึ้นอยู่กับความแรงของลม หรือสิ่งกีดขวาง หรือ  
สิ่งก าบัง  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นทั้งระหว่างกลางวันและกลางคืน และระหว่างฤดูกาล
มีผลต่อการปรับตัวของโครงสร้างดินโดยเฉพาะการเกาะยึดกันของอนุภาคดิน  
          2) สภาพภูมิประเทศ (topography) 

        สภาพพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันของความลาดเทซึ่งขึ้นอยู่กับความชัน ความยาว รูปร่าง ความ  
ไม่สม่ าเสมอ และทิศทางของความลาดเทมีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินแตกต่างกันไป เนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ของโลก เป็นสาเหตุหนึ่งท าให้เกิดการพังทลายของดิน พบได้จากบริเวณที่มีความลาดชันสูง เมื่อมีฝนตกหนัก  
จนดินอ่ิมตัว ท าให้แรงยึดตัวของดินมีน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก ดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ าจะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ 
ที่ต่ าตามแรงดึงดูดของโลก เกิดดินเลื่อนหรือแผ่นดินถล่ม เป็นต้น ดังนั้น ความลาดชันของพื้นที่มากจะท าให้ 
อัตราความเร็วของน้ าไหลบ่าหน้าดินสูง ปริมาณการสูญเสียดินและน้ าจะมากตามไปด้วย   
      นอกจากนี้ แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งไม่อาจ
ควบคุมได้ การเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง มักมีผลกระทบต่อดิน และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น  
เกิดดินแตกแยก และดินถล่มง่ายจากการกัดเซาะและพัดพา 

        3) สมบัติของดิน (soil properties) 
            การชะล้างพังทลายของดินขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของดิน ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างของดิน 

ความหนาแน่นของดิน อัตราการแทรกซึมของน้ าในดิน ความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน และความลึกของดิน  
ลักษณะดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดความทนทานของดินต่อการถูกกัดเซาะและชะล้างพั งทลายของดิน 

การกัดเซาะผิวหน้าดินในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 
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ที่แตกต่างกัน  แม้จะถูกชะล้างและเคลื่อนย้ายด้วยแรงปะทะของน้ าในดินและน้ าไหลบ่าหน้าดินในอัตราและ
ปริมาณเดียวกันบนความลาดชันและการมีสิ่งปกคลุมดินใกล้เคียงกัน  (นิพนธ์ 2527) ดินที่มีโครงสร้างจับตัวกัน
แบบหลวมๆ รูปร่างของเม็ดดินค่อนข้างกลม ถ้าเชื่อมหรือยึดเกาะด้วยอนุภาคเนื้อดินที่ละเอียด และจับตัว
คลุกเคล้ากันเป็นกลุ่มก้อน มักมีความสามารถในการดูดซับน้ าในดินได้ดีพอสมควร  ดินนี้จะสามารถต้านทานต่อ
การเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ดี และมีโอกาสที่เกิดน้ าไหลบ่าหน้าดินน้อยและอัตราการไหลต่ า  

4) สิ่งปกคลุมของผิวดิน  กำรใช้ที่ดิน และกำรจัดกำรดิน 
      สิ่งปกคลุมดิน (soil cover) การที่ผิวหน้าดินมีพืชหรือเศษวัสดุของพืชปกคลุมอยู่  จะมีผลโดยตรง

ต่อการลดแรงปะทะของเม็ดฝน ลดการแตกกระจายของดิน และการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินท าให้การชะล้าง
พังทลายของดินลดลง 

      การใช้ที่ดิน (land use) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมตามสมรรถนะของดิน การปลูกพืช 
ปกคลุมหน้าดิน การเลือกชนิดพืชที่ปลูก มีผลท าให้การชะล้างพังทลายและการสูญเสียดินลดลงได้ 

      การจัดการดิน (soil management) ได้แก่ การไถพรวน โดยทั่วไปท าให้เพิ่มการชะล้างพังทลาย
ของดิน หากมีการไถพรวนด้วยวิธีการที่เหมาะสมจะช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินได้  การปลูกพืชมีผลต่อ
การชะล้างพังทลายของดินขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูก วิธีการปลูก จ านวนพืชต่อเนื้อที่ ระยะระหว่างต้นและ
ระหว่างแถว และทิศทางของแถวกับความลาดเท หากมีการปลูกพืชที่หนาแน่นและปลูกตามแนวระดับหรือ
ขั้นบันไดจะช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินได้อย่างมาก  

5) กิจกรรมของมนุษย์ 
    มนุษย์เป็นปัจจัยเร่งที่เกี่ยวข้องที่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินมากกว่าที่ควรเป็นตาม

ธรรมชาติ เรียกว่า การชะล้างพังทลายของดินที่มีตัวเร่ง (accerlerated erosion) เช่น การแผ้วถางป่า การท า
ถนน การเกษตรกรรม การท าไร่เลื่อนลอย การก่อสร้างต่างๆ และการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องโดยไม่ค านึงถึงมาตรการ
อนุรักษ์ที่เหมาะสม  ซึ่งมนุษย์ถือเป็นสาเหตุทางอ้อมที่เป็นผู้เร่งให้การพังทลายของดินเกิดรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการใช้ดินนั้นขาดความระมัดระวังหรือใช้อย่างเข้มข้นเกินไปจะส่งผลให้ดินมีการพังทลายมากขึ้น  
นอกจากนี้ หากมนุษย์มีการบุกรุกถางป่าเพื่อใช้ท าการเกษตรมากขึ้น ผิวหน้าดินไม่มีสิ่งใดปกคลุมซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากแสงแดด น้ า และลมโดยตรง  การกัดเซาะและการพัดพายิ่งจะเกิดได้มากและรวดเร็วขึ้น  
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            การชะล้างพังทลายของดินเกิดจากแรงปะทะของเม็ดฝนท าให้อนุภาคดินแตกกระจาย  
กระเด็น (splash) และพัดไปในลักษณะเป็นแผ่น  ร่องน้ าขนาดเล็ก และเป็นร่องน้ าขนาดใหญ่ต่อไป  การชะล้าง
พังทลายของดินในประเทศไทย มีลักษณะ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3 ประเภทของการชะล้างพังทลายของดินโดยมีตัวเร่งด้วยน้ า 
 

1) กำรชะล้ำงพังทลำยของดินแบบแผ่นหรือที่พื นผิว (sheet erosion) เป็นการชะล้างหน้าดินเกิด
จากแรงปะทะของเม็ดฝน ท าให้ผิวดินแตกกระจายและพัดพาไปเป็นแผ่นบางๆ อาจสังเกตได้ยาก มักเกิดเป็น
บริเวณกว้างบนพื้นที่ที่มีความลาดเทเล็กน้อยและมีความลาดเทค่อนข้างสม่ าเสมอ เมื่อผิวของพื้นดินถูกปะทะ 
โดยเม็ดฝน และเมื่อน้ าไหลบ่า การพังทลายของดินลักษณะนี้  จะสังเกตได้ยาก แต่เมื่อเกิดเป็นระยะเวลานาน 
สามารถสังเกตได้จากหินและรากพืชโผล่บนพื้นผิวดินหรือระดับผิวดินที่เสารั้วต่ าลงมา การชะล้างพังทลายแบบนี้
มีความลึกจากการกัดเซาะประมาณ 1 เซนติเมตร จากผิวดิน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การชะล้างพังทลายของดินแบบแผ่นหรือท่ีพื้นผิว (sheet erosion) 
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2) กำรชะล้ำงพังทลำยของดินแบบร่อง  ลักษณะนี้จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินเมื่อมีน้ า 
ในปริมาณมากๆ มารวมตัวกันแล้วไหลลงสู่ที่ต่ า ท าให้เกิดเป็นร่องน้ าขึ้น (channel erosion) โดยไม่ต้องอาศัย
แรงกระทบจากเม็ดฝน แบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆ ดังนี้  

    - การชะล้างพังทลายของดินแบบริ้ว (rill 
erosion) เป็นการชะล้างพังทลายของดินที่ก่อให้เกิดร่องริ้ว
เล็กๆ มากมายกระจายทั่วพื้นที่ความลึกไม่เกิน 8 เซนติเมตร 
ท าให้ผิวขรุขระ แต่เมื่อมีการไถพรวนร่องริ้วบริเวณนี้ 
จะหายไป  มักเกิดในพื้นที่ที่มีความลาดเทน้อยความลาดเท 
ไม่สม่ าเสมอกันตลอดและตามร่องที่ปลูกพืชตามแนวลาดเท  
การชะล้างดินแบบนี้ อาจไถกลบได้โดยใช้เครื่องมือไถพรวน
ธรรมดา  

 

  - การชะล้างพังทลายของดินแบบร่องลึก (gully 
erosion) เป็นการชะล้างดินกว้างกว่าแบบริ้ว เกิดในพื้นที่ที่มี
ความลาดเทมากและมีระยะความยาวของความลาดเทมาก 
หรือพื้นที่ที่ปลูกพืชซ้ าซากตามแนวขึ้นลงของความลาดเท 
เริ่มแรกเกิดจากการกัดเซาะของร่องน้ าเป็นร่องขนาดเล็ก  
เมื่อไม่มีการแก้ไขก็จะกลายเป็นร่องน้ าขนาดใหญ่และลึก  
ในพื้นที่ที่เป็นดินทรายจะเกิดการชะล้างพังทลายในลักษณะ
นี้ได้เร็วมากเมื่อเกิดฝนตกหนัก  

 

   - การชะล้างพังทลายของดินฝั่งล าน้ าหรือริมฝั่งแม่น้ า (stream erosion) เป็นการชะล้างดินที่
เกิดขึ้นตามล าน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ า  ล าธาร ซึ่งมีน้ าตลอดปี ท าให้ดินริมฝั่งแม่น้ าพังทลายเนื่องจากก าลังแรง
ของกระแสน้ า และการถูกพัดพาไป แต่ละปีจะเกิดการพังทลายของดินในลักษณะนี้เป็นปริมาณมาก  ดินที่ถูกพัด
พาไปจะท าให้ล าน้ าและล าธารตื้นเขิน  ล าน้ าเกิดการเปลี่ยนทิศทางการไหล ท าให้เกิดน้ าไหลบ่าท่วมชายฝั่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การชะล้างแบบริ้ว  (rill erosion) 

การชะล้างแบบร่องลึก (gully erosion) 

 

การชะลา้งพังทลายดินฝั่งล าน้ าหรือริมฝั่งแม่น้ า (stream erosion) 

การชะล้างแบบริ้ว  (rill erosion) 

การชะล้างแบบร่องลึก (gully erosion) 
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3) กำรชะล้ำงพังทลำยของดินแบบเป็นกลุ่มก้อน  เกิดขึ้นจากการชะล้างพังทลายของดิน 
โดยธรรมชาติ ซึ่งมีมนุษย์และสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็นแผ่นดินเลื่อน (landslides) ที่มีการเคลื่อนตัว 
ของแผ่นดินและดินเลื่อน (soil creep) คือ การเลื่อนตัวของดินบน โดยดินหลุดตัวเป็นแผ่นบางๆ แล้วเคลื่อนที่ 
ไปอย่างช้าๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของดินถล่มในพื้นที่มีความลาดชันสูง 

ลักษณะของดินถล่มและหินหล่นทับในพื้นที่มีความลาดชันสูง 
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   การจัดระดับชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 

2543) เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ และการวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ า  
ได้จัดระดับชั้นความรุนแรงอัตราการชะล้างพังทลายของดิน ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ซึ่งค่าการสูญเสียดิน 
ที่ค านวณได้จากสมการสูญเสียดินสากล น ามาจัดชั้นความรุนแรงการสูญเสียดิน และแสดงผลออกเป็นแผนที่  
การชะล้างพังทลายของดิน เพื่อทราบถึงขอบเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และ
ระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ  โดยการจัดชั้นความรุนแรงของการชะล้าง
พังทลายของดิน ยึดตามแนวคิดในภาพที่ 1.4   ค่าการสูญเสียดินสูงสุดที่ยอมรับได้ส าหรับพื้นที่เกษตร คือ ระดับ
ที่ไม่มีผลเสียหายต่อคุณภาพดินและผลผลิตพืชในระยะยาว และยังคงได้รับผลผลิตพืชและมีความยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้  การสูญเสียดินจะส่งผลกระทบและมีความรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่   ตลอดจน
กิจกรรมที่เป็นปัจจัยเสริมต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น  

 
ตารางที่ 1.1 ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน 

ระดับการชะล้างพังทลาย อัตราการชะล้างพังทลายของดิน 
ตันต่อไร่ต่อปี ตันต่อเฮกแตรต์่อปี 

1. น้อยมาก (very slight) 0-2 0-12.5 
2. น้อย (slight) 2-5 12.5-31.25 
3. ปานกลาง (moderate) 5-15 31.25-93.75 
4. รุนแรง (severe) 15-20 93.75-125 
5. รุนแรงมาก (very severe) >20 >125 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 1.4  ความรุนแรงของการสูญเสียดินที่มีผลกระทบต่อปัจจัยที่เก่ียวข้องด้านต่างๆ  
ที่มา : ดัดแปลงจากพิทยากร (2551) 
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การชะล้างพังทลายของดิน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสมบัติดินในแต่ละพื้นที่ น าไปสู่ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดินทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง การเสื่อมโทรม ( land degradation) และการชะล้างพังทลาย
ของดิน (soil erosion) มีผลต่อสมบัติดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง พื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย ผลผลิตลดลง ส่งผลกระทบทั้งด้านนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคม (ecological 
and socioeconomic effects) ในพื้นที่นั้นๆ 

 

            ก า รสูญ เสี ยดิ น มี ค ว ามหมายที่
ครอบคลุมถึงความเสื่อมโทรมของดิน  คือ การแสดง
ความสามารถในการปลูกพืช ความเสื่อมโทรมที่ปรากฏ 
นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า การชะล้าง
พังทลายของดินเป็นจุดเริ่มที่เข้าสู่สภาวะการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย (desertification) ทั้งนี้  เนื่องจากการ
ทบทวนสถานภาพในพื้นที่ที่เกิดการชะล้างพังทลายของ
ดินในประเทศที่ก าลังพัฒนา การชะล้างพังทลายของดิน
จะมีผลกับตะกอนในล าน้ า และอ่างเก็บน้ า ถ้าพื้นที่ลุ่มน้ า
ตอนล่างมีระบบการระบายน้ าไม่ดี  ดินที่ถูกชะล้าง
พังทลายจะไม่ถูกพัดพาไปสู่ทางน้ าทั้งหมด แต่ถ้าพื้นที่ลุ่ม
น้ ามีการระบายน้ าดีมาก การพัดพาตะกอนจะเกิดขึ้นสูง 
อัตราส่วนดังกล่าวนี้อาจมีความแตกต่างกันตั้งแต่ 5 - 100 
เปอร์เซ็นต์ 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการก าหนดปริมาณการ
สูญเสียดินสูงสุดที่ยอมรับได้ส าหรับดินในประเทศไทยที ่
2 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งการสูญเสียดินในระดับนี้จะไม่ท าให้
สมรรถนะของดินส าหรับการเกษตรเปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะเวลา 25 ปี และค่าการสูญเสียดินที่สูงกว่าระดับนี้
จะมีผลเสียหายต่อคุณภาพดินและผลผลิตพืชในระยะยาว 
กรมพัฒนาที่ดิน รายงานว่า  อัตราการสูญเสียดินในพื้นที่
เกษตรกรรมของประเทศไทย อยู่ระหว่าง 0-50 ตันต่อไร่ต่อปี 
แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
จะเกิดการสูญเสียดินที่รุนแรงทั้งอัตราและปริมาณ 
ผลกระทบจากการสูญเสียดินในพื้นที่ส่งผลต่อความ 
สามารถในการให้ผลผลิตของดินและรายได้ของเกษตรกร
ลดลง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และส่งผลต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
เช่น โครงสร้างถนนถูกท าลาย  ทางน้ าและแหล่งน้ าตื้น
ขึ้น เป็นต้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)  
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  การสูญเสียธาตุอาหารในดินเกิดจากปริมาณธาตุอาหารจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช ปริมาณ

ธาตุอาหารในดินที่สูญเสียจากการไหลบ่าของน้ า ปริมาณธาตุอาหารถูกพัดพาไปในสภาพสารละลายหรือ
แขวนลอย  ซึ่งสามารถประเมินจากปริมาณที่สูญเสียในดินได้ 

        การสูญเสียธาตุไนโตรเจน ปริมาณไนโตรเจนในดินถึงแม้จะมีไม่มากนัก แต่เมื่อเกิดการชะล้าง
พังทลายของดินธาตุไนโตรเจนจะติดมาด้วย เนื่องจากสารประกอบไนโตรเจนส่วนใหญ่จะละลายน้ าได้ดี ท าให้ดิน
บริเวณนั้นสูญเสียไนโตรเจนได้ง่าย เช่น แอมโมเนียม  (NH4) และไนเตรท (NO3) นอกจากนี้  การสูญเสีย 
ธาตุไนโตรเจนเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากเป็นธาตุอาหารพืชที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ง่ายมาก 

        การสูญเสียธาตุฟอสฟอรัส ปริมาณฟอสฟอรัสในดินส่วนใหญ่อยู่บริเวณผิวดิน และมีมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ ถูกยึดโดยอนุภาคดินเหนียว กรมพัฒนาที่ดิน (2558) รายงานสถานภาพปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับต่ ากว่า 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การชะล้างพังทลาย
ท าให้ฟอสฟอรัสสูญเสียไปกับตะกอนดินจากการไหลบ่าด้วย อย่างไรก็ตาม  ปริมาณฟอสฟอรัสมากกว่า 
60 เปอร์เซ็นต์ของดินที่ถูกพัดพาจะอยู่ในรูปอินทรียวัตถุ  นอกจากนี้ เมื่อใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในสภาพที่แห้งแล้ว 
ฝนตกทันที จะมีผลท าให้ฟอสฟอรัสสูญเสียไป 22 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปุ๋ยที่ใส่ ปริมาณการสูญเสียฟอสฟอรัส 
จะเกิดมากในช่วงฝนตกคร้ังแรกๆ และลดลงในช่วงฝนตกคร้ังต่อไป  

 การสูญเสียธาตุโพแทสเซียม แม้ว่าโพแทสเซียมจะสูญเสียในตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปจากพื้นที่
เป็นจ านวนมาก แต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่อยู่ ในสภาพที่ เป็นประโยชน์ต่อพืช ทั้งนี้   เนื่องจาก 
ธาตุโพแทสเซียมทั้งหมดในดิน อยู่ในสภาพที่พืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ถึง 90-98 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ 
สถานภาพปริมาณโพแทสเซียมในดินของประเทศไทยที่มีอยู่ในระดับต่ า (<60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โดยกระจาย
สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากลักษณะดินส่วนใหญ่ในภาคนี้เป็นดินทรายมีวัตถุต้นก าเนิดที่ให้
โพแทสเซียมน้อย และมีปริมาณต่ าในภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการชะล้างพังทลาย
ของดินที่เกิดจากอิทธิพลของปริมาณน้ าฝน  

     กรมพัฒนาที่ดิน (2556) การประเมินการสูญเสียธาตุอาหารในดินจากการศึกษาคุณภาพน้ า 
ในพื้นที่ลุ่มน้ าทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารที่ถูกพัดพาจากพื้นที่ลุ่มน้ า  โดยพิจารณาอัตรา 
การสูญเสียดินในรูปของตะกอนดินและธาตุอาหารพืช และมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปของปุ๋ย พบว่า การสูญเสีย 
ธาตุอาหารพืชจากตะกอนดินที่ถูกชะล้างไปทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาณธาตุไนโตรเจนในรูปของปุ๋ยยูเรียประมาณ 
294,128 ตันต่อปี ปริมาณฟอสฟอรัสในรูปของปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตประมาณ 275,040 ตันต่อปี และ
ปริมาณโพแทสเซียมในรูปของปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ประมาณ 1,040,314 ตันต่อปี  

      การสูญเสียธาตุอาหารโดยการซึมซาบ (leaching) จากการวิเคราะห์น้ าที่ระบายออกจากไร่นา 
พบว่า  ธาตุอาหารที่ปนไปกับน้ าโดยเรียงล าดับตามความง่ายไปยาก ได้แก่  ไนโตรเจน โพแทสเซียม โซเดียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส ก ามะถัน คลอรีน และฟอสฟอรัส ตามล าดับ โดยทั่วไปสารประกอบไนเตรท 
จะถูกดูดซับโดยเม็ดดิน ในรูปสารประกอบที่ละลายน้ าได้ดี จึงมักถูกซึมซาบลงสู่ดินชั้นล่าง ส าหรับแอมโมเนียม 
จะถูกดูดซับและยึดไว้โดยคอลลอยด์ดิน (soil colloidal) จึงไม่ค่อยถูกซึมซาบเหมือนสารประกอบพวกไนเตรท 
ในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชแบบต่อเนื่อง การซึมซาบของไนโตรเจนจะน้อยมาก ส าหรับปริมาณฟอสฟอรัสอาจถูก 
ซึมซาบได้ง่ายและปริมาณมากในดินที่เป็นทรายจัด ถึงแม้ว่าสารประกอบฟอสเฟตจะเคลื่อนที่ได้น้อยในดินก็ตาม 
ส าหรับโพแทสเซียมแม้จะถูกดูดซับไว้ แต่จะถูกซึมซาบไปได้เช่นกันเมื่อสารละลายอ่ิมตัวด้วยโพแทสเซียม หรือ
เกลือในสารละลายนั้นมีความเข้มข้นมาก ทั้งนี้  ปริมาณธาตุอาหารในตะกอนดินโดยการถูกพัดพาไปกับการไหล
บ่าของน้ าและซึมซาบเป็นการสูญเสียที่มีปริมาณมากทั้งด้านคุณภาพของดินและมูลค่าของธาตุอาหาร 
ในรูปของปุ๋ยเคม ี
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            การชะล้างพังทลายของดินส่งผลชัดเจน
ต่อการเคลื่อนย้ายความอุดมสมบูรณ์ออกจากพื้นที่โดยท าให้ 
ชั้นหน้าดินบนเสียหาย โครงสร้างดินถูกท าลายซึ่งเป็นบริเวณที่
รากพืชเจริญเติบโต และยังท าให้ชั้นดินล่างที่มีความแน่นทึบ
โผล่ ส่งผลกระทบต่อการใช้ที่ดินในการเพาะปลกูทางการเกษตร  
โดยเห็นได้ชัดจากปริมาณผลผลิตของพืชลดต่ าลง นอกจากนี้ 
การชะล้างพังทลายของดินไม่เพียงแต่จะท าให้สมบัติดินทาง
กายภาพเสียไปเท่านั้น  ยังพัดพาเอาธาตุอาหารพืชในดินไปอีก
ด้วย  ปรากฏการณ์ที่พบ คือ โครงสร้างของดินเสียเนื่องจากการ
ใช้เครื่องจักรกล  ชั้นดินตื้นขึ้นเนื่องจากหน้าดินถูกพัดพาไป
หลงเหลือเฉพาะชั้นดินที่มีความแน่นทึบ  เกิดเป็นร่องตื้นและ
ร่องลึกในพื้นที่ลาดชันที่มีการไถขึ้นลงตามความลาดชัน โดยจะ
เห็นร่อง (rill) ในพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่ และขยายตัวเป็นร่องลึก 
(gully) ในระยะต่อมา  ท าให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ลดลงไปทุก
ปีพร้อมกับการใช้ปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้น  ส่งผลกระทบต่อสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพพื้นที่ในนาปลูกข้าวที่มีการทับถมของตะกอนดิน 

ที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่มีความลาดชัน 
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นอกจากผิวหน้าดินที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารพืชได้สูญหายไปจากการชะล้างแล้ว ยังน าเอาปริมาณ 
อินทรียวัตถุในดิน (SOM) หรืออินทรีย์คำร์บอนในดิน (SOC) ออกไปจากพื้นที่อีกด้วย ซึ่ง SOM และSOC  
ถือว่า เป็นแหล่งส าคัญในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในระบบดินทั้งเป็นแหล่งหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน  
เสริมสร้างโครงสร้างเม็ดดิน เพิ่มช่องว่างในดิน และรักษาน้ าไว้ในดิน ซึ่งสมบัติดังกล่าวส่งเสริมให้ดินเหมาะสม 
ต่อการเจริญเติบโตของรากพืชในการชอนไชที่ดี (FAO, 2019) โดยการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 50 และ100 ปี ท าให้ชั้นดินหายไปปริมาณ 10 และ20 เซนติเมตร ซึ่งท าให้ปริมาณ SOC 
ลดลงอย่างมากด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.5 ผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดินต่อชั้นดินและความลึกดินที่มีอินทรีย์คาร์บอนในดิน 
 

  
            การชะล้างพังทลายของดินท าให้

เกิดการพัดพาตะกอนไปตกทับถมในล าน้ าและอ่างเก็บน้ า
จนท าให้เกิดการตื้นเขิน ได้แก่ การตื้นเขินของกว๊านพะเยา 
บึงบอระเพ็ด ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการพัดพา
ตะกอนดิน เนื่องจากการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตร และ 
ในบางพื้นที่ท าให้เกิดเป็นสันดอนขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการ
คมนาคมทางน้ า คุณภาพน้ าไม่ดี และอาจท าให้เกิด
อุทกภัยร้ายแรง 

            กรมชลประทาน (2555) รายงานว่า ตะกอนที่ตกทับถมในล าน้ า ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า ฝาย 
และคลองชลประทาน จะก่อให้เกิดผลกระทบ  ดังนี้  

            1) ตะกอนที่ตกทับถมในล าน้ า ได้แก่ แม่น้ า ล าธาร และล าคลอง ก่อให้เกิดท้องน้ าตื้นเขิน 
เป็นสาเหตุให้น้ าท่วมสูงกว่าปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเดินของกระแสน้ า คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมีผลต่อระบบ
การหายใจของสัตว์น้ า เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ท าให้ความจุหรือปริมาตร
ของล าน้ าลดลง ข้อดีของตะกอนที่น้ าพามาตกทับถมแถวที่ลุ่มหรือน้ าท่วมถึง (flood plain) จะเป็นพื้นที่ที่มี 
ธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

             2 ) ตะกอนที่ตกทับถมในทะเลสาบและอ่างเก็บน้ า  เมื่อล าน้ า ไหลลงสู่ทะเลสาบ 
ตามธรรมชาติหรืออ่างเก็บน้ า ความเร็วของกระแสน้ า และความสามารถในการพัดพาจะลดลง และตะกอนจะเร่ิม
ตกทับถมลงสู่ท้องทะเลสาบและอ่างเก็บน้ า ท าให้เกิดความตื้นเขิน  พื้นที่วางไข่ของปลามีน้อยลง  อายุการ 
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ใช้งานของอ่างเก็บน้ าสั้นลง  ในอีกมุมหนึ่ง การเพิ่มของตะกอนก็อาจท าให้ท้องน้ ามีธาตุอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วย 
ให้พืชน้ าเจริญเติบโตได้ดี  

     3) ตะกอนที่ตกทับถมในคลองชลประทาน ท าให้ลดอัตราและปริมาตรน้ าที่ไหลไปสู่พื้นที่
ชลประทาน 

     4) ตะกอนที่ตกทับถมในฝาย ท าให้น้ าท่วมสูงขึ้น ต้องเสริมคันคลองให้สูงตามสภาวะแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนไป เช่น เกิดสันทราย และเกาะแก่งเหนือฝาย 
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             นิเวศบริการ หรือ Ecosystem services  หมายถึง ประโยชน์ที่ธรรมชาติส่งมอบให้กับมนุษย์ 
นิเวศบริการที่เราคุ้นเคยที่สุด ได้แก่ อาหาร น้ าสะอาด และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ แต่ยังมีบริการอีกมากมายที่เรามักมองข้ามไป เช่น การดูดซับคาร์บอนและบรรเทาภาวะสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงของป่าไม้ การกรองและท าน้ าให้สะอาดของพื้นที่ชุ่มน้ า เป็นต้น   
            แนวคิด ที่ว่า ระบบนิเวศบริการ เปรียบเสมือนเครื่องจักรซับซ้อนที่สามารถสร้างประโยชน์ 
ให้มนุษย์  มีนิยามแบ่งออกเป็น 4 ประเภทการบริการ ดังนี้   
            1) บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (provisioning services) หมายถึง การให้บริการวัตถุดิบ 
ในการผลิต เช่น น้ าสะอาด แร่ธาตุ แหล่งอาหาร และเนื้อไม้ เป็นต้น  
            2) บริการด้านการควบคุม (regulating services) หมายถึง การควบคุมปรากฏการณ์และ
กระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมสภาพภูมิอากาศ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
การป้องกันน้ าท่วม และการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
            3) บริการด้านวัฒนธรรม (cultural services) หมายถึง ประโยชน์ทางนามธรรมที่ด ารงคุณค่า
ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ประเพณี การพักผ่อนหย่อนใจ ความเพลิดเพลินจากความงดงามของธรรมชาติ 
เป็นต้น 
            4) บริการด้านการสนับสนุน (supporting services) หมายถึง กระบวนการทางธรรมชาต ิ
ที่สนับสนุนบริการอ่ืนๆ เช่น เป็นแหล่งธาตุอาหาร  เป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหาร และเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์
วัยอ่อน เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

  
  

 FAO (2019) รายงานถึงผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของดิน 
ที่ เชื่อมโยงไปสู่ระบบนิเวศบริการโดยเฉพาะด้านการสนับสนุน (supporting services) ด้านการควบคุม 
(regulating services) และด้านการเป็นแหล่งผลิต (provisioning services) ดังแสดงในตารางที่ 1.2   
 
ตารางที่ 1.2 ผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดินต่อบทบาทหน้าที่ของดินในเชิงนิเวศบริการ 

ระบบนิเวศบริการ หน้าท่ีดิน  ผลกระทบของการชะล้างพังทลาย 

บริการดา้นการสนับสนุน (supporting services) : บริการที่มคีวามจ าเป็นต่อระบบนิเวศบริการอื่นทีม่ีผลประโยชน์
ทางอ้อมต่อมนุษย์ 
ผลผลิตขั้นต้น - เป็นสื่อกลางส าหรับการงอกของเมล็ด 

และการเจรญิเติบโตของรากพืช 
- แหล่งธาตุอาหารและน้ าส าหรับพืช 

ลดพื้นท่ี หรือ บริเวณที่รากพืชเจรญิเติบโต
ที่มีความเหมาะสมในการดูดใช้น้ า  และ 
ธาตุอาหารจากดิน 

การหมุนเวียนธาตุอาหาร กักเก็บ รักษา  และปลดปล่อย 
ธาตุอาหารทีผ่ิวดิน 

สูญเสียพื้นท่ีผิวของประจุที่เกิดจากส่วน 
ของวัสดุอินทรีย์ในการดดูซับธาตอุาหาร 

บริการด้านการควบคุม (regulating services) : ผลประโยชน์ท่ีได้จากการควบคุมกระบวนการระบบนิเวศ 
ควบคุมคุณภาพน้ า การกักเก็บ  รักษา กรอง  และสรา้ง

ความต้านทานของสารหรือวัสดุตอ่น้ า
ในดิน 

พัดพาเอาตะกอนดิน และตะกอนดินที่ม ี
สารปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าหรือแม่น้ า 

ควบคุมการให้น้ า ควบคุมการแทรกซึมของน้ าลงสูด่นิ 
และการไหลของน้ าภายในดิน 

ลดพื้นท่ีผิวในการแทรกซึมน้ าลงสูด่ิน และ
ลดความสามารถในการอุ้มน้ าในดนิ 

ควบคุมคุณภาพอากาศ ควบคุมฝุ่นในบรรยากาศ เคลื่อนย้ายละอองฝุ่นสู่บรรยากาศ 
ควบคุมการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

รักษาผิวดินไว้ในพ้ืนท่ี  

ควบคุมสภาพภูมิอากาศ ควบคุมการปลดปล่อย 
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
ก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ หรือไนตรัส 
(N2O) และก๊าชมีเทน (CH4) 

การสญูเสยีอินทรีย์คาร์บอนในดินโดย 
การเคลื่อนย้ายหรือพัดพาไปแนวราบและ
ส่งเสริมการปลดปล่อยก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

บริการดา้นการเป็นแหล่งผลิต (provisioning services) : ผลผลติ (ด)ี ได้จากระบบนิเวศทีม่ีผลประโยชน์โดยตรง 
ต่อมนุษย ์
อาหาร เส้นใย และน้ ามัน
เชื้อเพลิง  

สนับสนุนน้ า ธาตุอาหารพืช ลักษณะ
ทางกายภาพต่อการเจรญิเติบโตของ
พืชเพื่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และ
สัตว ์

ความเสื่อมโทรมของน้ าและธาตุอาหาร 
และความลึกท่ีเหมาะสมของช่วงช้ันดินที่
รากพืชเจริญเติบโตลดลง 

ที่มา : แปลและดัดแปลงจาก FAO (2019) 
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ตารางที่ 1.3 หน้าที่ของดินและประโยชน์ต่อมนุษย์ (ยงยุทธ, 2557) 

หน้าท่ีของดิน คุณค่าและประโยชน์ต่อมนุษย ์
ในพื้นที่ นอกพ้ืนท่ี 

1. ขับเคลื่อนวัฏจักรธาตุ
อาหาร 

1.ปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชใช้ประโยชน ์
2. คาร์บอนท่ีกักเก็บไว้ช่วยให้การท า
หน้าท่ีต่างๆ ของดินดีขึ้น 

1. ช่วยให้คุณภาพของน้ าและอากาศด ี
2. การกักเก็บ N และ C ไว้ในดิน ช่วย
ลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก  

2. ช่วยให้มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและการด ารงถิ่น
ที่อยู่  

1. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชชนิด
ต่างๆ  
2. ช่วยเพิ่มความต้านทานและความ
ยืดหยุ่นต่อความเครียด 
3. ลดสารฆ่าศตัรูพืชที่ตกค้าง 

1. ช่วยให้มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 
2. ช่วยให้มีพืชป่าในระบบนิเวศและ 
ลดอัตราการสูญพันธ์ุของพืชและสตัว์ 
3. ช่วยเพิ่มความงดงามของภูมิทัศน์ 

3. ควบคุมความสมัพันธ์ของ
น้ าในดินและพืช 

1. ช่วยควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน 
2. ช่วยเพิ่มเติมน้ าเข้าไปในล าธารและอ่าง
เก็บน้ า 
3. ช่วยเพิ่มปริมาณน้ าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
พืชและสัตว ์

1. ลดการทับถมของตะกอนดิน 
2. ควบคุมภาวะน้ าท่วมและการทบัถม
ของตะกอน 
3. เพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งน้ าใตด้นิ 

4. กรองและภาวะบัฟเฟอร ์ ช่วยให้ดินมีเกลือ โลหะ และจลุธาตุใน
พิสัยที่พืชและสตัว์สามารถทนได ้

ช่วยให้คุณภาพน้ าและอากาศดีขึ้น 

5. ช่วยสร้างเสถียรภาพทาง
กายภาพและการค้ าจุน 

1. เป็นตัวกลางให้พืชเจรญิเติบโต 
2. เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของอาคารและ
ถนน 

1. เป็นท่ีเก็บตามธรรมชาติของวัตถุ
ต่างๆ ทางโบราณคดี  
2. เป็นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 

6. หน้าท่ีอื่นๆ  ช่วยให้ผลิตภาพคงอยู่อย่างยั่งยืน รักษาไว้ หรือช่วยให้คณุภาพน้ าและ
อากาศด ี
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         วิธีการประเมินการสูญเสียดินสามารถท าได้ทั้งวิธีในภาคสนาม  (field measurement) และการใช้
แบบจ าลอง (modeling) ซึ่งการศึกษาและประเมินค่าการสูญเสียดิน เริ่มต้นจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ระดับผิวดินอย่างง่าย และการประเมินโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์  วิธีการที่น ามาใช้ควรมีความเหมาะสม 
ตามบริบทของการประเมิน โดยมีแนวทางในเบื้องต้น ดังนี้    
 

  
             การประเมินโดยตรงในภาคสนามสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 1) การสังเกตจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
โดยการสังเกตการชะล้างพังทลายบนหน้าดิน การสังเกตเห็นปริมาณตะกอนที่ไหลมาทับรวมกัน  และ 2) การวัด
แบบหยาบ การประเมินการชะล้างพังทลายของดินในสนามที่เกิดจากตัวเร่งน้ าสามารถบันทึกและตรวจวัด 
สิ่งที่ปรากฏได้ชัดเจนทั้งรูปแบบของการชะล้าง เช่น การชะล้างแบบริ้ว (rill erosion) การชะล้างแบบร่อง (gully 
erosion) ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีโดยการวัดขนาดร่องน้ าที่ขยายขึ้น (gully) จากการถูกกัดเซาะ โดยปริมาณดิน
ที่สูญเสียค านวณได้จากความลึก ความกว้าง และความยาวของร่องน  า   นอกจากนี้ ยังประเมินได้จากการที่ 
รากต้นไม้ที่โผล่พ้นผิวดิน  โครงสร้างดินที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการวัดปริมาณตะกอนทับถมในพื้นที่ส่วนต่ า 
(Stocking and Murnaghan, 2001)  หรือการใช้อุปกรณ์ฝังลงดินเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับผิวหน้าดิน 
และวัดระดับของหน้าดินที่สูญเสียไปจากการถูกกัดเซาะหรือถูกชะล้างพังทลายได้  ซึ่งวิธีการนี้ง่ายต่อการตรวจวดั
ส าหรับเกษตรกรในพื้นที่เมื่อเทียบกับการท าแปลงทดลองเก็บตะกอนซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย ในการประเมินและ
ติดตาม และสามารถประเมินการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ได้ (Evans, 2013)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

  
  

  
             การศึกษาการชะล้างพังทลายของดินโดยการสร้างแปลงทดลองเพื่ อเก็บตะกอนดินเป็น
ตัวอย่างหรือตัวแทนบ่งบอกปริมาณหรืออัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ที่ท าการศึกษาในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง พื้นที่บริเวณที่จะสร้างแปลงทดลองต้องมีสภาพที่เป็นตัวแทนทั้งสภาพของความลาดชัน ลักษณะดิน และ  
พืชพรรณที่ปกคลุมดิน (นิติพัฒน์, 2556) และสิ่งที่จ าเป็นที่ควรมีการด าเนินการควบคู่กับแปลงทดลอง คือ สถานี
ตรวจวัดน้ าฝน (rainfall simulator) เพื่อการประเมินการแตกกระจายของอนุภาคดินที่ได้รับแรงปะทะจาก 
เม็ดฝนและการไหลของน้ า   
            แปลงทดลองเพื่อเก็บตะกอนที่มีการใช้อย่างแพร่หลายซึ่งน าไปสู่การพัฒนาสมการสูญเสียดิน
สากล (USLE) โดยขนาดแปลงทดลองพิจารณาความสามารถในการดักและตรวจวัดการไหลบ่าและตะกอน ซึ่งมี
ขนาดความยาว 22.1 เมตร กว้าง 4.1 เมตร มีจ านวนซ้ าตามวิธีการทดลอง เช่น ประเภทการคลุมดิน หรือการ
จัดการดินที่มีต่อการสูญเสียดิน (FAO, 2019)  ในบางประเทศนิยมใช้แปลงขนาด 5 x 20 เมตร ซึ่งสะดวกในการ
ค านวณพื้นที่เป็นเฮกแตร์ ตารางกิโลเมตร หรือไร่ ได้ (สมยศ, 2528) ซึ่งในการก าหนดแปลงทดสอบนั้น จะต้อง
แยกแปลงทดสอบออกจากพื้นที่ข้างเคียงและสร้างขอบเขตแปลงแบ่งพื้นที่ออกจากกัน เพื่อไม่ให้น้ าจากพื้นที่
ใกล้เคียงไหลเข้ามาแปลงทดสอบ และป้องกันน้ าจากแปลงทดสอบไหลออกไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงเช่นกัน  ปริมาณ
การชะล้างพังทลายของดินที่ เกิดขึ้นจากแปลงทดสอบจะไหลลงสู่ถังรองรับตะกอน (collecting tank) เมื่อ 
ฝนหยุดตกจะท าการเก็บข้อมูลปริมาณน้ าที่ไหลบ่า และปริมาณดินที่สูญเสียของฝนที่ตกแต่ละครั้ง แล้วน าข้อมูล
ทั้งหมดมารวมกันเป็นข้อมูลทั้งหมดของแต่ละปี หรือแต่ละฤดูกาลตามความต้องการ (สมยศ, 2528) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพแปลงทดลองวิจัยศึกษาปริมาณการสูญเสียและน้ าไหลบ่าในพื้นที่สูง 
ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายบุญเดี่ยว บุญหมั้น 
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ภาพแปลงทดลอง (กว้าง 5 เมตร ยาว 22 เมตร) ศึกษาปริมาณการสูญเสียดินในพื้นที่ลาดชัน  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยนางสุธารา ยินดีรส 

ภาพแปลงทดลองวิจัยศึกษาปริมาณการสูญเสียดิน  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยนางสุธารา ยินดีรส 
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         1) สมการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation; USLE) พัฒนามาตั้งแต่เมื่อ 
ปี ค.ศ. 1961 โดยกรมการเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture, USDA) 
และในปี ค.ศ. 1978 Wischmeier and Smith ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดยมีรูปแบบของสมการ ดังนี้ 

  
 A  = R * K * L * S * C * P       (1.1) 

โดยที่  A คือ ปริมาณดินที่สญูเสีย ที่ค านวณไดต้่อหน่วยพื้นที่ (ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี) 
R คือ ค่าดัชนีของการชะล้างพังทลายดินของฝน (rainfall factor) ในปีที่มีฝนตกระดับปกติ 

(normal year’s rain) 
K คือ ค่าความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดิน เป็นอัตราการสูญเสียดินต่อหนึ่งหน่วยของ

ดัชนีการชะล้างพังทลาย (erosion index) ส าหรับดินชนิดใดชนิดหนึ่ง ในลักษณะของหน้าดินที่ท าเป็นร่องไถ
พรวนขึ้นลงติดต่อกันยาว 72.6 ฟุต (22.13 เมตร) บนพื้นที่ลาดชัน 9 เปอร์เซ็นต์ 

L คือ ค่าอิทธิพลของความยาวของความลาดชันที่มีต่อการชะล้างพังทลายของดิน ( slope 
length factor) เป็นค่าที่ได้จากอัตราส่วนการสูญเสียดิน จากความยาวของความลาดชันช่วงใดช่วงหนึ่งกับความ
ยาวมาตรฐาน คือ 72.6 ฟุต หรือ 22.13 เมตร ซึ่งอยู่บนแนวความลาดเทอันเดียวกัน 

S คือ ค่าอิทธิพลของความลาดชัน (slope-gradient factor) เป็นอัตราส่วนของการสูญเสียดิน
จากความลาดชันระดับใดระดับหนึ่งต่อความลาดชันมาตรฐานที่ 9 เปอร์เซ็นต์ 

C คือ ค่าอิทธิพลของพืชหรือสิ่งปกคลุม (cropping management factor) เป็นอัตราส่วนของ
การสูญเสียดินระหว่างพื้นที่ที่มีพืชชนิดใดชนิดหนึ่งปกคลุมอยู่กับการสูญเสียดินจากบริเวณไถพรวนที่ปราศจาก
พืชคลุมดิน ซึ่งใช้ในการหาค่าความคงทนของดิน 

P คือ ค่าอิทธิพลของมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน (erosion-
control factor) เป็นค่าอัตราส่วนของการสูญเสียดินจากพื้นที่ที่มีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าแบบต่างๆ เช่น การไถ
พรวนตามแนวระดับ (contouring) การปลูกพืชเป็นแถบ (strip cropping) การท าขั้นบันได (terracing) ใน
บริเวณที่ปลูกพืชขึ้นลงตามแนวขนานความลาดชัน 

ข้อจ ากัดของการใช้สมการเพื่อคาดคะเนการสูญเสียดินให้มีความถูกต้องนั้น จ าเป็นจะต้องเป็น
ดินที่มีเนื้อดินปานกลาง (medium texture soil) อยู่บนพื้นที่ที่มีความลาดเทระหว่าง 3 - 18 เปอร์เซ็นต์ มีความยาว
ของความลาดเทไม่เกิน 400 ฟุต ตลอดจนมีการปลูกพืชและมีการจัดการคล้ายกับแปลงทดลองการสูญเสียดินซึ่งเป็น
รากฐานในการสร้างสมการนี้ 

  2) สมการสูญเสียดินสากลแบบปรับปรุง (Revised Universal Soil Loss Equation; RUSLE)  
          จากฐานคิดของการใช้เทคโนโลยีในการท านายการชะล้างพังทลายเริ่มต้นจาก Renard et al. 

(1997) มุ่งเน้นการค้นหาปัจจัยหลักที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินโดยมีน้ าเป็นตัวเร่ง  ประกอบด้วย 
3 ปัจจัยหลัก คือ ดัชนีของการชะล้างพังทลายดินของฝนและการไหลบ่า การต้านทานต่อการพังทลายของดิน 
และการปกป้องดินด้วยพืชคลุมดิน  

      ในส่วนของการจ าลองสถานการณ์ถึงการชะล้างพังทลายของดินโดยตัวเร่งน้ า (water 
erosion) แบบจ าลอง  RUSLE (Renard et al., 1997) ได้ ถู กน ามาใช้อย่ า งกว้ า งขวางและแพร่หลาย  
ซึ่งแบบจ าลอง RUSLE ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาจาก 5 ปัจจัยหลัก (Ghosal and Das, 2020) โดยอาศัย
หลักการเดียวกันกับสมการ USLE (Wischmeier and Smith, 1978) จึงได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
และวางแผนการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  จากฐานคิดของ USLE ที่มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการสูญเสียดินกับปัจจัยที่ควบคุมจากแปลงทดสอบมาตรฐาน (standard USLE plot) ส าหรับ RUSLE  
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ยังคงโครงสร้างเดิมของ USLE และได้รวบรวมผลงานวิจัยใหม่เกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสมการ  
RUSLE ได้รับความสนใจส าหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ (scenario analysis) เนื่องจากได้มีการ
รวบรวมข้อมูลปัจจัยด้านสภาพอากาศและปัจจัยการจัดการในสมการค านวณ  และยังถูกน าไปใช้ส าหรับ
แบบจ าลองการพังทลายของดินในแบบจ าลองต่างๆ เช่น  แบบจ าลอง AGNPS (Agricultural Non-Point 
Source Model) และแบบจ าลอง WATEM-SEDEM (FAO, 2019)   

   ส าหรับข้อจ ากัดของ RUSLE ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวาง ประการแรกคือ โดยธรรมชาติ
ของสมการ USLE (Renard et al., 1997)  เป็นการค านวณการสูญเสียดินซึ่งไม่ใช่ปริมาณของตะกอนที่ได้ 
(sediment yield) และไม่ได้จ าลองถึงผลจากการกัดเซาะจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น จากรูปแบบการชะล้างพังแบบร่อง
ลึก (gully) และทับถมในพื้นที่ทั้งบริเวณใกล้เคียงและพื้นที่อ่ืนๆ  ส าหรับการพัฒนาแบบจ าลองในอนาคตของ 
RUSLE2 (Foster et al., 2003) ได้มีแนวทางที่ค านึงถึงการประเมินการสะสมของตะกอนในมิติของความลาดชนั
ของพื้นที่เนินเขา  (FAO, 2019) Jahun et al. (2015) ระบุว่า แบบจ าลอง RUSLE ได้รับการพัฒนาเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงการพังทลายของดินส าหรับลุ่มน้ าขนาดเล็กในท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัดในกรณีพื้นที่ขนาดใหญ่ 
ที่สะท้อนถึงผลของกระบวนการพังทลายของดินและคุณภาพน้ า   

  นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาอ่ืนๆ ได้อภิปรายและโต้แย้งถึงปัจจัยเฉพาะในกลุม่แบบจ าลอง USLE 
เช่น ในประเด็นของปัจจัยดัชนีของการชะล้างพังทลายดินของฝน (rainfall erosivity) หรือปัจจัย R  โดยระบุว่า
ขาดการพิจารณาอย่างชัดเจนถึงการไหลบ่าในปัจจัย R ซึ่งมีข้อจ ากัดในการท านายการสูญเสียดินที่มีความแม่นย า 
(FAO, 2019) และได้มีการปรับแต่งเพิ่มเติม เรียกว่า Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) เป็น
การใช้ข้อมูลการไหลบ่าและข้อมูลการไหลสูงสุดเพื่อประเมินค่าการสูญเสียดิน (Sadeghi et al. 2014)  MUSLE 
ถูกใช้ในแบบจ าลอง SWAT (Soil and Water Assessment Tool) และได้ให้ข้อสังเกตการพิจารณาการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยยึดแนวทางตาม USLE  
  3) แบบจ าลอง Morgan-Morgan-Finney (MMF) เป็นแบบจ าลองที่ ใช้คาดการณ์อัตรา 
การชะล้างพังทลายดินแบบแผ่น และแบบร่องลึก โดยแบ่งการค านวณออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการประเมิน
ปริมาณน้ าฝนและน้ าไหลบ่าหน้าดิน และส่วนการประเมินปริมาณการเคลื่อนย้ายตะกอน ซึ่งปริมาณตะกอนที่
เกิดขึ้นได้จากการรวมกันของปริมาณตะกอนที่เกิดจากการตกกระทบของเม็ดฝน และปริมาณที่เกิดจากน้ าไหลบ่า
หน้าดิน จากนั้นน าค่าปริมาณตะกอนที่ได้มาเปรียบเทียบกับความสามารถในการเคลื่อนย้ายตะกอน ให้ถือค่าน้อย
กว่าเป็นอัตราการชะล้างพังทลายดินของพื้นที่ลุ่มน้ า ซึ่งการได้มาของค่าอัตราการชะล้างพังทลายดินของ
แบบจ าลองนี้จะ ใช้ข้อมูลปัจจัยด้านน้ าฝน (R, Rn, I) ปัจจัยด้านดิน (BD, MS, COH, K) ปัจจัยด้านพืชหรือการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (A, Et/Eo, C, CC, GC, PH, EHD) ปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศ (S) โดยใช้สมการเปรียบเทียบ 
3 สมการ ดังนี้ 

    (1) ปริมาณตะกอนที่เกิดจากการตกกระทบของเม็ดฝน 

F = K * KE * 10-3        (1.2) 

เมื่อ F   คือ ปริมาณตะกอนที่เกิดจากการตกกระทบของเม็ดฝน (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 
  K   คือ ค่าความคงทนของดินตอ่การตกกระทบของเม็ดฝน (กรัมต่อจูล) 
  KE คือ พลังงานของเม็ดฝนที่ตกลงสู่พืน้ (จูลต่อตารางเมตร) 
        (2) ปริมาณตะกอนที่เกิดจากการกระท าของกระบวนการน้ าไหลบ่าหนา้ดิน 

H = Z*Q1.5*sin ( S (1-GC)*10-3)         (1.3) 

 เมื่อ H   คือ ปริมาณตะกอนที่เกิดจากกระบวนการน้ าไหลบ่าผิวดิน (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 
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  Z   คือ  ความคงทนของเม็ดดิน  
Q   คือ ปริมาณน้ าไหลบ่าหน้าดิน (มิลลิเมตร) 

  S    คือ ความลาดชันของพื้นที่ (เปอร์เซ็นต์) 
  GC  คือ ร้อยละของพืชปกคลุมดิน (เปอร์เซ็นต์)  
    (3) ความสามารถในการเคลื่อนย้ายตะกอนโดยน้ าไหลบ่าหน้าดิน 

    TC = C * Q2 * sin (S*10-3)        (1.4) 
 เมื่อ TC คือ ความสามารถในการเคลื่อนย้ายตะกอนโดยน้ าไหลบา่หน้าดนิ  
                                (กิโลกรัม/ตารางเมตร) 
   C  คือ ปัจจัยเร่ืองพืชคลุมดิน (ใช้ค่าเดียวกับแบบจ าลอง USLE) 
   Q  คือ ปริมาณน้ าไหลบ่าหน้าดิน (มิลลิเมตร) 
   S   คือ ความลาดชันของพื้นที่ (องศา) 

 
 4) แบบจ าลอง Revised Morgan-Morgan Finney (RMMF) เป็นแบบจ าลองคาดการณ์

ปริมาณการชะล้างพังทลายของดินที่มีการปรับปรุงจากแบบจ าลอง Morgan-Morgan-Finney โดยใช้ข้อมูล
ปัจจัยด้านน้ าฝน (R, Rn, I) ปัจจัยด้านดิน (BD, MS, COH, K) ปัจจัยด้านพืชหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน (A, Et/Eo, 
C, CC, GC, PH, EHD) ปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศ (S) ซึ่งแบบจ าลองนี้จะแยกวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี คือ 
พิจารณาปริมาณดินที่ สูญเสี ยจากการถูกกัด เซาะด้วยน้ าฝนในกระบวนการแตกกระจายของดิน  
(soil detachment) เปรียบเทียบกับปริมาณดินที่ถูกเคลื่อนย้ายด้วยน้ าไหลบ่าตามกระบวนการพัดพาอนุภาค
ของดินที่แตกกระจาย (transport capacity) หากกระบวนการใดให้ค่าปริมาณดินที่สูญเสียน้อยกว่าจะถือว่า 
ปริมาณการสูญเสียดินที่เกิดจากกระบวนการนั้นเป็นปริมาณดินที่ถูกชะล้างพังทลายจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา  
โดยมีสมการเปรียบเทียบ 2 สมการ ดังนี้ 

    (1) ปริมาณดินที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะด้วยน้ าฝนในกระบวนการแตกกระจายของดิน
รวม (total soil detachment) 

    D = F + H          (1.5) 

เมื่อ D  คือ ปริมาณดินที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะด้วยน้ าฝนในกระบวนการแตกกระจาย  
             ของดินรวม (กิโลกรัมต่อตารางเมตร)  

    F   คือ ปริมาณตะกอนที่เกิดจากการตกกระทบของเม็ดฝน (กโิลกรัมต่อตารางเมตร)  
             ค านวณได้จากสมการ (1.2) 

         H   คือ ปริมาณตะกอนที่เกิดจากกระบวนการน้ าไหลบา่ผิวดนิ (กิโลกรัมต่อตารางเมตร)  
         ค านวณได้จากสมการ (1.3) 
 

  (2) ความสามารถในการเคลื่อนย้ายตะกอนโดยน้ าไหลบ่าหน้าดิน  (transport capacity  
of runoff, TC) ค านวณได้ตามสมการ (1.4) 
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           ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แบบจ าลองคณิตศาสตร์ และการส ารวจระยะไกล
ได้ถูกน ามาใช้เพื่อประเมินการชะล้างพังทลายของดิน (Srinivas et al., 2012; 201; FAO, 2019) โดยเฉพาะ
รูปแบบและพัฒนาการเกิดชะล้างพังทลายของดินแบบริ้ว(rill erosion) และแบบร่อง (gully erosion)  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมิน เช่น 1) LIDAR (Light Detection and Ranging) คือ การวัดระยะทางจากการใช้วิธียิงแสง
เลเซอร์ออกไปแล้ววัดการสะท้อนกลับมาว่าวัตถุนั้นอยู่ไกลเพียงใด การยิงแสงเลเซอร์เป็นลักษณะการกราดแบบ
เรดาร์คลื่นวิทยุ แต่มีความละเอียดสูงกว่ามาก เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้ขนาดของไลดาร์มีขนาดเล็กลง
มาตามล าดับ จนมีราคาถูกลงและสามารถน ามาติดตั้งบนโดรนได้ จึงท าให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างการบิน
ด้วยโดรนถ่ายภาพจากกล้องถ่ายรูปได้ เก็บพื้นผิวภูมิประเทศเป็นสามมิติจากจุดจ านวนมากด้วยการสแกนของ 
ไลดาร์ ส่วนระบบการให้ต าแหน่งของจุดนั้นอาจจะใช้แบบระบบวัดพิกัดจุดเปิดถ่ายภาพความแม่นย าสูง (post 
process kinematic, PPK) หรือแบบจลน์ในทันที  (real time kinematics, RTK) มาช่วยให้พิกัดมีความละเอียด
ถูกต้องมากยิ่งขึ้นหลักการคล้าย Aerial Photogrammetry คือต าแหน่งของโดรนในขณะนั้นจะถูกแปลง 
(trajectory) ไปยังจุดของล าเลเซอร์ที่ตกกระทบวัตถุ ท าให้ได้ point cloud ที่มีค่าพิกัดและระดับ และ 2) การรังวัด
ด้วยภาพในระยะใกล้ (close-range photogrammetry) เป็นการรังวัดด้วยภาพที่ระยะห่างระหว่างกล้องถ่ายรูป
กับวัตถุที่จะรังวัดมีค่าไม่มากนัก  โดยทั่วไปจะจ ากัดในระยะ 1-100 เมตร มีการใช้กล้องถ่ายภาพชนิดพิเศษเพื่อ
การนี้โดยเฉพาะ  ปัจจุบันมีวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพดิจิทัลที่น ามาใช้ในการรังวัดด้วยภาพ ซึ่งการรังวัดแบบ
นี้สามารถประยุกต์ใช้กับบันทึกภาพและแบบจ าลองเพื่อใช้หาขนาดและรูปร่างของวัตถุที่มีรูปร่างซับซ้อน ช่วย
ประหยัดเวลาในการบันทึกภาพ (ไพศาล, 2553) Bennett and Wells (2019) แนะน าว่า  เทคโนโลยีดังกล่าว
อาจเข้ามาแทนที่การใช้แบบจ าลองเพื่อคาดการณ์ด้วยการตรวจวัดจริงและการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงด้วยการ
ส ารวจ 
 

 
 กรมพัฒนาที่ดิน (2558) รายงานถึงการประเมินการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย โดย 
กรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มมีการศึกษาในด้านการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการอนุรักษ์ดินและ
น้ า จนถึงปี พ.ศ. 2524 จึงได้มีการศึกษาและจัดท าแผนที่การชะล้างพังทลายของดินในระดับประเทศ และต่อมา
กรมพัฒนาที่ดินจัดท าแผนที่การสูญเสียดินในประเทศไทย (ระดับประเทศ มาตราส่วน 1 : 1,000,000 และระดับ
ภาค มาตราส่วน 1 : 500,000) โดยใช้สมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation; USLE) แล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานตา่งๆ ในประเทศไทย และมีผู้น ามาใช้อย่างแพร่หลาย 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 กรมพัฒนาที่ดินได้ประยุกต์แบบจ าลองคณิตศาสตร์ ของ 
Morgan et al. (1984) ประเมินการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2545 และ 2546 ซึ่งการศึกษาทั้ง
สองครั้งนั้นมีประโยชน์ในวงกว้างเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับนักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน 
 การประเมินการชะลา้งพังทลายของดินโดยกรมพัฒนาที่ดินที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2545 และ 2547 นั้น เป็นการ
ประเมินการชะล้างพังทลายของดินในช่วงเวลาที่ต่างกัน และได้มีการประยุกต์ใช้แบบจ าลองที่แตกต่างกัน โดย
สมการการสูญเสียดินสากลนั้นเป็น empirical model ส่วนแบบจ าลอง MMF เป็นแบบจ าลองที่ผสม (mixed 
model) ระหว่าง empirical และ physical model นอกจากนี้แล้วการพิจารณากระบวนการของตะกอนนั้น 
สมการการสูญเสียดินสากลได้พิจารณาเฉพาะการเกิดตะกอน ต่างจาก Morgan et al. (1984)  ที่พิจารณาถึงการ
เกิดตะกอนและการพัดพาอนุภาคดินที่แตกกระจายด้วย นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอ่ืนๆ ที่แตกต่างกัน เช่น 
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ปริมาณน้ าฝนของทั้งสองช่วงเวลา การใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่าง ปัจจัยที่แตกต่างกันส าหรับการประยุกต์ใช้แต่ละ
แบบจ าลอง เป็นต้น ดังนั้น ผลการประเมินจากการศึกษาสองครั้งนี้ย่อมมีความแตกต่างกัน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)  
 จากการประเมินทั้งสองครั้งข้างต้นเป็นการประเมินในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันและประยุกต์ใช้
แบบจ าลองที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังไม่มีปริมาณการสูญเสียดินในพื้นที่จริงมาเปรียบเทียบ จึงไม่สามารถระบุได้ว่า
ผลการประเมินจากแบบจ าลองใดมีความถูกต้องมากกว่า อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาทั้งสองครั้ง พบว่า จุดเด่น
ของสมการการสูญเสียดินสากล คือ มีพารามิเตอร์ที่ เกี่ยวข้องจ านวนน้อย และสามารถศึกษาค้นคว้า 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย เนื่องจากมีการพัฒนาเป็นเวลานาน และมีผู้ประยุกต์ใช้งานเป็นจ านวนมาก  แต่มี
ข้อจ ากัดตรงที่ สมการการสูญเสียดินสากลนั้นได้พัฒนามาเพื่อการประเมินการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตร
ที่มีความลาดชันไม่มาก ท าให้การน าแบบจ าลองประเมินในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงอาจเกิดความคลาดเคลื่อน 
การประยุกต์ใช้สมการการสูญเสียดินสากลนั้น จึงควรเพิ่มเติมข้อมูลจากภาคสนามหรือแปลงทดลองในพื้นที่ต่างๆ 
ของประเทศไทยร่วมพิจารณาด้วย เช่น ปัจจัยของพืชคลุมดิน (C-factor) ปัจจัยความคงทนต่อการถูกการชะล้าง
พังทลายของดิน (K-factor) ปัจจัยของน้ าฝนและการไหลบ่า (R-factor) เป็นต้น   
 กรมพัฒนาที่ดิน (2558) ระบุว่า กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการก าหนดนโยบายและ 
วางแผนการใช้ที่ดิน การส ารวจและจ าแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิตแผนที่และ
ท าส ามะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้น  
แบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับกรมพัฒนาที่ดินและสามารถน ามาใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมได้มาก  คือ สมการ 
การสูญเสียดินสากล (USLE) ส่วนแบบจ าลอง MMF นั้นจะเหมาะสมกับพื้นที่ลาดชันสูง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการหลวง เป็นต้น กรมพัฒนาที่ดิน
อาจจะน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับโครงการในพื้นที่ศึกษาต่างๆ ได้  และการประเมินการชะล้างพังทลายของดินจะมี
ความแม่นย ามากขึ้น หากมีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลส าหรับการประเมินการชะล้างพังทลายของดิน 
ในระดับประเทศของไทยนั้นยังมีน้อย กรมพัฒนาที่ดินจึงควรสนับสนุนให้มีการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยและในระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงข้อมูล
ส าหรับการสอบเทียบแบบจ าลอง ซึ่งส่งผลให้การประเมินการชะล้างพงัทลายของดินได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น สามารถ
น าไปศึกษาในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า การวางแผนการใช้ที่ดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับ
การยอมรับและทัศนคติของชุมชนต่อระบบอนุรักษ์ดินและน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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กรมพัฒนาที่ดินได้น าระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์มาใช้ในการศึกษาการประเมินการสูญเสียของดิน 
โดยตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา การประเมินการชะล้างพังทลายของดินมีการปรับปรุงวิธีวิเคราะห์และจัดท า
แผนที่ให้อยู่ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

         ปี 2543 มีการศึกษาวิจัยในระดับภาคและระดับประเทศ กรมพัฒนาที่ดินจึงมีการศึกษาจัดท าแผนที่ 
การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย เพื่อน าข้อมูลเชิงตัวเลขและเชิงแผนที่ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับประเทศ มาตราส่วน 1:1,000,000 และระดับภาคมาตราส่วน 1:500,000 ให้อยู่ใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน  
การก าหนดนโยบายการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ าในระดับประเทศและระดับภาค 
        ในการค านวณค่าการสูญเสียดิน มีวิธีประเมินค่าปัจจัย โดยน ามาใช้ค านวณค่าปริมาณการสูญเสียดิน โดย
ใช้แผนที่การส ารวจทรัพยากรกายภาพระดับค่อนข้างหยาบที่มีอยู่ เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์พื้นที่ และใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์โปรแกรมอิววิส (ILWIS) ช่วยในการจัดการข้อมูล และค านวณแผนที่ตาม
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) โดยข้อมูลดิจิทัลที่ใช้ ประกอบด้วย  
 

1) สถิติน้ าฝน คาบ 30 ปี พ.ศ. 2509 - 2538  
ของกรมอุตุนิยมวิทยา  

2) แผนที่กลุ่มชุดดิน  มาตราส่วน 1:50,000  
ของกรมพัฒนาที่ดนิ 

3) แผนที่ธรณีวิทยาระดับภาค มาตราส่วน 1:50,000 
ของกรมพัฒนาที่ดนิ 

4) แผนที่การใช้ทีด่ิน มาตราส่วน 1:50,000  
ของกรมพัฒนาที่ดนิ 

5) แผนที่เส้นระดับความสูง (contour)  
จากแผนที่ภูมปิระเทศ มาตราสว่น 1:250,000  
ของกรมแผนที่ทหาร 
 
 
 
 

บทท่ี  

กำรประเมิน 

ค่ำกำรสญูเสยีดนิ 

ในประเทศไทย 
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         ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดท าการประเมินการสูญเสียดิน 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของ 
กรมพัฒนาที่ดินและของประเทศ โดยอาศัยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ ส าหรับการวิเคราะห์จัดท าแผนที่ซึ่งเกี่ยวกับ
ข้อมูลจ านวนมากจากหลายแหล่งที่มา และเป็นการน าข้อมูล
ดิจิทัลที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์  โดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่ที่มี
รายละเอียดระดับมาตราส่วน 1:50,000 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้  
 1) จัดท าแผนที่การประเมินการสูญเสียดินในประเทศ
ไทย ตามข้อจ ากัดของข้อมูลที่มีอยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการส ารวจระหว่างปี 2521-2540  
 2) การสูญเสียดิน แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรง
ของการสูญเสียดินในบริเวณต่างๆ เป็นการเปรียบเทียบใน
ภาพรวม  ไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ส่วนการน าไปใช้ประโยชน์นั้น 
ควรมีการประเมินใหม่อีกครั้ง ตามข้อมูลเฉพาะของพื้นที่  ซึ่งมีความผันแปรแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา  
ทั้งปริมาณน้ าฝน การใช้ที่ดิน สมบัติของดิน และความลาดชันของพื้นที่ 
 3) ผลส าเร็จของการประเมินการสูญเสียดิน แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
ของดิน ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ า ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 
 การศึกษาทั้งสองครั้งนี้ ได้จัดท าแผนที่การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภาค โดยวิเคราะห์พื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ราบ หมายถึง ที่ราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา ความลาดชัน
ไม่เกินร้อยละ 35 และพื้นที่สูง หมายถึง ภูเขาและที่ลาดหุบเขา พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 
ซึ่งได้จ าแนกชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินเป็น5 ระดับ ตามปริมาณการสูญเสียดิน คือ ระดับน้อย 
(0 - 2 ตันต่อไร่ต่อปี) ระดับปานกลาง (2 - 5 ตันต่อไร่ต่อปี) ระดับรุนแรง (5 - 15 ตันต่อไร่ต่อปี) ระดับรุนแรงมาก 
(15 - 20 ตันต่อไร่ต่อปี) และระดับรุนแรงมากที่สุด (> 20 ตันต่อไร่ต่อปี) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 
 การประเมินการสูญเสียดินโดยสมการการสูญเสียดินสากลของกรมพัฒนาที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2545 นั้น 
พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด การสูญเสียดินรุนแรงมาก และระดับการ
สูญเสียดินรุนแรง เนื้อที่ประมาณ 12.87 3.36 และ 24.02 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.01 1.05 และ 7.48 ของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศไทยตามล าดับ (ภาพที่ 2.1) โดยทั้ง 3 ระดับ พบมากในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งในภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่ความลาดชันสูง จึงพบการสูญเสียดินมากกว่าในภาคอ่ืนๆ โดย
พบบริเวณที่มีการปลูกพืชไร่ ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบความรุนแรงของการสูญเสียต่ าที่สุด  เนื่องจากพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบบนที่สูง มีพื้นที่ลาดชันสูงอยู่เพียงร้อยละ 7.6 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค  โดยมีสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 
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ภาพที ่2.1 แผนทีก่ารชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทยประเมินจากสมการการสูญเสียดินสากล  
                ปี พ.ศ. 2545  
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2558) 
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 ส าหรับการประเมินการสูญเสียดินในการจัดท าแผนที่การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2563 โดยอาศัยสมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation; USLE) ได้มีการปรับปรุงข้อมูล
และประยุกต์วิธีการบางส่วนเพิ่มเติมจากปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2545  โดยแสดงผลเป็นแผนที่ระดับประเทศ
และระดับภาค มกีรอบการด าเนินงาน (ภาพที่ 2.2) และรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน ปี พ.ศ. 2563 
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            รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินการชะล้างพังทลายของดินที่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลและตารางอรรถาธิบายในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (geographic information system; GIS) 
 

            ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับสมการการสูญเสียดินสากล (universal soil loss 
equation ; USLE) ของ Wischmeier and Smith (1978) เพื่อประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่
ศึกษา โดยน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาค่าปัจจัยพื้นฐานของสมการและแสดงผลในรูปแบบแผนที่ระดับความรุนแรง
การชะล้างพังทลายของดิน 
              2.3.2.1 กำรประเมินคำ่ปัจจัยกำรชะล้ำงพังทลำยของฝน  
                       ฝนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใน
เขตมรสุม จะมีการกระจายของฝนไม่สม่ าเสมอ ท าให้ความรุนแรงของฝนที่ตกลงมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ  
มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ดินเกิดการชะล้างพังทลายมากน้อยต่างกันไปด้วย 
                       ค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน (rainfall erosivity factor, R - factor) เป็นค่า
ความสัมพันธ์ของพลังงานจลน์ของเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวหน้าดินกับปริมาณความหนาแน่นของฝน (rainfall 
Intensity) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง Wischmeier และ Smith ได้สร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ขึ้นมา 
ในปี ค.ศ. 1958 (Takagi, 1994) คือ 

   E = 916 + 331 log 10 I        (2.1) 

  เมื่อ E  คือ พลังงานจลน์ของฝนต่อหนึ่งหน่วย (ฟตุตันต่อเอเคอรต์่อนิ้ว) 
   I   คือ ความหนาแน่นของฝน  (นิ้วต่อชั่วโมง) 
  เนื่องจาก  หน่วยวัดของสมการมีใช้กันหลายรูปแบบ จงึท าให้สมการแตกต่างกันไป เช่น 

   E  = 11.9 + 8.73 log 10 I        (2.2) 

  เมื่อ E  คือ พลังงานจลน์ของฝนต่อหนึ่งหน่วย (จลูน์ต่อตารางเมตรตอ่มิลลิเมตร) 
   I   คือ ความหนาแน่นของฝน (มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) 
 

   สมการหาค่าพลังงานจลน์นี้จะใช้ได้ดี  เมื่อความหนาแน่นของฝนมีค่าน้อยกว่า 7.6 
เซนติเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากขนาดของเมล็ดฝนจะไม่ใหญ่ขึ้นอีก  เมื่อความหนาแน่นของฝนมากกว่าหรือเท่ากับ 
7.6 เซนติเมตรต่อชั่วโมง และในปี ค.ศ.1959 Wischmeier  พบว่า  ปริมาณตะกอนดินที่ถูกชะล้างจากแปลง
ทดลองว่างเปล่า (ไม่ปลูกพืช) มีความสัมพันธ์สูงมากกับค่าสะสมของพลังงานจลนฝ์นสูงสดุ คือ ช่วงความหนาแนน่
ของฝนที่เวลา 30 นาที จึงเรียกพลังงานจลน์ของฝนว่า EI30 และน ามาสร้างเป็นสมการหาค่า R - factor และ
ก าหนดเป็นปัจจัยหนึ่งของสมการสูญเสียดินสากล (USLE)  อย่างไรก็ดี ยังมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้คิดค่า
พลังงานจลน์ของฝนออกไปเป็นช่วงเวลาต่างๆ ที่มากกว่า 30 นาที เช่น KE > 1 ของ Hudson จึงท าให้รูปแบบ
ของสมการหาค่า R - factor เปลี่ยนตามไปด้วย (Takagi, 1994) 
  ส าหรับประเทศไทยอ้างตาม กรมพัฒนาที่ดิน (2545) ได้สร้างสมการเพื่อใช้
ประเมินค่า R - factor นี้ขึ้นมาหลายสมการ ทั้งจากค่า EI30  และ KE > 1 ส าหรับการจัดท าแผนที่ในครั้งนี้หามา
จากค่า EI30 เนื่องจากเป็นค่าที่เหมาะสมกับปริมาณฝนของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ 
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   R  =  0.4996X – 12.1415          (2.3)  

  เมื่อ R  คือ ค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน (เมตริกตันต่อเฮกแตร์ต่อปี) 
   X  คือ ค่าปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี (มิลลิเมตรต่อปี) 

  การสร้างชั้นข้อมูลค่า  R - factor เพื่อใช้ในสมการสูญเสียดินสากล (USLE) นั้น Renard et al. 
(1997) เสนอแนะ แนวทางการประเมินค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน ณ จุดใด จุดหนึ่งจากแผนที่ ศักย์
พลังงานฝน ( isoerodent map)  โดยวิธีการประมาณค่าแบบเชิงเส้น   ( linear Interpolation)  ซึ่ ง เป็น 
การใช้วิธีทางสถิติเข้ามาช่วยก าหนดการกระจายค่าปริมาณฝนจากเส้นศักย์พลังงานฝนเท่า (isoerodent)  
ทุกๆ เส้นลงบนจุดพิกเซลของแผนที่ศักย์พลังงานฝน นั้น 
 วิธีสร้างชั้นข้อมูลปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน มีขั้นตอนดังนี้  
 1) การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
   ท าการรวบรวมข้อมูลปริมาณฝนในแต่ละสถานีย้อนหลัง 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 - 2562   
จากกรมอุตุนิยมวิทยา จ านวน 82 สถานีใน 52 จังหวัด หาค่าเฉลี่ยเป็นปริมาณฝนรายปี (ตารางภาคผนวกที่ 1) 
 2) การสร้างตารางข้อมูลฝน 
               สร้างตารางเพื่อใชบ้ันทึกข้อมูลฝนด้วยโปรแกรม Excel ประกอบด้วย 5 สดมถ์ (Column) คือ 
  สดมถ์ 1 Station_id   บันทึกข้อมูลล าดับสถานี  
  สดมถ์ 2 NAME_sta   บันทึกข้อมูลชื่อสถานีที่เก็บบันทึกข้อมูล (Station Name) 
  สดมถ์ 3 ST_LAT    บันทึกข้อมูลค่าเสน้รุ้ง (Latitude) ของแต่ละสถาน ี
  สดมถ์ 4 ST_LONG   บันทึกค่าเสน้แวง (Longitude) 
  สดมถ์ 5 ANN    บันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายปขีองแต่ละสถานี 
 3) สร้างภาพเสน้ชัน้น้ าฝน ดังนี ้
               (1) น าเข้าข้อมูลตารางปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ArcGIS  
                 (2) ประมวลผลด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS) ด้วยวิธี (inverse distance weighted, 
IDW) ซึ่งเป็นการประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นที่โดยอาศัยหลักการต าแหน่งใกล้เคียงกันย่อมมีความสัมพันธ์กัน  
การประมาณค่าให้กับต าแหน่งที่ไม่ทราบค่าจากผลรวมเชิงเส้นของค่าที่ทราบ  จากนั้นถ่วงน้ าหนักจุด และจ ากัด
ด้วยระยะทางจากจุดที่ไม่ทราบค่าไปยังจุดที่ทราบค่าจุดต่อไป ซึ่งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าจุดที่ยังไม่ทราบค่านั้ น  
ควรมีอิทธิพลจากจุดตัวอย่างที่อยู่ใกล้มากกว่าจุดตัวอย่างที่อยู่ไกล โดยระดับของอิทธิพลแปรผกผันกับระยะทาง
ระหว่างจุดซึ่งเพิ่มข้ึนตามค่ายกก าลัง การเลือกค่ายกก าลัง  จะส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการประมาณค่า ต าแหน่ง
ที่อยู่ใกล้ที่สุดจะมีอิทธิพลมาก ซึ่งการเลือกจ านวนจุดที่ล้อมรอบมากจะส่งผลท าให้พื้นผิวมีความราบเรียบน้อยลง
โดยการประมวลผลใช้ขนาดของจุดพิกเซลของภาพเท่ากับ 30 x 30 เมตร 
                (3) ลดความคลาดเคลื่อน (Noise) ของข้อมูล ด้วยวิธี Smoothing เพื่อให้ได้ค่าปริมาณฝน ที่มีความ
ต่อเนื่องในทุกจุดพิกเซลของภาพ   
            4) สร้างภาพชั้นข้อมลูปัจจัยการชะลา้งพงัทลายของฝน 
      ใช้ค าสั่ง Raster Calculator แทนค่า X ด้วยค่าปริมาณน้ าฝนในสมการ (2.3)  โดยแสดงผลแผนที่
ตามภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 แผนที่ชัน้ข้อมูลปัจจยัการชะลา้งพังทลายของฝน 
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            2.3.2.2 กำรประเมินค่ำปัจจัยควำมคงทนต่อกำรถูกชะล้ำงพังทลำยของดิน 

             ปัจจัยความคงทนต่อการชะล้างพังทลายของดิน (soil erodibility factor , K - factor) 
Wischmeier and Smith (1978) อธิบายว่า ปริมาณการสูญเสียดินจะมากหรือน้อยเพียงไร อาจขึ้นอยู่กับความ
ลาดชันของพื้นที่ ความรุนแรงของฝน ปริมาณการปกคลุมดินของพืช และมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่
มากกว่าสมบัติของดินเอง แต่ในความเป็นจริงมักพบเสมอว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันดินชนิดหนึ่งถูก
ชะล้างพังทลายง่ายกว่าดินอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากสมบัติเฉพาะตัวของดินที่เรียกว่า ความคงทนต่อการถูกชะล้าง
พังทลายของดิน (soil erodibility) การวัดค่าความคงทนของดิน หรือ K-factor ออกมาเป็นตัวเลขเพื่อใช้ใน
สมการการสูญเสียดินสากลนั้น  ได้จากการศึกษาเฉพาะดินชนิดหนึ่งๆ ในแปลงทดลองขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  
6 ฟุต ยาว 72.6 ฟุต บนความลาดเท 9 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพที่มีการไถพรวนขึ้นลงตามความลาดชัน และปล่อย
ดินไว้ว่างเปล่าตลอดเวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ลักษณะของแปลงทดลองเช่นนี้ ค่าของปัจจัย L, S, C และ P 
ต่างมีค่าเท่ากับ 1 และค่า  K จะค านวณได้จาก  

          K =  A/EI               (2.4) 

   เมื่อ K  คือ ค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน 
    A  คือ ตัวเลขปริมาณการสูญเสียดินที่ตรวจวัดได้จากแปลงทดลอง  
    EI  คือ ค่าตัวเลขปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน  

   วิธีสร้ำงชั นข้อมูลปัจจัยควำมคงทนต่อกำรถูกชะล้ำงพังทลำยของดิน 
   1) เตรียมข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้แผนที่ชุดดิน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ GIS มาตรา
ส่วน 1:25,000 จากกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน  
               2) การก าหนดค่าปัจจัย K  โดยใช้แผนภาพ nomograph ของ Wischmeier et al. 
(1971) (ภาพที่ 2.4) เพื่อช่วยให้การประเมินค่า K กระท าได้ง่ายและสะดวกขึ้น Nomograph เป็นภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าปัจจัย K โดยอาศัยผลการศึกษาจากแปลงทดลองจ านวนมากกว่า 10,000 แปลงต่อปี 
เป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี กับสมบัติดิน 5 ประการ ประกอบด้วย (1) ผลรวมปริมาณอนุภาคดินทรายแป้ง 
(silt, %) และอนุภาคทรายขนาดละเอียดมาก (silt+very fine sand, %) (2) อนุภาคขนาดทราย (sand, %)  
(3) อินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter, %) (4) โครงสร้างของดิน (soil structure) และ(5) การซาบซึมน้ า
ของดิน (permeability) 
   กรมพัฒนาที่ดิน (2526) ได้มีการศึกษาค่าปัจจัย K ของดินในประเทศไทยจากแผนภาพ 
nomograph โดยอาศัยข้อมูลสมบัติ 5 ประการ ของตัวแทนชุดดิน (soil series) ที่มีการเก็บตัวอย่างดินมา
วิเคราะห์หาคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ ผลจากการศึกษาแนะน าให้ใช้ค่าตามตารางที่ 2.1 ส าหรับประเมินค่าปัจจัย K 
อย่างง่าย โดยพิจารณาจากเนื้อดินบน สภาพพื้นที่ก าเนิดดิน และภูมิภาคที่พบ  
   3) ประเมินค่า K โดยยึดถือค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน  
(K - factor) ของกรมพัฒนาที่ดิน (2526) ท าการประเมินโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ราบ และพื้นที่สูง  
ซึ่งพื้นที่แต่ละส่วนมีรายละเอียดของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจดินแตกต่างกัน คือ 
                    (3.1) พื้นที่ราบ มีความหมายรวมถึง ที่ราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา มีความ
ลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์  พื้นที่ส่วนนี้ประเมินค่า K ของชุดดินโดยใช้แผนที่ชุดดินระดับจังหวัด มาตราส่วน  
1 : 25,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นข้อมูลฐานในการก าหนดจ าแนกค่า K ของพื้นที่ เมื่อทราบจังหวัด และ 
ชนิดของชุดดิน ลักษณะเนื้อดินบน และสภาพพื้นที่ สามารถอ่านค่า K จากตารางที่ 2.1 ได้ 
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            (3.2) พื้นที่สูง  ครอบคลุมพื้นที่ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจ าแนกเป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (slope complex, SC) ตามแผนที่ชุดดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 
ของกรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่ส่วนนี้ใช้แผนที่ธรณีวิทยาระดับจังหวัด มาตราส่วน 1 : 250,000 ของกรมทรัพยากร
ธรณี ร่วมกับผลการส ารวจดินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2534 เป็นข้อมูลฐานในการ
ก าหนดจ าแนกค่า K ของพื้นที่ เมื่อทราบหน่วยธรณีวิทยาจะสามารถทราบถึงลักษณะของเนื้อดิน และน าไป 
อ่านค่า K ได้ ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  แผนภาพ Nomograph ส าหรับประเมนิค่า K - factor 
 
ตารางที่ 2.1 ค่าปัจจยัความคงทนต่อการถูกชะลา้งพังทลายของดินในแต่ละภูมิภาคประเทศไทย 

เนื้อดินบน 
ค่า K 

บริเวณทีสู่ง (ความลาดชัน > 35 เปอร์เซ็นต)์ บริเวณทีร่าบ (ความลาดชัน < 35 เปอร์เซ็นต)์ 
ตอ/น เหนือ กลาง ตต. ใต ้ ตอ/น เหนือ กลาง ตต. ใต ้

 Sand - - - 0.05 0.04 - - - 0.05 0.04 
 Lonmy sand 0.04 0.05 0.08 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
 Sandy loam 0.29 0.27 0.30 0.19 0.20 0.26 0.30 0.26 0.34 0.30 
 Loam 0.29 0.33 0.33 0.30 0.33 0.35 0.35 0.43 0.33 0.34 
 Silt loam 0.37 0.49 0.56 0.21 0.40 0.34 0.34 0.47 0.44 0.39 
 Silt - - - - - - - - - 0.57 
 Sandy clay loam 0.24 0.21 0.20 0.25 0.19 0.20 0.22 0.21 0.23 0.21 
 Clay loam 0.25 0.24 0.28 0.30 0.29 0.36 0.27 0.19 0.25 0.31 
 Silty clay loam 0.46 0.35 0.38 0.37 0.31 0.43 0.42 0.29 0.38 0.21 
 Sandy clay - - 0.15 - - - 0.17 0.17 0.18 0.18 
 Silty clay 0.23 0.21 0.26 0.19 0.22 0.27 0.27 0.23 0.29 0.29 
 Clay 0.13 0.15 0.14 0.12 0.11 0.15 0.18 0.18 0.14 0.14 

หมายเหตุ  :  ตอ/น : ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ, ตต : ภาคตะวันตก 
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  ผลการประเมินค่า K ของชุดดินและหน่วยธรณีวิทยา พบว่า ดินในประเทศไทย มีค่า K  
อยู่ระหว่าง 0.04 - 0.56 โดยชุดดินที่มีเนื้อดินบน ส่วนใหญ่เป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีค่า K ต่ าสุด 
คือ อยู่ระหว่าง 0.04 - 0.09 และชุดดินที่มีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง  มีค่า K สูงสุด คือ  
อยู่ระหว่าง 0.34 - 0.47 ขณะที่หน่วยธรณีวิทยาพวกหินทราย มีค่า K ต่ าสุด คือ อยู่ระหว่าง 0.04 - 0.08 และ
หน่วยธรณีวิทยาพวกหินทรายแป้ง หินดินดานและหินอัคนี มีค่า K ค่อนข้างสูง คือ อยู่ระหว่าง 0.24 - 0.33  
ผลการประเมินค่า K ของหน่วยธรณีวิทยา แสดงในตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2  ค่า K  ของหน่วยธรณีวิทยาจ าแนกตามภูมิภาคของประเทศไทย  

ธรณีวิทยา เนื้อดินบน1 ใต้ เหนือ ตอ/น ตะวันออก กลาง/ตะวันออก 
Qa sil, sl sicl, 0.40 0.19 0.37 0.21 0.56 
Qt, Qc  sl, scl, cl (g) 0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 
Tmm, Tkb, Trwc, Trkp, Trdl, 
Trpk, Trn, Trk, Trc, Trl, KTpk, 
KTky, KTpt, K, Kp, Png1 

sl, scl, cl  0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 

Jk, Ju, J, Png2, Png3 c, cl  0.11 0.15 0.13 0.12 0.14 
Tr1, Tr2  cl  0.29 0.24 0.25 0.30 0.28 
C, Cy, Cy1, Cy2, Cm sl, scl, c (g) 0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 
D cl, c 0.29 0.24 0.25 0.30 0.28 
S  scl, cl, c (g) 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
O  scl, cl, c  0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
E, Et cl, scl (g) 0.29 0.24 0.25 0.30 0.28 
PE  scl, cl, c (g) 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
JK sl, ls, scl  0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 
TrJ  scl, c (g) 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
PTr sl, scl, sc 0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 
DC scl, cl (g) 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
CP, Ck  scl, sc, c (g) 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
SD, SDCtn, SDCtp scl, cl, c (g) 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
EO, P3 cl, c (g) 0.29 0.24 0.25 0.30 0.28 
P2 c 0.11 0.15 0.13 0.12 0.14 
P1, Ps, Ps-1, Ps-2, Pr, Pr-2 c, scl (g) 0.11 0.15 0.13 0.12 0.14 
P2-3 c, sc 0.11 0.15 0.13 0.12 0.14 
CPk, CPk-1, CPk-2  scl, sc (g) 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
C2-3  sl, scl (g) 0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 
C2 sl, scl (g) 0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 
C1 cl, scl, c (g) 0.29 0.24 0.25 0.30 0.28 
KTms l, cl, c 0.33 0.33 0.29 0.30 0.33 
Kkk ls, sl 0.07 0.05 0.04 0.07 0.08 
Kpp sl, ls 0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 
Ksk l, sl 0.33 0.33 0.29 0.30 0.33 
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ตารางที่ 2.2  ค่า K  ของหน่วยธรณีวิทยาจ าแนกตามภูมิภาคของประเทศไทย (ต่อ)  

ธรณีวิทยา เนื้อดินบน ภาคใต ้ ภาคเหนือ ตอ/น ตะวันออก กลาง/ตะวันออก 
JKpw sl, ls, l 0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 
Jpk l, cl, c 0.33 0.05 0.29 0.30 0.33 
Trhl l, cl, c 0.33 0.33 0.29 0.30 0.33 
Trnp  scl, cl (g) 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
Cki  gcl, gc  0.29 0.24 0.25 0.30 0.28 
Cih  scl, sl, sc (g) 0.19 0.21 0.25 0.25 0.20 
Ckk  gcl, gc  0.29 0.24 0.25 0.30 0.28 
Trpd  sl, scl, sc  0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 
R_d  cl, c (g) 0.29 0.24 0.25 0.30 0.28 
Trhh  scl, cl, c  0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
Trpn C 0.11 0.15 0.13 0.12 0.14 
Trpt  sl, scl (g) 0.20 0.27 0.29 0.19 0.30 
R_i  cl, scl, sc (g) 0.29 0.24 0.25 0.30 0.28 
Qbs, Tbs, DCv, Pv c 0.11 0.15 0.13 0.12 0.14 
R_Jgr  scl, sl, cl  0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
Trm, Trgr, PTrgr scl, cl, c 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
Cgr scl, cl, c 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
PTru, Cb c 0.11 0.15 0.13 0.12 0.14 
Kgr scl, cl, c 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
Mzv  scl, l, c (g) 0.19 0.21 0.24 0.25 0.20 
PTrv, Tv, Krh, Jv  c (g) 0.11 0.15 0.13 0.12 0.14 
CPv cl, c (g) 0.29 0.24 0.25 0.30 0.28 

หมายเหตุ :  ตอ/น : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       1เนื้อดินบน : c =clay; cl= clay loam; l=loam; g= gravelly; ls = loamy sand;           
               scl = sandy clay loam; sil= silt loam; sicl =silty clay loam; sl = sandy loam 
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ภาพที่ 2.5 แผนที่ชัน้ข้อมูลปัจจยัความคงทนต่อการถูกชะล้างพงัทลายของดนิ 
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            2.3.2.3 กำรประเมินค่ำปัจจัยควำมลำดชันของพื นที่ (slope length and steepness 
factors, LS - factor) 

             สภาพพื้นที่ที่มีบทบาทส าคัญต่อการชะล้างพังทลายของดินใน 2 ทาง คือ ความยาว
ของความลาดเท (slope length) และความชัน (slope gradient) Wischmeier และคณะ (USDA, 1978) กล่าวว่า 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ งสองกับการสูญเสียดินในแปลงทดลองที่กระท าอย่างต่อเนื่อง 
ในสภาพแวดล้อมหลากหลายเป็นระยะเวลานาน ท าให้สามารถพัฒนาสมการคณิตศาสตร์เพื่อใช้ค านวณค่าของ
ปัจจัย LS - factor ส าหรับใช้กับสมการสูญเสียดินสากล จากสมการแรกที่แนะน าโดย Wischmeier และ Smith 
ในปี ค.ศ. 1957 (USDA, 1997) มีการน าไปใช้ และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะในหลาย
ประเทศมากข้ึน 
             การศึกษาค่าปัจจัยความยาวของความลาดเท (L - factor) และค่าปัจจัยความชัน  
(S - factor) มีความส าคัญต่อการคาดคะเนการสูญเสียดินตามสมการการสูญเสียดินสากล เนื่องจากค่าการ
สูญเสียดินที่ค านวณได้จากสมการสูญเสียดินสากลมักมีค่าสูงกว่าค่าที่วัดได้จริง และส่งผลกระทบต่อการค านวณ
ค่าการสูญเสียดินมากกว่าปัจจัยอ่ืน กรมพัฒนาที่ดินจึงท าการศึกษาเปรียบเทียบการค านวณค่าปัจจัย L และ
ปัจจัย S จากสมการต่างๆ ที่ใช้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก าหนดบรรทัดฐานของการจัดท าแผนที่การ 
ชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทยระดับประเทศและระดับภาค โดยพิจารณาถึงความถูกต้องและเหมาะสม
ของแหล่งข้อมูลการจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้  
                ปัจจัยความยาวของความลาดเท (L - factor) 
             ค่าปัจจัยความยาวของความลาดเทในสมการการสูญเสียดินสากล คือ ตัวเลขแสดง
สัดส่วนของการสูญเสียดินต่อหน่วยความยาวของความลาดชัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของความลาดเท
และการชะล้างพังทลายแบบแผ่น (sheet erosion) และการชะล้างพังทลายแบบริ้ว (rill erosion) ไม่นับรวมถึง
การชะล้างพังทลายแบบอ่ืนนอกเหนือจากนี้   Wischmeier และคณะท างานอ้างตาม USDA (1997) อธิบายว่า 
ความยาวของความลาดเท หมายถึง ระยะทางตามแนวราบนับตั้งแต่จุดเริ่มมีน้ าไหลเอ่อผิวดิน (overland flow) ถึงจุด
ใดจุดหนึ่งต่อไปนี้ คือ (1) จุดที่ความลาดชันเปลี่ยนลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอน หรือ (2) จุดที่มีการรวมตัว
ของน้ าไหลบ่า  USDA (1997) กล่าวว่า โดยทั่วไปน้ าจะไหลรวมตัวกันภายในระยะทางไม่เกิน 400 ฟุต ซึ่งถือเป็น
ความยาวสูงสุดของความลาดชัน อย่างไรก็ตามมีพบบ้างที่ความลาดชันยาวถึง 1 ,000 ฟุต หากพื้นที่นั้นมีการ 
ไถพรวนดินเป็นร่องยาว ความยาวของความลาดเทสามารถตรวจวัดในสนามได้ด้วยเครื่องมืออย่ างง่าย ส าหรับ
พื้นที่ลาดชันมากระยะทางที่วัดได้ต้องน ามาแปลงเป็นค่าระยะทางในแนวราบก่อน การวัดค่าความยาวของความ
ลาดเทจากแผนที่เส้นความสูงเท่า (contour) จะได้ค่าที่ยาวมาก เพราะแผนที่ส่วนใหญ่ไม่มีรายละเอียดบอกให้
ทราบว่าจุดรวมตัวของน้ า ซึ่งเป็นจุดปลายสุดของความยาวของความลาดเทอยู่ที่ใดที่หนึ่ง  
                สมการที่ใช้ในการค านวณค่าปัจจัยความยาวของความลาดเท (L- factor) แนะน าโดย 
Wischmeier และ Smith ในปี ค.ศ. 1957 (USDA, 1997) คือ 

             L  =   ( 𝜆 / 22.13 )m                                                                      (2.5) 

 เมื่อ L คือ  ค่าปัจจัยความยาวของความลาดเท ในสมการการสูญเสียดินสากล 
  𝜆 คือ  ระยะทางตามแนวราบของพื้นที่ลาดชัน นับจากจุดเริ่มมีน้ าไหลเอ่อผิวดิน ถึงจุดที่ความ 
            ลาดชันเปลี่ยนลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอน หรือจุดที่มีการรวมตัวของน้ าเป็นร่อง  
            มีหน่วยเป็นเมตร ควรมีระยะทางไม่เกิน 400 ฟุต หรือประมาณ 120 เมตร แต่ถ้าพื้นที่นั้น 
            ใช้รถไถพรวนเป็นร่องยาว ค่านี้อาจมีค่าถึง 1000 ฟุต หรือประมาณ 300 เมตร 
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 22.13  คือ  ความยาวของแปลงทดลองมาตรฐาน (เมตร) 
      m  คือ  ตัวเลขยกก าลังซึ่งผันแปรตามความลาดชัน มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนระหว่างการชะล้าง 
           พังทลายแบบริ้ว (rill erosion) ที่เกิดจากการกระท าของน้ าไหลบ่า กับการชะล้างพังทลาย 
        ระหว่างริ้ว (interrill erosion) ที่เกิดจากการกระท าของเม็ดฝนบนพื้นที่ลาดชันสูง ค่า m  
        จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการชะล้างพังทลายแบบริ้วมีมากกว่าการชะล้างพังทลายแบบระหว่างริ้ว  
        ในทางกลับกันในพื้นที่ลาดชันน้อย ค่า m จะลดลงเนื่องจากการชะล้างพังทลายแบบริ้ว 
        มีน้อยกว่าการชะล้างพังทลายแบบระหว่างริ้ว 
  การค านวณค่า L ส าหรับพื้นที่ลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ ก าหนดใช้ค่า m ที่แนะน าโดย Wischmeier 
et al. (1978) พื้นที่ลาดชัน 5-21 เปอร์เซ็นต์ ใช้ค่าแนะน าโดย McCool et al. (1987) และพื้นที่ลาดชันมากกวา่ 
21 เปอร์เซ็นต์ ใช้ค่าแนะน าโดย Toxopeus (ITC, 1997) ดังนี้  
    L  =  ( 𝜆/ 22.13 ) 0.2 ส าหรับพื้นที่ลาดชนั  0 – 1.0 % 
    L  =  ( 𝜆/ 22.13 ) 0.3 ส าหรับพื้นที่ลาดชนั  1.1 – 3.0 % 
    L  =  ( 𝜆/ 22.13 ) 0.4 ส าหรับพื้นที่ลาดชนั  3.1 – 5.0 % 
    L  =  ( 𝜆/ 22.13 ) 0.5 ส าหรับพื้นที่ลาดชนั  5.1 – 21.0 % 
    L  =  ( 𝜆/ 22.13 ) 0.7 ส าหรับพื้นที่ลาดชนัมากกว่า  21.0 % 
 
  ปัจจัยควำมชัน (S - factor) 
   ค่าปัจจัยความชัน คือตัวเลขแสดงสัดส่วนของการสูญเสียดินต่อหน่วยความชัน เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างความชันต่อการชะล้างพังทลายแบบแผ่น (sheet erosion) และการชะล้างพังทลายแบบริ้ว ( rill 
erosion) ไม่นับรวมถึงการชะล้างพังทลายแบบอ่ืน McCool และคณะ (USDA, 1997) อธิบายว่า ความชันของ
พื้นที่สามารถตรวจวัดได้ในสนามด้วยเครื่องมืดวัดความลาดเอียง เช่น เครื่อง Abney ส่วนข้อมูลแผนที่เส้นความ
สูงเท่า (contour) ที่มีเส้นความสูงห่างชั้นละ 2 ฟุต สามารถใช้ค านวณค่าความชันได้หากกระท าอย่างรอบคอบ 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชันกับการสูญเสียดินในแปลงทดลอง ท าให้สามารถพัฒนาสมการ
คณิตศาสตร์เพื่อค านวณค่าปัจจัยความชัน ส าหรับใช้ในสมการการสูญเสียดินสากลได้  
       สมการที่ใช้ค านวณค่าปัจจัยความชัน ส าหรับพื้นที่ลาดชัน 0 - 9 เปอร์เซ็นต์ ใช้สมการ Wischmeier 
and Smith (1978) และพื้นที่ลาดชนั 0-9 เปอร์เซ็นต์ ใช้สมการแนะน าโดย Meijerink (Huizing, 1992) ดังนี้  

       S  =   0.065 s2+0.045 s+0.065 s2          (2.6) 

       S  =   6.4 sin { atan(s/100) } 0.75) (cos { atan(s/100) } )        (2.7) 

  เมื่อ  S  คือ ค่าปัจจัยความชัน 
      s  คือ เปอร์เซ็นต์ความชัน 
 
  วิธีสร้างชั้นข้อมูลปัจจัยความลาดชันของพื้นที่ (LS - factor) 
   1) การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน  
    (1) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (digital elevation model, DEM) มาตราส่วน 1:4,000 ซึ่ง
เป็นผลผลิตจากโครงการจัดท าแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปี พ.ศ. 2545 โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ดูแลข้อมูล 
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          (2) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (digital elevation model, DEM) ข้อมูลจากโครงการ  
The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) ขององค์ การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ  
สหรัฐอเมริกา (The National Aeronautics and Space Administration NASA)  
  2) เตรียมข้อมูลแบบจ าลองความสูงเชิงเลข (DEM)  
      (1) ลดความละเอียดจุดภาพ (pixel size) ของแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขของกรมพัฒนาที่ดิน 
มาตราส่วน 1:4,000 จาก 5 เมตร เป็น 30 เมตร จ านวน 129 ,000 ระวาง เพื่อให้สามารถประมวลผลร่วมกับ
ข้อมูลของปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีมาตราส่วนเล็กกว่าได้ 
      (2) ต่อภาพ (Mosaic) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขของกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมดตามขอบเขตของ
ประเทศ 
   (3) ต่อภาพ (Mosaic) ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลด้วยแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (SRTM)  
   (4) ตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลเนื่องจากการต่อภาพและแก้ไขข้อมูลบริเวณพื้นที่ที่ไม่มี
ค่าความสูงด้วยค าสั่ง Elevation Void Fill ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   (5) ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลด้วยค าสั่ง  Fill / Sink เพื่อให้ข้อมูลมีความต่อเนื่องก่อน
น าไปค านวณค่าความลาดชนั 
  3) ค านวณความลาดชนั (Slope) 
      (1) ค านวณคา่เปอร์เซ็นต์ความลาดชันด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   (2) แบ่งระดบัชัน้ของความลาดชนั ออกเปน็ 6 ชัน้ ได้แก่ A (0-2 เปอร์เซ็นต์) B (2-5 เปอร์เซน็ต์)  
C (5-12 เปอร์เซ็นต์) D (12-20 เปอร์เซ็นต์) E (20-35 เปอร์เซ็นต์) และ F (มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต)์ 
  4) ค านวณปัจจัยความลาดชันของพื้นที่ (LS - factor) 
      ประมวลผลค่าปัจจัย L และ S ตามสมการ (2.5) - (2.7)  โดยสร้างแบบจ าลองการค านวณ 
(Model Builder) ในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเพิ่มเงื่อนไขขอบเขตของความยาวของความลาดเท 
(λ) และค่าปัจจัยความลาดชันของพื้นที่ (LS - factor) ในแต่ละชั้นของความลาดชันไม่เกินค่าอ้างอิงจาก 
กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2545 ดังตารางที่ 2.3  ผลที่ได้เป็นแผนที่ดังแสดงในภาพที่ 2.4 
 

ตารางที่ 2.3  ค่าปัจจัยรวม LS-factor ของชั้นความลาดชันตามแผนที่กลุ่มชุดดิน 

ชั้นความลาดชัน 
ตามแผนที่กลุ่มชุดดนิ 

เปอร์เซ็นต์ 
ความลาดชัน (S) 

ความยาวของความลาดเท 
(ค่า λ เป็นเมตร) 

ค่าปัจจัยรวม 
LS-factor 

A  1.2 150 0.226 
B  2.0 150 0.323 
C  5.0 100 0.567 
D  12.0 50 1.927 
E  20.0 50 2.753 

F (กลุ่มดิน 62) 35.0 50 4.571 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2545) 
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ภาพที่ 2.6 แผนที่ชัน้ข้อมูลปัจจยัความลาดชนัของพื้นที่  
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            2.3.2.4 กำรประเมินค่ำปัจจัยกำรจัดกำรพืช 
                ค่าปัจจัยการจัดการพืช  (crop management factor, C - factor) เป็นดัชนีที่ได้จาก
อัตราส่วนของปริมาณการสูญเสียดินจากแปลงทดลองที่มีการปลูกพืชและการจัดการพืชชนิดใดชนิดหนึ่งกับ
ปริมาณการสูญเสียดินที่ถูกชะล้างมาจากแปลงทดลองที่ปล่อยให้ว่างเปล่า และไถพรวนขึ้นลงตามแนวความลาดเท  
ค่าปัจจัยการจัดการพืชเป็นค่าที่สะท้อนถึงความส าคัญ  ดังนี้  
               1) ประสิทธิภาพของพืช คือ พื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยพืชพรรณสามารถป้องกันและ 
ลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินได้ พืชแต่ละชนิดมีความสามารถสกัดกั้นการตกกระแทกของฝนได้
แตกต่างกัน และช่วงเวลาในการเจริญเติบโตหรืออายุของพืชมีผลต่อการชะล้างพังทลายของดิน 
               2) ลักษณะการปกคลุมเรือนยอดของพืชแต่ละชนิด มีความสามารถปกคลุมพื้นที่ผิวดิน
ได้มากน้อยเพียงใด ร่วมกับพืชพรรณที่ขึ้นอยู่เหนือผิวดินและเศษซากเหลือของพืช 
               3) วิธีการปฏิบัติในการปลูกพืชหรือระบบการปลูกพืช โดยค่าปัจจัยการจัดการพืช ใน
สมการการสูญเสียดินสากลที่ถูกต้องนั้นจะต้องได้จากการทดลองตามธรรมชาติ ซึ่งปล่อยให้พืชพรรณเจริญเติบโต
ไปตามขั้นตอนและพฤติกรรมตามธรรมชาติของฝนที่ตกตลอดจนกรรมวิธีในการปลูกพืชแต่ละแห่ง เนื่องจาก
ข้อมูลจากการทดลองด้านนี้ ในประเทศไทยยังมีไม่มากและผลการทดลองไม่แน่ชัด จึงจ าเป็นต้องอาศัยผลการ
ทดลองจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยตามความเหมาะสม 
         วิธีสร้างชั้นข้อมูลปัจจัยการจัดการพืช 
         1) เตรียมข้อมูลพื้นฐาน ได้แก ่
                 (1) แผนทีส่ภาพการใชท้ี่ดิน (ระดับ 3) ปี พ.ศ. 2561-2562 มาตราสว่น 1:25,000 
จากกองนโยบายและแผนการให้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึง่อยู่ในรูปแบบ GIS  
                   (2) ค่า C ที่ได้จากผลการศึกษาของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ตามตารางภาคผนวกที่ 2 
          2) ก าหนดค่า C  
                  (1) จ าแนกสภาพการใช้ที่ดินในระดับ 3 ให้เป็นกลุ่มประเภทการใช้ที่ดินตาราง
ภาคผนวกที่ 2 
                 (2) ค านวณเนื้อที่ของแต่ละพืชโดยแบง่ออกเป็นรายภาค 
                    (3) หาค่า C ระดับกลุ่มประเภทการใช้ที่ดินจากเนื้อที่ของแต่ละชนิดพืชกับค่า C 
ของกลุ่มประเภทการใช้ที่ดิน 
                    (4) แทนค่า C ระดับกลุ่มประเภทการใชท้ี่ดิน (ตารางภาคผนวกที่ 2) ลงในแผนที่
สภาพการใช้ที่ดนิ  แสดงผลลัพธ์ดังภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ 2.7 แผนที่ชั้นข้อมูลปัจจัยการจัดการพืช  
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            2.3.2.5 กำรประเมินค่ำปัจจัยกำรปฏิบัติป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน  
               ค่าปัจจัยการปฏิบัติป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (Conservation Practice 
factor, P-factor) เป็นปัจจัยแสดงสมรรถนะในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินที่ได้จากอัตราส่วนของ
ปริมาณการสูญเสียดินที่ได้จากแปลงทดลองที่มีการใช้วิธีการอนุรักษ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง กับปริมาณ  
การสูญเสียดินจากแปลงทดลองที่ไถพรวนดินขึ้นลงตามความลาดชัน ในสภาพการณ์ที่เหมือนกัน 
             การปฏิบัติป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน แบ่งออกเป็น 4 มาตรการส าคัญ ได้แก่ 
               1) การท าการเกษตรตามแนวระดับ (contouring) รวมถึงวิธีการไถพรวน และ 
การปลูกพืช 
               2) การควบคุมแนวการปลูกพืชและปรับพื้นที่ เป็นคันดินเป็นการท าแนวระดับ 
ที่แน่นอนและปรับพื้นที่ลาดชันให้สม่ าเสมอและมีแนวการเบนน้ าออกไปจากพื้นที่ โดยคันและคูระบายน้ าไม่ให้ขัง
อยู่ในพื้นที่รวมถึงการใช้เศษวัสดุของพืชในปริมาณสูงไว้ในพื้นที่เป็นแถวตามแนวระดับ 
               3) การปลูกพืชสลับตามแนวระดับ (contour strip cropping) เป็นการปลูกพืช 
สลับเป็นแนว โดยมีความกว้างของแต่ละแถวเท่าๆ กันและพืชที่ปลูกสลับจะครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
               4) การท าขั้นบันได (terracing) 
 
         วิธีสร้างชั้นข้อมูลปัจจัยการปฏิบัติป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
               1) เตรียมข้อมูลพื้นฐาน 
             (1) แผนทีส่ภาพการใชท้ี่ดิน (ระดับ 3) ปี พ.ศ. 2561-2562 มาตราสว่น 1:25,000 
จากกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึง่อยู่ในรูปแบบ GIS  
             (2) ค่า P  ซึ่งก าหนดค่าตามผลการศึกษาของนักวิชาการต่างประเทศ ตามตาราง
ภาคผนวกที่ 2  
               2) ก าหนดค่า P  
             (1) พื้นที่นาข้าว จะมีการท าคันนาซึ่งถือว่าเป็นระบบการท าคันดิน ในระบบการ 
อนุรักษ์แบบหนึ่งให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1 
             (2) ระบบการอนุรักษ์แบบอ่ืนในประเทศไทยยังมีน้อยมากไม่สามารถแสดงได้ใน 
แผนที่ระดับภาคและระดับประเทศได้  จึงถือว่าพื้นที่เหล่านั้นไม่มีระบบการอนุรักษ์ และก าหนดค่าตามกลุ่ม
ประเภทการใช้ที่ดิน รายละเอียดตามตารางภาคผนวกที่ 2 
               3) แทนค่า P ตามกลุ่มประเภทการใช้ที่ดนิ ไดผ้ลเปน็แผนที่ ดังแสดงในภาพที่ 2.8 
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ภาพที่ 2.8 แผนที่ชั้นข้อมูลปัจจัยการปฏิบัติป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
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         ค านวณค่าการสูญเสียดินตามสมการด้วย 6 ปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น น ามาใช้ค านวณค่า
ปริมาณการสูญเสียดิน โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ช่วยในการจัดการข้อมูล และจัดท าแผนที่ตาม
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) บนฐานข้อมูลแบบราสเตอร์ (raster) ก าหนด
ขนาดความละเอียดจุดภาพ (grid cell หรือ pixel) ส าหรับเก็บข้อมูลเท่ากับ 30 x 30 เมตร มีขั้นตอน 
การวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
        1) น าเข้าข้อมูลทั้ง 6 ปัจจัยเข้าสู่ระบบโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  
        2) ตัดแบ่งข้อมูลทุกปัจจัยออกเป็นรายภาค โดยใช้ค าสั่ง extract by mask 
        3) ค านวณแผนที่รายภาคโดยน าชั้นข้อมูล R, K, LS, C และ P มาคูณกัน และหารด้วย 6.25 
(1 เฮกแตร์= 6.25 ไร่) โดยใช้ค าสั่ง raster calculator ผลที่ได้ คือ ปริมาณการสูญเสียดิน หน่วยเป็นตันต่อไร่ต่อปี 
เรียกชั้นข้อมูลชุดนี้ว่า SEM  
   4) ตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

            การสูญเสียดินจะส่งผลกระทบรุนแรงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของดินในแต่ละพื้นที่  
หากกระบวนการเกิดดินเป็นไปอย่างรวดเร็ว และดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แม้จะมีอัตราการสูญเสีย
ดินสูงก็อาจไม่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน ในทางตรงกันข้าม หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าและกระบวนการเกิด
ดินเป็นไปอย่างช้าๆ แม้มีการสูญเสียดินเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบเสียหายรุนแรงต่อการใช้ประโยชน์บน
ที่ดินนั้น ค่าการสูญเสียดินเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับลักษณะตามธรรมชาติของดินย่อมสามารถวิเคราะห์ความ
เสียหายจากการชะล้างพังทลายของดินได้ 
            ค่าการสูญเสียดินที่ค านวณได้จากสมการการสูญเสียดินสากล จะถูกน ามาจัดชั้นความรุนแรง
ของการสูญเสียดิน และแสดงผลออกมาเป็นแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง
ขอบเขตของพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลาย และระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ  
ของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ าที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

 การจัดชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน ยึดถือตามแนวคิด ดังนี้  
1) ค่าการสูญเสียดินสูงสุดที่ยอมรับได้ส าหรับพื้นที่เกษตร คือ ระดับที่ยังคงได้รับผลผลิตพืช และมี

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (USDA, 1997) 
2) ดินมีความเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์มาก เมื่อการใช้ประโยชน์นั้นมีความยั่งยืนนาน 25 ปี 

หรือมากกว่าขึ้นไป (FAO, 1997) 
3) คู่มือการส ารวจดิน (Soil Survey Manual) แนะน าให้จ าแนกการชะล้างพังทลายของดินส าหรับ

พื้นที่เกษตรกรรม เป็น 4 ระดับ โดยพิจารณาจากอัตราการสูญเสียดินชั้นบนที่เรียกว่าชั้น A และ  
E horizon (USDA, 1993) 
ชั้น  1  : การสูญเสียดินค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์  ของความหนาของชั้น A/E เดิม (หรือ

ของความหนา 20 เซนติเมตร ถ้า A/E หนาน้อยกว่า 20 เซนติเมตร) สภาพพื้นที่ส่วน
ใหญ่ไม่มีการชะล้างพังทลายหรือมีการชะล้างพังทลายน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ของ
พื้นที่ 

ชั้น  2  : การสูญเสียดินเป็นค่าเฉลี่ย 25-75 เปอร์เซ็นต์  ของความหนาของชั้น A/E  (หรือของ
ความหนา 20 เซนติเมตร ถ้า A/E หนาน้อยกว่า 20 เซนติเมตร) พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่
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ยังมีชั้น A/E เหลืออยู่แต่ถูกไถปนกับดินล่างไปแล้ว บริเวณที่ชั้น A/E ลึก จะยังคงเห็น
ได้ชัดเจน 

ชั้น  3  : การสูญเสียดินชั้นบนมากกว่า  75 เปอร์เซ็นต์  ของความหนาชั้น A/E เดิม (หรือของ
ความหนา 20 เซนติเมตร ถ้า A/E หนาน้อยกว่า 20 เซนติเมตร) พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่
มีดินล่างใต้ชั้น A/E โผล่ขึ้นมา บริเวณที่ชั้น A/E ลึก อาจมีดินบนเหลืออยู่บ้างแต่ถูกไถ
ปนกับดินชั้นล่างไปแล้ว 

ชั้น  4  : ทั่วพื้นที่มีการสูญเสียดินทั้งหมดของชั้น A/E (หรือดินบน 20 เซนติเมตร ถ้าชั้น A/E 
หนาน้อยกว่า 20 เซนติเมตร) พบเห็นร่องลึก (gully) จ านวนมาก 

4) การส ารวจลักษณะหน้าตัดและความลึกของชั้น A/E ของชุดดินต่างๆ ในประเทศไทย โดย 
กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าดินในประเทศไทยในสภาพปกคลุมด้วยพืชพรรณธรรมชาติ มีความหนา
เฉลี่ยของชั้น A/E อยู่ที่ 24 เซนติเมตร 

5) การวิเคราะห์ความหนาแน่นรวม (bulk density) ของชุดดินต่างๆ ในประเทศไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
พบว่า ดินในสภาพธรรมชาติมีค่าความหนาแน่นรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

6) ผลการศึกษาการสูญเสียดินในแปลงทดลองในชุดดินต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

  จากข้อพิจารณาทั้งหมดข้างต้นสามารถก าหนดปริมาณการสูญเสียดินสูงสุดที่ยอมรับได้ส าหรับดิน
ในประเทศไทยเป็น 2 ตันต่อไร่ต่อปี หรือเทียบเท่ากับ 0.96 มิลลิเมตรต่อปี การสูญเสียในระดับนี้ จะไม่ท าให้
สมรรถนะของดินส าหรับการเกษตรเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 25 ปี ค่าการสูญเสียดินที่สูงกว่าระดับนี้จะมี
ผลเสียหายต่อคุณภาพดินและผลผลิตพืชในระยะยาว ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์
ดินและน้ าที่เหมาะสม 
  การจัดชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน จ าแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ชั้น 1 น้อยมาก (very slight) : อัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี (0-0.96 มิลลิเมตรต่อปี) 
   ชั้น 2 น้อย (slight) : อัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี (0.96-2.4 มิลลิเมตรต่อปี)  
     ชั้นนี้การชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นเป็นพื้นที่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ 
   ชั้น 3 ปานกลาง (moderate) : อัตราการสูญเสียดิน 5-15 ตันต่อไร่ต่อปี (2.4-7.2 มิลลิเมตรต่อ 
     ปี) การชะล้างพังทลายมีผลท าให้ความต้องการในการจัดการดินผิดไปจากเดิม หรือต้อง 

    เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ดินยังมีขีดความสามารถใช้ปลูกพืชได้เหมือนเดิม 
   ชั้น 4 รุนแรง (severe) : อัตราการสูญเสียดิน 15-20 ตันต่อไร่ต่อปี (7.2-9.6 มิลลิเมตรต่อปี) การ 
     ชะล้างพังทลายท าให้ขีดความสามารถของดินส าหรับปลูกพืชเปลี่ยนเลวลงกว่าเดิม เช่น  
     ดินไม่สามารถใช้ปลูกข้าวโพดได้อีกต่อไป ต้องเปลี่ยนไปท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์แทน และต้อง 
                 เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการดินสูงมากเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ หรือใช้เวลานานมากในการ 
           ปรับปรุงคุณภาพดินให้ใช้ปลูกพืชได้เช่นเดิม 
   ชั้น 5  รุนแรงมาก (very severe) : อัตราการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี (มากกว่า 9.6  
      มิลลิเมตรต่อปี) มีการชะล้างพังทลายเป็นร่องลึก (gully) เกิดขึ้นทั่วไป 

 
 จากการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของอัตราการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย  

ซึ่งอ้างอิงระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2545 โดยปรับปรุงอัตรา
การชะล้างพังทลายของดิน ดังแสดงในตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4 ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน  

ระดับการชะล้างพังทลาย อัตราการชะลา้งพังทลายของดิน 
ตันต่อไร่ต่อป ี ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี 

1. น้อยมาก 0.00 – 2.00 0.00 - 12.5 
2. น้อย 2.01 – 5.00  12.50 - 31.25 
3. ปานกลาง            5.01 – 15.00 31.25 - 93.75 
4. รุนแรง 15.01 - 20.00 93.75 - 125 
5. รุนแรงมาก >20.01 >125 

ที่มา: ปรับปรุงจากกรมพัฒนาที่ดิน (2545) 
 
 

       การจัดท าแผนที่การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศใช้วิธี
การศึกษาค านวณปริมาณการสูญเสียดินจากสมการการสูญเสียดินสากล และพิจารณาจัดชั้นความรุนแรงของการ
ชะล้างพังทลายของดินตามลกัษณะของดินในประเทศไทย และมีการวิเคราะห์แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่
ราบ และพื้นที่สูง 
       พื้นที่ราบ หมายถึง ที่ราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ จ าแนกเป็นกลุ่มชุดดินที่ 1-61 ตามแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
       พื้นที่สูง  หมายถึง ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ จ าแนกเป็น
กลุ่มชุดดินที่ 62 ตามแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
       เนื่องจากพื้นที่สูงมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินมาก หากมีการใช้
ประโยชน์อย่างไม่ระมัดระวัง นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายแบบอ่ืนที่มีความเสียหายรุนแรงกว่า
การสูญเสียดินตามหลักของสมการการสูญเสียดินสากล เช่น การชะล้างพังทลายแบบร่องลึก (gully) และการเกิด
ดินถล่ม (landslide) เป็นต้น ในการจัดท าแผนที่การชะล้างพังทลายของดินจึงได้พิจารณาแยกพื้นที่สูงออกจาก
พื้นที่ราบเพื่อให้แผนที่ชุดนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจน
การวางแผนโครงการพัฒนาต่างๆ ในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 
       ทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่สูง ใช้วิธีค านวณปริมาณการสูญเสียดิน และหลักเกณฑ์การจัดชั้นความ
รุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน เช่นเดียวกันดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ราบและ
พื้นที่สูงในแผนที่แสดงให้เห็นด้วยสี คือ พื้นที่ราบเป็นสีเทา-ม่วง และพื้นที่สูงเป็นสีเหลือง-แดง และในพื้นที่สูงมี
สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ H (Highland) ต่อท้ายตัวเลขชั้นความรุนแรง 
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   แผนที่การชะล้างพังทลายของดิน ประกอบด้วย  หน่วยแผนที่ 10 หน่วย ของพื้นที่ราบและ
พื้นที่สูงรวมกัน มีค าอธิบาย  ดังนี้ 
 
พื้นที่ราบ (ที่ราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
1 :      ระดับน้อยมาก   มีการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี พื้นที่น้ีไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 

เป็นพิเศษ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและใช้ประโยชน์ในการท านา ปลูกพืชไร่  
ไม้ผล และไม้ยืนต้น 

2 :      ระดับน้อย   มีการสญูเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี พ้ืนท่ีนี้ควรจะมีการใช้ที่ดินอย่างระมัดระวัง โดย 
การปลูกพืชตามแนวระดับหรือขวางความลาดเท และมีการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อการ 
ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรไดอ้ย่างยั่งยืน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการปลูก 
พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และสวนป่า 

3 :    ระดับปานกลาง   มีการสญูเสียดิน 5-15 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีผลท าให้ความอุดมสมบรูณข์องดินลดลงและ 
ผลผลติต่ า จึงควรมีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินทั้งวิธีพืชและวิธีกล  
เพื่อรักษาความอุดมสมบรูณ์ของดินและผลผลิตใหค้งอยู่ตลอดไป พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ใช้ 
ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไมย้ืนต้นและสวนป่า 

4 : ระดับรุนแรง   มีการสญูเสียดิน 15-20 ตันต่อไรต่อ่ปี พ้ืนท่ีนี้หากจะใช้ประโยชน์เพือ่การเกษตร 
จ าเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเคร่งครดั เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากร 
ดินเอาไว้ พ้ืนท่ีดังกล่าวส่วนใหญ่มคีวามลาดเทสูงและเป็นการใช้ประโยชน์ในการปลูก 
พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และสวนป่า 

5 :    ระดับรุนแรงมาก   มีการสญูเสียดินมากกว่า 20 ตันตอ่ไร่ต่อปี พื้นที่น้ีมักมีปรากฎการณช์ะล้างพังทลาย 
แบบมีร่องลึก (gully) โดยทั่วไปเปน็พ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรอย่าง 
ถาวร ควรกันไว้เป็นพ้ืนท่ีปลูกไม้ยนืต้นหรือป่า 

พื้นที่สูง (ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
1H : ระดับน้อยมาก   มีการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูงชันท่ียังคงสภาพ 

เป็นป่าไม้ธรรมชาติ จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไม้เพื่อป้องกันไม่ให้การชะล้าง 
พังทลายของดินเกิดขึ้น 

2H : ระดับน้อย   มีการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี พื้นที่น้ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูงชันท่ียังคงสภาพ 
เป็นป่าไม้ธรรมชาติ จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไม้เพื่อควบคุมไม่ให้การชะล้าง 
พังทลายของดินเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ 

3H : ระดับปานกลาง   มีการสูญเสียดิน 5-15 ตันต่อไร่ต่อปี พื้นที่น้ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูงชันใช้ประโยชน์ 
ในการปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และป่าเสื่อมโทรม  จึงควรมีมาตรการการ 
อนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินให้น้อยลง 

4H : ระดับรุนแรง   มีการสูญเสียดิน 15-20 ตันต่อไร่ต่อปี พื้นที่น้ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูงชันใช้ 
ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และป่าเสื่อมโทรม จึงควรมี 
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อลดการ 
ชะล้างพังทลายของดินให้น้อยลง 

5H : ระดับรุนแรงมาก   มีการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี พื้นที่น้ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูงชัน  
ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ และพืชสวน จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
อย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าอย่างเร่งด่วน เพื่อควบคุมการ ชะล้าง 
พังทลายของดินไม่ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
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            การประเมินมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสูญเสียของ
ดินทั้งระดับประเทศและระดับภาคร่วมกับข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของปริมาณธาตุอาหารในดินซึ่งคาดว่า
จะมีการสูญเสียไปกับตะกอนดินจากการชะล้างหน้าดิน ในที่นี้พิจารณาที่ระดับความลึก 0-25 เซนติเมตร  
มีรายละเอียดดังนี้  
      1) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ชั้นข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างและ 
ผลการวิเคราะห์ดินจากกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ปี พ.ศ. 2562 ที่ระดับความลึก 0-25 เซนติเมตร จ านวน 
72,302 จุดตัวอย่าง ประกอบด้วย ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ โดยการน าผลของปริมาณธาตุอาหารในดินมาท าการวิเคราะห์ตามหลักการทางสถิติ เพื่อคัดกรอง
เฉพาะข้อมูลที่อยู่ในช่วงค่าทางสถิติที่เหมาะสม และแบ่งข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในดินที่สูญเสียไปกับการชะล้าง
พังทลายของดิน ตามระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินทั้งระดับประเทศ และระดับภาค  
เปรียบกับข้อมูลแผนที่การสูญเสียดินของประเทศและแต่ละภูมิภาคเพื่อค านวณปริมาณธาตุอาหารที่สูญหายไป
กับตะกอนดินจากการชะล้างหน้าดิน (soil nutrients loss and recovery amount) หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไร่ 
หรือ ตันต่อไร่   

 ส าหรับปริมาณไนโตรเจนในดินที่ได้เกิดจากการค านวณปริมาณอินทรียวัตถุในดิน โดยปริมาณ
ไนโตรเจนในดินมีสัดส่วนประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของอินทรียวัตถุในดิน โดยค านวณจากสมการ  

  ปริมาณไนโตรเจนในดิน (%) =  ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) * 0.05        (2.8) 

     2) การประเมินมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์  
      (1) การประเมินมูลค่าการสูญเสียหน้าดินจากการชะล้างพังทลายของดิน โดยค านวณจาก
ปริมาณการสูญเสียดินที่ได้จากประเมิน  แล้วเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายหน้าดินในท้องตลาด โดยดินขนาด  
1 ลูกบาศก์เมตรมีน้ าหนัก 1.5 ตัน (บริษัท ยูโลจี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด, 2563) และราคาการซื้อขายดินเฉลี่ย 
212.68 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า, 2563) สามารถค านวณมูลค่าได้ดังนี้ 

  มูลค่าการสูญเสียหน้าดิน (บาท) ;   
  ปริมาณการสูญเสียดิน (ลบ.ม.) * ราคาซื้อขายดินถมที่ (บาทต่อลบ.ม.)                 (2.9) 

      (2) การประเมินมูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน (ธาตุอาหาร N P และ K) 
          การประเมินมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ของการสูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน  
โดยการค านวณจากข้อมูลปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่สูญเสียไปเทียบกับราคา
แม่ปุ๋ย ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน ประเมินจากราคาของปุ๋ยยูเรีย (46% N) ราคา 578 บาทต่อ 50 กิโลกรัม หรือราคา
กิโลกรัมละ 11.56 บาท ธาตุฟอสฟอรัส ประเมินจากราคาของปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (46% P2O2) ราคา 
875 บาทต่อ 50 กิโลกรัม หรือกิโลกรัมละ 17.50 บาท และธาตุโพแทสเซียม ประเมินจากราคาของปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ (60% K2O) ราคา 747 บาทต่อ 50 กิโลกรัม หรือราคากิโลกรัมละ 14.94 บาท (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2563) แล้วค านวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการสูญเสียธาตุอาหารหลักของพืชในดิน
ของแต่ละระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินในประเทศและแต่ละภูมิภาค ค านวณมูลค่า ดังนี้ 

  มูลค่าธาตุอาหารในดินที่สูญเสีย (บาท) ;  

  ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสีย (กิโลกรัม) * ราคาต่อหน่วยธาตุอาหาร (บาทต่อกิโลกรัม)    (2.10) 
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สถำนกำรณ์ 

กำรชะล้ำงพงัทลำยของดนิ 

ในประเทศไทย 
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 สถานการณ์การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 
ความแปรปรวนของธรรมชาติและกิจกรรมมนุษย์ อาทิ การรุกล้ าพื้นที่ป่า การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การใช้ที่ดิน 
ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทรัพยากรน้ า และ
เศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและพื้นที่เกษตรกรรมที่ขาดการอนุรักษ์ดินและน้ า  
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความแปรปรวนของธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ก่อให้เกิดความรุนแรงและผลกระทบ 
ที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศต่างๆ ของประเทศไทย  จากการประเมินค่าการสูญเสียดินในภาพรวม 
ทั้งประเทศโดยใช้สมการการสูญเสียดินสากล พบว่า เนื้อที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณการสูญเสียดิน 
อยู่ในระดับน้อย (0 - 2 ตันต่อไร่ต่อปี) พบกระจายครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 75.62 ของเนื้อที่
ทั้งหมดของประเทศ รองลงมาเป็นการสูญเสียดินในระดับปานกลาง และระดับรุนแรง (ตารางที่ 3.1) ซึ่งพบใน
บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคใต้  (ภาพที่ 3.1) 
 เมื่อพิจารณาตามสภาพพื้นที่ของประเทศไทย เนื้อที่ทั้งหมด 320.69 ล้านไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ 
คือ พื้นที่ราบและพื้นที่สูง  โดยพื้นที่ราบ (ความลาดชัน < 35 เปอร์เซ็นต์) มีเนื้อที่ประมาณ 217.88 ล้านไร่  และ
พื้นที่สูง (ความลาดชัน > 35 เปอร์เซ็นต์) มีเนื้อที่ประมาณ 102.81 ล้านไร่  ทั้งสองพื้นที่มีแนวโน้มของความ
รุนแรงของการสูญเสียดินคล้ายกัน โดยมีสัดส่วนของระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินในระดับน้อย (0-2 ตัน
ต่อไร่ต่อปี) โดยพื้นที่ราบมีเนื้อที่การสูญเสียดินสูงกว่าพื้นที่สูง  ส าหรับระดับการสูญเสียดินที่มากกว่า 2 ตันต่อไร่ 
จะเห็นว่า พื้นที่ราบมเีนื้อที่รวม 45,075,155 ไร่ หรือร้อยละ 14.06 ของพื้นที่ทั้งประเทศ  ในขณะที่พื้นที่สูงมีเนื้อ
ที่รวม 33,099,261 ไร่ หรือร้อยละ 10.32 ของพื้นที่ทั้งประเทศ (ตารางภาคผนวกที่ 9) พบว่า พื้นที่สูงมีสัดส่วน
ของเนื้อที่ที่จะเกิดการสูญเสียของดินมากกว่าพื้นที่ราบในระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก และระดับรุนแรงมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.71 และ 2.46 ของเนื้อทั้งหมดของพื้นที่สูง ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2  
 
   
 

บทท่ี  สถำนกำรณ์ 
กำรชะลำ้งพังทลำยของดนิ 

ในประเทศไทย 

“ 

“ 
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ตารางที่ 3.1 เนื้อที่การสูญเสียดนิในประเทศไทย  

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน ปริมาณการสูญเสียดิน 
(ตันต่อไรต่่อป)ี 

เนื้อท่ี 
ไร ่ ร้อยละ 

การสูญเสียดินน้อย 0 - 2        242,522,477  75.62  
การสูญเสียดินปานกลาง 2 - 5         46,047,597  14.36  
การสูญเสียดินรุนแรง 5 - 15         18,689,342   5.83  
การสูญเสียดินรุนแรงมาก 15 - 20           3,182,944   0.99  
การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด > 20         10,254,533   3.20  

เนื้อท่ีรวม        320,696,893 100.00 
 

ตารางที่ 3.2 เนื้อที่การสูญเสียดินตามสภาพพื้นที่ราบและพื้นที่สูงในประเทศไทย 
 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน ปริมาณการสูญเสียดิน 
(ตันต่อไรต่่อป)ี 

เนื้อท่ี 
ไร ่ ร้อยละ 

พื้นที่ราบ (ท่ีราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 

ช้ัน 1 การสูญเสียดินน้อย 0 - 2 172,808,023  53.89 
ช้ัน 2 การสูญเสียดินปานกลาง 2 - 5   29,087,277  9.07 
ช้ัน 3 การสูญเสียดินรุนแรง 5 - 15   12,717,861  3.97 
ช้ัน 4 การสูญเสียดินรุนแรงมาก 15 - 20       905,762  0.28 
ช้ัน 5 การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด > 20     2,364,255  0.74 

เนื้อท่ีรวม 217,883,178  67.94 
พื้นที่สูง (ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ัน 1H การสูญเสียดินน้อย 0 - 2 69,714,454 21.74 
ช้ัน 2H การสูญเสียดินปานกลาง 2 - 5 16,960,320 5.29 
ช้ัน 3H การสูญเสียดินรุนแรง 5 - 15 5,971,481 1.86 
ช้ัน 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก 15 - 20 2,277,182 0.71 
ช้ัน 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด > 20 7,890,278 2.46 

เนื้อท่ีรวม 102,813,715 32.06 
เนื้อท่ีทั้งประเทศรวม 320,696,893 100.00 

แผนที่แสดงในภาพภาคผนวกที่ 1 
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ภาพที่ 3.1 แผนที่การสูญเสยีดนิของประเทศไทย 
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         การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่แต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน เนื่องมาจากความแปรปรวนของ
ธรรมชาติและกิจกรรมมนุษย์ ท าให้เกิดความรุนแรงของระดับการสูญเสียของดินที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  

   
          ภาคเหนือ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 106,027,680 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.06 ของเนื้อที่ 

ทั้งประเทศ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด คือ ก าแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และพะเยา สภาพภูมิประเทศของ
ภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีความลาดชันสูงและเป็นภูเขาสูงที่เอ้ือต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน   
จากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  ในขณะที่เกษตรกรขาดที่ดินท ากิน ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจสังคม 
เกษตรกรจึงมีความต้องการเพิ่มพื้นที่ท าการเกษตรเพื่อยังชีพและค้าขายเพื่อเพิ่มรายได้   ท าให้บางพื้นที่มีการ 
รุกล้ าพื้นที่ป่าและลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพื่อท าการเกษตร  โดยมีการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม เช่น การใช้พื้นที่ที่
มีความลาดชันสูงส าหรับปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผัก  และขาด
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า และปรับปรุงบ ารุงดินอย่างเหมาะสมและถูกวิธี    

 จากการประเมินการสูญเสียดินในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนใหญ่มีการสูญเสียดินอยู่ในระดับน้อย  
(0 - 2 ตันต่อไร่ต่อปี) หรือคิดเป็นร้อยละ 71.47 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค  รองลงมา คือ ระดับปานกลาง  
(2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) ส่วนระดับรุนแรงและรุนแรงมากที่สุดมีเนื้อที่ใกล้เคียงกัน และจะเห็นว่า การสูญเสียดิน
มากกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี มีเนื้อที่รวม 30,244,419 ไร่ หรือร้อยละ 28.52 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค (ตารางที่ 3.3 
และภาพที่ 3.2) พบในพื้นที่ตอนบนของภาคบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ น่าน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่การสูญเสียดินมากที่สุด 

  เมื่อพิจารณาระดับการสูญเสียดินตามสภาพพื้นที่ราบและพื้นที่สูง (ตารางที่ 3.4) ซึ่งมีเนื้อที่ 
คิดเป็นสัดส่วนของเนื้อที่ทั้งหมดของภาคเท่ากับร้อยละ 44.44 และ 55.56 ตามล าดับ  โดยทั้งสองพื้นที่มีสัดส่วน
เนื้อที่ของการสูญเสียดินสูงสุดที่ระดับความรุนแรงในระดับน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) และมีเนื้อที่ใกล้เคียงกัน 
เช่นเดียวกับการสูญเสียดินระดับรุนแรง (5-15 ตันต่อไรต่อปี) แต่จะเห็นว่า การสูญเสียดินที่ระดับปานกลาง (2-5 
ตันต่อไร่ต่อปี) ระดับรุนแรงมาก (15-20 ตันต่อไร่ต่อปี)  และรุนแรงมากที่สุด (>20 ตันต่อไร่ต่อปี) ในพื้นที่สูงมี
สัดส่วนของเนื้อที่การสูญเสียดินสูงกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ราบ  โดยในพื้นที่ราบจังหวัดก าแพงเพชร มีพื้นที่ที่มี 
การสูญเสียดินมากกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี สูงสุด รองลงมาคือ จังหวัดพิษณุโลกและอุทัยธานี ตามล าดับ ส่วนใน
พื้นที่สูง พบว่า จังหวัดน่านมีพื้นที่การสูญเสียดินสูงสุด รองลงมา คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงราย  

 จะเห็นได้ว่า ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในสภาพพื้นที่ไม่มีพืชปกคลุมหรือเขาหัวโล้น ยิ่งส่งผล
ท าให้เกิดการชะล้างและไหลบ่าของหน้าดินจ านวนมาก สภาพพื้นที่เป็นร่องลึกโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชัน
สูง และในช่วงเวลาฝนตกชุก ดินอุ้มน้ ามากจนเกินไปท าให้มีการชะล้างพังทลายรุนแรงมากจนเกิด “ดินถล่ม” 
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในวงกว้าง ระบบนิเวศน์เสื่อมโทรม  ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  สูญเสียหน้าดิน
และธาตุอาหาร ดินเกิดการไหลบ่าจากพื้นที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ า เกิดเป็นตะกอนดินทับถมซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กบั
บ้านเรือนประชาชน   พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูเพาะปลูก  อีกทั้ง เกิดสภาพตื้นเขิน
และตะกอนขุ่น เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ า ห้วย ล าน้ า แม่น้ าสายหลัก กระจายไปทั่วพื้นที่ลุ่มน้ า 
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ท าลายชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความ
สิ้นเปลืองและมีค่าใช้จ่ายสูงในการฟื้นฟูให้กลับคืนดังเดิม  ซึ่งเหตุการณ์ดินถล่มในภาคเหนือเกือบทุกจังหวัด 
ในช่วงฤดูฝน ปัญหาดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลัน เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปี 
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ตารางที่ 3.3 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคเหนือ  
 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน ปริมาณการสูญเสียดิน 
(ตันต่อไรต่่อป)ี 

เนื้อท่ี 
ไร ่ ร้อยละ 

การสูญเสียดินน้อย 0 - 2         75,783,261       71.47 
การสูญเสียดินปานกลาง 2 - 5         17,597,265        16.60 
การสูญเสียดินรุนแรง 5 - 15           5,789,352         5.46 
การสูญเสียดินรุนแรงมาก 15 - 20           1,530,041          1.44  
การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด > 20           5,327,761         5.02 

เนื้อท่ีรวม        106,027,680  100.00 
 

 
 
ตารางที่ 3.4 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคเหนือตามสภาพพื้นที่ราบและพื้นที่สูง 
 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน เนื้อท่ี 
ไร ่ ร้อยละ 

พื้นที่ราบ (ท่ีราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ัน 1 การสูญเสียดินน้อย 37,118,679 35.01 
ช้ัน 2 การสูญเสียดินปานกลาง 5,842,347 5.51 
ช้ัน 3 การสูญเสียดินรุนแรง 3,033,372 2.86 
ช้ัน 4 การสูญเสียดินรุนแรงมาก 213,686 0.20 
ช้ัน 5 การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด 913,515 0.86 

เนื้อท่ีรวม 47,121,599 44.44 
พื้นที่สูง  (ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ัน 1H การสูญเสียดินน้อย   38,664,582  36.47 
ช้ัน 2H การสูญเสียดินปานกลาง   11,754,918  11.09 
ช้ัน 3H การสูญเสียดินรุนแรง     2,755,980  2.60 
ช้ัน 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก     1,316,355  1.24 
ช้ัน 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด     4,414,246  4.16 

เนื้อท่ีรวม   58,906,081  55.56 
เนื้อท่ีรวมทั้งภาค  106,027,680  100.00 

แผนที่แสดงในภาพภาคผนวกที ่2 
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ภาพที่ 3.2 แผนที่การสูญเสียดินของภาคเหนือ 
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“ 

“ 

           การป้องกันและแก้ไขสภาพปัญหา
ดังกล่าว ควรเร่งฟื้นฟูปรับปรุงสภาพดินที่เสื่อม
โทรม  เลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่าง
เข้มข้นและเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เพื่อช่วย
ลดปัญหาการชะล้างของดินในพื้นที่ลาดชันได้  
เช่น การท าคูรับน้ ารอบขอบเขา ขั้นบันไดดิน 
และปลูกพืชตามแนวระดับและมีทางเบนน้ าออก
จากแปลงสู่สระเก็บกักน้ าที่ถูกต้อง  การปลูก
หญ้าแฝกเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อรักษาหน้าดินชะลอ
การไหลของน้ าในพื้นที่เกษตรกรรมไม่ให้เกิด 
การกัดเซาะและช่วยเก็บรักษาน้ าไว้ในดิน สิ่ง
ส าคัญอีกประการ คือ การสร้างการรับรู้ให้
ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น และผลักดันการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน และเครือข่ายให้เกิดความหวงแหนผืนป่า  
ท าการเกษตรควบคู่ ไปกับการดูแลรักษาป่า 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันของคน
กับธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป 
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         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีเนื้อที่ทั้งหมด 105,533,961 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 32.91 ของเนื้อที่ประเทศ ครอบคลุม
พื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
ชัยภูมิ ยโสธร นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร 
สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี 
มุกดาหาร หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ และ 
บึงกาฬ สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
สูงและลูกคลื่นลอนลาด ท าให้เกิดความรุนแรง
ของการชะล้างพังทลายของดินแตกต่างกัน 
ในแต่ละพื้นที่  ในอดีตมากกว่า 50 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากระบบนิเวศ
ป่าไม้เพื่อท าการเกษตรโดยเฉพาะระบบเกษตรเชิงเดี่ยวและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา อีกทั้งยังมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณสูง ท าลายความสมดุลของ 
ธาตุอาหาร ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นท าให้มีความต้องการท าการเกษตรเพื่อค้าขายมากขึ้น เกิดการ 
บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มข้ึน   

 จากการประเมินการสูญเสียดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ภาพรวมของระดับ
ความรุนแรงการสูญเสียดินคล้ายคลึงกันกับภาคเหนือ ส่วนใหญ่มีความรุนแรงของการสูญเสียดินอยู่ในระดับน้อย  
(0- 2 ตันต่อไร่ต่อปี) คิดเป็นร้อยละ 81.60 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค (ตารางที่ 3.5)  รองลงมา คือ ระดับ 
ปานกลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) และระดับรุนแรง (5-15 ตันต่อไร่ต่อปี) ร้อยละ 11.46 และ 5.34 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ของภาค ตามล าดับ และพบพื้นที่มีการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของเนื้อที่
ทั้งหมดของภาค ซึ่งพบในพื้นที่มีความลาดชันของจังหวัดเลย และบางส่วนของจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา  
ดังแสดงในภาพที่ 3.3 ทั้งนี้ จะเห็นว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการสูญเสียดินมากกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี  
มีเนื้อที่รวม 19,413,429 ไร่ หรือร้อยละ 18.39 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค โดยจังหวัดเลยมีพื้นที่และสัดส่วน 
การสูญเสียดินสูงสุด 
 
ตารางที่ 3.5 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน ปริมาณการสูญเสียดิน 
(ตันต่อไรต่่อป)ี 

เนื้อท่ี 
ไร ่ ร้อยละ 

การสูญเสียดินน้อย 0 - 2         86,120,532        81.60  
การสูญเสียดินปานกลาง 2 - 5         12,096,270        11.46  
การสูญเสียดินรุนแรง 5 - 15           5,640,647         5.34  
การสูญเสียดินรุนแรงมาก 15 - 20             349,607         0.33  
การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด > 20           1,326,905         1.26  

เนื้อท่ีรวม 105,533,961 100.00 
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ภาพที่ 3.3 แผนที่การสูญเสียดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางที่ 3.6) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ 
ที่มีความลาดชันน้อยกว่า 35  เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 88.58 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ 
ล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา  ในขณะที่พื้นที่สูงที่เป็นภูเขาและที่ลาดหุบเขา ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ มีเพียงร้อยละ 11.42 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค เมื่อพิจารณาระดับการสูญเสียดินตามสภาพพื้นทีร่าบ
และพื้นที่สูง พบว่า พื้นที่ราบส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินที่ระดับน้อยซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 
74.01  รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง และจะเห็นว่า มีการสูญเสียดินมากกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี 
มีเนื้อที่รวมประมาณ 15,372,833 ไร่ (ร้อยละ 14.55 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค) โดยพบมากที่สุดใน จังหวัด
อุดรธานี รองลงมาคือ จงัหวัดเลย และหนองบัวล าภู  ตามล าดับ  

 ส าหรับในพื้นที่สูง ส่วนใหญ่มีความรุนแรงของการสูญเสียดินในระดับน้อยเช่นเดียวกันกับพื้นที่ราบ
โดยมีเนื้อที่ประมาณ 8 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.59 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค ซึ่งสัดส่วนของแต่ละระดับความ
รุนแรงของการสูญเสียดินอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าพื้นที่ราบ เมื่อพิจารณาระดับการสูญเสียดินที่มากกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี 
มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,040,596 ไร่ (ร้อยละ 3.83 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยที่มีการ
สูญเสียดินสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 32.60 ของเนื้อที่จังหวัด หรือร้อยละ 57.62 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาพในพื้นที่สูง 
รองลงมา คือ จังหวัดมุกดาหาร และชัยภูมิ ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3.6 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามสภาพพื้นที่ราบและพื้นที่สูง 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน 
เนื้อท่ี* 

ไร ่ ร้อยละ 
พื้นที่ราบ (ท่ีราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ัน 1 การสูญเสียดินน้อย   78,110,594  74.01 
ช้ัน 2 การสูญเสียดินปานกลาง   10,272,670  9.73  
ช้ัน 3 การสูญเสียดินรุนแรง     4,648,269  4.40 
ช้ัน 4 การสูญเสียดินรุนแรงมาก         88,848  0.08 
ช้ัน 5 การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด       363,046  0.34 

เนื้อท่ีรวม   93,483,427 88.58 
พื้นที่สูง (ภูเขาและทีล่าดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ัน 1H การสูญเสียดินน้อย     8,009,938  7.59 
ช้ัน 2H การสูญเสียดินปานกลาง     1,823,600  1.73 
ช้ัน 3H การสูญเสียดินรุนแรง       992,378  0.94 
ช้ัน 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก       260,759  0.25 
ช้ัน 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด       963,859  0.91 

เนื้อท่ีรวม   12,050,534 11.42 
เนื้อท่ีรวมทั้งภาค 105,533,961 100.00 

แผนที่แสดงในภาพภาคผนวกที่ 3 
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ปัญหาที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด กา รสูญ เสี ย ดิ น ใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือการใช้ที่ดินผิดประเภท ขาด
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างถูกวิธีและการปรับปรุง
บ ารุงดินที่เหมาะสม  นอกจากธาตุอาหารในดินส่วนหนึ่ง
จะลดลงจากการดูดใช้ของพืชชนิดต่างๆ แล้วการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวที่ต้องการธาตุอาหารสูงและมีการไถเปิดหน้าดิน
ทุกปี ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการสูญเสียปริมาณธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงขึ้นด้วย   นอกจากนี้   
การคาดการณ์ความเสื่อมโทรมของดินที่มีสาเหตุจาก 
การสูญเสียดินในภาคนี้   ในอนาคตมีแนวโน้มการเกิดที่
รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่มีความลาดชันสูง 
พื้นที่มีสิ่ งปกคลุมหน้าดินน้อย  ซึ่ งความรุนแรงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามรูปแบบและการจัดการ
เพื่อการใช้ที่ดิน เช่น เกิดการกัดเซาะหน้าดินเป็นร่องใน
พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง  อีกทั้ง เกิดสภาพตื้นเขินและ
ตะกอนขุ่น มีการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ า ห้วย  
ล าน้ า และแม่น้ าสายหลัก แนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จ าเป็นจะต้องทราบว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดการสูญเสียดิน แล้วจึงก าหนดมาตรการหรือแผนการใช้
ที่ดินออกมาควบคุมกับพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ได้ 

“ 

“ 
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             ภาคกลางมีเนื้อที่ทั้งหมด 12,691,785 ไร่ หรือร้อยละ 3.96  ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี และอ่างทอง   สภาพภูมิประเทศของภาคกลางมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ตอนบนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า
และที่ราบลูกฟูก (เนินเขาสลับกับที่ราบ) ส่วนตอนล่างเป็นที่ราบกว้างที่เกิดจากการทับถมของตะกอน และเกิดเป็นดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเจ้าพระยา ด้วยลักษณะดังกล่าวท าให้อัตราการสูญเสียดินของภาคกลางน้อยกว่าภาคอ่ืนๆ 
          การเกิดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่นี้ ส่วนใหญ่เกิดจากรูปแบบของการปลูกพืช 
ที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน ต้องใช้เคร่ืองมือในการเตรียมดิน การไถพรวนดิน 
ท าให้โครงสร้างดินถูกท าลายดินแตกกระจายซึ่งง่ายต่อการถูกพัดพาไปกับน้ า  ประกอบกับไม่มีการป้องกันที่ดี  
ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ า พื้นดินขาดสิ่งปกคลุม ผิวหน้าดินได้รับการปะทะกับฝนและลมโดยตรง ท าให้เกิดการ
พัดพาไปได้ง่ายและมากขึ้น นอกจากนั้นการขยายตัวและการหดตัวของอนุภาคดินเหนียวเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของ
การถูกพัดพาไปกับน้ า 

               จากการประเมินการสูญเสียดินในพื้นที่ภาคกลาง พบว่า ภาพรวมของระดับความรุนแรง
ของการสูญเสียดินส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) คิดเป็นร้อยละ 88.42 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค 
(ตารางที่ 3.7) รองลงมา เป็นระดับปานกลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) ร้อยละ 9.75 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค ซึ่ง
กระจายทั่วทุกพื้นที่ของภาคกลาง  และพื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินมากกว่า 2  ตันต่อไร่ต่อปี  โดยมีเนื้อที่รวม
ประมาณ 1,470,307 ไร่ หรือร้อยละ 11.58 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค  พบมากในพื้นที่มีความลาดชันสูง 
ของจังหวัดสระบุรี  ลพบุรี และชัยนาท ดังแสดงในภาพที่ 3.4   

  
ตารางที่ 3.7 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคกลาง 

ชั้นความรนุแรงของการสูญเสียดิน ปริมาณการสูญเสียดิน 
(ตันต่อไร)่ 

เนื้อที่ 
ไร ่ ร้อยละ 

การสูญเสียดินน้อย 0 - 2  11,221,478   88.42  
การสูญเสียดินปานกลาง 2 - 5  1,237,840   9.75  
การสูญเสียดินรุนแรง 5 - 15  168,934   1.33  
การสูญเสียดินรุนแรงมาก 15 - 20  12,867   0.10  
การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด > 20  50,666   0.40  

เนื้อที่รวม 12,691,785 100.00 
 
 เมื่อพิจารณาปริมาณการสูญเสียดินตามสภาพพื้นที่ (ตารางที่ 3.8) พื้นที่ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 ของ
เนื้อที่ทั้งหมดของภาค  เป็นพื้นที่ราบ ส่วนพื้นที่สูงที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเพียงร้อยละ 7.75  จึงท า
ให้มีสัดส่วนปริมาณการสูญเสียดินน้อย  และมีพื้นที่ของความรุนแรงของการสูญเสียดินสูงสุดในระดับน้อย (0-2 ตันต่อ
ไร่) เพียงร้อยละ 4.25 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค   ในขณะที่พื้นที่ราบมีความรุนแรงการสูญเสียดินสูงสุดที่ระดับน้อย
เช่นเดียวกัน แต่มีสัดส่วนสูงกว่ามากถึงร้อยละ 84.16 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค รองลงมาเป็นระดับปานกลาง 
และระดับรุนแรง ส่วนที่ระดับรุนแรงมาก และระดับรุนแรงมากที่สุดพบในสัดส่วนต่ าใกล้เคียงกันกับในพื้นที่สูง 
ส่วนใหญ่พบในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และชัยนาท ดังแสดงในภาพที่ 3.4 
 
 



78 

  
  

ตารางที่ 3.8 เนื้อทีก่ารสูญเสียดินในภาคกลางตามสภาพพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูง 
 
ชั้นความรนุแรงของการสูญเสียดิน เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
พื้นที่ราบ (ที่ราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 

ชั้น 1 การสูญเสียดินน้อย   10,681,575  84.16 
ชั้น 2 การสูญเสียดินปานกลาง       848,677  6.69 
ชั้น 3 การสูญเสียดินรุนแรง       152,272  1.20 
ชั้น 4 การสูญเสียดินรุนแรงมาก          9,403  0.07 
ชั้น 5 การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด         16,520  0.13 

เนื้อที่รวม   11,708,447 92.25 
พื้นที่สูง (ภูเขาและทีล่าดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 

ชั้น 1H การสูญเสียดินน้อย 539,903 4.25 
ชั้น 2H การสูญเสียดินปานกลาง 389,163 3.07 
ชั้น 3H การสูญเสียดินรุนแรง 16,662 0.13 
ชั้น 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก 3,464 0.03 
ชั้น 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด 34,146 0.27 

เนื้อที่รวม 983,338 7.75 
เนื้อที่รวมทั้งภาค 12,691,785 100.00 

แผนที่แสดงในภาพภาคผนวกที ่4 
 

ผลกระทบจากการเกิดการสูญเสียดินในพื้นที่ภาคกลาง ท าให้ดินเสื่อมโทรม ผลผลิตตกต่ า แต่ในบาง
พื้นที่ของภาคกลางไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมในพื้นที่ (on-site) เท่านั้น  ผลกระทบจากตะกอนที่พัดพามา
จากทางภาคเหนือส่งผลทั้งทางบวกและลบต่อพื้นที่ภาคกลางได้  กล่าวคือ ตะกอนพัดพาขนาดเล็กที่แขวนลอยมา
กับน้ าประกอบด้วย  แร่ธาตุที่หลากหลาย รวมถึงอินทรียสารท าให้พื้นที่ที่เกิดการตกตะกอนและทับถมมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น ส่วนปริมาณตะกอนที่ไหลลงสู่ทะเล ทับถมบริเวณปากแม่น้ า จะช่วยลดการกัดเซาะของพื้นที่ชายฝั่ง
ได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันหากตะกอนที่ทับถมมีสารเคมีปนเปื้อน ก็อาจส่งผลกระทบการสะสมในพื้นที่ได้เช่นกัน  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

            แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการสูญเสียดินในพื้นที่ภาคกลาง 
ควรมีการฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดินที่เสื่อม
โทรม มีการปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชต่าง
ชนิดบนพื้นที่เดียวกัน ขวางความชันของ
พื้นที่ หรือตามแนวระดับเป็นแถบโดย
สลับหมุนเวียนกันไป  

 

“ 

“ 
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ภาพที่ 3.4 แผนที่การสูญเสียดินของภาคกลาง 
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            ภาคตะวันตก มีเนื้อที่ทั้งหมด 28,804,855 ไร่ หรือร้อยละ 8.98 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ 
ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
และสุพรรณบุรี  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับหุบเขาที่ค่อนข้างชันและแคบ เนื่องจากการ  
กัดเซาะของแม่น้ าล าธาร  และประกอบด้วย เขตเทือกเขาซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า และเขตที่
ราบลุ่มแม่น้ า ที่ราบชายฝั่งทะเล  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและมีความลาดชันส่งผลให้เกิดการชะล้าง
พังทลายของดินได้ง่าย ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรท าให้ความต้องการพื้นที่ท ากินเพิ่มขึ้น  ซึ่งภาค
ตะวันตกมีชนกลุ่มน้อยจ านวนมากอาศัยอยู่ตามแนวเขตชายแดน จึงเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและ
ท าการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืชไร่และไม้ผล โดยขาดการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมท าให้การชะล้าง
พังทลายของดินรุนแรงขึ้น  เกิดการสูญเสียหน้าดินและแร่ธาตุอาหารในดิน ส าหรับพื้นที่ เนินเขาและ 
ที่ราบ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น อ้อย สับปะรด มันส าปะหลังอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานโดยขาดการ
อนุรักษ์ดินและน้ า และการปรับปรุงบ ารุงดินที่เหมาะสม ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตทางการ
เกษตรลดลง ส่งผลต่อการลดลงของรายได้ เกิดปัญหาหนี้สิน และความยากจน ตามมา 
 จากการประเมินการสูญเสียดินในภาคตะวันตก พบว่า ระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินอยู่ที่ระดับ
น้อย (<2 ตันต่อไร่ต่อปี) เช่นเดียวกับภาคอ่ืนๆ โดยมีสัดส่วนของเนื้อที่ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 79.08 กระจาย
ครอบคลุมทุกจังหวัด  รองลงมา คือ ระดับปานกลางสูญเสียดิน (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) ดังแสดงในตารางที่ 3.9 และ
มีปริมาณการสูญเสียดินมากกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี มีเนื้อที่ประมาณ 6,025,883 ไร่ หรือร้อยละ 20.91 ของเนื้อที่
ทั้งหมดของภาค  ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ที่มีความลาดชันในจังหวัดกาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี 
และบางพื้นที่ของสุพรรณบุรี  ดังแสดงในภาพที่ 3.5 
 
ตารางที่ 3.9 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคตะวันตก 

ชั้นความรนุแรงของการสูญเสียดิน ปริมาณการสูญเสียดิน 
(ตันต่อไร่ต่อป)ี 

เนื้อที่ 
ไร ่ ร้อยละ 

การสูญเสียดินน้อย 0 - 2         22,778,972        79.08  
การสูญเสียดินปานกลาง 2 - 5           4,255,297        14.77  
การสูญเสียดินรุนแรง 5 - 15           1,277,310         4.43  
การสูญเสียดินรุนแรงมาก 15 - 20             139,134         0.48  
การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด > 20             354,142         1.23  

เนื้อที่รวม   28,804,855 100.00 
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ภาพที่ 3.5 แผนที่การสูญเสียดินของภาคตะวันตก 
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เมื่อพิจารณาปริมาณการสูญเสียดินตามสภาพพื้นที่ในพื้นที่ราบและพื้นทีสู่ง (ตารางที่ 3.10)  ซึ่งมีสัดส่วนของ
พื้นที่เท่ากับร้อยละ 57.77 และ 42.23 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค ตามล าดับ  ทั้ง 2 พื้นที่มีเนื้อที่ของความรุนแรงของ
การสูญเสียดินสูงสุดในระดับน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี)  โดยพื้นที่ราบมีสัดส่วนต่ ากว่าพื้นที่สูง  และพบว่า ในพื้นที่ราบ 
ที่มีการสูญเสียดินมากกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี มีเนื้อที่รวมประมาณ 3,370,270 ไร่ (ร้อยละ 11.69 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ของภาค) ส่วนใหญ่พบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบางพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ในขณะที่พื้นสูง
ที่มีการสูญเสียดินมากกว่า 2 ตันต่อไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวมประมาณ 2,655,613 ไร่ (ร้อยละ 9.21 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ของภาค) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  และบางส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสุพรรณบุรี  
 

ตารางที่ 3.10 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคตะวันตกตามสภาพพื้นที่ราบและพื้นที่สูง 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน เนื้อท่ี* 
ไร ่ ร้อยละ 

พื้นที่ราบ (ท่ีราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ัน 1 การสูญเสียดินน้อย   13,269,933  46.07 
ช้ัน 2 การสูญเสียดินปานกลาง     2,174,651  7.55 
ช้ัน 3 การสูญเสียดินรุนแรง     1,000,229  3.47 
ช้ัน 4 การสูญเสียดินรุนแรงมาก         52,844  0.18 
ช้ัน 5 การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด       142,546  0.49 

เนื้อท่ีรวม    16,640,203 57.77 
พื้นที่สูง (ภูเขาและทีล่าดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 

ช้ัน 1H การสูญเสียดินน้อย     9,509,039  33.01 
ช้ัน 2H การสูญเสียดินปานกลาง     2,080,646  7.22 
ช้ัน 3H การสูญเสียดินรุนแรง       277,081  0.96 
ช้ัน 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก         86,290  0.30 
ช้ัน 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด       211,596  0.73 

เนื้อท่ีรวม   12,164,652 42.23 
เนื้อท่ีรวมทั้งภาค   28,804,855 100.00 

แผนที่แสดงในภาพภาคผนวกที ่5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควรมีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เพื่อป้องกันการชะล้าง
ของดินในพื้นที่ลาดชัน เช่น การท าคูรับน้ ารอบขอบเขา ขั้นบันไดดิน
ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก ปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเท 
ปลูกพืชคลุมดิน การท าคันดิน การฟื้นฟูปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม 
ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเกิด
ความความหลากหลายแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  ตลอดจนสร้าง 
การรับรู้ให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา 
การสูญเสียดิน และผลักดันการมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่าย
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและป่าไม้ ท าการเกษตรคู่ไปกับ 
การดูแลรักษาป่า และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

 

“ 

“ 
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             ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกและภาคใต้มีลักษณะคล้ายกัน ประกอบด้วย ที่ราบ
ชายฝั่งทะเลน้ าทะเลเข้าถึงและปกคลุมไปด้วยปา่ชายเลนและป่าโกงกาง ที่ราบแม่น้ า ตะพักล าน้ า พื้นที่ลูกคลืน่ทัง้
แบบลอนลาดและลอนชัน เนินเขา และเทือกเขา มีแม่น้ าขนาดสั้นหลายสายไหลผ่านพื้นที่ อีกทั้งมีสภาพ
ภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะปริมาณฝนที่ค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ จึงท าให้ทรัพยากรดินเกิด
ความเสี่ยงต่อการถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย รวมทั้งได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก 
และดินถล่มตามมา 
    ในสภาพพื้นที่ลูกคลื่นทั้งแบบลอนลาดและลอนชัน เนินเขา และเทือกเขา ส่งเสริมให้เกิด 
การชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย ประกอบกับบางพื้นที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อท าการเกษตรโดยขาดการ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม ยิ่งส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายที่รุนแรงเพิ่มขึ้นจนเกิดดินถล่ม ส่งผลกระทบ 
ในวงกว้าง  ตะกอนดินไหลลงสู่แหล่งน้ า และแม่น้ า ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขินจนไม่สามารถรับน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้ง ในพื้นที่ที่ราบชายฝั่งทะเลที่ขาดป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่เหมาะสมท าให้ผิวหน้าดินถูกกัดเซาะ
พังทลายได้ง่าย ระบบนิเวศถูกท าลาย เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก 
    ภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรแคบและยาว ถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองฝั่ง คือ อ่าวไทยทางฝั่ง
ตะวันออกและทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยทิวเขาที่เป็นแกนของคาบสมุทรและที่ราบชายฝัง่ทะเล
ที่ลาดลงสู่ทะเลทั้งสองฝั่ง โดยที่ราบด้านชายฝั่งตะวันออกกว้างกว่าทางฝั่งตะวันตก ชายฝั่งตะวันออกเป็นชายฝัง่ที่
ราบเรียบและยกตัวสูงมีหาดทรายสวยงามหลายแห่ง ส่วนชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเลจมตัวท าให้ฝั่ง
ทะเลขรุขระเว้าๆ แหว่งๆ มีเกาะใหญ่น้อยเป็นจ านวนมาก เนื่องจากภาคตะวันออกและภาคใต้มีลักษณะ 
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยๆ มีชายฝั่งทะเล จึงท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อท าการเกษตร
และสร้างที่อยู่อาศัย ท าให้ดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวท าให้เกิดดินถล่มได้ง่าย  อีกทั้ง บริเวณที่มีชั้นดินหนาวางตัวอยู่
ตามเชิงเขาที่มีความลาดเอียงสูงหรือเป็นหน้าผาดินและบริเวณพื้นที่ที่มีการทับถมของกิ่งไม้ต้นไม้แห้ง ถูกน้ าพัด
พามาสะสมขวางทางน้ าเนื่องจากหากเกิดฝนตกหนัก เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดตลิ่งพังในช่วงฤดูน้ าหลาก
จะท าให้ตลิ่งพังและเกิดดินถล่ม (landslide) โดยบริเวณที่เกิดดินถล่ม โครงสร้างของชั้นดินบริเวณนั้นเสียสมดุล
เป็นเหตุให้เกิดดินถล่มซ้ าได้ 
  เมื่อพิจารณาการสูญเสียดินในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 23,441,619 ไร่ หรือร้อย
ละ 7.31 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 
นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสระแก้ว  และจากผลการประเมินการสูญเสียดิน (ภาพที่ 3.6 
และตารางที่ 3.11)  พบว่า เนื้อที่ของความรุนแรงของการสูญเสียดินสูงสุดในระดับน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) 
ครอบคลุมเนื้อที่ร้อยละ 78.52 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค พบกระจายทั่วทุกจังหวัด รองลงมา คือ ระดับความ
รุนแรงปานกลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) และระดับรุนแรง (5-15 ตันต่อไร่ต่อปี) ส่วนระดับที่รุนแรงมากถึงมากที่สุด 
(>15 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่ในแต่ละระดับน้อยกว่าร้อยละ 1 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค และพบว่า พื้นที่มีการ
สูญเสียดินมากกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี รวมเนื้อที่ประมาณ 5,035,462 ไร่ หรือร้อยละ 21.48 ของเนื้อที่ทั้งหมดของ
ภาค  โดยจังหวัดจันทบุรีมีเนื้อที่การสูญเสียดินมากที่สุด และพบกระจายในจังหวัดตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว (ภาพที่ 3.6) 
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ภาพที่ 3.6 แผนที่การสูญเสียดินของภาคตะวันออก 
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ตารางที่ 3.11 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคตะวันออก 

ชั้นความรนุแรงของการสูญเสียดิน ปริมาณการสูญเสียดิน 
(ตันต่อไร่ต่อป)ี 

เนื้อที่ 
ไร ่ ร้อยละ 

การสูญเสียดินน้อย 0 - 2         18,406,157        78.52  
การสูญเสียดินปานกลาง 2 - 5           3,120,828        13.31  
การสูญเสียดินรุนแรง 5 - 15           1,623,792         6.93  
การสูญเสียดินรุนแรงมาก 15 - 20             155,561         0.66  
การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด > 20             135,281         0.58  

เนื้อที่รวม     23,441,619 100.00 
 
 เมื่อพิจารณาปริมาณการสูญเสียดินตามสภาพพื้นที่  (ตารางที่  3.12 ) พบว่า พื้นที่ราบ  

(ร้อยละ 85.67) มีสัดส่วนของเนื้อที่เทียบกับเนื้อที่ของภาคสูงกว่าพื้นที่สูง (ร้อยละ 14.33)  ส่งผลให้ปริมาณการ
สูญเสียดินมีสัดส่วนที่สูงกว่าในทุกระดับความรุนแรง โดยเฉพาะที่ระดับน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่ร้อยละ 
67.58 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค  และเมื่อพิจารณาที่ระดับความรุนแรงการสูญเสียดินมากกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี 
จะเห็นว่า พื้นที่ราบ มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,240,037 ไร่ (ร้อยละ 18.09) ส่วนใหญ่พบในบริเวณพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันของจังหวัดตราด และในบางพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี และระยอง  ส าหรับพื้นที่สูงที่มีความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่คิดเป็นร้อยละ 3.40 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค  ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด 
จันทบุรี และระยอง  
  
ตารางที่ 3.12 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคตะวันออกตามสภาพพื้นที่ราบและพื้นที่สูง 

ชั้นความรนุแรงของการสูญเสียดิน เนื้อที่ 
ไร ่ ร้อยละ 

พื้นที่ราบ (ที่ราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ชั้น 1 การสูญเสียดินน้อย   15,841,408  67.58 
ชั้น 2 การสูญเสียดินปานกลาง     2,726,886  11.63 
ชั้น 3 การสูญเสียดินรุนแรง     1,337,815  5.71 
ชั้น 4 การสูญเสียดินรุนแรงมาก       105,029  0.45 
ชั้น 5 การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด         70,307  0.30 

เนื้อที่รวม   20,081,445 85.67 
พื้นที่สูง (ภูเขาและทีล่าดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 

ชั้น 1H การสูญเสียดินน้อย     2,564,749  10.94 
ชั้น 2H การสูญเสียดินปานกลาง       393,942  1.68 
ชั้น 3H การสูญเสียดินรุนแรง       285,977  1.22 
ชั้น 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก         50,532  0.22 
ชั้น 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด         64,974  0.28 

เนื้อที่รวม     3,360,174  14.33 
เนื้อที่รวมทั้งภาค   23,441,619  100.00 

  แผนที่แสดงในภาพภาคผนวกที่ 6 
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 ส าหรับในพื้นที่ภาคใต้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 44,196,993 ไร่ หรือร้อยละ 13.78 ของเนื้อที่ทั้ง
ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง 
ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี  เมื่อท าการประเมินการสูญเสียดินพบว่า ระดับความรุนแรง
ของการสูญเสียดินส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับน้อย (0 - 2 ตันต่อไร่ต่อปี) ครอบคลุมเนื้อที่ร้อยละ 63.83 ของเนื้อที่
ทั้งหมดของภาค (ตารางที่ 3.13 และภาพที่ 3.7) พบกระจายในทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พัทลุง และสงขลา รองลงมา คือ ความรุนแรงในระดับปานกลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่ร้อยละ 17.51 ของ
เนื้อที่ทั้งหมดของภาค  เมื่อพิจารณาการสูญเสียดินที่มากกว่า 2 ตันต่อไรต่่อปี มเีนื้อที่รวม 15,984,916 ไร่ หรือร้อยละ 
36.16 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค พบกระจายทั่วทุกพื้นที่  และพบมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร  

 

ตารางที่ 3.13 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคใต้ 

ชั้นความรนุแรงของการสูญเสียดิน ปริมาณการสูญเสียดิน 
(ตันต่อไร่ต่อป)ี 

เนื้อที่ 
ไร ่ ร้อยละ 

การสูญเสียดินน้อย 0 - 2         28,212,077        63.83  
การสูญเสียดินปานกลาง 2 - 5           7,740,097        17.51  
การสูญเสียดินรุนแรง 5 - 15           4,189,307         9.48  
การสูญเสียดินรุนแรงมาก 15 - 20             995,734         2.25  
การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด > 20           3,059,778         6.92  

เนื้อที่รวม 44,196,993 100.00 
 
 ปริมาณการสูญเสียดินตามสภาพพื้นทีท่ั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สงู (ตารางที่ 3.14) ซึ่งมีเนื้อที่เท่ากับ

ร้อยละ 65.27 และร้อยละ 34.74 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค  และเมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของการสูญเสียดนิ
จะเห็นว่า ส่วนใหญ่มีความรุนแรงอยู่ในระดับน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ส าหรับ
พื้นที่ราบ พบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง และสงขลา  นอกจากนี้ ยังพบว่า พื้นที่สูงมีเนื้อที่ใน
สัดส่วนที่สูงขึ้นตามระดับความรุนแรงของการสูญเสียดิน โดยเฉพาะความรุนแรงในระดับรุนแรงมากที่สุด  
(>20 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่ร้อยละ 4.98 ของเนื้อที่ทั้งหมดของภาค  ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ระนอง 
ชุมพร และพังงา  
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ภาพที่ 3.7 แผนที่การสูญเสียดินของภาคใต ้
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ตารางที่ 3.14 เนื้อที่การสูญเสียดินในภาคใต้ตามสภาพพื้นที่ราบและพื้นที่สูง 

ชั้นความรนุแรงของการสูญเสียดิน เนื้อที่ 
ไร ่ ร้อยละ 

พื นที่รำบ : ที่ราบล าน้ า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
ชั้น 1 การสูญเสียดินน้อย   17,785,834  40.24 
ชั้น 2 การสูญเสียดินปานกลาง     7,222,046  16.34 
ชั้น 3 การสูญเสียดินรุนแรง     2,545,904  5.76 
ชั้น 4 การสูญเสียดินรุนแรงมาก       435,952  0.99 
ชั้น 5 การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด       858,321  1.94 

เนื้อที่รวม   28,848,057 65.27 
พื นที่สูง : ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต์ 

ชั้น 1H การสูญเสียดินน้อย   10,426,243  23.59 
ชั้น 2H การสูญเสียดินปานกลาง       518,051  1.17 
ชั้น 3H การสูญเสียดินรุนแรง     1,643,403  3.72 
ชั้น 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก       559,782  1.27 
ชั้น 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด     2,201,457  4.98 

เนื้อที่รวม   15,348,936 34.73 
เนื้อที่รวมทั้งภาค 44,196,993 100.00    

แผนที่แสดงในภาพภาคผนวกที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ 

“ 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ ควรหลีกเลียง
การบุกรุกพื้นที่ป่า และไม่ควรปลูกสิ่งก่อสร้าง
หรืออาคารบ้านเรือนกีดขวางทางน้ า ควรมีการ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่  
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่
ลาดชัน เช่น การท าแนวก าแพงป้องกันดินถล่ม 
การท านาแบบขั้นบันได การปลูกพืชตามแนว
ระดับขวางความลาดเท และการปลูกพืชคลุม
หน้ า ดิ นที่ มี ร ะ ดั บท ร งพุ่ ม ที่ สู ง ต่ า ค ละกั น  
จะสามารถช่วยลดแรงกระแทกระหว่างเม็ดฝน
กับหน้าดินได้ และมีระบบรากที่สามารถช่วยยึด
เหนี่ยวดินได้ดี และสิ่งส าคัญอีกหนึ่งอย่าง คือ 
ควรท าการเกษตรควบคู่ไปกับการดูแลรักษาป่า 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันของคน
กับธรรมชาติในพื้นที่ต่อไป 
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           จากการค านวณเนื้อที่ทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูง โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ระหว่างข้อมูลแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2545 เปรียบเทียบกับแผนที่การชะล้าง
พังทลายของดิน ปี พ.ศ. 2563  (ตารางที่ 3.15) ผลที่ได้ ดังนี้  
   1) พื้นที่ราบ (ความลาดชัน < 35 เปอร์เซ็นต์) มีเนื้อที่จากการประเมินตามระดับความรุนแรง
ของการสูญเสียดินมีแนวโน้มทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง  โดยที่ระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินปานกลาง (2-5 
 ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรงมากที่สุด (>20 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2545 ประมาณ 10 และ 0.58 
ล้านไร่ ตามล าดับ ในขณะที่ระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) รุนแรง (5-15 ตันต่อไร่
ต่อปี) และรุนแรงมาก (10-20 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นประมาณ 6.99 3.48 และ 0.18 ล้านไร่ ตามล าดับ 
  2) พื้นที่สูง (ความลาดชัน > 35 เปอร์เซ็นต์) มีเนื้อที่จากการประเมินตามระดับความรุนแรง
ของการสูญเสียดินมีแนวโน้มทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงคล้ายกับพื้นที่ราบ โดยที่ระดับความรุนแรงของการสูญเสียดิน
ปานกลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) รุนแรง (5-15 ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรงมากที่สุด (>20 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่
ลดลงจากปี พ.ศ. 2545 ประมาณ 11.91 9.17 และ 2.01 ล้านไร่ ตามล าดับ  ในขณะที่ระดับความรุนแรงของ 
การสูญเสียดินน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรงมาก (10-20 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 22.45 และ 0.64 
ล้านไร่ ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 3.15 เปรียบเทียบเนื้อที่ของการสูญเสียดินของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2563 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน เนื้อท่ี (ไร่) 
ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2563 ผลตา่ง 

พื้นที่ราบ (ที่ราบล าน้ า ที่ราบเชิงเขา และเนินเขาความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1  การสญูเสยีดินน้อย 165,816,561 172,808,023 +6,991,462 
ช้ันท่ี 2 การสญูเสยีดินปานกลาง 39,152,036 29,087,277 -10,064,759 
ช้ันท่ี 3 การสญูเสยีดินรุนแรง 9,240,050 12,717,861 +3,477,811 
ช้ันท่ี 4 การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 727,599 905,762 +178,163 
ช้ันท่ี 5 การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 2,946,932 2,364,255 -582,677 

รวม 217,883,178 217,883,178 - 
พื้นที่สูง  (ภูเขา และที่ราบหบุเขา ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1H  การสญูเสยีดินน้อย 47,269,417 69,714,454 +22,445,037 
ช้ันท่ี 2H การสญูเสยีดินปานกลาง 28,869,209 16,960,320 -11,908,889 
ช้ันท่ี 3H การสญูเสยีดินรุนแรง 15,142,470 5,971,481 -9,170,989 
ช้ันท่ี 4H การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 1,635,494 2,277,182 +641,688 
ช้ันท่ี 5H การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 9,897,125 7,890,278 -2,006,847 

รวม 102,813,715 102,813,715 - 
รวมทั้งประเทศ 320,696,893 320,696,893 - 

เนื้อที่ได้จากการค านวณด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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 จากผลการเปรียบเทียบการประเมินการสูญเสียดินทั้งในปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2563 ดังกล่าว
ข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ในภาพรวมของเนื้อที่มีระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินของประเทศไทยมีแนวโน้ม  
ที่ลดลง โดยเมื่อพิจารณาทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่สูงจะเห็นว่า ทั้ง 2 พื้นที่มีเนื้อที่ลดลงในระดับความรุนแรงของ  
การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด (>20 ตันต่อไร่ต่อปี) เช่นเดียวกับพื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงของการสูญเสียดิน
น้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) ที่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นทั้ง 2 พื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่สูงที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ความรุนแรงของการสูญเสียดินได้อย่างเด่นชัด ทั้งนี้ ส าหรับในพื้นที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตรมีความรุนแรงของการสูญเสียดินระดับน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) และระดับรุนแรง (5-15 ตันต่อไร่ต่อปี)  
มีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายเพิ่มข้ึน ควรได้รับการพิจารณาเพื่อหาแนวป้องกันการชะล้างพังทลายของ
ดินที่เหมาะสมในพื้นที่ต่อไป   
 

  

       จากการเปรียบเทียบผลระหว่างปี พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2563 (ตารางที่ 3.16) พบว่า ใน
พื้นที่ราบที่มีระดับการสูญเสียดินน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรง (5-15 ตันต่อไร่ต่อปี) มีแนวโน้มของเนื้อที่
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 ประมาณ 4.13 และ0.48 ล้านไร่ ตามล าดับ  ในขณะที่พื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดิน
ปานกลาง รุนแรง และรุนแรงมาก มีเนื้อที่ลดลงจากปี 2545 ประมาณ 4.01 0.07 และ 0.53 ล้านไร่ ตามล าดับ  
ส่วนในพื้นที่สูงที่มีระดับการสูญเสียดินน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรงมาก (15-20 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปี พ.ศ. 2545 ประมาณ 18.42 และ0.75 ล้านไร่ ตามล าดับ  ในขณะที่พื้นที่ที่มีการสูญเสีย
ดินระดับอ่ืนมีแนวโน้มลดลง  จะเห็นว่า การสูญเสียดินของพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงในพื้นที่สูง  แต่มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนในพื้นที่ราบที่มีระดับความรุนแรงของการสูญเสียดิน 0-15 ตันต่อไร่ต่อปี  

 

ตารางที่ 3.16 เปรียบเทียบเนื้อที่ของการสูญเสียดินของภาคเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2545 และป ีพ.ศ. 2563 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน เนื้อท่ี (ไร่) 
ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2563 ผลตา่ง 

พื้นที่ราบ (ที่ราบล าน้ า ที่ราบเชิงเขา และเนินเขาความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1  การสญูเสยีดินน้อย 32,985,595 37,118,679 +4,133,084 
ช้ันท่ี 2 การสญูเสยีดินปานกลาง 9,855,230 5,842,347 -4,012,883 
ช้ันท่ี 3 การสญูเสยีดินรุนแรง 2,556,840 3,033,372 +476,532 
ช้ันท่ี 4 การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 284,493 213,686 -70,807 
ช้ันท่ี 5 การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 1,439,441 913,515 -525,926 

รวม 47,121,599 47,121,599 - 
พื้นที่สูง  (ภูเขา และที่ราบหบุเขา ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1H  การสญูเสยีดินน้อย 20,246,231 38,664,582 +18,418,351 
ช้ันท่ี 2H การสญูเสยีดินปานกลาง 20,442,262 11,754,918 -8,687,344 
ช้ันท่ี 3H การสญูเสยีดินรุนแรง 9,746,758 2,755,980 -6,990,778 
ช้ันท่ี 4H การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 1,241,021 1,316,355 +75,334 
ช้ันท่ี 5H การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 7,229,809 4,414,246 -2,815,563 

รวม 58,906,081 58,906,081 - 
รวมทั้งภาค 106,027,680 106,027,680 - 

เนื้อที่ได้จากการค านวณด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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    จากการเปรียบเทียบผลระหว่างปี พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2563 (ตารางที่ 3.17) พบว่า ใน
พื้นที่ราบที่มีระดับการสูญเสียดินน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) รุนแรง (5-15 ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรงมากที่สุด 
(>20 ตันต่อไร่ต่อปี) มแีนวโน้มเนื้อที่เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2545 ประมาณ 0.69 2.32 และ 0.08 ตามล าดับ ในขณะ
ที่พื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินปานกลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี ) และรุนแรงมาก (15-20 ตันต่อไร่ต่อปี )  
มีเนื้อที่ลดลง 3.07 และ 0.04 ล้านไร่ ตามล าดับ  ส าหรับในพื้นที่สูงที่มีระดับการสูญเสียดินปานกลาง รุนแรงมาก 
และรุนแรงมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2563 มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นมากจากปี พ.ศ. 2545 ถึง 0.29 0.19 และ 0.49 ล้านไร่ 
ตามล าดับ  ในขณะที่พื้นที่ที่มีการสูญเสียดินน้อย และรุนแรง มีเนื้อที่ลดลง จะเห็นว่า ระดับการสูญเสียดินของ
ภาคนี้ มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่สูง ส าหรับจังหวัดที่มีการเพิ่มข้ึนของเนื้อที่ที่มีระดับการสูญเสยี
ดินรุนแรงมากที่สุด (>20 ตันต่อไร่ต่อปี) คือ จังหวัดเลย และส าหรับพื้นที่ราบมีการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ที่มีระดับ 
การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตารางที่ 3.17 เปรียบเทียบเนื้อที่ของการสูญเสียดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2545 และ 
       ปี พ.ศ. 2563 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน เนื้อท่ี (ไร่) 
ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2563 ผลตา่ง 

พื้นที่ราบ (ที่ราบล าน้ า ที่ราบเชิงเขา และเนินเขาความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1 การสญูเสยีดินน้อย 77,414,710 78,110,594 +695,884 
ช้ันท่ี 2 การสญูเสยีดินปานกลาง 13,339,381 10,272,670 -3,066,711 
ช้ันท่ี 3 การสญูเสยีดินรุนแรง 2,323,995 4,648,269 +2,324,274 
ช้ันท่ี 4 การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 124,544 88,848 -35,696 
ช้ันท่ี 5 การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 280,797 363,046 +82,249 

รวม 93,483,427 93,483,427 - 
พื้นที่สูง  (ภูเขา และที่ราบหบุเขา ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 

ช้ันท่ี 1H การสญูเสยีดินน้อย 8,591,025 8,009,938 -581,087 
ช้ันท่ี 2H การสญูเสยีดินปานกลาง 1,530,559 1,823,600 +293,041 
ช้ันท่ี 3H การสญูเสยีดินรุนแรง 1,377,406 992,378 -385,028 
ช้ันท่ี 4H การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 72,812 260,759 +187,947 
ช้ันท่ี 5H การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 478,732 963,859 +485,127 

รวม 12,050,534 12,050,534 - 
รวมทั้งภาค 105,533,961 105,533,961 - 

เนื้อที่ได้จากการค านวณด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

 
    
   จากการเปรียบเทียบผลระหว่างปี พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2563 (ตารางที่ 3.18) พบว่า ในพื้นที่
ราบที่ระดับความรุนแรงอ่ืนมีแนวโน้มของเนื้อที่ลดลงในปี พ.ศ. 2563 ยกเว้น ที่ระดับความรุนแรงน้อย (0-2  
ตันต่อไร่ต่อปี) ที่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.10 ล้านไร่  ส าหรับในพื้นที่สูงการสูญเสียดินมากกว่า 5 ตันต่อไร่ต่อปี  
มีแนวโน้มลดลง แต่มีแนวโน้มของเนื้อที่เพิ่มขึ้นที่ระดับความรุนแรงการสูญเสียดินน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) และ
ปานกลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 ประมาณ 0.33 และ 0.15 ล้านไร่ ตามล าดับ แสดง
ให้เห็นว่า การสูญเสียดินในพื้นที่ภาคกลางทั้งในพื้นที่ราบ และพื้นที่สูงมีแนวโน้มลดลง  
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ตารางที่ 3.18 เปรียบเทียบเนื้อที่ของการสูญเสียดินของภาคกลางระหว่างปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2563 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน เนื้อท่ี (ไร่) 
ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2563 ผลตา่ง 

พื้นที่ราบ (ที่ราบล าน้ า ที่ราบเชิงเขา และเนินเขาความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1  การสญูเสยีดินน้อย 9,585,740 10,681,575 +1,095,83 
ช้ันท่ี 2 การสญูเสยีดินปานกลาง 1,724,495 848,677 -875,818 
ช้ันท่ี 3 การสญูเสยีดินรุนแรง 283,181 152,272 -130,909 
ช้ันท่ี 4 การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 14,768 9,403 -5,365 
ช้ันท่ี 5 การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 100,263 16,520 -83,743 

รวม 11,708,447 11,708,447 - 
พื้นที่สูง  (ภูเขา และที่ราบหบุเขา ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1H  การสญูเสยีดินน้อย 205,694 539,903 +334,209 
ช้ันท่ี 2H การสญูเสยีดินปานกลาง 238,450 389,163 +150,713 
ช้ันท่ี 3H การสญูเสยีดินรุนแรง 389,976 16,662 -373,314 
ช้ันท่ี 4H การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 64,352 3,464 -60,888 
ช้ันท่ี 5H การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 84,866 34,146 -50,720 

รวม 983,338 983,338 - 
รวมทั้งภาค 12,691,785 12,691,785 - 

เนื้อที่ได้จากการค านวณด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 
 
            
    จากการเปรียบเทียบผลระหว่างปี พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2563 (ตารางที่ 3.19) พบว่า ในพื้นที่
ราบที่มีระดับการสูญเสียดินปานกลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่ลดลงจากปี 2545 ประมาณ 2.56 ล้านไร่ 
ในขณะที่พื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินอ่ืนมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น  ส าหรับพื้นที่สูง ในพื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินปาน
กลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรง (5-15 ตันต่อไร่ต่อปี) ในปี พ.ศ. 2563 มีเนื้อที่ลดลง 3.86 และ 2.69 ล้านไร่ 
ตามล าดับ ในขณะที่พื้นที่ที่มีการสูญเสียดินระดับน้อย รุนแรงมาก และรุนแรงมากที่สุด มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 6.44 
0.06 และ 0.06 ล้านไร่ ตามล าดับ 

    จะเห็นว่า เนื้อที่ตามระดับการสูญเสียดินของภาคตะวันตกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในพื้นที่ราบ 
ยกเว้น ที่ระดับความรุนแรงปานกลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) ส่วนในพื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก (5-15 
ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรงมากที่สุด (>20 ตันต่อไร่ต่อปี) เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยทั้งในบริเวณพื้นที่ราบ และพื้นที่สูง  
แต่เมื่อพิจารณาในรายจังหวัด พบว่า พื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก และรุนแรงมากที่สุดอยู่ในจังหวัด
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีแนวโน้มของเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2545  
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ตารางที่ 3.19 เปรียบเทียบเนื้อที่ของการสูญเสียดินของภาคตะวันตกระหว่างป ีพ.ศ. 2545 และป ีพ.ศ. 2563 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน เนื้อท่ี (ไร่) 
ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2563 ผลตา่ง 

พื้นที่ราบ (ที่ราบล าน้ า ที่ราบเชิงเขา และเนินเขาความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1  การสญูเสยีดินน้อย 10,830,772 13,269,933 +2,439,161 
ช้ันท่ี 2 การสญูเสยีดินปานกลาง 4,730,385 2,174,651 -2,555,734 
ช้ันท่ี 3 การสญูเสยีดินรุนแรง 914,606 1,000,229 +85,623 
ช้ันท่ี 4 การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 34,499 52,844 +18,345 
ช้ันท่ี 5 การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 129,941 142,546 +12,605 

รวม 16,640,203 16,640,203 - 
พื้นที่สูง  (ภูเขา และที่ราบหบุเขา ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1H  การสญูเสยีดินน้อย 3,073,340 9,509,039 +6,435,699 
ช้ันท่ี 2H การสญูเสยีดินปานกลาง 5,943,830 2,080,646 -3,863,184 
ช้ันท่ี 3H การสญูเสยีดินรุนแรง 2,967,013 277,081 -2,689,932 
ช้ันท่ี 4H การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 27,276 86,290 +59,014 
ช้ันท่ี 5H การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 153,193 211,596 +58,403 

รวม 12,164,652 12,164,652 - 
รวมทั้งภาค 28,804,855 28,804,855 - 

เนื้อที่ได้จากการค านวณด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 
 
            
    จากการเปรียบเทียบผลระหว่างปี พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2563 (ตารางที่ 3.20) พบว่า ในพื้นที่
ราบมีแนวโน้มของเนื้อที่ที่มีระดับการสูญเสียดินน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรงมาก (15-20 ตันต่อไร่ต่อปี) 
เพิ่มมากขึ้นจากปี 2545 ประมาณ 3.30 และ 0.05 ล้านไร่  ส่วนเนื้อที่ในพื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินอ่ืนมี
แนวโน้มลดลง  ส าหรับในพื้นที่สูง พบว่า พื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) ปานกลาง (5-15 
ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรงมาก (15-20 ตันต่อไร่ต่อปี)  ในปี พ.ศ. 2563 มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 0.11 0.08 และ 0.24 
ล้านไร่ ตามล าดับ ในขณะที่พื้นที่ที่มีการสูญเสียดินรุนแรง (5-15 ตันต่อไร่ต่อปี) และรุนแรงมากที่สุด (>20 ตันต่อ
ไร่ต่อปี)  มีเนื้อที่ลดลง 0.10 และ0.12 ล้านไร่ ตามล าดับ  จะเห็นว่า เนื้อที่ตามระดับการสูญเสียดินของภาค
ตะวันออกมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก (15-20 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่
ลดลงในทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตราด และจันทบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ในพื้นที่ที่มีระดับการสูญเสียดินระดับรุนแรงมาก 
(15-20 ตันต่อไร่ต่อปี) เพิ่มข้ึน 
 
          
    จากการเปรียบเทียบผลระหว่างปี พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2563 (ตารางที่ 3.21) พบว่า ในพื้นที่
ราบและพื้นที่สูงที่มีระดับการสูญเสียดินน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี)  มีแนวโน้มของเนื้อที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2545 
ประมาณ 4.67 และ2.27 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ราบที่มีการลดลงมากกว่า  ในขณะที่พื้นที่ที่มีระดับการสูญเสีย
ดินอ่ืนทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  แสดงให้เห็นว่า ระดับการสูญเสียดินของภาคใต้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูง โดยจังหวัดที่มีระดับการสูญเสียดินเพิ่มขึ้น ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี  
พังงา และระนอง  



95 

  
  

ตารางที่ 3.20 เปรียบเทียบเนื้อที่ของการสูญเสียดินของภาคตะวันออกระหว่างปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2563 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน เนื้อท่ี (ไร่) 
ปี พ.ศ.2545 ปี พ.ศ. 2563 ผลตา่ง 

พื้นที่ราบ (ที่ราบล าน้ า ที่ราบเชิงเขา และเนินเขาความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1  การสญูเสยีดินน้อย 12,540,710 15,841,408 +3,300,698 
ช้ันท่ี 2 การสญูเสยีดินปานกลาง 4,881,898 2,726,886 -2,155,012 
ช้ันท่ี 3 การสญูเสยีดินรุนแรง 2,381,248 1,337,815 -1,043,433 
ช้ันท่ี 4 การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 50,961 105,029 +54,068 
ช้ันท่ี 5 การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 226,628 70,307 -156,321 

รวม 20,081,445 20,081,445 - 
พื้นที่สูง  (ภูเขา และที่ราบหบุเขา ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1H  การสญูเสยีดินน้อย 2,453,888 2,564,749 +110,861 
ช้ันท่ี 2H การสญูเสยีดินปานกลาง 312,733 393,942 +81,209 
ช้ันท่ี 3H การสญูเสยีดินรุนแรง 384,625 285,977 -98,648 
ช้ันท่ี 4H การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 26,275 50,532 +24,257 
ช้ันท่ี 5H การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 182,653 64,974 -117,679 

รวม 3,360,174 3,360,174 - 
รวมทั้งภาค 23,441,619 23,441,619 - 

เนื้อที่ได้จากการค านวณด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 

ตารางที่ 3.21 เปรียบเทียบเนื้อที่ของการสูญเสียดินของภาคใตร้ะหว่างปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2563 

ช้ันความรุนแรงของการสญูเสียดิน เนื้อท่ี (ไร่) 
ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ.2563 ผลตา่ง 

พื้นที่ราบ (ที่ราบล าน้ า ที่ราบเชิงเขา และเนินเขาความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1  การสญูเสยีดินน้อย 22,459,034 17,785,834 -4,673,200 
ช้ันท่ี 2 การสญูเสยีดินปานกลาง 4,620,647 7,222,046 +2,601,399 
ช้ันท่ี 3 การสญูเสยีดินรุนแรง 780,180 2,545,904 +1,765,724 
ช้ันท่ี 4 การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 218,334 435,952 +217,618 
ช้ันท่ี 5 การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 769,862 858,321 +88,459 

รวม 28,848,057 28,848,057 - 
พื้นที่สูง  (ภูเขา และที่ราบหบุเขา ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) 
ช้ันท่ี 1H  การสญูเสยีดินน้อย 12,699,239 10,426,243 -2,272,996 
ช้ันท่ี 2H การสญูเสยีดินปานกลาง 401,375 518,051 +116,676 
ช้ันท่ี 3H การสญูเสยีดินรุนแรง 276,692 1,643,403 +1,366,711 
ช้ันท่ี 4H การสญูเสยีดินรุนแรงมาก 203,758 559,782 +356,024 
ช้ันท่ี 5H การสญูเสยีดินรุนแรงมากที่สดุ 1,767,872 2,201,457 +433,585 

รวม 15,348,936 15,348,936 - 
รวมทั้งภาค 44,196,993 44,196,993 - 

เนื้อที่ได้จากการค านวณด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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ตารางที่ 3.22 ความแตกต่างของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินการสูญเสียดิน ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2563  
  
ข้อมูลและเครื่องมือ รายละเอียดข้อมูล ข้อสังเกต 

 ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2563  
1. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที ่    
    1) ขอบเขตการปกครอง  ไม่ได้ระบ ุ ขอบเขตการปกครอง  

ปี พ.ศ. 2556 
 

    2) รูปแบบของข้อมูล  ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) ข้อมูลแรสเตอร์ (Raster)  
    3) ความละเอียดของจุดภาพ  
       (grid cell size) 

250 X 250 เมตร  30 X 30 เมตร  

2. โปรแกรมระบบ 
    สารสนเทศทางภมูิศาสตร ์

 ILWIS Arc Desktop License 
ArcGIS 10.1  

 

3. ข้อมูลปัจจัยที่ใช้ในการค านวณตามสมการการสญูเสียดินสากล  
   1) ปัจจัยการชะล้างพังทลาย 
       ของฝน (R - factor) 

1) ข้อมูลสถิติน้ าฝนคาบ 30 ปี 
ระหว่างป ีพ.ศ. 2509 - 2538  
 

1) ข้อมูลสถิติน้ าฝนคาบ 30 ปี 
ระหว่างป ีพ.ศ. 2533 - 2562  
 

1) ความแปรปรวน
ของข้อมูลปริมาณ
น้ าฝน ความเขม้ข้น
และความรุนแรง
ของฝนท่ีแตกต่างกัน
ตามช่วงเวลา 

 2) วิเคราะห์ค่า R ด้วยการ
สร้างภาพเส้นน้ าฝนขนาด
จุดภาพ 50 X 50 เมตร  

2) วิเคราะห์ค่า R ด้วยการ
สร้างภาพเส้นน้ าฝนขนาด
จุดภาพ 30 X 30 เมตร    

2) มาตราส่วนและ
ความละเอียดของ
ข้อมูลมากขึ้นในปี 
พ.ศ. 2563 

    2) ปัจจัยความคงทนต่อการ 
        ถูกชะล้างพังทลายของดิน 
        (K - factor) ส าหรับพ้ืนท่ี   
        ราบและพื้นท่ีสูง 

1) พื้นที่ราบ : ใช้แผนที่กลุ่ม
ชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000 
ในการวิเคราะห์ค่า K  
2) พื้นที่สูง : ใช้แผนที่
ธรณีวิทยาระดับภาค มาตรา
ส่วน 1:500,000 ปี พ.ศ. 
2539 ในการวิเคราะห์ค่า K  

1) พื้นที่ราบ : ใช้แผนที่ชุดดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 ในการ
วิเคราะหค์่า K 
2) พื้นที่สูง : ใช้แผนที่
ธรณีวิทยาระดับจังหวัด 
มาตราส่วน 1:250,000 
ร่วมกับข้อมูลโครงการพัฒนา
พื้นที่สูง  

มาตราส่วนและ
ความละเอียดของ
ข้อมูลมากขึ้นในปี 
พ.ศ. 2563    

     3) ปัจจัยความลาดชันของ 
         พื้นที่ (LS - factor) 

ค านวณจากช้ันความลาดชัน
ของแผนที่กลุ่มชุดดิน     

ค านวณจากแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข (DEM) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และ SRTM 

ข้อมูลที่ใช้ต่างกัน 
และมีความละเอียด
มากขึ้นในปี พ.ศ. 
2563 

      4) ปัจจัยการจัดการพืช  
         (C - factor) 

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2521-
2540 มาตราส่วน 1:50,000 

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561-
2562 มาตราส่วน 1:25,000 

การเปลีย่นแปลง
ของการใช้ที่ดินที่มี
การปรับปรุงให้
ทันสมัยตามช่วงเวลา 
และมีความละเอียด
มากขึ้น 
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             จากการประเมินมูลค่าการสูญเสียหน้าดินในเบื้องต้น  โดยค านวณจากปริมาณการสูญเสียดินจาก
สมการสูญเสียดินสากล แล้วเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายหน้าดินในท้องตลาด ซึ่งน าไปใช้เพื่อการ เพาะปลูกทาง
การเกษตร และน าไปปรับแต่งพื้นที่หรือก่อสร้าง แล้วน าราคามาตีมูลค่าปริมาณดินที่สูญเสียไป โดยเลือกใช้การ
ซื้อขายหน้าดินเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งพิจารณาจากหน่วยราคาต่อรถบรรทุก โดยมีราคาซื้อขายเท่ากับ 212.86 บาท
ต่อลูกบาศก์เมตร  
  จากผลการประเมินมูลค่าการสูญเสียหน้าดินในภาพรวมของประเทศ (ตารางที่ 3.23) โดยแบ่ง
ตามระดับความรุนแรงของการสูญเสียดิน พบว่า ภาพรวมของปริมาณการสูญเสียดินทั้งประเทศประมาณ 60.6 
ตันต่อไร่ต่อปี หรือ 40.41 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ไร่ต่อปี คิดเป็นมูลค่าการสูญเสียดินเทียบ
กับเนื้อที่ทั้ งหมดประมาณ 102,201.58 
ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดที่ระดับความ
รุ น แ ร ง ขอ งกา รสู ญ เ สี ย ดิ น ม ากที่ สุ ด 
(>20 ตันต่อไร่ต่อปี) รองลงมา คือ ระดับ
ปานกลาง (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) และระดับ
รุนแรง (5-15 ตันต่อไร่ต่อปี )  ส าหรับ
ปริมาณการสูญเสียดินในแต่ละภาคมีมูลค่า
การสูญเสียแตกต่างกันดังแสดงในภาพที่ 
3.8 ซึ่งได้แสดงสัดส่วนของปริมาณและ
มูลค่าการสูญเสียตามระดับความรุนแรง
ของการสูญเสียดินในแต่ละภูมิภาค 
 
 
ตารางที่ 3.23  มูลค่าการสูญเสียดินในประเทศไทย  

ช้ันความรุนแรง 
ของการสูญเสียดิน  

เนื้อท่ี 
(ไร)่ 

ปริมาณสญูเสยีดิน มูลค่าการสญูเสีย 
ตันต่อไร่ต่อปี ลบ.ม.ต่อไรต่่อปี ล้านบาท บาทต่อไร ่ % 

น้อย 242,522,477  0.15 0.10  5,162.33  21.29  5.05  
ปานกลาง 46,047,597  3.31 2.21  21,629.07       469.71  21.17 
รุนแรง 18,689,342  7.77 5.18 20,607.15    1,102.61  20.16  
รุนแรงมาก  3,182,944  16.98 11.33  7,669.54  2,409.58  7.50  
รุนแรงมากที่สดุ 10,254,533  32.39 21.59  47,133.49  4,596.36  46.12  
รวม 320,696,893 60.60 40.41  102,201.58  8,599.55 100.00  

หมายเหตุ : ลบ.ม. คือ ลูกบาศก์เมตร 
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  ก) ภาคเหนือ     ข) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ค) ภาคกลาง     ง) ภาคตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จ) ภาคตะวนัออก       ฉ) ภาคใต้ 

 
ภาพที่ 3.8 ปริมาณ และมูลค่าการสูญเสียดินในแต่ละภูมิภาค 
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             การประเมินการสูญเสียธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วย ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัส  
ที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน โดยวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ชั้นข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างและผลการวิเคราะห์ดิน ที่ระดับความลึก 0-25 เซนติเมตร จ านวน 72,302 จุดตัวอย่าง 
พบว่า  ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารหลักในดินภาพรวมทั้งประเทศ มีการสูญเสียไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินเท่ากับ 57.216  0.949 และ 6.172 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3.24)  ซึ่งปริมาณการสูญเสียดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามชั้นความรุนแรงของการสูญเสียดิน 
ที่สอดคล้องกับปริมาณดินที่สูญเสียด้วย  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความรุนแรงของการสูญเสียดินที่ระดับน้อย  
(0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) จะเห็นว่า  ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สูญเสียไปพบในระดับต่ าสุดเมื่อเทียบกับความรุนแรง
ระดับอ่ืนๆ แต่หากพิจารณาจากเนื้อที่ที่มีการสูญเสียดินทั้งหมดที่มีอยู่สูง (242,522,477  ไร่) อาจส่งผลให้มี 
การสูญเสียธาตุอาหารในปริมาณสูงได้ เนื่องจากมีสัดส่วนของเนื้อที่สูงกว่าความรุนแรงระดับอ่ืนๆ  ส าหรับ
ปริมาณการสูญเสียของธาตุอาหารหลักในดินแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ตามขนาดเนื้อที่ ปริมาณการ
สูญเสียดิน และปริมาณธาตุอาหารในดินในแต่ละระดับความรุนแรงของการสูญเสียดิน  ดังแสดงในตารางที่ 3.25 
โดยมีสัดส่วนของปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียเป็นไนโตรเจนในดิน (46.241 – 80.810 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมา
เป็นโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  (2.819 - 8.929 กิโลกรัมต่อไร่) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน ์(0.535 - 1.711 
กิโลกรัมต่อไร)่ ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 3.24 ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารหลักจากการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย  
 

ช้ันความรนุแรง
การสญูเสยีดิน 

เนื้อท่ี 
(ไร)่ 

ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารหลกั  
(กิโลกรัมต่อไร)่ 

 

(ล้านตันต่อพื้นที่ท้ังหมด) 
ไนโตรเจน  

(N) 
ฟอสฟอรัส  

(P) 
โพแทสเซียม  

(K) 

 

ไนโตรเจน  
(N) 

ฟอสฟอรัส  
(P) 

โพแทสเซียม  
(K) 

น้อย 242,522,477  0.090 0.003 0.011  0.022 0.001 0.003 
ปานกลาง 46,047,597  2.317 0.053 0.230  0.107 0.002 0.011  
รุนแรง 18,689,342  5.439 0.131 0.627 

 

0.102 0.002 0.012 
รุนแรงมาก  3,182,944  16.980 0.234 1.693  0.054 0.001 0.005 
รุนแรงมากทีสุ่ด 10,254,533  32.390 0.528 3.611  0.332 0.005 0.037 

รวม 320,696,893 57.216 0.949 6.172  0.617 0.011 0.068 
 
 
ตารางที่ 3.25 ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารหลักจากการชะล้างพังทลายของดินในแต่ละภูมิภาค  

ภาค เนื้อท่ี ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารหลกั (กิโลกรัมต่อไร)่ 
ไร ่ ร้อยละ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) 

เหนือ 106,027,680 33.06 65.771 1.110 8.929 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 105,533,961 32.91 49.860 1.176 6.256 
กลาง 12,691,785 3.96 80.810 0.535 5.784 
ตะวันตก 28,804,855 8.98 56.506 0.744 8.480 
ตะวันออก 23,441,619 7.31 50.114 1.711 3.271 
ใต ้ 44,196,993 13.78 46.241 0.635 2.819 
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  จากการประเมินมูลค่าการสูญเสียทั้งหมดจาก
ปริมาณธาตุอาหารหลักที่อาจเกิดจากการชะล้าง
พังทลายของดินในภาพรวมของประเทศ (ตารางที่ 
3.26) พบว่า มูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม คิดเป็นมูลค่าต่อพื้นที่
เท่ากับ 661.53  16.6 และ92.19 บาทต่อไร่ ตามล าดบั 
คิดเป็นมูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารทั้งหมดเท่ากับ 
782.68 บาทต่อไร่  และเทียบเป็นปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูญเสีย
ประมาณ 0.617 0.011 และ 0.068 ล้านตัน ตามล าดบั 
ซึ่งเมื่อเกิดการชะล้างพังทลายของดินและเกิดตะกอนสูญหายไปจากพื้นที่จะท าให้มีมูลค่าการสูญเสียไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเท่ากับ 7,126.37  204.76 และ 1,006.61 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่า 8,337.74 ล้านบาท 
และมีมูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารรวมในแต่ละภาค แสดงดังภาพที่ 3.9 
 

ตารางที่ 3.26 มูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารหลักจากการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย 
 
ช้ันความรุนแรง 
การสญูเสยีดิน  

เนื้อท่ี 
(ไร)่ 

มูลค่าการสญูเสียธาตุอาหารหลัก 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) 

ทั้งหมด* 
 (ลบ.) 

ต่อพื้นที ่
(บาท/ไร่) 

ทั้งหมด* 
 (ลบ.) 

ต่อพื้นที ่
(บาท/ไร่) 

ทั้งหมด* 
 (ลบ.) 

ต่อพื้นที ่
(บาท/ไร่) 

น้อย 242,522,477  252   1.04  11 0.05 40 0.16 
ปานกลาง 46,047,597   1,234   26.79  43 0.93 158 3.44 
รุนแรง 18,689,342   1,175   62.89  43 2.29 175 9.36 
รุนแรงมาก  3,182,944   625   196.32  13 4.09 80 25.29 
รุนแรงมากที่สดุ 10,254,533   3,840   374.49  95 9.24 553 53.94 
รวม 320,696,893  7,126   661.53  205 16.60 1,006  92.19 

* หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 มูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารรวมในแต่ละภูมิภาค 

ภำคเหนือ
4,435.97 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,267.69 

ภำคกลำง
100.34 

ภำคตะวันตก
459.77 

ภำคตะวันออก
318.16 

ภำคใต้
1,750.39 

มูลค่ำกำรสูญเสียธำตุอำหำรรวม จ ำแนกตำมภำค

หน่วยมูลค่ำ : ล้ำนบำท
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         จากการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ส าคัญเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของดิน และดินถล่มในพื้นที่ต่างๆ  
ของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้  
 

          เมื่อช่วงวันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2544  มีฝนตกหนักในพื้นที่ใน 3 อ าเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ 
อ าเภอเขาค้อ หล่มสัก และวิเชียรบุรี  ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2544 จนเหตุการณ์ 
เข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 18 สิงหาคม 2544  จากเหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตราษฎร
ได้รับความเดือดร้อนจ านวน 8,889 คน  1,749 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิตจ านวน 201 ราย ประกอบด้วย ต าบลน้ าก้อ
จ านวน 123 ราย และต าบลน้ าชุนจ านวน 78 ราย และมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจ านวน 83,320 ไร่ 
ปศุสัตว์ 25,882 ตัว บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจ านวน 215 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วนจ านวน 499 หลัง   
บ่อปลาและบ่อกุ้งจ านวน 473 แห่ง เหตุการณ์นี้ได้สร้างมูลค่าความเสียหายให้กับพื้นที่ เป็นจ านวนเงิน 
112,417,933 บาท  

                  
 

 

 

 

 

          เมื่ อวันที่  30 พฤศจิกายน 
2558 ที่ จั งหวัดนครศรีธรรมราช ได้ เกิด
เหตุการณ์โคลนถล่มและน้ าป่าไหลหลากจาก
เทือกเขาหลวงทะลักเข้าพื้นที่หลายหมู่บ้านใน
อ าเภอนบพิต า และอ าเภอท่าศาลา โดยเฉพาะ 
ในพื้นที่บ้านทับน้ าเต้า ต าบลกรุงชิง อ าเภอ
นบพิต า โดยสภาพน้ าป่าได้หลากลงมาจาก
เทือกเขาหลวงอย่างต่อเนื่ อง บางช่วง ไม่ 
สามารถใช้เส้นทางได้ โดยเฉพาะเส้นทางสาย
ย่อยเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านถูกกระแสน้ า 
ตัดขาด  ขณะที่ถนนสายหลักถูกกระแสน้ า 
กัดเซาะ โดยมีฝนตกสะสมตลอดทั้งคืนมากกว่า 
200 มิลลิเมตร  ท าให้ระดับน้ าหลากมีความ
รุนแรงและลดลงอย่างรวดเร็ว 
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 ทหารได้น าก าลังเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน 
และได้อพยพย้ายสิ่งของมีการอพยพประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่ริมแหล่งน้ าล าธารตลอดเทือกเขา เนื่องจากมีฝน
ตกสะสมในปริมาณสูงน้ าป่าหลากลงมาเป็นระยะ และ
เพิ่มการเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม เนื่องจากบริเวณ
เทือกเขาสูงชันมีปริมาณการอุ้มน้ าเต็มที่แล้ว และหาก
มีฝนตกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะยิ่งมีภาวะความเสี่ยงสูง
ส่งผลให้พื้นที่มีน้ าท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มหลายอ าเภอ 
โดยเฉพาะในพื้นที่อ าเภอท่าศาลาได้รับผลกระทบ 
มากที่สุด  
 

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559  มีรายงานว่า “การแก้ไขวิกฤติน้ า” เป็นวาระส าคัญของประเทศ
ไทย ที่ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ต่างก็พยายามช่วยกันแก้ปัญหาที่เรื้อรังและรุนแรงมากขึ้น ปัญหาที่พบในพื้นที่ 
บึงบอระเพ็ดมีลักษณะตื้นเขิน และเก็บน้ าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  มีอัตราการระเหยของน้ าในบึงอยู่ที่ระดับ 7-8 
มิลลิเมตรต่อวัน  หากปล่อยทิ้งไว้ไม่เกิน 3 เดือน  น้ าในบึงจะแห้งหมดไป นอกจากนั้น ยังมีอุปสรรคจาก “ปัญหา
การบุกรุก-รุกล้ า” ของประชาชนรอบบึง โดยมีประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือน หรือกว่า 20,000 คน บุกรุกเข้าไป
ท ากินในพื้นที่ดังกล่าว   “มาตรการเร่งด่วน” ในเบื้องต้น คือ  การเร่งพัฒนาขุดบึงเพื่อลอกตะกอนดิน มีจ านวน
มากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยจะมีการขุดลอกตะกอนให้ได้ปีละ 500 ลูกบาศก์เมตร ในแต่ละปีมีตะกอน
มากถึง 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่รวมตะกอนที่สะสมอยู่เก่า ซึ่งน่าจะมีมากกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ท าให้เสีย
พื้นที่เก็บน้ าไปอย่างมาก ดังนั้น การฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดจึงเป็นหนึ่งในแผนแก้วิกฤติน้ าที่ส าคัญ โดยมีการสั่งการให้
เร่งวางแผนขุดลอกให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี  เพื่อประเทศไทยจะได้มีพื้นที่เก็บน้ าเพิ่มขึ้น และมีแหล่งน้ าจืดสะสม
ไว้ใช้มากข้ึน  
 

 

 

 

 

 

กรมชลประทานฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ดเพิ่มพื้นท่ีแก้วลิงแก้ปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้ง 
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            เมื่อช่วงวันที่ 11-18 กรกฎาคม 2561 
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน 
"เซินติญ" ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลาย
พื้นที่ของภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่านที่มีฝน
ตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 11-12 และ 
16-28 กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้พื้นที่บริเวณตอนบนของ
จังหวัดน่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขามีความชื้นทั้งผิวดินและ
ใต้ผิวดินสูงมากจนกระทั่งดินบนเขาชุ่มน้ ามากและไหลบ่า
ถล่มทับพื้นที่บ้านห้วยขาบ ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอ 
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีบ้านเรือนที่ถูกดินถล่มทับ  
จ านวน 6 หลังคาเรือน โดยบ้านที่ถูกดินถล่มทับทั้งหลัง
จ านวน 4 หลัง ดินถล่มทับบางส่วนจ านวน 2 หลัง และ
ถนนจ านวน 1 สาย และท าให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้  
โดยช่วงฤดูฝนของทุกๆ ปี จะเกิดปัญหาดินโคลนถล่ม น้ าป่า
ไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลัน ท าลายชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่ง
ประเมินค่ามิได้ และเกิดขึ้นทุกปี   นอกจากนี้ สถานการณ์
อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เซินติญ” ยังท าให้
เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก น้ าล้นตลิ่ง และดิน
ถล่มในพื้นที่ 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ตาก 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร นครสวรรค์ ตราด แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง เพชรบุรี 
ล าปาง น่าน อุตรดิตถ์ อ านาจเจริญ พะเยา เชียงราย กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี บึงกาฬ 
สกลนคร ร้อยเอ็ด และยโสธร รวม 76 อ าเภอ 262 ต าบล 1,416 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 24,071 
ครัวเรือน 
 

  
            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เกิดสภาพฝนตกหนักที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ส่งผลให้เกิดน้ าป่าไหลหลากและดินถล่มทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านป่าแป๋  ต้นไม้หักโค่นล้มปิดทับเส้น
ทางเข้าออกหมู่บ้าน  พื้นที่การเกษตรที่อยู่ริมน้ าแม่สะเรียง และริมน้ ายวม ได้รับความเสียหายหลายจุด น้ าป่าได้
พัดพาดินโคลนทับถมพืชไร่และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เช่น ต้นข้าวที่ก าลังขึ้นงามถูกน้ าป่า
ท าลาย  และข้าวโพดล้มหักโค่น เป็นต้น   
 

 

 

 
ดินถล่ม ต้นไม้หักโค่นหล่นทับเส้นทาง ต้นข้าวไดร้ับความเสียหายจากน้ าป่าไหลหลาก  
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   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีรายงาน
ว่าอิทธิพลของพายุวิภา เป็นสาเหตุท าให้เกิดดินถล่มใน
พื้นที่อ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนและเส้นทาง
สัญจรระหว่างหมู่บ้านได้รับความเสียหาย โดยดินถล่ม
ในพื้นที่ดอยช้าง เขตหมู่บ้านผาแดงหลวง หมู่ 17 ต าบล
วาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยนายมานพ มอแล
กู่ ผู้ใหญ่บ้านผาแดงหลวง พร้อมด้วยชาวบ้านได้ไป
ตรวจสอบบริ เวณบ้านเลขที่  122 และบ้านเลขที่  
36 พบว่า  เนินดินที่ เป็นทางเข้าหมู่บ้าน  ซึ่ งตั้ งอยู่
ด้านข้างของบ้านทั้ง 2 หลัง และชาวบ้านได้ใช้ท่อซีเมนต์อัดดิน เพื่อให้มีความแข็งแรงได้รับความเสียหายและ
พังทลายลงมา  เนื่องจากดินอุ้มน้ ามากเกินไป ท าให้บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินดินด้านบนถล่มลงมา  เป็นเหตุให้
โครงสร้างบ้านได้รับผลกระทบจนเอียงไปเล็กน้อย  ล าน้ าแม่สรวย ที่ไหลผ่านหมู่บ้านห้วยน้ าเย็น หมู่ 11 ต าบลวา
วี น้ าได้เพิ่มปริมาณขึ้นจนปริ่มล้นตลิง่และได้กัดเซาะบริเวณคอสะพานในเขตหมู่บ้านห้วยน้ าเย็น จนคอสะพานถูก
กัดกร่อนและดินบางส่วนได้ทรุดตัวลงไปในน้ าเป็นวงกว้าง  

 

                เมื่ อ เดือนกันยายน 2562   
สถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้เผชิญกับสภาวะวิกฤติหลายจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดรัอยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ที่ เป็น
เส้นทางผ่านของล าน้ าชี หลังจากที่มวลน้ าปริมาณ
มาก  ไหลระบายออกมาจากตอนเหนือของล าน้ าชี 
ในพื้นที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอค้อวัง อ าเภอมหาชนะชยั 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอเมือง ท าให้สถานการณ์ 
อุทกภัยในจังหวัดยโสธร ครอบคลุมพื้นที่ขยาย 
วงกว้างโดยเฉพาะเทศบาลเมือง ที่ถูกมวลน้ าเข้าท่วม
ชุมชนริมแม่น้ าชี กว่า 1,000 ครัวเรือน เช่นเดียวกับฝั่งที่เป็นรอยต่อของจังหวัดร้อยเอ็ดกับยโสธร ที่มีแม่น้ าชี 
กั้นกลาง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ถูกมวลน้ าหลากเข้าท่วมทั้งบ้านเรือนของประชาชน พื้นที่ทาง
การเกษตรเสียหาย ส่วนเส้นทางสัญจรจากอ าเภอเมืองจังหวัดยโสธร เข้าจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอพนมไพร มุ่งสู่
อ าเภอสุวรรณภูมิ ถูกน้ าท่วมใช้การไม่ได้ โดยมีมวลน้ าชีหลากท่วมเส้นทางยาว 4 กิโลเมตร ซึ่งผ่านได้เฉพาะ 
รถใหญ่เท่านั้น  จากเหตุการณ์นี้มีประชาชนได้รับผลกระทบ 3,476 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ได้รับความ
เสียหาย 319,962 ไร่ ประกอบด้วย นาข้าว 312,962 ไร่ พืชไร่ 4,750 ไร่ และพืชสวน 2,250 ไร่  
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            เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 เกิดสถานการณ์ที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดเลย ท าให้
เกิดน้ าป่าไหลหลากรุนแรงท่วมพื้นที่และบ้านเรือนประชาชน บ้านสงเปือย ต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย และพบสภาพปัญหาดินโคลนถล่มทับถนนหลายสาย ประชาชนต้องช่วยกันขนสิ่งของ สัตว์เลี้ยงขึ้นไปอยู่ที่สูง 
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่  บ้านเรือนถูกน้ าท่วม คือ ต าบล
น้ าสวยจ านวน 4 หมู่บ้าน ต าบลธาตุจ านวน 2 หมู่บ้าน และดินโคลนถล่มทับถนน 3 แห่ง และสร้างความเสียหาย
ให้กับพื้นที่การเกษตรจ านวนกว่า 500 ไร ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาในเขตพื้นที่อ าเภอแม่จัน ส่งผลท าให้สันเขาไม่สามารถอุ้มน้ าไว้ได้จึงท าให้มีน้ าป่าไหล
ตามร่องเขาหลากเข้าท่วมถนนสายระหว่างอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายกับอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวนหลายจุด  โดยน้ าป่าไหลพัดเอาดินโคลนและเศษไม้เศษวัชพืชมาด้วย ท าให้เสาไฟฟ้าข้างทางลม้ มีดินโคลน
และน้ าปิดกั้นเส้นทางสง่ผลต่อการจราจรท าให้ไม่สามารถสัญจรไปตามเส้นทางดังกล่าวได้ โดยเฉพาะรถขนาดเล็ก 
และท าให้บริเวณพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน เเละเส้นทางสายแม่จัน-แม่อาย บริเวณต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน 
พบดินเคลื่อนตัว น้ าไหลข้ามทาง 6 จุด และบ้านเรือนราษฎรถูกดินสไลด์เสียหายจ านวน 6 หลังจ าเป็นต้องมีการ
พื้นฟูความเสียหายและเร่งให้การช่วยเหลือ 
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แนวทำงกำรป้องกัน 

กำรชะลำ้งพังทลำยของดนิ 

ด้วยระบบอนรุกัษ์ดินและน ้ำ 
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หลักการอนุรักษ์ดินและน้ า (soil and water conservation) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพยากร

ดินและน้ าอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดและคุ้มค่า โดยค านึงถึงการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน การน ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ ามาใช้เพื่อป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูก 
ชะล้างพังทลาย ทั้งพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ าจนถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง สามารถช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดิน เก็บรักษาธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่ให้สูญหายไปกับตะกอนดินและน้ าไหลบ่า 
รักษาอินทรียวัตถุให้คงอยู่ในดิน ควบคุมหรือชะลอความเร็วของน้ าไหลบ่า ช่วยรักษาโครงสร้างดินให้ดินร่วนซุย  
การระบายน้ าและอากาศดี เพิ่มความสามารถให้น้ าแทรกซึมผ่านลงดินได้ดีขึ้น อีกทั้งรักษาน้ าไว้ในดินและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเจริญเติบโตของพืชและคุณภาพผลผลิต 
ทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน  

การวางแนวทางในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขฟื้นฟูการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม
สามารถด าเนินการได้โดยค านึงถึงระดับความรุนแรงและความลาดชันของพื้นที่ที่เกิดการชะล้างพังทลาย โดย
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่นิยมน ามาปฏิบัติใช้ ได้แก่ มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช (vegetative conservation 
measures) และมาตรการอนุรักษ์วิธีกล (mechanical conservation measures) ซึ่งการเลือกใช้มาตรการ
อนุรักษ์ใดนั้น  ควรพิจารณาปัจจัยส าคัญของการชะล้างพังทลายของดิน คือ ฝนซึ่งมีทั้งความเข้ม ปริมาณ 
ขนาดของเม็ดฝน ทิศทาง ซึ่งไม่อาจควบคุมได้ ความยาวและความลาดชันของพื้นที่ ลักษณะของเนื้อดิน  

บทท่ี  แนวทำงกำรป้องกัน

กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 

ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำ 
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สิ่งปกคลุมดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเลือกวิธีการผสมผสานทั้งวิธีกลและวิธีพืช ควบคู่กับการปรับปรุง
บ ารุงดินที่ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนน ามาตรการด้านกฎหมาย   กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินและที่ดินมาใช้เป็นเครื่องมือให้ทรัพยากรดินและที่ดินได้รับการอนุรักษ์ ปกป้อง 
คุ้มครอง ฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อให้มีศักยภาพการผลิต เพิ่มผลผลิต เกื้อหนุนสภาพแวดล้อมของระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มาตรการวิธีกลและมาตรการวิธีพืช  
ซึ่งมีข้อจ ากัดในการใช้งานที่แตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่ความลาดเท ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าไหลบ่า ชนิดของ
ดิน เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยกักเก็บน้ าไหลบ่าไว้ในดินให้เป็นประโยชน์ต่อพืช (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2556; 2558) 

       มาตรการอนุรักษ์วิธีกล (mechanical conservation measures) เป็นวิธีที่ใช้เครื่องมือต่าง 
ๆ ปรับสภาพของพื้นที่เพื่อลดความยาวและความลาดเทของพื้นที่ โดยสร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นที่และ
ทิศทางการไหลของน้ า  เพื่ อช่วยควบคุมน้ า ไหลบ่าหน้าดิน ชะลอและลดความเร็วของกระแสน้ า   
ลดความสามารถในการเคลื่อนย้ายตะกอนดิน วิธีการนี้นับว่าเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินแลน้ าที่ค่อนข้างถาวร  
มีประสิทธิภาพสูง แต่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเช่นกัน รวมทั้งต้องใช้เทคนิค ความรู้ แรงงาน เครื่องมือ เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปัจจัยต่างๆ ซึ่งมาตรการอนุรักษ์วิธีกลมีหลายวิธี ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 มาตรการอนุรักษ์วิธีกล วิธีปฏิบัติ และการใช้งาน 
 

มำตรกำรอนุรักษ์วิธีกล วิธีปฏิบัติ กำรใช้งำน 

1) การไถพรวนตามแนว 
ระดับ (contour tillage) 

ไถพรวนไปตามแนวระดับขวางความ
ลาดเทของพื้นที ่

 เพิ่มการซาบซึมน้ าของดินและรักษาความ 
 ชุ่มชื้นในดิน 

 เหมาะสมกับพื้นที่ความลาดเท 2-8 เปอร์เซ็นต์ 
ความยาวของความลาดเทไม่เกิน 100 เมตร  

 ในพื้นที่ท่ีมีความแห้งแล้ง สามารถใช้ร่วมกับ
มาตรการอื่น เช่น คันดิน ข้ันบันไดดิน 

2) การยกร่องปิดหัวท้าย 
(tied ridging)  

ยกร่องปลูกพืชเป็นสองทิศทาง คือ 
กลุ่มหนึ่งยกร่องไปตามความลาดเท 
อีกกลุ่มหนึ่งยกร่องในแนวตั้งฉากกับ
ความลาดเทท าให้เกิดเป็นรูปสี่เหลีย่ม 
ผืนผ้าเล็กๆ เต็มพื้นที่  

 ช่วยเพิ่มการกักเก็บน้ า  
ลดปริมาณน้ าไหลบ่า และลดการชะล้าง
พังทลายของดิน  

 ควรใช้เสริมกับการปลูกพืชตามแนวระดับใน
พื้นที่ที่มีความลาดเท ดินเป็นดินทราย 

 ปริมาณน้ าฝนไม่เกิน 800 มิลลิเมตร จะช่วย
เพิ่มปริมาณความช้ืนให้แก่ดิน แต่ถ้าสันร่อง
สูงมากและมีปริมาณฝนตกมากก็ท าให้เกิด
ปัญหาน้ าแช่ขัง 

 



110 

  
  

ตารางที่ 4.1 มาตรการอนุรักษ์วิธีกล วิธีปฏิบัติ และการใช้งาน (ต่อ) 
 

มำตรกำรอนุรักษ์วิธีกล วิธีปฏิบัติ กำรใช้งำน 

3) การยกร่องตามแนว
ระดับ (ridging)  

ยกร่องปลูกพืชตามแนวระดับ  โดยใช้
ร่องน้ าเป็นตัวแปรสันดิน  

 ช่วยเพิ่มการกักเก็บน้ าส าหรับการปลูกพืช 
 เหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน 12 

เปอร์เซ็นต์ พื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง และมี
ปริมาณน้ าฝนน้อย 

4) การท าร่องน้ าตามแนว
ระดับ (contour 
furrowing)  

ขุดร่องน้ าเดี่ยวๆ  ขวางความลาดเทของ
พื้นที่ โดยจะลดระดับร่องน้ าหรือไม่ลด
ระดับก็ได้ ความลึกของร่องน้ า 25 -40 
เซนต ิเมตร หร ือขึ ้นก ับเนื ้อด ิน  ส ่วน
ระยะห่างของร่องน้ าขึ้นกับความลาดเท
ของพื้นที่และปริมาณน้ าไหลบ่า 

 เพื่อระบายน้ าส่วนเกินลงสู่ทางน้ า และป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน 

 เหมาะกับพื้นที่ท่ีมีปริมาณน้ า 
ไหลบ่าหน้าดินไม่มากนัก 

5) คันดิน (terrace)  
 คันดินฐานกว้าง 
 คันดินฐานแคบ  

ซึ่งมีทั้งแบบระดับและลด
ระดับ 

สร้างคันดินและร่องน้ าขวางความลาดเท
ของพื้นที่  

 เพื่อเก็บกักน้ าไหลบ่าในแต่ละช่วง หรือ 
เบนน้ าไหลบ่าออกจากพื้นที่  

 เหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดเท 2-12 
เปอร์เซ็นต์ 

 คันดินระดับ ความยาวไม่จ ากัดและใช้ใน
บริเวณที่มีฝนตกน้อย  

 คันดินลดระดับ ความยาวไม่ควรเกิน 300 -
600 เมตร หากความยาวเกินกว่าที่ก าหนด 
ให้จัดท าทางระบายน้ าเป็นระยะเพื่อลดความ
ยาวของคันดินให้อยู่ภายในพิกัด 

6) คันดินเบนน้ า  
(diversion terrace)  

สร้างคันดินขนาดใหญ่ขวางความลาดเท
ของพื้นที่  

 เพื่อกักน้ าไหลบ่าและเบนน้ าออกจากพื้นที่
ด้านบนไปยังทางระบายน้ า 

 เหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดชัน 2-12 
เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณฝนน้อย 

7) คูรับน้ าขอบเขา  
(hillside ditches)  

สร้างคันคูรับน้ าขอบเขาตามแนวระดับ
หรือลดระดับเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูป
สามเหลี่ยม ระยะห่างคันคูขึ้นกับสภาพ
ภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม โดยตัดพื้นที่
ลาดเทออก แล้วน าดินไปถมพื้นที่ตอนล่าง 

 เพื่อท าคูรับน้ าจากพื้นที่ลาดเทตอนบน 
เหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดเท น้อยกว่า 40 
เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าใช้ร่วมกับขั้นบันไดดินแบบ
ลาดเอียงออกหรือแถบหญ้าก็ใช้กับพื้นที่ลาด
เทมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 

8) ขั้นบันไดดิน  
(bench terrace)  
   (1) ขั้นบันไดดินแบบ
ระดับ (level type)       
   (2) ขั้นบันไดดินแบบ
เอียงเข้า backward or 
inward bench 
terrace) ขั้นบันไดดิน 

ปรับพื ้นที ่เป ็นขั ้นๆ ต ่อเนื ่องก ันคล้าย
ขั้นบันได  
 
 
 
 

 ขั้นบันไดดินแบบระดับเหมาะกับพื้นที่ที่มีฝน
ตกปานกลางคันดินกว้าง 4 เมตร เหมาะกับ
ดินที่ซึมน้ าเร็ว ส่วนคันดินลดระดับ ใช้กับดิน
ที่ซึมน้ าช้ากว่า โดยลดระดับ 0.1-0.6 
เปอร์เซ็นต์ 

 ผิวหน้าฐานขั้นบันไดจะเอียงเข้าหาเชิงลาด
เล็กน้อยเพื่อให้น้ าไหลมารวมกันที่ผนังด้าน
ในดินลึกปานกลาง (0.5-1.0 เมตร) และมี 
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ตารางที่ 4.1 มาตรการอนุรักษ์วิธีกล วิธีปฏิบัติ และการใช้งาน (ต่อ) 
 

มำตรกำรอนุรักษ์วิธีกล วิธีปฏิบัติ กำรใช้งำน 

แบบลาดเอียงออก 
(forward or outward 
bench terrace) 

 
 
 

อัตราการซาบซึมน้ าปานกลางถึงต่ า เหมาะ
กับพื้นที่ฝนตกชุกมากกว่า 650 มิลลิเมตรต่อ
ปี (38.1 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง) 

 ผิวหน้าฐานขั้นบันไดเอียงออกจากเชิงลาด
เล็กน้อยเพื่อให้น้ าส่วนเกินระบายออก ควร
ใช้กับพื้นที่ลาดชันปานกลาง ดินลึก ถึงลึก
มาก (1.0-1.5 ถึงมากกว่า 1.5 เมตร) เหมาะ
กับบริเวณที่ฝนตกน้อยกว่า 650 มิลลิเมตร
ต่อปี หรือ 6.35-38.1 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง 

9) คันชะลอความเร็วของ
น้ า หรือฝายน้ าล้น 
(check dam)  

สร้างคันชะลอความเร็วขวางเป็นช่วงๆ 
ในร่องน้ าที่มีการกัดเซาะ ใช้เศษไม้ 
เศษพืช หิน ดิน คอนกรีต หรือเป็น
สิ่งก่อสร้างที่ปูด้วยหญ้า  

 ใช้กับพื้นที่ที่มีการชะล้างพังทลายแบบร่อง
ลึก หรือในทางระบายน้ า เพื่อช่วยลดปัญหา
การกัดเซาะ  

 ชะลอความเร็วของน้ า และกักเก็บตะกอนดิน 
 ช่วยให้พืชในร่องน้ าที่งอกใหม่ 

ไม่ถูกน้ าพัดพาไป และสามารถเจริญเติบโต
ขึ้นปกคลุมร่องน้ าได้เร็วขึ้น 

10) บ่อดักตะกอน  
 (sediment trap)  

สร้างบ่อขนาดเล็กเพื่อดักตะกอนที่ไหลมา
ตามทางระบายน้ าก่อนลงสู่บ่อน้ าในไร่นา 
และสร้างเหนือพื้นที่อ่างเก็บน้ าก่อนที่น้ า
จะพัดพาตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ า 
ซ่ึงท าให้อ่างเก็บน้ าตื้นเขินอย่างรวดเร็ว  

 ช่วยดักตะกอนที่ไหลมาตามน้ าไม่ให้ไหลลงไป
ทับถมบ่อน้ าประจ าไร่นา ท าให้อายุการใช้
งานของบ่อน้ ายาวนานขึ้น และช่วยรักษา
คุณภาพของน้ า  

11) บ่อน้ าในไร่นา (farm 
pond)  

สร ้า งขึ ้น โดยการข ุดหร ือท าค ันด ิน
ล้อมรอบส าหรับเก็บกักน้ าไว้ใช้ในพื้นที่
เกษตร หรือถมดินขวางกั้นทางเดินน้ า 
หรือร่องน้ า   

 เพื่อรับน้ าจากคันดินเบนน้ าลงมากักเก็บไว้ใช้
ในพื้นที่การเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือฤดู
แล้ง และใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและเลี้ยง
สัตว์ ส าหรับพื้นที่ลุ่มที่มีน้ าขังโดยขุดดินตรง
จุดต่ าสุดเพื่อกักเก็บน้ า กรณีที่มีคลองหรือ 
ล าธารอยู่ข้างเคียงพื้นที่ให้ใช้วิธีสูบน้ าหรือ
ระบายน้ ามากักเก็บไว้ในบ่อน้ าที่สร้างขึ้น  
ถ้าในบริเวณพื้นที่มีน้ าหรือตาน้ าที่ไหลมาจาก
น้ าพุที่เป็นน้ าสะอาดก็สามารถขุดบ่อเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ได้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีน้ าไหลมาให้ท า 
คันกั้นปิดน้ ากักเก็บไว้ 

12) ถนนเช่ือมโยงในไร่นา 
(access roadway)  

สร้างถนนที่เชื่อมระหว่างคูรับน้ าขอบ
เขาหรือทางเดินเท้าบนขั้นบันไดดินกับ
ถนนซอย หรือถนนสายหลัก  

 ใช้เป็นทางสัญจรของเครื่องจักรกลที่ใช้
ปฏิบัติงาน 

13) ทางล าเลียงในไร่นา  
 (farm road)  

สร ้างทางล า เล ียงโดยท าค ันด ินให้มี
ขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นถนน  

 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่งผลิตผลจาก
พื ้นที ่เ กษตรสู ่ตลาด  และใช ้เป ็นถนนให้
เครื่องจักรกลเข้าท างานในพื้นที่เพาะปลูก  

 เหมาะกับพื้นที่ลาดเท 2-12 เปอร์เซ็นต์ 
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     การไถพรวนตามแนวระดับ             คันดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       การท านาบนขั้นบันได          คูรับน้ าขอบเขา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       คันชะลอความเร็วของน้ าที่สร้างด้วยคอนกรีต                  บ่อน้ าในไร่นา  
 

ภาพที่ 4.1  มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยมาตรการวิธีกล 
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ภาพที่ 4.2  บ่อดักตะกอนและฝายแบบไม้ไผ่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3  บ่อดักตะกอนและฝายแบบกระสอบ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าวิธีกลของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้  

 1) คันดินมาตรฐาน ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานของคันดินออกเป็น 6 แบบ ได้แก่ คันดินเบนน้ า 
(diversion) คันดินเก็บกักน้ า (absorption bank) คันดินฐานกว้าง (broad based terrace) คันดินฐานแคบ 
(narrow based terrace) และคันคูรับน้ าขอบเขา (hillside ditch)  2 ลักษณะ ที่ใช้กับพื้นที่ที่มีความลาดเท
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้คันดินแต่ละแบบนั้นผู้ใช้สามารถปรับรูปแบบของคันดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ต่างๆ ได้ โครงสร้างมาตรฐานของคันดินแต่ละแบบ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 มาตรการอนุรักษ์วิธีกล โดยคันดินมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

มำตรกำรอนุรักษ์วิธีกล วิธีกำรปฏิบัต ิ

แบบท่ี 1 คันดินเบนน้ า ใช้เพื่อป้องกันน้ าไหลบ่าลงสู่พื้นที่เกษตรกรรม เหมาะกับพื้นที่ท่ีมีความลาดเท 
ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ มีปรมิาตรดนิขุด-ถม ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร 

แบบท่ี 2 คันดินเก็บกักน้ า ควรใช้กับพ้ืนท่ีดินร่วนปนทราย มีความลาดเทประมาณ   3-15 เปอร์เซ็นต์  
ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ 1.2 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร 

แบบท่ี 3 เป็นคันดินฐานกว้าง ควรใช้กับพ้ืนท่ีดินร่วนปนทราย มีความลาดเทไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์  
ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร 

แบบท่ี 4 เป็นคันดินฐานแคบ ควรใช้กับพ้ืนท่ีดินร่วนปนทรายที่มีความลาดเทประมาณ 3-15 เปอร์เซ็นต์  
ปริมาตรดินขุด-ถม ประมาณ 0.6 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร 

แบบท่ี 5 คันคูรับน้ าขอบเขา ควรใช้กับพ้ืนท่ีที่มีความลาดเทไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์  
ปริมาตรดินขุด-ถม ประมาณ 0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร 

แบบท่ี 6 คันคูรับน้ าขอบเขา ควรใช้กับพ้ืนท่ีๆ มีความลาดเทมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  
ปริมาตรดินขุด-ถม ประมาณ 0.2 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร 

 
 2) การปรับรูปแปลงนา ซึ่งได้ก าหนดลักษณะของการปรับปรุงแปลงนาในเขตหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน 
เพื่อให้น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  (1) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เป็นคันดินที่สร้างขึ้นโดยให้ระดับของคันดินอยู่ระดับเดียวกัน 
เน้นให้มีการปลูกข้าวแบบเดิม แต่ก าหนดให้มีการปรับโครงสร้างให้มีคันดินเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ า  
ที่ไหลบ่ามาไว้เป็นช่วงๆ มีลักษณะเหมือนคันนา บนคันนาสามารถปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้ ความสูงและความกว้าง
ของคันนาหรือคันดินจะผันแปรไปตามลักษณะดิน พื้นที่ดินและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน้ าฝนที่ตก
ลงมาหรือปริมาณน้ าที่จะเก็บกักหรือระบายออก 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4.4  แบบการปรบัรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 
 
 

 

 

   

   ภาพที่ 4.5 สภาพพื้นที่ที่มีการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 
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 (2) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 เน้นการปลูกข้าวร่วมกับไม้ผลชนิดอ่ืนๆ เพื่อกักเก็บน้ า 
ระบายน้ าและส่งน้ า ท าการปรับโครงสร้างแปลงนาให้มีร่องน้ าโดยการขุดดินท าเป็นคูแล้วเอาดินนั้นขึ้นมาทับถม
เป็นคันดิน ร่องน้ าที่ขุดมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ า ระบายน้ าและส่งน้ าในแปลงปลูก ส่วนบนคันดินยังสามารถ
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ความลึกและความกว้างของคูที่จะขุดดินขึ้นมาถม
เป็นคันจะผันแปรไปตามลักษณะดิน 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 แบบการปรบัรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 

 (3) การปรับรูปแปลงนาในลักษณะที่ 3 เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการ
ท านาเป็นการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น โดยการขุดดินขึ้นให้เป็นคูน้ าทั้งสองด้าน แล้วน าดินนั้นมาถมเป็นคันดิน 
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ าและระบายน้ าในพื้นที่ราบและราบลุ่ม บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ผล 
ไม้ยืนต้นแบบแถวเดียว ขนาดของร่องปลูกไม้ผลจะผันแปรไปตามลักษณะดิน  การปรับรูปแปลงนาลักษณะนี้
สามารถออกแบบต่อเนื่องท าเป็นแปลงใหญ่ๆ ได้ 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.7  แบบการปรบัรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 

 
ภาพที่ 4.8 สภาพพื้นที่ที่มีการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 
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    มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช (vegetatitve conservation measures) เป็นวิธีการป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดินโดยใช้การปลูกพืช เป็นการเพิ่มความหนาแน่นของพืช การคลุมดินป้องกันเม็ดฝน
กระทบผิวดิน ตลอดจนการปรับปรุงบ ารุงดินที่เป็นการลงทุนต่ า และเกษตรกรสามารถปฏิบัติเองได้ เช่น  การใช้
พืชตระกูลถั่ว หญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือหญ้าธรรมชาติ ปลูกเป็นแถบขวางความลาดเทของพื้นที่หรือปลูกคลุมดิน หรือ
การใช้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อลดความแรงของเม็ดฝน ดักตะกอนดิน และชะลอความเร็วของน้ า 
จ าเป็นต้องท าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และปัจจัยต่าง  ๆ วิธีการนี้สามารถกระท าได้ง่ายและลงทุนน้อย  
มีวิธีปฏิบัติดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช  วิธีปฏิบัติ และการใช้งาน 

มำตรกำรอนุรักษ์วิธีพืช วิธีปฏิบัติ กำรใช้งำน 

1) การปลูกพืชตามแนว
ระดับ (contour 
cultivation) 

ปลูกพืชขนานกันไปตามแนว
ระด ับขวางความลาดเทของ
พื้นที่ 

 เหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ 
มีความลาดเทสม่ าเสมอ และมีระยะความลาดเทไม่
เกิน 100 เมตร 

2) การปลูกพืชคลุมดิน 
(cover cropping)   
 

ปล ูกพ ืชตระก ูลหญ้าหร ือพ ืช
ตระกูลถั่วคลุมดิน 

  พืชที่ขึ้นปกคลุมผิวหน้าดินช่วยควบคุมการชะล้าง
พังทลายของดินและปรับปรุงบ ารุงดิน ช่วยป้องกัน
เม็ดฝนไม่ให้กระทบผิวดินโดยตรง ลดการชะล้าง
พังทลายของดิน 

 ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน ควบคุมวัชพืช และช่วยปรับ
สภาพแวดล้อมบริเวณปลูกพืชให้เหมาะสม 

 เหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดเทตั้งแต่ 0-35 
เปอร์เซ็นต์ และเหมาะสมส าหรับปลูกคลุมดินใน
สวนไม้ผล หากพื้นที่ลาดชันสูงเกิน 20 เปอร์เซ็นต์
และเป็นดินเลว ใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจไม่คุ้มค่า  

3) การปลูกพืชหมุนเวียน     
(crop rotation)  

ปล ูกพ ืชตั ้งแต ่ 2  ชน ิดขึ ้น ไป 
หมุนเวียนในพื้นที่เดียวกัน อาจ
ปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนกับ
พืชตระกูลถั่วหรือพืชตระกูลหญ้า
เช่น ข้าวโพด-ถั่ว โดยจัดชนิดและ
เวลาปลูกพืชให้เหมาะสม  

 เพื่อหมุนเวียนการใช้ธาตุอาหารพืช ท าให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ สามารถควบคุมการระบาดของ
โรคแมลงและวัชพืช    

4) การปลูกพืชแซม 
(intercropping)  

เป็นการปลูกพืชตั ้งแต่ 2 ชนิด
ขึ้นไปบนพื้นที่ในเวลาเดียวกัน 
โ ด ย ป ล ูก พ ืชที ่2  แ ซ ม ล ง ใ น
ระหว่างแถวของพืชหลัก เช่น 
ข้าวโพดแซมถั่ว 

 เพื่อช่วยลดการระเหยน้ าจากผิวดินเนื่องจากมีการ
เพิ่มประชากรพืชที่ปกคลุมดิน ท าให้โรคแมลงและ
วัชพืชน้อยลง 

 พืชแซมควรเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีอายุสั้นกว่าพืช
หลัก ระบบรากของพืชทั้งสองควรมีระดับที่แตก 
ต่างกัน และเลือกพืชแซมที่สามารถสร้างรายได้ 

5) การปลูกพืชเหลื่อมฤดู  
(relay cropping) 

ปลูกพืชต่อเนื่องคาบเกี่ยวกัน 
โดยการปลูกพืชที่สองระหว่าง 

 เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินกับพืชที่ปลูกตามมาได้อย่าง
คุ้มค่าและเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่ให้มากขึ้น 
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ตารางที่ 4.3 มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช  วิธีปฏิบัติ และการใช้งาน (ต่อ) 

มำตรกำรอนุรักษ์วิธีพืช วิธีปฏิบัติ กำรใช้งำน 

 แถวของพืชแรกในขณะที่พืช
แรกให้ผลผลิตแต่ยังไม่แก่เต็มที่ 

 พืชที่ 2 ควรเป็นพืชตระกูลถั่วอายุสั้น ทนร่มเงา
และควรเป็นพืชที่ต่างตระกูลกันกับพืชแรกเพื่อขจัด
ปัญหาโรคและแมลงสะสม โดยพืชแรกจะเป็นพืชพี่
เลี้ยงให้กับพืชที่ 2 ในการช่วยเป็นร่มเงา เป็นค้าง
หรือเป็นวัสดุคลุมดิน 

6) การปลูกพืชสลับเป็น 
แถบ (strip cropping) 

ปลูกพืชที่มีระบบปลูกชิดและ
ห่างเป็นแถบสลับกันขวางความ
ลาดเทของพื้นที่ พืชที่มีระบบ
ปลูกชิด เช่น ถั่วลิสงหรือถั่ว
เหลืองสลับกับแถบข้าวไร่ 
ข้าวโพดและข้าวฟ่าง 

 เพื่อลดการสูญเสียดิน ลดอัตราน้ าไหลบ่า  
 ช่วยปรับปรุงบ ารุงดิน ลดความเสียหายของพืชจาก

การระบาดของโรคและแมลง  
 เหมาะกับพื้นที่ลาดเทไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ และ

แถบของพืชที่ปลูกมีความกว้าง 10-20 เซนติเมตร 

7) การปลูกพืชระหว่าง 
แถบไม้พุ่มบ ารุงดิน  
(alley cropping) 

ปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบ ารุง
ดินตามแนวระดับ 

  ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน ปรับปรุง
โครงสร้าง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน สามารถ
น าไปใช้ในพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ าถึงพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง  

8) การปลูกพืชปุ๋ยสด  
(green manure cropping) 

ปลูกพืชตระกูลถั ่วเพื ่อไถกลบ
คลุกเคล้ากับดิน 

 เพื่อช่วยปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้สมบัติทางกายภาพ 
เคมีและชีวภาพดินดีขึ้น ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุ
อาหารในดินโดยเฉพาะธาตุอาหารไนโตรเจน  

 ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน สามารถใช้
ร่วมกับการปลูกพืชในระบบหมุนเวียนและการปลูก
พืชแซม 

9) แถบหญ้าเพื่ออนุรักษ์ดิน
และน้ า (grass barrier for 
soil and water 
conservation) 

ปล ูกหญ ้า เป ็นแถบตามแนว
ระดับบนพื้นที่ลาดชันระหว่างคู
รับน้ าขอบเขา  

 เพื่อสามารถใช้แทนคันดิน โดยพื้นที่ระหว่างแถบ
หญ้าสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ  

 ช่วยลดการสูญเสียดินบนพื้นที่ลาดชัน และท าให้
เกิดการปรับตัวเป็นขั้นบันไดดินตามธรรมชาติ 

10) การปลูกหญ้าเพื่อ
รักษาคูรับน้ าขอบเขา 
(grass planting of 
hillside ditches) หรือ
เพื่อรักษาขั้นบันไดดิน 
(terrace) หรือเชิงลาดด้าน
นอกขั้นบันได (grass riser) 

ปลูกหญ้าเบอร์มิวด้า หญ้าบา
เฮีย หญ้ารูซี่ หญ้าเจ้าชู้ ฯลฯ 

 เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คูรับน้ าขอบเขาถูกกัดเซาะ  
 ช่วยดักตะกอนดินที่ไหลมากับน้ า ท าให้ประหยัด

งบประมาณซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา ช่วยป้องกัน
การพังทลายของดินบนเชิงลาดด้านนอกและใน
พื้นที่ด้านบนของคูรับน้ า  

11) การปลูกแนวรั้วหญ้า
แฝก (vetiver grass in 
headge-row) 

ปลูกหญ้าแฝกขวางความลาด
ชันของพื้นที่หรือปลูกตามแนว
ระดับจ านวน 1 แถว ในทุก ๆ 3 
แถวของพืชหลัก ปลูกเป็นแนว
ในแถวของพืชหลัก  หรือปลูก
แบบครึ ่งวงกลมหงายบริเวณ
โคนต้นในพื้นที่ลาดเท 

 แนวกอหญ้าแฝกช่วยลดความเร็ว ลดความแรงของ
น้ าไหลบ่า และช่วยกักเก็บตะกอนดินที่ถูกน้ าพัดพา 

 พื้นที่ลาดชันให้ปลูกเป็นแถวเดี่ยวตามแนวระดับ 
 ทางล าเลียงในไร่นาปลูกบริเวณ 2 ข้างทาง ยาว

ตลอดแนว 
 บ่อน้ า สระน้ า วางแนวปลูกหญ้าแฝก 2-3 แถว 
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ตารางที่ 4.3 มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช  วิธีปฏิบัติ และการใช้งาน (ต่อ) 

มำตรกำรอนุรักษ์วิธีพืช วิธีปฏิบัติ กำรใช้งำน 

12) การคลุมดิน (mulching) ใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น เศษซากพืช 
หรือวัสดุอื่น ๆ คลุมดินแปลง
พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล โดยค านึง 
ถึงชนิดของพืชที่ต้องการคลุม
ดิน ประเภทและชนิดของวัสดุ
คลุมดิน วิธีการใส่และอัตราที่ใช้ 
ระยะเวลาคลุมดิน 

 เพื่อลดปริมาณน้ าไหลบ่าและลดการสูญเสียดิน  
 ควบคุมวัชพืช ควบคุมอุณหภูมิดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ

ในดิน ท าให้ดินสามารถเก็บความช้ืนไว้ในดินได้
ยาวนานขึ้น  

13) คันซากพืช  
(contour trash line) 

น าซากพืชที่เกิดจากการบุกเบิก
พื้นที่หรือเหลือจากการเก็บ
เกี่ยวมาวางสุมให้เป็นคันตาม
แนวระดับ  สูง 50 เซนติเมตร 
ระยะห่างกัน 20-40 เมตร หรือ
ตามแนวคันดิน 

 เพื่อลดความเร็วของน้ าไหลบ่าและดักตะกอนดิน 
และใช้เศษเหลือของพืชให้เกิดประโยชน์ในการ
ปรับปรุงดิน 

 ด าเนินการในขณะที่บุกเบิกพื้นที่ใหม่ และไม่มีทุน
หรือเวลาเพียงพอในการท าคันดินแบบอื่น ซึ่งใน
อนาคตสามารถเปลี่ยนคันซากพืชให้เป็นแนวคันดิน
ตามธรรมชาติ  

14) ไม้บังลม (windbreak) ปลูกต้นไม้หรือหญ้าเป็นระยะๆ 
โดยมีระยะห่างของแถบพืชที่
เหมาะสม พืชที่ใช้เป็นไม้บังลม
ควรมีระบบรากลึก กิ่งเหนียว
แน่น อาทิ กระถินณรงค์ สน  
ไม้ไผ่ มะขาม เป็นต้น 
 

 เพื่อลดการสูญเสียดินและน้ าและผลเสียหายแก่พืช
เนื่องจากแรงลม เช่น การฉีกหักของกิ่งไม้และการ
ร่วงหล่น  

 ลดอัตราการระเหยน้ าจากผิวดิน ผิวน้ าของอ่างเก็บ
น้ า และจากการคายระเหยของพืช  

 ลดความเสียหายจากละอองเกลือในพื้นที่ใกล้ทะเล  
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     การปลูกพืชแซม                       การปลูกพืชเหลื่อมฤดู  
 
 
 
 
 
 
 
 

  การปลูกพืชสลับเป็นแถบ             การปลูกพืชเป็นแถบตามแนวระดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      การปลูกพืชคลุมดิน        การปลูกพืชปุ๋ยสด  
 
    ภาพที่ 4.9 มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยมาตรการวิธีพืช 
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ภาพที่ 4.10 การปลูกพืชปุ๋ยสด (ตระกูลถั่ว) 
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ภาพที่ 4.11 การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
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        ภาพที่ 4.12 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาคูรับน้ าขอบเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 4.13 มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยวิธีการคลุมดิน  
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    การไถพรวน เป็นการใช้เครื่องมือกระท าต่อดิน เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพของดิน โครงสร้างของดิน หรือเคลื่อนย้ายดิน เพื่อให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ซึ่งการ
ไถพรวนมีวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมตามการใช้งาน ดังแสดงตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 วิธีการเขตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 

  
กำรเขตกรรม วิธีปฏิบัติ กำรใช้งำน 

1) การไถพรวนตามแนวระดบั  
(contour tillage) 

ไถพรวนตามแนวระดับ ขณะดินมี
ความชื้นเหมาะสม ไม่แห้งหรือแฉะ
จนเกินไป 

 เหมาะสมกับพื้นที่ความลาดเท 2-8 
เปอร์เซ็นต์ ความยาวของความลาดเท
ไม่เกิน 100 เมตร  

 ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง สามารถใช้
ร่ วมกับมาตรการอื่ น  เ ช่น  คันดิน 
ขั้นบันไดดิน 

2) การไถพรวนน้อยครั้ง  
(minimum tillage) 

ไถพรวนเท่าท่ีจ าเป็น   เพื่อช่วยลดการอัดแน่นเป็นแผ่นแข็ง
ของผิวดิน  

 เหมาะกับพื้นที่ที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน 
ดินร่วนปนทราย ระบายน้ าดี แต่ไม่
เหมาะกับดินเนื้อละเอียด ดินร่วนปน
ด ิน เหน ีย ว  ด ินทรายแป ้งและด ิน
เหนียวที่มีการระบายน้ าไม่ดี 

3) การไม่ไถพรวน  
(no tillage) 

ไม่มีการไถพรวนใด ๆ  
 

 เ พื่ อ ช ่ว ย ร ัก ษ า ธ า ต ุอ า ห า ร แ ล ะ
อินทร ียว ัตถ ุในด ินไม ่ให ้ถ ูกชะล ้าง
พังทลาย  

 ร ัก ษ า ค ว า ม ชื ้น ข อ งด ิน  ค วบ ค ุม
อุณหภูมิผิวดินตอนกลางวันไม่ให้ร้อน
จ ัด เ ก ิน ไ ป  ร ักษา โ ค ร งส ร ้า งทา ง
กายภาพของดิน เช่น ความหนาแน่น
ของดิน ไม่ให้เกิดการแน่นทึบ  

 วิธีนี้ไม่เหมาะส าหรับการปลูกพืชที่มี
หัวใต้ดิน 

4) การไถพรวนดินล่าง  
(sub soiling) 

ใช้เครื่องจักรกลไถพรวนดินชั้นล่าง 
ท าให้ดินชั้นล่างแตกแยกโดยไม่ยก
ดินช้ันล่างขึ้นมาบนผิวหน้าดิน  

 เพิ่มอัตราการซาบซึมน้ าและการกัก
เก็บน้ าไว้ในดินให้มากท่ีสุด 

 ช่วยท าลายช้ันอัดแน่นบริเวณดินช้ัน
ล่าง 

 ขุดดินให้ลึกไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร 
หรือบางแห่งอาจลึกกว่า 60 เซนติเมตร 
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         การป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน สามารถแบ่งออกได้ตามสภาพพื้นที่ และระดับ
ความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน ดังนี้  

   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินแบ่งตามระดับความรุนแรง  
โดยแบ่งระดับความรุนแรงในบริเวณพื้นที่ราบ (ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) และพื้นที่สูง (ความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) ดังนี้ 

 1) ระดับการชะล้างพังทลายรุนแรงน้อยมาก (very slight)  
     มีอัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี (0-0.96 มิลลิเมตรต่อปี) สามารถวางแนวทาง 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ราบและที่สูง ดังนี้ 
     - พื้นที่ราบ (1L) : ควรท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม เช่น การไถพรวนดินล่าง 

การปรับระดับ ปรับรูปแปลงนา ควบคู่กับการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
    - พื้นที่สูง (1H) : ควรสงวนไว้ให้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร 

 2) ระดับการชะล้างพังทลายรุนแรงน้อย (slight)  
     มีอัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี (0.96-2.4 มิลลิเมตรต่อปี) สามารถวางแนวทาง 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ราบและที่สูง ดังนี้ 
     - พื้นที่ราบ (2L) : ควรท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม เช่น การไถพรวนและ

ปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ การปรับระดับ ปรับรูปแปลงนา และปรับปรุงบ ารุงดิน  
     - พื้นที่สูง (2H) : ควรสงวนไว้ให้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร 

 3) ระดับการชะล้างพังทลายรุนแรงปานกลาง (moderate)  
     มีอัตราการสูญเสียดิน 5-15 ตันต่อไร่ต่อปี (2.4-7.2 มิลลิเมตรต่อปี) การชะล้างพังทลาย 

มีผลท าให้ความต้องการในการจัดการดินผิดไปจากเดิม หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ดินยังมี  
ขีดความสามารถใช้ปลูกพืชได้เหมือนเดิม สามารถวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการะชะล้าง
พังทลายของดินในพื้นที่ราบและที่สูง ดังนี้ 

     - พื้นที่ราบ (3L) : ควรท ามาตรการอนุรักษ์วิธีพืชและวิธีกลที่เหมาะสม อาทิ การไถพรวน
และปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ การยกร่องตามแนวระดับ การสร้างคันดิน คันดินเบนน้ า  
คูรับน้ าขอบเขา ทางระบายน้ า บ่อดักตะกอนดิน เป็นต้น รวมทั้งมีการปรับปรุงบ ารุง ดินเพื่อเพิ่มความ 
อุดมสมบูรณ์ของดิน 
         - พื้นที่สูง (3H) : ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชไร่ 
พืชสวน ป่าเสื่อมโทรม จึงควรท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเคร่งครัดทั้งวิธีพืชและวิธีกล เพื่อลดปัญหา  
การชะล้างพังทลายของดินให้น้อยลง และควรสงวนไว้ให้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร 

 4) ระดับการชะล้างพังทลายรุนแรง (severe)  
     มีอัตราการสูญเสียดิน 15-20 ตันต่อไร่ต่อปี (7.2-9.6 มิลลิเมตรต่อปี) การชะล้างพังทลาย

ท าให้ขีดความสามารถของดินส าหรับปลูกพืชเปลี่ยนเลวลงกว่าเดิม เช่น ดินไม่สามารถใช้ปลูกข้าวโพดได้อีกต่อไป 
ต้องเปลี่ยนไปท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์แทน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการดินสูงมากเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ 
หรือใช้เวลานานมากในการปรับปรุงคุณภาพดินให้ใช้ปลูกพืชได้เช่นเดิม สามารถวางแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ราบและที่สูง ดังนี้ 
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   - พื้นที่ราบ (4L) : ควรท ามาตรการอนุรักษ์วิธีพืชและวิธีกลที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น อาทิ  
การสร้างคันดิน คันดินเบนน้ า ขั้นบันไดดิน คูรับน้ ารอบเขา ทางระบายน้ า บ่อดักตะกอนดิน เป็นต้น รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

   - พื้นที่สูง (4H) : ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชไร่ 
พืชสวน ป่าเสื่อมโทรม จึงควรท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเคร่งครัดทั้งวิธีพืชและวิธีกล เพื่อลดปัญหา  
การชะล้างพังทลายของดินให้น้อยลง ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าและควรสงวนไว้ให้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร 

 5) ระดับการชะล้างพังทลายรุนแรงมาก (very severe)  
     มีอัตราการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี (มากกว่า 9.6 มิลลิเมตรต่อปี) มีลักษณะ

การชะล้างพังทลายของดินเป็นร่องลึก (gully) เกิดขึ้นทั่วไป มักเกิดการชะล้างพังทลายของดินที่มีตัวเร่งเข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยมนุษย์เป็นตัวเร่งที่ส าคัญที่สุด จากการใช้ที่ดินที่ขาดความระมัดระวัง การบุกรุกท าลายป่าเพื่อ  
ท าการเกษตร การตัดถนน แม้กระทั่งการไถพรวนขึ้นลงตามทิศทางความลาดชัน นับ เป็นปัจจัยเร่งที่ก่อให้เกิด
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น ควรวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินใน 
พื้นที่ราบและที่สูง ดังนี้ 

    - พื้นที่ราบ (5L) : ควรกันไว้ส าหรับเป็นพื้นที่ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น เนื่องจากไม่เหมาะสม
ส าหรับการท าการเกษตร 

    - พื้นที่สูง (5H) : ใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน จึงควรจัดท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
อย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอย่างเร่งด่วน และควรสงวนไว้ให้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

โครงการหลวงม่อนเงาะ  ศนูย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดนิ  
ส านักงานพฒันาที่ดนิเขต 6 เชียงใหม่  
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          การใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้งมาตรการวิธีกลและวิธีพืชที่เหมาะสมตามระดับความ
ลาดชันของพื้นที่นับเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในกระบวนการชะล้างพังทลายของดิน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ พื้นที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน พื้นที่
เนินเขา และพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือที่ลาดชันสูง นอกจากจะพิจารณาระดับความลาดชันของพื้นที่เป็นส าคัญ
แล้ว ยังได้พิจารณาสมบัติของดิน อาทิ เนื้อดิน ความลึกของดิน การระบายน้ า ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าไหลบ่า
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินตามความลาดชันของพื้นที่ 

สภาพพื้นที ่(ความลาดชัน) มาตรการอนุรักษ์วิธีกล มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช 

1) พื้นที่ราบเรยีบถึงค่อนข้าง 
ราบเรยีบ (0-2 เปอร์เซ็นต์) 
การระบายน้ าของดินเลวถึงเลว
มาก มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน  ส่วน
ใหญ่ใช้ท านา 

 ไถพรวนตามแนวระดับ ขณะดิน
ไม่แห้งหรือแฉะเกินไป ไม่ ไถ
พรวนมากเกินไป 

 ปรับรูปแปลงนา ให้มีการระบาย
น้ าเข้าออกได้สะดวก โดยปรับรูป
แปลงนาลักษณะที่ 1 กรณีท านา 
ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่  2 
กรณีปลูกข้าวร่วมกับพืชชนิดอื่น 
และปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 
กรณีปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 

 ปรับพื้ นที่ ให้ ร าบ เรี ยบ เสมอ 
เพื่อให้เก็บกักน้ าได้ทั่วทั้งแปลง
นา และปรับปรุงบ ารุงดินหลัง
การปรับที่นา เพื่อสร้างหน้าดิน
ใหม่และท าให้โครงสร้างของดินดี
ขึ้น ท าให้ดินเก็บรักษาความช้ืน
และเพิ่มธาตุอาหาร 

 จัดหาแหล่งน้ า ควรพัฒนาและ
สร้างบ่อน้ าในไร่นาเพื่อส ารองไว้
ใช้ในฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง 

 ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชแซม ปลูกพืช
เหลื่อมฤดู ปลูกพืชคลุมดิน และปรับปรุง
บ ารุงดินโดยการไถกลบเศษพืช ใช้เศษพืช 
ซากพืชหรือวัสดุคลุมดิน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน 

 ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มช้ืนในดิน
สวนไมผ้ล หรือปลูกหญ้าแฝกริมขอบสระ
หรือฝั่งตลิ่ง  

 ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง โสน และถั่ว
ต่างๆ ก่อนการปลูกข้าว แล้วไถกลบลงดิน    

 ปลูกพืชหมุนเวียนที่ปลูกพืชตระกลูถั่ว
สอดแทรกอยู่ในระบบพืชหลัก รวมทั้งการ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั
ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามความเหมาะสม 

 

2) ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
(2-5 เปอร์เซ็นต์)  
ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและ
น้ าเพื่อป้องกันน้ าไหลบ่าและเก็บ
กักตะกอนดิน 

 ท านาตามแนวระดับร่วมกับการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน (พื้นที่ดอน) 

 ไถพรวนตามแนวระดับ 
 ท าคันดินร่วมกับการปลูกพืชคลมุ

ดินบนคันดิน อาทิ ถั่วคาโลโปโก
เนียม (Calopogonium 
mucunoides Desv.)  
ถั่วไซราโตร (Macroptilium 
atropurpureum DC.Urb.)   
ถั่วคุดซู (Pueraria phaseoides 
Benth.)   

 ปลูกพืชคลุมดิน ช่วยป้องกันเมด็ฝนไม่ให้
ตกกระทบผิวดินโดยตรง ลดการชะล้าง
พังทลายของดิน ลดการแข่งขันของวัชพืช 
เพิ่มอินทรียวัตถุ และไนโตรเจนใหแ้ก่ดิน  

 ปลูกพืชหมุนเวียน  ปลูกพืชไร่หมนุเวียน
กับพืชตระกูลถั่วในแตล่ะปี ช่วยลดวัชพืช 
และลดศัตรูพืชและโรคแมลง  ท าให้พืชมี
การใช้ธาตุอาหารในดินอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ปลูกพืชแถบอนุรักษ์ดินและน้ า ปลูกขวาง
ความลาดชันของพื้นที่ เพื่อลดการชะล้าง 
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ตารางที่ 4.5 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินตามความลาดชันของพื้นที่ (ต่อ) 

สภาพพื้นที ่(ความลาดชัน) มาตรการอนุรักษ์วิธีกล มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช 

2) ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
(2-5 เปอร์เซ็นต์)  
ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและ
น้ าเพื่อป้องกันน้ าไหลบ่าและเก็บ
กักตะกอนดิน 

 คันดินเบนน้ า  
 คันดินเก็บกักน้ า  
 คันดินฐานกว้าง  
 คันดินฐานแคบ  
 ท าทางล าเลียงในไร่นา 

พังทลายของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ดิน ได้แก่ ใช้แถบหญ้า แถบไม้พุ่มบ ารุงดิน  

 ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ปลูกพืชระยะชิด 
การก าจัดวัชพืช และไถพรวนให้น้อยทีสุ่ด 

 คลุมดิน ไม่ควรเผาเศษเหลือของพืชหรือ
น าออกจากแปลง โดยการคลมุหนา้ดิน 
รักษาความช้ืนในดิน  

3) ลูกคลื่นลอนลาด  
(5-12 เปอร์เซ็นต์)  
สภาพพื้นที่ลอนชันมากขึ้น
จ าเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ าที่เข้มข้น 

 ท าคันดินร่วมกับการปลูกพืชคลุม
ดินบนคันดิน ได้แก่ คันดินเบนน้ า 
คันดินฐานกว้าง คันดินฐานแคบ 
คูรับน้ าขอบเขา  

 ยกร่องตามแนวระดับ  
 ร่องน้ าตามแนวระดับ  
 ท าทางล าเลียงในไร่นา  
 ทางระบายน้ า  
 คันชะลอความเร็วของน้ า  
 บ่อดักตะกอน  
 ท่อลอดใต้ถนน  
 ท่อระบายน้ า  

 ปลูกพืชคลุมดิน ช่วยป้องกันเมด็ฝนมิให้
ตกกระทบผิวดินโดยตรง ลดการชะล้าง
พังทลายของดิน ลดการแข่งขันของวัชพืช 
เพิ่มอินทรียวัตถุ และไนโตรเจนใหแ้ก่ดิน  

 ปลูกพืชหมุนเวียน อาทิ ปลูกพืชไร่
หมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วในแตล่ะปี ช่วย
ลดวัชพืช และลดศัตรูพืชและโรคแมลง  
ท าให้พชืมีการใช้ธาตุอาหารในดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 ปลูกพืชแถบอนุรักษ์ดินและน้ า ปลูกขวาง
ความลาดชันของพื้นที่  เพื่อป้องกันและ
ลดการชะล้างพงัทลายของดิน เพิม่ความ
อุดมสมบรูณ์ดิน ได้แก่ ใช้แถบหญ้า แถบ
ไม้พุ่มบ ารุงดิน  

 ปลูกพืชสลับเป็นแถบ  ปลูกพืชระยะชิด 
การก าจัดวัชพืช และไถพรวนให้น้อยท่ีสุด 

 คลุมดิน ไม่ควรเผาเศษเหลือของพืชหรือ
น าออกจากแปลง โดยการคลมุหนา้ดิน 
รักษาความช้ืนในดิน  

4) ลูกคลื่นลอนชัน  
(12-20 เปอร์เซ็นต์)  
สภาพพื้นที่ลอนลาดซึ่งมีความ
ลาดเทมากขึ้นจ าเป็นต้องมี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่
เข้มข้นยิ่งขึ้น 

 คนัดินเบนน้ า  
 คันดินฐานแคบ  
 คันคูรับน้ าขอบเขา  
 ท าขั้นบันได ได้แก่ ขั้นบันไดดิน

แบบต่อเนื่อง หรือขั้นบันไดดิน
ส าหรับไม้ผล  

 ฐานปลูกไม้ผลเฉพาะต้น  
 

 ปลูกพืชคลุมดิน ช่วยป้องกันเมด็ฝนไม่ให้
ตกกระทบผิวดินโดยตรง ลดการชะล้าง
พังทลายของดิน ลดการแข่งขันของวัชพืช 
เพิ่มอินทรียวัตถุ และไนโตรเจนใหแ้ก่ดิน  

 ปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชไร่หมนุเวียน
กับพืชตระกูลถั่วในแตล่ะปี ช่วยลดวัชพืช 
และลดศัตรูพืชและโรคแมลง ท าใหพ้ืชมีการ
ใช้ธาตุอาหารในดินอย่างมีประสิทธภิาพ  

 ปลูกพืชแถบอนุรักษ์ดินและน้ า ปลูกขวาง
ความลาดชันของพื้นที่ เพื่อลดการชะล้าง
พังทลายของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน  
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ตารางที่ 4.5 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินตามความลาดชันของพื้นที่ (ต่อ) 

สภาพพื้นที ่(ความลาดชัน) มาตรการอนุรักษ์วิธีกล มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช 

  ได้แก่ การใช้แถบหญ้า การแถบไมพุ้่ม
บ ารุงดิน  

 ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ปลูกพืชระยะชิด 
การก าจัดวัชพืช และไถพรวนให้น้อยท่ีสุด 

 คลุมดิน ไม่ควรเผาเศษเหลือของพืชหรือ
น าออกจากแปลง โดยการคลมุหนา้ดิน 
รักษาความช้ืนในดิน  

5) พื้นที่เนินเขา  
(20-35 เปอร์เซ็นต์)  
พื้นที่เนินเขาควรมีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่เข้มข้นยิ่งขึ้น 
โดยมีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับใน
พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน (12-20 
เปอร์เซ็นต์) 

 คันคูรับน้ าขอบเขา  
 

 ปลูกพืชคลุมดิน ช่วยป้องกันเมด็ฝนไม่ให้
ตกกระทบผิวดินโดยตรง ลดการชะล้าง
พังทลายของดิน ลดการแข่งขันของวัชพืช 
เพิ่มอินทรียวัตถุ และไนโตรเจนใหแ้ก่ดิน  

 ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชไร่หมุนเวียนกับ
พืชตระกูลถั่วในแตล่ะปี ช่วยลดวัชพืช 
และลดศัตรูพืชและโรคแมลง ท าให้พืชดูด
ใช้ธาตุอาหารในดินอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ปลูกพืชแถบอนุรักษ์ดินและน้ า ปลูกขวาง
ความลาดชันของพื้นที่ เพื่อลดการชะล้าง
พังทลายของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ดิน ได้แก่ การใช้แถบหญา้ การแถบไม้พุ่ม
บ ารุงดิน  

 ปลูกพืชสลับเป็นแถบ การปลูกพืชระยะ
ชิด การก าจัดวัชพืช และไถพรวนให้น้อย
ที่สุด 

 คลุมดิน ไม่ควรเผาเศษเหลือของพืชหรือ
น าออกจากแปลง โดยการคลมุหนา้ดิน 
รักษาความช้ืนในดิน  

6) พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
หรือท่ีลาดชันสูง (มากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์) ควรสงวนและ
คุ้มครองพื้นที่นี้ไว้เป็นพื้นที่ป่าต้น
น้ าล าธาร ไม่ควรน ามาใช้ท า
การเกษตรอย่างเด็ดขาด กรณี
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ควรฟื้นฟูให้
กลับมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ร่วมกับ
จัดระบบการอนุรักษ์ดินและน้ าที่
เหมาะสม 

 คันคูรับน้ าขอบเขา  
 

 

 ใช้ระบบปลูกพืช อาทิ ปลูกพืชคลมุดิน 
ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ปลูก
พืชหมุนเวียน ปลูกพืชแซม ปลูกพชืเหลื่อม
ฤดู การปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบ ารุง
ดิน คันซากพืช แถบหญ้าแฝก เปน็ต้น 
ร่วมกับการจดัการดินเฉพาะหลุมไม้ผล 
ภายใต้ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 
หรือระบบเกษตรอินทรยี์บนพ้ืนท่ีสูง 
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สถานีเกษตรหลวงอ่างขา่ง ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่  
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กำรขบัเคลื่อนงำนป้องกนั 

กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 

ในประเทศไทย 
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 1) ทบทวนหลักเกณฑ์ในการก าหนดพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่ชะล้างพังทลายของดิน  
ปี 2563 และแผนที่การใช้ที่ดินที่เป็นข้อมูลล่าสุด ซึ่งต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ โดยน าข้อมูล 
ผลการประเมินการสูญเสียดินในระดับรุนแรงขึ้นไป (>5 ตันต่อไร่ต่อปี) มาก าหนดเป็นพื้นที่ เป้าหมาย  
จ านวน 31.8 ล้านไร่ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้อนทับ (overlay) กับพื้นที่การใช้ที่ดินในปัจจุบัน  เพื่อให้ได้
พื้นที่การเกษตรที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินที่กรมพัฒนาที่ดินจะต้องด าเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่
เกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 
 2) จัดแบ่งพื้นที่เป้าหมายตามระบบลุ่มน้ าเดียวกันกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก คือ ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (สทนช.) เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของ
ดินในลักษณะเชิงพื้นที่ (area based) บนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน 
 3) กรมพัฒนาที่ดิน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า จัดท าแผนปฏิบัติการระยะ20 ปี และถ่ายทอด
แผนสู่การปฏิบัติให้กับคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการโครงการเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและ
ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ าระดับลุ่มน้ าย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย 
 4) กองแผนงาน จัดท าแผนงานและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล
การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กองส ารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  ส านัก
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน และส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
 5) หน่วยงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กองส ารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  ส านักวิทยาศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน และส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  พัฒนางานวิจัยเพื่อก าหนดมาตรการด้าน 
งานอนุรักษ์ดินและน้ า และเทคโนโลยีด้านการจัดการดินที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื้นที่ 
 6) ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินศึกษาความเหมาะสมเพื่อออกแบบโครงร่างผังรวม (conceptual 
design) และส ารวจ ออกแบบ เพื่อการก่อสร้าง (detail design) ให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการโครงการ 
ในแต่ละลุ่มน้ าย่อย 
 7) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ด าเนินงานตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ที่ได้ออกแบบไว้ ร่วมกับการด าเนินงานโครงการด้านการพัฒนาที่ดินตามความเหมาะสมในระดับพื้นที่ภายใต้
แผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

บทท่ี  
กำรขบัเคลื่อนงำนป้องกนั  
กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน

ในประเทศไทย 
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 8) กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ร่วมกับส านักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน จัดท า
การจัดการองค์ความรู้ (knowledge management) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าและการจัดการดิน และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในระดับพื้นที่ 
 9) กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ส านักเทคโนโลยีการส ารวจ
และท าแผนที่ และกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัด 
มิติกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        ภาพที่ 5.1 การขับเคลื่อนการด าเนนิงานดา้นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย 
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           การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย 
ของดิน โดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน ปี 2563 เป็นฐานอ้างอิงในการเปรียบเทียบ 
และประเมินผลในพื้นที่จริง  
        แนวทางศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์ดินและน้ ามุ่งเน้นศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม 
การพัฒนาที่ดินเพื่อลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้อย่าง
ยั่งยืน โดยการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน โดยน าความรู้หรือความเข้าใจมาพัฒนาเป็น  
สิ่งสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสังคม  เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศรวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต  มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม  และศึกษาวิจัยโดยยึดแนวทางการบูรณาการหน่วยงานและประชาชนหรือ
เกษตรกรในระดับเชิงพื้นที่ได้ร่วมกันวิจัยในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.2 กรอบแนวทางศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 
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รูปแบบการศึกษาวิจัยที่ผา่นมาด้านอนุรักษ์ดนิและน้ า มี 3 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 1) การวิจัยโดยใช้แปลงทดลองการสูญเสียดินและน้ า (runoff and soil erosion plots) 
การศึกษาปริมาณการสูญเสียดินและน้ า ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินที่สูญเสียไปกับน้ าไหลบ่าหรือ

ตะกอนดิน หรือปัจจัยการชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้แปลงทดลองการสูญเสียดินและน้ าที่สอดคล้องตาม 
ความลาดชันและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีกรอบขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการวิจัย โดยประสานเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  สถานีพัฒนาที่ดิน 
และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่ตัวแทนโดยพิจารณาถึงความลาดชัน ลักษณะและสมบัติดิน และ 
พืชพันธุ์ที่ปกคลุมดิน และวางผังแปลงทดลองในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ  และ
ด าเนินการศึกษาข้อมูลสภาพพื้นที่ในเบื้องต้น (Site characterization) เพื่อประกอบการวางแผนงานวิจัยและ
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาประยุกต์ใช้งานในพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงได้  

(2) การสร้างแปลงทดลองการสูญเสียดินและน้ า  เพื ่อศึกษาการชะล้างพังทลายของดินใน 
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการศึกษา โดยพื้นที่ทดลองควรมีสภาพความลาดเทของพื้นที่
อยู่ในช่วง 3-18 เปอร์เซ็นต์ ความยาวความลาดชันไม่เกิน 120 เมตร มีการปลูกและการจัดการพืชคล้ายคลึง  
กับแปลงทดลองมาตรฐานของ Water H. Wishchmeier และ Dwight D. Smith ที่ท าการศึกษาและเก็บข้อมูล
มากกว่า 10,000 แปลงในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 22.13 เมตร (72.6 ฟุต) ความกว้าง 1.83 เมตร (6 ฟุต)  
ความลาดชัน 9 เปอร์เซ็นต์ และมีการไถพรวนดินขึ้นลงตามความลาดชันซึ่งท าให้ลดข้อผิดพลาดของตัวแทนที่ดี 

ขนาดของแปลงทดลองการสูญเสียดินและน้ าควรอยู่ระหว่าง 2x10 เมตร ถึง 4x20 เมตร ซึ่ง 
ไม่ควรใช้แปลงขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่านี้ เนื่องจากขนาดแปลงทดลองที่ใหญ่กว่านี้จะท าให้เกิดข้อผิดพลาด
จากความไม่สม่ าเสมอของลักษณะพื้นที่ได้มากขึ้น แต่ถ้ามีขนาดแปลงทดลองที่เล็กกว่านี้ก็จะท าให้ได้ตัวอย่าง
ที่ไม่เหมาะสมและครอบคลุมเพียงพอ  

การสร้างรั้วล้อมรอบแปลงสามารถท าได้โดยใช้อิฐบล็อกที่มีขนาด 20x40 เซนติเมตร ฝังลึกลงไป 
ในดิน 20 เซนติเมตร และอยู่เหนือผิวดิน 20 เซนติเมตร หรือใช้สังกะสีแผ่นเรียบสูงประมาณ 30 เซนติเมตร  
ฝังลึกลงดิน 10 เซนติเมตร แล้วใช้เหล็กเส้นกลมหรือไม้ท่อนความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ปักลึกลงดิน 10-20 
เซนติเมตร เป็นระยะๆ เพื่อกั้นแผ่นสังกะสีไม่ให้ล้ม  

(3) การสร้างถังเก็บน้ าและตะกอนดิน ในการก่อสร้างถังเก็บน้ าและตะกอนดินที่ท้ายแปลงทดลอง 
โดยสามารถติดตั้งถังซีเมนต์รูปทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร มีความสูง 1 เมตร หรือใช้ 
ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร เป็นถังเก็บน้ าและตะกอนดิน หรือขุดดินเป็นบ่อแล้วปูด้วยแผ่นพลาสติก และ 
สร้างรางระบายเชื่อมจากแปลงทดลองสู่บ่อดักตะกอน 

(4) การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม โดยติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน (rain gauge)  
แบบธรรมดาหรือแบบไม่บันทึก (standard rain gauge) หรือเครื่องวัดน้ าฝนแบบบันทึก ( recording rain 
gauge) หรือติดตั้ ง เครื่ องตรวจอากาศแบบ Agro-Meteorological Station หรือใช้ข้อมูล อ้าง อิงจาก 
สถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ด าเนินการ  

(5) การท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยวิธีพืชและวิธีกล โดยจัดท าระบบการปลูกพืชร่วมกับ 
การท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าวิธีพืชหรือมาตรการวิธีกลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

(6) การเก็บรวมรวมข้อมูล และตัวอย่าง ดังนี้ 
 - เก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้างดิน และแบบรบกวนโครงสร้างดิน ทั้งก่อนทดลองและ
หลังการทดลอง โดยพิจารณาช่วงระยะการเจริญเติบโตและระยะให้ผลผลิตร่วมด้วย  
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 - เก็บตัวอย่างตะกอนดินในบ่อหรือถังเก็บตะกอน โดยเก็บตัวอย่างน้ าด้วยกระบอกตวงที่มี
ปริมาตรที่แน่นนอนจากถังเก็บน้ าและตะกอนดินที่ผ่านการกวนน้ าให้เข้ากันดี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือท าการ 
เก็บตะกอนดินทุกคร้ังที่ฝนตก  
 - เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช และผลผลิต 
 - เก็บข้อมูลปริมาณน้ าฝน ทุกวันตลอดทั้งปี หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
 - เก็บข้อมูลปริมาณน้ าไหลบ่า โดยใช้ไม้วัดปริมาณน้ าในถังเก็บน้ าและตะกอนดินที่ไหลลงมา 
จากพื้นที่แปลงทดลองตอนบน และเก็บข้อมูลอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ 

7) ปัจจัยตัวชี้วัดในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ดังนี้  
- สมบัติของดินทางกายภาพและเคมีบางประการ เช่น ความหนาแน่นรวมของดิน ความชื้น  

ในดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง อินทรียวัตถุในดิน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็นต้น 
- สมบัติทางเคมีบางประการของตะกอนดิน เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง อินทรียวัตถุในดิน 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็นต้น 
- ปริมาณการสูญเสียดิน หน่วยเป็นตันต่อไร่ต่อปี สามารถค านวณตะกอนดินจากตัวอย่างน้ า 

ที่สุ่มเก็บ โดยหาน้ าหนักแห้งของตะกอนที่ผ่านการอบดินให้แห้งนาน 24 ชั่วโมง แล้วค านวณน้ าหนักแห้งเฉลี่ย
ของแต่ละแปลงจากปริมาณตัวอย่างน้ าที่สุ่มมา หรือใช้วิธีการชั่งน้ าหนักตะกอนดินที่สะสมในบ่อดักตะกอนดิน
หลังฤดูฝน 

- ปริมาณการสูญเสียน้ า โดยคิดเป็นความสูงของน้ า มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร  
- ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารพืชในดินที่สูญเสียไปกับตะกอนดินหรือน้ าไหลบ่า โดยวิเคราะห์

จากตะกอนดินที่เก็บไว้เป็นรายปีมีหน่วยเป็นตันต่อไร ่ 
 

     2) การวิจัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจ าลองคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินการ 
ชะล้างพังทลายของดิน 

      ก า ร ใช้ ร ะบบสารสน เทศภู มิ ศ าสตร์  (geographic information system; GIS) ร่ วมกั บ
แบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ าศึกษา หรือน าไปพิจารณา
เลือกใช้ที่ดินและการปฏิบัติทางการเกษตร ซึ่งแบบจ าลองคณิตศาสตร์ที่นิยมใช้ เช่น สมการสูญเสียดินสากล 
(USLE), แบบจ าลอง Morgan, Morgan and Finney (MMF) แบบจ าลอง Revised Morgan, Morgan and 
Finney (RMMF) เป็นต้น มีขั้นตอน ดังนี้  

      (1) การก าหนดขอบเขตพื้นที่การวิจัย โดยสามารถพิจารณพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า ลุ่มน้ า
หลัก หรือลุ่มน้ าสาขาที่สนใจ พร้อมระบุพิกัดตามระบบ UTM ขนาดพื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) 

      (2) การก าหนดขอบเขตข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   - ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย เช่น ข้อมูลระดับสูงเชิงเลข (DEM) ความละเอียด 30 เมตร ข้อมูล 

ลุ่มน้ า ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายปี เป็นต้น  
   - เครื่องมือที่ใช้ในการค านวณ ได้แก่ โปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบจ าลอง

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษา เช่น สมการสูญเสียดินสากล (USLE) แบบจ าลอง Morgan, Morgan and Finney 
(MMF) หรือ แบบจ าลอง Revised Morgan และ Morgan and Finney (RMMF) เป็นต้น 

       (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรที่จ าเป็นต้องใช้ในแบบจ าลองต่างๆ  
     (4) การเตรียมข้อมูลให้อยู่ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เช่น ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ า 

ต าแหน่งสถานีอุตุนิยมวิทยา ความลาดชันของพื้นที่ กลุ่มชุดดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 
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     (5) การน าเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จัดชั้นระดับความรุนแรงการชะล้างพังทลายของดิน และ
แสดงผลในรูปแบบแผนที่ 
 3) การวิจัยทางสังคม  

  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อประเมินความพึงพอใจหรือการยอมรับเทคโนโลยีการอนุ รักษ ์
ดินและน้ าด้วยหญ้าแฝก หรือการจัดท าระบบพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า เป็นต้น  

   (1) การก าหนดขอบเขตพื้นที่การวิจัย เช่น พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้ 
หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและวิธีพืชเพื่อป้องกันดินถล่ม เป็นต้น 

    (2) การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ เช่น จัดท าแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้างใช้แบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วยค าถามปิด (closed question) ค าถามแบบถูกหรือผิดและค าถามแบบเปิด (open-ended 
question) เป็นต้น 

    (3) การก าหนดขอบเขตประชากร นักวิจัยก าหนดขอบเขตประชากร หรือ กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
ศึกษา ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรในท้องถิ่น  

    (4) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล  
จากเว็บไซต์ต่างๆ และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบพบกันโดยตรง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการสนทนากลุ่ม รวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดเวทีชุมชนร่วมระดมความคิดความรู้ และ
ประเมินผลจากเกษตรกรว่ามีความพึงพอใจและการยอมรับต่อเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยหญ้าแฝก 
ปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างไร 

     (5) การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล โดยเลือกวิธีการส าหรับการวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล  

     (6) การด าเนินโครงการวิจัยตามระยะเวลาและแบบฟอร์มที่ก าหนด เช่น รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าไตรมาส และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เป็นต้น  

     (7) การจัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สรุป และจัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด หลังสิ้นสุดปีงบประมาณด าเนินโครงการวิจัย  

     (8) การเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดสู่เกษตรกร โดยการจัดท าผลงานส าหรับการเผยแพร่ เช่น 
รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อออนไลน์  และคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมน าไปท าแปลงสาธิตร่วมกับนักวิชาการ พร้อมจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น 

         เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน โดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน 
ปี 2563 เพื่อก าหนดมาตรการด้านต่างๆ เช่น การวางแผนพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ที่ดิน
เพื่อการเกษตร และแผนการบริหารจัดพื้นที่เกษตรกรรมตามศักยภาพของที่ดิน โดยมีกรอบแนวคิดจากหลักการ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยการบูรณาการข้อมูลสหวิชาการ โดยเฉพาะข้อมูลสถานภาพการชะล้างพังทลาย 
ของดิน เพื่อช่วยในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล น าไปสู่การบริหารจัดการ
พื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการก าหนด
มาตรการด้านอนุรักษ์ดินและน้ าที่สอดคล้องตามสภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของชุมชนเพื่อให้
เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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         การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินในการน าไปใช้วางแผนเชิงนโยบาย เช่น Zoning by  
Agri-map ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยหน่วยงานด้านวิชาการจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินสถานภาพทรัพยากรดินด้านการชะล้างพังทลายของดินที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น 
ทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงจัดท าฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อประเมิน 
การเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดมิติกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม (ตารางที่ 5.1) ในเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง  

 

 1) คณะท างานที่ได้รับมอบหมายสร้างการรับรู้ข้อมูลและแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน ปี พ.ศ. 
2563 ให้กับหน่วยงานในระดับพื้นที่ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด เพื่อน า
ฐานข้อมูลไปใช้ในการจัดล าดับความส าคัญและพิจารณาเป้าหมายพื้นที่ด าเนินการ และติดตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินในระดับพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน  

2) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับหมอดิน
อาสา และเกษตรกรในพื้นที่  และด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ที่ ได้ออกแบบไว้ร่วมกับ  
การด าเนินงานโครงการด้านการพัฒนาที่ดินตามความเหมาะสมในระดับพื้นที่ภายใต้แผนปฏิบัติการและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

  
  

ตารางที่ 5.1 การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดมิติกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม  

ประเด็น ประเด็นตัวช้ีวัด* รายการตรวจวดัและประเมิน** ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลเชิงพื้นที่ จัดท าฐานข้อมูล 

1. ข้อมูลดิน  1.1 อัตราการสญูเสีย
ดิน 

- ปริมาณและความเข้มของฝน 
- ความคงทนต่อการถูกชะล้าง
พังทลายของดิน  
- ความลาดชันของพื้นที่  
- การจัดการพืช  
- การปฏิบัติการป้องกันการ 
ชะล้างพังทลายของดิน 

ส่วนภูมภิาค:   
สพข./สพด. 
 
ส่วนกลาง:  
กวจ./กสด./
กนผ./สวด./
สสผ./กทช./
สวพ. 
 
 

1. ผู้เชี่ยวชาญ 
ส่วนภูมภิาคและ
ส่วนกลาง :  
คัดกรองข้อมูล 
 
2. กวจ. : จัดเก็บ 
และน าเข้า
ฐานข้อมูลกลาง 
และประเมินเชิง
วิชาการ 
 
3. กผง. : ประเมิน
ภาพรวมเชิง
นโยบาย 

 1.2 ปริมาณดินหรือ  
ตะกอนท่ีสูญหายไป 
 

- วัดความลึกของหน้าดินที่สญูหาย 
โดยใช้หลักวัดหรือหมดุ (pin) 
- ขนาดพื้นท่ี  
- ความหนาแน่นของดิน 
- บ่อดักตะกอน 

 1.3 การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะและสมบตัิดิน
ทางกายภาพ  เคม ี
และชีวภาพ 

- ท าค าบรรยายหน้าตัดดิน  
- ความช้ืนในดิน หรือน้ าในดิน 
- การกระจายตัวของเม็ดดิน  
- สิ่งมีชีวิตในดิน 

 1.4 ระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การ
ปนเปื้อนในดิน/
ตะกอน 

- อินทรียวัตถุในดิน  
- ธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วย 
ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรสัและ 
 โพแทสเซียมทีเ่ป็นประโยชน์ 
- ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน 
- ความอิ่มตัวด้วยเบส 
- ปัจจัยระบบนิเวศบริการ 
- ปริมาณสารตกค้างในดิน/ตะกอน 

 1.5 ปริมาณและมลูค่า
การสญูเสยีของธาตุ
อาหาร และคาร์บอน
ในดิน  

- ธาตุอาหารหลักในดิน  
- ปริมาณอินทรยี์คาร์บอนในดิน  
- การปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก 
- การจัดการดิน น้ า ปุ๋ย และพืช 
- ราคาปุ๋ยที่ใช้ในพื้นที่ 

 

2. ข้อมูลน้ า  2.1 ปริมาณตะกอนใน
แหล่งน้ า 

- น้ าหนักของตะกอนในแหล่งน้ า ส่วนภูมภิาค  
(สพข./สพด.) 
ส่วนกลาง  
(สวพ./กสด./
กวจ./สวด.) 

 2.2 คุณภาพของน้ า 
และแหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภคและบรโิภค 

- ค่าความขุ่นของน้ า และสมบัติที่
เกี่ยวข้องด้วยชุดทดสอบในสนาม  
หรือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
- สารปนเปื้อนในน้ า เช่น โลหะหนัก 
สารเคมีตกคา้ง และปุ๋ย  

หมายเหตุ : * พิจารณาตามสภาพภูมิสังคม  
             ** วิธีการเก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลตามระบบมาตรฐานสากล 
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ตารางที่ 5.1 การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วดัมิติกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 

ประเด็น ประเด็นตัวช้ีวัด* รายการตรวจวดัและประเมิน** ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลเชิงพื้นที ่ จัดท าฐานข้อมูล 

 2.3 ความจุของการกัก
เก็บน้ าในแหล่งน้ า 
รวมถึงฝาย บ่อ อาคาร 
และอ่างเก็บน้ า 

- การตื้นเขินของแหล่งน้ า 
- จ านวน และสถานท่ีที่ได้รับ
ผลกระทบ 

ส่วนภูมภิาค  
(สพข./สพด.) 
ส่วนกลาง  
(สวพ./กสด./
กวจ./สวด.) 

1. ผู้เชี่ยวชาญ 
ส่วนภูมภิาคและ
ส่วนกลาง :  
คัดกรองข้อมูล 
 
2. กวจ. : จัดเก็บ 
และน าเข้า
ฐานข้อมูลกลาง 
และประเมินเชิง
วิชาการ 
 
3. กผง. : 
ประเมินภาพรวม
เชิงนโยบาย 

2.4 มูลค่าการสูญเสีย
ทางเศรษฐศาสตร์ใน
ส่วนของธาตุอาหาร 
และคาร์บอนในน้ า 

- ธาตุอาหารในดิน  
- ปริมาณอินทรยี์คาร์บอนในดิน 
- ราคาปุ๋ยที่ใช้ในพื้นที่ 

 

3. ข้อมูลพืช  3.1 การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน 

- ชนิดพืช  
- การจัดการพื้นท่ี เช่น การเผา  
- การปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก 

ส่วนภูมภิาค  
(สพข./สพด.) 
ส่วนกลาง  
(กนผ./กสด./
กวจ./สวด.) 

3.2 การเจริญเติบโต 
และผลผลิตตาม
ช่วงเวลากับการเกิด 
ชะล้างพังทลาย 

- องค์ประกอบของผลผลิต  
- คุณภาพผลผลิต 
- ความเสียหายต่อพืช  

4. ข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจสังคม 

4.1 รายได้ และสภาพ
ความเป็นอยู่  

- ต้นทุนการผลติ 
- รายจ่าย 
- ค่าแรง 

 

หมายเหตุ : * พิจารณาตามสภาพภูมิสังคม  
             ** วิธีการเก็บตัวอย่าง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลตามระบบมาตรฐานสากล 
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 กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจส าคัญเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดิน โดยการพัฒนาที่ดินและอนุรักษ์
ดินและน้ า ซึ่งมาตรการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าจะช่วยปรับโครงสร้างพื้นฐานของดินในพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
การปลูกพืช พร้อมกับช่วยรักษาระบบนิเวศทางดินให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน   ปัญหาส าคัญ 
อีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในปัจจุบันเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดกระบวนการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินงานหลายโครงการเพื่อฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
ของประเทศ ได้แก่ การรณรงค์ และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะ
ล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและ น้ าบนพื้นที่ลุ่ม -ดอน เน้นการด าเนินงานในพื้นที่เขต
พัฒนาที่ดิน จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูง ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่
เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน  นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินเชิงบูรณาการระดับลุ่มน้ า โดยน าหลักวิชาการและเทคนิคด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ าช่วยภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด  ซึ่งพิจารณาจากสภาพพื้นที่
และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ตลอดจนศึกษาแนวนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล และท้องถิ่น 
ในระดับต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ก าหนดมาตรการในแผนการใช้ที่ดินพร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการพื้นที่ 
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  เพื่อป้องกันและพัฒนาฟื้นฟูพื นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่เกษตรกรรม 
  ให้เกิดความมั่นคงด้านการผลิตอาหาร เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงสร้าง  
  ความตระหนัก  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร หมอดินอาสา ชุมชน 
  และภาคีเครือข่ายในการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินอย่างยั่งยืน   
  รายละเอียดพอสังเขป ดังนี   

“ 

“ 



144 

  
  

1) ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สามารถเก็บกักน้ าและความชุ่มชื้นไว้ในพื้นท่ี 
            2) ให้เกษตรกรเห็นความส าคัญในการท าการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ า 

            1) ส ารวจพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเพื่อวางแผนการจัดระบบ 
        อนุรักษ์ดินและน้ า 
            2) ออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และก าหนดมาตรการและวิธีการอนุรักษ์ดิน 
        และน้ าลงบนแผนท่ีมาตราส่วน 1:4,000 
            3) ก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
            4) ติดตามประเมินผลในพื้นท่ีก่อนและหลัง ท่ีมีการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

 พื้นท่ีเกษตรกรรมลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   

    ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน  เกิดการอนุรักษ์ดินและน้ า และ 
    ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในการปรับปรุงดินส่งผลให้พื้นท่ีเกษตรกรรมมีศักยภาพ  
    การสร้างผลิตผลเกษตรที่ดีขึ้น 
 
 
 
 

1) ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 
    2) ให้เกษตรกรได้รับเทคโนโลยี และมีการพัฒนาการท าการเกษตรอย่างถูกต้อง 
           ไม่บุกรุกท าลายป่า เพื่อเปลี่ยนพ้ืนท่ีท าการเกษตร 

    1) ประชุมชี้แจงและก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีด าเนินงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นท่ี 
        และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังส ารวจความพร้อมของเกษตรกรเจ้าของพื้นท่ี 
    2) ส ารวจและออกแบบล่วงหน้าเพื่อจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
       ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี และความต้องการของเกษตรกร 
    3) ด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
    4) สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น 
    5) ติดตามผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีการเกษตรของชุมชนบนพื้นท่ีสูงได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
พื้นท่ีสามารถน าไปใช้ในการผลิตทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม

    เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างยั่งยืน 
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1) ป้องกันและฟื้นฟูพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงภัยต่อดินถล่ม 
2) อนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ าล าธารให้ยั่งยืนและปรับสภาพพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรม และ 
การเกษตรให้เป็นป่าธรรมชาติ 

1) คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงท่ีมีความลาดชัน
   มากกว่า 30% ท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวน และเกษตรกรจะต้องยินยอมเข้าร่วมโครงการ  
   หากอยู่ในเขตป่าสงวนให้ท าความตกลงกับหน่วยงานเจ้าของพื้นท่ี  
2) ด าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และฟื้นฟูพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยต่อดินถล่ม 
3) สนับสนุนให้เกษตรกรมีการปลูกพืชไม้ยืนต้น ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีเกษตรกรรมได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ า ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อดินถล่ม 
ลดความเสียหายจากภัยดินถล่ม และใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรได้ 

เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
 

1) ป้องกันและฟื้นฟูพ้ืนท่ีวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน และใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม 
2) ให้เกษตรกรท าการเกษตรในพื้นท่ีลาดชันท่ีถูกวิธี และลดการชะล้างพังทลายของดิน 

1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่ีแจ้งความจ านงขอรับการสนับสนุน 
2) พัฒนาความรู้แก่เกษตรกรด้านการสูญเสียหน้าดิน 
3) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ 

ทรัพยากรดินได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟ ูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน

1) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
2) ปรับรูปแปลงนา และปรับระดับพื้นท่ีนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  
3) บ ารุงรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
4) ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยพืชสด และจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 

พื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้มีศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกได้ 
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1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ าให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
         ยั่งยืนและไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ในลุ่มน้ าคืนความอุดมสมบูรณ์ 
         2) ใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม และเกิดความสมดุลระหว่าง 
            การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของประชาชน             

    1) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
    2) ส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ าล่วงหน้า  
    3) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และควบคุมงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
    4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีทะเลสาบสงขลาได้รับการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ า
เกษตรกรในพื้นท่ีทะเลสาบสงขลาสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสม 

ระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติคืนความอุดมสมบูรณ์ 

1) ฟื้นฟูพ้ืนท่ีใหส้ามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
         2) เสริมอาชีพทดแทนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และด ารงชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน 

    1) ส ารวจความต้องการของเกษตรกรในการปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
    2) วางแผนและออกแบบการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและการฟื้นฟูพ้ืนท่ีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 
    3) ส ารวจจัดท าแผนท่ี ออกแบบโครงสร้างใหม่ 
    4) ฟื้นฟดู้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และให้ค าแนะน าเกษตรกร 
    5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีท่ีผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาด าได้รับการพัฒนาฟ้ืนฟู 
เกษตรกรสามารถน าทรัพยากรดินกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

    พื้นท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง 
    เหมาะสมและยั่งยืน  สร้างสมดุลระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
 
 

ปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน  าในพื นท่ีทุ่งสัมฤทธิ์ให้เหมาะสม 
    ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 

    1) ส ารวจพื้นท่ีนาท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนและความสมัครใจของเกษตรกร 
    2) ส ารวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
    3) ก่อสร้างและควบคุมงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
    4) ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
    5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีทุ่งสัมฤทธิ์ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เกษตรกรในพื้นท่ีสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 

พื้นท่ีทุ่งสัมฤทธิ์มีศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิได้ 
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1) พัฒนาโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานให้มีแหล่งการผลิตท่ีเหมาะสมรองรับเกษตรอินทรีย์ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และปรับปรุงพื้นท่ีให้เหมาะสมในการปลูกข้าว 

1) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
2) ปรับรูปแปลงนา และปรับระดับพื้นท่ีนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  
4) ปรับปรุงบ ารุงดิน ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยพืชสด และจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
6) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับระบบเกษตรอินทรีย์ได้ 
เกษตรกรสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ  

สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิไดต้ามมาตรฐานการผลิต  

สร้างระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ีท้ังระดับครัวเรือน จังหวัด และภูมิภาคให้สูงขึ้น 
 

1) อนุรักษ์ดินและน้ าและปลูกไม้ยืนต้นรักษาสภาพแวดล้อม และรองรับ climate change  
2) รณรงค์เสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากร เกษตรกร ความร่วมมือทุกภาคส่วน 

1) คัดเลือกพื้นท่ีด าเนินการน าร่องทีเ่สี่ยงต่อความแห้งแล้งและเสื่อมโทรมซ้ าซาก  
2) ส ารวจและตรวจสอบความเหมาะสมพื้นท่ี  ความพร้อมของเกษตรกร 
3) จัดหากล้าไม้ยืนต้น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูก  
4) ส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
5) เกษตรกรเจ้าของพื้นท่ีร่วมด าเนินการปลูกกล้าไม้พร้อมท้ังดูแลรักษา  
6) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟ ู
เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอน  
 

ลดการเผาพื้นท่ีเกษตรบนพื้นท่ีโล่งเตียน ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ 

1) คัดเลือกพื้นท่ีโล่งเตียนเฉพาะพื้นท่ีเกษตรบนท่ีสูงท่ีเสี่ยงต่อการเผาในเขตจังหวัดเชียงใหม่  
    เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ล าปาง ล าพูน และแพร่  
2) ตรวจสอบพื้นท่ีและความพร้อมของเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ  
3) ส ารวจออกแบบ และจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า จัดหากล้าไม้ยืนต้น   
6) เผยแพร่ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 
7) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีเกษตรกรรมในจังหวัดภาคเหนือมีการจัดการดินให้เหมาะสม 
เกษตรกรในพื้นท่ี ลดการเผาพ้ืนท่ีเกษตรก่อนการเพาะปลูกได้ 

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ บรรเทามลพิษทางอากาศ ลดภาวะโลกร้อน 



148 

  
  

    ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 
    ไปสู่พืชท่ีมีศักยภาพตามสภาพพื้นท่ี 

    1) คัดเลือกเกษตรกรในพื้นท่ีเหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) ท่ีมีความพร้อม 
       และสมัครใจปรับเปลี่ยนจากพื้นท่ีปลูกข้าวในพื้นท่ีไม่เหมาะสมในพื้นท่ี 49 จังหวัด 
       (90,000 ไร่ รายละประมาณ 5 ไร่)  
    2) วิเคราะห์ศักยภาพ วางแผน เพื่อก าหนดกิจกรรม 
    3) วางแผนผังการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นท่ีของเกษตรกร 
    4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
    5) ติดตาม แนะน า ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร 

พื้นท่ีมีการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี 
เกษตรกรได้รับประโยชน์ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ 

เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตลาด  
    ใช้ประโยชน์ท่ีดินตามศักยภาพพ้ืนท่ี ลดความเสี่ยงและลดต้นทุนการผลิต 
 

    1) ปรับโครงสร้างของพื้นท่ี ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินเค็ม (38,150 ไร่) 
    2) เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการแก้ไขดินมีปัญหาดินเค็มในพื้นท่ีตนเอง 

    1) คัดเลือกพื้นท่ี ประชุมชี้แจงเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูล 
    2) ส ารวจและออกแบบการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
    3) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    4) ติดตามและประเมินผล 

พื้นท่ีได้รับการส่งเสริม สาธิต ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดิน  
พื้นท่ีมีสภาพเหมาะสมในการเกษตร เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ 

เกษตรกรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสม 
 

 

    1) ส่งเสริมและสาธิตการใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพื่อการเกษตร) 
       ร่วมกับพืชปุ๋ยสดในปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวให้กับเกษตรกร 
    2) ปรับโครงสร้างพื้นท่ีด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และเทคโนโลยีพัฒนาท่ีดิน 

    การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นท่ี ส่งเสริมให้เกษตรกร ปรับปรุงแก้ไข 
    ดินเปรี้ยวให้มีสภาพเหมาะสม สามารถท านา ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
    ให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นโดยใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพื่อการเกษตร) และพืชปุ๋ยสด  

พื้นท่ีท่ีได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ในการปลูกพืชได ้4,000 ไร่ 
เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการปลูกพืชไดอ้ย่างยั่งยืน 

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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 1) ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและจัดการที่ดิน แหล่งน้ า และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความต้องการใช้  
                 ประโยชน์ของชุมชนท่ีเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 2) พัฒนาองค์ความรู้และขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการจัดการดินและน้ าในพื้นท่ีทุ่งมหาราช 
 และพื้นท่ีภาคกลางที่มีสภาพปัญหาเดียวกัน 

 1) ส ารวจสภาพพื้นท่ี จดัท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (PRA) และสังเคราะห์ข้อมูล 
 2) ปรับปรุงและจัดท าแผนท่ีท่ีเกี่ยวข้องในมาตราส่วน 1:4,000 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 3) ศึกษาข้อมูลดิน เศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม  
 4) ปรับพ้ืนท่ีดินและพัฒนาน้ าต้นทุนในพื้นท่ีทุ่งมหาราช พร้อมระบบส่งน้ ากระจายน้ าควบคุมน้ าระดับแปลงเกษตรกร  
 5) จัดท าศูนย์เรียนรู้ แปลงสาธิต และเสริมสร้างช่องทางสื่อสารสร้างการรับรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 6) ติดตามและประเมินผลการด าเนิน 

 1) พื้นท่ีได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนา 
 2) เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดิน 

พื้นท่ีไดร้ับการปรับปรุง ฟื้นฟูให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเกษตรกรสนใจ   
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมโครงการ และมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานของรัฐ 

พืน้ท่ีการเกษตรและแหล่งน้ าสามารถปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี และเกษตรกรได้ผลผลิตท่ีได้มาตรฐาน 
และมีความปลอดภัย (GAP) มีสุขภาพท่ีดี มีรายได้และความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 

1) ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และฟื้นฟูดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน   
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินกับเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสม 
   และป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อท าการเกษตร 
3) ขยายผลส าเร็จพื้นท่ีโครงการหลวงไปยังชุมชนพื้นท่ีสูงอื่นๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

1) ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายร่วมกับสถาบันวิจัยพื้นท่ีสูง (สวพส.) หรือหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้อง 
2) ส ารวจความเหมาะสมของพื้นท่ี ก าหนดวงรอบขอบเขตท่ีดินท ากินและวางแผนการใช้ท่ีดิน  
3) ประชุมชี้แจงและสอบถามความคิดเห็นของชุมชน 
4) ประสานกับหน่วยงานเพื่อขออนุญาตด าเนินงานโครงการ 
5) ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ เสนอผลการส ารวจและออกแบบ 
   ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายด าเนินงานพัฒนาพื้นท่ีสูงของ 
   ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต/หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ 
7) ตรวจสอบความถูกต้องของวงรอบและแบบก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
   ระบบส่งน้ าชลประทาน และเส้นทางล าเลียง 
8) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินให้เกษตรกร  
9) ติดตามผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีโครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน 
เกษตรกรสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีปรับใช้ในพื้นท่ีตนเองอย่างเหมาะสม 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถประกอบอาชีพการเกษตรบนพื้นท่ีสูง 
ได้อย่างยั่งยืน 
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1) เพื่อสนองพระราชด าริท่ีพระราชทานให้ไว้ในด้านการพัฒนาท่ีดิน 
2) เพื่อส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ท่ีดินได้    
    อย่างเหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีของตนเอง 
3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และจัดการ    
    ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

1) ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยการส ารวจจัดท าแผนท่ีระดับขอบเขตและ 
วางแผนการใช้ท่ีดินเป็นกรอบในการก าหนดแผนงานการพัฒนาพื้นท่ี การอนุรักษ์ดินและน้ า และการใช้ท่ีดินได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  การส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุง
บ ารุงดิน และติดตามผลการด าเนินงาน 

 2) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกของจุดท่องเท่ียวเชิงเกษตร  การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ แปลงเรียนรู้ ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯเพื่อรองรับการท่องเท่ียวการประชาสัมพันธ์จุดท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
และการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรดินในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นท่ีใกล้เคียงให้เกิดความสมดุลในระบบ
นิเวศ และการติดตามผลการด าเนินงาน 

 3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โดยด าเนินการสนองพระราชด าริตามกรอบ 
การด าเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชระยะ 5 ปี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ในรูปแบบต่างๆ 
ประกอบด้วย การจัดท าพ้ืนท่ีปกปกัทรัพยากร แปลงปลูกรักษาทรัพยากรในสถานีพัฒนาท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ และพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  การบ ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ดิน การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน
ให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  การจัดท าข้อมูลดิน 
ข้อมูลพันธุ์พืช การเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการ จัดนิทรรศการ หรือด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และการติดตามผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีการเกษตรในโครงการพระราชด าริได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดิน 
เกษตรกรน าความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ในการท าการเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

 เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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1) พัฒนาพ้ืนท่ีนาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้เพียงพอต่อ 
    การบริโภคในครัวเรือน
2) ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

1) คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมสนใจเข้าร่วมโครงการ 
2) ส ารวจและคัดเลือกพื้นท่ีนาร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
3) สนับสนุนการปรับปรุงพื้นท่ี โดยการไถนาร้าง 
4) บูรณาการร่วมกับกรมการข้าวในการสนับสนุนพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยี     
   และการบ ารุงรักษา 

พื้นท่ีนาร้างได้รับการปรับปรุงให้สามารถปลูกข้าวได้ 9,700  ไร่ 
เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนท่ีนาร้างเพื่อปลูกข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภค 

ลดรายจ่ายในครัวเรือน เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 

1) อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
2) เพิ่มศักยภาพพ้ืนท่ีจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชผสมผสาน และสร้างความมั่นคง 
    ทางอาชีพให้แก่เกษตรกร 

1) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือการปลูกพืชแบบผสมผสาน และสนับสนุนพันธุ์พืช 
2) สนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมัก พด. 
3) สาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพ และการใช้น้ าหมักชีวภาพ 

พื้นท่ีสวนยางพาราและปาล์มน้ ามันได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน 
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงและฟื้นฟูดิน และ 

              สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกษตรกรมีรายได้เสริม มีความมั่นคงในอาชีพท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

1) ปรับปรุงพื้นท่ีนาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผสมผสาน 
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

1) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
2) สนับสนุนปุ๋ยหมัก พด. 
3) สาธิตการท าและการใช้น้ าหมักชีวภาพ 

พื้นท่ีการเกษตรได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกพืช 
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงและฟื้นฟูดิน 

เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
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    1) พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงท้ังพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้และ 
    พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 
    2) พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

    1) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงพื้นท่ีนา พัฒนาพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับ 
    การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ  และการระบายน้ าออกจากพื้นท่ีลดความเสียหายที่เกิดกับ 

    ต้นข้าว   
    2) พัฒนาคุณภาพดิน ปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อยกระดับผลผลิตข้าวคุณภาพสูง และ 

    สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับพื้นท่ีการผลิตพืช 
    3) วิเคราะห์ดินตามสภาพดินปัญหาจากฐานข้อมูลดิน 
    4) ติดตามผลการด าเนินงาน 

พื้นท่ีปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม 
    ต่อการผลิต 

    1) เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงและฟื้นฟูดินด้วยอินทรียวัตถุ 
         2) พื้นท่ีได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีความชุ่มชื้นในดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์  
    พื้นท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสามารถปลูก 
    ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
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 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2553-2563 และเป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 2564  แสดงดังตารางที่ 5.2 
 

ตารางที่ 5.2 ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมงานอนุรักษ์ดนิและน้ า ปี พ.ศ. 2553-2563  และเป้าหมาย 
               ปี พ.ศ. 2564 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายปี 
พ.ศ. 2564 

(ไร)่ 

ผลการด าเนินงาน  
(ปี พ.ศ. 2553-2563) 

2553 - 2558 2559 - 2563 
1. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพื้นที่ ลุ่ม-ดอน 200,000 1,157,538.50  1,103,079.95  
2. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าชุมชนบนพื้นที่สูง 7,600 51,424.00  37,950.00  
    2.1 จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าชุมชนบนพื้นที่สูง  39,015.00  37,950.00  
    2.2 จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนท่ีสูง (เกษตรที่สูง)  12,409.00  -    
3. อนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยต่อดินถล่ม 8,700 44,315.00  57,525.00  
4. อนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ีเกษตรที่มีความวิกฤตต่อ 
    การสญูเสียหน้าดิน 

5,000   12,696.00  23,750.00  

5. เพิ่มผลผลติข้าวหอมมะลมิาตรฐานเพื่อการส่งออกในพ้ืนท่ี 
ทุ่งกุลาร้องไห ้

5,000 30,945.80  18,200.00  

6. พัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 1,000 13,004.00  9,078.25  
7. ฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาด า 520 6,558.57  4,620.25  
8. ก่อสร้างระบบอนุรักษด์ินและน้ า พื้นที่ทุ่งสัมฤทธ์ิ 2,000 15,750.00  14,000.00  
9. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อ 
   การส่งออกในพ้ืนท่ี ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธาน ี

6,409 3,500.00  20,000.00  

10. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 8,000   67,349.00  46,520.00  
11. ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 4,000   22,500.00  23,285.00  
12. พัฒนาท่ีดินเพื่อสนับสนุนการปรับการผลติในพ้ืนท่ี 
     ไม่เหมาะสมตามตาม Agri-Map 

90,000  -    256,940.41  

13. พัฒนาและแกไ้ขปัญหาการแพร่กระจายดินเคม็ 38,150 -    36,850.00  
14. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต 4,000  -    3,550.00  
15. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี
ทุ่งมหาราช 

1,500 -    -    

16. พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 10,400   39,199.00  56,941.00  
17. ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 112,993 754,936.00  555,412.99  
18. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 9,700  118,299.00  98,002.25  
     18.1 ปรับปรุงพ้ืนท่ีนาร้างเพื่อปลูกข้าว  57,383.00  87,666.00  
     18.2 ปรับปรุงพ้ืนท่ีนาร้างเพื่อปลูกปาลม์น้ ามัน  60,916.00  10,336.25  
19. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อการปลูกพืชผสมผสานใน
พื้นที่สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน 

1,200  -    -    

20. พัฒนาพ้ืนท่ีนาร้างเพื่อปลูกพชืเกษตรผสมผสาน 1,200                  -    1,000.00  
21. เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 17,770                                              
     21.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้   7,770                              -    4,920.00  
    21.2 พัฒนาคุณภาพดินพื้นท่ีปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้ 10,000 -    10,360.00  
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             กรมพัฒนาที่ดินได้มีการรณรงค์ และ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ที่มี
ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง  
โดยการอนุรักษ์ดินและน้ าแบบง่ายๆ ที่ช่วยให้ได้ผลผลิตพืช
เป็นไปตามปกติและเพิ่มมากขึ้นที่สามารถด าเนินการเองได้ 
ในการจัดการเชิงอนุรักษ์ เช่น การปลูกพืชเป็นแนวรั้วหรือแนว
แถบ เพื่ อดักตะกอนดินและยึดดินไม่ ให้พั งทลาย ได้แก่   
พืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่วทั่วๆ ไป    

 “หญ้าแฝก” เป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่งที่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในระบบการปลูกพืชตามแนวระดับ 
และมีการทดสอบระบบแนวรั้วแฝกเป็นมาตรการอนุรักษ์ดิน 
สามารถน ามาใช้ในการควบคุมและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินได้   ซึ่งได้ถูกน ามาใช้ในงานอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น การ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินจากใบแฝกที่ได้จากการตัดแถว
แฝกแล้วใช้คลุมดิน  การปลูกแฝกบนคันดินและขั้นบันไดดิน 
การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับ มีระบบรากแนวลึกและมี
คุณสมบัติพิ เศษสามารถแตกกอที่ข้อของล าต้นเหนือดิน
ตลอดเวลา แถวแฝกช่วยลดการสูญเสียของดิน ช่วยชะลอความเร็วของน้ าและดักเก็บตะกอนดิน ป้องกัน 
การพังทลายของไหล่ถนน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นในดิน  

กรมพัฒนาที่ ดิ นมี การรวบรวมสายพันธุ์ 
หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ส่งเสริมงานวิจัยด้าน
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก รณรงค์และส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่ มีปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินสูง พื้นที่ที่มีความลาดชัน และในพื้นที่ 
ที่ก าหนดไว้ เช่น เขตพัฒนาที่ดิน ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
และแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานของรัฐ และผู้สนใจ
ทั่วไป และมีระบบการติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 
(vertiver grass tracker, VGT)  ซึ่งจากการประมวลข้อมลู
ด้วยระบบ บริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 
(VGT)  ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 พบว่า  

มีจ านวนกล้าหญ้าแฝก ที่ปลูกในประเทศไทยประมาณ 775 ล้านกล้า (ตารางที่ 5.3) และจะเห็นว่า พื้นที่
ภาคเหนือมีการปลูกหญ้าแฝกมากที่สุดถึง 282 ล้านกล้า (36.40 %) เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน จึง
มีการใช้กล้าหญ้าแฝกจ านวนมากเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนใหญ่ปลูกบริเวณแหล่งน้ าในไร่นาเพื่อป้องกันตะกอนดินทับถมลงแหล่งน้ า 
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ตารางที่ 5.3 จ านวนกลา้หญ้าแฝกที่ปลูกในแต่ละภาคของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ภาค ปีงบประมาณ รวม 
2560 2561 2562 จ านวน % 

ภาคเหนือ 109,570,580 94,277,301 78,192,000 282,039,881 36.40 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  69,658,744 60,262,480 62,982,250 192,903,474 24.89 
ภาคกลาง  63,331,400 48,358,680 56,576,200 168,266,280 21.72 
ภาคใต้  46,567,100 41,360,600 43,721,900 131,649,600 16.99 

รวม 289,127,824 244,259,061 241,472,350 774,859,235 100.00 
  

 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 
4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การป้องกันตะกอนดินทับถมลงแหล่งน้ า   
การปรับปรุงบ ารุงดินและรักษาความชื้นในดิน และการปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตและแปลงขยายพันธุ์    
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตะกอนดินทับถมลงแหล่งน้ ามากที่สุด
ประมาณ 166.4 ล้านกล้า รองลงมาปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิต  และ
แปลงขยายพันธุ์ และปลูกเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินและรักษาความชื้นในดิน มีกล้าหญ้าแฝกประมาณ 70.6 3.8 และ 
0.6 ล้านกล้า ตามล าดับ (ตารางที่ 5.4) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ภาคเหนือ มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินมากที่สุด 39.5 ล้านกล้า 
รองลงมาปลูกเพื่อป้องกันตะกอนดินทับถมลงแหล่งน้ า แปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ์ และปรับปรุงบ ารุงดิน  
และรักษาความชื้นในดิน  มีกล้าหญ้าแฝก 35.3 3.0 และ 0.3 ล้านกล้า ตามล าดับ  
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตะกอนดินทับถมลงแหล่งน้ ามากที่สุด 
52.8 ล้านกล้า รองลงมาปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิต และ 
แปลงขยายพันธุ์ มีกล้าหญ้าแฝก 10.1 และ 0.08 ล้านกล้า ตามล าดับ ส าหรับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุง
บ ารุงดินและรักษาความชื้นในดิน มีกล้าหญ้าแฝกเพียง 7,500 กล้า  
 - ภาคกลาง มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตะกอนดินทับถมลงแหล่งน้ ามากที่สุด 38.9 ล้านกล้า 
รองลงมาปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ์ และปลูกเพื่อ
ปรับปรุงบ ารุงดินและรักษาความชื้นในดิน มีกล้าหญ้าแฝก 17.6  0.05 และ 0.01 ล้านกล้า ตามล าดับ 
  - ภาคใต้ มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตะกอนดินทับถมลงแหล่งน้ ามากที่สุด 35.2 ล้านกล้า รองลงมา
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ์  และปรับปรุงบ ารุงดิน 
และรักษาความชื้นในดิน มีกล้าหญ้าแฝก 7.6 0.6 และ 0.2 ล้านกล้า ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5.4 รูปแบบการใช้ประโยชน์หญา้แฝกของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ภาค รวม 
เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
กลาง ใต ้

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดนิ 39,542,500 10,122,750 17,612,000 7,633,000 70,647,250 
ป้องกันตะกอนดินทับถมลงแหล่งน้ า 35,279,500 52,773,000 38,902,200 35,203,90 166,421,600 
ปรับปรุงบ ารุงดินและรักษาความช้ืนดิน 340,000 7,500 12,000 261,000 620,500 
แปลงสาธิต และแปลงขยายพันธุ์  3,030,000 79,000 50,000 624,000 3,783,000 

รวม 78,192,000 62,982,250 56,576,200 43,721,90 241,472,350 
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ภาพที่ 5.3 แผนที่แสดงต าแหนง่การปลูกหญ้าแฝก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 5.3  งานปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก อ าเภอสิเภา จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4  การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
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สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการตามภารกิจ

ส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างยั่งยืน  โดยค านึงถึงสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลักหรือ เรียกว่า “ภูมิสังคม”   
 บ้านน้ าจวง ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งขนาด
เล็ก มีราษฎรอาศัยอยู่กันจ านวนไม่มาก ปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารหลักในการบริโภค เดิมมีปริมาณเพียงพอต่อ 
การด ารงชีวิตของคนในหมู่บ้าน  แต่ต่อมามีราษฎร
เพิ่มมากขึ้นท าให้ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคของราษฎรในชุมชน  นอกจากนี้ พื้นที่ที่ใช้
ปลูกข้าวของหมู่บ้านได้รับการจัดสรรจากทหารที่
เช่าจากกรมป่าไม้ ตามโครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ของแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาในบริ เวณพื้ นที่ รอยต่อ  3  จั งหวัด  คือ  
จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเลย ซึ่งพื้นที่มี
สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร

“ “ 
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ของล าน้ าหลายสาย เขตพื้นที่ติดแนวชายแดน  
จึงไม่สามารถขยายพื้นที่ท ากินเพิ่มได้อีก ประกอบ
กับพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพื้นที่ลาดชัน มีปัญหาการ 
ชะล้างพังทลายของดินสูงท าให้เกิดการสูญเสีย
หน้าดิน และธาตุอาหารในดินถูกชะล้างออกไป  
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวต่ า
ไม่เพียงพอต่อการบริโภค   ในแต่ละปีเกิดการ 
บุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ าเพื่อเป็นพื้นที่ท ากินบริเวณ
กว้าง  เพื่อท าไร่เลื่อนลอยปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ 
ขิง ข้าวโพด และพืชไร่อ่ืนๆ ซึ่งส่งผลท าให้ป่าเสื่อม
โทรม  สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติและ 

ป่าต้นน้ า  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ราษฎร 
ในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินและน้ า รวมถึงการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว   
 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมน าพื้นที่ที่ 
ถูกบุกรุกแผ้วถางมาท าการอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยการปรับพื้นที่ปลูกนาขั้นบันไดและปลูกข้าวสายพันธุ์ดี  มุ่งเน้น
ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า   
 “โดยฤดูฝนใช้ปลูกข้าว ฤดูแล้งปลูกพืชผัก ท าให้ราษฎรมีข้าวและพืชผักเพียงพอต่อการบริโภค มีรายได้
ตลอดทั้งปี” เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท านาขั้นบันไดเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ า และการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อการผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
อย่างเป็นล าดับ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกป่า ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ราษฎรใน
พื้นที่สามารถใช้ทรัพยากรดินในการปลูกข้าวได้อย่างยั่งยืน ลดแรงปะทะกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและราษฎร
ลงได้ เกิดมิตรภาพในการท างานของทั้งสองฝ่าย  ซึ่งเป็นการลดปัญหาได้ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ 
  

 เน้นแก้ปัญหา 3 ทาง คือ 
 1) การอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยมาตรการ
วิธีกล “การท านาขั้นบันได” โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ และมาตรการวิธีพืช “ปลูกหญ้า
แฝก” เพื่อเพิ่มความคงทนและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดของนา  
       2) การปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นที่มีการปรับ
สภาพพื้นที่โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน 
เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินและความอุดมสมบูรณ์
ของดิน  รักษาน้ าและความชื้นในดิน รวมถึงการ
ใช้น้ าในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 
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        3) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  ก่อน
การด าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีการ
ส ารวจออกแบบงานร่วมกับชาวเขาในพื้นที่   
โดยมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ทราบปัญหา
และความต้องการของชุมชน และระหว่าง 
การด าเนินงานชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย 
 จากการปรับพื้นที่บ้านน้ าจวง ที่มีความ
ลาดเท 20-35 เปอร์เซ็นต์ โดยท าเป็นนาขั้นบันได
ในพื้นที่เกษตรกร 500 ราย และปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวคันดินจ านวน 4 แสนกล้า พร้อมปรับปรุง
บ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน ท า
ให้การสูญเสียของดินลดลงจากเดิมเท่ากับ 17.54 
ตันต่อไร่ต่อปี เป็น 1.75 ตันต่อไร่ต่อปี  ซึ่งท าให้
มูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ลดลงได้ถึง  
23-36 เท่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จากผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ จากเดิม 200-280 
กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 320-480 กิโลกรัมต่อไร่ 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 2,600-3,640 
บาทต่อไร่ เป็น 4,160-6,240 บาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1,560 - 3,640 บาทต่อไร่  นอกจาก
จะท าให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการ
บริโภคแล้ว ในบางพื้นที่ยังสามารถผลิตพืชผัก 
พืชสมุนไพร สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และปัจจุบัน
พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งท าให้ราษฎรในพื้นที่เปลี่ยน
พฤติกรรมไม่บุกรุกป่าเช่นเดิม 
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    หลายปีที่ผ่านมา  เครือข่ายชาวเขาเผ่าม้ง 
ที่ท านาขั้นบันได ได้ร่วมกันจัด “เทศกาลกินข้าวใหม่
นาขั้นบันได” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือเกษตรนิเวศของชุมชน โดยน าผลผลิตของ
เกษตรกรที่ผลิตได้ ในพื้นที่มาจ าหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไปได้รู้จักชุมชนชาวเขาเผ่าม้งของ
จังหวัดพิษณุโลก และตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในรูปแบบการ
ท านาขั้นบันได  นับได้ว่า เป็นระบบการจัดการดินอย่าง
ยั่งยืนที่น ามาสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร และสามารถขจัด
ความยากจนให้กับราษฎรที่เป็นเกษตรกรบนพื้นที่สูง รวมถึง
เกษตรกรเครือข่ายนาขั้นบันได เพื่อสร้างความมั่นคง 
ทางรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน 
 นอกจากความส าเร็จในพื้นที่บ้านน้ าจวงแล้ว  
ชุมชนยังมีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย “นาขั้นบันได” 
และมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านวิชาการ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายถึงตัวอย่างความส าเร็จ ปัญหา 
อุปสรรคของการท านาขั้ นบัน ได เพื่ อช่ วยลดปัญหา 
การชะล้างพั งทลายของดินระหว่างชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จกับชุมชนที่อยู่ในช่วงริเริ่มด าเนินการ กิจกรรมที่
มีการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่  เพื่อเป็นองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่
ชุมชนที่เป็นสมาชิกอ่ืนๆ น าไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนต่อไป 
ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
 
          การประสานงานที่ดีช่วยให้การท างาน
บรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทุกฝ่าย
มีการสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ร่วมกัน  
ท าให้ช่วยประหยัดเวลา งบประมาณ และวัสดุ  
ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น  และในส่วนภาพรวม
องค์กรยังสร้างความกลมเกลียว ความเข้าใจ  
ความสามัคคี   การท างานเป็นทีมและสร้าง 
ความส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ซึ่ งช่วย 
ขจัดข้อขัดแย้งและปัญหาการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน
ได้ดี 
  
 

“ 

“ 
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จากสถานการณ์น้ าท่วมเมื่อเดือนกันยายน 

2562 ที่ผ่านมา พื้นที่ภาคอีสานได้เผชิญกับ
สภาวะวิกฤติหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด 
รัอยเอ็ด และยโสธร ที่เป็นเส้นทางผ่านของล า
น้ าชี หลังจากที่มวลน้ าปริมาณมาก ยังคงไหล
ระบายออกมาจากตอนเหนือของล าน้ าชี  ท าให้
สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ดและ
ยโสธร ครอบคลุมพื้นที่ขยายวงกว้างโดยเฉพาะ

เทศบาลเมือง ที่ถูกมวลน้ าเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ าชี น้ าหลากเข้าท่วมทั้งบ้านเรือนของประชาชน พื้นที่ทาง
การเกษตรเสียหาย ส่วนเส้นทางสัญจรจากอ าเภอเมืองจังหวัดยโสธร เข้าอ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งสู่
อ าเภอสุวรรณภูมิ ถูกน้ าท่วมใช้การไม่ได้ โดยมีมวลน้ าชีหลากท่วมเส้นทางยาว 4 กิโลเมตร จากเหตุการณ์นี้ 
มีประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมาก และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งในพื้นที่นาข้าว พืชไร่  
พืชสวน โดยเฉพาะการเกิดตะกอนพัดพาและทับถมในพื้นที่ต่ าท าให้พืชพรรณที่ปลูกเกิดความเสียหาย  

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร  ในนาม 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความช่วยเหลือในส่วนของการฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดินในพื นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตะกอนดินทบัถมในพื้นที่ส่วนต่ า ประมาณ 1 เมตร จากพื้นผิวเดิม 

“ “ 



164 

  
  

 
 

ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่เกษตรกรรมที่เสียหาย และได้เร่ง
ด า เนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับความเดือดร้อน   
โดยการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ต าบล 
วังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 พื้นที่ ใน 
5 กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพื้นที่ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดังเดิม ดังนี้  
 1) การจั ดกา รตะกอนดิ นที่ มี ก า รทั บถม ในพื้ น ที่
เกษตรกรรม ใน 3 พื้นที่หรือหมู่บ้านในต าบลวังหลวง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าทางเกวียน  
หมู่ที่ 5 บ้านท่าเยี่ยน และหมู่ที่ 6 บ้านท่าโพธิ์ โดยท าการปรับ
พื้นที่และขุดดินตะกอนด้วยเคร่ืองจักรพร้อมขนย้ายตะกอนดิน
ในพื้นที่  3 หมู่บ้านจ านวน 12 ,000,  12,000 และ11,012 
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 35,012 ลูกบาศก์เมตร 
       2) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ ด้ วยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่  1 ในพื้นที่ทั้ ง  
3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านท่าทางเกวียน (7 ไร่) บ้าน
ท่าเยี่ยน (7 ไร)่ และบ้านท่าโพธิ์ (14-1-08 ไร่) 
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       3) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  เพื่อใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน
ภายหลังการปรับพื้นที่ จ านวน 20 ตัน ให้แก่เกษตรกร 80 ราย  
       4) สนับสนุนปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  จ านวน 210 ตัน 
       5)  ส่งเสริมการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป็นถั่วพร้า เพื่อรับซื้อคืนจาก
เกษตรกร ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 4, 7 , 8, 9, 10, 13, 14 และ17 ในต าบล 
วังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ 2 ,000 ไร่ ผลผลิตที่ได้รับ 
57,650 กิโลกรัม 
      เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
เข้าพื้นที่ร่วมชี้แจงขั้นตอนการรับซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด พร้อมรวบรวมเมล็ด

พันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเกษตรกรผู้ประสบปัญหาจากเหตุการณ์น  าท่วม  
 

  ด าเนินการส ารวจพื้นที่เกษตรกรรมที่เสียหาย และได้เร่งด าเนินการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน  โดยการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ต าบลเชียง
เพ็ง อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 3 พื้นที่ ใน 5 กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพื้นที่ให้
สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้  โดยประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานกับเกษตรกรที่ได้รับอุทกภัยหลังน้ าลด 
ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเพ็ง และหมู่ที่ 2 บ้านเซ และมีกิจกรรมการด าเนินงานดังนี้  
     1) การจัดการตะกอนดินที่มีการทับถมในพื้นที่เกษตรกรรม ใน 3 พื้นที่ในบ้านเชียงเพ็ง และบ้านเซ 
ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  
 2) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1  
ในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านเชียงเพ็ง พื้นที่ 28-2-10 ไร่ และบ้านเซ ด าเนินการ 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ 
30-1-79 ไร่ และพื้นที่ 30-3-48 ไร ่
      3) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  เพื่อใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินภายหลังการปรับพื้นที่ จ านวน  
2 ตัน ให้แก่เกษตรกร 31 ราย  
      4) สนับสนุนปูนโดโลไมล์เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน จ านวน 2 ตัน  
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ภำคผนวก 

ตารางภาคผนวกที่  1  ฐานข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ปี พ.ศ. 2533 - 2562 

STATION_ID NAME_STA ST_LAT ST_LONG AVR2019 

300201 MAE HONG SON 19.30 97.83 1299.01 
300202 MAE SARIANG 18.17 97.93 1174.81 
303201 CHIANG RAI 19.92 99.83 1728.80 
310201 PHAYAO 19.13 99.90 1147.99 
327501 CHIANG MAI 18.78 98.98 1133.49 
328201 LAMPANG 18.28 99.52 1099.61 
329201 LAMPHUN 18.57 99.03 1046.27 
330201 PHRAE 18.17 100.17 1152.44 
331201 NAN 18.78 100.78 1246.00 
331401 THA WANG PHA 19.12 100.80 1464.39 
331402 THUNG CHANG 19.40 100.88 1660.82 
351201 UTTARADIT 17.62 100.10 1372.52 
376201 TAK 15.88 99.12 1043.68 
376202 MAE SOT 16.67 98.55 1521.42 
376203 BHUMIBOL DAM 17.23 99.05 1051.16 
376401 UMPHANG 16.02 98.88 1476.39 
378201 PHITSANULOK 16.78 100.27 1303.64 
379201 PHETCHABUN 16.43 101.15 1146.65 
379401 LOM SAK 16.77 101.25 1025.05 
379402 WICHIAN BURI 15.65 101.12 1240.15 
380201 KAMPHANG PHET 16.80 99.88 1300.91 
352201 NONG KHAI 17.87 102.73 1630.23 
353201 LOEI 17.45 101.73 1249.72 
354201 UDON THANI 17.38 102.80 1431.17 
356201 SAKON NAKHON 17.15 104.13 1674.81 
357201 NAKHON PHANOM 17.42 104.78 2361.10 
381201 KHON KAEN 16.43 102.83 1233.67 
383201 MUKDAHAN 16.53 104.75 1487.46 
387401 KOSUM PHISAI 16.25 103.07 1306.78 
388401 KAMALASAI 16.30 103.57 1425.75 
403201 CHAIYAPHUM 15.80 102.03 1143.86 
405201 ROI ET 16.05 103.68 1351.15 
407501 UBON RATCHATHANI 15.25 104.87 1623.81 
431201 NAKHON RATCHASIMA 14.97 102.08 1089.05 
431401 CHOK CHAI 14.73 102.18 1036.38 
432201 SURIN 14.88 103.50 1431.52 
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ตารางภาคผนวกที่  1  ฐานข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ปี พ.ศ. 2533 – 2562 (ต่อ) 

STATION_ID NAME_STA ST_LAT ST_LONG AVR2019 

432401 THA TUM 15.32 103.68 1347.34 
436401 NANG RONG 14.62 102.72 1226.97 
400201 NAKHON SAWAN 15.80 100.17 1158.61 
425201 SUPHAN BURI 14.47 100.13 977.25 
426201 LOP BURI 14.80 100.62 1097.75 
426401 BUA CHUM 15.27 101.20 1094.49 
429201 PILOT STATION 13.37 100.60 979.76 
450201 KANCHANABURI 14.02 99.53 1041.00 
450401 THONG PHA PHUM 14.75 98.63 1751.04 
455201 BANGKOK METROPOLIS 13.73 100.57 1684.72 
455203 BANGKOK PROT (KLONG 13.70 100.57 1635.14 
455601 DON MUANG (AIRPORT) 13.92 100.60 1458.42 
430201 PRACHIN BURI 14.05 101.37 1769.22 
430401 KABIN BURI 13.98 101.70 1557.68 
440201 ARANYAPRATHET 13.70 102.58 1304.22 
440401 SA KAEW 13.78 102.03 1452.68 
459201 CHON BURI 13.37 100.98 1274.94 
459202 KO SICHANG 13.17 100.80 1135.19 
459203 PATTAYA 12.92 100.87 1088.64 
459204 SATTAHIP 12.68 101.02 1296.56 
459205 LAM CHABANG 13.07 100.87 1058.87 
478201 RAYONG 12.63 101.35 1374.26 
480201 CHANTHABURI 12.62 102.12 2957.34 
501201 KHLONG YAI 11.77 102.88 4861.54 
465201 PHETCHABURI 13.15 100.23 966.77 
500201 PRACHUAP KHIRI KHAN 11.83 99.83 1096.76 
500202 HUA HIN 12.58 99.97 921.02 
517201 CHUMPHON 10.48 99.18 1912.52 
551201 SURAT THANI 9.12 99.35 1553.23 
551203 KO SAMUI 9.47 100.03 1981.38 
551401 PHRA SANG 8.57 99.25 1684.88 
552201 NAKHON SI THAMMARAT 8.47 99.97 2664.14 
552401 CHAWANG 8.43 99.52 1969.69 
568401 SA DAO 6.78 100.38 1340.22 
568501 SONGKHLA 7.20 100.60 2191.74 
568502 HAT YAI (AIRPORT) 6.92 100.60 1739.03 
580201 PATTANI (AIRPORT) 6.78 100.15 1894.45 
583201 NARATHIWAT 6.42 100.82 2683.03 
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ตารางภาคผนวกที่  1  ฐานข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ปี พ.ศ. 2533 – 2562 (ต่อ) 

STATION_ID NAME_STA ST_LAT ST_LONG AVR2019 

532201 RANONG 9.98 98.62 4172.98 
561201 TAKUA PA 8.85 98.27 3830.98 
564201 PHUKET 7.97 98.40 2235.52 
564202 PHUKET AIRPORT 8.13 98.32 2622.07 
566201 KO LANTA 7.53 99.05 2156.36 
566202 KRABI 8.05 98.90 2165.77 
567201 TRANG (AIRPORT) 7.52 99.53 2195.29 
570201 SATUN 6.65 100.08 2318.80 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ. 2533 - 2562 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 การก าหนดค่า C - factor และ P - factor  ส าหรับหน่วยแผนที่การใชท้ีด่ิน 1:25,000  

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดิน ค่า C ค่า P 
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า 0.000 0.000 
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 0.000 0.000 
U201 หมู่บ้านบนพืน้ราบ 0.000 0.000 
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 0.000 0.000 
U203 หมู่บ้านชาวเล 0.000 0.000 
U300 สถานที่ราชการและสถาบันตา่ง ๆ ร้าง 0.000 0.000 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันตา่ง ๆ 0.000 0.000 
U400 สถานีคมนาคมร้าง 0.000 0.000 
U401 สนามบิน 0.000 0.000 
U402 สถานีรถไฟ 0.000 0.000 
U403 สถานีขนส่ง 0.000 0.000 
U404 ท่าเรือ 0.000 0.000 
U405 ถนน 0.000 0.000 
U406 ทางรถไฟ 0.000 0.000 
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 0.000 0.000 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 0.000 0.000 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 0.000 0.000 
U503 ลานตากและแหล่งรบัซื้อทางการเกษตร 0.000 0.000 
U600 สถานที่รา้ง 0.000 0.000 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 0.000 0.000 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส ์ 0.000 0.000 
U603 สุสาน ปา่ชา้ 0.000 0.000 
U604 ศูนย์อพยพ 0.000 0.000 
U605 สถานบีริการน้ ามนั 0.000 0.000 
U700 สนามกอล์ฟร้าง 0.000 0.000 
U701 สนามกอล์ฟ 0.000 0.000 
A100 นาร้าง 0.100 0.100 
A101 นาข้าว 0.280 0.100 
A200 ไร่ร้าง 0.500 1.000 
A201 พืชไร่ผสม 0.340 1.000 
A202 ข้าวโพด 0.502 1.000 
A203 อ้อย 0.400 1.000 
A204 มันส าปะหลัง 0.600 1.000 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 การก าหนดค่า C - factor และ P - factor ส าหรับหน่วยแผนที่การใชท้ีด่ิน 1:25,000 (ต่อ)  

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดิน ค่า C ค่า P 
A205 สับปะรด 0.380 1.000 
A206 ยาสูบ 0.700 1.000 
A207 ฝ้าย 0.500 1.000 
A208 ถั่วเขียว 0.390 1.000 
A209 ถั่วเหลือง 0.421 1.000 
A210 ถั่วลิสง 0.406 1.000 
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา 0.600 1.000 
A212 ถั่วด า ถั่วแดง 0.380 1.000 
A213 ข้าวฟ่าง 0.650 1.000 
A214 ละหุ่ง 0.790 1.000 
A215 งา 0.386 1.000 
A216 ข้าวไร ่ 0.700 1.000 
A217 มันฝรั่ง 0.600 1.000 
A218 มันแกว 0.600 1.000 
A219 มันเทศ 0.600 1.000 
A220 แตงโม 0.600 1.000 
A221 ลูกเดือย 0.650 1.000 
A222 ขิง 0.600 1.000 
A223 กะหล่ าปล ี 0.600 1.000 
A224 มะเขือเทศ 0.600 1.000 
A225 ว่านหางจระเข้ 0.380 1.000 
A226 ป่านศรนารายณ ์ 0.380 1.000 
A227 ปอสา 0.600 1.000 
A228 ทานตะวัน 0.700 1.000 
A229 พริก 0.600 1.000 
A230 ข้าวสาล ี 0.280 1.000 
A231 ข้าวบาร์เลย ์ 0.280 1.000 
A232 ข้าวไรย ์ 0.280 1.000 
A233 ฝิ่น 0.386 1.000 
A234 กัญชา กัญชง 0.600 1.000 
A235 กระเจี๊ยบแดง 0.600 1.000 
A236 เผือก 0.600 1.000 
A300 ไม้ยืนตน้ร้าง/เสื่อมโทรม 0.150 1.000 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 การก าหนดค่า C- factor และ P - factor  ส าหรับหน่วยแผนที่การใช้ทีด่นิ 1:25,000 (ต่อ)  

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดิน ค่า C ค่า P 
A301 ไม้ยืนตน้ผสม 0.150 1.000 
A302 ยางพารา 0.150 1.000 
A303 ปาล์มน้ ามนั 0.300 1.000 
A304 ยูคาลิปตสั 0.150 1.000 
A305 สัก 0.088 1.000 
A306 สะเดา 0.088 1.000 
A307 สนประดิพัทธ ์ 0.150 1.000 
A308 กระถิน 0.088 1.000 
A309 ประดู ่ 0.088 1.000 
A310 ซ้อ 0.088 1.000 
A311 ไม้ชายเลน 0.000 0.000 
A312 กาแฟ 0.300 1.000 
A313 ชา 0.150 1.000 
A314 หม่อน 0.600 1.000 
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 0.150 1.000 
A316 นุ่น 0.300 1.000 
A317 หมาก 0.400 1.000 
A318 จามจุรี 0.088 1.000 
A319 ตีนเป็ด 0.300 1.000 
A320 เปล้า 0.600 1.000 
A321 ยมหอม มะฮอกกานี 0.088 1.000 
A322 กฤษณา 0.088 1.000 
A323 ตะก ู 0.088 1.000 
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 0.150 1.000 
A401 ไม้ผลผสม 0.150 1.000 
A402 ส้ม 0.300 1.000 
A403 ทุเรียน 0.150 1.000 
A404 เงาะ 0.150 1.000 
A405 มะพร้าว 0.400 1.000 
A406 ลิ้นจี ่ 0.150 1.000 
A407 มะม่วง 0.150 1.000 
A408 มะม่วงหิมพานต ์ 0.400 1.000 
A409 พุทรา 0.300 1.000 
A410 น้อยหน่า 0.300 1.000 
A411 กล้วย 0.150 1.000 
A412 มะขาม 0.150 1.000 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 การก าหนดค่า C- factor และ P - factor ส าหรับหน่วยแผนที่การใช้ทีด่นิ 1:25,000 (ต่อ)  

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดิน ค่า C ค่า P 
A413 ล าไย 0.150 1.000 
A414 ฝรั่ง 0.300 1.000 
A415 มะละกอ 0.600 1.000 
A416 ขนุน 0.150 1.000 
A417 กระท้อน 0.150 1.000 
A418 ชมพู ่ 0.150 1.000 
A419 มังคุด 0.150 1.000 
A420 ลางสาด ลองกอง 0.150 1.000 
A421 ระก า สละ 0.020 1.000 
A422 มะนาว 0.300 1.000 
A423 ไม้ผลเมืองหนาว 0.300 1.000 
A424 มะขามเทศ 0.600 1.000 
A425 มะกอกน้ า มะกอกฝรั่ง 0.600 1.000 
A426 แก้วมังกร 0.150 1.000 
A427 ส้มโอ 0.150 1.000 
A428 ละมุด 0.150 1.000 
A429 มะปราง มะยงชิด 0.600 1.000 
A430 มะไฟ ละไม 0.600 1.000 
A431 ทับทิม 0.150 1.000 
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 0.600 1.000 
A501 พืชสวนผสม 0.600 1.000 
A502 พืชผัก 0.600 1.000 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดบั 0.386 1.000 
A504 องุ่น 0.600 1.000 
A505 พริกไทย 0.600 1.000 
A506 สตรอเบอร่ี 0.270 1.000 
A507 เสาวรส 0.600 1.000 
A508 แรสเบอรี่ 0.270 1.000 
A509 พืชสมุนไพร 0.600 1.000 
A510 นาหญ้า 0.280 0.100 
A511 หวาย 0.600 1.000 
A512 แคนตาลปู 0.600 1.000 
A513 กระเจี๊ยบเขียว 0.600 1.000 
A514 หน่อไม้ฝรั่ง 0.600 1.000 
A515 เห็ด 0.000 0.000 
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง 0.250 1.000 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 การก าหนดค่า C- factor และ P - factor ส าหรับหน่วยแผนที่การใช้ทีด่นิ 1:25,000 (ต่อ)  

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดิน ค่า C ค่า P 
A601 พืชไร่ผสม (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A602 ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A603 อ้อย (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A604 มันส าปะหลัง (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A605 สับปะรด (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A606 ยาสูบ (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A607 ฝ้าย (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A608 ถั่วเขียว (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A609 ถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A610 ถั่วลิสง (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A611 ปอแก้ว ปอกระเจา (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A612 ถั่วด า ถั่วแดง (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A613 ข้าวฟ่าง (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A614 ละหุ่ง (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A615 งา (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A616 ข้าวไร ่(ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A617 มันฝรั่ง (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A618 มันแกว (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A619 มันเทศ (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A620 แตงโม (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A621 ลูกเดือย (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A622 ขิง (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A623 กะหล่ าปล ี(ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A624 มะเขือเทศ (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A625 ว่านหางจระเข้ (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A626 ป่านศรนารายณ ์(ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A627 ปอสา (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A628 ทานตะวัน (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A629 พริก (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A630 ข้าวสาลี (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A631 ข้าวบาร์เลย์ (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A632 ข้าวไรย์ (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A633 ฝิ่น (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A634 กัญชา กัญชง (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A635 กระเจี๊ยบแดง (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
A636 เผือก (ไร่หมุนเวียน) 0.250 1.000 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 การก าหนดค่า C- factor และ P- factor  ส าหรับหน่วยแผนที่การใชท้ี่ดนิ 1:25,000 (ต่อ)  

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดิน ค่า C ค่า P 
A700 โรงเรือนร้าง 0.000 0.000 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว ์ 0.100 1.000 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา้ 0.000 0.000 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 0.000 0.000 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 0.000 0.000 
A801 พืชน้ าผสม 0.000 0.000 
A802 กก 0.000 0.000 
A803 บัว 0.000 0.000 
A804 กระจับ 0.000 0.000 
A805 แห้ว 0.000 0.000 
A806 ผักบุ้ง 0.000 0.000 
A807 ผักกะเฉด 0.000 0.000 
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง 0.000 0.000 
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผสม 0.000 0.000 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 0.000 0.000 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 0.000 0.000 
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงป ูหอย 0.000 0.000 
A905 ฟาร์มจระเข้ 0.000 0.000 
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 0.225 1.000 
F100 ป่าไมผ่ลัดใบรอสภาพฟื้นฟ ู 0.040 1.000 
F101 ป่าไมผ่ลัดใบสมบูรณ ์ 0.001 1.000 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟืน้ฟ ู 0.250 1.000 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ ์ 0.020 1.000 
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟ ู 0.000 0.000 
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ ์ 0.000 0.000 
F400 ป่าพรุรอสภาพฟืน้ฟ ู 0.000 0.000 
F401 ป่าพรุสมบูรณ ์ 0.000 0.000 
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟ ู 0.250 1.000 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 0.088 1.000 
F600 วนเกษตรรอสภาพฟื้นฟ ู 0.250 1.000 
F601 วนเกษตรสมบูรณ ์ 0.088 1.000 
F700 ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟ ู 0.450 1.000 
F701 ป่าชายหาดสมบูรณ ์ 0.450 1.000 
W101 แม่น้ า ล าห้วย ล าคลอง 0.000 0.000 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 0.000 0.000 
W103 ทะเล 0.000 0.000 
W201 อ่างเก็บน้ า 0.000 0.000 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 การก าหนดค่า C- factor และ P- factor  ส าหรับหน่วยแผนที่การใชท้ี่ดนิ 1:25,000 (ต่อ)  

สัญลักษณ ์ ประเภทการใช้ที่ดิน ค่า C ค่า P 
W202 บ่อน้ าในไร่นา 0.000 0.000 
W203 คลองชลประทาน 0.000 0.000 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ 0.015 1.000 
M102 ทุ่งหญ้าสลบัไมพุ้่ม/ไมล้ะเมาะ 0.032 1.000 
M103 ไผ่ปา่ ไผ่หนาม 0.020 1.000 
M201 พื้นที่ลุ่ม 0.000 0.000 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 0.000 0.000 
M301 เหมืองแร่ 0.800 1.000 
M302 บ่อลูกรัง 0.000 0.000 
M303 บ่อทราย 0.000 0.000 
M304 บ่อดิน 0.000 0.000 
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ ามนั 0.000 0.000 
M401 พื้นที่กองวัสด ุ 0.800 1.000 
M402 พื้นที่ดินถล่ม 0.800 1.000 
M403 ที่หินโผล ่ 0.800 1.000 
M405 พื้นที่ถม 0.800 1.000 
M500 นาเกลือร้าง 0.000 0.000 
M501 นาเกลือ 0.000 0.000 
M601 หาดทราย 0.800 1.000 
M701 ที่ทิ้งขยะ 0.000 0.000 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 มูลค่าการสูญเสียดินในประเทศไทย  
 

ภาค ระดับ 
ความรุนแรง 

เนื้อท่ี 
(ไร)่ 

ปริมาณสญูเสยีดิน มูลค่าการสญูเสีย 
(ตัน/ไร่/ปี) (ลบ.ม/ไร่/ปี)  (บาท/ไร่)  (ล้านบาท) % 

เหนือ น้อย 75,783,261  0.21  0.14  29.80  2,258.37  5.04  
 ปานกลาง 17,597,265  3.23  2.15  457.65  8,053.37  17.97  
 รุนแรง 5,789,352  8.04  5.36  1,140.93  6,605.24  14.74  
 รุนแรงมาก 1,530,041  17.18  11.45  2,437.25  3,729.09  8.32  
 รุนแรงมากที่สดุ  5,327,761  31.97  21.31  4,536.05  24,166.97  53.93  

 รวม 106,027,680 60.63  40.41  8,601.68  44,813.04  100.00  
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

น้อย 86,120,532  0.14  0.09  19.16  1,649.85  7.72  
ปานกลาง 12,096,270  3.39  2.26  481.06  5,819.08  27.21  

 รุนแรง 5,640,647  7.21  4.81  1,023.86  5,775.21  27.01  
 รุนแรงมาก  349,607  16.84  11.23  2,390.42  835.71  3.91  
 รุนแรงมากที่สดุ 1,326,905  38.79  25.86  5,504.56  7,304.03  34.16  

 รวม 105,533,961 66.37  44.25  9,419.06  21,383.88  100.00  
กลาง น้อย 11,221,478  0.04  0.03  6.39  71.66  6.83  
 ปานกลาง 1,237,840  2.82  1.88  400.18  495.35  47.23  
 รุนแรง 168,934  6.28  4.19  891.88  150.67  14.36  
 รุนแรงมาก 12,867  19.02  12.68  2,699.06  34.73  3.31  
 รุนแรงมากที่สดุ 50,666  41.23  27.49  5,851.52  296.47  28.27  

 รวม 12,691,785 69.39  46.27  9,849.03  1,048.88  100.00  
ตะวันตก น้อย 22,778,972  0.09  0.06  12.77  290.92  5.24  
 ปานกลาง 4,255,297  3.30  2.20  468.29  1,992.72  35.86  
 รุนแรง 1,277,310  7.25  4.83  1,028.11  1,313.22  23.63  
 รุนแรงมาก 139,134  17.70  11.80  2,511.75  349.47  6.29  
 รุนแรงมากที่สดุ  354,142  32.04  21.36  4,546.69  1,610.17  28.98  

 รวม 28,804,855 60.38  40.25  8,567.61  5,556.50  100.00  
ตะวันออก น้อย 18,406,157  0.20  0.13  27.67  509.33  10.71  
 ปานกลาง     3,120,828  3.27  2.18  464.03  1,448.17  30.44  
 รุนแรง 1,623,792  6.97  4.65  989.80  1,607.23  33.78  
 รุนแรงมาก 155,561  17.73  11.82  2,516.01  391.39  8.23  
 รุนแรงมากที่สดุ 135,281  41.76  27.84  5,926.02  801.68  16.85  

 รวม   23,441,619 69.93  46.62  9,923.53  4,757.80  100.00  
ใต ้ น้อย 28,212,077  0.22  0.15  31.93  900.78  3.62  
 ปานกลาง 7,740,097  3.35  2.23  474.68  3,674.05  14.77  
 รุนแรง 4,189,307  8.94  5.96  1,268.65  5,314.75  21.37  
 รุนแรงมาก 995,734  16.62  11.08  2,358.49  2,348.43  9.44  
 รุนแรงมากที่สดุ 3,059,778  29.09  19.39  4,127.36  12,628.79  50.79  

 รวม 44,196,993 58.22  38.81  8,261.11  24,866.80  100.00  
หมายเหตุ : ราคาดินต่อหน่วยน้ าหนักโดยเฉลี่ยเท่ากับ 280 บาท/ลกูบาศก์เมตร  
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ตารางภาคผนวกที่ 4 เนื้อที่การจ าแนกชั้นความรุนแรงของการสูญเสียดินรายจังหวัด 
 

 
ภาค/จังหวัด 

ระดับความรุนแรง (ตันต่อไร่ต่อปี) รวม 

น้อย 
(0-2) 

ปานกลาง 
(2-5) 

รุนแรง 
(5-15) 

รุนแรงมาก 
(15-20) 

รุนแรงมาก
ที่สุด (>20) 

ภาคเหนือ 75,783,261  17,597,265  5,789,352  1,530,041  5,327,761  106,027,680  
ก าแพงเพชร 4,326,079  853,947  173,357  1,468  24,830  5,379,681  
เชียงราย 4,034,097  1,552,618  683,507  188,371  840,388  7,298,981  
เชียงใหม ่ 8,886,169  1,921,592  656,782    201,628  900,740  12,566,911  
ตาก 7,514,507  1,273,395  692,002  165,765  608,487  10,254,156  
นครสวรรค ์ 5,201,030  652,758  132,272  3,326  9,162  5,998,548  
น่าน  3,722,474  1,703,490   601,099  289,979  853,003  7,170,045  
พะเยา 2,742,730  762,871  230,626  36,060  187,125  3,959,412  
พิจิตร 2,802,466  23,809  5,022  148  438  2,831,883  
พิษณุโลก 4,843,521  1,109,078  513,843  71,506  221,961  6,759,909  
เพชรบูรณ ์ 5,388,115  1,235,083  640,983  193,140  460,439  7,917,760  
แพร่  2,789,163  859,404  204,595  40,872  192,590  4,086,624  
แม่ฮ่องสอน 4,749,262  2,149,557  236,929  218,084  571,955  7,925,787  
ล าปาง 6,263,845  1,047,116  296,183  48,627  177,955  7,833,726  
ล าพูน 2,190,032  411,170  143,795  13,475  57,704  2,816,176  
สุโขทัย 3,544,995  379,086  144,666  28,244  25,566  4,122,557  
อุตรดิตถ ์ 3,454,731  954,064  311,294  18,004  161,027  4,899,120  
อุทัยธาน ี 3,330,045  708,227  122,397  11,344  34,391  4,206,404  

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 86,120,532  12,096,270  5,640,647  349,607  1,326,905  105,533,961  
กาฬสินธุ ์ 3,361,326  598,902  375,918  1,129  4,441  4,341,716  
ขอนแก่น 5,718,883  887,514  186,351  997  9,999  6,803,744  
ชัยภูม ิ 5,877,686  1,463,647  523,187  33,203  88,990  7,986,713  
นครพนม 3,117,324  212,090   107,151  4,111  4,458  3,445,134  
นครราชสมีา 9,968,910  1,953,351  764,813  31,038  90,615  12,808,727  
บึงกาฬ 2,272,549  391,520  22,892  882  3,248  2,691,091  
บุรีรัมย ์ 5,908,595  391,626  147,471  857  2,629  6,451,178  
มหาสารคาม 3,213,386  67,666  26,224    13  13  3,307,302  
มุกดาหาร 1,983,260  511,128  196,736  5,771  15,499  2,712,394  
ยโสธร 2,390,263  139,940  67,771  1,560  1,506  2,601,040  
ร้อยเอ็ด 4,958,891  179,643  46,616  557  1,449  5,187,156  
เลย 3,109,643  1,736,347  1,172,668  185,078  936,646  7,140,382  
ศรีสะเกษ 5,224,410  150,621  138,224  2,959  8,770  5,524,984  
สกลนคร 5,206,241  497,203   281,827  9,107  9,224  6,003,602  
สุรินทร ์ 4,901,691  114,515  59,938  621    770  5,077,535  
หนองคาย 1,601,061  208,588  60,685  13,995  7,255  1,891,584  
หนองบัวล าภ ู 1,753,344  500,026  136,042  5,037  17,480  2,411,929  
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ตารางภาคผนวกที่ 4 เนื้อที่การจ าแนกชั้นความรุนแรงของการสูญเสียดินรายจังหวัด (ต่อ) 
 

 
ภาค/จังหวัด 

ระดับความรุนแรง (ตันต่อไร่ต่อปี) รวม 

น้อย 
(0-2) 

ปานกลาง 
(2-5) 

รุนแรง 
(5-15) 

รุนแรงมาก 
(15-20) 

รุนแรงมาก
ที่สุด (>20) 

อ านาจเจรญิ 1,765,746  105,378  97,480  2,888  4,288  1,975,780  
อุดรธาน ี 5,015,630  1,515,417  745,859  20,103  34,430  7,331,439  
อุบลราชธาน ี 8,771,693  471,148  482,794  29,701  85,195  9,840,531  

ภาคกลาง 11,221,478  1,237,840  168,934  12,867  50,666  12,691,785  
กรุงเทพมหานคร 978,112  135      16     -           -    978,263  
ชัยนาท 1,431,487  103,153  7,537  190  1,224  1,543,591  
นนทบุรี 388,327  565  47         -          -     388,939  
ปทุมธาน ี 952,904  680  76         -        -    953,660  
พระนครศรีอยุธยา 1,596,589  1,047  264       -         -    1,597,900  
ลพบุร ี 3,096,445  687,423  75,328  3,980  11,670  3,874,846  
สระบรุ ี 1,661,921  441,961  84,955  8,695  37,772  2,235,304  
สิงห์บุร ี 511,741  1,739  567  2  -    514,049  
อ่างทอง 603,952  1,137  144      -    -    605,233  

ภาคตะวันออก 18,406,157  3,120,828  1,623,792  155,561  135,281  23,441,619  
จันทบุร ี 2,532,425  1,015,119  288,322  80,521  44,863  3,961,250  
ฉะเชิงเทรา 2,999,859  217,945  121,163  1,228  4,180  3,344,375  
ชลบุร ี 2,015,140  463,508  226,849  6,317  15,061  2,726,875  
ตราด 827,755  420,901  418,339  57,369    37,511  1,761,875  
นครนายก 1,275,439  46,366  3,401  389    655  1,326,250  
ปราจีนบุร ี 2,709,144  153,796  108,383  1,726  3,427  2,976,476  
ระยอง 1,699,610  319,897  167,435  6,886  26,172  2,220,000  
สมุทรปราการ 627,311  181  65  -          -    627,557  
สระแก้ว 3,719,474  483,115  289,835  1,125  3,412  4,496,961  

ภาคตะวันตก 22,778,972  4,255,297  1,277,310  139,134  354,142  28,804,855  
กาญจนบุร ี 8,518,217  2,704,808  683,214  60,793  209,936  12,176,968  
นครปฐม 1,344,823  8,802  1,582  1  2  1,355,210  
ประจวบครีีขันธ ์ 2,831,261  717,311  305,574  49,246  76,371  3,979,763  
เพชรบุร ี 3,505,621  248,484  103,653  15,240  17,713  3,890,711  
ราชบุร ี 2,807,641  281,908  125,861  8,418     23,961  3,247,789  
สมุทรสงคราม 259,642  794  6  -          -    260,442  
สมุทรสาคร 544,830  303  84  -         -    545,217  
สุพรรณบุร ี 2,966,937  292,887  57,336  5,436  26,159  3,348,755  

ภาคใต ้ 28,212,077  7,740,097  4,189,307  995,734  3,059,778  44,196,993  
กระบี ่ 1,297,800  835,807  598,008  40,351  170,854  2,942,820  
ชุมพร  1,827,935  717,678  666,946  132,187  410,884  3,755,630  
ตรัง 1,899,032  775,118  237,605  55,833  105,861  3,073,449  
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ตารางภาคผนวกที่ 4 เนื้อที่การจ าแนกชั้นความรุนแรงของการสูญเสียดินรายจังหวัด (ต่อ) 
 

 
ภาค/จังหวัด 

ระดับความรุนแรง (ตันต่อไร่ต่อปี) รวม 

น้อย 
(0-2) 

ปานกลาง 
(2-5) 

รุนแรง 
(5-15) 

รุนแรงมาก 
(15-20) 

รุนแรงมาก
ที่สุด (>20) 

นครศรีธรรมราช 4,531,164  930,883  385,957  67,614  298,446  6,214,064  
นราธิวาส 1,868,010  514,386  190,100  28,974  195,674  2,797,144  
ปัตตาน ี  885,339  203,736  71,178  8,113  44,357  1,212,723  
พังงา 1,644,450  233,985  307,934  110,879  309,561  2,606,809  
พัทลุง 1,748,620  275,003  79,462  2,002  35,209  2,140,296  
ภูเก็ต 269,784  30,732  15,272  8,797  14,811  339,396  
ยะลา 1,638,211  300,318  302,374  98,007  486,764  2,825,674  
ระนอง 1,367,782  94,559  206,035  72,050  320,852  2,061,278  
สงขลา 3,088,343  813,271  278,547  185,976  255,044  4,621,181  
สตูล 1,139,864  233,212  93,807  14,029  68,449  1,549,361  
สุราษฎร์ธาน ี 5,005,743  1,781,409  756,082  170,922  343,012  8,057,168  

รวมทั้งสิ้น 242,522,477  46,047,597  18,689,342  3,182,944  10,254,533  320,696,893  
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ตารางภาคผนวกที่ 5 ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารหลักจากการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย 
 และภูมิภาค 
 

ประเทศ/
ภาค 

ระดับความ
รุนแรง 

เนื้อท่ี  
(ไร)่ 

ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารหลกั (กิโลกรัมต่อไร)่ 

N P K 
ประเทศไทย น้อย 242,522,477 0.090 0.003 0.011 
 ปานกลาง 46,047,597 2.317 0.053 0.230 
 รุนแรง 18,689,342 5.439 0.131 0.627 
 รุนแรงมาก 3,182,944 16.980 0.234 1.693 
 รุนแรงมากที่สดุ 10,254,533 32.390 0.528 3.611 

 รวม 320,696,893 57.216 0.949 6.172 
เหนือ น้อย 75,783,261 0.168       0.005   0.022  
 ปานกลาง 17,597,265 2.584       0.067   0.348  
 รุนแรง 5,789,352 7.236       0.148   0.937  
 รุนแรงมาก 1,530,041 20.616       0.293   2.856  
 รุนแรงมากที่สดุ 5,327,761 35.167       0.597   4.766  

 รวม  106,027,680  65.771 1.110 8.929 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

น้อย 86,120,532 0.056       0.001   0.005  
ปานกลาง 12,096,270 1.695       0.046   0.199  

 รุนแรง 5,640,647 3.605       0.113   0.482  
 รุนแรงมาก 349,607 13.472       0.282   1.792  
 รุนแรงมากที่สดุ 1,326,905 31.032       0.734   3.778  

 รวม 105,533,961 49.860 1.176 6.256 
กลาง น้อย 11,221,478 0.048       0.001   0.005  
 ปานกลาง 1,237,840 2.820       0.069   0.289  
 รุนแรง 168,934 6.280       0.133   0.557  
 รุนแรงมาก 12,867 30.432       0.133   1.338  
 รุนแรงมากที่สดุ 50,666 41.230       0.199   3.595  

 รวม 12,691,785 80.810 0.535 5.784 
ตะวันตก น้อย 22,778,972 0.090       0.003   0.014  
 ปานกลาง 4,255,297 2.310       0.061   0.385  
 รุนแรง 1,277,310 5.800       0.115   0.867  
 รุนแรงมาก 139,134 19.470       0.259   2.328  
 รุนแรงมากที่สดุ 354,142 28.836       0.306   4.886  

 รวม 28,804,855 56.506 0.744 8.480 
ตะวันออก น้อย 18,406,157 0.160       0.004   0.022  
 ปานกลาง 3,120,828 2.289       0.080   0.145  
 รุนแรง 1,623,792 4.879       0.155   0.265  
 รุนแรงมาก 155,561 17.730       0.355   0.627  
 รุนแรงมากที่สดุ 135,281 25.056       1.117   2.212  

 รวม 23,441,619 50.114 1.711 3.271 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารหลักจากการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย 
 และภูมิภาค (ต่อ)  

ประเทศ/
ภาค 

ช้ันความรุนแรง 
การสญูเสยีดิน 

เนื้อท่ี  
(ไร)่ 

ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารหลกั (กิโลกรัมต่อไร)่ 

N P K 
ใต ้ น้อย    28,212,077  0.176 0.003 0.011 
 ปานกลาง     7,740,097  2.345 0.038 0.139 
 รุนแรง     4,189,307  7.152 0.127 0.423 
 รุนแรงมาก        995,734  13.296 0.154 0.801 
 รุนแรงมากที่สดุ     3,059,778  23.272 0.313 1.445 

 รวม 44,196,993 46.241 0.635 2.819 
 
ตารางภาคผนวกที่ 6 มูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารหลักจากการชะล้างพังทลายของดิน  

ประเทศ/ภาค ระดับความ
รุนแรง  

เนื้อที่ 
(ไร่) 

มูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารหลัก 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) 

ทั้งหมด* 
 (ลบ.) 

ต่อพื้นที่ 
(บาทต่อไร)่ 

ทั้งหมด* 
 (ลบ.) 

ต่อพื้นที่ 
(บาทต่อไร)่ 

ทั้งหมด* 
 (ลบ.) 

ต่อพื้นที่ 
(บาทต่อไร)่ 

ประเทศไทย น้อย 242,522,477 252.36  1.04  11.26  0.05  39.85  0.16  

 ปานกลาง 46,047,597 1,233.58  26.79  42.85  0.93  158.18  3.44  

 รุนแรง 18,689,342 1,175.29  62.89  42.86  2.29  174.92  9.36  
 รุนแรงมาก 3,182,944 624.88  196.32  13.01  4.09  80.49  25.29  

 รุนแรงมากที่สุด 10,254,533 3,840.25  374.49  94.78  9.24  553.18  53.94  
 รวม 320,696,893 7,126.36  661.53  204.76  16.60  1,006.62  92.19  

เหนือ น้อย 75,783,261 147.20  1.94  6.89  0.09  24.61  0.32  
 ปานกลาง 17,597,265 525.74  29.88  20.56  1.17  91.56  5.20  
 รุนแรง 5,789,352 484.35  83.66  14.97  2.59  81.04  14.00  
 รุนแรงมาก 1,530,041 364.70  238.36  7.85  5.13  65.27  42.66  
 รุนแรงมากที่สุด 5,327,761 2,166.27  406.60  55.63  10.44  379.31  71.20  

 รวม  106,027,680  3,688.26  760.44  105.90  19.42  641.79  133.38  
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

น้อย 86,120,532 55.76  0.65  2.26  0.03  6.60  0.08  
ปานกลาง 12,096,270 237.06  19.60  9.71  0.80  35.87  2.97  

 รุนแรง 5,640,647 235.11  41.68  11.15  1.98  40.64  7.20  
 รุนแรงมาก 349,607 54.46  155.76  1.72  4.93  9.36  26.77  
 รุนแรงมากที่สุด 1,326,905 476.08  358.79  17.04  12.84  74.88  56.43  

 รวม 105,533,961 1,058.47  576.48  41.88  20.58  167.35  93.45  
กลาง น้อย 11,221,478 6.23  0.55  0.20  0.02  0.78  0.07  
 ปานกลาง 1,237,840 40.36  32.60  1.50  1.21  5.34  4.32  
 รุนแรง 168,934 12.27  72.61  0.39  2.32  1.40  8.31  
 รุนแรงมาก 12,867 4.53  351.85  0.03  2.33  0.26  19.98  
 รุนแรงมากที่สุด 50,666 24.15  476.70  0.18  3.48  2.72  53.70  

 รวม 12,691,785 87.54  934.31  2.30  9.36  10.50  86.38  
* หน่วย ลบ. คือ ล้านบาท 
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ตารางภาคผนวกที่ 6 มูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารหลักจากการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) 
 
ประเทศ/ภาค ชั้นความรุนแรง 

การสูญเสียดิน  
เนื้อที่ 
(ไร่) 

มูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารหลัก 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) 

ทั้งหมด* 
 (ลบ.) 

ต่อพื้นที่ 
(บาทต่อไร)่ 

ทั้งหมด* 
 (ลบ.) 

ต่อพื้นที่ 
(บาทต่อไร)่ 

ทั้งหมด* 
 (ลบ.) 

ต่อพื้นที่ 
(บาทต่อไร)่ 

ตะวันตก น้อย 22,778,972 23.70  1.04  1.31 0.06 4.72 0.21 
 ปานกลาง 4,255,297 113.65  26.71  4.51 1.06 24.50 5.76 
 รุนแรง 1,277,310 85.66  67.06  2.57 2.01 16.54 12.95 
 รุนแรงมาก 139,134 31.32  225.11  0.63 4.54 4.84 34.78 
 รุนแรงมากที่สุด 354,142 118.07  333.40  1.90 5.36 25.85 72.98 

 รวม 28,804,855 372.40  653.32  10.92 13.03 76.45 126.68 
ตะวันออก น้อย 18,406,157 34.05  1.85  1.41 0.08 5.94 0.32 
 ปานกลาง 3,120,828 82.59  26.47  4.36 1.40 6.76 2.16 
 รุนแรง 1,623,792 91.60  56.41  4.41 2.71 6.43 3.96 
 รุนแรงมาก 155,561 31.89  204.99  0.97 6.22 1.46 9.37 
 รุนแรงมากที่สุด 135,281 39.19  289.70  2.64 19.54 4.47 33.03 

 รวม 23,441,619 279.32  579.42  13.79 29.95 25.06 48.84 
ใต้ น้อย 28,212,077  57.41  2.03  1.42 0.05 4.49 0.16 
 ปานกลาง     7,740,097  209.86  27.11  5.18 0.67 16.06 2.07 
 รุนแรง     4,189,307  346.42  82.69  9.32 2.23 26.49 6.32 
 รุนแรงมาก 995,734  153.07  153.73  2.68 2.69 11.91 11.97 
 รุนแรงมากที่สุด     3,059,778  823.30  269.07  16.76 5.48 66.04 21.58 

 รวม 44,196,993 1,590.06  534.63  35.36 11.12 124.99 42.10 
* หน่วย ลบ. คือ ล้านบาท 
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ตารางภาคผนวกที่ 7 แบบบันทึกข้อมูลการค านวณธาตุอาหารที่สูญหายไปจากดินจากการชะล้างหน้าดิน  
 
ตัวอย่าง
ดินท่ี 

ปริมาณดิน 
ท่ีถูก 

ชะล้าง
(กก./ไร่) 

(ก) 

ระดับธาตุอาหารในดิน 
ท่ีมีในปัจจุบัน (ข) 1/ (ต่อดิน 1 กก.) 

ระดับธาตุอาหารในดิน 
ท่ีต้องใส่กลับสู่ดิน (ค) กก./ไร่ 

ไนโตรเจน
(ข1) 

ฟอสฟอรัส(ข
2) 

โพแทสเซียม
(ข3) 

ไนโตรเจน 
ปุ๋ย Urea 

 =0.1087 x (ข1) 
(ปริมาณ OM;  

กก./ไร่) 

ฟอสฟอรัส 
ปุ๋ย Super 

Phosphate    
 =5.729 x 
(ข2) x (ก) 

โพแทสเซียม 
ปุ๋ย KCl 

  =2.007 x 
(ข3) x (ก) 

        
        
        

หมายเหต: 1/ 

1. ระดับธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 2. ระดับธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) 3. ระดับธาตุอาหารโพแทสเซียม 
ต่ า =<0.2% หรือ = < 4.0% OM ต่ า = <10 (ppm = กรัม/ดิน 1กก.) ต่ า = <60 (ppm = กรัม/ดิน 1 กก.) 
ปานกลาง= 0.2-0.5  
ใช้ค่าเฉลี่ย 0.35 % หรือ 7.0 % OM 

ปานกลาง= 10-15  
ใช้ค่าเฉลี่ย 12.5 (ppm=กรัม/ดิน 1 กก.) 

ปานกลาง= 60-90(ppm)  
ใช้ค่าเฉลี่ย 75 (ppm=กรัม/ดิน 1 กก.) 

สูง = >0.5 หรือ >10% OM สูง = 15- 45  
ใช้ค่าเฉลี่ย 30 (ppm= กรัม/ดิน 1 กก.) 

สูง = 90-120 (ppm)  
ใช้ค่าเฉลี่ย 105 (ppm= กรัม/ดิน 1 กก.) 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 8 แบบบนัทกึข้อมูลการค านวณปริมาณการชะลา้งพังทลายดิน (actual soil loss  
        amount) กิโลกรัมต่อไร ่โดยวิธีการใช้หลักวัด (stacking method) 

แปลง
ที ่

ความลึก 
ของหน้าดิน 
ที่สูญหายไป 
เฉลี่ย ซม./ปี 

(ก) 

ขนาดพื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

(ข) 

ขนาดของพื้นที ่ 
(ไร่) 

(ข)/1,600= (ค) 

 ความหนาแน่น 
ดินรวม  

(Bulk Density) 
(กรัม/ลบซม.) 

(ง) 

ปริมาณการ 
ชะล้างพังทลายดิน
(Actual Soil Loss 
Amount) กก./ไร่  

(จ) 
{(ก)x(ค)x(ง)x10}/100  

ระดับการ 
ชะล้าง

พังทลาย 
ของดิน 

       
       
       

หมายเหตุ:  
      หรือ = { BD x 100 x พื้นที่ (ตร.ม.) x ความลึกช้ันดินที่สูญหายไป (ม.) } / 1600 ตร.ม.   หน่วยเป็น กก./ไร ่
      หรือ = { BD x100 x พื้นที่ (ตร.ม.) x ความลึกช้ันดินที่สญูหายไป (ม.) x 6.26 (ไร่) }/ (1,000 กก. x 1,600 ตร.ม.) 
 หน่วยเป็น ตัน/เฮคแตร ์
     หรือ = { BD x พื้นที่ (ตร.ม.) x ความลึกของช้ันดินที่สูญหายไป (ม.) x 6.26 (ไร่)  } / 1600 ตร.ม.    
  หน่วยเป็น ตัน/เฮคแตร ์
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  ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถวัดอัตราการกร่อนดินและธาตุอาหารจากการพังทลายของดิน โดย
วิธีการใช้หมุดปัก (erosion stake) โดยท าการวัดระดับความเปลี่ยนแปลงของดินจากจุดอ้างอิง โดยการวัดความ
สูงของหมุดที่โผล่พ้นจากดินขึ้นมา ทุกๆ 3 เดือน และหลังจากอ่านทุกครั้งจะกดหมุดให้อยู่ในระดับศูนย์ทุกครั้ง
แล้วน าความสูงของหมุดทุกตัวที่อ่านได้มาหาค่าเฉลี่ยใน 1 ปี จากนั้นจึงใช้สูตรค านวณ (หน่วยเป็ นน้ าหนักต่อ
พื้นที่) ดังนี้   
   
   น้ าหนักดินที่สูญเสียไป = ความหนาแน่นรวมของดิน × ขนาดของพื้นที่ × ความหนาของดินที่สูญเสียไป 

ตารางภาคผนวกที่ 9 ระดับการสูญเสียดินและปริมาณการสูญเสียดิน   
 

ระดับการสญูเสียดิน ปริมาณการสูญเสียดิน  
 (กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี) 

ปริมาณการสูญเสียดิน  
 (ตันต่อไร่ต่อปี) 

น้อยมาก < 960 <0.96 
น้อย 970 – 4,960 0.97-4.96 

ปานกลาง 4,970-20,000 4.97-20.0 
รุนแรง 20,001-100,000 20.01-100.0 

รุนแรงมาก >100,001 >100.01 
ที่มา:  Navanugraha (1993) 
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ภาพภาคผนวกท่ี 1 แผนที่การสูญเสียดินตามสภาพพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูงของประเทศไทย 
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ภาพภาคผนวกท่ี 2 แผนที่การสูญเสียดินตามสภาพพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูงของภาคเหนือ 
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ภาพภาคผนวกท่ี 3 แผนที่การสูญเสียดินตามสภาพพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพภาคผนวกท่ี 4 แผนที่การสูญเสียดินตามสภาพพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูงของภาคกลาง 
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ภาพภาคผนวกท่ี 5 แผนที่การสูญเสียดินตามสภาพพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูงของภาคตะวันตก 
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ภาพภาคผนวกท่ี 6 แผนที่การสูญเสียดินตามสภาพพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูงของภาคตะวันออก 
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ภาพภาคผนวกท่ี 7 แผนที่การสูญเสียดินตามสภาพพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูงของภาคใต้ 
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ที่  321/2563  

เร่ือง แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนที่การชะลา้งพังทลายของดิน (Soil Erosion Map) ในประเทศไทย  
ปี 2563 กรมพัฒนาที่ดนิ 

------------------------------- 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจส าคัญในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื นที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน  า มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับประเทศในปัจจุบันที่ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่มี
ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลด้านการ  
ชะล้างพังทลายของดินในการประกอบการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรดินให้ครอบคลุมทุกระดับ 

เพื่อให้การด าเนินการศึกษาจัดท าข้อมูลและแผนที่การชะล้างพังทลายของดินบรรลุผลส าเร็จ  
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในการน าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของแต่ละ
หน่วยงาน  สนับสนุนการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดิน  
และน  าในระดับประเทศ สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื องต้นในการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม และน าไปใช้  
ในการก าหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์ดินและน  าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื นที่  ตลอดจนสามารถ
ติดตามประเมินสถานการณ์ด้านการชะล้างพังทลายของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั งคณะท างานจัดท า 
แผนที่การชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion  Map) ในประเทศไทย ปี 2563 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี
องค์ประกอบและหน้าที่  ดังนี  

1. องค์ประกอบ 
1.1 นายมนู  ศรีขจร ที่ปรึกษา 
1.2 นายพิทยากร ลิ่มทอง ที่ปรึกษา 
1.3 นายวันเลิศ  วรรณปิยะรัตน์ ที่ปรึกษา 
1.4 นายชินพัฒน์ธนา สุขวิบูลย์ ที่ปรึกษา 
1.5 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ประธานคณะท างาน 
1.6 ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน รองประธานคณะท างาน 
1.7 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  คณะท างาน 
1.8 ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  คณะท างาน 
1.9 นายกานต์  ไตรโสภณ คณะท างาน 
1.10 นายนันทพล  หนองหารพิทักษ์    คณะท างาน 
1.11 นายจตุรงค์  ละออพันธ์สกุล คณะท างาน 
1.12 นางสาวจุไรพร  แก้วทิพย์ คณะท างาน 
1.13 นางสาวพยัตติกา  พลสระคู        คณะท างาน 
1.14 นางสาวพิมพิลัย  นวลละออง คณะท างาน 
1.15 นายกฤดิโสภณ  ดวงกมล คณะท างาน 
1.16 นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์ คณะท างาน 
1.17 นางสาวอมรรัตน์  สระเพ็ชร คณะท างาน 
  

\ 1.21 นายภาสกร... 

/ 1.18 นางสุนยี์รัตน.์.. 

(ส าเนา) 
ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดนิ  
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1.18 นางสุนีย์รัตน์  โลหะโชติ คณะท างาน 
1.19 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์  อ่ิมสมบัติ คณะท างาน 
1.20 นายวัฒนา  พัฒนาถาวร  คณะท างาน 
1.21 นางสาวลิขิต  พลยศ คณะท างาน 
1.22 นายธนกฤต  ผลเกลี ยง             คณะท างาน 
1.23 นายอรรณพ  พุทธโส               คณะท างานและ 

เลขานุการ 
1.24 นางสาวกรวรรณ  อาจเลิศ         คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.25 นางสาวถนอมขวัญ  ทิพวงศ์  คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.26 นายอภิชาติ  บุญเกษม คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.27 นางสาวจารุวรรณ  เฮียงมะณี คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. หน้าที่  
2.1 รวบรวม และปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน

ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน  
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ารายงานและแผนที่แสดงการชะล้างพังทลายของดิน 

ในประเทศไทยทั งระดับประเทศ ระดับภาค และระดับลุ่มน  าให้สามารถน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ 
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

2.3 จัดท าแนวทางการจัดการดินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาตามแผนที่การชะล้าง 
พังทลายของดินในประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินและน  าโครงการ
ป้ อ งกั นกา รชะล้ า งพั งทลายของดิ นและฟื้ นฟู พื นที่ เ กษตรกรรมด้ ว ยระบบอนุ รั กษ์ ดิ น และน  า   
ของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการน  าของประเทศ 

2.4 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั งนี   ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   30     มีนาคม  พ.ศ. 2563 
  

    (ลงนาม)    เบญจพร ชาครานนท์ 
 

        (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) 
          อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
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นายมนู   ศรีขจร  
นายพิทยากร  ลิ่มทอง  
นายวันเลิศ   วรรณปิยะรัตน์  
นายชินพัฒน์ธนา  สุขวิบูลย์  
นายสถาพร   ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินด้านวิชาการ 
นางสาวฉวีวรรณ   เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
นายประศาสน์   สุทธารักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
นายอาทิตย์   ศุขเกษม ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

 

นายนันทพล   หนองหารพิทักษ์    กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

นางสาวพิมพิลัย   นวลละออง กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
นางสาวอมรรัตน์   สระเพ็ชร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
นางสาวลิขิต   พลยศ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์   อิ่มสมบัติ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 
นายมณฑล  สุริยาประสิทธ์ิ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 
นางสาวกรวรรณ   อาจเลิศ         ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 

นายกฤดิโสภณ   ดวงกมล กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
นายภาสกร   กาวิชัย กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
นายวัฒนา   พัฒนาถาวร กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

นายสุวิชา   ผลพักแฟง กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

นายอรรณพ   พุทธโส               กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
นายอภิชาติ   บุญเกษม กองวิจัยและพัฒนาการจดัการที่ดนิ 

 

นางสาวถนอมขวัญ   ทิพวงศ ์ นางสาววิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 
นายอภิชาติ   บุญเกษม นางสาวกรรณิการ ์ หอมยามเย็น  
นางสาวจารุวรรณ   เฮียงมะณี นางสาวจุไรพร   แก้วทิพย์ 
นายกฤดิโสภณ   ดวงกมล นางสุนีย์รัตน์   โลหะโชติ 

 
 

นายอรรณพ   พุทธโส               นางสาวพยัตติกา   พลสระคู        
นางสาวกรวรรณ   อาจเลิศ         นางสาวอมรรัตน์   สระเพ็ชร 
นางสาวพิมพิลัย   นวลละออง นายธนกฤต   ผลเกลี้ยง             
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