
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



วิสัยทัศน์

Vision

“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต

ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”

To enhance soil fertility and agricultural productivity
while promoting long term sustainability

based on participatory principle
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กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจส าคัญในการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่
เกษตรกรรม รวมทั้งศึกษา วิจัย ค้นคว้าทดลอง ซึ่งกรมฯ ได้ด าเนินการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงและฟ้ืนฟู
ที่ดินที่เป็นปัญหา โดยวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเตรียมการรับมือและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ของประเทศ ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นการพัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักพ้ืนฐานในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ สามารถก้าวไปสู่สังคมที่
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในอนาคต ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดิน จ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาในระยะยาว ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้น
ในประเด็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 

การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) ครั้งนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศ และเพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรดินและการปฏิรูปภาคการเกษตรสู่การ
ปฏิบัติ  ซึ่งในการด าเนินงาน กรมฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนฯ โดยมีผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมความคิดเห็น ประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย 
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา และโครงการสนับสนุนต่างๆ 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของ
ประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรมฯ บุคลากร และ
ผู้สนใจทั่วไป ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนบริหารฯ 
ซึ่งจักเป็นประโยชน์ในการก าหนดทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของ
ประเทศตอ่ไป 

 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กันยายน 2561 
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(1) 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จัดท าขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรดินและการปฏิรูปภาค
การเกษตรสู่การปฏิบัติ มีเป้าประสงค์ส าคัญสูงสุด (Ultimate Goal) คือ พ้ืนที่ดินปัญหาได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่ การจัดท าแผนฯ ได้ศึกษาแนวทางและทิศทาง 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจนสามารถน ามาสู่การ
ก าหนดกรอบแนวทางและทิศทางในการจัดท าแผนฯ โดยแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาฯ นี้ ได้ให้
ความส าคัญกับดินปัญหาทางการเกษตร ซึ่งสามารถจ าแนกตามสาเหตุของการเกิด ได้เป็น 2 ประเภท คือ    
ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ และดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยดินปัญหาที่เกิดตาม
สภาพธรรมชาติ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น ส าหรับดินปัญหาที่เกิดจาก
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ดินดาน ดินปนเปื้อน ดินเหมืองแร่ร้าง และดินในพ้ืนที่นากุ้งร้าง นอกจากนี้ยังรวมถึง
ดินที่มีปัญหาเล็กน้อยท่ีเป็นข้อจ ากัดทางการเกษตร เช่น ดินกรด และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นต้น 

1. ข้อมูลทรัพยำกรดินปัญหำและกำรใช้ท่ีดินในพื้นที่ดินปัญหำ 
กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้จัดท าข้อมูลและแผนที่ดินปัญหา  

ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 เป็นการ
น าฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 มาจ าแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจ ากลุ่มชุดดิน ซึ่งจะ
เป็นดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ 5 ประเภท ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และ
ดินตื้น มีพ้ืนที่รวม 60,025,262 ไร่ และได้วิเคราะห์ข้อมูลดินปัญหา กับข้อมูลการใช้ที่ดินของประเทศไทยใน  
ปี พ.ศ. 2558-2559 ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถจ าแนกดินปัญหากับการใช้ที่ดิน สรุปได้ดังนี้ 

1) ดินอินทรีย์ มีพ้ืนท่ีรวมท้ังประเทศ 345,444 ไร่ พบในบริเวณที่ลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเลของ
ภาคใต้ มีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุด มีเนื้อที่ 216,172 ไร่ หรือร้อยละ 62.58 ของพ้ืนที่ดินอินทรีย์ 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 81,406 ไร่ หรือร้อยละ 23.57 ของพ้ืนที่ดินอินทรีย์ และเป็นพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด (เช่น พ้ืนที่ทิ้งร้าง พ้ืนที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่
แหล่งน้ า 

2) ดินเค็ม มีพ้ืนที่รวมทั้งประเทศ 4,200,111 ไร่ ประกอบด้วยดินเค็มชายทะเล 1,961,915 ไร่ 
และดินเค็มบก 2,238,196 ไร่ นอกจากนี้ ได้ท าการส ารวจและศึกษาดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้
ปริมาณคราบเกลือที่ผิวดินที่พบในฤดูแล้งมาเป็นเกณฑ์ในการจัดท าแผนที่ พบว่า พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ 
มีเนื้อที่ 11,506,882 ไร่ และหากซ้อนทับข้อมูลดินเค็มกับพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ พบว่า มีพ้ืนที่รวม 
13,749,799 ไร่ มีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 10,226,227 ไร่ หรือร้อยละ 74.37 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 1,495,732 ไร่ หรือร้อยละ 10.88  และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (เช่น พ้ืนที่ทิ้งร้าง 
พ้ืนที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่แหล่งน้ า  
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(3) 
 

3) ท าการให้คะแนน โดยแบ่งกลุ่มตามดินปัญหาที่ เกิดตามสภาพธรรมชาติ  5 ประเภท           
รวมคะแนนของแต่ละกลุ่มและหาค่าเฉลี่ย เพ่ือวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 

4) จัดท าแผนพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาทั้ง 5 ประเภท และเพ่ิมอีก 1 ประเภท
คือ ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจ ากัดทางการเกษตร ซึ่งแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย 

 - การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  

 - การก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ซึ่งมี 4 มิติ คือ มิติประสิทธิผล         
มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติพัฒนาองค์การ 

 - การก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์     
เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ 

 - จัดท าโครงการสนับสนุน ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานหรือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) ดินอินทรีย ์

จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ พบว่า ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่    
ดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นอันดับแรก และดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์
หนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน จะให้ความส าคัญรองลงมา และให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดิน
ในการปลูกปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าว และไม้ยืนต้น เป็นอันดับแรก 

2) ดินเค็ม 
จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ พบว่า ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับ

แรกในพ้ืนที่ดินเค็มที่พบคราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ และไม่เป็นดินที่พบชั้นสะสมเกลือ
จากการละลายของหินเกลืออยู่ภายในหน้าตัดดิน (Natric Horizon) และให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดิน
ในการปลูกข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย ส าหรับพ้ืนที่ดินเค็มที่พบคราบเกลือบนผิวดินมากกว่าร้อยละ 50    
ของพ้ืนที่ และพบชั้นสะสมเกลือจากการละลายของหินเกลืออยู่ภายในหน้าตัดดิน (Natric Horizon) รวมถึง
ดินเค็มชายทะเล ควรให้ความส าคัญในพื้นที่ท่ีมีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว อ้อย มะพร้าว และยางพารา 

3) ดินเปรี้ยวจัด 
จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ พบว่า ควรให้ความส าคัญอันดับแรก

ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถันลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิต
พืชในระดับปานกลางถึงน้อย และควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว และยางพารา     
ส าหรับพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ที่มีความรุนแรง
ของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมาก พบว่า ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว และ
ปาล์มน้ ามัน  
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(6) 
 

 
ตัวชี้วัด     :  1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับภูมิภาคเอเชีย     

(ร้อยละ 100) 
    2) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่มีความรู้เชิงลึกด้านการจัดการดินเค็มและ

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100) 
     3) จ านวนของงานวิจัยดินเค็มได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 3 ปี) 
    4) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการดินเค็ม (ร้อยละ 100) 

3.3 ดินเปรี้ยวจัด 
   มีเป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ประกอบด้วย 4 มิต ิรายละเอียดดังนี้ 

มิติประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ :  1) พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของ 

ดินไม่น้อยกว่า 4.19 ล้านไร่ 
ตัวชี้วัด       :  1) ร้อยละของพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตาม  

ศักยภาพของดิน (ร้อยละ 100) 
มิติคุณภาพ 

เป้าประสงค์ :  1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
ตัวชี้วัด         :  1) ร้อยละของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 80) 

มิติประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ :  1) ผลผลิตพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 
ตัวชี้วัด       :  1) ร้อยละของผลผลิตพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดเพ่ิมขึ้นตามศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่า         

ร้อยละ 10) 
มิติพัฒนาองค์การ  

เป้าประสงค์ :  1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในระดับ 
พ้ืนที ่

2) การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดมีต้นแบบครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด      :  1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลง  

คุณภาพดินในระดับพ้ืนที่ (ร้อยละ 100) 
       2) ร้อยละความส าเร็จในการขยายผลต้นแบบการบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดครอบคลุม   

ทุกพ้ืนที่ (ร้อยละ 100) 
3.4 ดินทรำยจัด 

   มีเป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ประกอบด้วย 4 มิต ิรายละเอียดดังนี้ 
มิติประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ :  1) พ้ืนที่ดินทรายจัดได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของ
ดินไม่น้อยกว่า 8.99 ล้านไร ่

  2) ดินทรายจัดที่ได้รับการบริหารจัดการมีคุณภาพดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(8) 
 
มิติพัฒนาองค์การ  

เป้าประสงค์ :  1) ฐานข้อมูลดินปัญหาและข้อมูลการจัดการดินตื้นสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ 
พ้ืนที่ดินตื้นได้ทุกประเภท 

2) มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินตื้นที่เป็นระบบและสะดวกต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด        :  1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลดินปัญหา ข้อมูลการจัดการดินตื้น ถูกน าไปใช้   
 ประโยชน์ (ร้อยละ 100) 

       2) ร้อยละของหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดินปัญหาและการจัดการดินไปใช้บริหารจัดการ       
           พ้ืนที่ดินตื้นได้ทุกประเภท (ร้อยละ 100) 

3.6 ดินปัญหำจำกกำรใช้ท่ีดินและมีข้อจ ำกัดทำงกำรเกษตร 
   มีเป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ประกอบด้วย 4 มิต ิรายละเอียดดังนี้ 

มิติประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ :  1) พ้ืนที่ดินปัญหาจากการใช้ท่ีดิน (ดินปนเปื้อน ดินดานจากการไถพรวน ดินเหมืองแร่ร้าง 

นากุ้งร้าง) ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
  2) ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตร (ดินกรด ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า) ได้รับการปรับปรุงและ

พัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี 
ตัวชี้วัด        :  1) จ านวนพ้ืนที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา (ไม่น้อยกว่า        

2 ล้านไร่ต่อปี) 
มิติคุณภาพ 

เป้าประสงค์   :  1)  เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
ตัวชี้วัด        :  1) ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน          

  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
มิติประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  :  1) พ้ืนที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตรสามารถเพ่ิมศักยภาพทางการผลิต 
ตัวชี้วัด        :  1) ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี) 

มิติพัฒนาองค์การ  
เป้าประสงค์  :  1) มีฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินใน  

 ระดับพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด      :  1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินระดับพ้ืนที่            

(รายไตรมาส) (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



1แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)1 
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ใช้ “ทรัพยากรดิน” เป็นพ้ืนฐานหลักในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งการที่มีประชากรเพ่ิมขึ้นได้มีผลท าให้ทรัพยากรดินมีความเสื่อมโทรมเพ่ิมขึ้น โดยสาเหตุส าคัญ
มีหลายประการ อาทิ การใช้ที่ดินผิดประเภท การบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตต้นน้ าล าธาร เกษตรกร
ไม่เห็นความส าคัญของการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปรับปรุงบ ารุงดินและการอนุรักษ์ดิน 
และน้ า ประกอบกับใช้ประโยชน์พ้ืนที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับวันความรุนแรงจะเพ่ิมขึ้น 

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการด าเนินงานจัดท าและจัดเก็บฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินและท่ีดินของประเทศ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย รวมทั้งศึกษา วิจัย 
ค้นคว้าทดลอง เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาที่ดิน อนุรักษ์ดินและน้ า ปรับปรุงและฟ้ืนฟูที่ดินที่เป็นปัญหา 
โดยยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) เป็นการพัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักพ้ืนฐานในการก ากับ          
ทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว 
เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในอนาคต ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดิน 
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม เพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงวางแผนการพัฒนาใน
ระยะยาวทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นในปัจจัย
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน ปัญหาและแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
และการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์และบริบทของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และมีแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ      
จึงควรจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทยฯ เพ่ือให้สามารถเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
2) เพ่ือให้กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรดิน 

และการปฏิรูปภาคการเกษตรสู่การปฏิบัติ 
 
1.3 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ระดับต่ำงๆ สู่กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินปัญหำ 
     ของประเทศไทย 

การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ได้มีการศึกษา แนวทาง   
ทิศทางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาในระดับนานาชาติ รองลงมาเป็นการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจนสามารถ
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ภำพที่ 1  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ สู่การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
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ภำพที่ 2  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 

4 
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1.5 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน 

1 จัดตั้งคณะกรรมการ และคณะท างาน จัดตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานจัดท าแผนฯ  
2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท า 

(ร่าง) กรอบการด าเนินงาน 
คณะกรรมการ และคณะท างานก าหนดกรอบการด าเนินงานให้
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนา
ที่ดิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน แผน
ปฏิรูปองค์การ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
และ Thailand 4.0 

3 จัดประชุมคณะท างาน พิจารณา (ร่าง) 
กรอบการด าเนินงาน 

จัดประชุมคณะท างาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการด าเนินงาน 

4 รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลของทรัพยากรดินปัญหา และการใช้ที่ดินใน 
พื้นที่ดินปัญหา 

5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดท า
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ปัญหาฯ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญในการก าหนดเป้าหมายของแผนฯ วิเคราะห์ 
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) และ
วิเคราะห์ TOWs Matrix เพื่อก าหนดแผน กลยุทธ์ ในการ
จัดท าแผนฯ 

6 จัดท า (ร่ าง) แผนบริหารจั ดการ
ทรัพยากรดินปัญหาฯ 

คณะท างานรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
จัดท า (ร่าง) แผนฯ 

7 น าเสนอ (ร่าง) แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินปัญหาฯ ในการประชุม
วิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น 

คณะท างานน า (ร่าง) แผนฯ เสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมในการ
ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 ผู้ เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 950 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็น   

8 ปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินปัญหาฯ ตามข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 

คณะท างานปรับปรุง (ร่าง) แผนฯ ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  

9 เสนอ (ร่าง) แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรดิ นปัญหาฯ  ต่ อคณ ะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณา  

คณะท างานน า (ร่าง) แผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาให้ความความเห็นชอบ 

10 จัดท าเอกสารเผยแพร่ คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนฯ และ
เห็นชอบให้จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ 
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1.6 นิยำมและค ำจ ำกัดควำม 
ดินตำมควำมหมำยทำงปฐพีวิทยำธรรมชำติ (Pedology) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ 

ที่ปกคลุมผิวโลกอยู่บางๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแร่และอินทรียวัตถุ
ผสมคลุกเคล้ากัน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการก าเนิดดิน การจ าแนก การตรวจลักษณะดิน โดยเน้นดิน
ในสภาพเทหวัตถุธรรมชาติมากกว่าการใช้ดินเพื่อการปลูกพืช (สถิระ และคณะ, 2558) 

ดินตำมควำมหมำยทำงปฐพีวิทยำสัมพันธ์ (Edaphology) หมายถึง เทหวัตถุที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติรวมกันขึ้นเป็นชั้น (profile) จากส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆ ที่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกับ
อินทรียวัตถุที่เปื่อยผุพังอยู่รวมกันเป็นชั้นบางๆ ห่อหุ้มผิวโลก และเมื่อมีอากาศและน้ าเป็นปริมาณที่
เหมาะสมแล้วจะช่วยค้ าจุน พร้อมทั้งช่วยในการยังชีพและการเจริญเติบโตของพืช เป็นการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืช การใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดิน
ที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช (สถิระ และคณะ, 2558) 

ภูมิสังคม หมายถึง สภาพทางกายภาพ ลักษณะของพ้ืนที่ วิถีชีวิต ค่านิยม ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม ประเพณี ที่อยู่รอบท้องถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่ างกันไปในแต่ละแห่ง  
ตามภูมิประเทศ โดยการพัฒนาหนึ่งๆ ในท้องที่นั้นๆ จะต้องค านึงถึงเสมอ (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ, 2561) 

แผนที่ดิน (Soil Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงถึงการแจกกระจาย (distribution) ทางภูมิศาสตร์
ของดินชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติที่เกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์กัน และเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดิน
ที่พบในการส ารวจ ในแผนที่ดินประกอบด้วยขอบเขตชนิดต่างๆ ของดินและลักษณะภูมิประเทศที่
เด่นๆ พร้อมทั้งค าอธิบายสัญลักษณ์ (legends) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งที่ปรากฏ
อยู่บนแผนที่ (สถิระ และคณะ, 2558) 

หน่วยแผนที่ดิน (Soil Mapping Units) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนที่ดิน หมายถึงชนิด
หรือกลุ่มของดินที่เขียนขอบเขตแสดงไว้ในแผนที่ดินนั้นๆ หน่วยแผนที่ดินจะมีชื่อซึ่งอาจจะเป็นชื่อ
ทางการจ าแนกชนิดของดินตามระบบใดระบบหนึ่งหรืออาจจะเป็นชื่อที่ใช้เฉพาะทางการส ารวจที่
แสดงให้เห็นภาพพจน์ของสภาพธรรมชาติเชิงภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้นๆ ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ
ดินพอที่จะน ามาแปลความหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ ในหน่วยแผนที่ดินหนึ่งๆ อาจจะประกอบด้วยชุด
ดินหนึ่งชนิดหรือมากกว่าซึ่งถ้ามีลักษณะเด่นของดินเพียงชนิดเดียวเรียกว่า หน่วยดินเดี่ยว (soil 
consociation) หรือมีสมบัติดินที่ เด่นหลายชนิ ดพอๆ กัน  เรียกว่าหน่ วยดินสัม พันธ์  (soil 
association) หน่วยดินเชิงซ้อน (soil complex) หรือหน่วยดินศักย์ เสมอ (undifferentiated 
group) (ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 2547) 

สมรรถนะของที่ดิน หมายถึง คุณลักษณะโดยธรรมชาติของที่ดินที่สามารถรองรับการใช้
ประโยชน์ประเภทหนึ่งในระดับความเข้มข้นหนึ่งได้ การประเมินตามสมรรถนะที่ดินจะเน้นที่
สถานภาพและศักยภาพของที่ดินโดยเฉพาะคุณภาพดินเพ่ือก าหนดว่าที่ดินนั้นสามารถรองรับการใช้
ประโยชน์ประเภทใดได้บ้าง ที่ดินที่มีศักยภาพรองรับกิจกรรมการใช้ที่ดินได้หลายประเภทถือว่ามี
สมรรถนะสูง ในขณะที่ที่ดินที่รองรับได้เพียงประเภทเดียวหรือน้อยประเภท เนื่องจากมีข้อจ ากัดและ
เงื่อนไขอยู่มาก ถือว่ามีสมรรถนะต่ า ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่ค านึงถึงในการก าหนดสมรรถนะของที่ดิน
คือ คุณลักษณะของที่ดิน ความหลากหลายในศักยภาพการใช้ที่ดิน และเงื่อนไขของระบบนิเวศ (สถิระ 
และคณะ, 2558) 
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กำรจ ำแนกสมรรถนะของท่ีดิน เป็นการจ าแนกท่ีดินออกเป็นชั้นๆ ตามความสามารถในการ
ผลิตและข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการตอบสนองต่อการจัดการดิน (soil management) 
เน้นหนักในด้านพืชที่ดอน (upland crops) โดยเฉพาะพืชไร่ที่ดอนและประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ได้มีการ
จ าแนกชั้นสมรรถนะที่ดิน (Land Capability Class) ออกเป็น 8 ชั้น (Classes) โดยเขียนสัญลักษณ์
แทนสมรรถนะที่ดินด้วยตัว U และใช้เลขโรมันแทนชั้นสมรรถนะที่ดิน มีตั้งแต่ U-I ถึง U-VIII ลักษณะ
ของดินที่น ามาใช้วินิจฉัยสมรรถนะที่ดินจะเป็นลักษณะที่ถาวรหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก เช่น ความลาดชัน 
ของภูมิประเทศ ความลึกของดิน แนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินหรือหลักฐานในอดีต 
เนื้อดิน โครงสร้าง ความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน ความเค็ม สภาพกรดด่างของดิน การขาดน้ าใน
ฤดูเพาะปลูก สภาพน้ าท่วม ความเปียกเกินพอของดิน การมีหินโผล่ที่ผิวหน้า ชนิดของแร่ดินเหนียว 
โดยชั้นที่ I เป็นที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรมากที่สุด มีข้อจ ากัดน้อยหรือไม่มีเลย ชั้นที่ II ถึงชั้นที่ 
VIII จะมีข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น ดินในชั้นสมรรถนะ U-I ถึง U-IV เท่านั้นที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชไร่หรือพืชที่ดอนได้ดี และให้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนชั้น U-V ถึง U-VIII นั้น จะมีข้อจ ากัด
เพ่ิมขึ้นมากและเสี่ยงต่อการลงทุน ซึ่งสมควรใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ มากกว่าในการปลูก  พืชไร่หรือ
พืชที่ดอน (กองบริรักษ์ท่ีดิน, 2506; สถิระ และคณะ, 2558) 

กำรประเมินควำมเหมำะสมของดิน หมายถึง การประมาณศักยภาพหรือความเหมาะสม
ของดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือชนิด
ใดชนิดหนึ่งให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า และเป็นการรักษาศักยภาพการผลิต
ของที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน การประเมินความเหมาะสมของดินสามารถท าได้หลายระบบ   
ทั้งระบบการจ าแนกสมรรถนะที่ดิน (Land Capability Classification) ของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture : USDA) หรือการจ าแนกความ
เหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ (Land Suitability Classification for Economic Crops) 
(สถิระ และคณะ, 2558) 

กำรจ ำแนกควำมเหมำะสมของท่ีดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจ เป็นการจัดหมวดหมู่ของที่ดินตาม
ความเหมาะสมของที่ดินเมื่อน าเอามาปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่ม เป็นการน าเอา
ลักษณะถาวรหรือเป็นลักษณะที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงมาพิจารณา เพ่ือแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่
ตามข้อจ ากัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต โดยจ าแนกตามความรุนแรงของข้อจ ากัดหรืออัตราเสี่ยงต่อ
ความเสียหายถ้าน าเอามาใช้ในการปลูกพืชที่ระบุไว้ เป็นการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน แบ่งประเภทการจ าแนกความเหมาะสมของที่ดินออกเป็น 5 ชั้น คือ I-เหมาะสมดีมาก 
II-เหมาะสมอย่างดี III-เหมาะสมปานกลาง IV-ไม่ค่อยเหมาะสม และ V-ไม่เหมาะสม ส าหรับข้าว     
(P-Paddy) พื ช ไร่  (N-Non-flooded annual crops) ไม้ ผ ล  (F-Fruit trees) แ ล ะ  3 ชั้ น  คื อ            
I-เหมาะสม II-ไม่ค่อยเหมาะสม และ III-ไม่เหมาะสม ส าหรับพืชเฉพาะอย่าง ได้แก่ ยางพารา         
(R-Pararubber) มะพร้าว (C-Coconut) ทุ่ งหญ้ าเลี้ ยงสั ตว์ถาวร (L-Permanent pasture or 
Rangeland Livestock Farming) (กองส ารวจดิน, 2523; กองส ารวจและจ าแนกดิน, 2543; สถิระ 
และคณะ, 2558) 

ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) หมายถึง ความสามารถของดินในการให้ธาตุ
อาหารที่จ าเป็นเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช กล่าวคือเมื่อธาตุอาหารในดินที่อยู่ในรูปที่พืชสามารถ

(เพิ่มเติมเนื้อหา หน้าที่ 6) 
 
1.6 นิยามและค าจ ากัดความ 

การพัฒนาที่ดิน หมายความว่า การกระท าใดๆ ต่อดินหรือที่ดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
คุณภาพของดินและที่ดิน หรือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น และหมายความรวมถึงการ
ปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการใช้
ประโยชน์ และการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือรักษาดุลธรรมชาติหรือเพ่ือความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) 

การชะล้างพังทลายของดิน หมายความว่า ปรากฎการณ์ซึ่งที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลาย
ด้วยพลังงานที่เกิดจากน้ า ลม หรือโดยเหตุอ่ืนใดท าให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเนื้อดิน หรือความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน (พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) 

การอนุรักษ์ดินและน้ า หมายความว่า การกระท าใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการระวังป้องกันรักษาดิน
และที่ดิน ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
และการรักษาน้ า    ในดินหรือบนผิวดินให้คงอยู่เพื่อรักษาดุลธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ที่ดินในทางเกษตรกรรม (พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) 

กรมพัฒนาที่ดิน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดกรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและวางแผนการ
ใช้ที่ดินในพืน้ที่เกษตรกรรม การส ารวจและจ าแนกดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการ
ใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด การอนุรักษ์ดินและน้ า 
การปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิตแผนที่และท าส ามะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดินข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2557) 

ดินตามความหมายทางปฐพีวิทยาธรรมชาติ (Pedology) หมายถึง ……………………............ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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1.6 นิยำมและค ำจ ำกัดควำม
ดินตำมควำมหมำยทำงปฐพีวิทยำธรรมชำติ (Pedology) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ

ที่ปกคลุมผิวโลกอยู่บางๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแร่และอินทรียวัตถุ
ผสมคลุกเคล้ากัน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการก าเนิดดิน การจ าแนก การตรวจลักษณะดิน โดยเน้นดิน
ในสภาพเทหวัตถุธรรมชาติมากกว่าการใช้ดินเพื่อการปลูกพืช (สถิระ และคณะ, 2558)

ดินตำมควำมหมำยทำงปฐพีวิทยำสัมพันธ์ (Edaphology) หมายถึง เทหวัตถุที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติรวมกันขึ้นเป็นชั้น (profile) จากส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆ ที่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกับ
อินทรียวัตถุที่เปื่อยผุพังอยู่รวมกันเป็นชั้นบางๆ ห่อหุ้มผิวโลก และเมื่อมีอากาศและน้ าเป็นปริมาณที่
เหมาะสมแล้วจะช่วยค้ าจุน พร้อมทั้งช่วยในการยังชีพและการเจริญเติบโตของพืช เป็นการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืช การใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดิน
ที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช (สถิระ และคณะ, 2558)

ภูมิสังคม หมายถึง สภาพทางกายภาพ ลักษณะของพ้ืนที่ วิถีชีวิต ค่านิยม ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม ประเพณี ที่อยู่รอบท้องถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่ างกันไปในแต่ละแห่ง 
ตามภูมิประเทศ โดยการพัฒนาหนึ่งๆ ในท้องที่นั้นๆ จะต้องค านึงถึงเสมอ (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ, 2561) 

แผนที่ดิน (Soil Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงถึงการแจกกระจาย (distribution) ทางภูมิศาสตร์
ของดินชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติที่เกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์กัน และเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดิน
ที่พบในการส ารวจ ในแผนที่ดินประกอบด้วยขอบเขตชนิดต่างๆ ของดินและลักษณะภูมิประเทศที่
เด่นๆ พร้อมทั้งค าอธิบายสัญลักษณ์ (legends) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งที่ปรากฏ
อยู่บนแผนที่ (สถิระ และคณะ, 2558) 

หน่วยแผนที่ดิน (Soil Mapping Units) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนที่ดิน หมายถึงชนิด
หรือกลุ่มของดินที่เขียนขอบเขตแสดงไว้ในแผนที่ดินนั้นๆ หน่วยแผนที่ดินจะมีชื่อซึ่งอาจจะเป็นชื่อ
ทางการจ าแนกชนิดของดินตามระบบใดระบบหนึ่งหรืออาจจะเป็นชื่อที่ใช้เฉพาะทางการส ารวจที่
แสดงให้เห็นภาพพจน์ของสภาพธรรมชาติเชิงภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้นๆ ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ
ดินพอที่จะน ามาแปลความหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ ในหน่วยแผนที่ดินหนึ่งๆ อาจจะประกอบด้วยชุด
ดินหนึ่งชนิดหรือมากกว่าซึ่งถ้ามีลักษณะเด่นของดินเพียงชนิดเดียวเรียกว่า หน่วยดินเดี่ยว (soil 
consociation) หรือมีสมบัติดินที่ เด่นหลายชนิ ดพอๆ กัน  เรียกว่าหน่ วยดินสัม พันธ์  (soil 
association) หน่วยดินเชิงซ้อน (soil complex) หรือหน่วยดินศักย์ เสมอ (undifferentiated 
group) (ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 2547) 

สมรรถนะของที่ดิน หมายถึง คุณลักษณะโดยธรรมชาติของที่ดินที่สามารถรองรับการใช้
ประโยชน์ประเภทหนึ่งในระดับความเข้มข้นหนึ่งได้ การประเมินตามสมรรถนะที่ดินจะเน้นที่
สถานภาพและศักยภาพของที่ดินโดยเฉพาะคุณภาพดินเพ่ือก าหนดว่าที่ดินนั้นสามารถรองรับการใช้
ประโยชน์ประเภทใดได้บ้าง ที่ดินที่มีศักยภาพรองรับกิจกรรมการใช้ที่ดินได้หลายประเภทถือว่ามี
สมรรถนะสูง ในขณะที่ที่ดินที่รองรับได้เพียงประเภทเดียวหรือน้อยประเภท เนื่องจากมีข้อจ ากัดและ
เงื่อนไขอยู่มาก ถือว่ามีสมรรถนะต่ า ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่ค านึงถึงในการก าหนดสมรรถนะของที่ดิน
คือ คุณลักษณะของที่ดิน ความหลากหลายในศักยภาพการใช้ที่ดิน และเงื่อนไขของระบบนิเวศ (สถิระ 
และคณะ, 2558) 

7 

กำรจ ำแนกสมรรถนะของท่ีดิน เป็นการจ าแนกท่ีดินออกเป็นชั้นๆ ตามความสามารถในการ
ผลิตและข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการตอบสนองต่อการจัดการดิน (soil management) 
เน้นหนักในด้านพืชที่ดอน (upland crops) โดยเฉพาะพืชไร่ที่ดอนและประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ได้มีการ
จ าแนกชั้นสมรรถนะที่ดิน (Land Capability Class) ออกเป็น 8 ชั้น (Classes) โดยเขียนสัญลักษณ์
แทนสมรรถนะที่ดินด้วยตัว U และใช้เลขโรมันแทนชั้นสมรรถนะที่ดิน มีตั้งแต่ U-I ถึง U-VIII ลักษณะ
ของดินที่น ามาใช้วินิจฉัยสมรรถนะที่ดินจะเป็นลักษณะที่ถาวรหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก เช่น ความลาดชัน
ของภูมิประเทศ ความลึกของดิน แนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินหรือหลักฐานในอดีต 
เนื้อดิน โครงสร้าง ความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน ความเค็ม สภาพกรดด่างของดิน การขาดน้ าใน
ฤดูเพาะปลูก สภาพน้ าท่วม ความเปียกเกินพอของดิน การมีหินโผล่ที่ผิวหน้า ชนิดของแร่ดินเหนียว
โดยชั้นที่ I เป็นที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรมากที่สุด มีข้อจ ากัดน้อยหรือไม่มีเลย ชั้นที่ II ถึงชั้นที่ 
VIII จะมีข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น ดินในชั้นสมรรถนะ U-I ถึง U-IV เท่านั้นที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชไร่หรือพืชที่ดอนได้ดี และให้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนชั้น U-V ถึง U-VIII นั้น จะมีข้อจ ากัด
เพ่ิมขึ้นมากและเสี่ยงต่อการลงทุน ซึ่งสมควรใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ มากกว่าในการปลูก พืชไร่หรือ
พืชที่ดอน (กองบริรักษ์ท่ีดิน, 2506; สถิระ และคณะ, 2558) 

กำรประเมินควำมเหมำะสมของดิน หมายถึง การประมาณศักยภาพหรือความเหมาะสม
ของดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือชนิด
ใดชนิดหนึ่งให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า และเป็นการรักษาศักยภาพการผลิต
ของที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน การประเมินความเหมาะสมของดินสามารถท าได้หลายระบบ 
ทั้งระบบการจ าแนกสมรรถนะที่ดิน (Land Capability Classification) ของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture : USDA) หรือการจ าแนกความ
เหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ (Land Suitability Classification for Economic Crops) 
(สถิระ และคณะ, 2558) 

กำรจ ำแนกควำมเหมำะสมของท่ีดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจ เป็นการจัดหมวดหมู่ของที่ดินตาม
ความเหมาะสมของที่ดินเมื่อน าเอามาปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่ม เป็นการน าเอา
ลักษณะถาวรหรือเป็นลักษณะที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงมาพิจารณา เพ่ือแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่
ตามข้อจ ากัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต โดยจ าแนกตามความรุนแรงของข้อจ ากัดหรืออัตราเสี่ยงต่อ
ความเสียหายถ้าน าเอามาใช้ในการปลูกพืชที่ระบุไว้ เป็นการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน แบ่งประเภทการจ าแนกความเหมาะสมของที่ดินออกเป็น 5 ชั้น คือ I-เหมาะสมดีมาก 
II-เหมาะสมอย่างดี III-เหมาะสมปานกลาง IV-ไม่ค่อยเหมาะสม และ V-ไม่เหมาะสม ส าหรับข้าว 
(P-Paddy) พื ช ไร่  (N-Non-flooded annual crops) ไม้ ผ ล  (F-Fruit trees) แ ล ะ  3 ชั้ น  คื อ  
I-เหมาะสม II-ไม่ค่อยเหมาะสม และ III-ไม่เหมาะสม ส าหรับพืชเฉพาะอย่าง ได้แก่ ยางพารา  
(R-Pararubber) มะพร้าว (C-Coconut) ทุ่ งหญ้ าเลี้ ยงสั ตว์ถาวร (L-Permanent pasture or 
Rangeland Livestock Farming) (กองสารวจดิน, 2523; กองสารวจและจาแนกดิน, 2543; สถิระ 
และคณะ, 2558)

ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) หมายถึง ความสามารถของดินในการให้ธาตุ
อาหารที่จ าเป็นเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช กล่าวคือเมื่อธาตุอาหารในดินที่อยู่ในรูปที่พืชสามารถ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดินเค็มบกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง ดินที่มีการสะสมเกลือจากการละลายของหิน
เกลือหรือจากน้ าใต้ดินที่มีเกลือละลายน้ าอยู่มาก ท าให้พบชั้นสะสมเกลือมาก นอกจากนี้ ยังมีดินเค็ม
ที่พบคราบเกลือที่ผิวดินและได้รับผลกระทบจากความเค็ม โดยพิจารณาจากคราบเกลือในฤดูแล้ง 
เป็นหลักด้วย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินเค็มบกภำคกลำง หมายถึง ดินในพ้ืนที่ที่เคยมีน้ าทะเลท่วมถึงมาก่อน และเกิดจากการ 
ทับถมของตะกอนน้ าทะเลและตะกอนน้ ากร่อยอยู่ใต้ตะกอนน้ าจืด เมื่อมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่
เหมาะสม เช่น การน าน้ าใต้ดินที่มีความเค็มมาใช้ในการเกษตร และการชลประทานมากเกินไปอย่าง
ไม่เหมาะสม การขุดหน้าดินขาย ท าให้เกลือที่อยู่ใต้ผิวดินเคลื่อนย้ายมาสู่ผิวดิน เกิดการแพร่กระจาย
ของพ้ืนที่ดินเค็ม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

กำรแพร่กระจำยดินเค็ม หมายถึง การที่เกลือเคลื่อนย้ายขึ้นมาบนผิวดินเกิดขึ้นได้ทั้งสภาพ
ตามธรรมชาติและเกิดขึ้นโดยมนุษย์ เมื่อเกิดการสลายตัวผุพังสลายตัวของหินดินดานหรือหินทรายที่มีเกลือ 
หรือการระเหยของน้ าใต้ดินเค็มที่อยู่ใกล้ผิวดินและพาเกลือขึ้นมาสะสมที่ผิวดิน การแพร่กระจาย
คราบเกลือเกิดขึ้นโดยมนุษย์ ได้แก่ การตัดไม้ท าลายป่าบนพื้นที่เนินซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ า การท านาเกลือ 
การใช้น้ าชลประทานที่ไม่เหมาะสม และเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ท าให้เกิด
ความไม่สมดุลของระบบน้ าใต้ดินเค็ม ซึ่งจะยกระดับขึ้นมาใกล้ผิวดิน ส่งผลให้มีคราบเกลือบนผิวดิน
มากขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) 

ปริมำณครำบเกลือ เป็นการศึกษาปริมาณคราบเกลือที่ผิวดินที่พบในฤดูแล้ง มาเป็นเกณฑ์ใน
การจัดท าหน่วยแผนที่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินใช้สภาพพ้ืนที่ คราบเกลือ และชั้นหินที่รองรับเป็นเกณฑ์ใน
การก าหนดหน่วยแผนที่ดินเค็มออกเป็น 6 หน่วย (พิชัย, 2538; สมศักดิ์, 2550) ได้แก่ 

หน่วยที่ 1 บริเวณที่ลุ่มที่มีเกลือมากที่สุด  พบคราบเกลืออยู่ทั่วไปบนผิวดินมากกว่า 
ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ว่างเปล่า มีนาข้าวเป็นส่วนน้อย พืชที่ขึ้นได้มักเป็น 
ไม้ทรงพุ่มมีหนาม เช่น หนามแดง หนามพรม หนามปี เป็นต้น น้ าใต้ดินในบริเวณนี้เค็มจัดและอยู่ใน
ระดับตื้นมาก 

หน่วยที่ 2 บริเวณท่ีลุ่มที่มีเกลือมาก พบคราบเกลือเป็นหย่อมๆ บนผิวดินร้อยละ 10-50 
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น าไปใช้ประโยชน์ได้มีปริมาณที่พอเหมาะและสมดุล จะช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี 
(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548; กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ หมายถึง ดินที่มีการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์จากค่า
วิเคราะห์ของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า ความอ่ิมตัวเบส 
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับต่ า (สถิระ และคณะ, 2558) 

ดินปัญหำ หมายถึง ดินที่มีคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ค่อย
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ท าให้ผลผลิตต่ าและต้องมีการจัดการดินเป็นกรณีพิเศษกว่า
ดินทั่วไป จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและให้ผลผลิตดีเท่าที่ควร ดินที่มีปัญหาเป็น
ลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นปัญหาเพ่ิมขึ้นเมื่อสภาพธรรมชาติถูกท าให้เปลี่ยนแปลง  
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2532; พิชิต, 2557) 

ดินที่มีปัญหำทำงด้ำนกำรเกษตร หมายถึง ดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสม
หรือเหมาะสมน้อยส าหรับการเพาะปลูก ท าให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้ 
ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด      
ดินปนกรวด และดินตื้น นอกจากนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตรแล้ว จะท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง หากว่าจะใช้ดิน
เหล่านี้ในการปลูกพืชแล้ว จ าเป็นต้องมีการจัดการเพ่ือแก้ไขสภาพของดินให้เหมาะสมก่อนการปลูกพืช 
เสียก่อน (ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2553; พิชิต, 2557) 

ดินปัญหำที่ เกิดตำมสภำพธรรมชำติ  หมายถึง ดินปัญหาที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ             
อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ให้ก าเนิดดิน ซึ่งประกอบด้วย วัตถุต้นก าเนิดดิน สภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ 
พืชพรรณที่ขึ้นปกคลุม และระยะเวลาที่เกิดดิน ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปร้ียวจัดหรือดินกรด
ก ามะถัน ดินทราย และดินตื้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินอินทรีย์ หมายถึง ดินที่มีสารอินทรีย์ในรูปของอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในเนื้อดินมากกว่า   
ร้อยละ 20 โดยจะพบการสะสมของอินทรียวัตถุเป็นชั้นหนามากกว่า 40 เซนติเมตร มีซากพืชที่ผุพัง
และยังสลายตัวไม่หมดปะปนอยู่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีเกลือที่ละลายได้ในสารละลายดินปริมาณมาก จนกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของพืช สังเกตโดยดูจากคราบเกลือจะเห็นคราบเกลือเป็นหย่อมๆ โดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง พืชมักจะแสดงอาการใบไหม้ ล าต้นแคระแกร็น ตายเป็นหย่อมๆ ดินเค็มมีค่าการน าไฟฟ้า
ของสารละลายที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ ามากกว่า 2 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินเค็มชำยทะเล หมายถึง ดินที่เกิดจากอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึงหรือเคยท่วมมาก่อน 
บริเวณที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม น้ าทะเลท่วมถึง วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ าทะเลและน้ ากร่อย 
ดินบริเวณนี้จะมีความชื้นของดินสูงและมีความเค็มสูง พืชพรรณที่ขึ้นในบริเวณนี้เป็นไม้ชายเลน  
ซึ่งทนเค็มได้ดี เช่น โกงกาง แสม ล าพู เป็นต้น และบริเวณที่น้ าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน เกิดจาก
ตะกอนน้ าทะเลและตะกอนน้ ากร่อย เป็นดินที่มีความเหนียวสูง บางแห่งอาจพบชั้นทรายและเปลือก
หอยในดินชั้นล่าง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 
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กำรจ ำแนกสมรรถนะของท่ีดิน เป็นการจ าแนกท่ีดินออกเป็นชั้นๆ ตามความสามารถในการ
ผลิตและข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการตอบสนองต่อการจัดการดิน (soil management) 
เน้นหนักในด้านพืชที่ดอน (upland crops) โดยเฉพาะพืชไร่ที่ดอนและประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ได้มีการ
จ าแนกชั้นสมรรถนะที่ดิน (Land Capability Class) ออกเป็น 8 ชั้น (Classes) โดยเขียนสัญลักษณ์
แทนสมรรถนะที่ดินด้วยตัว U และใช้เลขโรมันแทนชั้นสมรรถนะที่ดิน มีตั้งแต่ U-I ถึง U-VIII ลักษณะ
ของดินที่น ามาใช้วินิจฉัยสมรรถนะที่ดินจะเป็นลักษณะที่ถาวรหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก เช่น ความลาดชัน 
ของภูมิประเทศ ความลึกของดิน แนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินหรือหลักฐานในอดีต 
เนื้อดิน โครงสร้าง ความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน ความเค็ม สภาพกรดด่างของดิน การขาดน้ าใน
ฤดูเพาะปลูก สภาพน้ าท่วม ความเปียกเกินพอของดิน การมีหินโผล่ที่ผิวหน้า ชนิดของแร่ดินเหนียว 
โดยชั้นที่ I เป็นที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรมากที่สุด มีข้อจ ากัดน้อยหรือไม่มีเลย ชั้นที่ II ถึงชั้นที่ 
VIII จะมีข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น ดินในชั้นสมรรถนะ U-I ถึง U-IV เท่านั้นที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชไร่หรือพืชที่ดอนได้ดี และให้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนชั้น U-V ถึง U-VIII นั้น จะมีข้อจ ากัด
เพ่ิมขึ้นมากและเสี่ยงต่อการลงทุน ซึ่งสมควรใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ มากกว่าในการปลูก  พืชไร่หรือ
พืชที่ดอน (กองบริรักษ์ท่ีดิน, 2506; สถิระ และคณะ, 2558) 

กำรประเมินควำมเหมำะสมของดิน หมายถึง การประมาณศักยภาพหรือความเหมาะสม
ของดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือชนิด
ใดชนิดหนึ่งให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า และเป็นการรักษาศักยภาพการผลิต
ของที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน การประเมินความเหมาะสมของดินสามารถท าได้หลายระบบ   
ทั้งระบบการจ าแนกสมรรถนะที่ดิน (Land Capability Classification) ของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture : USDA) หรือการจ าแนกความ
เหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ (Land Suitability Classification for Economic Crops) 
(สถิระ และคณะ, 2558) 

กำรจ ำแนกควำมเหมำะสมของท่ีดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจ เป็นการจัดหมวดหมู่ของที่ดินตาม
ความเหมาะสมของที่ดินเมื่อน าเอามาปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่ม เป็นการน าเอา
ลักษณะถาวรหรือเป็นลักษณะที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงมาพิจารณา เพ่ือแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่
ตามข้อจ ากัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต โดยจ าแนกตามความรุนแรงของข้อจ ากัดหรืออัตราเสี่ยงต่อ
ความเสียหายถ้าน าเอามาใช้ในการปลูกพืชที่ระบุไว้ เป็นการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน แบ่งประเภทการจ าแนกความเหมาะสมของที่ดินออกเป็น 5 ชั้น คือ I-เหมาะสมดีมาก 
II-เหมาะสมอย่างดี III-เหมาะสมปานกลาง IV-ไม่ค่อยเหมาะสม และ V-ไม่เหมาะสม ส าหรับข้าว     
(P-Paddy) พื ช ไร่  (N-Non-flooded annual crops) ไม้ ผ ล  (F-Fruit trees) แ ล ะ  3 ชั้ น  คื อ            
I-เหมาะสม II-ไม่ค่อยเหมาะสม และ III-ไม่เหมาะสม ส าหรับพืชเฉพาะอย่าง ได้แก่ ยางพารา         
(R-Pararubber) มะพร้าว (C-Coconut) ทุ่ งหญ้ าเลี้ ยงสั ตว์ถาวร (L-Permanent pasture or 
Rangeland Livestock Farming) (กองส ารวจดิน, 2523; กองส ารวจและจ าแนกดิน, 2543; สถิระ 
และคณะ, 2558) 

ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) หมายถึง ความสามารถของดินในการให้ธาตุ
อาหารที่จ าเป็นเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช กล่าวคือเมื่อธาตุอาหารในดินที่อยู่ในรูปที่พืชสามารถ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



9แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
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ดินเค็มบกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง ดินที่มีการสะสมเกลือจากการละลายของหิน
เกลือหรือจากน้ าใต้ดินที่มีเกลือละลายน้ าอยู่มาก ท าให้พบชั้นสะสมเกลือมาก นอกจากนี้ ยังมีดินเค็ม
ที่พบคราบเกลือที่ผิวดินและได้รับผลกระทบจากความเค็ม โดยพิจารณาจากคราบเกลือในฤดูแล้ง 
เป็นหลักด้วย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินเค็มบกภำคกลำง หมายถึง ดินในพ้ืนที่ที่เคยมีน้ าทะเลท่วมถึงมาก่อน และเกิดจากการ 
ทับถมของตะกอนน้ าทะเลและตะกอนน้ ากร่อยอยู่ใต้ตะกอนน้ าจืด เมื่อมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่
เหมาะสม เช่น การน าน้ าใต้ดินที่มีความเค็มมาใช้ในการเกษตร และการชลประทานมากเกินไปอย่าง
ไม่เหมาะสม การขุดหน้าดินขาย ท าให้เกลือที่อยู่ใต้ผิวดินเคลื่อนย้ายมาสู่ผิวดิน เกิดการแพร่กระจาย
ของพ้ืนที่ดินเค็ม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

กำรแพร่กระจำยดินเค็ม หมายถึง การที่เกลือเคลื่อนย้ายขึ้นมาบนผิวดินเกิดขึ้นได้ทั้งสภาพ
ตามธรรมชาติและเกิดขึ้นโดยมนุษย์ เมื่อเกิดการสลายตัวผุพังสลายตัวของหินดินดานหรือหินทรายที่มีเกลือ 
หรือการระเหยของน้ าใต้ดินเค็มที่อยู่ใกล้ผิวดินและพาเกลือขึ้นมาสะสมที่ผิวดิน การแพร่กระจาย
คราบเกลือเกิดขึ้นโดยมนุษย์ ได้แก่ การตัดไม้ท าลายป่าบนพื้นที่เนินซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ า การท านาเกลือ 
การใช้น้ าชลประทานที่ไม่เหมาะสม และเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ท าให้เกิด
ความไม่สมดุลของระบบน้ าใต้ดินเค็ม ซึ่งจะยกระดับขึ้นมาใกล้ผิวดิน ส่งผลให้มีคราบเกลือบนผิวดิน
มากขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) 

ปริมำณครำบเกลือ เป็นการศึกษาปริมาณคราบเกลือที่ผิวดินที่พบในฤดูแล้ง มาเป็นเกณฑ์ใน
การจัดท าหน่วยแผนที่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินใช้สภาพพ้ืนที่ คราบเกลือ และชั้นหินที่รองรับเป็นเกณฑ์ใน
การก าหนดหน่วยแผนที่ดินเค็มออกเป็น 6 หน่วย (พิชัย, 2538; สมศักดิ์, 2550) ได้แก่ 

หน่วยที่ 1 บริเวณที่ลุ่มที่มีเกลือมากที่สุด  พบคราบเกลืออยู่ทั่วไปบนผิวดินมากกว่า 
ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ว่างเปล่า มีนาข้าวเป็นส่วนน้อย พืชที่ขึ้นได้มักเป็น 
ไม้ทรงพุ่มมีหนาม เช่น หนามแดง หนามพรม หนามปี เป็นต้น น้ าใต้ดินในบริเวณนี้เค็มจัดและอยู่ใน
ระดับตื้นมาก 

หน่วยที่ 2 บริเวณท่ีลุ่มที่มีเกลือมาก พบคราบเกลือเป็นหย่อมๆ บนผิวดินร้อยละ 10-50 
ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว แต่มีผลผลิตต่ ามาก พืชพันธุ์ธรรมชาติ ได้แก่ สะแก ตาล และต้นไม้ 
ทนเค็มบางชนิด น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มและอยู่ในระดับค่อนข้างตื้น  

หน่วยที่ 3 บริเวณที่ลุ่มที่มีเกลือปานกลาง พบคราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 1-10 ของพ้ืนที่ 
โดยทั่วไปใช้ท านา พืชพันธุ์ธรรมชาติที่พบส่วนใหญ่เป็นพวกไม้เต็งรัง บริเวณนี้น้ าใต้ดินเป็นน้ ากร่อย 
อยู่ลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 เมตรจากผิวดิน 

หน่วยที่ 4 บริเวณที่ลุ่มที่มีเกลือน้อย โดยทั่วไปเป็นนาข้าว และมีต้นไม้หลายชนิดขึ้น
ปะปนอยู่ ไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน แต่อาจจะพบได้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของพ้ืนที่ น้ าใต้ดินเป็น     
น้ ากร่อยหรือน้ าเค็มที่อยู่ลึกมากกว่า 2 เมตรจากผิวดิน บริเวณนี้มีโอกาสที่จะเป็นดินเค็มได้ ถ้าระดับ
น้ าใต้ดินยกตัวสูงขึ้น 

หน่วยที่ 5 บริเวณที่สูงที่รองรับด้วยหินเกลือ ได้แก่ เนินที่สูง ซึ่งใช้ในการปลูกพืชไร่  
ทั่วๆ ไป บริเวณนี้ไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกอาจเป็นน้ าจืด น้ ากร่อย หรือน้ าเค็ม
ก็ได้ บริเวณนี้ยังคงมีชั้นหมวดหินมหาสารคาม (Mahasarakram formation) รองรับอยู่ข้างล่าง 
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น าไปใช้ประโยชน์ได้มีปริมาณที่พอเหมาะและสมดุล จะช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี 
(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548; กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ หมายถึง ดินที่มีการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์จากค่า
วิเคราะห์ของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า ความอ่ิมตัวเบส 
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับต่ า (สถิระ และคณะ, 2558) 

ดินปัญหำ หมายถึง ดินที่มีคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ค่อย
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ท าให้ผลผลิตต่ าและต้องมีการจัดการดินเป็นกรณีพิเศษกว่า
ดินทั่วไป จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและให้ผลผลิตดีเท่าที่ควร ดินที่มีปัญหาเป็น
ลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นปัญหาเพ่ิมขึ้นเมื่อสภาพธรรมชาติถูกท าให้เปลี่ยนแปลง  
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2532; พิชิต, 2557) 

ดินที่มีปัญหำทำงด้ำนกำรเกษตร หมายถึง ดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสม
หรือเหมาะสมน้อยส าหรับการเพาะปลูก ท าให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้ 
ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด      
ดินปนกรวด และดินตื้น นอกจากนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตรแล้ว จะท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง หากว่าจะใช้ดิน
เหล่านี้ในการปลูกพืชแล้ว จ าเป็นต้องมีการจัดการเพ่ือแก้ไขสภาพของดินให้เหมาะสมก่อนการปลูกพืช 
เสียก่อน (ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2553; พิชิต, 2557) 

ดินปัญหำที่ เกิดตำมสภำพธรรมชำติ  หมายถึง ดินปัญหาที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ             
อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ให้ก าเนิดดิน ซึ่งประกอบด้วย วัตถุต้นก าเนิดดิน สภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ 
พืชพรรณที่ขึ้นปกคลุม และระยะเวลาที่เกิดดิน ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปร้ียวจัดหรือดินกรด
ก ามะถัน ดินทราย และดินตื้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินอินทรีย์ หมายถึง ดินที่มีสารอินทรีย์ในรูปของอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในเนื้อดินมากกว่า   
ร้อยละ 20 โดยจะพบการสะสมของอินทรียวัตถุเป็นชั้นหนามากกว่า 40 เซนติเมตร มีซากพืชที่ผุพัง
และยังสลายตัวไม่หมดปะปนอยู่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีเกลือที่ละลายได้ในสารละลายดินปริมาณมาก จนกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของพืช สังเกตโดยดูจากคราบเกลือจะเห็นคราบเกลือเป็นหย่อมๆ โดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง พืชมักจะแสดงอาการใบไหม้ ล าต้นแคระแกร็น ตายเป็นหย่อมๆ ดินเค็มมีค่าการน าไฟฟ้า
ของสารละลายที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ ามากกว่า 2 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินเค็มชำยทะเล หมายถึง ดินที่เกิดจากอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึงหรือเคยท่วมมาก่อน 
บริเวณที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม น้ าทะเลท่วมถึง วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ าทะเลและน้ ากร่อย 
ดินบริเวณนี้จะมีความชื้นของดินสูงและมีความเค็มสูง พืชพรรณที่ขึ้นในบริเวณนี้เป็นไม้ชายเลน  
ซึ่งทนเค็มได้ดี เช่น โกงกาง แสม ล าพู เป็นต้น และบริเวณที่น้ าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน เกิดจาก
ตะกอนน้ าทะเลและตะกอนน้ ากร่อย เป็นดินที่มีความเหนียวสูง บางแห่งอาจพบชั้นทรายและเปลือก
หอยในดินชั้นล่าง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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เช่นเดียวกับพ้ืนที่ในหน่วยที่ 1-4 เมื่อหินดินดานและหินทรายที่มีเกลือเป็นองค์ประกอบสลายตัวและมี
การตัดไม้ท าลายป่า ท าให้สมดุลของน้ าเสียไปจะเกิด saline seep เกิดดินเค็มในบริเวณส่วนที่ต่ ากว่าได้ 

หน่วยที่ 6 บริเวณที่ไม่มีเกลือ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตของชั้นหมวดหินมหาสารคาม      
ไม่พบคราบเกลือเลย และน้ าใต้ดินเป็นน้ าจืด 

ทั้งนี้ สมศักดิ์ (2550) ได้ศึกษาคราบเกลือหรือขุยเกลือที่ปรากฏบนผิวดินในฤดูแล้ง เพ่ือเป็น
เกณฑ์ส าหรับจ าแนกระดับความรุนแรงของปัญหาดินเค็ม ตามเกณฑ์ที่ได้ปรับปรุงและก าหนดใหม่ 
ดังนี้ 

1) บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือมากที่สุด พบคราบเกลือที่ผิวดินมากกว่าร้อยละ 50 
2) บริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากเกลือมาก พบคราบเกลือที่ผิวดินร้อยละ 10-50 
3) บริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากเกลือปานกลาง พบคราบเกลือที่ผิวดินร้อยละ 1-10 
4) บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือน้อย พบคราบเกลือที่ผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 1 

และมีน้ าใต้ดินเค็ม 
5) บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือน้อย พบคราบเกลือที่ผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 1 

และมีน้ าใต้ดินไม่เค็ม 
6) บริเวณที่สูง ไม่พบคราบเกลือที่ผิวดิน แต่มีหินเกลือ และหินอมเกลือรองรับอยู่

ข้างล่าง 
7) บริเวณท่ีไม่มีผลกระทบจากคราบเกลือ 

ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดก ำมะถัน  หมายถึง ดินที่มีสารประกอบไพไรต์ (FeS2) เป็น
องค์ประกอบ เมื่อผ่านกระบวนการออกซิเดชั่น จะท าให้เกิดกรดก ามะถัน (H2SO4) ในชั้นดิน และฤทธิ์
ของความเป็นกรดรุนแรงมากจนส่ งผลกระทบต่อการปลูกพืช ดินชนิดนี้ มักพบจาโรไซต์ 
[KFe3(SO4)2(OH)6] ลักษณะสีเหลืองฟางข้าวที่ชั้นใดชั้นหนึ่งในหน้าตัดดิน เกิดในบริเวณที่ราบลุ่ม
ชายฝั่งทะเลที่มีหรือเคยมีน้ าทะเลหรือมีน้ ากร่อยท่วมถึงในอดีต (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินทรำย หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นทรายหรือทรายปนดินร่วน เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า 
100 เซนติเมตรจากผิวดิน รวมถึงพ้ืนที่ที่มีชั้นทรายหนามากกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ที่รองรับด้วย
ชั้นดานดินเหนียว ดินร่วน หรือพบชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 เซนติเมตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2558) 

ดินตื้น หมายถึง ดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน หรือเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดิน   
ร้อยละ 35 หรือมากกว่าโดยปริมาตร หรือพบชั้นมาร์ล หรือชั้นหินพ้ืนอยู่ตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ท าให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิ ตต่ า  
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง ดินที่เกิดจากการปฏิบัติ หรือการใช้ที่ดิน
ที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ ได้แก่ การปลูกพืชโดยปราศจากการบ ารุงรักษาดิน การปลูกพืชชนิดเดียว
ติดต่อกันเป็นเวลานาน การท าลายป่าเพ่ือการเกษตร การเผาป่ าหรือไร่นา การใช้สารเคมีทาง
การเกษตรจนเกิดผลตกค้างในดิน การใช้เครื่องจักรกลเกษตรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตัวเร่งท าให้ดินเกิด
การเสื่อมโทรมของดิน เกิดการสะสมธาตุอาหาร สารเคมีชนิดต่างๆ จนเป็นพิษต่อพืช มีโครงสร้างของดิน 
อัดแน่นทึบ เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) ดินปัญหาที่เกิดจากการ
กระท าของมนุษย์ เช่น ดินดาน ดินปนเปื้อน ดินเหมืองแร่ร้าง และดินในพ้ืนที่นากุ้งร้าง เป็นต้น  
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ดินดำน หรือชั้นดำน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดิน 
มาจับตัวกันแน่นทึบและแข็งเป็นแนวขนานกับหน้าดินที่ความลึกแตกต่างกันไป จนเป็นอุปสรรค  
ต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้ าและการถ่ายเทอากาศ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของพืชที่ปลูก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินปนเปื้อน หมายถึง การที่สารพิษในรูปต่างๆ ถูกผสมลงในดินธรรมชาติ การปนเปื้อนนี้
อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเกิดจากธรรมชาติ แต่ท าให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม มีปัญหา
ต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์  
หรือต้องท าการปรับปรุงที่ดินนั้นให้คืนสู่สภาพเดิม (กองแผนงาน, 2559) 

ภำวะมลพิษของดิน (soil pollution) หมายถึง ภาวะการปนเปื้อนของดินด้วยสารมลพิษ 
(soil pollutant) มากเกินขีดจ ากัดจนมีอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ และสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช และสัตว์ (ศุภมาศ, 2540; กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินเหมืองแร่ร้ำง หมายถึง ดินที่เกิดขึ้นภายหลังจากผ่านการท าเหมืองแร่ไปแล้ว ลักษณะดิน
ส่วนใหญ่จะเป็นดินทราย เนื้อหยาบและไม่เกาะตัว ท าให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ าและดูดซับ  
แร่ธาตุอาหารต่ ามาก ไม่มีแร่ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเหลืออยู่ เนื่องจากถูก 
ชะล้างไปหมดแล้วจากขบวนการท าเหมือง ท าให้เหลือแต่เม็ดทรายที่มีขนาดค่อนข้างหยาบถึงหยาบมาก 
และบางพ้ืนที่อาจมีก้อนกรวดและเศษหินขนาดใหญ่กองอยู่บริเวณใกล้ตัวเหมือง  (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2558) 

พื้นที่ผ่ำนกำรเลี้ยงกุ้ง หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นพ้ืนที่น้ าจืดและมีการ
เลี้ยงกุ้งน้ ากร่อย โดยน าน้ าเค็มจากทะเลมาผสมกับน้ าจืด หรือใช้เกลือมาปรับสภาพน้ าในบ่อให้เป็น
น้ าเค็ม เมื่อประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดของกุ้ง ก็ไม่สามารถเพาะเลี้ยงในที่เดิมได้ จึงย้ายไปหาพ้ืนที่
เลี้ยงใหม่ที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่เดิมจึงถูกทิ้งให้กลายเป็นนากุ้งร้าง บางแห่งมีปัญหาทั้งดินเค็ม
และ ดินเปรี้ยวจัด ท าให้ดินนั้นไม่สามารถปลูกพืชได้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินกรด หมายถึง ดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือพีเอช (pH) ของดินต่ ากว่า 7.0      
โดยระดับความเป็นกรดที่มีปัญหาต่อการเพาะปลูกพืช และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อม 
ทางดินจะเกิดอย่างรุนแรง เมื่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ ากว่า 5.5 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

พื้นที่ลำดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขำลำดชันสูง หมายถึง พ้ืนที่ภูเขาสูง เทือกเขาที่มีความ
ลาดชันมากว่าร้อยละ 35 ขึ้นไป ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาดินและจ าแนกขอบเขตดินในพ้ืนที่ที่มี   
ความลาดชันนี้ (พิชิต, 2557)  

พื้นที่น้ ำ หมายถึง บริเวณที่มีแต่น้ า จะรวมถึงพ้ืนที่หนอง บึง อ่างเก็บน้ า บ่อน้ า สระน้ า 
ชะวากทะเล บ่อขุดต่างๆ ที่เต็มไปด้วยน้ า ส าหรับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ๆ อาจรวมพ้ืนที่ของแม่น้ า  
ล าห้วย และคลองไปด้วย ส าหรับขอบเขตของน้ าจะถือเอาระดับที่น้ าขึ้นถึงสูงสุดเป็นเกณฑ์        
(ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 2547) 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด หมายถึง พ้ืนที่ที่แทบจะไม่มีดินและมีพืชพรรณขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี   
พืชพรรณเลย อาจจะเนื่องมาจากดินถูกกร่อนอย่างรุนแรง สภาพดินไม่เหมาะสม หรือเป็นพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมของมนุษย์ บางพ้ืนที่อาจน ามาใช้ปลูกพืชได้แต่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมาก          
(ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 2547) โดยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่อาจพบในประเทศไทย    
มีดังนี ้

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดินดำน หรือชั้นดำน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดิน 
มาจับตัวกันแน่นทึบและแข็งเป็นแนวขนานกับหน้าดินที่ความลึกแตกต่างกันไป จนเป็นอุปสรรค  
ต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้ าและการถ่ายเทอากาศ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของพืชที่ปลูก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินปนเปื้อน หมายถึง การที่สารพิษในรูปต่างๆ ถูกผสมลงในดินธรรมชาติ การปนเปื้อนนี้
อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเกิดจากธรรมชาติ แต่ท าให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม มีปัญหา
ต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์  
หรือต้องท าการปรับปรุงที่ดินนั้นให้คืนสู่สภาพเดิม (กองแผนงาน, 2559) 

ภำวะมลพิษของดิน (soil pollution) หมายถึง ภาวะการปนเปื้อนของดินด้วยสารมลพิษ 
(soil pollutant) มากเกินขีดจ ากัดจนมีอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ และสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช และสัตว์ (ศุภมาศ, 2540; กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินเหมืองแร่ร้ำง หมายถึง ดินที่เกิดขึ้นภายหลังจากผ่านการท าเหมืองแร่ไปแล้ว ลักษณะดิน
ส่วนใหญ่จะเป็นดินทราย เนื้อหยาบและไม่เกาะตัว ท าให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ าและดูดซับ  
แร่ธาตุอาหารต่ ามาก ไม่มีแร่ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเหลืออยู่ เนื่องจากถูก 
ชะล้างไปหมดแล้วจากขบวนการท าเหมือง ท าให้เหลือแต่เม็ดทรายที่มีขนาดค่อนข้างหยาบถึงหยาบมาก 
และบางพ้ืนที่อาจมีก้อนกรวดและเศษหินขนาดใหญ่กองอยู่บริเวณใกล้ตัวเหมือง  (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2558) 

พื้นที่ผ่ำนกำรเลี้ยงกุ้ง หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นพ้ืนที่น้ าจืดและมีการ
เลี้ยงกุ้งน้ ากร่อย โดยน าน้ าเค็มจากทะเลมาผสมกับน้ าจืด หรือใช้เกลือมาปรับสภาพน้ าในบ่อให้เป็น
น้ าเค็ม เมื่อประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดของกุ้ง ก็ไม่สามารถเพาะเลี้ยงในที่เดิมได้ จึงย้ายไปหาพ้ืนที่
เลี้ยงใหม่ที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่เดิมจึงถูกทิ้งให้กลายเป็นนากุ้งร้าง บางแห่งมีปัญหาทั้งดินเค็ม
และ ดินเปรี้ยวจัด ท าให้ดินนั้นไม่สามารถปลูกพืชได้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

ดินกรด หมายถึง ดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือพีเอช (pH) ของดินต่ ากว่า 7.0      
โดยระดับความเป็นกรดที่มีปัญหาต่อการเพาะปลูกพืช และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อม 
ทางดินจะเกิดอย่างรุนแรง เมื่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ ากว่า 5.5 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

พื้นที่ลำดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขำลำดชันสูง หมายถึง พ้ืนที่ภูเขาสูง เทือกเขาที่มีความ
ลาดชันมากว่าร้อยละ 35 ขึ้นไป ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาดินและจ าแนกขอบเขตดินในพ้ืนที่ที่มี   
ความลาดชันนี้ (พิชิต, 2557)  

พื้นที่น้ ำ หมายถึง บริเวณที่มีแต่น้ า จะรวมถึงพ้ืนที่หนอง บึง อ่างเก็บน้ า บ่อน้ า สระน้ า 
ชะวากทะเล บ่อขุดต่างๆ ที่เต็มไปด้วยน้ า ส าหรับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ๆ อาจรวมพ้ืนที่ของแม่น้ า  
ล าห้วย และคลองไปด้วย ส าหรับขอบเขตของน้ าจะถือเอาระดับที่น้ าขึ้นถึงสูงสุดเป็นเกณฑ์        
(ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 2547) 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด หมายถึง พ้ืนที่ที่แทบจะไม่มีดินและมีพืชพรรณขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี   
พืชพรรณเลย อาจจะเนื่องมาจากดินถูกกร่อนอย่างรุนแรง สภาพดินไม่เหมาะสม หรือเป็นพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมของมนุษย์ บางพ้ืนที่อาจน ามาใช้ปลูกพืชได้แต่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมาก          
(ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 2547) โดยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่อาจพบในประเทศไทย    
มีดังนี ้
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- ที่ดินทุรกันดาร (BL: badland) หมายถึง ที่ดินว่างเปล่าที่มีความสูงชันปานกลางถึง  
สูงชันมาก ที่เกิดจากการกัดเซาะของทางน้ าเล็กมากมาย และทางน้ าเหล่านี้จะแห้งในฤดูแล้ง โดยปกติ
จะไม่มีก้อนหิน 

- หาด (B: beaches) หมายถึง ชายฝั่งทะเลที่เป็นทราย กรวด หรือหินมนเล็ก ซึ่งถูก
คลื่นซัดซ้ า พ้ืนที่บางส่วนอาจจมอยู่ใต้น้ าระหว่างที่น้ าทะเลขึ้นหรือมีพายุ 

- ที่ดินเต็มไปด้วยกองหิน (D: dumps) หมายถึง พ้ืนที่บริเวณเหมืองแร่ ซึ่งอาจจะมี
ลักษณะราบเรียบหรือไม่สม่ าเสมอและมีกองเศษหิน กากแร่ และหลุมบ่อ จากการท าเหมือง มักจะ
พบปะปนกับบ่อขุด (pit) บางครั้งอาจให้หน่วยแผนที่ดินเป็น dumps-pits complex 

- สันทราย (DL: dune land) ประกอบด้วยสันทรายและร่องที่เกิดจากการพัดพาของลม 
- ที่ดินร่องลึก (GL: gullied land) เป็นพื้นที่ท่ีถูกกร่อนเป็นร่องขนาดใหญ่และลึก 
- ที่ดินเต็มไปด้วยน้ ามัน (OL: oil-waste land) เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยของเสียที่เป็น

น้ ามัน ได้แก่ บริเวณท่ีเป็นที่ทิ้งน้ ามันเครื่องที่ใช้แล้ว 
- บ่อ (P: pits) หมายถึง บ่อเปิดที่เกิดจากการขุดเอาวัสดุดินไป และหลงเหลือแต่หิน

หรือวัสดุอ่ืนๆ ได้แก่ หลุมจากการท าเหมือง (pits, mine) บ่อกรวด (pits, gravel) 
- ที่ ดิ น หิ น พ้ื น โผล่  (RC: rock outcrop) เป็ นบ ริ เวณ ที่ เต็ ม ไปด้ วยหิ น พ้ื น โผล่             

จะครอบคลุมเนื้อที่มากกว่าร้อยละ 90 ในขอบเขตนั้นๆ และควรระบุชนิดของหินด้วย 
- ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน (RL: rubble land) เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยหินมนเล็ก      

ก้อนหิน และหินมนใหญ่ โดยปกติจะพบบริเวณเชิงเขา 
- ที่ดินเหมืองแร่ร้าง (AML: abandoned mine land) เป็นบริเวณเหมืองแร่เก่า ซึ่งเต็ม

ไปด้วยกองหิน กรวด ทราย 
- ที่ดินดัดแปลง (ML: man-made land) เป็นที่ดินที่ถูกดัดแปลงโดยการกระท าของ

มนุษย์จนลักษณะตามธรรมชาติของดินเดิมหมดไป และไม่อาจจ าแนกตามระบบได้ มักจะใช้ในกรณีที่
มีการขุด หรือถมพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างต่างๆ เช่น สร้างอาคาร ถนน หรือเส้นทางต่างๆ  

- ที่ลุ่มชื้นแฉะ (M: marsh) บริเวณพ้ืนที่ลุ่มต่ า การระบายน้ าเลว มีน้ าท่วมขังเป็น      
ครั้งคราว โดยธรรมชาติมีหญ้า กก อ้อ และพืชต่างๆ ขึ้นปกคลุม เมื่อมีการระบายน้ าออกจะใช้ปลูกพืชได้ 

- ที่ลุ่มน้ าขัง (S: swamp) บริเวณพ้ืนที่ลุ่มต่ ามีน้ าขังตลอดเวลา แม้ในฤดูแล้งระดับน้ ายัง
อยู่เหนือผิวดิน พืชพรรณธรรมชาติที่ข้ึนปกคลุมส่วนใหญ่เป็นพวกกก และมีไม้เนื้อแข็งบ้าง 

- ที่อยู่อาศัย (U: urban) เป็นบริเวณท่ีอยู่อาศัย หมู่บ้านรวมถึงอาคารและส านักงาน 
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และทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย 
 

2.1 สถานการณ์ทรัพยากรดินของประเทศไทย 
 2.1.1 สถานการณ์ทรัพยากรดิน 

การจัดท าข้อมูลแผนที่ทรัพยากรดินในระยะแรก ได้ใช้ระบบการจ าแนกดินแบบ “ระบบ
ประจ าชาติ” ซึ่งเป็นการจ าแนกโดยยึดลักษณะและสัณฐานของดิน (soil morphology) เป็นหลัก 
โดยเริ่มน ามาใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2495 แบ่งการจ าแนกดินออกเป็น 20 กลุ่มดิน (great 
soil group) ได้ แก่  Alluvial soils, Hydromorphic Alluvial soils, Regosols, Lithosols, Grumusols, 
Rendzinas, Brown Forest soils, Humic Gley soils, Low Humic Gley soils, Ground Water 
Podzols, Solodized-Solonetz, Solonchak, Non Calcic Brown soils, Gray Podzolic soils, 
Red Yellow Podzolic soils, Reddish Brown Lateritic soils, Red Brown Earth, Red Yellow 
Latosols, Reddish Brown Latosols และ Organic soils ซึ่ งในแต่ละกลุ่มดินมีการแจกแจง
คุณสมบัติและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พบในแต่ละภาค แต่ยังไม่มีการรายงานถึงปริมาณพ้ืนที่ที่พบ  

กรมพัฒนาที่ดินได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทยครั้งแรก 
ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลแผนที่และรายงานการส ารวจดิน จากข้อมูลแผนที่ดินระดับค่อนข้าง
หยาบ (detailed-reconnaissance survey) มาตราส่วน 1:100,000 รายจังหวัด มีหน่วยแผนที่ในระดับ
ชุดดิน (soil series) และได้ผลิตเป็นแผนที่ General soils map of Thailand ขนาดมาตราส่วน 
1:1,000,000 ในปี พ.ศ. 2522 และขนาดมาตราส่วน 1:500,000 ผลิตในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งแยก
ออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  
มีหน่วยแผนที่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil taxonomy) โดยใช้หน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มดิน 
(great group) และใช้ชั้นอนุภาคดิน (particle size class) ขยายหน่วยแผนที่ออกเป็นประเภท 
(phase) ตามชั้นอนุภาคดินของกลุ่มดิน รวม 90 หน่วยแผนที่  ซึ่งสามารถให้ป ระโยชน์ในการ 
แปลความหมาย เพ่ือใช้วางแผนทางการเกษตรในระดับประเทศและระดับภาค และถือเป็นข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่แผนที่แรกของประเทศไทย 

ฐานข้อมูลชุดนี้ ได้น าไปจัดท ารายงานเรื่อง “ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้าน
เกษตรกรรมของประเทศไทย” ในรายงานประจ าปี 2535 ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้ตระหนักถึง
สถานการณ์ทรัพยากรดิน เนื่องจากดินที่ใช้ทางการเกษตรในปัจจุบันและที่ยังคงสภาพเป็นป่าอยู่เป็น
ดินที่ เป็นปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตร ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม ดินทรายจัด  
ดินอินทรีย์ ดินตื้นที่มีกรวดลูกรังปน และดินที่พบบนพ้ืนที่ภูเขา เนื้อที่รวม 182 ล้านไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2535) 

การปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรดินได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ 
รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการส ารวจดินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ท าให้การจัดท าข้อมูล     
แผนที่ดินมีความทันสมัยและถูกต้องมากขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534 ได้มีการส ารวจจ าแนกและ
ท าแผนที่ดิน ภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจ มีการใช้ภาพถ่าย
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Podzols, Solodized-Solonetz, Solonchak, Non Calcic Brown soils, Gray Podzolic soils, 
Red Yellow Podzolic soils, Reddish Brown Lateritic soils, Red Brown Earth, Red Yellow 
Latosols, Reddish Brown Latosols และ Organic soils ซึ่ งในแต่ละกลุ่มดินมีการแจกแจง
คุณสมบัติและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พบในแต่ละภาค แต่ยังไม่มีการรายงานถึงปริมาณพ้ืนที่ที่พบ  

กรมพัฒนาที่ดินได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทยครั้งแรก 
ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลแผนที่และรายงานการส ารวจดิน จากข้อมูลแผนที่ดินระดับค่อนข้าง
หยาบ (detailed-reconnaissance survey) มาตราส่วน 1:100,000 รายจังหวัด มีหน่วยแผนที่ในระดับ
ชุดดิน (soil series) และได้ผลิตเป็นแผนที่ General soils map of Thailand ขนาดมาตราส่วน 
1:1,000,000 ในปี พ.ศ. 2522 และขนาดมาตราส่วน 1:500,000 ผลิตในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งแยก
ออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  
มีหน่วยแผนที่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil taxonomy) โดยใช้หน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มดิน 
(great group) และใช้ชั้นอนุภาคดิน (particle size class) ขยายหน่วยแผนที่ออกเป็นประเภท 
(phase) ตามชั้นอนุภาคดินของกลุ่มดิน รวม 90 หน่วยแผนที่  ซึ่งสามารถให้ป ระโยชน์ในการ 
แปลความหมาย เพ่ือใช้วางแผนทางการเกษตรในระดับประเทศและระดับภาค และถือเป็นข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่แผนที่แรกของประเทศไทย 

ฐานข้อมูลชุดนี้ ได้น าไปจัดท ารายงานเรื่อง “ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้าน
เกษตรกรรมของประเทศไทย” ในรายงานประจ าปี 2535 ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้ตระหนักถึง
สถานการณ์ทรัพยากรดิน เนื่องจากดินที่ใช้ทางการเกษตรในปัจจุบันและที่ยังคงสภาพเป็นป่าอยู่เป็น
ดินที่ เป็นปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตร ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม ดินทรายจัด  
ดินอินทรีย์ ดินตื้นที่มีกรวดลูกรังปน และดินที่พบบนพ้ืนที่ภูเขา เนื้อที่รวม 182 ล้านไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2535) 

การปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรดินได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ 
รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการส ารวจดินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ท าให้การจัดท าข้อมูล     
แผนที่ดินมีความทันสมัยและถูกต้องมากขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534 ได้มีการส ารวจจ าแนกและ
ท าแผนที่ดิน ภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจ มีการใช้ภาพถ่าย

 
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดาวเทียมมาช่วยในการแปลความหมายข้อมูลแผนที่และปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้เป็นปัจจุบัน        
ในระดับมาตราส่วน 1:50,000 โดยมีหน่วยแผนที่เป็นกลุ่มชุดดิน (62 กลุ่ม)  

ในปี พ.ศ. 2539 ได้จัดท าแผนที่ดินในรูปดิจิตอล ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) และโปรแกรมการเรียกใช้ประโยชน์ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 
และความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ หรือโปรแกรม SoilView ฐานข้อมูลนี้ได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย รวมทั้งพัฒนาระบบเรียกใช้เพ่ือการจัดการทรัพยากรที่ดิน และระบบ
สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอ่ืนๆ อีก เช่น  โปรแกรม AgZone, LandPlan, ConsPlan, 
LandSuit, SoilMan ฐานข้อมูลดินส าหรับการจัดท า Zoning การวางแผนการใช้ที่ดิน โปรแกรม 
การเรียกใช้ประโยชน์ข้อมูลกลุ่มชุดดิน และโปรแกรมดินไทยธาตุอาหารพืช เป็นต้น  

ปี พ.ศ. 2544 ได้ผลิตแผนที่ศักยภาพของดินส าหรับการเกษตร โดยจัดพิมพ์แผนที่ในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ ภาค และจังหวัด พร้อมทั้งน าเสนอรายงาน เรื่อง “ศักยภาพของดินส าหรับ
การเกษตรในประเทศไทย” ประกอบด้วย 1) ดินที่มีศักยภาพต่ าส าหรับการเกษตร 2) ดินที่มีศักยภาพ
ปานกลางถงึสูงส าหรับการเกษตร และ 3) พ้ืนที่อ่ืนๆ   

1) ดินที่มีศักยภาพต่ าส าหรับการเกษตร หมายถึง ดินมีศักยภาพต่ าในการให้ผลผลิตของพืช 
มักจะเป็นดินที่มีปัญหา ซึ่งหมายถึง ดินมีสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกพืช การน ามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องมีการจัดการดินเป็นกรณี
พิเศษกว่าดินทั่วไป จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและให้ผลผลิตดีเท่าที่ควร ซึ่งท าให้มี
การลงทุนสูงขึ้นและมักให้ผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้าน
เกษตรกรรมของประเทศไทย จ าแนกได้ 7 ชนิด คือ (1) ดินอินทรีย์ (2) ดินเค็ม (3) ดินเปรี้ยวจัด  
(4) ดินค่อนข้างเป็นทราย (5) ดินทรายจัด (6) ดินตื้น และ (7) ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 

2) ดินที่มีศักยภาพปานกลางถึงสูงส าหรับการเกษตร หมายถึง ดินมีศักยภาพในการ
ให้ผลผลิตอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง โดยทั่วไปดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกพืชโดยไม่จ าเป็นต้องมี
การจัดการดินเป็นกรณีพิเศษ หรือถ้ามีการจัดการดินให้ดีขึ้นก็จะได้ผลผลิตสูงขึ้นคุ้มต่อการลงทุน   
ดินที่มีศักยภาพปานกลางถึงสูงส าหรับการเกษตรของประเทศไทย จ าแนกได้  2 ชนิด คือ  
(1) ดินเหนียวจัดและแตกระแหง และ (2) ดินเหนียวและดินร่วน 

3) พ้ืนที่อ่ืนๆ หมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถน ามาใช้ปลูกพืชได้ 
หรือต้องใช้เวลานานในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ปลูกพืชได้เหมือนเดิม จ าแนกออก 
เป็น 5 กลุ่ม คือ (1) สถานที่ราชการและพ้ืนที่ชุมชน (2) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่หินโผล่ ที่ดินร่องลึก 
ที่ดินเหมืองแร่ ฯลฯ (3) ที่ลุ่มชื้นแฉะ (4) พ้ืนที่น้ า และ (5) พ้ืนที่นาเกลือและนากุ้ง 

ปี พ.ศ. 2545 กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดท า การจัดเก็บ และการบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ของโครงการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี (ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลแบบจ าลองระดับความ
สูงเชิงเลข (DEM) เส้นชั้นความสูง (contour) ค่าพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่งและภาพถ่ายทางอากาศ) 
ข้อมูลดังกล่าวเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการรับรู้ข้อมูลระยะไกล (remote sensing)  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้แบบจ าลอง 3 มิติ ภาพแสงเงาภูมิประเทศ (Hill shade) จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการส ารวจ จ าแนก และท าแผนที่ดิน  

15 
 

ดังนั้น งานส ารวจดินจึงได้ใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรกได้จัดท าข้อมูลแผนที่ดินประกอบรายงานส ารวจดิน
เพ่ือการเกษตรระดับจังหวัด มาตราส่วน  1:25,000 มีหน่วยแผนที่ เป็นกลุ่มชุดดิน (62 กลุ่ม) 
ด าเนินการแล้วเสร็จในทุกจังหวัด และในปีงบประมาณ 2554 ได้เริ่มโครงการ “การปรับฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินเบื้องต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี” โดยจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินในระดับชุดดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 ซึ่งเป็นหน่วยการจ าแนกที่มีความเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ปฐพีวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งผลจากการด าเนินงานในครั้งนี้ ได้น ามาใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับปรับปรุงข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดิน และจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย 

ในการจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทยในครั้งนี้  ได้ใช้
ฐานข้อมูลที่ได้จากการส ารวจดินในช่วงปี พ.ศ. 2547-2554 ซึ่งได้จัดหมวดหมู่ลักษณะและสมบัติดินที่มี
ศักยภาพคล้ายคลึงกันในด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชที่ปลูกได้ 62 กลุ่มชุดดิน 
โดยแบ่งตามสภาพพ้ืนที่ที่พบได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

1) ดินบริเวณพ้ืนที่ราบ ราบลุ่มหรือพ้ืนที่น้ าขัง (Lowland soils with Aquic condition) 
หมายถึง ดินที่พบในบริเวณท่ีราบหรือที่ราบลุ่ม มีภูมิสัณฐานแบบที่ราบตะกอนน้ าพา 

ลานตะพักล าน้ า ที่ราบระหว่างเนินเขา หุบเขา รวมถึงพ้ืนที่ชะวากทะเล ซึ่งในช่วงฤดูฝนมีน้ าแช่ขังแฉะ 
หรือมีระดับน้ าใต้ดินอยู่ใกล้ผิวดินเป็นเวลานาน สภาพการระบายน้ าของดินมีการระบายน้ า  
ค่อนข้างเลว เลว ไปจนถึงเลวมาก ดินมีจุดประสีตลอดหน้าตัดดิน  สีพ้ืนเป็นสีเทาหรือเทาอ่อน  
ที่แสดงถึงการมีน้ าแช่ขังในหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัดมากไปจนถึงเป็นด่างปานกลาง 
มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่ าถึงสูง ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน 
ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 57-59 

2) ดินบริเวณพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินแห้ง (Upland soils with Ustic moisture regime) 
หมายถึง ดินที่พบในบริเวณพ้ืนที่ดอน ดินจะแห้งติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน หรือถ้าไม่

ติดต่อกัน ดินจะแห้งเกินกว่า 90 วัน ในรอบปี การเพาะปลูกพืชจะท าได้เฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นการ
ท าการเกษตรแบบอาศัยน้ าฝน (rainfed agriculture) เขตดินแห้งในที่นี้ จึงหมายถึงดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
ของประเทศ ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกและการกระจายตัวดี เช่น ภาคตะวันออกและภาคใต้ 
สภาพพ้ืนที่มีตั้งแต่ราบเรียบ ลูกคลื่น เนินเขา จนถึงภูเขา มี  ภูมิสัณฐานแบบที่ราบตะกอนน้ าพา  
ลานตะพักล าน้ า ที่ราบระหว่างเนิน เนินเขา วัตถุต้นก าเนิดดินมีหลายประเภท ทั้งจากตะกอนน้ า  
และการผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก จากหินชนิดต่างๆ มีระดับน้ าใต้ดิน 
อยู่ลึกกว่า 2 เมตร สภาพการระบายน้ าของดินมีการระบายน้ าดีปานกลาง ดี ไปจนถึงดีมากเกินไป  
ดินมีสีด า น้ าตาล เหลือง แดง ขาว และอาจพบจุดประสีเล็กน้อย ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัด
จนถึงเป็นด่างปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่ าถึงสูง ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิด
ของวัตถุต้นก าเนิดดิน ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 28 29 30 31 33 35 36 37 38 40 41 44 46 47 
48 49 52 54 55 56 60 และ 61 

3) ดินบริเวณพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้น (Upland soils with Udic moisture regime) 
หมายถึง ดินที่พบในบริเวณพ้ืนที่ดอน ดินจะไม่แห้งยาวนานรวมแล้วไม่เกินกว่า 90 วัน 

ในรอบปี ส่วนใหญ่จึงเป็นบริเวณพ้ืนที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ ที่มีฝนตกชุก มีการกระจายของฝนดี 
สภาพพ้ืนที่มีตั้งแต่ราบเรียบ ลูกคลื่น เนินเขา จนถึงภูเขา มีภูมิสัณฐานแบบที่ราบตะกอนน้ าพา  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดังนั้น งานส ารวจดินจึงได้ใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรกได้จัดท าข้อมูลแผนที่ดินประกอบรายงานส ารวจดิน
เพ่ือการเกษตรระดับจังหวัด มาตราส่วน  1:25,000 มีหน่วยแผนที่ เป็นกลุ่มชุดดิน (62 กลุ่ม) 
ด าเนินการแล้วเสร็จในทุกจังหวัด และในปีงบประมาณ 2554 ได้เริ่มโครงการ “การปรับฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินเบื้องต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี” โดยจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินในระดับชุดดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 ซึ่งเป็นหน่วยการจ าแนกที่มีความเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ปฐพีวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งผลจากการด าเนินงานในครั้งนี้ ได้น ามาใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับปรับปรุงข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดิน และจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย 

ในการจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทยในครั้งนี้  ได้ใช้
ฐานข้อมูลที่ได้จากการส ารวจดินในช่วงปี พ.ศ. 2547-2554 ซึ่งได้จัดหมวดหมู่ลักษณะและสมบัติดินที่มี
ศักยภาพคล้ายคลึงกันในด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชที่ปลูกได้ 62 กลุ่มชุดดิน 
โดยแบ่งตามสภาพพ้ืนที่ที่พบได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

1) ดินบริเวณพ้ืนที่ราบ ราบลุ่มหรือพ้ืนที่น้ าขัง (Lowland soils with Aquic condition) 
หมายถึง ดินที่พบในบริเวณท่ีราบหรือที่ราบลุ่ม มีภูมิสัณฐานแบบที่ราบตะกอนน้ าพา 

ลานตะพักล าน้ า ที่ราบระหว่างเนินเขา หุบเขา รวมถึงพ้ืนที่ชะวากทะเล ซึ่งในช่วงฤดูฝนมีน้ าแช่ขังแฉะ 
หรือมีระดับน้ าใต้ดินอยู่ใกล้ผิวดินเป็นเวลานาน สภาพการระบายน้ าของดินมีการระบายน้ า  
ค่อนข้างเลว เลว ไปจนถึงเลวมาก ดินมีจุดประสีตลอดหน้าตัดดิน  สีพ้ืนเป็นสีเทาหรือเทาอ่อน  
ที่แสดงถึงการมีน้ าแช่ขังในหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัดมากไปจนถึงเป็นด่างปานกลาง 
มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่ าถึงสูง ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน 
ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 57-59 

2) ดินบริเวณพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินแห้ง (Upland soils with Ustic moisture regime) 
หมายถึง ดินที่พบในบริเวณพ้ืนที่ดอน ดินจะแห้งติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน หรือถ้าไม่

ติดต่อกัน ดินจะแห้งเกินกว่า 90 วัน ในรอบปี การเพาะปลูกพืชจะท าได้เฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นการ
ท าการเกษตรแบบอาศัยน้ าฝน (rainfed agriculture) เขตดินแห้งในที่นี้ จึงหมายถึงดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
ของประเทศ ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกและการกระจายตัวดี เช่น ภาคตะวันออกและภาคใต้ 
สภาพพ้ืนที่มีตั้งแต่ราบเรียบ ลูกคลื่น เนินเขา จนถึงภูเขา มี  ภูมิสัณฐานแบบที่ราบตะกอนน้ าพา  
ลานตะพักล าน้ า ที่ราบระหว่างเนิน เนินเขา วัตถุต้นก าเนิดดินมีหลายประเภท ทั้งจากตะกอนน้ า  
และการผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก จากหินชนิดต่างๆ มีระดับน้ าใต้ดิน 
อยู่ลึกกว่า 2 เมตร สภาพการระบายน้ าของดินมีการระบายน้ าดีปานกลาง ดี ไปจนถึงดีมากเกินไป  
ดินมีสีด า น้ าตาล เหลือง แดง ขาว และอาจพบจุดประสีเล็กน้อย ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัด
จนถึงเป็นด่างปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่ าถึงสูง ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิด
ของวัตถุต้นก าเนิดดิน ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 28 29 30 31 33 35 36 37 38 40 41 44 46 47 
48 49 52 54 55 56 60 และ 61 

3) ดินบริเวณพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้น (Upland soils with Udic moisture regime) 
หมายถึง ดินที่พบในบริเวณพ้ืนที่ดอน ดินจะไม่แห้งยาวนานรวมแล้วไม่เกินกว่า 90 วัน 

ในรอบปี ส่วนใหญ่จึงเป็นบริเวณพ้ืนที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ ที่มีฝนตกชุก มีการกระจายของฝนดี 
สภาพพ้ืนที่มีตั้งแต่ราบเรียบ ลูกคลื่น เนินเขา จนถึงภูเขา มีภูมิสัณฐานแบบที่ราบตะกอนน้ าพา  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ลานตะพักล าน้ า ที่ราบระหว่างเนิน เนินเขา วัตถุต้นก าเนิดดินมีหลายประเภท ทั้งจากตะกอนน้ าและ
การผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก จากหินชนิดต่างๆ มีระดับน้ าใต้ดินอยู่
ลึกกว่า 2 เมตร สภาพการระบายน้ าของดินมีการระบายน้ าดีปานกลาง ดี ไปจนถึงดีมากเกินไป ดินมีสี
เทา น้ าตาล เหลือง แดง อาจพบจุดประสีเล็กน้อย ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัดจนถึงเป็นกลาง 
มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับค่อนข้างต่ า ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน 
ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 26 27 32 34 39 42 43 45 50 51 และ 53 

4) ดินบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  

ดินที่พบบริเวณดังกล่าวมีทั้ งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหินหรือ  
พ้ืนโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
หรือป่าดงดิบชื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 

 

 2.1.2 ความเหมาะสมของดิน (soil suitability) ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 การประเมินความเหมาะสมของดินระยะเริ่มแรกเป็นการจัดท าข้อมูลความเหมาะสมของ

ที่ดินตามชั้นสมรรถนะในการเกษตร พ.ศ. 2514 โดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่ดิน “The Kingdom of 
Thailand General Soil Map” มาตราส่วน 1:1,250,000 ซึ่ งมีหน่ วยจ าแนกดินระบบประจ าชาติ 
(National Soil Classification System) ได้แบ่งหน่วยแผนที่ตามความสามารถในการเพาะปลูกพืช
ออกเป็น 9 หน่วย โดยหน่วยที่ 1-3 มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว หน่วยที่ 4-5 มีความเหมาะสมใน
การปลูกข้าวและพืชไร่ หน่วยที่ 6-7 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และหน่วยที่ 8-9 ไม่มีความ
เหมาะสมในการปลูกพืช 

ต่อมาในการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 
17 ที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการน าเสนอข้อมูลความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช  
โดยใช้ข้อมูลที่มาจากสภาพภูมิอากาศ สภาพพ้ืนที่ สัณฐานวิทยา ลักษณะและสมบัติทางด้านกายภาพ 
เคมี แร่วิทยา และระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ร่วมกับแผนที่ General Soils Map of Thailand 
มาตราส่วน 1:1,200,000 ที่มีฐานข้อมูลทรัพยากรดินจากแผนที่ดินมาตราส่วน 1:100,000 พบว่า 
พ้ืนที่ร้อยละ 53 มีความเหมาะสมส าหรับท าการเกษตร ประกอบด้วย  1) มีความเหมาะสมส าหรับ 
ท านาร้อยละ 26  2) เหมาะสมส าหรับพืชไร่ทั่วๆ ไปร้อยละ 21  3) เหมาะสมส าหรับไม้ยืนต้นในเขตฝนตกชุก 
ร้อยละ 5  4) พ้ืนที่โดยทั่วไปที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชต่างๆ แต่อาจน ามาใช้ส าหรับการปลูกพืช 
บางอย่างได้ เมื่อมีมาตรการที่เหมาะสมร้อยละ 15 และ 5) พ้ืนที่ที่ควรสงวนเป็นป่าต้นน้ าล าธาร 
บริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงชันร้อยละ 31  

ในปี พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาที่ดินได้จ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ   
โดยใช้เกณฑ์การจ าแนกตามคู่มือการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เอกสารวิชาการ เล่มที่ 453 กองส ารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะจ าแนกความเหมาะสมได้ 5 ชั้น 
ประกอบด้วย 

- ชั้นความเหมาะสมที่ 1 เป็นชั้นที่ดินมีความเหมาะสมดีมาก (soil very well suited) 
- ชั้นความเหมาะสมที่ 2 เป็นชั้นที่ดินมีความเหมาะสมดี (soil well suited) 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ปลูกระหว่างแถวไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ได้แก่ สับปะรด ซึ่งจะปลูกระหว่างแถวยางพาราที่มีอายุยังน้อย 
ส าหรับไม้ผลและไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคใต้และภาคตะวันออก ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ลางสาด ลองกอง มะพร้าว ยางพารา และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 

ส าหรับความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดินเขตดินแห้งและเขต 
ดินชื้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1) ดินดอนเขตแห้งแล้งที่โดยทั่วไปเหมาะส าหรับพืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 
ดินในบริเวณนี้เป็นดินลึกปานกลางถึงดินลึกมาก มีกลุ่มเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือ  

ดินเหนียว สีแดง สีน้ าตาล หรือสีเหลือง ดินมีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ดินเป็นกรดถึงด่าง     
ปานกลาง ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึก พ้ืนที่ที่มีความลาดชันอาจมีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของดิน   
ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่ าเป็นส่วนใหญ่ พ้ืนที่นี้เหมาะส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชไร่ 
ไม้ผล และไม้ยืนต้น โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่มากท่ีสุด และภาคใต้มีเนื้อที่น้อยที่สุด  

2.2) ดินดอนในเขตดินแห้งที่โดยทั่วไปไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล
และไม้ยืนต้น 

ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินปัญหา เช่น ดินทราย และดินตื้น พื้นที่นี้หากน ามาใช้
ต้องมีการจัดการดินที่ดีเป็นพิเศษ ถ้าหากไม่ต้องมีการจัดการมาก ควรเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับ
สภาพดิน เช่น ใช้ท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกไม้โตเร็วชนิดต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งดินนี้จะไม่ค่อย
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากท่ีสุด และภาคตะวันออก
พบน้อยที่สุด  

2.3) ดินดอนในเขตดินชื้นที่โดยทั่วไปเหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 
ลักษณะดินโดยทั่วๆ ไปคล้ายกับดินในเขตดินแห้ง แต่ดินมีความชื้นสูงและอยู่

เป็นระยะเวลานานกว่า โดยทั่วๆ ไปเฉลี่ยแล้วดินจะมีความชื้นไม่น้อยกว่า 6 เดือนในรอบปี การปลูก
พืชไร่ควรเลือกชนิดพืชให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ มิฉะนั้นผลผลิตจะเสียหายเนื่องจากปริมาณและ
การแพร่กระจายของฝน ส าหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่ปลูกได้ดี ได้แก่ เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด 
มังคุด ยางพารา และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น ซึ่งดินนี้เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชต่างๆ โดยภาคใต้มีเนื้อ
ที่มากท่ีสุด และภาคกลางมีเนื้อท่ีน้อยที่สุด  

2.4) ดินดอนในเขตดินชื้นที่โดยทั่วไปไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล 
และไม้ยืนต้น 

ดินที่พบในบริเวณเหล่านี้จัดเป็นดินปัญหา ได้แก่ ดินทรายและดินตื้น ถ้าจะใช้
ประโยชน์ต้องมีการจัดการดินที่ดีเป็นพิเศษ ซึ่งดินนี้ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และ    
ไม้ยืนต้น โดยภาคใต้มีเนื้อที่มากท่ีสุด และภาคกลางมีเนื้อท่ีน้อยที่สุด  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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   - มันส าปะหลัง มีเนื้อที่ประมาณ 14.38 ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่
เพาะปลูกมากที่สุด แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี  รองลงมา
ได้แก่ ภาคเหนือ แหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญ คือ จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ และใน
ภาคตะวันออก แหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญ คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
   - ข้าวโพด มีเนื้อที่ประมาณ 7.80 ล้านไร่ โดยภาคเหนือมีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด 
แห ล่ ง เพ าะป ลู กที่ ส าคัญ  คื อ  จั งห วั ด เพ ชรบู รณ์  เชี ย งราย  และน่ าน  รองล งม าได้ แ ก่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดเลย  ชัยภูมิ และนครราชสีมา  
และในภาคกลาง แหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญ คือ จังหวัดสระบุรี กาญจนบุรี และลพบุรี 
  (3) พ้ืนที่ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 42,868,837 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.37 ของเนื้อที่ประเทศ 
ภาคใต้ เป็นภาคที่ มี เนื้ อที่ ไม้ยืนต้นมากที่ สุ ด  จ านวน 22,727,585 ไร่  รองลงมาได้แก่  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 9,834,459 ไร่ และภาคกลางเป็นภาคที่มีเนื้อที่ไม้ยืนต้นน้อยที่สุด มีเนื้อที่ 
1,777,274 ไร่ โดยมีไม้ยืนต้นที่ส าคัญ ดังนี้ 
   - ยางพารา มีเนื้อที่ประมาณ 30.44 ล้านไร่ โดยภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด 
แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช รองลงมาได้แก่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี และเลย และในภาค
ตะวันออก แหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญ คือ จังหวัดระยอง จันทบุรี และฉะเชิงเทรา 
   - ปาล์มน้ ามัน มีเนื้อที่ประมาณ 6.19 ล้านไร่ โดยภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด 
แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกระบี่ รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออก 
แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดชลบุรี ตราด และระยอง และในภาคกลาง แหล่งเพาะปลูกที่
ส าคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี 
   - ยูคาลิปตัส มีเนื้อที่ประมาณ 3.93 ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่
เพาะปลูกมากที่สุด แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และบุรีรัมย์ รองลงมา
ได้แก่ ภาคตะวันออก แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา และใน
ภาคกลาง แหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญ คือ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี 
  (4) พ้ืนที่ไม้ผล มีเนื้อที่ 10,298,430 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของเนื้อที่ประเทศ 
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีเนื้อที่ไม้ผลมากที่สุด จ านวน 3,455,511 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ มีเนื้อที่ 
2,061,557 ไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มี เนื้อที่ไม้ผลน้อยที่สุด มีเนื้อที่ 966,435 ไร่ 
โดยมีไม้ผลที่ส าคัญ ดังนี้ 
   - ไม้ผลผสม มีเนื้อที่ประมาณ 2.90 ล้านไร่ โดยภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด 
แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดชุมพร นราธิวาส และยะลา รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง แหล่ง
เพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร และในภาคเหนือ แหล่งเพาะปลูก
ที่ส าคัญ คือ จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่ และตาก 
   - ล าไย มีเนื้อที่ประมาณ 1.86 ล้านไร่ โดยภาคเหนือ มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด 
แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และเชียงราย รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออก 
แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี และสระแก้ว และในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่ง
เพาะปลูกท่ีส าคัญ คือ จังหวัดเลย 
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   - มะพร้าว มีเนื้อที่ประมาณ 1.25 ล้านไร่ โดยภาคกลาง มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด 
แหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และสมุทรสงคราม รองลงมาได้แก่ภาคใต้ 
แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร และในภาคตะวันออก 
คือ จังหวัดชลบุรี ตราด และระยอง  
  (5) พ้ืนที่พืชไร่หมุนเวียน มีเนื้อที่ 4,333,190 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35 ของเนื้อที่
ประเทศ โดยเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ กะหล่ าปลี บนที่สูง ซึ่งจะมีการพัก
แปลงปลูกไว้ 3-6 ปี เพ่ือให้พ้ืนดินฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ จึงจะย้อนกลับมาท าการเพาะปลูกใหม่ 
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีการปลูกพืชไร่หมุนเวียนมากที่สุด มีเนื้อที่ 4,328,655 ไร่ รองลงมาได้แก่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 4,427 ไร่ และภาคกลาง มีเนื้อที่ 108 ไร่ 
  (6) พ้ืนที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มี เนื้อที่ 2,680,772 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.84  
ของเนื้อที่ประเทศ ภาคกลางเป็นภาคที่ มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามากที่สุด มีเนื้อที่ 1,193,033 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออก มีเนื้อที่ 789,431 ไร่ และภาคเหนือเป็นภาคที่มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
น้อยที่สุด มีเนื้อที ่82,898 ไร่  
  (7) พ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ า และพ้ืนที่
เกษตรผสมผสาน มีเนื้อที่ 1,916,371 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 ของเนื้อที่ประเทศ ภาคกลางเป็นภาค
ที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ มากที่สุด มีเนื้อที่ 740,683 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีเนื้อที่ 552,290 ไร่ และภาคใต้เป็นภาคที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ น้อยที่สุด มีเนื้อที่ 33,610 ไร่ 
 3) พ้ืนที่ป่าไม้ 
 พ้ืนที่ป่าไม้ เป็นประเภทการใช้ที่ดินที่มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 2 โดยจากการส ารวจ พ.ศ. 2558 
– 2559 พบว่า มีเนื้อที่ 105,846,356 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.00 ของเนื้อที่ประเทศ ในภาคเหนือมี
พ้ืนที่ป่ าไม้มากที่สุด จ านวน  55,540,824 ไร่ รองลงมาได้แก่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 
18,467,743 ไร่ และภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ป่าไม้น้อยที่สุด มีเนื้อที ่4,856,741 ไร่ 
 4) พ้ืนที่แหล่งน้ า 
 พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 9,181,526 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของเนื้อที่ประเทศ พบว่าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่แหล่งน้ ามากที่สุด มีเนื้อที่ 3,685,570 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ มีเนื้อที่ 
1,787,301 ไร่ และภาคตะวันออกมีพ้ืนที่แหล่งน้ าน้อยที่สุด มีเนื้อที ่609,751 ไร่ 
 5) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด หมายถึง ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ไม้ละเมาะ เหมือง ที่ทิ้งขยะ นาเกลือ หาดทราย 
และพ้ืนที่ถม มีเนื้อที่ 10,060,832 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13 ของเนื้อที่ประเทศ พบว่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมากที่สุด มีเนื้อที่ 4,762,649 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ  
มีเนื้อท่ี 1,639,551 ไร่ และภาคตะวันออกมีพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดน้อยที่สุด มีเนื้อที ่847,524 ไร่ 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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   - มะพร้าว มีเนื้อที่ประมาณ 1.25 ล้านไร่ โดยภาคกลาง มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด 
แหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และสมุทรสงคราม รองลงมาได้แก่ภาคใต้ 
แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร และในภาคตะวันออก 
คือ จังหวัดชลบุรี ตราด และระยอง  
  (5) พ้ืนที่พืชไร่หมุนเวียน มีเนื้อที่ 4,333,190 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35 ของเนื้อที่
ประเทศ โดยเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ กะหล่ าปลี บนที่สูง ซึ่งจะมีการพัก
แปลงปลูกไว้ 3-6 ปี เพ่ือให้พ้ืนดินฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ จึงจะย้อนกลับมาท าการเพาะปลูกใหม่ 
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีการปลูกพืชไร่หมุนเวียนมากที่สุด มีเนื้อที่ 4,328,655 ไร่ รองลงมาได้แก่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 4,427 ไร่ และภาคกลาง มีเนื้อที่ 108 ไร่ 
  (6) พ้ืนที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มี เนื้อที่ 2,680,772 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.84  
ของเนื้อที่ประเทศ ภาคกลางเป็นภาคที่ มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามากที่สุด มีเนื้อที่ 1,193,033 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออก มีเนื้อที่ 789,431 ไร่ และภาคเหนือเป็นภาคที่มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
น้อยที่สุด มีเนื้อที ่82,898 ไร่  
  (7) พ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ า และพ้ืนที่
เกษตรผสมผสาน มีเนื้อที่ 1,916,371 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 ของเนื้อที่ประเทศ ภาคกลางเป็นภาค
ที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ มากที่สุด มีเนื้อที่ 740,683 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีเนื้อที่ 552,290 ไร่ และภาคใต้เป็นภาคที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ น้อยที่สุด มีเนื้อที่ 33,610 ไร่ 
 3) พ้ืนที่ป่าไม้ 
 พ้ืนที่ป่าไม้ เป็นประเภทการใช้ที่ดินที่มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 2 โดยจากการส ารวจ พ.ศ. 2558 
– 2559 พบว่า มีเนื้อที่ 105,846,356 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.00 ของเนื้อที่ประเทศ ในภาคเหนือมี
พ้ืนที่ป่ าไม้มากที่สุด จ านวน  55,540,824 ไร่ รองลงมาได้แก่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 
18,467,743 ไร่ และภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ป่าไม้น้อยที่สุด มีเนื้อที ่4,856,741 ไร่ 
 4) พ้ืนที่แหล่งน้ า 
 พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 9,181,526 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของเนื้อที่ประเทศ พบว่าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่แหล่งน้ ามากที่สุด มีเนื้อที่ 3,685,570 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ มีเนื้อที่ 
1,787,301 ไร่ และภาคตะวันออกมีพ้ืนที่แหล่งน้ าน้อยที่สุด มีเนื้อที ่609,751 ไร่ 
 5) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด หมายถึง ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ไม้ละเมาะ เหมือง ที่ทิ้งขยะ นาเกลือ หาดทราย 
และพ้ืนที่ถม มีเนื้อที่ 10,060,832 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13 ของเนื้อที่ประเทศ พบว่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมากที่สุด มีเนื้อที่ 4,762,649 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ  
มีเนื้อท่ี 1,639,551 ไร่ และภาคตะวันออกมีพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดน้อยที่สุด มีเนื้อที ่847,524 ไร่ 
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ตารางที่ 1  การใช้ที่ดินของประเทศไทยรายภาค พ.ศ. 2558-2559 
 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของเนื้อที่

ประเทศ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต ้ รวม 

 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  4,109,747 5,737,864 4,374,598 1,781,508 1,915,267 17,918,984 5.59 

 พื้นที่เกษตรกรรม  43,108,066 72,880,137 21,340,815 13,392,288 26,967,883 177,689,189 55.42 

 นาร้าง  77,472 372,095 132,306 101,663 349,550 1,033,086 0.32 
 นา  16,987,130 43,939,799 8,459,898 2,648,354 1,299,644 73,334,825 22.87 
 พืชไร่  14,299,652 17,063,771 7,085,102 2,747,765 27,388 41,223,678 12.86 
 ไม้ยืนต้น  3,416,986 9,834,459 1,777,274 5,112,533 22,727,585 42,868,837 13.37 
 ไม้ผล  3,455,511 966,435 1,952,411 1,862,516 2,061,557 10,298,430 3.21 
 พืชไร่หมุนเวียน  4,328,655 4,427 108 - - 4,333,190 1.35 
 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  82,898 146,861 1,193,033 789,431 468,549 2,680,772 0.84 
 อื่นๆ (พืชสวน, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, พืชน้ า)  459,762 552,290 740,683 130,026 33,610 1,916,371 0.6 

 พื้นที่ป่าไม้  55,540,824 18,467,743 14,634,129 4,856,741 12,346,919 105,846,356 33 

 ป่าสมบูรณ์  53,270,089 14,920,735 14,282,211 4,615,066 11,563,648 98,651,749 30.76 
 ป่ารอสภาพฟื้นฟ ู 2,270,735 3,547,008 351,918 241,675 783,271 7,194,607 2.24 

 พื้นที่แหล่งน้ า  1,629,492 3,685,570 1,469,412 609,751 1,787,301 9,181,526 2.86 

 พื้นที่เบ็ดเตล็ด  1,639,551 4,762,649 1,631,486 847,524 1,179,622 10,060,832 3.13 

 พื้นที่ทิ้งร้าง  1,220,616 3,514,349 1,142,114 640,702 770,860 7,288,641 2.27 
 พื้นที่ลุ่ม  203,235 760,541 194,829 109,276 238,516 1,506,397 0.47 
 อื่นๆ (เหมืองแร่, บ่อลูกรัง, บ่อทราย)  215,700 487,759 294,543 97,546 170,246 1,265,794 0.39 

รวม 106,027,680 105,533,963 43,450,440 21,487,812 44,196,992 320,696,887 100 
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 2.2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดิน 
 จากการจัดท าแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในช่วง พ.ศ. 2549-2559 ซึ่งแผนที่
สภาพการใช้ที่ดินใน พ.ศ. 2549 ได้จัดท าจากข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงเลขของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นแผนที่ฐานร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง เช่น ดาวเทียมไทยโชติ ดาวเทียม
สปอต (SPOT) จากส านักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และข้อมูลจาก 
ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น LANDSAT 8 ระบบโอเพอร์เรชันแนล แลน อิมเมเจอร์ 
(LANDSAT8 Operational Land Imager : OLI) มาช่วยท าการปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของ
ประเทศมาตราส่วน 1:25,000 โดยชุดแรกใช้เวลาด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2549-2550) หลังจากนั้นมี
การปรับปรุงเป็นช่วงเวลา เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของประเทศไทย อีกจ านวน 3 
ชุดข้อมูล คือ พ.ศ. 2551-2552 พ.ศ. 2553-2556 และ พ.ศ. 2558-2559 (ภาพที่ 4 และตารางที่ 2) 

 

 
 
ภาพที่ 4  การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย 
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ตารางที่ 2  การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. 2549–2550, 2551–2552, 2553–2556, และ 2558–2559 
 

 
ที่มา: ค านวณด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และท าการถ่วงน้ าหนักกับเนื้อที่ (ไร่) จากกรมการปกครองรายจังหวัด 

ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) เพิ่ม-ลด (%) เพิ่ม-ลด (%) เพิ่ม-ลด (%) การเปลี่ยนแปลง (ไร่) 
ปี 49-50 ปี 51-52 ปี 53-56 ปี 58-59 ปี 49-50/51-52 ปี 49-50/53-56 ปี 49-50/58-59 ปี 49-50/58-59 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 14,842,513 15,111,800 16,521,933 17,918,984 +1.81 +11.31 +20.03 +3,076,471 
พื้นที่เกษตรกรรม 168,887,202 171,585,556 174,306,042 177,689,189 +1.60 +3.21 +5.21 +8,801,987 

พื้นที่นา 79,469,819 79,960,276 77,107,350 74,367,911 +0.62 -2.97 -6.42 -5,101,908 
พืชไร่ 39,992,291 38,679,371 40,712,712 41,223,678 -3.28 +1.80 +3.08 +1,231,387 
ไม้ยืนต้น 29,837,842 32,464,276 36,432,545 42,868,837 +8.80 +22.10 +43.67 +13,030,995 
ไม้ผล 12,773,584 12,526,963 11,225,594 10,298,430 -1.93 -12.12 -19.38 -2,475,154 
พืชไร่หมุนเวียน 2,818,185 3,607,916 4,040,856 4,333,190 +28.02 +43.39 +53.76 +1,515,005 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2,677,627 2,694,372 2,904,827 2,680,772 +0.63 +8.49 +0.12 +3,145 
อื่นๆ (พืชสวน , ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์, พืชน้ า)  1,317,854 1,652,382 1,882,158 1,916,371 +25.38 +42.82 +45.42 +598,517 

พื้นที่ป่าไม้ 117,502,287 113,170,136 109,260,949 105,846,356 -3.69 -7.01 -9.92 -11,655,931 
พื้นที่แหล่งน้้า 7,933,415 8,812,352 8,982,751 9,181,526 +11.08 +13.23 +15.73 +1,248,111 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 11,531,470 12,017,043 11,625,212 10,060,832 +4.21 +0.81 -12.75 -1,470,638 

รวม 320,696,887 320,696,887 320,696,887 320,696,887 - - - - 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินเมื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2549-2550 
และ ปี พ.ศ. 2558-2559 โดยเมื่อพิจารณาพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินมีดังนี้  

1) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 3.08 ล้านไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.73  
โดยพบว่าภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่เพ่ิมมากขึ้นมากที่สุด แต่ในภาคตะวันออกแม้จะมีเนื้อที่
เพ่ิมขึ้นน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างของภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2549 
พบว่ามีพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมมากขึ้นเป็นอันดับสองรองจากภาคกลาง เนื่องมาจาก 
การขยายตัวของที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม 

2) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น ประมาณ 8.80 ล้านไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.21 ของ
เนื้อท่ีเดิม โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมแบบต่างๆ พบว่า 
  (1) พ้ืนที่นาข้าว รวมทั้งนาร้างและนาข้าว มีเนื้อที่ลดลง ประมาณ 5.10 ล้านไร่ หรือ
ลดลงร้อยละ 6.42 ของเนื้อที่เดิม โดยพบว่าพ้ืนที่นาข้าวในปี พ.ศ. 2549-2550 มีการเปลี่ยนแปลง
เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ในปี พ.ศ. 2558-2559 เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเป็น 
พ้ืนที่ไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค 
พบว่าภาคใต้ พ้ืนที่นาข้าวลดลงมากที่สุด โดยเปลี่ยนไปเป็น พ้ืนที่ ไม้ยืนต้น รองลงมาไ ด้แก่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าพ้ืนที่นาข้าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพืชไร่ ไม้ยืนต้น และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
ในขณะที่ภาคกลางพบว่าพ้ืนที่นาข้าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพืชไร่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  
และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ภาคตะวันออก พ้ืนที่นาข้าวเปลี่ยนไปเป็นไม้ยืนต้น พืชไร่ และสถานที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ภาคเหนือ พื้นที่นาข้าวเปลี่ยนไปเป็นพืชไร่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
  (2) พ้ืนที่พืชไร่ ในภาพรวมมีเนื้อที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 1.23 ล้านไร่ หรือเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
3.08 ของเนื้อที่เดิม โดยพบว่า เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนที่นาข้าวในปี พ.ศ. 2549-2550 มากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส ตามล าดับ 
เนื่องมาจากการปลูกทดแทนไม้ยืนต้นที่ถูกตัดหรือหมดอายุการใช้งาน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค
พบว่าพ้ืนที่ภาคเหนือมีพ้ืนที่พืชไร่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ้นมาจากพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่นาข้าว และ
พ้ืนที่ไร่หมุนเวียน พ้ืนที่ภาคกลางมีพ้ืนที่พืชไร่เพ่ิมขึ้นรองลงมา โดยเพ่ิมมาจากพ้ืนที่นาข้าวในปี พ.ศ. 
2549-2550 มากที่สุด รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ เบ็ดเตล็ด และพ้ืนที่ป่า ตามล าดับ ส าหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้มีพ้ืนที่พืชไร่ลดลง 
  (3) พ้ืนที่ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 13.03 ล้านไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 43.67 ของ
เนื้อที่เดิม โดยพบว่าเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนที่พืชไร่มากที่สุด รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนที่นา
ข้าว และพ้ืนที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2549-2550 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นมากที่สุด โดยเพ่ิมมาจากพ้ืนที่พืชไร่ รองลงมาได้แก่พ้ืนที่      
นาข้าว และพ้ืนที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2549-2550 ตามล าดับ รองลงมาได้แก่ ภาคใต้มีพ้ืนที่ไม้ยืนต้น
เพ่ิมขึ้นเป็นอันดับสอง โดยเพ่ิมข้ึนมาจากพ้ืนที่นาข้าว พื้นที่ป่าไม้ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 2549-
2550 ตามล าดับ ภาคเหนือ พ้ืนที่ไม้ยืนต้นเพ่ิมมาจากพ้ืนที่พืชไร่ พื้นที่ป่าไม้ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดในปี 
พ.ศ. 2549-2550 ตามล าดับ ภาคตะวันออก พ้ืนที่ไม้ยืนต้นเพ่ิมมาจากพ้ืนที่พืชไร่ พ้ืนที่ไม้ผล และ
พ้ืนที่นาข้าวในปี พ.ศ. 2549-2550 ตามล าดับ ในขณะที่ภาคกลางเพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด โดยเพ่ิมมาจาก
พ้ืนที่พืชไร่ พ้ืนที่ไม้ผล และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 2549-2550 ตามล าดับ  
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 ปัจจัยท่ีท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดิน 
 1) ปัจจัยทางกายภาพ เช่น ลักษณะดิน ภูมิประเทศ โครงการชลประทาน ที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือแหล่งรับซื้อเป็นต้น โดยพบว่าปัจจัยทางกายภาพจะเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการ
ใช้ที่ดินในประเภทต่างๆ เช่น ในพ้ืนที่ราบลุ่ม มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน มักจะมีการใช้ที่ดินเป็นนาข้าว 
ในขณะที่พ้ืนที่ดินดอน จะมีการใช้ที่ดินหลากหลายประเภทกว่า หรือในพ้ืนที่มีเขตชลประทานท าให้มี
ปริมาณน้ าเพ่ิมมากขึ้น หรือสามารถมีระยะเวลาการใช้น้ าเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สามารถผลิตพืชได้เพ่ิม
มากขึ้น หรือสามารถเลือกชนิดพืชได้มากขึ้น ในกรณีพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตเกษตรกรรม ก็มักจะมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือผลิตผลผลิตเพ่ือป้อนโรงงานหรือแหล่งรับซื้อ เป็นต้น  
 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น จ านวนประชากร นโยบายการส่งเสริมของรัฐ ราคา
ผลผลิต และสภาวะตลาดภายในและนอกประเทศ โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมหลักที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน คือ นโยบายการส่งเสริมของรัฐ ราคาผลผลิต และสภาวะตลาดภายใน
และนอกประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  (1) จ านวนประชากร จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2561) พบว่าจ านวน
ประชากรของประเทศเพ่ิมขึ้นจาก 63.04 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 65.93 ล้านคน ในปี พ.ศ. 
2559 ท าให้มีการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรมากกว่าภาคอ่ืนๆ รวมทั้งการขยาย
พ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ท ากินและรายได้ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) 
  (2) นโยบายการส่งเสริมของรัฐ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็น
แผนปฏิบัติการฯ ในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาประเทศของภาครัฐ เนื่องจากต้องมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงท าให้เกิดโครงการ
พัฒนาต่างๆ ขึ้นมากมาย ที่ส่ งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน และการใช้ที่ดิน
ภายในประเทศ  
   (2.1) โครงการส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน  ท าให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกส าหรับ               
มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน เพ่ือป้อนโรงงานผลิตเอทานอล รวมถึงปาล์มน้ ามันเพ่ือผลิตไบโอดีเซล ส่งผลให้
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ผลิตมันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
และปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้น 
   (2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  เน้นด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ งจะมีการสร้างระบบ
สาธารณูปโภค ระบบขนส่งต่างๆ เช่น ถนน และรถไฟความเร็วสูง จึงส่งผลให้มีการขยายตัวของชุมชุน
ตามแนวถนน และเส้นทางคมนาคมที่มีเพ่ิมข้ึน   
   (2.3) โครงการปลูกยางพาราในพ้ืนที่แห่งใหม่ เป้าหมาย 1,000,000 ไร่ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
300,000 ไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 700,000 ไร่ (ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, 2546) 
จึงท าให้พ้ืนที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ในระหว่างช่วงปี 
พ.ศ. 2550-2552   
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   (2.4) โครงการประกันราคา และโครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง
มาตรการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ท าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการผลิตสินค้า
เกษตรชนิดนั้นๆ ดีกว่าการน าไปจ าหน่ายโดยตรง ซึ่งสามารถลดความเส่ียงจากการผลิตทาง
การเกษตรให้กับเกษตรกร จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรตัดสินใจผลิตพืชอยู่ในโครงการรับประกันราคา 
หรือรับจ าน าเพ่ิมข้ึนได้ 
  (3) แนวโน้มของราคา และสภาวะตลาดภายในและต่างประเทศ พบว่าเมื่อมีความ
ต้องการผลผลิตในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะส่งผลให้ราคาของผลผลิตสูงขึ้น 
เกษตรกรจึงตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าชนิดนั้นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งพบได้มากในกรณีของพืชไร่อายุสั้น เช่น 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง และอ้อย เนื่องจากมีความต้องการปัจจัยทางกายภาพคล้ายคลึงกัน 
ท าให้สามารถสลับเปลี่ยนชนิดพืชได้ 
 2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน 
 จากการจ าแนกกลุ่มชุดดินทั้ ง 62 กลุ่มนั้น  สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ         
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) ได้แก่ กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม และกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอน ซึ่งการใช้ที่ดิน
เพ่ือการเกษตรส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับสมบัติของดิน โดยเมื่อท าการซ้อนทับข้อมูลแผนที่กลุ่ม
ชุดดินกับแผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2558-2559 พบว่ามีการใช้ที่ดินตามกลุ่มชุดดินดังนี้ 
 1) กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม คือ ดินที่พบในบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม การระบายน้ าของดินไม่ดี มักมี
น้ าแช่ขังในฤดูฝน จึงไม่เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 -25 และ 
57-59 จึงมีการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นา ร้อยละ 64.42 ของเนื้อที่กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 
รองลงมาพบว่ามีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ 6.45 ของเนื้อที่กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 
โดยมีพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นในกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่มมากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ที่ปลูก 
คือ ปาล์มน้ ามัน โดยเปลี่ยนมาจากพ้ืนที่นาในที่ราบลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ที่ดินเป็น พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างในกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่เป็นอันดับ 3 หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 5.97 
ของเนื้อที่กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม โดยพบว่าบริเวณภาคกลางมีพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างใน 
กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ ราบลุ่มมากที่สุด เนื่องจากชุมชนในสมัยโบราณนิยมสร้างบริเวณที่ราบลุ่ม 
ริมแม่น้ า เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ และยังสะดวกต่อการคมนาคมที่ใช้แม่น้ าเป็นเส้นทางหลัก 
ต่อมามีการสร้างถนนขึ้นมาทดแทน แต่ก็ยังใช้ส าหรับเชื่อมต่อบริเวณชุมชนอยู่ จึงมีการปรับเปลี่ยน
การคมนาคมหลักจากทางน้ ามาเป็นทางบก โดยการขยายตัวของชุมชนในยุคใหม่จึงขยายตัวไปตาม
ถนนทดแทนพ้ืนที่ราบลุ่มริมแม่น้ า 
 2) กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอน คือ ดินที่ไม่มีน้ าแช่ขังพบบริเวณที่เป็นเนิน มีการระบายน้ าดี 
สภาพพ้ืนที่อาจเป็นพ้ืนที่ราบเรียบ เป็นลูกคลื่น หรือเนินเขา ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น  
ซึ่งต้องการน้ าน้อย ไม่มีน้ าแช่ขัง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก ่
   (1) ดินในพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 27 32 34 39 42 43 45 
50 51 และ 53 ซึ่งพบในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เนื่องจากเป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดินดอน 
กักเก็บน้ าได้น้อย อาจจะมีปัญหาขาดแคลนน้ าได้ในฤดูแล้ง แต่ก็ยังมีความชื้นในดินที่พอเหมาะส าหรับ
ปลูกพืชที่ต้องการความชื้นได้ เช่น ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น โดยมีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น  
มากที่สุด ร้อยละ 73.68 ของเนื้อที่ดินในพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้นทั้งหมด ซึ่งมีพ้ืนที่ในภาค
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   (2.4) โครงการประกันราคา และโครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง
มาตรการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ท าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการผลิตสินค้า
เกษตรชนิดนั้นๆ ดีกว่าการน าไปจ าหน่ายโดยตรง ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการผลิตทาง
การเกษตรให้กับเกษตรกร จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรตัดสินใจผลิตพืชอยู่ในโครงการรับประกันราคา 
หรือรับจ าน าเพ่ิมข้ึนได้ 
  (3) แนวโน้มของราคา และสภาวะตลาดภายในและต่างประเทศ พบว่าเมื่อมีความ
ต้องการผลผลิตในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะส่งผลให้ราคาของผลผลิตสูงขึ้น 
เกษตรกรจึงตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าชนิดนั้นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งพบได้มากในกรณีของพืชไร่อายุสั้น เช่น 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง และอ้อย เนื่องจากมีความต้องการปัจจัยทางกายภาพคล้ายคลึงกัน 
ท าให้สามารถสลับเปลี่ยนชนิดพืชได้ 
 2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน 
 จากการจ าแนกกลุ่มชุดดินทั้ ง 62 กลุ่มนั้น  สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ         
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) ได้แก่ กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม และกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอน ซึ่งการใช้ที่ดิน
เพ่ือการเกษตรส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับสมบัติของดิน โดยเมื่อท าการซ้อนทับข้อมูลแผนที่กลุ่ม
ชุดดินกับแผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2558-2559 พบว่ามีการใช้ที่ดินตามกลุ่มชุดดินดังนี้ 
 1) กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม คือ ดินที่พบในบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม การระบายน้ าของดินไม่ดี มักมี
น้ าแช่ขังในฤดูฝน จึงไม่เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 -25 และ 
57-59 จึงมีการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นา ร้อยละ 64.42 ของเนื้อที่กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 
รองลงมาพบว่ามีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ 6.45 ของเนื้อที่กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 
โดยมีพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นในกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่มมากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ที่ปลูก 
คือ ปาล์มน้ ามัน โดยเปลี่ยนมาจากพ้ืนที่นาในที่ราบลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ที่ดินเป็น พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างในกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่เป็นอันดับ 3 หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 5.97 
ของเนื้อที่กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม โดยพบว่าบริเวณภาคกลางมีพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างใน 
กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ ราบลุ่มมากที่สุด เนื่องจากชุมชนในสมัยโบราณนิยมสร้างบริเวณที่ราบลุ่ม 
ริมแม่น้ า เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ และยังสะดวกต่อการคมนาคมที่ใช้แม่น้ าเป็นเส้นทางหลัก 
ต่อมามีการสร้างถนนขึ้นมาทดแทน แต่ก็ยังใช้ส าหรับเชื่อมต่อบริเวณชุมชนอยู่ จึงมีการปรับเปลี่ยน
การคมนาคมหลักจากทางน้ ามาเป็นทางบก โดยการขยายตัวของชุมชนในยุคใหม่จึงขยายตัวไปตาม
ถนนทดแทนพ้ืนที่ราบลุ่มริมแม่น้ า 
 2) กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอน คือ ดินที่ไม่มีน้ าแช่ขังพบบริเวณที่เป็นเนิน มีการระบายน้ าดี 
สภาพพ้ืนที่อาจเป็นพ้ืนที่ราบเรียบ เป็นลูกคลื่น หรือเนินเขา ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น  
ซึ่งต้องการน้ าน้อย ไม่มีน้ าแช่ขัง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก ่
   (1) ดินในพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 27 32 34 39 42 43 45 
50 51 และ 53 ซึ่งพบในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เนื่องจากเป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดินดอน 
กักเก็บน้ าได้น้อย อาจจะมีปัญหาขาดแคลนน้ าได้ในฤดูแล้ง แต่ก็ยังมีความชื้นในดินที่พอเหมาะส าหรับ
ปลูกพืชที่ต้องการความชื้นได้ เช่น ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น โดยมีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น  
มากที่สุด ร้อยละ 73.68 ของเนื้อที่ดินในพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้นทั้งหมด ซึ่งมีพ้ืนที่ในภาค
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2.3 ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย 
2.3.1 สถานการณ์ปัญหาระดับโลกที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย 

1) สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่ส าคัญ ในช่วง พ.ศ. 2558-2559 ยังเป็นปัญหาการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและน้ า แหล่งที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศ โดยสามารถสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญใน
ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) 

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน  คณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel Climate Change: 
IPCC) ได้สังเคราะห์และประมวลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่า แนวโน้ม
อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกระหว่าง ค.ศ. 1850-2012 เพ่ิมขึ้น 0.85 องศาเซลเซียส เนื่องจากอิทธิพลของ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ปริมาณน้ าฝนในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือหลังปี ค.ศ. 1901  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน การเพ่ิมขึ้นของเหตุการณ์สภาวะอากาศรุนแรงหลังปี ค.ศ. 1950        
มีจ านวนวันและคืนที่หนาวลดลง ขณะที่จ านวนวันและคืนที่ร้อนเพ่ิมขึ้นทั่วโลก ปรากฏการณ์คลื่น
ความร้อนเพ่ิมขึ้นในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และจ านวนวันฝนตก และความถี่ของ
การเกิดฝนตกหนักเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรป การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเล 
พบว่ามีการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลระหว่าง ค.ศ. 1901-2010 มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ย
ระดับน้ าทะเลโลกเท่ากับ 0.19 เนื่องจากพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90  
ถูกกักเก็บไว้ในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงของมวลน้ าแข็งทั่วโลกลดลงอย่างชัดเจน การปกคลุมของ
หิมะช่วงฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือและทวีปอาร์กติกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่าใน พ.ศ. 2557 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของโลก
เท่ากับ 35.70 พันล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 
2556 โดยประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 4 อันดับแรกของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ร้อยละ 30) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 15) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 10) และประเทศ
อินเดีย (ร้อยละ 6.50) ทั้งนี้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากท่ัวโลกในปัจจุบันลดลงจากเมื่อ 10 ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547-2557) อย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2555 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4 และลดลง
เป็นร้อยละ 1 และ ร้อยละ 0.50 ใน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุหลักของการ
ลดลงของอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาจากอัตราการเติบโตของการใช้พลังงานที่ลดลง และ
สัดส่วนการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายไปทั่วโลก ส่งผลให้มีการประชุมภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change: UNFCCC) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน  

(2) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากการรายงานของส านักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่าง
ประเทศเพ่ือการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Strategy for 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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Disaster Reduction: UNISDR) ใน ค.ศ. 2015 พบว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2005-2015)  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
ของประชาชนที่อาศัยในหลายภูมิภาค โดยมีจ านวนมากกว่า 7 แสนคนที่ต้องเสียชีวิตจากผลกระทบ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในขณะที่ 1.5 ล้านคน ได้รับบาดเจ็บ ประมาณ 23 ล้านคน ต้องสูญเสียที่
อยู่อาศัย และอีกกว่า 1.5 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 
ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ถึงแม้จะยังไม่มีรายงานข้อสรุป
ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกอาจจะเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพ่ิมข้ึนและทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะจาก
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน การเกิดภาวะภัยแล้ง วาตภัย และการเพ่ิมสูงขึ้น
ของระดับน้ าทะเล ในช่วง พ.ศ. 2558 มีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่า 150 ครั้ง ในเกือบ 
ทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยทวีปเอเชียเป็นภูมิภาคที่เกิดเหตุการณ์มากที่สุด และเป็นภูมิภาคที่มีเหตุการณ์
ที่ รุนแรงที่สุดด้วยเช่นกัน รวมทั้ งการด าเนินการเพ่ือเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติในทุกภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก  

(3) สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nation: FAO) ในรายงาน
การประเมินสถานการณ์ป่าไม้โลก พ.ศ. 2558  พบว่า ค.ศ. 2010-2015   มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 3,999 
ล้านเฮกตาร์ แบ่งเป็น ป่าไม้ธรรมชาติ (Natural Forest) 3,695 ล้านเฮกตาร์ และป่าไม้ที่ปลูกขึ้นเอง
หรือป่าปลูก (Planted Forest) 291 ล้านเฮกตาร์ โดยมีอัตราลดลงร้อยละ 0.13 ต่อปี ซึ่งพ้ืนที่ป่าที่
ลดลงส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ แต่ในทวีปเอเชียและยุโรปมีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ 
ข้อมูลของ FAO แสดงให้เห็นว่าหลายพ้ืนที่มีปัญหาบุกรุกพ้ืนที่ และสถานการณ์ของทรัพยากรป่าไม้
ก าลังอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากการลดลงของพ้ืนที่ป่า และความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ทั้งที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ เช่น การเกิดไฟป่า การรุกล้ าพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเกษตร การตัดไม้เพ่ือมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ การขาดการบริหารจัดการที่ดี หรือแม้กระทั่งการเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ยกตัวอย่างเช่น ป่าอเมซอนซึ่งเป็นป่าดงดิบที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกได้ถูกบุกรุกท าลายประมาณร้อยละ 17 ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2528-2558) และเกาะ 
สุมาตราในประเทศอินโดนีเชีย ถูกบุกรุกท าลายประมาณร้อยละ 85 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ส าหรับการ
ท าการเกษตร เป็นต้น ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งอาหารและแหล่งน้ า
ของประชากรส่วนใหญ่ ดังนั้นทั่วโลกจึงมีแนวทางในการอนุรักษ์ปกป้อง ฟ้ืนฟูป่าไม้ และส่งเสริมการ
บริหารการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรป่าไม้ การประเมินมูลค่าเพ่ือให้เห็นคุณค่า
และความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน การอนุรักษ์ป่าเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของมนุษย์ การจัดสร้างชุมชนป่าไม้เพ่ือให้ชุมชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่มีความมั่นคงท้ังทางด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ป่า การรักษาและฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่ป่า การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ าและผลิตน้ าที่สะอาด การอนุรักษ์
ป่าเพ่ือให้ป่าท าหน้าที่ในการลดภัยแล้ง น้ าท่วม และดินโคลนถล่ม การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจจาก
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การเป็นอาหาร ยา แหล่งพลังงาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  

(4) สถานการณ์ทรัพยากรน ้า สถานการณ์ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และใช้ในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น 
ปริมาณน้ าที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นผลท าให้ประชากรทั้งโลกประมาณ 1,100 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งน้ าสะอาดได้ทุกคน ในขณะที่ 2,700 ล้านคน ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกคาดว่าจะท าให้แหล่งทรัพยากรน้ าจืดและน้ าใต้ดินใน
แถบแห้งแล้งของเขตกึ่งร้อนชื้นลดลง จะท าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ า ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ 
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ  ปัญหาส าคัญของสถานการณ์น้ าในระดับ
โลกที่เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2558-2559 คือ ปัญหาภัยแล้งในหลายพ้ืนที่ แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีก
หลายพื้นท่ีที่กลับต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยที่รุนแรง   

(5) การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยอาศัยกรอบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ 15 ปี ข้างหน้า ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 17 
เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ได้แก่  
การขจัดความหิวโหย การบรรลุเป้าหมายความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการน้ าอย่างยั่งยืนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ าและสุขอนามัยที่ดีส าหรับ
ทุกคน การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และเข้าถึงและใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างเหมาะสม 
การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ได้แก่ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และ
ทรัพยากรป่าไม้ กลไกการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) แบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือการพัฒนาอย่าง 
เป็นทางการ 2) ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ประเทศ
ก าลังพัฒนาในด้านการพัฒนาทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การค้าระหว่างประเทศ และ  
5) การลงทะเบียนพันธกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเน้นในเป้าหมายที่ 6 เรื่องน้ า เป้าหมายที่ 11 เรื่องเมืองยั่งยืน เป้าหมายที ่
12 เรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 
14 เรื่องทะเลและมหาสมุทร และเป้าหมายที่ 15 เรื่องระบบนิเวศบก  

2) สถานการณ์และแนวโน้มภายในส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยและเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่า

ศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ ส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทาง
ทะเลลดลงจากการท าประมงที่ผิดกฎหมายและการจับสัตว์น้ าเกินศักยภาพที่ท าลายวัฎจักรการฟื้นตัว
ของธรรมชาติ การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรมก่อให้เกิด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ   
ทั้งที่ดิน ป่าไม้ น้ า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรแร่ ยังไม่ได้ถูกกระจายหรือจัดสรรให้แก่
ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าในอนาคต ในขณะ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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การเป็นอาหาร ยา แหล่งพลังงาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  

(4) สถานการณ์ทรัพยากรน ้า สถานการณ์ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และใช้ในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น 
ปริมาณน้ าที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นผลท าให้ประชากรทั้งโลกประมาณ 1,100 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งน้ าสะอาดได้ทุกคน ในขณะที่ 2,700 ล้านคน ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกคาดว่าจะท าให้แหล่งทรัพยากรน้ าจืดและน้ าใต้ดินใน
แถบแห้งแล้งของเขตกึ่งร้อนชื้นลดลง จะท าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ า ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ 
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ  ปัญหาส าคัญของสถานการณ์น้ าในระดับ
โลกที่เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2558-2559 คือ ปัญหาภัยแล้งในหลายพ้ืนที่ แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีก
หลายพื้นท่ีที่กลับต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยที่รุนแรง   

(5) การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยอาศัยกรอบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ 15 ปี ข้างหน้า ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 17 
เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ได้แก่  
การขจัดความหิวโหย การบรรลุเป้าหมายความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการน้ าอย่างยั่งยืนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ าและสุขอนามัยที่ดีส าหรับ
ทุกคน การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และเข้าถึงและใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างเหมาะสม 
การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ได้แก่ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และ
ทรัพยากรป่าไม้ กลไกการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) แบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือการพัฒนาอย่าง 
เป็นทางการ 2) ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ประเทศ
ก าลังพัฒนาในด้านการพัฒนาทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การค้าระหว่างประเทศ และ  
5) การลงทะเบียนพันธกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเน้นในเป้าหมายที่ 6 เรื่องน้ า เป้าหมายที่ 11 เรื่องเมืองยั่งยืน เป้าหมายที ่
12 เรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 
14 เรื่องทะเลและมหาสมุทร และเป้าหมายที่ 15 เรื่องระบบนิเวศบก  

2) สถานการณ์และแนวโน้มภายในส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยและเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่า

ศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ ส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทาง
ทะเลลดลงจากการท าประมงที่ผิดกฎหมายและการจับสัตว์น้ าเกินศักยภาพที่ท าลายวัฎจักรการฟื้นตัว
ของธรรมชาติ การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรมก่อให้เกิด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ   
ทั้งที่ดิน ป่าไม้ น้ า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรแร่ ยังไม่ได้ถูกกระจายหรือจัดสรรให้แก่
ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าในอนาคต ในขณะ
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ที่การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน โดยมีการใช้ทรัพยากรและปล่อย
มลพิษและของเสียเกินกว่าศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ การเจริญเติบโตของภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ การขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะด้าน
ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน พบว่า ประเทศไทยมีที่ดินทั้งหมด 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือ 
320.69 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยในปี พ.ศ. 2550 สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ 
เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่า พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้ม
ลดลง ในขณะที่พ้ืนที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปัญหาด้านทรัพยากรดินและที่ดินไว้ 2 ประการที่
ส าคัญ ได้แก่ 

(1) คุณภาพดินเสื่อมโทรม เป็นดินที่มีคุณภาพไม่เหมาะกับการเกษตร เช่น ดินเค็ม 
ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด ดินตื้น ดินพรุ รวมทั้งดินที่มีปัญหาการชะล้างพังทลาย ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ดิน
เสื่อมโทรมเกิดจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน หรือการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมทั้งมี
การใช้ประโยชน์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานแต่ขาดการบ ารุงรักษาสภาพดิน ขาดการอนุรักษ์ดิน
และน้ า นอกจากนี้ ยังเกิดจากความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

(2) ความเหลื่อมล้ าในด้านการถือครองที่ดิน จากข้อมูลการถือครองที่ดิน พบว่า 
การถือครองที่ดินมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่ม ซึ่งกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือ
ครองที่ดินมากท่ีสุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงถึงเกือบร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่ม
ผู้ถือครองที่ดินน้อยที่สุด ร้อยละ 20 มีสัดส่วนการถือครองที่ดิน เพียงร้อยละ 0.3 และจากข้อมูลการ
จดทะเบียนคนจนของกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2550 พบว่า มีประชาชนมาลงทะเบียนเพ่ือ
ต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่ดินท ากินประมาณ 4 ล้านราย แบ่งเป็นผู้ที่ไร้ที่ดินท ากินโดยสิ้นเชิง 
1.30 ล้านราย มีที่ดินท ากินอยู่บ้างแต่ไม่พอท ากิน 1.65 ล้านราย ขอใช้ที่ดินรัฐและต้องการถือครอง
ที่ดินรัฐประมาณ 4 แสนกว่าราย 

 
2.3.2 การพัฒนางานวิจัยและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
1) แนวทางการด้าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการ  

พัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม ก าหนดเป็น 3 กลยุทธ์ คือ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
เป้าหมาย :  ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 
แนวทางการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา :  

(1) จัดท าแผนปฏิบัติ งานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน เพ่ือใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
ตาม แผนงาน/ โครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย 
แผนการด าเนินระยะ 1 ปี ระยะ 3-5 ปี และระยะ 20 ปี 
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แนวทางการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา : 
(1) จัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย เพ่ือใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ตามแผนงาน/ โครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย 
แผนงาน 1 ปี แผนงานระยะสั้น และแผนงานระยะยาว 

(2) ก าหนดมาตรการแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรดิน 
 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน 

เป้าหมาย :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าเพื่อการเกษตร 
แนวทางการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา : 

(1) การสนับสนุนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
(2) ฟ้ืนฟู ปรับปรุง และบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ท าการเกษตร 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 

กลยุทธ์ที่ 3  มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
อย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย :  ทุกภาคส่วนมีการตระหนักรู้ มีความเข้าใจ และน าแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
ไปใช้ 

แนวทางการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา : 
(1) มีการประมวลความรู้ วิธีการปฏิบัติเพ่ือการฟ้ืนฟู ปรับปรุง และบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรดิน 

ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ต่างๆ 
(2) ส่งเสริมให้เกิดการน าความรู้ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรดินไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิง

ประจักษ์ 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการศึกษามีหลักสูตร และหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรดินในมิติต่างๆ 
(4) สร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้านต่างๆ เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย :  บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 

ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินให้ดีขึ้น 
แนวทางการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา : 

(1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
(2) มีการถอดบทเรียนความส าเร็จเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรดิน 
(3) มีการประมวลความรู้ การปฏิบัติเพ่ือการฟ้ืนฟู ปรับปรุง และบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรดิน 

ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ต่างๆ 
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 2.3.3 ผลการด้าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการฟ้ืนฟูปรับปรุง

คุณภาพดิน อนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งน าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่ส ารวจ วิเคราะห์ จ าแนกดิน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ท าให้
ทราบถึงสถานภาพทรัพยากรดินและดินปัญหาของประเทศ  โดยผลการด าเนินการตั้งแต่เริ่มจนถึง      
ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 141,065,207.51 ไร่ โดยด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 
20,799,517.51 ไร่ ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม จ านวน 112,115,904 ไร่ และปรับปรุงคุณภาพดิน 
จ านวน 8,149,786 ไร่ ที่ผ่านมาได้ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรดินในเชิง
ปริมาณ ซึ่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 -2559) ได้ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี และมีผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2560 
โดยจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 11.5569 ล้านไร่ ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรม จ านวน 
79.3114 ล้านไร่ และปรับปรุงคุณภาพดิน จ านวน 1.9360 ล้านไร่ (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3  แสดงผลการด าเนินงานในการจัดการดินปัญหาจ าแนกตามกิจกรรม ตั้งแต่ปี 2550-2560 
 

ปีที่ด้าเนินการ 
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามกิจกรรม (ไร่) 

รวมทั งสิ น จัดท้าระบบ 
อนุรักษ์ดินและน ้า 

ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ดินเสื่อมโทรม ปรับปรุงคุณภาพดิน 

2550 1,263,687.00 17,008,140.00 156,067.00 18,427,894.00 
2551 1,165,830.00 17,548,294.00 150,747.00 18,864,871.00 
2552 1,141,355.25 17,183,888.00 127,401.00 18,452,644.25 
2553 957,926.00 12,460,790.00 145,027.00 13,563,743.00 
2554 1,038,709.30 9,021,788.00 192,560.00 10,253,057.30 
2555 1,001,134.00 1,046,722.00 194,135.00 2,241,991.00 
2556 970,667.00 1,011,845.00 198,320.00 2,180,832.00 
2557 939,501.57 1,019,629.00 189,685.00 2,148,815.57 
2558 924,430.00 1,005,000.00 190,886.00 2,120,316.00 
2559 1,043,474.65 1,005,315.00 193,400.00 2,242,189.65 
2560 1,110,241.75 1,000,000.00 197,825.00 2,308,066.75 

รวมทั งสิ น 11,556,956.52 79,311,411.00 1,936,053.00 92,804,420.52 
 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) คือ พัฒนาทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า 10 ล้านไร่ ซึ่งได้ก าหนดให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการท า Projection เพ่ือใช้เป็นฐานในการก าหนด
เป้าประสงค์ส าคัญสูงสุด (Ultimate Goal) ของการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรดินทั้งประเทศโดยเฉพาะพ้ืนที่การเกษตรและฐานข้อมูลผลการด าเนินงาน จึงก าหนด

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 2.3.3 ผลการด้าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการฟ้ืนฟูปรับปรุง

คุณภาพดิน อนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งน าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่ส ารวจ วิเคราะห์ จ าแนกดิน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ท าให้
ทราบถึงสถานภาพทรัพยากรดินและดินปัญหาของประเทศ  โดยผลการด าเนินการตั้งแต่เริ่มจนถึง      
ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 141,065,207.51 ไร่ โดยด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 
20,799,517.51 ไร่ ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม จ านวน 112,115,904 ไร่ และปรับปรุงคุณภาพดิน 
จ านวน 8,149,786 ไร่ ที่ผ่านมาได้ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรดินในเชิง
ปริมาณ ซึ่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 -2559) ได้ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี และมีผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2560 
โดยจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 11.5569 ล้านไร่ ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรม จ านวน 
79.3114 ล้านไร่ และปรับปรุงคุณภาพดิน จ านวน 1.9360 ล้านไร่ (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3  แสดงผลการด าเนินงานในการจัดการดินปัญหาจ าแนกตามกิจกรรม ตั้งแต่ปี 2550-2560 
 

ปีที่ด้าเนินการ 
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามกิจกรรม (ไร่) 

รวมทั งสิ น จัดท้าระบบ 
อนุรักษ์ดินและน ้า 

ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ดินเสื่อมโทรม ปรับปรุงคุณภาพดิน 

2550 1,263,687.00 17,008,140.00 156,067.00 18,427,894.00 
2551 1,165,830.00 17,548,294.00 150,747.00 18,864,871.00 
2552 1,141,355.25 17,183,888.00 127,401.00 18,452,644.25 
2553 957,926.00 12,460,790.00 145,027.00 13,563,743.00 
2554 1,038,709.30 9,021,788.00 192,560.00 10,253,057.30 
2555 1,001,134.00 1,046,722.00 194,135.00 2,241,991.00 
2556 970,667.00 1,011,845.00 198,320.00 2,180,832.00 
2557 939,501.57 1,019,629.00 189,685.00 2,148,815.57 
2558 924,430.00 1,005,000.00 190,886.00 2,120,316.00 
2559 1,043,474.65 1,005,315.00 193,400.00 2,242,189.65 
2560 1,110,241.75 1,000,000.00 197,825.00 2,308,066.75 

รวมทั งสิ น 11,556,956.52 79,311,411.00 1,936,053.00 92,804,420.52 
 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) คือ พัฒนาทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า 10 ล้านไร่ ซึ่งได้ก าหนดให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการท า Projection เพ่ือใช้เป็นฐานในการก าหนด
เป้าประสงค์ส าคัญสูงสุด (Ultimate Goal) ของการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรดินทั้งประเทศโดยเฉพาะพ้ืนที่การเกษตรและฐานข้อมูลผลการด าเนินงาน จึงก าหนด

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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เป้าหมายให้ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรดินตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่ ภายใน 20 ปี 
ซึ่งได้มีการวิเคราะห์และจ าแนกความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชจากฐานข้อมูลดิน และสภาพ
การใช้ที่ดินเพ่ือจัดท าเขตความเหมาะสมของดินส าหรับการเพาะปลูกพืช ท าให้ได้พ้ืนที่ส าหรับการ
บริหารจัดการ สามารถจัดล าดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมมาก (S1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) และ
พ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสม (N) เพ่ือให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
โดยพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ (S1 S2 S3) เหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตร แต่ต้องด าเนินการปรับปรุง
บ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยการส่งเสริมให้ เกษตรกรดูแลรักษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินในรูปแบบการจัดท าแปลงสาธิตขนาดใหญ่ 
ในส่วนของพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ต่อการผลิตสินค้าเกษตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการ
ปลูกข้าว ซึ่งข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่ในล าดับต้นๆ ในการแก้ไขปัญหา โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรเพ่ือน าไปใช้ในการปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง  
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการฟ้ืนฟูดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม ดินกรด  
ดินขาดอินทรียวัตถุ และดินที่มีการชะล้างพังทลาย โดยการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
2.3.4 เขตความเหมาะสมของท่ีดินส้าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning) 
เขตความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้หลักการการประเมินเขตความ

เหมาะสมทางกายภาพของที่ดิน (Suitability) ตามหลักการของ FAO Framework โดยการพิจารณา
เปรียบเทียบความต้องการปัจจัยส าหรับพืชเศรษฐกิจชนิดนั้นกับคุณภาพที่ดินหรือคุณลักษณะที่ดิน
ของกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับใดและมีข้อจ ากัด
ใดบ้าง โดยได้จ าแนกความเหมาะสมของที่ดินออกเป็น 4 ชั้น คือ ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) ชั้นที่
มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N)  
 เขตความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน มะพร้าว ล าไย เงาะ ทุเรียน 
มังคุด และกาแฟ เป็นดังนี้ (ตารางที ่) 

1) ข้าว ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 27.68 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 8.56 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 39.92 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 12.34 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 26.08 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 8.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 5.84 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.80 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.67 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
3.61 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.52 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.47 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 5.91 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.83 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 20.67 ล้านไร่ 
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หรือร้อยละ 6.39 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 21.35 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 6.60 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 9.77 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
3.02 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.73 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.84 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.31 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 2.06 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.64 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.01 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.62 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.34 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.42 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคใต้ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 4.10 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.27 
ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.85 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของ
เนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.86 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของ
เนื้อท่ีทั้งประเทศ 

2) มันส้าปะหลัง ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันส าปะหลังประมาณ 
6.70 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.07 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
57.30 ล้านไร่ หรือร้อยละ 17.70 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
ประมาณ 10.83 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันส าปะหลังประมาณ 3.79 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.17 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 8.81 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
2.72 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.94 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันส าปะหลังประมาณ 
1.68 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
33.98 ล้านไร่ หรือร้อยละ 10.50 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
ประมาณ 1.85 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.57 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันส าปะหลังประมาณ 1 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.31 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 8.23 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
2.54 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.46 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.45 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันส าปะหลังประมาณ 0.24 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.27 ล้านไร่  
หรือร้อยละ 1.94 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 2.59 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.80 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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หรือร้อยละ 6.39 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 21.35 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 6.60 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 9.77 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
3.02 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.73 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.84 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.31 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 2.06 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.64 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.01 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.62 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.34 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.42 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคใต้ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 4.10 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.27 
ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.85 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของ
เนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.86 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของ
เนื้อท่ีทั้งประเทศ 

2) มันส้าปะหลัง ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันส าปะหลังประมาณ 
6.70 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.07 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
57.30 ล้านไร่ หรือร้อยละ 17.70 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
ประมาณ 10.83 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันส าปะหลังประมาณ 3.79 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.17 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 8.81 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
2.72 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.94 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันส าปะหลังประมาณ 
1.68 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
33.98 ล้านไร่ หรือร้อยละ 10.50 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
ประมาณ 1.85 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.57 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันส าปะหลังประมาณ 1 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.31 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 8.23 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
2.54 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.46 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.45 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันส าปะหลังประมาณ 0.24 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.27 ล้านไร่  
หรือร้อยละ 1.94 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 2.59 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.80 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3) ยางพารา ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 4.92 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.52 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 66.12 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 20.43 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 23.50 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 7.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 0.62 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.19 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 10.93 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
3.38 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 7.14 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
2.21 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 0.77 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 29.36 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 9.07 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 8.19 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 2.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 0.12 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.04 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.76 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.85 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 5.21 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.61 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 0.50 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.42 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
2.29 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.82 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.56 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
 ภาคใต้ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 2.92 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.90 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 15.65 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
4.84 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.14 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

4) ปาล์มน ้ามัน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกปาล์มน้ ามันประมาณ 
19.94 ล้านไร่ หรือร้อยละ 6.16 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
10.97 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.40 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 
9.98 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.08 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 
 ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกปาล์มน้ ามันประมาณ 2.08 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.64 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.20 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.68 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.56 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.48 ของเนื้อท่ีทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกปาล์มน้ ามันประมาณ 5.14 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.59 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 3.19 ล้านไร่ หรือ
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ร้อยละ 0.99 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.12 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.27 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคใต้ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกปาล์มน้ ามันประมาณ 12.73 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
3.93 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 5.58 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.73 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.30 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.33 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

5) อ้อยโรงงาน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 
5.43 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.67 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
58.67 ล้านไร่ หรือร้อยละ 18.13 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
ประมาณ 14.84 ล้านไร่ หรือร้อยละ 4.59 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 1.76 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.54 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.93 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 3.69 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 5.23 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.62 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 1.27 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 33.11 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 10.23 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.46 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.38 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 2.06 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.64 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.03 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.35 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.04 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 0.33 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.60 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 2.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.79 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

6) ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประมาณ 6.72 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.08 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
ประมาณ 39.95 ล้านไร่ หรือร้อยละ 12.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
เล็กน้อยประมาณ 22.22 ล้านไร่ หรือร้อยละ 6.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ 
ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 2.79 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.44 ล้านไร่ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ร้อยละ 0.99 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.12 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.27 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคใต้ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกปาล์มน้ ามันประมาณ 12.73 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
3.93 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 5.58 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.73 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.30 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.33 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

5) อ้อยโรงงาน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 
5.43 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.67 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
58.67 ล้านไร่ หรือร้อยละ 18.13 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
ประมาณ 14.84 ล้านไร่ หรือร้อยละ 4.59 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 1.76 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.54 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.93 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 3.69 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 5.23 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.62 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 1.27 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 33.11 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 10.23 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.46 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.38 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 2.06 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.64 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.03 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.35 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.04 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 0.33 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.60 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 2.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.79 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

6) ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประมาณ 6.72 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.08 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
ประมาณ 39.95 ล้านไร่ หรือร้อยละ 12.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
เล็กน้อยประมาณ 22.22 ล้านไร่ หรือร้อยละ 6.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ 
ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 2.79 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.44 ล้านไร่ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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หรือร้อยละ 3.54 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.72 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 
0.93 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
15.32 ล้านไร่ หรือร้อยละ 4.74 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 
16.29 ล้านไร่ หรือร้อยละ 5.03 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 1.91 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.31 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.95 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.31 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.02 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 1.09 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.34 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.87 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 2.12 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.91 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
 7) สับปะรดโรงงาน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกสับปะรดโรงงาน
ประมาณ 17.51 ล้านไร่ หรือร้อยละ 5.41 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
ประมาณ 60.51 ล้านไร่ หรือร้อยละ 18.71 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
เล็กน้อยประมาณ 17.35 ล้านไร่ หรือร้อยละ 5.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ 
ดังนี้ 
 ภาคเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกสับปะรดโรงงานประมาณ 4.89 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.51 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 9.55 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 2.95 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.88 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.20 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกสับปะรดโรงงานประมาณ 
4.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.51 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
25.46 ล้านไร่ หรือร้อยละ 7.87 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 
6.77 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.09 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกสับปะรดโรงงานประมาณ 3.27 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.01 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 5.62 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.74 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.73 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.15 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกสับปะรดโรงงานประมาณ 1.04 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.32 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.43 ล้านไร่ หรือ
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ร้อยละ 2.30 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.18 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคใต้ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกสับปะรดโรงงานประมาณ 3.44 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 12.45 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 3.85 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.79 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

8) มะพร้าว ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าวประมาณ 1.93 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 19.16 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 5.92 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 10.56 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 3.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าวประมาณ 0.36 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.11 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.76 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.85 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 6.65 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
2.05 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าวประมาณ 0.14 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 4.92 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.52 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.04 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.32 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคใต้ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าวประมาณ 1.43 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.44 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.49 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
3.55 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 2.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.89 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
 9) ล้าไย ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกล าไยประมาณ 17.02 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 5.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 64.95 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 20.07 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 9.12 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 2.83 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกล าไยประมาณ 5.28 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.63 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 10.88 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
3.36 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.57 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.18 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกล าไยประมาณ 3.31 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.02 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 26.72 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 8.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 6.07 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.88 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ร้อยละ 2.30 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.18 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคใต้ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกสับปะรดโรงงานประมาณ 3.44 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 12.45 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 3.85 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.79 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

8) มะพร้าว ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าวประมาณ 1.93 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 19.16 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 5.92 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 10.56 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 3.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าวประมาณ 0.36 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.11 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.76 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.85 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 6.65 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
2.05 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าวประมาณ 0.14 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 4.92 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.52 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.04 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.32 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคใต้ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าวประมาณ 1.43 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.44 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.49 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
3.55 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 2.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.89 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
 9) ล้าไย ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกล าไยประมาณ 17.02 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 5.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 64.95 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 20.07 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 9.12 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 2.83 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกล าไยประมาณ 5.28 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.63 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 10.88 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
3.36 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.57 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.18 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกล าไยประมาณ 3.31 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.02 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 26.72 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 8.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 6.07 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.88 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกล าไยประมาณ 4.56 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
1.41 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.64 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
2.05 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.90 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.28 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกล าไยประมาณ 1.08 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.34 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.11 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
2.20 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.71 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.22 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคใต้ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกล าไยประมาณ 2.78 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 13.59 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
4.20 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
0.27 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

10) เงาะ ทุเรียน มังคุด ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกเงาะ ทุเรียน 
มังคุด ประมาณ 7.06 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.18 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
ประมาณ 26.95 ล้านไร่ หรือร้อยละ 8.33 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
ประมาณ 13.30 ล้านไร่ หรือร้อยละ 4.12 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้ 

ภาคเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด ประมาณ 4.06 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.25 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.48 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 2.31 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.94 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.22 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก เงาะ ทุเรียน มังคุด 
ประมาณ 0.11 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
ประมาณ 2.49 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
ประมาณ 5.37 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.66 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคกลาง : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางต่อการปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด ประมาณ 5.04 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 1.56 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 416 ไร่  
หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคตะวันออก : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด ประมาณ 0.19 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.42 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.75 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.99 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

ภาคใต้ : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด ประมาณ 2.71 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 9.52 ล้านไร่ หรือ

45 
  

ร้อยละ 2.94 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 2.99 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.93 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

11) กาแฟ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าประมาณ 
0.18 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
10.89 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.36 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 
4.97 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยมีเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศไทย 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ร้อยละ 2.94 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 2.99 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.93 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

11) กาแฟ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าประมาณ 
0.18 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 
10.89 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.36 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 
4.97 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยมีเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศไทย 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 4  เนื้อที่เขตความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด 
 

พืช ภาค 
ความเหมาะสมสูง (S1) ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ไม่เหมาะสม (N) 

 ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ  
ข้าว เหนือ        5,836,647        1.80      11,670,139        3.61         1,515,677        0.47      20,218,024         6.25  

ตะวันออกเฉียงเหนือ        5,909,883        1.83      20,668,477         6.39       21,351,076        6.60       37,854,450       11.70  
กลาง        9,769,268        3.02        2,725,621         0.84         1,015,273        0.31       16,104,243         4.98  
ตะวันออก        2,061,742        0.64        2,007,329         0.62         1,344,597        0.42       10,463,280         3.23  
ใต ้        4,097,886        1.27        2,850,643         0.88           856,062        0.26       21,753,991         6.72  

รวม     27,675,426        8.56      39,922,209      12.34      26,082,685        8.06    106,393,988       32.88  
มันส าปะหลัง เหนือ        3,787,655        1.17        8,812,270         2.72         4,936,853        1.53       23,589,137         7.29  

ตะวันออกเฉียงเหนือ        1,676,977        0.52       33,982,438       10.50         1,854,089        0.57       48,277,720       14.92  
กลาง          996,523        0.31        8,232,382         2.54         1,457,126        0.45       18,799,713         5.81  
ตะวันออก          235,347        0.07        6,269,078         1.94         2,586,141        0.80        6,772,617         2.09  

รวม       6,696,502        2.07      57,296,168      17.70      10,834,209        3.35      97,439,187       30.11  
ยางพารา เหนือ          623,357        0.19       10,932,830         3.38         7,136,199        2.21       22,551,931         6.97  

ตะวันออกเฉียงเหนือ          765,110        0.24       29,359,205         9.07         8,189,489        2.53       47,446,885       14.67  
กลาง          118,377        0.04        2,759,468         0.85         5,211,588        1.61       21,467,745         6.64  
ตะวันออก          500,008        0.15        7,418,989         2.29         1,823,418        0.56        6,149,694         1.90  
ใต ้        2,916,020        0.90       15,651,017         4.84         1,140,041        0.35       12,591,457         3.89  

รวม       4,922,872        1.52      66,121,509      20.43      23,500,735        7.26    110,207,712       34.07  
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ตารางที่ 4 (ต่อ)  
 

พืช ภาค 
ความเหมาะสมสูง (S1) ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ไม่เหมาะสม (N) 

 ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ  
ปาล์มน้ ามัน กลาง        2,082,558         0.64        2,195,481         0.68         1,564,823        0.48        1,719,609         0.53  

ตะวันออก        5,135,678         1.59        3,188,622         0.99         4,115,530        1.27        3,420,318         1.06  
ใต ้      12,725,848         3.93        5,582,817         1.73         4,302,279        1.33        6,939,751         2.15  

รวม     19,944,084        6.16      10,966,920        3.40        9,982,632        3.08     12,079,678         3.74  
อ้อยโรงงาน เหนือ        1,760,464         0.54       11,926,827         3.69         5,234,139        1.62      22,300,179         6.89  

ตะวันออกเฉียงเหนือ        1,269,721         0.39       33,113,293       10.23         4,463,492        1.38      46,925,172       14.50  
กลาง        2,062,392         0.64        6,028,753         1.86         3,354,224        1.04      18,101,526         5.59  
ตะวันออก          332,607         0.10        7,603,936         2.35         1,792,981        0.55        6,141,178         1.90  

รวม       5,425,184        1.67      58,672,809      18.13      14,844,836        4.59     93,468,055       28.88  
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ เหนือ        2,792,570         0.86       11,444,316         3.54         1,715,851        0.53      25,276,420         7.81  

ตะวันออกเฉียงเหนือ          934,054         0.29       15,323,379         4.74       16,285,305        5.03      53,243,884       16.46  
กลาง        1,906,270         0.59        6,309,590         1.95         3,310,796        1.02      18,031,331         5.57  
ตะวันออก        1,085,590         0.34        6,873,529         2.12           912,423        0.28        7,007,251         2.17  

รวม       6,718,484        2.08      39,950,814      12.35      22,224,375        6.86    103,558,886       32.01  
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ตารางที่ 4 (ต่อ)  
 

พืช ภาค 
ความเหมาะสมสูง (S1) ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ไม่เหมาะสม (N) 

 ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ  
สับปะรดโรงงาน เหนือ        4,889,460        1.51         9,550,894        2.95         3,882,752         1.20       22,906,007         7.08  

ตะวันออกเฉียงเหนือ        4,874,068        1.51       25,460,103        7.87         6,772,446         2.09       48,676,902       15.05  
กลาง        3,267,514        1.01         5,623,670        1.74         3,730,335        1.15       16,935,231         5.23  
ตะวันออก        1,040,226        0.32         7,428,746        2.30         1,180,145         0.36        6,223,894         1.92  
ใต ้        3,435,482        1.06       12,445,707        3.85         1,786,602         0.55       11,032,507         3.41  

รวม     17,506,750        5.41       60,509,120      18.71      17,352,280        5.35    105,774,541      32.69  
มะพร้าว กลาง          362,793  0.11        2,759,392  0.85        6,647,672  2.05      19,841,861  6.13 

ตะวันออก          136,092  0.04        4,916,480  1.52        1,040,266  0.32       9,807,164  3.03 
ใต ้        1,427,473  0.44      11,486,332  3.55        2,870,850  0.89      13,662,241  4.22 

รวม       1,926,358  0.59      19,162,204  5.92     10,558,788  3.26     43,311,266  13.38 
ล าไย เหนือ        5,283,213  1.63      10,878,556  3.36          566,816  0.18      24,503,463  7.57 

ตะวันออกเฉียงเหนือ        3,306,588  1.02      26,718,989  8.26        6,069,744  1.88      49,675,317  15.35 
กลาง        4,560,781  1.41        6,644,799  2.05          898,150  0.28      17,459,870  5.40 
ตะวันออก        1,084,569  0.34        7,111,569  2.20          712,017  0.22       6,969,675  2.15 
ใต ้        2,780,018  0.86      13,591,183  4.20          872,734  0.27      11,455,551  3.54 

รวม     17,015,169  5.26      64,945,096  20.07       9,119,461  2.83   110,063,876  34.01 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)  
 

พืช ภาค 
ความเหมาะสมสูง (S1) ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ไม่เหมาะสม (N) 

 ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ  
สับปะรดโรงงาน เหนือ        4,889,460        1.51         9,550,894        2.95         3,882,752         1.20       22,906,007         7.08  

ตะวันออกเฉียงเหนือ        4,874,068        1.51       25,460,103        7.87         6,772,446         2.09       48,676,902       15.05  
กลาง        3,267,514        1.01         5,623,670        1.74         3,730,335        1.15       16,935,231         5.23  
ตะวันออก        1,040,226        0.32         7,428,746        2.30         1,180,145         0.36        6,223,894         1.92  
ใต ้        3,435,482        1.06       12,445,707        3.85         1,786,602         0.55       11,032,507         3.41  

รวม     17,506,750        5.41       60,509,120      18.71      17,352,280        5.35    105,774,541      32.69  
มะพร้าว กลาง          362,793  0.11        2,759,392  0.85        6,647,672  2.05      19,841,861  6.13 

ตะวันออก          136,092  0.04        4,916,480  1.52        1,040,266  0.32       9,807,164  3.03 
ใต ้        1,427,473  0.44      11,486,332  3.55        2,870,850  0.89      13,662,241  4.22 

รวม       1,926,358  0.59      19,162,204  5.92     10,558,788  3.26     43,311,266  13.38 
ล าไย เหนือ        5,283,213  1.63      10,878,556  3.36          566,816  0.18      24,503,463  7.57 

ตะวันออกเฉียงเหนือ        3,306,588  1.02      26,718,989  8.26        6,069,744  1.88      49,675,317  15.35 
กลาง        4,560,781  1.41        6,644,799  2.05          898,150  0.28      17,459,870  5.40 
ตะวันออก        1,084,569  0.34        7,111,569  2.20          712,017  0.22       6,969,675  2.15 
ใต ้        2,780,018  0.86      13,591,183  4.20          872,734  0.27      11,455,551  3.54 

รวม     17,015,169  5.26      64,945,096  20.07       9,119,461  2.83   110,063,876  34.01 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)  
 

พืช ภาค 
ความเหมาะสมสูง (S1) ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ไม่เหมาะสม (N) 

 ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ   ไร่   ร้อยละ  
เงาะ ทุเรียน 
มังคุด 

เหนือ        4,056,010  1.25       7,481,623  2.31        3,942,991  1.22      25,749,746  7.96 
ตะวันออกเฉียงเหนือ          112,729  0.03       2,487,765  0.77        5,368,715  1.66      77,815,460  24.05 
กลาง          -        -       5,044,275  1.56                416         24,513,904  7.58 
ตะวันออก          185,485  0.06       2,416,556  0.75          990,386  0.31      12,255,191  3.79 
ใต ้        2,708,167  0.84       9,518,445  2.94        2,993,094  0.93      13,416,400  4.15 

รวม       7,062,391  2.18     26,948,664  8.33     13,295,602  4.12    153,750,701  47.53 
กาแฟ ใต ้          179,315        0.06       10,885,362         3.36         4,965,583        1.53       12,655,763        3.91  

รวม         179,315        0.06      10,885,362        3.36        4,965,583        1.53      12,655,763        3.91  
 
หมายเหตุ : เนื้อที่ได้จากการค านวณโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการค านวณหาร้อยละ คิดเทียบกับเนื้อที่ทั้งประเทศซึ่งได้จากเนื้อที่ 
 ซึ่งค านวณจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีเนื้อที่ 323,530,825 ไร่ 
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ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน
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บทท่ี 3 
สถานภาพและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา 

 
3.1 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 

3.1.1 ข้อมูลทรัพยากรดินปัญหา 
ดินปัญหาทางการเกษตร สามารถจ าแนกตามสาเหตุของการเกิด ได้เป็น 2 ประเภท คือ

ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ และดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยดินปัญหาที่เกิด
ตามสภาพธรรมชาติ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น ส าหรับดิน
ปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตัวอย่างเช่น ดินดาน ดินปนเปื้อน ดินเหมืองแร่ร้าง และดินใน
พ้ืนที่นากุ้งร้าง นอกจากนี้ยังรวมถึงดินที่มีปัญหาเล็กน้อยที่เป็นข้อจ ากัดทางการเกษตร เช่น ดินกรด 
และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นต้น 

1) ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ 
การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาฯ ในครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กองส ารวจ

ดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดท าข้อมูลและแผนที่ดินปัญหาฉบับปี 2561 โดย
ปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทยปี 2558 ซึ่งเป็นการน าฐานข้อมูลกลุ่ม
ชุดดินมาตราส่วน 1: 25,000 มาจ าแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจ ากลุ่มชุดดิน จ าแนกดิน
ปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด 
และดินตื้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1) ดินอินทรีย์ 
ลักษณะดินอินทรีย์ เป็นดินที่มีการสะสมเศษชิ้นส่วนพืชที่ก าลังสลายตัวเกิดเป็นชั้น

หนามากกว่า 40 เซนติเมตร พบในพ้ืนที่ลุ่มต่ า มีน้ าขังหรือชื้นแฉะเกือบตลอดปี เช่น ที่ลุ่มชื้นแฉะ 
ที่ลุ่มต่ าระหว่างสันทรายชายฝั่งทะเล ที่เรียกว่า พรุ ในพ้ืนที่เหล่านี้กิจกรรมการย่อยสลายอินทรียวัตถุ
โดยจุลินทรีย์เกิดขึ้นได้ไม่ดี ท าให้มีกระบวนการสะสมของอินทรียวัตถุมากกว่ากระบวนการย่อยสลาย  

สภาพปัญหาของดินอินทรีย์ ในชั้นดินอินทรีย์จะมีกรดฮิวมิค ส่วนใต้ชั้นดินอินทรีย์ที่
ระดับความลึกประมาณ 80-300 เซนติ เมตร เป็นดิน เลนตะกอนน้ าทะเลสี เทาปนน้ าเงิ น 
มีสารประกอบก ามะถันอยู่มาก เมื่อมีการระบายน้ าออกไป ดินแห้งและสัมผัสกับอากาศ เกิดเป็นกรด
ก ามะถัน ท าให้ดินมีสภาพเป็นกรดรุนแรงมาก (ค่า pH ต่ ากว่า 4.5)  

ดินอินทรีย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    (1) กลุ่ มดินที่ มีชั้ นวัสดุ อินทรีย์หนา 40-100 เซนติ เมตรจากผิวดิน  ได้แก่ 

กลุ่มชุดดินที่ 57 
    (2) กลุ่มดินที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่ 

กลุ่มชุดดินที่ 58  
การแจกกระจายพ้ืนที่ดินอินทรีย์ พบในบริเวณที่ลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเลของภาคใต้ มีพ้ืนที่

รวมทั้งประเทศ 345,444 ไร่ ประกอบด้วย กลุ่มดินที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
มีเนื้อที่ 149,279 ไร่ และกลุ่มดินที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื้อที่ 
196,165 ไร่ 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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บทท่ี 3 
สถานภาพและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา 

 
3.1 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 

3.1.1 ข้อมูลทรัพยากรดินปัญหา 
ดินปัญหาทางการเกษตร สามารถจ าแนกตามสาเหตุของการเกิด ได้เป็น 2 ประเภท คือ

ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ และดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยดินปัญหาที่เกิด
ตามสภาพธรรมชาติ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น ส าหรับดิน
ปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตัวอย่างเช่น ดินดาน ดินปนเปื้อน ดินเหมืองแร่ร้าง และดินใน
พ้ืนที่นากุ้งร้าง นอกจากนี้ยังรวมถึงดินที่มีปัญหาเล็กน้อยที่เป็นข้อจ ากัดทางการเกษตร เช่น ดินกรด 
และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นต้น 

1) ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ 
การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาฯ ในครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กองส ารวจ

ดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดท าข้อมูลและแผนที่ดินปัญหาฉบับปี 2561 โดย
ปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทยปี 2558 ซึ่งเป็นการน าฐานข้อมูลกลุ่ม
ชุดดินมาตราส่วน 1: 25,000 มาจ าแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจ ากลุ่มชุดดิน จ าแนกดิน
ปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด 
และดินตื้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1) ดินอินทรีย์ 
ลักษณะดินอินทรีย์ เป็นดินที่มีการสะสมเศษชิ้นส่วนพืชที่ก าลังสลายตัวเกิดเป็นชั้น

หนามากกว่า 40 เซนติเมตร พบในพ้ืนที่ลุ่มต่ า มีน้ าขังหรือชื้นแฉะเกือบตลอดปี เช่น ที่ลุ่มชื้นแฉะ 
ที่ลุ่มต่ าระหว่างสันทรายชายฝั่งทะเล ที่เรียกว่า พรุ ในพ้ืนที่เหล่านี้กิจกรรมการย่อยสลายอินทรียวัตถุ
โดยจุลินทรีย์เกิดขึ้นได้ไม่ดี ท าให้มีกระบวนการสะสมของอินทรียวัตถุมากกว่ากระบวนการย่อยสลาย  

สภาพปัญหาของดินอินทรีย์ ในชั้นดินอินทรีย์จะมีกรดฮิวมิค ส่วนใต้ชั้นดินอินทรีย์ที่
ระดับความลึกประมาณ 80-300 เซนติ เมตร เป็นดิน เลนตะกอนน้ าทะเลสี เทาปนน้ าเงิ น 
มีสารประกอบก ามะถันอยู่มาก เมื่อมีการระบายน้ าออกไป ดินแห้งและสัมผัสกับอากาศ เกิดเป็นกรด
ก ามะถัน ท าให้ดินมีสภาพเป็นกรดรุนแรงมาก (ค่า pH ต่ ากว่า 4.5)  

ดินอินทรีย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    (1) กลุ่ มดินที่ มีชั้ นวัสดุ อินทรีย์หนา 40-100 เซนติ เมตรจากผิวดิน  ได้แก่ 

กลุ่มชุดดินที่ 57 
    (2) กลุ่มดินที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่ 

กลุ่มชุดดินที่ 58  
การแจกกระจายพ้ืนที่ดินอินทรีย์ พบในบริเวณที่ลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเลของภาคใต้ มีพ้ืนที่

รวมทั้งประเทศ 345,444 ไร่ ประกอบด้วย กลุ่มดินที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
มีเนื้อที่ 149,279 ไร่ และกลุ่มดินที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื้อที่ 
196,165 ไร่ 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ส าหรับบริเวณที่มีศักยภาพที่จะเกิดดินเค็มได้ในอนาคตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีทั้งที่เป็นที่ลุ่มและเป็นที่ดอน ดังนี้ 

- พ้ืนที่ลุ่ม คือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือเล็กน้อย พบคราบเกลือที่ผิวดิน    
น้อยกว่าร้อยละ 1 และมีน้ าใต้ดินไม่เค็ม มีพ้ืนที่ 19,589,398 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่นี้หากมีการใช้ที่ดินที่ไม่
ระมัดระวัง เช่น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของน้ า หรือการท าเกลือก็มีโอกาสท าให้พ้ืนที่นี้
เปลี่ยนเป็นดินเค็มได้ 

- พ้ืนที่ดอน ที่ไม่พบคราบเกลือที่ผิวดิน แต่มีน้ าใต้ดินเค็มหรือกร่อย มี พ้ืนที่ 
20,549,221 ไร่ พ้ืนที่ส่วนนี้โดยธรรมชาติจะได้รับผลกระทบจากดินเค็มน้อยมาก แต่จะมีผลต่อการ
เกิดดินเค็มในพ้ืนที่ลุ่มที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากเป็นพ้ืนที่รับน้ า (Recharge areas) คือพ้ืนที่ดอน
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้น้ า (Discharge areas) หากมีตัวเร่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของน้ า
หรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ การสร้างอ่างเก็บน้ าที่มี
การรั่วซึมของน้ าลงสู่ใต้ดินจ านวนมาก จะส่งผลให้ความเค็มแพร่ไปยังพ้ืนที่ลุ่มรับน้ าบริเวณใกล้เคียงได้ 

1.3) ดินเปรี้ยวจัด 
ลักษณะดินเปรี้ยวจัด เป็นดินเหนียวจัด พบจาโรไซต์ [KFe3(SO4)2(OH)6] ที่มีลักษณะ

สีเหลืองฟางข้าว หรือตะกอนน้ าทะเลที่มีองค์ประกอบของสารก ามะถันมากภายในความลึก 
150 เซนติเมตรจากผิวดิน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มต่ า น้ าท่วมขัง เมื่อดินแห้งจะแตกระแหงเป็น
ร่องกว้างและลึก เมื่อขุดดินหรือยกร่องลึกจะพบสารสีเหลืองฟางข้าวกระจายอยู่ทั่วไป หรือพบชั้น  
ดินเลนเหนียวหรือร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ชั้นดินเลนนี้เมื่อแห้งมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ต่ ากว่า 4.5  

สภาพปัญหาของดินเปรี้ยวจัด ดินเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
(pH) ต่ ากว่า 4.5 เกิดความเป็นพิษของอะลูมินัม เหล็ก แมงกานีส ซัลไฟด์ ขาดแคลนธาตุอาหาร
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่ลุ่มต่ าท าให้มีน้ าท่วมขัง เนื้อดินเป็นดินเหนียว 
ถึงเหนียวจัด โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินมีการระบายน้ าเลว เมื่อดินแห้งจะแข็งและแตกระแหง 
การไถพรวนท าได้ยาก 

ดินเปรี้ยวจัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
(1) ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถันตื้น พบชั้นดินที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสี

เหลืองฟางข้าว หรือชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน และได้รับ
ผลกระทบจากความเค็ม โดยทั่วไปชั้นดินบนมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ต่ ากว่า 4.0 
มีเนื้อที่ 10,923ไร่ พบในกลุ่มชุดดินที่ 9  

(2) ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถันตื้น พบชั้นดินที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมี 
สีเหลืองฟางข้าว หรือชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยทั่วไป
ชั้นดินบนมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ต่ ากว่า 4.0 มีเนื้อที่ 711,139 ไร่ พบในกลุ่มชุดดินที่ 10 

(3) ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน ชั้นที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว 
หรือชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมาก ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยทั่วไปชั้นดินบนมีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน (pH) ต่ ากว่า 4.5 มีเนื้อที่ 2,836,693 ไร่ พบในกลุ่มชุดดินที่ 11 และ 14  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(4) ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน ชั้นที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว 
หรือชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมาก ลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยทั่วไปชั้นดินบนมีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ต่ ากว่า 5.0 มีเนื้อที่ 1,864,886 ไร่ พบในกลุ่มชุดดินที่ 2  

การแจกกระจายพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ดินเปรี้ยวจัดมีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 5,423,641 ไร่ 
พบมากในพ้ืนที่ของภาคกลาง 3,192,669 ไร่ ภาคตะวันออก 886,960 ไร่ และภาคใต้ 1,344,012 ไร่ 

1.4) ดินทรายจัด 
ลักษณะดินทรายจัด มีเนื้อดินเป็นทรายหรือทรายปนดินร่วน เนื้อดินเหนียวมีน้อย 

เป็นดินที่ไม่มีโครงสร้าง มีลักษณะเป็นเม็ดเดี่ยวๆ การเกาะตัวหรือยึดตัวของเม็ดดินต่ า ท าให้เกิด
ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน บางพ้ืนที่ดินแน่นทึบเนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายละเอียดท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของรากพืช การระบายน้ าดีเกินไป ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ความสามารถในการอุ้มน้ าและดูดซับธาตุอาหารต่ า ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

สภาพปัญหาของดินทรายจัด เป็นดินที่เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย มีการระบายน้ าดี 
ถึงดีเกินไป ดินไม่อุ้มน้ าท าให้เกิดปัญหาพืชขาดน้ า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารต่ า 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า สมบัติทางกายภาพของดินไม่ดี ดินเป็นเม็ดเดี่ยวๆ ไม่มีโครงสร้าง ท าให้
ไม่เกาะยึดตัว เกิดการสูญเสียดิน น้ า และธาตุอาหารได้ง่าย ในบางพ้ืนที่ดินแน่นทึบจากการเขตกรรม
ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะดินนาที่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายละเอียด ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการชอน
ไชของรากพืชและการเจริญเติบโตของพืช 

ดินทรายจัด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 (1) ดินทรายจัดในพ้ืนที่ลุ่ม เป็นดินที่พบตามบริเวณที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนิน

ทรายชายฝั่งทะเล หรือในพ้ืนที่ราบเรียบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทรายเนื้อหยาบ เป็นกลุ่มดินทรายลึกมาก 
การระบายน้ าเลวหรือค่อนข้างเลว มีเนื้อที่ 1,043,979 ไร่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 23 และ 24 

 (2) ดินทรายจัดในพ้ืนที่ดอน พบตามบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเล 
หรือบริเวณพ้ืนที่ลอนลาดจนถึงที่ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มดินทรายลึกมาก การระบายน้ าดีถึง
ค่อนข้างมาก มีเนื้อที่ 10,443,153 ไร่ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคใต้ และภาคตะวันออก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 41 43 และ 44   

 (3) ดินทรายจัดในพ้ืนที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ พบตามบริเวณหาดทรายเก่าหรือ 
สันทรายชายทะเลของภาคใต้และภาคตะวันออก มีลักษณะเฉพาะ คือ ดินชั้นบนจะเป็นทรายสีขาว 
ถัดลงไปที่ระดับความลึกประมาณ 60-80 เซนติเมตร จะพบชั้นทรายสีน้ าตาลปนแดงอัดตัวแน่นเป็น
ชั้นดานซึ่งเกิดมาจากการจับตัวกันของสารประกอบจ าพวกเหล็กและอินทรียวัตถุ ในช่วงฤดูแล้ง 
ชั้นดานจะแห้งและแข็งมาก มีเนื้อที่ 376,485 ไร่ พบมากทางภาคใต้ และพบทั่วไปในภาคตะวันออก 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 42  

การแจกกระจายพ้ืนที่ดินทรายจัด ดินทรายจัดมีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 11,863,617 ไร่ 
โดยพบทั่วไปในทุกภาคของประเทศ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,634,546 ไร่ รองลงมาคือ
ภาคกลาง 1,008,035 ไร่ ภาคตะวันออก 996,925 ไร่ ภาคใต้ 962,770 ไร่ และภาคเหนือ 261,341 ไร่ 
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1.5) ดินตื้น 
ลักษณะดินตื้น เป็นดินที่มีลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินมาก 

ความหนาของชั้นดินบนน้อยกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ท าให้พืชมีการเจริญเติบโตไม่ดี  
สภาพปัญหาของดินตื้น มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหินปะปน ท าให้เป็นอุปสรรค

ต่อการชอนไชของรากพืชและการไถพรวน มีเนื้อดินเหนียวน้อย ท าให้การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี 
เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ความสามารถในการดูดซับน้ าและธาตุ
อาหารต่ า 

ดินตื้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
(1) ดินตื้นในพ้ืนที่ลุ่มถึงชั้นลูกรัง หรือก้อนกรวด มีเนื้ อที่ 5,715,409 ไร่ ได้แก่ 

กลุ่มชุดดินที่ 25  
(2) ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน มีเนื้อที่ 17,298,357 ไร่ 

ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 46 48 และ49 
(3) ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนถึงชั้นหินพ้ืน มีเนื้อที่ 9,783,590 ไร่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 47 

51 และ 61 
(4) ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนถึงชั้นมาร์ลหรือก้อนปูน มีเนื้อที่ 1,412,035 ไร่ ได้แก่ 

กลุ่มชุดดินที่ 52 
(5) ดินในพื้นท่ีดอนที่มีหินโผล่ มีเนื้อที่ 3,983,058 ไร่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่มี RL RC  

การแจกกระจายของพ้ืนที่ดินตื้น  ดินตื้นมีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 38,192,449 ไร่ 
พบกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 15,591,223 ไร่ รองลงมา คือ ภาคเหนือ 
11,856,992 ไร่ ภาคตะวันออก 5,119,663 ไร่ ภาคกลาง 3,317,178 ไร่ และภาคใต้ 2,307,393 ไร่ 
ตามล าดับ 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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1.5) ดินตื้น 
ลักษณะดินตื้น เป็นดินที่มีลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินมาก 

ความหนาของชั้นดินบนน้อยกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ท าให้พืชมีการเจริญเติบโตไม่ดี  
สภาพปัญหาของดินตื้น มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหินปะปน ท าให้เป็นอุปสรรค

ต่อการชอนไชของรากพืชและการไถพรวน มีเนื้อดินเหนียวน้อย ท าให้การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี 
เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ความสามารถในการดูดซับน้ าและธาตุ
อาหารต่ า 

ดินตื้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
(1) ดินตื้นในพ้ืนที่ลุ่มถึงชั้นลูกรัง หรือก้อนกรวด มีเนื้ อที่ 5,715,409 ไร่ ได้แก่ 

กลุ่มชุดดินที่ 25  
(2) ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน มีเนื้อที่ 17,298,357 ไร่ 

ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 46 48 และ49 
(3) ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนถึงชั้นหินพ้ืน มีเนื้อที่ 9,783,590 ไร่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 47 

51 และ 61 
(4) ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนถึงชั้นมาร์ลหรือก้อนปูน มีเนื้อที่ 1,412,035 ไร่ ได้แก่ 

กลุ่มชุดดินที่ 52 
(5) ดินในพื้นท่ีดอนที่มีหินโผล่ มีเนื้อที่ 3,983,058 ไร่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่มี RL RC  

การแจกกระจายของพ้ืนที่ดินตื้น  ดินตื้นมีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 38,192,449 ไร่ 
พบกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 15,591,223 ไร่ รองลงมา คือ ภาคเหนือ 
11,856,992 ไร่ ภาคตะวันออก 5,119,663 ไร่ ภาคกลาง 3,317,178 ไร่ และภาคใต้ 2,307,393 ไร่ 
ตามล าดับ 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 5  แผนที่ดินปัญหาทางการเกษตรของประเทศไทย ปี 2561 
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ภาพที่ 6  แผนที่การแพร่กระจายของคราบเกลือบนผิวดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 6  แผนที่การแพร่กระจายของคราบเกลือบนผิวดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 5  ตารางเนื้อที่ดินปัญหาของประเทศไทย

เนื้อที่ (ไร)่ รอ้ยละ เนื้อที่ (ไร)่ รอ้ยละ เนื้อที่ (ไร)่ รอ้ยละ เนื้อที่ (ไร)่ รอ้ยละ เนื้อที่ (ไร)่ รอ้ยละ เนื้อที่ (ไร)่ รอ้ยละ
1. ดินที่มีปญัหาทางการเกษตร 60,025,262          18.72       12,118,333     11.43       26,409,617    25.02       7,849,768     18.07       7,167,655     33.35       6,479,889     14.66       
    1.1 ดินอินทรยี์ 345,444                0.11          - - - - - - - 345,444         0.78          
    1.2 ดินเค็ม 4,200,111             1.31          - - 2,183,848        2.07          331,886         0.77          164,107         0.76          1,520,270      3.44          
          1.2.1 ดินเค็มชายทะเล 1,961,915             0.61          - - - - 277,538         0.64          164,107         0.76          1,520,270      3.44          
          1.2.2 ดินเค็มบก 2,238,196             0.70          - - 2,183,848        2.07          54,348          0.13          - - - -
    1.3 ดินเปรีย้วจัด 5,423,641             1.69          - - - - 3,192,669      7.35          886,960         4.13          1,344,012      3.04          
          1.3.1 พบชั้นดินกรดก ามะถันในระดับตื้นและเปน็ดินเค็ม 10,923                  0.00 - - - - 2,689            0.01          8,234            0.04          - -
          1.3.2 พบชั้นดินกรดก ามะถันในระดับตื้น 711,139                0.22 - - - - 236,755         0.54          113,692         0.53          360,692         0.82          
          1.3.3 พบชั้นดินกรดก ามะถันในระดับลึกปานกลาง 2,836,693             0.88 - - - - 1,716,368      3.95          408,515         1.90          711,810         1.61          
          1.3.4 พบชั้นดินกรดก ามะถันในระดับลึก 1,864,886             0.58 - - - - 1,236,857      2.85          356,519         1.66          271,510         0.61          
    1.4 ดินทรายจัด 11,863,617            3.70          261,341          0.25          8,634,546        8.18          1,008,035      2.32          996,925         4.64          962,770         2.18          
          1.4.1 ดินทรายจัดในพื้นที่ลุ่ม 1,043,979             0.33          - - 721,723          0.68          34,643          0.08          195,436         0.91          92,177          0.21          
          1.4.2 ดินทรายจัดในพื้นที่ดอน 10,443,153            3.26          261,341          0.25          7,912,823        7.50          973,392         2.24          789,722         3.68          505,875         1.14          
          1.4.3 ดินทรายจัดในพื้นที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ 376,485                0.12          - - - - - - 11,767          0.05          364,718         0.83          
    1.5 ดินตื้น 38,192,449            11.91        11,856,992      11.18        15,591,223      14.77        3,317,178      7.63          5,119,663      23.82        2,307,393      5.22          
          1.5.1 ดินตื้นในพื้นที่ลุ่ม มีการระบายน้ าเลว 5,715,409             1.78          53,396            0.05          5,407,324        5.12          - - 208,933         0.97          45,756          0.10          
          1.5.2 ดินตื้นในพื้นที่ดอน 32,477,040            10.13        11,803,596      11.13        10,183,899      9.65          3,317,178      7.63          4,910,730      22.85        2,261,637      5.12          
                 (1) ถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหนิ 17,298,357            5.39          5,651,812        5.33          5,590,717        5.30          1,303,224      3.00          3,500,096      16.29        1,252,508      2.83          
                 (2) ถึงชั้นหนิพื้น 9,783,590             3.05          5,147,461        4.85          1,432,191        1.36          951,703         2.19          1,272,803      5.92          979,432         2.22          
                 (3) ถึงชั้นมาร์ลหรือก้อนปนู 1,412,035             0.44          338,828          0.32          109,314          0.10          840,262         1.93          118,444         0.55          5,187            0.01          
                 (4) ดินที่มีหนิโผล่ 3,983,058             1.24          665,495          0.63          3,051,677        2.89          221,989         0.51          19,387          0.09          24,510          0.06          
2. ดินที่ไม่มีปญัหาทางการเกษตร 148,641,363          46.35       36,306,778     34.25       65,246,167    61.83       18,217,819   41.93       8,860,523     41.24       20,010,076   45.27       
    2.1 ดินที่มีความอุดมสมบรูณต์่่า 98,874,908            30.83        17,048,099      16.09        53,044,496      50.26        6,168,154      14.19        6,403,131      29.80        16,211,028    36.68        
          2.1.1 ดินในพื้นที่ลุ่ม 27,619,130            8.61          7,111,009        6.71          15,737,799      14.91        1,009,245      2.32          1,405,224      6.54          2,355,853      5.33          
                 (1) พื้นที่ลุ่มที่เปน็กรด 14,364,615            4.48          2,406,166        2.27          8,050,300        7.63          456,570         1.05          1,148,095      5.34          2,303,484      5.21          
                 (2) พื้นที่ลุ่มที่ไม่เปน็กรด 13,254,515            4.13          4,704,843        4.44          7,687,499        7.28          552,675         1.27          257,129         1.20          52,369          0.12          
          2.1.2 ดินในพื้นที่ดอน 71,255,778            22.22        9,937,090        9.38          37,306,697      35.35        5,158,909      11.87        4,997,907      23.26        13,855,175    31.35        
                 (1) พื้นที่ดอนที่เปน็กรด 66,776,103            20.82        9,220,488        8.70          34,828,318      33.00        3,927,339      9.04          4,944,783      23.01        13,855,175    31.35        
                 (2) พื้นที่ดอนที่ไม่เปน็กรด 4,479,675             1.40          716,602          0.68          2,478,379        2.35          1,231,570      2.83          53,124          0.25          - -
    2.2 ดินที่มีความอุดมสมบรูณป์านกลางถึงสูง 49,766,455            15.52        19,258,679      18.16        12,201,671      11.57        12,049,665    27.74        2,457,392      11.44        3,799,048      8.59          
          2.2.1 ดินในพื้นที่ลุ่ม 24,430,646            7.62          10,181,193      9.60          5,419,640        5.14          6,654,518      15.32        973,945         4.53          1,201,350      2.72          
          2.2.2 ดินในพื้นที่ดอน 24,480,677            7.63          9,077,486        8.56          6,782,031        6.43          4,573,760      10.53        1,465,109      6.82          2,582,291      5.84          
          2.2.3 ดินที่มีการยกร่อง 855,132                0.27          - - - - 821,387         1.89          18,338          0.09          15,407          0.03          
3. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 96,775,119            30.18        53,823,573     50.76       11,192,546    10.61       13,148,314   30.26       3,368,612     15.68       15,242,074   34.49       
4. พื้นที่น้่า 5,483,964             1.71          990,840         0.93         1,891,288      1.79         1,015,583     2.34         334,290       1.56         1,251,963     2.83         
5. พื้นที่เบด็เตล็ด 9,771,179             3.05          2,788,156      2.63         794,347         0.75         3,218,956     7.40         1,756,736     8.18         1,212,993     2.74         

ผลรวม 320,696,887        100.00     106,027,680   100.00     105,533,965   100.00     43,450,440   100.00     21,487,816   100.00     44,196,995   100.00     
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2) ดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่ดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีผลมาจากการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกวิธี 

มีวิธีการจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือปราศจากการท านุบ ารุงดินอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ดินที่มี
ปัญหาจากการใช้ประโยชน์เหล่านี้มีศักยภาพในการให้ผลผลิตในการเพาะปลูกต่ า ถ้าไม่มีการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่ดินปัญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติ 
เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ที่อาจจะมีเนื้อที่และข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์รุนแรงเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สภาพธรรมชาติต่างๆ ถูกท าให้เปลี่ยนแปลงหรือท าให้เสียสมดุลโดยการกระท าของมนุษย์ เช่น 
การแพร่กระจายของดินเค็มเนื่องมาจากการท าลายป่าไม้ หรือการพัฒนาแหล่งน้ าในบริเวณที่มีเกลือ
สะสมอยู่มาก ท าให้น้ าใต้ดินซึ่งมีความเค็มถูกยกระดับให้สูงขึ้นและพาเอาเกลือที่ละลายอยู่ในน้ าขึ้นมา
สู่ผิวดินได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน หรือจัดการให้ถูกต้องตามสภาพ
ของปัญหาก่อน รวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายพ้ืนที่ดินปัญหาร่วมด้วย เพ่ือที่จะน าที่ดินเหล่านี้มา
ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

2.1) ดินดาน 
พบกระจายตัวในพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง เกิดจากการ 

ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ไถพรวนเพ่ือเตรียมดินปลูกในขณะที่ดินมีความชื้นไม่เหมาะสม หรือดินชื้น
มากเกินไป และไถพรวนที่ระดับความลึกเดียวกันบ่อยครั้งนานหลายๆ ปี ท าให้ดินแน่นทึบเกิดชั้นดาน 
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช 

2.2) ดินปนเปื้อน  
เป็นดินที่ได้รับสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักในปริมาณที่มากกว่าอัตราการสลายตัว

หรือการเสื่อมฤทธิ์ของสารนั้นๆ เช่น  ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม สารหนู และปรอท เป็นต้น 
เมื่อมีการสะสมโลหะหนักเหล่านี้เป็นปริมาณมากในดินอาจถูกพัดพาลงสู่แหล่งน้ า และถ้าหากเข้าสู่
ระบบห่วงโซ่อาหารก็จะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ 

สาเหตุการปนเปื้อนของดินอาจเกิดตามธรรมชาติจากวัตถุต้นก าเนิดดิน หรือเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การท าเหมืองแร่ การถลุงแร่และเถ้าลอย การใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการ
เกษตรที่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นธาตุโลหะหนักธาตุต่างๆ การใช้น้ าเสียในระบบชลประทาน การใช้กาก
ตะกอนน้ าเสีย และการใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ที่กินอาหารที่มีวัตถุปนเปื้อนเจือปน ซึ่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่ปลูกในดินปนเปื้อน หรือการดื่มน้ าที่เจือปนด้วยโลหะหนัก เช่น แร่ทองแดง ตะกั่ว 
แคดเมียม และสังกะสี เมื่อบริโภคเข้าไปจะท าให้เกิดโรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคอิไต-อิไต โรคไข้ด า  
หรือมะเร็งผิวหนังจากพิษสารหนูเรื้อรัง โรคที่เกิดจากความเป็นพิษของตะกั่ว เป็นต้น  

2.3) ดินเหมืองแร่ร้าง 
พบในพ้ืนที่ที่ผ่านขบวนการท าเหมืองแร่มาแล้ว เป็นดินไม่มีโครงสร้างและอัดตัวกัน

แน่นจึงมีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยมาก ความอุดม
สมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัด จนหมดสภาพที่จะน ามาใช้ท าการเกษตรได้อีก การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ในปัจจุบัน มีการปลูกสร้างสวนป่าหรือสวนสาธารณะด้วยการปลูกไม้โตเร็ว และไม้ที่ทนแล้ง เช่น 
กระถินเทพา ยูคาลิปตัส เพ่ือสร้างความร่มรื่นให้กับพ้ืนที่ และช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่างๆ  
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ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน
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2) ดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่ดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีผลมาจากการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกวิธี  

มีวิธีการจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือปราศจากการท านุบ ารุงดินอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ดินที่มี
ปัญหาจากการใช้ประโยชน์เหล่านี้มีศักยภาพในการให้ผลผลิตในการเพาะปลูกต่ า ถ้าไม่มีการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่ดินปัญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติ 
เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ที่อาจจะมีเนื้อที่และข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์รุนแรงเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สภาพธรรมชาติต่างๆ ถูกท าให้เปลี่ยนแปลงหรือท าให้เสียสมดุลโดยการกระท าของมนุษย์ เช่น 
การแพร่กระจายของดินเค็มเนื่องมาจากการท าลายป่าไม้ หรือการพัฒนาแหล่งน้ าในบริเวณที่มีเกลือ
สะสมอยู่มาก ท าให้น้ าใต้ดินซึ่งมีความเค็มถูกยกระดับให้สูงขึ้นและพาเอาเกลือที่ละลายอยู่ในน้ าขึ้นมา
สู่ผิวดินได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน หรือจัดการให้ถูกต้องตามสภาพ
ของปัญหาก่อน รวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายพ้ืนที่ดินปัญหาร่วมด้วย เพ่ือที่จะน าที่ดินเหล่านี้มา
ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

2.1) ดินดาน 
พบกระจายตัวในพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง เกิดจากการ 

ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ไถพรวนเพ่ือเตรียมดินปลูกในขณะที่ดินมีความชื้นไม่เหมาะสม หรือดินชื้น
มากเกินไป และไถพรวนที่ระดับความลึกเดียวกันบ่อยครั้งนานหลายๆ ปี ท าให้ดินแน่นทึบเกิดชั้นดาน 
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช 

2.2) ดินปนเปื้อน  
เป็นดินที่ได้รับสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักในปริมาณที่มากกว่าอัตราการสลายตัว

หรือการเสื่อมฤทธิ์ของสารนั้นๆ เช่น  ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม สารหนู และปรอท เป็นต้น 
เมื่อมีการสะสมโลหะหนักเหล่านี้เป็นปริมาณมากในดินอาจถูกพัดพาลงสู่แหล่งน้ า และถ้าหากเข้าสู่
ระบบห่วงโซ่อาหารก็จะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ 

สาเหตุการปนเปื้อนของดินอาจเกิดตามธรรมชาติจากวัตถุต้นก าเนิดดิน หรือเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การท าเหมืองแร่ การถลุงแร่และเถ้าลอย การใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการ
เกษตรที่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นธาตุโลหะหนักธาตุต่างๆ การใช้น้ าเสียในระบบชลประทาน การใช้กาก
ตะกอนน้ าเสีย และการใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ที่กินอาหารที่มีวัตถุปนเปื้อนเจือปน ซึ่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่ปลูกในดินปนเปื้อน หรือการดื่มน้ าที่เจือปนด้วยโลหะหนัก เช่น แร่ทองแดง ตะกั่ว 
แคดเมียม และสังกะสี เมื่อบริโภคเข้าไปจะท าให้เกิดโรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคอิไต -อิไต โรคไข้ด า  
หรือมะเร็งผิวหนังจากพิษสารหนูเรื้อรัง โรคที่เกิดจากความเป็นพิษของตะกั่ว เป็นต้น  

2.3) ดินเหมืองแร่ร้าง 
พบในพ้ืนที่ที่ผ่านขบวนการท าเหมืองแร่มาแล้ว เป็นดินไม่มีโครงสร้างและอัดตัวกัน

แน่นจึงมีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยมาก ความอุดม
สมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัด จนหมดสภาพที่จะน ามาใช้ท าการเกษตรได้อีก การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ในปัจจุบัน มีการปลูกสร้างสวนป่าหรือสวนสาธารณะด้วยการปลูกไม้โตเร็ว และไม้ที่ทนแล้ง เช่น 
กระถินเทพา ยูคาลิปตัส เพ่ือสร้างความร่มรื่นให้กับพ้ืนที่ และช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่างๆ  
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2.4) ดินในพื้นที่นากุ้งร้าง  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ผ่านมาใช้พ้ืนที่แถบชายฝั่งทะเลที่มีศักยภาพในการผลิต 

ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการเลี้ยงกุ้งทะเล ปลา หอย และปู จากการขยายตัวของพ้ืนที่ เพาะเลี้ยงมากขึ้น 
จนกระทั่งเกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่งที่ส าคัญ ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ ทั้งดิน น้ า และป่าชายเลน รวมถึงการเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง ท าให้การ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องขยับขยายหาพ้ืนที่ใหม่ รุกล้ าเข้าไปในหลายพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลซึ่งเป็น
พ้ืนที่น้ าจืด และปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่เป็นการเลี้ยงกุ้งน้ ากร่อย โดยการน าน้ าเค็มจากทะเล 
มาผสมกับน้ าจืด หรือใช้เกลือมาปรับสภาพน้ าในบ่อให้เป็นน้ าเค็ม การเลี้ยงกุ้งในรูปแบบนี้ ถ้าขาดการ
จัดการที่ดีก็จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงได้ ผลจากการน ากุ้งน้ ากร่อย 
เข้ามาเลี้ยงในพ้ืนที่น้ าจืด เมื่อประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดของกุ้งก็จะไม่สามารถเพาะเลี้ยงในพ้ืนที่เดิม 
ได้อีกต่อไป จ าเป็นต้องย้ายไปหาพ้ืนที่ใหม่ที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่เดิมจึงถูกทิ้งให้กลายเป็นนากุ้งร้าง
บางแห่งมีปัญหาทั้งดินเค็มและดินเปรี้ยวจัด ท าให้ดินนั้นไม่สามารถปลูกพืชได้ สภาวการณ์เช่นนี้จะท า
ให้เกิดการสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและความปลอดภัยด้านอาหาร เกิดความ
เสียหายต่อสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในที่สุด 

2.5) ดินที่มีปัญหาเล็กน้อยท่ีมีข้อจ ากัดทางการเกษตร 
  2.5.1) ดินกรด  

ลักษณะของดินกรด ส่วนใหญ่มักพบในดินเนื้อหยาบ ดินร่วนหยาบ ดินร่วน
ละเอียด พบทั้งในที่ลุ่มและในที่ดอน พ้ืนที่ที่มีการชะล้างหน้าดินสูง มีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องกันเป็น
เวลานานและขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ซึ่งอาจพบอาการผิดปกติของพืชร่วมด้วย ดินกรดจัดถึงกรดปานกลาง 
(pH 4.5-5.5) จะมีผลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดิน ท าให้ธาตุอะลูมินัม เหล็ก แมงกานีส และ
สังกะสี ละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชได้ 

สภาพปัญหาของดินกรด ขาดธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ เช่น ฟอสฟอรัสถูก
ตรึงท าให้พืชดูดไปใช้ไม่ได้ พืชไม่เจริญเติบโต ผลผลิตเสียหายและได้ผลผลิตต่ า ระบบรากพืชถูก
ท าลาย เนื่องจากมีอะลูมินัมและเหล็กละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืช และอาจพบอาการที่เกิด
จากแมงกานีสเป็นพิษ คือใบพืชจะซีดเหลือง พืชตระกูลถั่วรากจะมีปมน้อยลง มีการระบาดของ 
เชื้อโรคทางดิน เช่น โรครากเน่า โคนเน่า และพืชแสดงอาการเหี่ยวจากการขาดน้ าได้ง่ายผิดปกติ 

ดินกรดพบการแจกกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย และยังพบว่าดินอ่ืนๆ 
มีแนวโน้มจะเป็นกรดรุนแรงเพ่ิมขึ้นตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งความเป็นกรดของดินเป็นข้อจ ากัด
ประเภทหนึ่งในด้านความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ดินกรดประเภทนี้เกิดมาจากหลายสาเหตุ 
ได้แก่ เกิดการชะละลายธาตุ ที่เป็นด่างออกไปจากดิน ทั้งจากน้ าฝนและน้ าท่า การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้อง 
พืชที่ปลูกดูดเอาธาตุที่เป็นด่างไปใช้แล้วปลดปล่อยกรดออกมาแทนที่ การใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีต่างๆ 
ที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ รวมทั้งดินกรดที่เกิดจากฝนกรดบริเวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

2.5.2) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
จากรายงานสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน , 2558) 

พบว่า ทรัพยากรดินในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ในระดับต่ า โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ ากว่าภาคอ่ืนๆ และมีการกระจายตัว
ครอบคลุมแทบทั้งภาค ระดับความอุดมสมบูรณ์ดินในแต่ละภาคของประเทศที่แตกต่างกันนั้น  
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1) ดินอินทรีย์ 
การประเมินระดับความรุนแรงของดินอินทรีย์โดยใช้ความหนาของชั้นวัสดุอินทรีย์ใน

การจัดระดับความรุนแรง โดยดินอินทรีย์มีเนื้อที่ทั้งหมด 345,444 ไร่ สามารถจัดระดับความรุนแรง
ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1.1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินอินทรีย์ที่มีความหนาของวัสดุอินทรีย์
มากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยมีเนื้อที่ 196,165 ไร่  

1.2) ระดับความรุนแรงมาก ได้แก่ ดินอินทรีย์ที่มีความหนาของวัสดุอินทรีย์      
40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยมีเนื้อที่ 149,279 ไร่ 
 

ตารางที่ 7  ระดับความรุนแรงของดินอินทรีย์ต่อการผลิตพืช 
 

                                ประเภท ระดับความรุนแรง 

1. ดินอินทรีย์ ที่มีวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน มากที่สุด 

2. ดินอินทรีย์ ที่มีวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน มาก 

 
2) ดินเค็ม 
การประเมินความรุนแรงของดินเค็ม โดยประเมินจากการมีชั้นดินล่างวินิจฉัยนาทริก 

และปริมาณคราบเกลือที่พบบนผิวดินในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งปัจจุบันแผนที่การแพร่กระจายของคราบเกลือ
มีเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น สามารถแบ่งดินเค็มออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่  
ดินเค็มชายทะเล และดินเค็มบก 

2.1) ดินเค็มชายทะเล เป็นดินที่ที่พบในแถบบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศ มีเนื้อที่ 
1,961,915 ไร่ จัดระดับความรุนแรงได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

  (1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินเค็มชายทะเลที่มีกรดแฝง มีเนื้อที่ 
1,721,612 ไร่ 

  (2) ระดับความรุนแรงมาก ได้แก่ ดินเค็มชายทะเล มีเนื้อที่ 240,303 ไร่ 
2.2) ดิน เค็มบก เป็ นดิน เค็มที่ พบทั้ ง ใน พ้ืนที่ ภ าคกลางและใน พ้ืนที่ ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพิจารณาจากชั้นดินล่างวินิจฉัยนาทริก (กลุ่มชุดดินที่ 20) และพิจารณา
ร่วมกับปริมาณคราบเกลือที่พบบนผิวดิน มีเนื้อที่รวม 11,787,884 ไร่ สามารถจัดระดับความรุนแรง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  (1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินเค็มกลุ่มชุดดินที่ 20 ที่พบคราบ
เกลือบนผิวดินมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 49,311 ไร่  

  (2) ระดับความรุนแรงมาก มีเนื้อที่รวม 2,273,596 ไร่ ประกอบด้วย ดินเค็ม
กลุ่มชุดดินที่ 20 ที่พบคราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 1,907,883 ไร่  
ดินเค็มกลุ่มชุดดินที่ 20 ที่ไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน มีเนื้อที่ 281,002 ไร่ และดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุด
ดินอื่นๆ ที่พบคราบเกลือบนผิวดินมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ มเีนื้อที่ 84,711 ไร่ 
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(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินเค็มที่ เป็นกลุ่มชุดดินดินอ่ืนๆ 
ที่พบคราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 10-50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 185,262 ไร่ 

(4) ระดับความรุนแรงน้ อย  ได้ แก่  ดิ น เค็ มที่ เป็ นกลุ่ มชุ ดดิ นดิน อ่ืนๆ 
ที่พบคราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 1-10 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 3,150,886 ไร่  

(5) ระดับความรุนแรงน้อยที่สุด ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอ่ืนๆ ที่พบคราบเกลือ 
บนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 1 ของพ้ืนที่ และมีน้ าใต้ดินเค็ม มีเนื้อที่ 6,128,829 ไร่ 
 

ตารางที่ 8  ระดับความรุนแรงของดินเค็มต่อการผลิตพืช 
 

ประเภทดิน ระดับคราบเกลือ ระดับความรุนแรง 

1. ดินเค็มชายทะเล   

- ดินเค็มชายทะเล - มาก 

- ดินเค็มชายทะเลที่มีกรดแฝง - มากที่สุด 

2. ดินเค็มบก   

- กลุ่มชุดดินที่ 20 (กลุ่มดินเค็ม) คราบเกลือ > 50% มากที่สุด 

 คราบเกลือ < 50% มาก 

 ไม่พบคราบเกลือ มาก 

- กลุ่มชุดดินอ่ืนๆ ที่พบคราบเกลือ คราบเกลือ > 50% มาก 

 คราบเกลือ 10-50% ปานกลาง 

 คราบเกลือ 1-10% น้อย 

 คราบเกลือ <1 % และมีน้ าใต้ดนิเค็ม น้อยที่สุด 

 
3) ดินเปรี้ยวจัด 
การประเมินระดับความรุนแรงดินเปรี้ยวจัดตามระดับความลึกที่พบชั้นดินกรด

ก ามะถัน และชั้นดินที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าวเป็นเกณฑ์ ดินเปรี้ยวจัดสามารถพบใน
บริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่มีหรือเคยมีน้ าทะเลหรือมีน้ ากร่อยท่วมถึงในอดีต โดยมีการแจก
กระจายอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางและพ้ืนที่ภาคใต้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,423,641 ไร่ สามารถแบ่งออกได้ 
4 ระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถันตื้น 
พบชั้นดินที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว (ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน) และได้รับ
ผลกระทบจากความเค็ม มีเนื้อที่ 10,923 ไร่ 

(แก้ไขเนื้อหา หน้า 62-63) 
 
2) ดินเค็ม 

การประเมินความรุนแรงของดินเค็ม โดยดินเค็มชายทะเลประเมินความรุนแรงจาก
การมีลักษณะของกรดแฝง ส าหรับดินเค็มบกประเมินความรุนแรงจากการพบชั้นสะสมเกลือมาก 
(natric horizon) ในหน้าตัดดิน และปริมาณการแพร่กระจายของคราบเกลือที่ผิวดินในฤดูแล้ง 
โดยดินเค็มชายทะเล ดินเค็มบกและพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ มีเนื้อที่รวม 13,749,799 ไร่ 
สามารถจัดระดับความรุนแรงได้ดังนี้  

2.1) ดินเค็มชายทะเล เป็นดินที่ที่พบในแถบบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศ มีเนื้อที่ 
1,961,915 ไร่ จัดระดับความรุนแรงได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

  (1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินเค็มชายทะเลที่มีกรดแฝง มีเนื้อที่ 
1,721,612 ไร่ 

  (2) ระดับความรุนแรงมาก ได้แก่ ดินเค็มชายทะเล มีเนื้อที่ 240,303 ไร่ 
2.2)  ดิน เค็มบก เป็นดิน เค็มที่พบทั้ ง ใน พ้ืนที่ ภาคกลางและใน พ้ืนที่ ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพิจารณาจากการพบชั้นสะสมเกลือมาก (natric horizon) ในหน้าตัดดิน 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 20 และพิจารณาร่วมกับปริมาณการแพร่กระจายของคราบเกลือที่ผิวดินในฤดูแล้ง 
มีเนื้อที่รวม 11,787,884 ไร่ สามารถจัดระดับความรุนแรงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  (1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 20 ที่พบคราบเกลือบนผิวดิน 
มากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 49,311 ไร่ 

  (2) ระดับความรุนแรงมาก มีเนื้อที่รวม 2,273,596 ไร่ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 20 
ที่พบคราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 1,907,883 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ 20  
ที่ไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน มีเนื้อที่ 281,002 ไร่ และดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอ่ืนๆ ที่พบคราบเกลือ
บนผิวดินมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 84,711 ไร่ 

(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินดินอ่ืนๆ  ที่พบ
คราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 10-50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 185,262 ไร่ 

(4) ระดับความรุนแรงน้อย ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินดินอ่ืนๆ ที่พบคราบ
เกลือบนผิวดินร้อยละ 1-10 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 3,150,886 ไร่  

(5) ระดับความรุนแรงน้อยที่สุด ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอ่ืนๆ ที่พบคราบ
เกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 1 ของพ้ืนที่ และมีน้ าใต้ดินเค็ม มีเนื้อที่ 6,128,829 ไร่ 
 
 
 
 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินเค็มที่ เป็นกลุ่มชุดดินดินอ่ืนๆ 
ที่พบคราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 10-50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 185,262 ไร่ 

(4) ระดับความรุนแรงน้ อย  ได้ แก่  ดิ น เค็ มที่ เป็ นกลุ่ มชุ ดดิ นดิน อ่ืนๆ 
ที่พบคราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 1-10 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 3,150,886 ไร่  

(5) ระดับความรุนแรงน้อยที่สุด ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอ่ืนๆ ที่พบคราบเกลือ 
บนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 1 ของพ้ืนที่ และมีน้ าใต้ดินเค็ม มีเนื้อที่ 6,128,829 ไร่ 
 

ตารางที่ 8  ระดับความรุนแรงของดินเค็มต่อการผลิตพืช 
 

ประเภทดิน ระดับคราบเกลือ ระดับความรุนแรง 

1. ดินเค็มชายทะเล   

- ดินเค็มชายทะเล - มาก 

- ดินเค็มชายทะเลที่มีกรดแฝง - มากที่สุด 

2. ดินเค็มบก   

- กลุ่มชุดดินที่ 20 (กลุ่มดินเค็ม) คราบเกลือ > 50% มากที่สุด 

 คราบเกลือ < 50% มาก 

 ไม่พบคราบเกลือ มาก 

- กลุ่มชุดดินอ่ืนๆ ที่พบคราบเกลือ คราบเกลือ > 50% มาก 

 คราบเกลือ 10-50% ปานกลาง 

 คราบเกลือ 1-10% น้อย 

 คราบเกลือ <1 % และมีน้ าใต้ดนิเค็ม น้อยที่สุด 

 
3) ดินเปรี้ยวจัด 
การประเมินระดับความรุนแรงดินเปรี้ยวจัดตามระดับความลึกที่พบชั้นดินกรด

ก ามะถัน และชั้นดินที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าวเป็นเกณฑ์ ดินเปรี้ยวจัดสามารถพบใน
บริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่มีหรือเคยมีน้ าทะเลหรือมีน้ ากร่อยท่วมถึงในอดีต โดยมีการแจก
กระจายอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางและพ้ืนที่ภาคใต้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,423,641 ไร่ สามารถแบ่งออกได้ 
4 ระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถันตื้น 
พบชั้นดินที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว (ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน) และได้รับ
ผลกระทบจากความเค็ม มีเนื้อที่ 10,923 ไร่ 

(แก้ไขเนื้อหา หน้า 62-63) 
 
2) ดินเค็ม 

การประเมินความรุนแรงของดินเค็ม โดยดินเค็มชายทะเลประเมินความรุนแรงจาก
การมีลักษณะของกรดแฝง ส าหรับดินเค็มบกประเมินความรุนแรงจากการพบชั้นสะสมเกลือมาก 
(natric horizon) ในหน้าตัดดิน และปริมาณการแพร่กระจายของคราบเกลือที่ผิวดินในฤดูแล้ง 
โดยดินเค็มชายทะเล ดินเค็มบกและพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ มีเนื้อที่รวม 13,749,799 ไร่ 
สามารถจัดระดับความรุนแรงได้ดังนี้  

2.1) ดินเค็มชายทะเล เป็นดินที่ที่พบในแถบบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศ มีเนื้อที่ 
1,961,915 ไร่ จัดระดับความรุนแรงได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

  (1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินเค็มชายทะเลที่มีกรดแฝง มีเนื้อที่ 
1,721,612 ไร่ 

  (2) ระดับความรุนแรงมาก ได้แก่ ดินเค็มชายทะเล มีเนื้อที่ 240,303 ไร่ 
2.2)  ดิน เค็มบก เป็นดิน เค็มที่พบทั้ ง ใน พ้ืนที่ ภาคกลางและใน พ้ืนที่ ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพิจารณาจากการพบชั้นสะสมเกลือมาก (natric horizon) ในหน้าตัดดิน 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 20 และพิจารณาร่วมกับปริมาณการแพร่กระจายของคราบเกลือที่ผิวดินในฤดูแล้ง 
มีเนื้อที่รวม 11,787,884 ไร่ สามารถจัดระดับความรุนแรงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  (1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 20 ที่พบคราบเกลือบนผิวดิน 
มากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 49,311 ไร่ 

  (2) ระดับความรุนแรงมาก มีเนื้อที่รวม 2,273,596 ไร่ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 20 
ที่พบคราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 1,907,883 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ 20  
ที่ไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน มีเนื้อที่ 281,002 ไร่ และดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอ่ืนๆ ที่พบคราบเกลือ
บนผิวดินมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 84,711 ไร่ 

(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินดินอ่ืนๆ  ที่พบ
คราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 10-50 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 185,262 ไร่ 

(4) ระดับความรุนแรงน้อย ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินดินอ่ืนๆ ที่พบคราบ
เกลือบนผิวดินร้อยละ 1-10 ของพ้ืนที่ มีเนื้อที่ 3,150,886 ไร่  

(5) ระดับความรุนแรงน้อยที่สุด ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอ่ืนๆ ที่พบคราบ
เกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 1 ของพ้ืนที่ และมีน้ าใต้ดินเค็ม มีเนื้อที่ 6,128,829 ไร่ 
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(2) ระดับความรุนแรงมาก ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถันตื้น พบชั้นดิน 
ที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว (ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน) โดยมีเนื้อที่ 
711,139 ไร่  

(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน 
พบชั้นดินที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื้อที่ 2,836,693 ไร่ 

(4) ระดับความรุนแรงน้อย ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน พบชั้นดิน
ที่มีสารจาโรไซต์ซ่ึงมีสีเหลืองฟางข้าว ลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื้อที่ 1,864,886 ไร่ 
 

ตารางที่ 9  ระดับความรุนแรงของดินเปรี้ยวจัดต่อการผลิตพืช 
 

ประเภท ระดับความรุนแรง 

1. ดินเปรี้ยวจัดที่พบชัน้ดนิกรดก ามะถันตื้น (ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดนิ) 
และได้รับผลกระทบจากความเค็ม 

มากที่สุด 

2. ดินเปรี้ยวจัดที่พบชัน้ดนิกรดก ามะถันตื้น (ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดนิ) มาก 

3. ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปานกลาง 

4. ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดนิกรดก ามะถัน ลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน น้อย 

 
4) ดินทรายจัด 
การประเมินความรุนแรงของดินทรายได้ใช้ความหนาของชั้นทรายและชั้นดานอินทรีย์

เป็นเกณฑ์ พบว่าดินทรายจัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 11,863,617 ไร่ สามารถจัดระดับความรุนแรงได้เป็น    
4 ระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินทรายในที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์       
(มีชั้นทรายหนา 50-100 เซนติเมตร) มีเนื้อที่ 376,485 ไร่ 

(2) ระดับความรุนแรงมาก ได้แก่ ดินทรายในพ้ืนที่ดอนที่มีชั้นทรายหนามากกว่า 
100 เซนติเมตร มีเนื้อท่ี 4,975,813 ไร่  

(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินทรายในพ้ืนที่ดอนที่มีชั้นทรายหนา    
50-100 เซนติเมตร และดินทรายในพ้ืนที่ลุ่มที่มีชั้นทรายหนามากกว่า 100 เซนติเมตร มีเนื้อที่ 
6,108,557 ไร่ 

(4) ระดับความรุนแรงน้อย ได้แก่ ดินทรายจัด ในพ้ืนที่ลุ่มที่มีชั้นทรายหนา 
50-100 เซนติเมตร มีเนื้อท่ี 402,762 ไร่ 
 
 
 
  

64 

 

ตารางที่ 10  ระดับความรุนแรงของดินทรายจัดต่อการผลิตพืช 
 

ประเภท ความหนาของชั้นทราย (ซม.) ระดับความรุนแรง 

1. ดินทรายในทีด่อนที่มชีัน้ดานอินทรีย ์ 50-100 ซม. มากที่สุด 

2. ดินทรายในพื้นที่ดอน มากกว่า 100 ซม. มาก 

 50-100 ซม. ปานกลาง 

3. ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม มากกว่า 100 ซม. ปานกลาง 

 50-100 ซม. น้อย 

 
5) ดินตื้น  
การประเมินระดับความรุนแรง พิจารณาถึงลักษณะของพ้ืนที่ และชนิดของวัสดุที่มี

ขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร ปริมาณร้อยละ 35 หรือมากกว่าโดยปริมาตร พบว่าดินตื้นมีเนื้อที่ 
ทั้งหมด 38,192,449 ไร่ สามารถจัดระดับความรุนแรงได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

(1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนที่มีหน่วยรวมของดินและ
พ้ืนที่หินโผล่ มีเนื้อท่ี 3,983,058 ไร่ 

(2) ระดับความรุนแรงมาก ได้แก่ ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนถึงชั้นหินพ้ืน มีเนื้อที่ 
9,783,590 ไร่ 

(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด 
หรือเศษหิน มีเนื้อที่ 17,298,357 ไร่ ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมาร์ล หรือก้อนปูน มีเนื้อที่ 1,412,035 ไร่ 
และดินตื้นในพ้ืนที่ลุ่มถึงชั้นลูกรัง หรือก้อนกรวด มีเนื้อที่ 5,715,409 ไร่ รวมเนื้อที่ดินตื้นแต่ละ
ประเภททั้งหมดเท่ากับ 24,425,801 ไร่ 
 

ตารางที่ 11  ระดับความรุนแรงของดินตื้นต่อการผลิตพืช 
 

สภาพพ้ืนที่ ประเภท/ชนดิของชั้นขัดขวาง ระดับความรุนแรง 

ดินตื้นในพื้นที่ดอน - หน่วยรวมของดินและพืน้ที่หินโผล ่ มากที่สุด 

- ตื้นถึงชัน้หินพื้น มาก 

- ตื้นถึงชัน้ลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน ปานกลาง 

- ตื้นถึงชัน้มาร์ลหรือก้อนปูน ปานกลาง 

ดินตื้นในพื้นทีลุ่่ม ตื้นถึงชัน้ลูกรัง หรือก้อนกรวด ปานกลาง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 10  ระดับความรุนแรงของดินทรายจัดต่อการผลิตพืช 
 

ประเภท ความหนาของชั้นทราย (ซม.) ระดับความรุนแรง 

1. ดินทรายในทีด่อนที่มชีัน้ดานอินทรีย ์ 50-100 ซม. มากที่สุด 

2. ดินทรายในพื้นที่ดอน มากกว่า 100 ซม. มาก 

 50-100 ซม. ปานกลาง 

3. ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม มากกว่า 100 ซม. ปานกลาง 

 50-100 ซม. น้อย 

 
5) ดินตื้น  
การประเมินระดับความรุนแรง พิจารณาถึงลักษณะของพ้ืนที่ และชนิดของวัสดุที่มี

ขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร ปริมาณร้อยละ 35 หรือมากกว่าโดยปริมาตร พบว่าดินตื้นมีเนื้อที่ 
ทั้งหมด 38,192,449 ไร่ สามารถจัดระดับความรุนแรงได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

(1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนที่มีหน่วยรวมของดินและ
พ้ืนที่หินโผล่ มีเนื้อท่ี 3,983,058 ไร่ 

(2) ระดับความรุนแรงมาก ได้แก่ ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนถึงชั้นหินพ้ืน มีเนื้อที่ 
9,783,590 ไร่ 

(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด 
หรือเศษหิน มีเนื้อที่ 17,298,357 ไร่ ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมาร์ล หรือก้อนปูน มีเนื้อที่ 1,412,035 ไร่ 
และดินตื้นในพ้ืนที่ลุ่มถึงชั้นลูกรัง หรือก้อนกรวด มีเนื้อที่ 5,715,409 ไร่ รวมเนื้อที่ดินตื้นแต่ละ
ประเภททั้งหมดเท่ากับ 24,425,801 ไร่ 
 

ตารางที่ 11  ระดับความรุนแรงของดินตื้นต่อการผลิตพืช 
 

สภาพพ้ืนที่ ประเภท/ชนดิของชั้นขัดขวาง ระดับความรุนแรง 

ดินตื้นในพื้นที่ดอน - หน่วยรวมของดินและพืน้ที่หินโผล ่ มากที่สุด 

- ตื้นถึงชัน้หินพื้น มาก 

- ตื้นถึงชัน้ลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน ปานกลาง 

- ตื้นถึงชัน้มาร์ลหรือก้อนปูน ปานกลาง 

ดินตื้นในพื้นทีลุ่่ม ตื้นถึงชัน้ลูกรัง หรือก้อนกรวด ปานกลาง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ปาล์มน้ ามันมากที่สุด มีเนื้อที่ 79,046 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ข้าว เนื้อที่ 37,031 ไร่ มะพร้าว เนื้อที่ 
27,552 ไร่ ยางพารา เนื้อที่ 19,083 ไร่ และไม้ยืนต้น/พืชอ่ืนๆ เนื้อที่ 11,670 ไร่ ตามล าดับ และ
ระดับความรุนแรงปานกลาง 143,958 ไร่ โดยใช้เพ่ือท านาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่ 129,206 ไร่ 
รองลงมา ได้แก่ มันส าปะหลัง เนื้อท่ี 6,384 ไร่  

 3.2.3 การใช้ที่ดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
 ดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ 5,423,641 ไร่ มีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 
4,198,199 ไร่ หรือร้อยละ 77.41 ของพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง   
มีเนื้อที่ 549,410 ไร่ หรือร้อยละ 10.13 ของพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (เช่น พ้ืนที่ทิ้งร้าง 
พ้ืนที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย) มีเนื้อที่ 379,287 ไร่ หรือร้อยละ 6.99 ของพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด 
พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 200,291 ไร่ หรือร้อยละ 3.69 ของพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด และพ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 
96,454 ไร่ หรือร้อยละ 1.78 ของพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด 

ส าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรม พบว่า ระดับความรุนแรงของดินปัญหาต่อการปลูกพืชมี 4 ระดับ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง เนื้อที่ 1,951,809 ไร่ โดยใช้เพ่ือท านาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่ 
1,445,230 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน เนื้อที่ 205,095 ไร่ ข้าว/พืชอ่ืนๆ เนื้อที่ 88,923 ไร่ 
ไม้ผล/พืชอ่ืนๆ เนื้อที่ 79,365 ไร่ และยางพารา เนื้อที่ 71,317 ไร่ ตามล าดับ ระดับความรุนแรงของ
ดินปัญหาต่อการปลูกพืชระดับรองลงมา ได้แก่ ระดับความรุนแรงน้อย เนื้อที่ 1,366,790 ไร่ โดยใช้
ท านาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่ 1,150,453 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ยางพารา เนื้อที่ 75,311 ไร่ ปาล์มน้ ามัน เนื้อที่ 
50,683 ไร่ ไม้ผล/พืชอื่นๆ เนื้อท่ี 39,129 ไร่ และข้าว/พืชอื่นๆ เนื้อท่ี 30,914 ไร่ ตามล าดับ  

ส าหรับระดับความรุนแรงมาก มีเนื้อที่ 483,208 ไร่ โดยใช้เพ่ือท านาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่ 
200,412 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน เนื้อที่ 168,076 ไร่ ไม้ผล/พืชอ่ืนๆ เนื้อที่ 31,156 ไร่ ข้าว/
พืชอ่ืนๆ เนื้อที่ 27,430 ไร่ และยางพารา เนื้อที่ 23,958 ไร่ ตามล าดับ และระดับความรุนแรงมาก
ที่สุด เนื้อท่ี 320 ไร่ โดยเป็นพื้นทีป่ลูกไม้ยืน ไม้ผล และพืชไร่ 

3.2.4 การใช้ที่ดินในพื้นที่ดินทรายจัด 
 ดินทรายจัด มีเนื้อที่ 11,863,617 ไร่ มีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 
8,999,274 ไร่ หรือร้อยละ 75.86 ของพ้ืนที่ดินทรายจัด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง   
มีเนื้อที่ 1,024,147 ไร่ หรือร้อยละ 8.63 ของพ้ืนที่ดินทรายจัด พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 992,579 ไร่ หรือ
ร้อยละ 8.37 ของพ้ืนที่ดินทรายจัด พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (เช่น พ้ืนที่ทิ้งร้าง พ้ืนที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง   
บ่อทราย) มีเนื้อที่ 701,578 ไร่ หรือร้อยละ 5.91 ของพ้ืนที่ดินทรายจัด และพ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 
146,039 ไร่ หรือร้อยละ 1.23 ของพ้ืนที่ดินทรายจัด 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 ส าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมพบว่า ระดับความรุนแรงของดินปัญหาต่อการปลูกพืช มี 4 ระดับ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง เนื้อที่ 4,866,254 ไร่ โดยใช้เพ่ือท านาข้าวมากท่ีสุดมีเนื้อที่ 
2,759,966 ไร่ รองลงมา ได้แก่ มันส าปะหลัง เนื้อที่ 757,211 ไร่ อ้อย เนื้อที่ 688,914 ไร่ ไม้ยืนต้น/
พืชอ่ืนๆ เนื้อที่ 255,801 ไร่ และยางพารา เนื้อที่ 203,724 ไร่ ตามล าดับ ระดับความรุนแรงของดิน
ปัญหาต่อการปลูกพืชระดับรองลงมา ได้แก่ ระดับความรุนแรงมาก เนื้อที่ 3,469,294 ไร่ โดยใช้เพ่ือ
ท านาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่ 1,127,800 ไร่ รองลงมา ได้แก่ มันส าปะหลัง เนื้อที่ 642,693 ไร่ อ้อย 
เนื้ อที่  410,300 ไร่  ยางพารา เนื้อที่  364,986 ไร่  และไม้ยืนต้น/พืช อ่ืนๆ เนื้ อที่  302,968 ไร่ 
ตามล าดับ ระดับความรุนแรงน้อย เนื้อที่  282,934 ไร่ โดยใช้เพ่ือท านาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่ 
199,681 ไร่ รองลงมา ได้แก่  ปาล์มน้ ามัน เนื้อที่  30,994 ไร่ ข้าว/พืชอ่ืนๆ เนื้อที่  16,425 ไร่ 
ยางพารา เนื้อที่ 11,543 ไร่ และมะพร้าว เนื้อที่ 9,343 ไร่ ตามล าดับ และระดับความรุนแรงมากท่ีสุด 
เนื้อท่ี 213,975 ไร่ โดยใช้เพ่ือปลูกยางพารามากที่สุด มีเนื้อท่ี 81,263 ไร่ รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ ามัน 
เนื้อที่  47,728 ไร่ มะพร้าว เนื้อที่  34,324 ไร่ ไม้ผล/พืชอ่ืนๆ เนื้อที่  34,324 ไร่ และข้าว เนื้อที่ 
10,720 ไร่ ตามล าดับ  

 3.2.5 การใช้ที่ดินในพื้นที่ดินตื้น 
 ดินตื้น มีเนื้อที่  38,192,449 ไร่ มีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 
23,434,173 ไร่ หรือร้อยละ 61.36 ของพ้ืนที่ดินตื้น รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 11,484,869 ไร่ 
หรือร้อยละ 30.07 ของพ้ืนที่ดินตื้น พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (เช่น พ้ืนที่ทิ้งร้าง พ้ืนที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง   
บ่อทราย) มีเนื้อที่ 1,522,749 ไร่ หรือร้อยละ 3.99 ของพ้ืนที่ดินตื้น พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง     
มีเนื้อที่ 1,426,705 ไร่ หรือร้อยละ 3.73 ของพ้ืนที่ดินตื้น และพ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 323,947 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่ดินตื้น 

ส าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมพบว่า ระดับความรุนแรงของดินปัญหาต่อการปลูกพืช มี 3 ระดับ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง เนื้อที่ 16,342,650 ไร่ โดยใช้เพ่ือท านาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่ 
5,442,804 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ยางพารา เนื้อที่ 3,795,267 ไร่ มันส าปะหลัง เนื้อที่ 1,910,997 ไร่ อ้อย 
เนื้อที่ 1,527,585 ไร่ และไม้ยืนต้น/พืชอ่ืนๆ เนื้อที่ 1,181,608 ไร่ ตามล าดับ ระดับความรุนแรงของดิน
ปัญหาต่อการปลูกพืชระดับรองลงมา ได้แก่ ระดับความรุนแรงมาก เนื้อที่ 5,921,912 ไร่ โดยใช้เพ่ือปลูก
ยางพารามากที่สุด มีเนื้อที่ 1,501,665 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่ 1,200,025 ไร่        
มันส าปะหลัง เนื้อที่ 673,717 ไร่ ไม้ยืนต้น/พืชอ่ืนๆ เนื้อที่ 552,983 ไร่ และนาข้าว เนื้อที่ 436,838 ไร่ 
ตามล าดับ และระดับความรุนแรงมากท่ีสุด เนื้อที่ 790,843 ไร่ โดยใช้เพ่ือปลูกมันส าปะหลังมากที่สุด    
มีเนื้อที่ 300,164 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ยางพารา เนื้อที่ 157,136 ไร่ นาข้าว เนื้อที่ 102,926 ไร่ ไม้ยืนต้น/
พืชอ่ืนๆ เนื้อที่ 61,203 ไร่ และอ้อย เนื้อที่ 56,187 ไร่ ตามล าดับ  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 12  การใช้ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหาของประเทศไทย 
 

ประเภท การใช้ที่ดิน 
เนื้อที่จ าแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่) รวมพื้นที่ (ไร่) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
ดินอินทรีย ์ 1. พื้นที่เกษตรกรรม 19,453 61,753 - - - 81,406 

   1.1 ข้าว 195 1,261 - - - 1,456 
   1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - - - - 
   1.3 อ้อย 10 - - - - 10 
   1.4 มันส าปะหลัง - - - - - - 
   1.5 ยางพารา 2,278 10,383 - - - 12,660 
   1.6 ปาล์มน้ ามัน 13,454 44,848 - - - 58,301 
   1.7 สับปะรด - - - - - - 
   1.8 กาแฟ - - - - - - 
   1.9 มะพร้าว 25 482 - - - 508 
   1.10 ล าไย - - - - - - 
   1.11 ทุเรียน - 3 - - - 3 
   1.12 เงาะ - - - - - - 
   1.13 มังคุด - - - - - - 
   1.14 ข้าว/พืชอื่นๆ 237 1,153 - - - 1,390 
   1.15. พืชไร่/พืชอื่นๆ 1 99 - - - 100 
   1.16 ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ 3,181 3,015 - - - 6,196 
   1.17 ไม้ผล/พืชอื่นๆ 71 509 - - - 581 
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ตารางที่ 12 (ต่อ)  
 

ประเภท การใช้ที่ดิน 
เนื้อที่จ าแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่) รวมพื้นที่ (ไร่) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
ดินอินทรีย ์    1.18 พื้นที่เกษตรอื่นๆ เช่น 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้ า  - - - - - 200 

 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - 2,185 
 3. พื้นที่ป่าไม้ - - - - - 216,172 
 4. พื้นที่แหล่งน้ า - - - - - 1,989 
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด - - - - - 43,692 

 รวมพื้นที่ - - - - - 345,444  
ดินเค็มและ 1. พื้นที่เกษตรกรรม  270,355   2,080,128   143,958   2,666,505   5,065,280   10,226,227  
พื้นที่ได้รับ    1.1 ข้าว  37,031   1,902,001   129,206   2,500,309   4,579,824   9,148,372  
ผลกระทบ    1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  96   5,269   491   4,791   7,163   17,811  
จากเกลือ    1.3 อ้อย  19   13,961   948   29,672   148,306   192,906  

    1.4 มันส าปะหลัง  704   14,379   6,384   30,125   83,441   135,033  

    1.5 ยางพารา  19,083   170   166   5,973   27,468   52,861  

    1.6 ปาล์มน้ ามัน  79,046   209   -     150   1,292   80,697  

    1.7 สับปะรด  1   -     -     -     -     1  

    1.8 กาแฟ  -   -     -     -     -     -  

    1.9 มะพร้าว  27,552   54,915   14   107   437   83,025  

    1.10 ล าไย  3   48   -     -   40   91  
    1.11 ทุเรียน  89   -     -     -     -     89  
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ตารางที่ 12 (ต่อ)  
 

ประเภท การใช้ที่ดิน 
เนื้อที่จ าแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่) รวมพื้นที่ (ไร่) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
ดินเค็มและ    1.12 เงาะ  53   14   -     -     -     67  
พื้นที่ได้รับ    1.13 มังคุด  58   -     -     -     -     58  
ผลกระทบ    1.14 ข้าว/พืชอื่นๆ  5,879   370   39   1,281   2,482   10,052  
จากเกลือ    1.15. พืชไร่/พืชอื่นๆ  113   127   4   1,466   1,268   2,979  

    1.16 ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ  11,670   943   -     -     12   12,625  

    1.17 ไม้ผล/พืชอื่นๆ  2,589   5,779   -     38   200   8,605  

    1.18 พื้นที่ เกษตรอื่นๆ เช่น 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้ า  - - - - - 480,956 

 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - 693,079 

 3. พื้นที่ป่าไม้ - - - - - 1,495,732 

 4. พื้นที่แหล่งน้ า - - - - - 529,096 
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด - - - - - 805,665 
 รวมพื้นที่ - - - - - 13,749,799 
ดินเปรี้ยวจัด 1. พื้นที่เกษตรกรรม 320 483,208 1,951,809 1,366,790 - 4,198,199 

    1.1 ข้าว - 200,412  1,445,230   1,150,453  - 2,796,095  

    1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - 564  1,770  121  - 2,455  

    1.3 อ้อย - 181  440  231  - 852  

    1.4 มันส าปะหลัง - 1,844  2,981  353  - 5,178  

    1.5 ยางพารา - 23,958  71,317  75,311  - 170,586  

    1.6 ปาล์มน้ ามัน - 168,076  205,095  50,683  - 423,854  
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ตารางที่ 12 (ต่อ)  
 

ประเภท การใช้ที่ดิน 
เนื้อที่จ าแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่) รวมพื้นที่ (ไร่) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
ดินเปรี้ยวจัด    1.7 สับปะรด - 115  - 16  - 131  

    1.8 กาแฟ - - - - - - 
    1.9 มะพร้าว - 5,419  10,688  7,904  - 24,011  
    1.10 ล าไย - 16  780  81  - 877  

    1.11 ทุเรียน - 47  1,050  137  - 1,234  

    1.12 เงาะ - 134  71  97  - 302  

    1.13 มังคุด - 151  243  21  - 416  

    1.14 ข้าว/พืชอื่นๆ 56  27,430  88,923  30,914  - 147,323  

    1.15. พืชไร่/พืชอื่นๆ - 872  2,548  1,456  - 4,876  

    1.16 ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ 195  22,833  41,308  9,883  - 74,219  

    1.17 ไม้ผล/พืชอื่นๆ 69  31,156  79,365  39,129  - 149,719  

 
   1.18 พื้นที่ เกษตรอื่นๆ เช่น 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้ า  - - - - - 396,071 

 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - 549,410 

 3. พื้นที่ป่าไม้ - - - - - 200,291  

 4. พื้นที่แหล่งน้ า - - - - - 96,454 
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด - - - - - 379,287 

 รวมพื้นที่ - - - - - 5,423,641  
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ตารางที่ 12 (ต่อ)   
 

ประเภท การใช้ที่ดิน 
เนื้อที่จ าแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่) รวมพื้นที่ (ไร่) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
ดินทรายจัด 1. พื้นที่เกษตรกรรม 213,975 3,469,294 4,866,254 282,934 - 8,999,274 

    1.1 ข้าว 10,720  1,127,800  2,759,966  199,681  - 4,098,167  

    1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10  16,280  8,329  - - 24,620  

    1.3 อ้อย - 410,300  688,914  1,095  - 1,100,309  

    1.4 มันส าปะหลัง 214  642,693  757,211  1,147  - 1,401,265  

    1.5 ยางพารา  81,263  364,986  203,724  11,543  - 661,516  

    1.6 ปาล์มน้ ามัน 47,728  124,946  18,692  30,994  - 222,360  

    1.7 สับปะรด 16  76,483  3,545  641  - 80,685  

    1.8 กาแฟ - 49  - - - 49  

    1.9 มะพร้าว 34,324  211,357  18,660  9,343  - 273,684  

    1.10 ล าไย 43  4,473  8,761  - - 13,277  

    1.11 ทุเรียน 151  2,846  - 118  - 3,115  

    1.12 เงาะ 30  267  13  - - 310  

    1.13 มังคุด 13  156  41  27  - 236  

    1.14 ข้าว/พืชอื่นๆ 9,345  34,445  42,686  16,425  - 102,901  

    1.15. พืชไร่/พืชอื่นๆ 1,450  51,292  54,708  650  - 108,099  

    1.16 ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ 8,193  302,968  255,801  6,112  - 573,075  

    1.17 ไม้ผล/พืชอื่นๆ 20,475  97,953  45,203  5,158  - 168,788  
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ตารางที่ 12 (ต่อ)  
 

ประเภท การใช้ที่ดิน 
เนื้อที่จ าแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่) รวมพื้นที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
ดินทรายจัด    1.18 พื้นที่ เกษตรอื่นๆ เช่น 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้ า  - - - - - 166,816 

 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - 1,024,147 

 3. พื้นที่ป่าไม้ - - - - - 992,579 
 4. พื้นที่แหล่งน้ า - - - - - 146,039 
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด - - - - - 701,578 
 รวมพื้นที่ - - - - - 11,863,617 

ดินตื้น 1. พื้นที่เกษตรกรรม 790,843 5,921,912 16,342,650 - - 23,434,173 
    1.1 ข้าว 102,926  436,838  5,442,804  - -    5,982,568  

    1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50,520   1,200,025  695,738  - -    1,946,283  

    1.3 อ้อย 56,187  349,118  1,527,585  - -    1,932,891  

    1.4 มันส าปะหลัง 300,164  673,717  1,910,997  - -    2,884,879  

    1.5 ยางพารา 157,136   1,501,665  3,795,267  - -    5,454,068  

    1.6 ปาล์มน้ ามัน 5,255  223,228  341,024  - -      569,507  

    1.7 สับปะรด 3,384  54,914  208,640  - - 266,938  

    1.8 กาแฟ 29  6,628  517  - - 7,175  

    1.9 มะพร้าว 3,556  2,540  6,013  - - 12,110  

    1.10 ล าไย 8,785  228,527  213,861  - - 451,174  

    1.11 ทุเรียน 65  23,208  37,850  - - 61,123  
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ตารางที่ 12 (ต่อ)  
 

ประเภท การใช้ที่ดิน 
เนื้อที่จ าแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่) รวมพื้นที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
ดินตื้น    1.12 เงาะ 41  6,638  31,703  - - 38,382  

    1.13 มังคุด 24  1,841  7,128  - - 8,993  

    1.14 ข้าว/พืชอื่นๆ 2,507  14,307  134,100  - - 150,914  

    1.15. พืชไร่/พืชอื่นๆ 20,948  218,466  259,965  - - 499,379  

    1.16 ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ 61,203  552,983  1,181,608  - - 1,795,794  

    1.17 ไม้ผล/พืชอื่นๆ 18,113  427,269  547,850  - - 993,232  

    1.18 พื้นที่ เกษตรอื่นๆ เช่น 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้ า  - - - - - 378,770 

 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - 1,426,705 
 3. พื้นที่ป่าไม้ - - - - - 11,484,869 
 4. พื้นที่แหล่งน้ า - - - - - 323,947 
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด - - - - - 1,522,749 

 รวมพื้นที่ - - - - - 38,192,449 
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3.3 เขตความเหมาะสมของท่ีดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning) ในพื้นที่ดินปัญหา 
การผลิตภาคการเกษตรมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทส าคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไปในอนาคต 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน และฐานข้อมูลดินปัญหา เพ่ือให้ข้อมูลเขต    
ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยใช้ปัจจัย      
การผลิตอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน โดยไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมต้นทุนการผลิต 
 3.3.1 ข้อมูลและแผนที่ เขตความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(zoning) ในพื้นที่ดินปัญหา 

พ้ืนที่เกษตรกรรมมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละกิจการแตกต่างกันแม้ว่าจะใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเดียวกับในดินแต่ละชนิด และยังมีข้อจ ากัดที่แตกต่าง ในปัจจุบันพบว่าเกษตรกร
ในหลายท้องที่ใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของที่ดินนั้นๆ ท าให้ได้ผล
ผลิตไม่คุ้มกับการลงทุน พื้นที่เดิมที่เคยใช้ท าการเกษตรเสื่อมโทรมลง มีการกัดกร่อนพังทลายสูงจนไม่
สามารถท าการการเกษตรได้อีก นอกจากนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินยังคงอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว 
ในช่วง 5-6 เดือนต่อปีเท่านั้น เวลาที่เหลือดินจะถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า นอกจากบริเวณที่อยู่ใกล้
แหล่งน้ า หรือมีระบบการชลประทานเท่านั้น นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มที่เพราะบางแห่ง
ดินยังพอมีความชื้นที่สามารถปลูกพืชได้อีก   

การก าหนดเขตความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการปลูกพืช อาศัยข้อมูลทางวิชาการด้าน
ศักยภาพของพ้ืนที่ โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศ ดิน น้ า สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ น ามา
ประกอบกับข้อมูลความต้องการในการผลิตพืชแต่ละชนิด รวมทั้งวิเคราะห์ร่วมกับความต้องการของ
ตลาดเพ่ือหาความเหมาะสมของการท าการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง 
ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีผลก าไรที่สูงกว่าการท าเกษตรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 

พ้ืนที่ท าการเกษตรไม่เหมาะสม คือพ้ืนที่ท าการผลิตสินค้าเกษตรและได้ผลผลิต/ผลตอบแทน
ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องจากที่ดินมีข้อจ ากัดที่ไม่เหมาะสมต่อความต้องการของพืชชนิดนั้น เช่น 
ความชื้น/น้ าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และดินปัญหาต่างๆ เช่น ดินเปรี้ยวจัด และดินเค็ม เป็นต้น 
ในทางปฏิบัติถ้าเกษตรกรสามารถแก้ข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ก็จะสามารถท า
การเกษตรได้ผลผลิตที่สูงได้ เช่น มีการจัดหาน้ าชลประทาน การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน การท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า เป็นต้น 

3.3.2 ความส าเร็จของเขตความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(zoning) ในพื้นที่ดินปัญหา 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็น
นโยบายที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพตรงตามศักยภาพของที่ดินและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดมากที่สุด ทรัพยากรดินและที่ดินเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีค่าเป็นปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
การผลิตสูงสุด แต่ในปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมมีแนวโน้มลดลง และมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยากรดินอย่างเข้มข้นมากขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ที่ดินให้ตรงตาม
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ความเหมาะสมของที่ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิตส าหรับการปลูกพืชแต่ละชนิด และควรมีการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินในบริเวณที่มีการผลิตที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) ไปสู่พืชทางเลือกที่เหมาะสม 
และสอดคล้องตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพ้ืนที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และลดปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภท 

ส าหรับทางเลือกในการปรับเปลี่ยนแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
1) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นพืชเศรษฐกิจระยะสั้น เช่น 

(1) ข้าวนาปี เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน มันส าปะหลัง 
พืชสมุนไพรหรือพืชผัก 

(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน มันส าปะหลัง ทานตะวัน ถั่วชนิด
ต่างๆ พืชสมุนไพรหรือพืชผัก 

(3) มันส าปะหลังเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน พืชสมุนไพรหรือพืชผัก 
(4) อ้อยโรงงานเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน มันส าปะหลัง ทานตะวัน ถั่วชนิด

ต่างๆ พืชสมุนไพรหรือพืชผัก 
2) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นพืชเศรษฐกิจระยะยาว เช่น 

(1) ข้าวนาปีเป็นปาล์มน้ ามัน หรือไม้ผล 
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไม้ผล หรือหม่อน 
(3) มันส าปะหลังเป็นยูคาลิปตัส 
(4) อ้อยโรงงานเป็นไม้ผล หรือหม่อน 

3) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นเกษตรผสมผสาน เช่น 
(1) ข้าวนาปีเป็นเกษตรผสมผสาน 
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเกษตรผสมผสาน 
(3) มันส าปะหลังเป็นเกษตรผสมผสาน 
(4) อ้อยโรงงานเป็นเกษตรผสมผสาน 

4) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นปศุสัตว์พืชอาหารสัตว์ เช่น 
(1) ข้าวนาปีเป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
(3) มันส าปะหลังเป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
(4) อ้อยโรงงานเป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

5) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นประมง เช่น ข้าวนาปีเป็นบ่อน้ าในไร่นา (ประมง)  
การพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่สามารถท าการ

ผลิตสินค้าทางเลือกที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จากแผนที่ความเหมาะสมของสินค้าเกษตร (แผนที่
ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ แผนที่เขตความเหมาะสมส าหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ และ
แผนที่ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) หรือเกษตรกรสามารถท าการเกษตรผสมผสาน/เกษตรพอเพียง 
โดยการใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ได้จาก 
application Agri-map online และ LDD Zoning 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ความเหมาะสมของที่ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิตส าหรับการปลูกพืชแต่ละชนิด และควรมีการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินในบริเวณที่มีการผลิตที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) ไปสู่พืชทางเลือกที่เหมาะสม 
และสอดคล้องตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพ้ืนที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และลดปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภท 

ส าหรับทางเลือกในการปรับเปลี่ยนแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
1) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นพืชเศรษฐกิจระยะสั้น เช่น 

(1) ข้าวนาปี เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน มันส าปะหลัง 
พืชสมุนไพรหรือพืชผัก 

(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน มันส าปะหลัง ทานตะวัน ถั่วชนิด
ต่างๆ พืชสมุนไพรหรือพืชผัก 

(3) มันส าปะหลังเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน พืชสมุนไพรหรือพืชผัก 
(4) อ้อยโรงงานเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน มันส าปะหลัง ทานตะวัน ถั่วชนิด

ต่างๆ พืชสมุนไพรหรือพืชผัก 
2) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นพืชเศรษฐกิจระยะยาว เช่น 

(1) ข้าวนาปีเป็นปาล์มน้ ามัน หรือไม้ผล 
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไม้ผล หรือหม่อน 
(3) มันส าปะหลังเป็นยูคาลิปตัส 
(4) อ้อยโรงงานเป็นไม้ผล หรือหม่อน 

3) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นเกษตรผสมผสาน เช่น 
(1) ข้าวนาปีเป็นเกษตรผสมผสาน 
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเกษตรผสมผสาน 
(3) มันส าปะหลังเป็นเกษตรผสมผสาน 
(4) อ้อยโรงงานเป็นเกษตรผสมผสาน 

4) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นปศุสัตว์พืชอาหารสัตว์ เช่น 
(1) ข้าวนาปีเป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
(3) มันส าปะหลังเป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
(4) อ้อยโรงงานเป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

5) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นประมง เช่น ข้าวนาปีเป็นบ่อน้ าในไร่นา (ประมง)  
การพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่สามารถท าการ

ผลิตสินค้าทางเลือกที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จากแผนที่ความเหมาะสมของสินค้าเกษตร (แผนที่
ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ แผนที่เขตความเหมาะสมส าหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ และ
แผนที่ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) หรือเกษตรกรสามารถท าการเกษตรผสมผสาน/เกษตรพอเพียง 
โดยการใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ได้จาก 
application Agri-map online และ LDD Zoning 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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บทท่ี 4 
แผนบริหารจดัการทรพัยากรดินปัญหาของประเทศไทย 

 
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา 
     การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา เป็นการน าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์โดยผู้บริหาร ผู้ เชี่ยวชาญ และนักวิชาการของกรมฯ จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)”  

4.1.1  ผลการวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินปัญหา 

การวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ จะใช้ข้อมูล 2 ชนิดมาใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ข้อมูลดินปัญหา (ฉบับปี พ.ศ. 2561) และข้อมูลการใช้ที่ดิน (ปี พ.ศ. 2558 -2559)      
ซึ่งข้อมูลดินปัญหาจะเลือกพ้ืนที่ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ 5 ประเภทคือ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม 
ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น ซึ่งได้ท าการก าหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินความรุนแรง
ของดินปัญหาต่อการปลูกพืช เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
โดยได้ก าหนดระดับความรุนแรงไว้ 5 ระดับ (ตารางที่ 6) 

ข้อมูลการใช้ที่ดินจะเลือกพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด กาแฟ มะพร้าว ล าไย ทุเรียน 
เงาะ และมังคุด รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินเป็นข้าวกับพืชอ่ืนๆ พืชไร่กับพืชอ่ืนๆ ไม้ยืนต้นกับพืชอ่ืนๆ 
และไม้ผลกับพืชอ่ืนๆ โดยจะน าข้อมูลระดับความรุนแรงของดินปัญหาต่อการปลูกพืชมาซ้อนทับกับ
ข้อมูลการใช้ที่ดิน ซึ่งจะท าให้ได้เนื้อที่การใช้ที่ดินในแต่ละระดับความรุนแรงของดินปัญหา (ตารางที่ 12) 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 
ความส าคัญของปัญหา และความพร้อมในการจัดการปัญหา สรุปได้ดังนี้ 

1)  ความส าคัญของปัญหา (น้ าหนักร้อยละ 70) ประกอบด้วย 
1.1)  ขนาดเนื้อที่การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ดินปัญหา (น้ าหนักร้อยละ 15) ซึ่งแต่ละ

ดินปัญหาจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากเนื้อที่การใช้ที่ดินของแต่ละดินปัญหามีความแตกต่างกันมาก 
จึงต้องมีการก าหนดเกณฑ์ที่เฉพาะ ซึ่งขนาดเนื้อที่จะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและผลลัพธ์ในการ
บริหารจัดการพื้นที ่(ตารางผนวกท่ี 1) 

1.2)  ความยากง่ายในการจัดการ (น้ าหนักร้อยละ 30) เป็นการพิจารณาถึงการ
จัดการดินปัญหาของเกษตรกรเพ่ือใช้ในการท าการเกษตร โดยพิจารณาว่าเกษตรกรสามารถ
ด าเนินการได้เอง หรือต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการลงทุนจากภาครัฐซึ่งต้องใช้
งบประมาณสูงในการด าเนินงาน หรือในบางพ้ืนที่ที่ไม่สามารถจัดการเพ่ือน ามาใช้ทางการเกษตร   
(ตารางผนวกท่ี 2) 

 
 

 
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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บทท่ี 4 
แผนบริหารจดัการทรพัยากรดินปัญหาของประเทศไทย 

 
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา 
     การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา เป็นการน าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์โดยผู้บริหาร ผู้ เชี่ยวชาญ และนักวิชาการของกรมฯ จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)”  

4.1.1  ผลการวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินปัญหา 

การวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ จะใช้ข้อมูล 2 ชนิดมาใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ข้อมูลดินปัญหา (ฉบับปี พ.ศ. 2561) และข้อมูลการใช้ที่ดิน (ปี พ.ศ. 2558 -2559)      
ซึ่งข้อมูลดินปัญหาจะเลือกพ้ืนที่ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ 5 ประเภทคือ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม 
ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น ซึ่งได้ท าการก าหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินความรุนแรง
ของดินปัญหาต่อการปลูกพืช เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
โดยได้ก าหนดระดับความรุนแรงไว้ 5 ระดับ (ตารางที่ 6) 

ข้อมูลการใช้ที่ดินจะเลือกพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด กาแฟ มะพร้าว ล าไย ทุเรียน 
เงาะ และมังคุด รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินเป็นข้าวกับพืชอ่ืนๆ พืชไร่กับพืชอ่ืนๆ ไม้ยืนต้นกับพืชอ่ืนๆ 
และไม้ผลกับพืชอ่ืนๆ โดยจะน าข้อมูลระดับความรุนแรงของดินปัญหาต่อการปลูกพืชมาซ้อนทับกับ
ข้อมูลการใช้ที่ดิน ซึ่งจะท าให้ได้เนื้อที่การใช้ที่ดินในแต่ละระดับความรุนแรงของดินปัญหา (ตารางที่ 12) 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 
ความส าคัญของปัญหา และความพร้อมในการจัดการปัญหา สรุปได้ดังนี้ 

1)  ความส าคัญของปัญหา (น้ าหนักร้อยละ 70) ประกอบด้วย 
1.1)  ขนาดเนื้อที่การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ดินปัญหา (น้ าหนักร้อยละ 15) ซึ่งแต่ละ

ดินปัญหาจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากเนื้อที่การใช้ที่ดินของแต่ละดินปัญหามีความแตกต่างกันมาก 
จึงต้องมีการก าหนดเกณฑ์ที่เฉพาะ ซึ่งขนาดเนื้อที่จะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและผลลัพธ์ในการ
บริหารจัดการพื้นที ่(ตารางผนวกท่ี 1) 

1.2)  ความยากง่ายในการจัดการ (น้ าหนักร้อยละ 30) เป็นการพิจารณาถึงการ
จัดการดินปัญหาของเกษตรกรเพ่ือใช้ในการท าการเกษตร โดยพิจารณาว่าเกษตรกรสามารถ
ด าเนินการได้เอง หรือต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการลงทุนจากภาครัฐซึ่งต้องใช้
งบประมาณสูงในการด าเนินงาน หรือในบางพ้ืนที่ที่ไม่สามารถจัดการเพ่ือน ามาใช้ทางการเกษตร   
(ตารางผนวกท่ี 2) 

 
 

 
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



80
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 78 

1.3)  ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ (น้ าหนักร้อยละ 25) เป็นการพิจารณาถึง
พืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการ โดยในแต่ละปีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งในแต่ละพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจอาจมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจร่วมด้วย (ตารางผนวกท่ี 3) 

2)  ความพร้อมในการจัดการปัญหา (น้ าหนักร้อยละ 30) ประกอบด้วย 
2.1)  เทคโนโลยีและงานวิจัย (น้ าหนักร้อยละ 10) เป็นการพิจารณาถึงความ

พร้อมของหน่วยงานที่มีงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม รวมถึงการน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ของเกษตรกร สามารถด าเนินการได้ยากหรือง่าย ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุน
ความพร้อมในการด าเนินงานการจัดการดินปัญหาที่ส าคัญ (ตารางผนวกท่ี 4) 

2.2)  บุคลากร (น้ าหนักร้อยละ 8) เป็นการพิจารณาถึงความพร้อมของ
หน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านอย่างเพียงพอ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน (ตารางผนวกท่ี 5) 

2.3)  กฎหมาย (น้ าหนักร้อยละ 2) โดยในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับการเข้าไปด าเนินการพัฒนาที่ดิน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
ด้วย (ตารางผนวกท่ี 6) 

2.4) งบประมาณ (น้ าหนักร้อยละ 5) เป็นการพิจารณาถึงงบประมาณของ
หน่วยงานที่ใช้ในการสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย สาธิต หรือการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการดิน
ปัญหา ซึ่งแหล่งของงบประมาณอาจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นกลไก
หลักในการสนับสนุนการด าเนินงาน (ตารางผนวกท่ี 7) 

2.5) นโยบายและยุทธศาสตร์ (น้ าหนักร้อยละ 5) การด าเนินงานต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงนโยบายส าคัญเร่งด่วนด้วย    
(ตารางผนวกท่ี 8) 

ส าหรับการวิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ ได้จากการประชุมและ
ระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา
ของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)” มีข้ันตอนดังนี้  

1) จัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมฯ ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามดินปัญหา 5 ประเภท ได้แก่     
ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น โดยภายในกลุ่มประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและ
นักวิชาการท่ีมีความรู้ความเข้าใจในดินปัญหาแต่ละประเภทเป็นอย่างดี 

2) ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเอกสารที่มีข้อมูลประเภทของดินปัญหา ระดับความ
รุนแรงของดินปัญหาต่อการผลิตพืช การใช้ที่ดินและเนื้อที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ และช่องส าหรับให้
คะแนนเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ ที่มี 2 ปัจจัย คือ ความส าคัญของปัญหา (น้ าหนักร้อยละ 70) และ
ความพร้อมในการจัดการปัญหา (น้ าหนักร้อยละ 30) โดยแต่ละปัจจัยจะมีเกณฑ์การให้คะแนน      
ดังรายละเอียดในตารางผนวกท่ี 1 ถึง 8 
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3) ผู้เข้าร่วมประชุมท าการให้คะแนนเพื่อจัดล าดับความส าคัญ แยกตามกลุ่ม  
4) ท าการรวมคะแนนของแต่ละกลุ่ม และหาค่าเฉลี่ย เพ่ือวิเคราะห์และจัดล าดับ

ความส าคัญของปัจจัย 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ท าการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของ

ปัจจัยเพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 
1) ดินอินทรีย์ มีเนื้อท่ีรวมทั้งประเทศ 345,444 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 81,406 ไร่ 

หรือร้อยละ 23.57 ของพ้ืนที่ดินอินทรีย์ (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละระดับความ
รุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ พบว่า ควร
ให้ความส าคัญในพ้ืนที่ดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นอันดับแรก ที่มี
ความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมาก และดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 
เซนติเมตรจากผิวดิน จะให้ความส าคัญรองลงมา ซ่ึงมีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้หากพิจารณาขนาดพ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ 
และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่ มีการใช้ที่ดินในการปลูก
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าว และไม้ยืนต้น (ตารางท่ี 13) 
 

ตารางท่ี 13  สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินอินทรีย์ต่อการผลิตพืช 
 

ระดับความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืช 
มากที่สุด มาก 

ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) 
1. ปาล์มน้ ามัน 13,454 1. ปาล์มน้ ามัน 44,848 
2. ยางพารา   2,278 2. ยางพารา 10,383 
3. ไม้ยืนต้น/พืชอ่ืนๆ   3,181 3. ข้าว   1,261 

รวม 18,913 รวม 56,492 

2) ดินเค็มและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ มีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 13,749,799 ไร่ 
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 10,226,227 ไร่ หรือร้อยละ 74.37 (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละ
ระดับความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ 
พบว่า ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในพ้ืนที่ดินเค็มที่พบคราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 50 
ของพ้ืนที่ และไม่เป็นดินที่พบชั้นสะสมเกลือจากการละลายของหินเกลืออยู่ภายในหน้าตัดดิน (Natric 
Horizon) มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับปานกลางถึงน้อย เมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ 
ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า 
ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย 
      ส าหรับพ้ืนที่ดินเค็มที่พบคราบเกลือบนผิวดินมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่  
และพบชั้นสะสมเกลือจากการละลายของหินเกลืออยู่ภายในหน้าตัดดิน (Natric Horizon) รวมถึงดิน
เค็มชายทะเล จะมีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้หากพิจารณา
ขนาดพ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3) ผู้เข้าร่วมประชุมท าการให้คะแนนเพื่อจัดล าดับความส าคัญ แยกตามกลุ่ม  
4) ท าการรวมคะแนนของแต่ละกลุ่ม และหาค่าเฉลี่ย เพ่ือวิเคราะห์และจัดล าดับ

ความส าคัญของปัจจัย 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ท าการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของ

ปัจจัยเพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 
1) ดินอินทรีย์ มีเนื้อท่ีรวมทั้งประเทศ 345,444 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 81,406 ไร่ 

หรือร้อยละ 23.57 ของพ้ืนที่ดินอินทรีย์ (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละระดับความ
รุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ พบว่า ควร
ให้ความส าคัญในพ้ืนที่ดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นอันดับแรก ที่มี
ความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมาก และดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 
เซนติเมตรจากผิวดิน จะให้ความส าคัญรองลงมา ซ่ึงมีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้หากพิจารณาขนาดพ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ 
และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่ มีการใช้ที่ดินในการปลูก
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าว และไม้ยืนต้น (ตารางท่ี 13) 
 

ตารางท่ี 13  สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินอินทรีย์ต่อการผลิตพืช 
 

ระดับความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืช 
มากที่สุด มาก 

ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) 
1. ปาล์มน้ ามัน 13,454 1. ปาล์มน้ ามัน 44,848 
2. ยางพารา   2,278 2. ยางพารา 10,383 
3. ไม้ยืนต้น/พืชอ่ืนๆ   3,181 3. ข้าว   1,261 

รวม 18,913 รวม 56,492 

2) ดินเค็มและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ มีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 13,749,799 ไร่ 
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 10,226,227 ไร่ หรือร้อยละ 74.37 (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละ
ระดับความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ 
พบว่า ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในพ้ืนที่ดินเค็มที่พบคราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 50 
ของพ้ืนที่ และไม่เป็นดินที่พบชั้นสะสมเกลือจากการละลายของหินเกลืออยู่ภายในหน้าตัดดิน (Natric 
Horizon) มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับปานกลางถึงน้อย เมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ 
ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า 
ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย 
      ส าหรับพ้ืนที่ดินเค็มที่พบคราบเกลือบนผิวดินมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่  
และพบชั้นสะสมเกลือจากการละลายของหินเกลืออยู่ภายในหน้าตัดดิน (Natric Horizon) รวมถึงดิน
เค็มชายทะเล จะมีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้หากพิจารณา
ขนาดพ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ปัญหา พบว่า ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว อ้อย มะพร้าว และยางพารา 
(ตารางท่ี 14) 
 

ตารางท่ี 14  สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินเค็มต่อการผลิตพืช 
 

ระดับความรุนแรงของปัญหาตอ่การผลิตพืช 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

1. ข้าว 37,031 1. ข้าว 1,902,001 1. ข้าว 129,206 1. ข้าว 4,579,824 
2. มะพร้าว 27,552 2. อ้อย     13,961 - - 2. มันส าปะหลัง      83,441 
3. ยางพารา 19,083 3. มะพร้าว     54,915 - - 3. อ้อย    148,306  

รวม 83,666 รวม 1,970,877 รวม 129,206 รวม 4,811,571 

  3) ดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 5,423,641 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
4,198,199 ไร่ หรือร้อยละ 77.41 ของพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละ
ระดับความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ 
พบว่า ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถันลึกมากกว่า 50 
เซนติเมตร ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับ ปานกลางถึงน้อย และหากพิจารณา
ขนาดพ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการ
ปัญหา พบว่า ควรให้ความส าคัญในพื้นที่ท่ีมีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว และยางพารา  
      ส าหรับพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน ภายในความลึก 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมาก เมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ ความยาก
ง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า ควรให้
ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว และปาล์มน้ ามัน (ตารางท่ี 15) 
 

ตารางท่ี 15  สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินเปรี้ยวจัดต่อการผลิตพืช 
 

ระดับความรุนแรงของปัญหาตอ่การผลิตพืช 
มาก ปานกลาง น้อย 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

1. ข้าว 200,412 1. ข้าว 1,445,230 1. ข้าว 1,150,453 
2. ข้าว/พืชอื่นๆ   27,430 2. ข้าว/พืชอื่นๆ     88,923 2. ข้าว/พืชอื่นๆ     30,914 
3. ปาล์มน้ ามัน 168,076 3. ยางพารา     71,317 3. ยางพารา     75,311 

รวม 395,918 รวม 1,605,470 รวม 1,256,678 
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4) ดินทรายจัด มีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 11,863,617 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
8,999,274 ไร่ หรือร้อยละ 75.86 ของพ้ืนที่ดินทรายจัด (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละ
ระดับความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ 
พบว่า ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในดินทรายจัดในพ้ืนที่ลุ่มที่มีความหนาของชั้นทรายมากกว่า 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน และดินทรายจัดในพ้ืนที่ดอนที่มีความหนาของชั้นทราย 50-100 เซนติเมตร
จากผิวดิน ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับปานกลางถึงน้อย เมื่อพิจารณาขนาด
พ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา 
พบว่า ดินทรายจัดในพ้ืนที่ลุ่มควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว และดินทรายจัด 
ในพ้ืนที่ดอนที่มีความหนาของชั้นทราย 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มี
การใช้ที่ดินในการปลูกอ้อย และมันส าปะหลัง 
      ส าหรับดินทรายจัดในพ้ืนที่ดอนที่มีความหนาของชั้นทรายมากกว่า 100 
เซนติเมตรจากผิวดิน และดินทรายในพ้ืนที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการ
ผลิตพืชในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญ
ของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า ดินทรายจัดในพ้ืนที่ดอนที่มีความหนา
ของชั้นทรายมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูก
มะพร้าว มันส าปะหลัง และอ้อย และดินทรายในพ้ืนที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ ควรให้ความส าคัญใน
พ้ืนที่ทีม่ีการใช้ที่ดินในการปลูกมะพร้าว ปาล์มน้ ามัน และยางพารา (ตารางท่ี 16) 
 

ตารางท่ี 16  สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินทรายจัดต่อการผลิตพืช 
 

ระดับความรุนแรงของปัญหาตอ่การผลิตพืช 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

ประเภทการ
ใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

1. มะพร้าว 34,324 1. มะพร้าว 211,357 1. อ้อย   688,914 1. ข้าว 199,681 
2. ปาล์มน้ ามัน 47,728 2. มันส าปะหลัง 642,693 2. มันส าปะหลัง   757,211 2. ข้าว/พืชอื่นๆ 16,425 
3. ยางพารา 81,263 3. อ้อย 410,300 3. ข้าว 2,759,966 3. ไม้ผล/พืชอื่นๆ   5,158 

รวม 163,315 รวม 1,264,350 รวม 4,206,091 รวม 221,264 
   

5) ดินตื้น มีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 38,192,449 ไร่ เป็นพ้ืนที่มีการใช้ที่ดินทางเกษตร 
23,434,173 ไร่ หรือร้อยละ 61.36 ของพ้ืนที่ดินตื้น (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละระดับ
ความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ พบว่า 
ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในดินตื้นในพ้ืนที่ลุ่ม และดินตื้นในพ้ืนที่ดอนที่มีลักษณะเป็นดินตื้นถึง
ชั้นลูกรัง ก้อนกรวด เศษหิน และถึงชั้นมาร์ล ก้อนปูน ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ 
และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า ดินตื้นในพ้ืนที่ลุ่มควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4) ดินทรายจัด มีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 11,863,617 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
8,999,274 ไร่ หรือร้อยละ 75.86 ของพ้ืนที่ดินทรายจัด (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละ
ระดับความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ 
พบว่า ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในดินทรายจัดในพ้ืนที่ลุ่มที่มีความหนาของชั้นทรายมากกว่า 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน และดินทรายจัดในพ้ืนที่ดอนที่มีความหนาของชั้นทราย 50-100 เซนติเมตร
จากผิวดิน ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับปานกลางถึงน้อย เมื่อพิจารณาขนาด
พ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา 
พบว่า ดินทรายจัดในพ้ืนที่ลุ่มควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว และดินทรายจัด 
ในพ้ืนที่ดอนที่มีความหนาของชั้นทราย 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มี
การใช้ที่ดินในการปลูกอ้อย และมันส าปะหลัง 
      ส าหรับดินทรายจัดในพ้ืนที่ดอนที่มีความหนาของชั้นทรายมากกว่า 100 
เซนติเมตรจากผิวดิน และดินทรายในพ้ืนที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการ
ผลิตพืชในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญ
ของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า ดินทรายจัดในพ้ืนที่ดอนที่มีความหนา
ของชั้นทรายมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูก
มะพร้าว มันส าปะหลัง และอ้อย และดินทรายในพ้ืนที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ ควรให้ความส าคัญใน
พ้ืนที่ทีม่ีการใช้ที่ดินในการปลูกมะพร้าว ปาล์มน้ ามัน และยางพารา (ตารางท่ี 16) 
 

ตารางท่ี 16  สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินทรายจัดต่อการผลิตพืช 
 

ระดับความรุนแรงของปัญหาตอ่การผลิตพืช 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

ประเภทการ
ใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

1. มะพร้าว 34,324 1. มะพร้าว 211,357 1. อ้อย   688,914 1. ข้าว 199,681 
2. ปาล์มน้ ามัน 47,728 2. มันส าปะหลัง 642,693 2. มันส าปะหลัง   757,211 2. ข้าว/พืชอื่นๆ 16,425 
3. ยางพารา 81,263 3. อ้อย 410,300 3. ข้าว 2,759,966 3. ไม้ผล/พืชอื่นๆ   5,158 

รวม 163,315 รวม 1,264,350 รวม 4,206,091 รวม 221,264 
   

5) ดินตื้น มีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 38,192,449 ไร่ เป็นพ้ืนที่มีการใช้ที่ดินทางเกษตร 
23,434,173 ไร่ หรือร้อยละ 61.36 ของพ้ืนที่ดินตื้น (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละระดับ
ความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ พบว่า 
ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในดินตื้นในพ้ืนที่ลุ่ม และดินตื้นในพ้ืนที่ดอนที่มีลักษณะเป็นดินตื้นถึง
ชั้นลูกรัง ก้อนกรวด เศษหิน และถึงชั้นมาร์ล ก้อนปูน ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ 
และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า ดินตื้นในพ้ืนที่ลุ่มควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ที่ดินในการปลูกข้าว ดินตื้นในพ้ืนที่ดอนควรให้ความส าคัญในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกยางพารา 
อ้อย และมันส าปะหลัง  
      ส าหรับดินตื้นในพ้ืนที่ดอนที่มีลักษณะเป็นดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน และหน่วยรวมของดิน 
และหินพ้ืนโผล่ ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาขนาด
พ้ืนที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา 
พบว่า ควรให้ความส าคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกมันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และอ้อย (ตารางที่ 17) 
 

ตารางท่ี 17  สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินตื้นต่อการผลิตพืช 
 

ระดับความรุนแรงของปัญหาตอ่การผลิตพืช 
มากที่สุด มาก ปานกลาง 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

ประเภท 
การใช้ที่ดิน 

เน้ือที่  
(ไร่) 

1. มันส าปะหลัง 300,164 1. มันส าปะหลัง   673,717 1. ยางพารา 3,795,267 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์   50,520 2. ยางพารา 1,501,665 2. อ้อย 1,527,585 
3. อ้อย   56,187 3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 1,200,025 3. มันส าปะหลัง 1,910,997 

รวม 406,871 รวม 3,375,407 รวม 7,233,849 
 

4.1.2  ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาทรัพยากรดินปัญหา 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของ

ประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)” ได้ก าหนดเป้าประสงค์ส าคัญสูงสุด (Ultimate Goal) 
คือ พ้ืนที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการให้เหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่ 
รวมทั้งได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรดินปัญหาและก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรดิน
ปัญหาทั้ง 6 ประเภท ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไว้แล้ว รายละเอียดดังภาพที่ 7 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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   ภาพที่ 7  ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาทรัพยากรดินปัญหา 

83 
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แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจจ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ

แผนพัฒนา
ทรัพยากรดิน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ดินอินทรีย์
(81,406 ไร่)

ดินเค็มและพื้นที่ได้รับ 
ผลกระทบจากเกลือ

(10.22 ล้านไร่)

ดินเปรี้ยวจัด
(4.19 ล้านไร่)

ดินทรายจัด
(8.99 ล้านไร่)

ดินตื้น
(23.43 ล้านไร่)

ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและ  
มีข้อจ ากัดทางการเกษตร

(ไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่/ปี)

เป้าประสงค์ส าคัญสูงสุด (Ultimate Goal) : พ้ืนที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่

เป้าหมาย : ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินไดใ้นระยะยาว

มิติประสิทธิผล
1. พื้นท่ีดินอินทรีย์ได้รับการบริหารจัดการอย่าง

เหมาะสมตามศักยภาพของดินไมน้่อยกว่า 
81,406 ไร่

มิติคุณภาพ
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดิน

อินทรีย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน 

มิติประสิทธิภาพ
3. พืชเศรษฐกิจ (ข้าว ปาล์มน้้ามัน) สามารถเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตได้
4. พื้นท่ีดินอินทรีย์ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นท่ี
มิติพัฒนาองคก์าร 
5. ฐานข้อมูลทรัพยากรดินอินทรีย์สามารถน้าไปใช้

ในการบริหารจัดการในระดับพื้นท่ีได้
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถน้าไปใช้แก้ไข

ปัญหาดินอินทรีย์ในระดับพื้นท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มิติประสิทธิผล
1. พื้นท่ีดินเค็มได้รับการบริหารจัดการได้

อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ไม่น้อยกว่า 2.27 ล้านไร่

2. พื้นท่ีดินเค็มมีกลไกการควบคุมการแพร่ 
กระจายของความเค็ม

มิติคุณภาพ
3. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดินเค็มได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
4. เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มดินเค็มมีความเข้มแข็งและ

พึ่งพาตนเองได้
มิติประสิทธิภาพ
5. ข้าวในพื้นท่ีดินเค็มสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้

สูงข้ึน
มิติพัฒนาองคก์าร 
6. มีศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับ

ภูมิภาคเอเชีย
7. เจ้าหน้าท่ีมีองค์ความรู้เชิงลึกที่ครอบคลุมปัญหาการ

จัดการในดินเค็มทุกระดับ
8. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสามารถจัดการดินเค็มใน

ทุกระดับ

มิติประสิทธิผล 
1. พื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดได้รับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดินไม่น้อยกว่า 4.19 ล้านไร่

มิติคุณภาพ 
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดิน

เปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน

มิติประสิทธิภาพ 
3. ผลผลิตพชืท่ีปลูกในพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด

สามารถเพิ่มผลผลติได้
มิติพัฒนาองคก์าร 
4. การจัดท้าระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในระดับ
พื้นท่ี

5. การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดมีต้นแบบ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี

มิติประสิทธิผล 
1. พื้นท่ีดินทรายจัดได้รับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดินไม่น้อยกว่า 8.99 ล้านไร่ 

2. ดินทรายจัดท่ีได้รับการบริหารจัดการมี
คุณภาพดีข้ึนสามารถใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติคุณภาพ 
3. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี

ดินทรายจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน 

มิติประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิตพชืท่ีปลูกในพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดสามารถ

เพิ่มผลผลิตได้ 
มิติพัฒนาองคก์าร 
5. ฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายจัดสามารถ

น้าไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับพื้นท่ีได้
6. เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจัดการดินทรายจัด

สามารถน้าไปใช้แก้ปัญหาในระดับพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติประสิทธิผล 
1. พื้นท่ีดินต้ืนได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่าง

เหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
ไม่น้อยกว่า 23.43 ล้านไร่

มิติคุณภาพ
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดินต้ืนได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
มิติประสิทธิภาพ 
3. เกษตรกรท่ีท้าการเกษตรในพื้นท่ีดินต้ืนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
มิติพัฒนาองคก์าร 
4. ฐานข้อมูลดินปัญหาและข้อมูลการจัดการดินต้ืนสามารถ

น้าไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นท่ีดินต้ืนได้ทุกประเภท
5. มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินต้ืนท่ีเป็น

ระบบและสะดวกต่อการน้าไปใช้ประโยชน์

มิติประสิทธิผล 
1. พื้นท่ีดินปัญหาจากการใช้ท่ีดิน (ดินปนเป้ือน ดินดานจาก

การไถพรวน ดินเหมืองแร่ร้าง นากุ้งร้าง) ได้รับการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน 

2. ดินท่ีมีข้อจ้ากัดทางการเกษตร (ดินกรด ดินความอุดม
สมบูรณ์ต้่า) ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาไม่น้อยกว่า 2
ล้านไร่ต่อปี

มิติคุณภาพ
3. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ถูกต้องเหมาะสม

ตามศักยภาพของดิน 
มิติประสิทธิภาพ 
4. พื้นท่ีดินท่ีมีข้อจ้ากัดทางการเกษตรสามารถเพิ่มศักยภาพ

ทางการผลิต
มิติพัฒนาองคก์าร 
5. มีฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีสามารถติดตาม

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในระดับพื้นท่ี 

1. ร้อยละของพื้นท่ีดินทรายจัดได้รับการบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
(ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของพื้นท่ีดินทรายจัดมีอินทรียวัตถุ
เพิ่มข้ึนจากเดิม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ปริมาณเร่ิมต้น)

3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีดินทรายจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

4. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการ
ผลิตข้าวเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10)

5. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ของการผลิตมันส้าปะหลังเพิ่มข้ึน 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)

6. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการ
ผลิตอ้อยเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10)

7. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดท้าฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินทรายจัดให้สามารถน้าไปใช้ใน
ระดับพื้นท่ี (ครอบคลุมข้อมูลพื้นท่ีเกษตรท้ัง
ประเทศ) ได้ (ร้อยละ 100)

8. จัดท้าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีสามารถน้าไป
แก้ปัญหาดินทรายจัดในระดับพื้นท่ีได้
(ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อปี)

1. ร้อยละของพื้นท่ีดินอินทรีย์ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
(ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้น
ท่ีดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามศักยภาพของ
ดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

3. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
การผลิตข้าวเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)

4. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการ
ผลิตปาล์มน้้ามันเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10)

5. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดท้าฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินอินทรีย์ให้สามารถน้าไปใช้ใน
ระดับรายแปลงได้ (ร้อยละ 100)

6. จัดท้าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีสามารถน้าไป
ปรับปรุงดินอินทรีย์ในระดับพื้นท่ี (อย่างน้อย 1
เร่ืองต่อ 3 ปี) 

1. ร้อยละของพื้นท่ีดินเค็มได้รับการบริหารจัดการได้
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
(ร้อยละ 100)

2. ร้อยละความส้าเร็จในการสร้างกลไกเพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายของพื้นท่ีดินเค็ม (ร้อยละ 100)

3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดิน
เค็มได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)

4. ร้อยละของภาคีเครือข่ายการจัดการดินเค็มมีความ
เข้มแข็ง (ร้อยละ 100)

5. ร้อยละของผลผลติข้าวในพื้นท่ีดินเค็มมีคุณภาพสูงข้ึน 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)

6. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดต้ังศูนย์กลาง
การวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับภูมิภาคเอเชีย 
(ร้อยละ 100) 

7. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีมี
ความรู้เชิงลึกด้านการจัดการดินเค็มและสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 100)

8. จ้านวนของงานวิจัยดินเค็มได้รับการพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย 1 เร่ือง ต่อ 3 ปี)

9. ร้อยละความส้าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
การจัดการดินเค็ม (ร้อยละ 100)

1. ร้อยละของพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดได้รับการ 
บริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
(ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของเกษตรกรในพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด
สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่าง

เหมาะสม (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของผลผลติพืชท่ีปลูกในพืน้ท่ีดิน

เปรี้ยวจัดเพิ่มข้ึนตามศักยภาพของดิน 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 

4. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดท้าฐานข้อมูล
ดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพดินในระดับพื้นท่ี (ร้อยละ 100)

5. ร้อยละความส้าเร็จในการขยายผลต้นแบบ
การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี (ร้อยละ 100)

1. ร้อยละพื้นท่ีดินต้ืนท่ีได้รับการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ (ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของเกษตรกรใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดินต้ืนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)

3. ร้อยละรายได้ของเกษตรกรในพื้นท่ีดินต้ืน
เพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10)

4. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดท้าฐานข้อมูล
ดินปัญหาข้อมูลการจัดการดินต้ืน 
ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 100)

5. ร้อยละของหน่วยงานสามารถน้าข้อมูลดิน
ปัญหาและการจัดการดินไปใช้บริหาร
จัดการพื้นท่ีดินต้ืนได้ทุกประเภท 
(ร้อยละ 100)

1. จ้านวนพื้นท่ีดินท่ีมีข้อจ้ากัดทางการเกษตรได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี) 

2. ร้อยละของเกษตรกรท่ีสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้
ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

3. ร้อยละของพื้นท่ีท่ีมีผลผลิตเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ต่อป)ี 

4. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดท้าฐานข้อมูลความอุดม
สมบูรณ์ของดินระดับพื้นท่ี (รายไตรมาส) (ร้อยละ 100)

87แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



โครงการ
สนับสนุน

แผนพัฒนา
ทรัพยากรดิน

กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา

ดินอินทรีย์ ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด ดินตื้น ดินปัญหาจากการใช้ท่ีดินและ  
มีข้อจ ากัดทางการเกษตร

1. รณรงค์ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นท่ีดิน
อินทรีย์ให้เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นท่ีดินอินทรีย์ให้มี
การใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

3. สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์พื้นท่ีดิน
อินทรีย์ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน

4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในดินอินทรีย์เพื่อ
ลดการบุกรุกพื้นท่ีอนุรักษ์

5. เพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อพื้นท่ีด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรสู่การเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์เพื่อรักษา
สมดุลทางนิเวศ

6. ปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 ให้มี
ระเบียบข้อบังคับมาตรการในการคุ้มครอง
บังคับการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีดินอินทรีย์ 

7. สร้างแนวเขตกันชน (buffer zone) เพื่อแบ่ง
เขตอนุรักษ์และเขตพัฒนาในพื้นท่ีดินอินทรีย์

8. ลดโอกาสการใช้ท่ีดินทางการเกษตรในพื้นท่ี
อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศป่าพรุ

1. สนับสนุนเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้น
ที่ดินเค็ม (เค็มปานกลาง เค็มน้อย)

2. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มเครือข่ายการพัฒนาดิน
เค็ม

3. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นต้นแบบการพัฒนาดินเค็มใน
พื้นที่อ่ืน (ดินเค็มภาคกลาง ดินเค็มชายทะเล)

4. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ดินเค็มให้เป็นปัจจุบันเพื่อการ  
ติดตามสถานการณ์ดินเค็มอย่างเป็นระบบ

5. สร้าง “ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็ม” 
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและ 
ภาคเอกชน

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการดินเค็ม 
ด้วยการส้ารวจจ้าแนกดินและวิเคราะห์ดินในแต่ละ
ระดับของปัญหา

7. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในระดับพื้นที่ให้มีองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาดินเค็มเชิงลึก

8. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
ด้วยการวิจัยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเค็มเชิง
นวัตกรรม

9. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีด้านการ
บริหารจัดการดินเค็มทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10. ปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้มีระเบียบ
ข้อบังคับมาตรการในการคุ้มครองบังคับการใช้ที่ดินใน
พื้นที่ดินเค็ม

11. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม
ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม

12. เตรียมความพร้อมในการปรับตัวการใช้ที่ดินให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าพื้นที่ดินเค็ม  

1. เพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม งานวิจัยด้านการจัดการดินเปรี้ยว
จัดเชิงบูรณาการ

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและ
การติดตามสถานการณ์ ทรัพยากรดิน

3. พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการ
ดินเปรี้ยวจัดให้ทันสมัย

4. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการดินเปรี้ยวจัด

5. ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรให้
มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาดินเปรี้ยวจัด
อย่างยั่งยืน

6. พัฒนาระบบงานวิจัยดินเปรี้ยวจัดให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ วิทยาการ
และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

1. สนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการดินทรายจัดในทุก
ประเภท

2. ขับเคลื่อนแผนแม่บทเขตพัฒนาท่ีดินระดับ
ลุ่มน้้าย่อยในพื้นท่ีดินทรายจัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นระบบ

3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการดินทรายจัด ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและชนิดพืช

4. จัดต้ังองค์กรขับเคลื่อนดินทรายจัดอย่าง
เป็นระบบและเบ็ดเสร็จ

5. สร้างกลไกการใช้ พ.ร.บ.พัฒนาท่ีดินด้าน
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน

6. ปรับปรุงฐานข้อมูลและแผนท่ีดินทรายจัด
ในระดับพื้นท่ี  

7. ปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการดินทรายจัดเพื่อเป็นทางเลือก
ส้าหรับปลูกพืช

1. เพิ่มภาคีเครือข่ายในการจัดการดินต้ืนให้ครอบคลุมในระดับ
พื้นท่ี

2. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านชนิด และพันธุ์พืชท่ี
เหมาะสมกับสภาพดินต้ืน

3. ส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศร่วมกับการเรียนรู้ด้านดิน 
ในแหล่งท่ีเป็นพื้นท่ีดินต้ืนตามธรรมชาติ 

4. เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีดินต้ืนท่ีไม่สามารถใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

5. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการจัดการดินต้ืน 
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการ

6. เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยปัญหาดินต้ืนอย่างเป็นระบบ
7. เพิ่มการศึกษาวิจัยแบบจ้าลองการท้าการเกษตร

เพื่อก้าหนดความเหมาะสมของดินต้ืนต่อการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมทุกปัญหา

8. จัดต้ังกลุ่มงานท่ีมีภารกิจรับผิดชอบด้านการวิจัยการปรับปรุง
ดินต้ืนโดยตรง

9. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อคุ้มครองการ
ใช้ประโยชน์พื้นท่ีดินต้ืนท่ีรักษาระบบนิเวศและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

10. จัดต้ังองค์กรขับเคลื่อนการบริหารจัดการดินต้ืน
อย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จ

11. เพิ่มช่องทางการรับรู้ด้านการจัดการดินต้ืน
ส้าหรับบุคคลท่ัวไปผ่านโปรแกรมส้าเร็จรูป

12. ปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นย้าและ
ทันสมัยครบทุกประเภทของดินต้ืน

13. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดินต้ืนให้เข้าใจง่าย และสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานส้าหรับเจ้าหน้าท่ีในส่วนภูมิภาค

14. จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารจัดการดินต้ืน

15. ก้าหนดมาตรการการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีดินต้ืนท่ี
เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายสูง

16. จัดท้าโมเดลการจัดการดินทางการเกษตร
ท่ีครอบคลุมสภาพปัญหาดินต้ืนทุกชนิด

17. พัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในพื้นท่ีดินต้ืน

1. เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินในระดับ
ภูมิภาคให้มีมาตรฐานในระดับสากล

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูลและติดตาม
สถานการณ์เชิงพื้นท่ี

4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรระดับพื้นท่ีให้สามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการจัดการ (ดินท่ีมีข้อจ้ากัดทาง
การเกษตร)

5. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ดิน (ดินท่ีมีข้อจ้ากัดทางการเกษตร)

6. สร้างกลไกให้มีผลบังคับใช้ในการควบคุมการใช้พื้นท่ี (ดิน
ท่ีมีปัญหาจากการใช้ท่ีดิน)

7. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดท้า
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

8. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

1. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการดินทรายจัดตามระดบั
ความรุนแรง

2. โครงการปรับปรุงและจัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรดนิ
ทรายมาตราส่วน 1:10,000

3. โครงการแปลงสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพของดนิ
และการจัดการดินทรายจัดในการปลูกพืช

4. โครงการติดตามคุณภาพดินทรายในสภาพการใช้
ที่ดินแตกต่างกัน

5. โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัตขิองดนิใน
พื้นที่ดินทรายจัด

6. โครงการติดตามการลดลงของพื้นที่ที่เกิดการชะล้าง
พังทลาย

7. โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้การจัดการดนิทรายจัดสู่
บ้าน วัด และโรงเรียน

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นบริหารจัดการดนิทรายจัด

9. โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อ
เขียนงานวิจัย

1. ศึกษาการจัดการดนิเพ่ือการปลูกพืชประเภท ไม้ดอก ไม้
ประดับ และพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น ดาหลา หมาก-
แดง ระก้า สละ สาคู กระจูด ข้าว ปาล์มน้้ามัน เป็นต้น

2. ศึกษาธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ
อาหารต่างๆ ทีมี่ผลต่อพืชท่ีปลูกในดินอินทรีย์

3. ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พื้นที่ดิน
อินทรีย์ ได้แก่ การยุบตัว การควบคุมน้้าในพื้นที่พรุ 
คุณภาพน้้าต้นพรุ ปลายพรุ เช่น Humic substance 
กรดอินทรีย์ต่างๆ Phenolic hydroxyl groups และ 
acid carboxyl groups เป็นต้น

4. ศึกษาปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (total carbon) และ
ศักยภาพในการตรึงคาร์บอน (Carbon sequestration) 
ของพื้นที่พรุในโซนต่างๆ 

5. ศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจขอบเขต ปริมาณ และจัดท้า
ฐานข้อมูลของดินอินทรีย์

6. การส้ารวจดินและจัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรดนิบนพื้น
ที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา

7. การจัดท้าแนวทางการจัดการทรัพยากรดนิบริเวณพื้น
ที่ดินอินทรีย์

8. การจัดท้าเขตการใช้ที่ดนิในบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์ใน
ระดับไร่นา

9. การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดนิในพื้นทีด่นิ
อินทรีย์  

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดนิอินทรีย์

11. โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดนิในระดับ              
พื้นที่

12. โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียน   
งานวิจัย

13. โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้การจัดการดนิทรายจัดสู่บ้าน 
วัด และโรงเรียน 

1. โครงการจัดท้าพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการติดตามการ
พัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนที่ดินเค็ม 

2. โครงการส้ารวจ จ้าแนกดิน และวิเคราะห์ดิน โดยการใช้
เทคโนโลยีเพื่อจัดท้าแผนที่ดนิเค็มที่มีความแม่นย้าสูง

3. โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ดา้นดนิเค็ม และเพิ่มศักยภาพ
นักวิชาการ อายุราชการไม่เกิน 8 ปี

4. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเค็มโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

5. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพข้าวหอม
มะลิในพื้นที่ดินเค็ม

6. โครงการจัดท้าข้อตกลง (MOU) ด้านงานวิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยีการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย และเอกชน ที่เก่ียวข้อง

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงใน
พื้นที่ดินเค็มเพื่อการส่งออกในเชิงพาณิชย์

8. โครงการจัดท้าแผนแม่บท และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้น
ที่ดินเค็มบกและดินเค็มชายฝั่งทะเล

9. โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลการจัดการดนิเค็มแบบ
เบ็ดเสร็จ

10. แผนงานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่ดนิเค็มที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับภูมิสังคม

11. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มดว้ยเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นพื้น

ที่ดินเค็มจัด
13. โครงการติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายดนิเค็ม
14. โครงการจัดตัง้ศูนย์การวจิัย และพัฒนาพื้นที่ดินเค็มที่เป็นเลิศ 

(Research and Development for Saline Soil Excellent 
Center) RDSSC

15. โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย
16. โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้การจัดการดนิเค็มสู่บ้าน วัด และ

โรงเรียน
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านบริหารจัดการดนิเค็ม

1. โครงการศึกษาลักษณะและประเมินคุณภาพดนิตืน้เพื่อการใช้ประโยชน์
ด้านเกษตรกรรม

2. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นย้าและทันสมัย
3. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปัญหาดนิตืน้เชิงนวัตกรรม
4. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ดินตืน้ดว้ยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการใช้

ประโยชน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน
5. โครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในพื้นที่ดินตืน้ 
6. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการดนิตืน้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 
7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ดินตืน้ศักยภาพต่า้
8. โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอนุรักษ์ที่เหมาะสมในสภาพดนิตืน้ 

(ความร่วมมือกับ อพ.สธ.)
9. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการดนิตืน้ในระดบัพื้นที่

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านบริหารจัดการดนิตืน้

11. โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้ดา้นการจัดการดนิตืน้ให้กับเครือข่ายเกษตรกร 
สู่บ้าน วัด และโรงเรียน

12. โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้ดา้นการจัดการดนิตืน้
แบบครบวงจร

13. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ดินตืน้ที่ถูกทิ้งร้างและกลายสภาพ
เป็นหลุมบ่อ

1. โครงการจัดหาเคร่ืองมือและฝึกอบรมบุคลากรในด้านการวิเคราะห์
ดินในระดับภูมิภาคให้มีมาตรฐานระดบัสากล

2. โครงการประกวดนวัตกรรมดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรดนิที่มี
ข้อจ้ากัดทางการเกษตร

3. โครงการปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุมดินทีมี่
ปัญหาจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานการ
จัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรดนิในภาคีเครือข่าย

5. โครงการพัฒนาแอพพลิเคชัน ในการจัดเก็บข้อมูลและติดตาม
สถานการณ์ทรัพยากรดิน

6. โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
7. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในระดบัพื้นที่
8. โครงการติดตามสถานการณ์ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจ้ากัด

ทางการเกษตร
9. โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้การจัดการดนิทรายจัดสู่บ้าน วัด 

และโรงเรียน
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านบริหารจัดการดนิที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดิน

1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัดยกร่องสวนส้มร้างเพ่ือ
ปลูกปาล์มน้้ามันและไม้ผล

2. โครงการเพิ่มศักยภาพพ้ืนที่ปลูกข้าวดินเปร้ียวจัด
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ดิน

เปร้ียวจัด
4. โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลดนิเปร้ียวจัดและการ

ติดตาม
สถานการณ์ทรัพยากรดินเชิงพื้นที่

5. โครงการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ต้นแบบที่ส้าเร็จในระดับ
พื้นที่

6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดนิเปร้ียวให้ง่ายต่อการ
ใช้ประโยชน์

7. โครงการสร้างระบบการขอรับบริการปัจจัยการผลิตใน
การแก้ไขปัญหาดินเปร้ียวผ่านระบบออนไลน์           
(e-Service)

8. โครงการจัดท้า Application ดินเปร้ียวให้กับ
เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป

9. โครงการจัดหาเคร่ืองวัดค่าปฏิกิริยาดนิ (pH) อย่างง่าย
ให้กับเจ้าหน้าที่

10. สร้างระบบมาตรฐานการปฏิบัตงิานในการบริหาร
จัดการดินเปร้ียวจัด

11. โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายหมอดนิสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการจัดการดนิเปร้ียวจัด

12. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นดนิเปร้ียวจัด
เชิงบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่

13. โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการผลิต
พืช เศรษฐกิจในพื้นที่ดินเปร้ียวจัด

14. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจุลนิทรีย์
ในการปรับปรุงดินเปร้ียวจัด

15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดนิเปร้ียวจัด

16. โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดนิใน
ระดับ พ้ืนที่

17. โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียน
งานวิจัย

18. โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้การจัดการดนิเปร้ียวจัดสู่     
บ้าน  วัด และโรงเรียน

ดินเค็มและพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากเกลือ
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4.2  แผนพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา 
4.2.1  ดินอินทรีย์ 

1)  การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)  
Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 

S1   กรมฯ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ศึกษา 
 การพัฒนาพิกุลทองฯ ในด้านการบริหารจดัการดินอินทรีย ์

S2   กรมฯ มีศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 และองค์ความรู้แกเ่กษตรกร 

S3   กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินอินทรีย์ตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการ 
 ปรับปรุงฐานข้อมูล 

S4   กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมลูดินอนิทรีย์ผ่านเว็บไซต ์
 และแอพพลิเคชั่น 

S5   กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมลูวิชาการ และองค์ความรูส้นับสนุนการด าเนินงาน 
 ด้านการจัดการดินอินทรยี ์

S6   กรมฯ มีนักวิชาการที่มีศักยภาพด้านการจดัการดินอินทรีย ์
S7   กรมฯ มีเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการจดัการ 

 ดินอินทรีย ์
S8   กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดบัลุ่มน้ าครอบคลมุพื้นที่ดินอินทรีย ์
S9   กรมฯ มีแผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการสาธิต 

 เทคโนโลยีด้านปรับปรุงดินอินทรยี์ 
S10 กรมฯ มีห้องปฏิบัติการและมเีครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย 
S11 กรมฯ มีการแบ่งโครงสรา้งและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปญัหาด าเนินงาน 

 โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด 
S12 กรมฯ มจีุดบริการเบด็เสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 

W1   กรมฯ ไมม่ีโครงสร้างกลุ่มงานที่ศึกษา วิจัย การปรับปรุงและการจัดการ 
  ดินอินทรีย์โดยเฉพาะ 

W2   เทคโนโลยีการจัดการดินอินทรีย์ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ 
  ดินอินทรีย์และไมส่อดคล้องกับชนิดของพืช 

W3   การศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านดินอินทรีย์ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินอินทรีย ์
  ยังไม่สมบรูณ์ และไม่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ 

W4   แผนที่ดินอินทรีย์ในปัจจุบันยังไม่สามารถน าไปใช้บริหารจัดการในระดับพื้นที่ได้ 
W5   กรมฯ ยังขาดฐานข้อมลู แผนที่ดิน และแผนการใช้ที่ดินพื้นที่ดนิอินทรีย์ 

  ในระดับไร่นา 
W6   กรมฯ ไมม่ีแผนงานโครงการรองรับการบริหารจัดการดินอินทรีย์โดยเฉพาะ  
W7   เทคโนโลยีการจัดการดินอินทรีย์น าไปสู่การปฏิบัตไิด้ยาก 
W8   งบประมาณของกรมฯ ไมเ่พยีงพอในการด าเนินงานด้านศึกษา ค้นคว้า วิจัย  

  ด้านการจัดการดินอินทรีย ์
W9   การสนับสนุนปัจจัยการผลติด้านการปรับปรุงบ ารุงดินลา่ช้าไม่ทันฤดูเพาะปลูก  
W10 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินอินทรีย์  
W11 เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ผู้ปฏิบตัิงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถ่ายทอดการจัดการ 

  ดินอินทรีย์ 
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ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน
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Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S13 กรมฯ มรีะบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินอินทรยี ์
S14 กรมฯ มนีักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินอินทรีย ์

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
O1 รัฐบาลให้ความส าคญักับการบริหารจดัการทรัพยากรดิน 
O2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมีนโยบายและมาตรการทาง

กฎหมายคุม้ครองพื้นที่โดยใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประกาศเขตห้าม
ล่าสตัว์ป่าในพื้นที่ดินอินทรีย ์

O3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมีมาตรการจัดการพื้นที่ดินอินทรีย์ 
โดยก าหนดกลไกการบริหารด้วยการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ า 

O4 รัฐบาลมีกรอบแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ดินอินทรีย ์
O5 รัฐบาลให้ความส าคญัและมีนโยบายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 
O6 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศช่วยให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
O7 ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการวจิัย

เทคโนโลยีและการจดัการดินอินทรีย ์
O8 ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย สนับสนุนกิจกรรมให้องค์ความรู้ในระบบ

นิเวศในพื้นที่ดินอินทรีย ์

T1 ภาครัฐไม่มีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพื้นที่ดินอินทรีย์ 

T2 ปัญหาทางด้านความมั่นคงในพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ 
ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพฒันาการจัดการดินอินทรีย ์

T3 การก าหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ดินอินทรีย์ยังไม่ชัดเจน 
T4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวจิัยและพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ดินอินทรีย์ยังไม่

ครอบคลมุและข้อมลูยังไม่สมบูรณ ์
T5 เกษตรกรบุกรุกพื้นที่ดินอินทรยี์เพื่อท าการเกษตร 
T6 เกษตรกรขาดทางเลือกในการปลูกพืชเนื่องจากข้อจ ากัดของดินอินทรีย์  

 เช่น พื้นที่มีน้ าท่วมตลอดปี ท าใหม้ีชนิดพืชที่ปลูกได้น้อย  
T7 เกษตรกรมีข้อจ ากัดในการรับและเข้าถึงเทคโนโลย ีรวมถึงไม่เขา้ใจ Application 
T8 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย 
T9 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกดิภัยธรรมชาติ  
    เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง  
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2)  เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 
มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภาพ 
เป้าประสงค์  
    1) พ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
ไม่น้อยกว่า 81,406 ไร่ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของพ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้รับ 
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน (ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค์  
    1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน  
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามศักยภาพ
ของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

มิติประสิทธิภาพ 
มิติพัฒนาองค์การ 

เป้าประสงค์ 
    1) พืชเศรษฐกิจ (ข้าว ปาล์มน้ ามัน)  
สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตได้ 
    2) พ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟู
และอนุรักษ์ให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ของการผลิตข้าวเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
    2) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ของการผลิตปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้น 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
     

เป้าประสงค์ 
    1) ฐานข้อมูลทรัพยากรดินอินทรีย์สามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับพ้ืนทีไ่ด้ 
    2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้
แก้ไขปัญหาดินอินทรีย์ในระดับพื้นท่ี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินอินทรีย์ให้สามารถน าไปใช้ในระดับ
รายแปลงได้ (ร้อยละ 100) 
    2) จัดท าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปปรับปรุงดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่ 
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 3 ปี)  

 3)  กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
3.1  กลยุทธ์เชิงรุก 

1) รณรงค์ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ดินอินทรีย์ให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์หรือใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

2) ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ดินอินทรีย์ให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
3) สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้อย่างเหมาะสมตาม

ศักยภาพของดิน 
3.2  กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในดินอินทรีย์เพื่อลดการบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
2) เพ่ิมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อพ้ืนที่ด้วยการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรสู่การเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือรักษาสมดุลทางนิเวศ 

ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน
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2)  เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 
มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
    1) พ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
ไม่น้อยกว่า 81,406 ไร่ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของพ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้รับ 
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน (ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค์  
    1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน  
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามศักยภาพ
ของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
    1) พืชเศรษฐกิจ (ข้าว ปาล์มน้ ามัน)  
สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตได้ 
    2) พ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟู
และอนุรักษ์ให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ของการผลิตข้าวเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
    2) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ของการผลิตปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้น 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
 
    

เป้าประสงค์ 
    1) ฐานข้อมูลทรัพยากรดินอินทรีย์สามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับพ้ืนทีไ่ด้ 
    2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้
แก้ไขปัญหาดินอินทรีย์ในระดับพื้นท่ี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินอินทรีย์ให้สามารถน าไปใช้ในระดับ
รายแปลงได้ (ร้อยละ 100) 
    2) จัดท าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปปรับปรุงดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่ 
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 3 ปี)  

 
3)  กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 

3.1  กลยุทธ์เชิงรุก 
1) รณรงค์ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ดินอินทรีย์ให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์หรือใช้

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
2) ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ดินอินทรีย์ให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
3) สนับสนุนให้ เกษตรกรใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้อย่างเหมาะสมตาม

ศักยภาพของดิน 
3.2  กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในดินอินทรีย์เพื่อลดการบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
2) เพ่ิมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อพ้ืนที่ด้วยการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรสู่การเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือรักษาสมดุลทางนิเวศ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.3  กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
1) ปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้มีระเบียบข้อบังคับมาตรการ 

ในการคุ้มครองบังคับการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ดินอินทรีย์  
2) สร้างแนวเขตกันชน (buffer zone) เพ่ือแบ่งเขตอนุรักษ์และเขตพัฒนา 

ในพ้ืนที่ดินอินทรีย์ 
3.4  กลยุทธ์เชิงรับ 

1) ลดโอกาสการใช้ที่ดินทางการเกษตรในพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือคุ้มครองระบบนิเวศป่าพรุ 
4)  โครงการสนับสนุน 

 1) ศึกษาการจัดการดินเพ่ือการปลูกพืชประเภท ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น เช่น ดาหลา หมากแดง ระก า สละ สาคู กระจูด ข้าว ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 

 2) ศึกษาธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหารต่างๆ ที่มีผลต่อพืชที่ปลูกใน
ดินอินทรีย ์

 3) ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พ้ืนที่ดินอินทรีย์ ได้แก่ การยุบตัว  
การควบคุมน้ าในพ้ืนที่พรุ คุณภาพน้ าต้นพรุ ปลายพรุ เช่น Humic substance กรดอินทรีย์ต่างๆ 
Phenolic hydroxyl groups และ acid carboxyl groups เป็นต้น 

 4) ศึกษาปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (total carbon) และศักยภาพในการตรึงคาร์บอน 
(Carbon sequestration) ของพ้ืนที่พรุในโซนต่างๆ  

 5) ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจขอบเขต ปริมาณ และจัดท าฐานข้อมูลของดินอินทรีย์ 
 6) การส ารวจดินและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินบนพ้ืนที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา 
 7) การจัดท าแนวทางการจัดการทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่ดินอินทรีย์ 
 8) การจัดท าเขตการใช้ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา 
 9) การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพ้ืนที่ดินอินทรีย์   
 10) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ

ดินอินทรีย ์
11) โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินอินทรีย์ในระดับพ้ืนที่ 
12) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพ้ืนที่เพ่ือเขียนงานวิจัย 
13) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินอินทรีย์สู่บ้าน วัด และโรงเรียน 
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ตารางที่ 18  แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาทรัพยากรดินอินทรีย์ภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนนิงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

1. ด้านส ารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน    กสด. กนผ. สวด. 
สสผ./สพข. สพด. 

พื้นที่ดินอินทรีย์ 
81,406 ไร่    1.1 ศึกษาคาร์บอนทั้งหมด (total carbon) และศักยภาพในการตรึงคาร์บอน 

(Carbon sequestration) ของพื้นที่พรุในโซนต่างๆ  
   

   1.2 ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจขอบเขต ปริมาณ และจัดท าฐานข้อมลูของดินอินทรีย์    
   1.3 การส ารวจดินและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินบนพื้นที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา    
   1.4 การจัดท าเขตการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา    
   1.5 โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินอินทรีย์ในระดบัพื้นที่    
2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม    กวจ. กทช. กสด. 

สวด. สพข./ 
กผง. สสผ.  

เน้นงานวิจัยในพื้น
ที่ดินอินทรีย์ที่
ปลูกปาลม์น้ ามัน 
ยางพารา ไมย้ืน
ต้น/พืชอื่นๆ และ
ข้าว เป็นหลัก 

   2.1 ศึกษาการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชประเภท ไม้ดอก ไมป้ระดับ และพืชเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น เช่น ดาหลา หมากแดง ระก า สละ สาคู กระจูด ข้าว ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 

   

   2.2 ศึกษาธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหารต่างๆ ที่มีผลต่อพืชที่ปลูกใน
ดินอินทรีย์ 

   

   2.3 ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พื้นที่ดินอินทรีย์ ได้แก่ การยุบตัว การ
ควบคุมน้ าในพื้นที่พรุ คุณภาพน้ าต้นพรุ ปลายพรุ เช่น Humic substance กรดอินทรีย์
ต่างๆ Phenolic hydroxyl groups และ acid carboxyl groups เป็นต้น 

   

   2.4 การจัดท าแนวทางการจดัการทรัพยากรดินบรเิวณพื้นที่ดินอินทรีย์    
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ตารางที่ 18 (ต่อ)  
 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนนิงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล    สพข. สพด./ 
กวจ. กทช. กสด. 
กนผ.  

เน้นเกษตรกรในพื้น
ที่ดินอินทรีย์ที่ปลูก
ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา ไมย้ืนต้น/
พืชอื่นๆ และข้าว 
เป็นหลัก 

   3.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินอินทรีย์    
   3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินอินทรียส์ู่บ้าน วัด และโรงเรียน    

4. ด้านการติดตามและประเมินผล    กผง. / 
กสด. สพข. สพด. 

- 
   4.1 การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ดินอินทรีย์      
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร    กกจ. กพร. กผง. 

ศทส.  
- 

   5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินอินทรีย ์

   

   5.2 โครงการจดัอบรมนักวิชาการในระดบัพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย    
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4.2.2  ดินเค็ม 
1)  การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)  

 Strengths (จุดแข็ง)  Weaknesses (จุดอ่อน) 
S1   กรมฯ มีแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
S2   กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปญัหาด าเนินงาน 

 โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด 
S3   กรมฯ มศีูนย์เรยีนรู้และแปลงสาธิตดินเค็มในระดับพื้นทีเ่พื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 และองค์ความรู้แกเ่กษตรกร 
S4   กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินเค็มตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการ 

 ปรับปรุงฐานข้อมูล 
S5   กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมลูดินเคม็ผ่านเว็บไซต ์

 และแอพพลิเคชั่น 
S6   กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมลูวิชาการ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการ 

 ด าเนินงานด้านการจัดการดินเคม็ 
S7   กรมฯ มนีักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินเค็ม 
S8   กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดบัลุ่มน้ าครอบคลมุพื้นที่ดินเค็ม 
S9   กรมฯ มีแผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการสาธิต  

 เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงดินเคม็  
S10 กรมฯ มีงบประมาณสนับสนนุการจัดประชุมวิชาการด้านดินเคม็อย่างสม่ าเสมอ 
S11 กรมฯ มจีุดบริการเบด็เสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
S12 กรมฯ มรีะบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินเค็ม 
 
 
 

W1   กรมฯ ขาดแผนพัฒนาบคุลากรเฉพาะด้าน 
W2   กรมฯ ขาดศูนย์วิจยัและพัฒนาดินเค็ม 
W3   กรมฯ ขาดระบบการจดัเก็บและจัดการฐานข้อมลูดินเค็ม 
W4   กรมฯ ขาดข้อมูลตัวชี้วัดระดับความเคม็ (ECe, SAR) ส าหรับใช้วัดในเชิงปริมาณ 
W5   กรมฯ ขาดผูร้ับผดิชอบหลักในพื้นที่ดินเค็มในภาคกลางและชายฝั่งทะเล 
W6   กรมฯ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตดิตามสถานการณด์ินเค็ม  

  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง 
W7   ขาดการต่อยอดงานวิจัยของกรมฯ ด้านดินเค็มที่มผีลส าเร็จในอดีต 
W8   ขาดความรู้ในการจดัการดินเค็มของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
W9   แผนที่ดินเค็มที่มีอยูไ่มส่ามารถน าไปใช้จัดการในระดบัพื้นที่ได้ 
W10 การสนับสนุนปจัจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบ ารุงดินล่าช้าไมท่ันฤดูเพาะปลูก  
W11 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินเค็ม  
W12 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถา่ยทอดการจดัการดินเค็ม 
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ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน
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ตารางที่ 18 (ต่อ)  
 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนนิงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล    สพข. สพด./ 
กวจ. กทช. กสด. 
กนผ.  

เน้นเกษตรกรในพื้น
ที่ดินอินทรีย์ที่ปลูก
ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา ไมย้ืนต้น/
พืชอื่นๆ และข้าว 
เป็นหลัก 

   3.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินอินทรีย์    
   3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินอินทรียส์ู่บ้าน วัด และโรงเรียน    

4. ด้านการติดตามและประเมินผล    กผง. / 
กสด. สพข. สพด. 

- 
   4.1 การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ดินอินทรีย์      
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร    กกจ. กพร. กผง. 

ศทส.  
- 

   5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินอินทรีย ์

   

   5.2 โครงการจดัอบรมนักวิชาการในระดบัพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย    
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4.2.2  ดินเค็ม 
1)  การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)  

 Strengths (จุดแข็ง)  Weaknesses (จุดอ่อน) 
S1   กรมฯ มีแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
S2   กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปญัหาด าเนินงาน 

 โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด 
S3   กรมฯ มีศูนย์เรยีนรู้และแปลงสาธิตดินเค็มในระดับพื้นทีเ่พื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 และองค์ความรู้แกเ่กษตรกร 
S4   กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินเค็มตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการ 

 ปรับปรุงฐานข้อมูล 
S5   กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมลูดินเคม็ผ่านเว็บไซต ์

 และแอพพลิเคชั่น 
S6   กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมลูวิชาการ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการ 

 ด าเนินงานด้านการจัดการดินเคม็ 
S7   กรมฯ มีนักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินเค็ม 
S8   กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดบัลุ่มน้ าครอบคลมุพื้นที่ดินเค็ม 
S9   กรมฯ มีแผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการสาธิต  

 เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงดินเคม็  
S10 กรมฯ มีงบประมาณสนับสนนุการจัดประชุมวิชาการด้านดินเคม็อย่างสม่ าเสมอ 
S11 กรมฯ มจีุดบริการเบด็เสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
S12 กรมฯ มรีะบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินเค็ม 
 
 
 

W1   กรมฯ ขาดแผนพัฒนาบคุลากรเฉพาะด้าน 
W2   กรมฯ ขาดศูนย์วิจยัและพัฒนาดินเค็ม 
W3   กรมฯ ขาดระบบการจดัเก็บและจัดการฐานข้อมลูดินเค็ม 
W4   กรมฯ ขาดข้อมูลตัวชี้วัดระดับความเคม็ (ECe, SAR) ส าหรับใช้วัดในเชิงปริมาณ 
W5   กรมฯ ขาดผูร้ับผดิชอบหลักในพื้นที่ดินเค็มในภาคกลางและชายฝั่งทะเล 
W6   กรมฯ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตดิตามสถานการณด์ินเค็ม  

  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง 
W7   ขาดการต่อยอดงานวิจัยของกรมฯ ด้านดินเค็มที่มผีลส าเร็จในอดีต 
W8   ขาดความรู้ในการจดัการดินเค็มของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
W9   แผนที่ดินเค็มที่มีอยูไ่มส่ามารถน าไปใช้จัดการในระดบัพื้นที่ได้ 
W10 การสนับสนุนปจัจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบ ารุงดินล่าช้าไมท่ันฤดูเพาะปลูก  
W11 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินเค็ม  
W12 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถา่ยทอดการจดัการดินเค็ม 
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ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
O1 ภาครัฐให้ความส าคญักับการบริหารจดัการทรัพยากรดิน 
O2 ภาครัฐมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มียุทธศาสตรด์้านการจดัการ

ที่ดินทางการเกษตรทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด ให้สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืน  
O3 ภาครัฐมีหน่วยงานในการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจยัเทคโนโลยแีละการ

จัดการดินเค็ม  
O4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม มีแผนแม่บทการจัดการที่ดิน 

และทรัพยากรดิน 
O5 พื้นที่ดินเค็มเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เสื่อมโทรมที่ถูกบรรจุในเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (SDGs 15.3) 
O6 เกษตรกรในพื้นที่ดินเค็มส่วนใหญ่ปลูกข้าว (หอมมะลิ) ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ 
     ที่ส าคัญ และส่งผลต่อระดับ GDP ของประเทศ 

T1 ภาครัฐไมม่ีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพื้นที่ดินเค็ม 

T2 ภาครัฐไมม่ีกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับในการสงวนพื้นที่ดินเค็มภายหลัง 
จากการฟื้นฟูเพื่อเป็นพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัย 

T3 ภาครัฐไมม่ีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม  
T4 เกษตรกรขาดทางเลือกในการปลูกพืช 
T5 เกษตรกรมีข้อจ ากัดในการรับเทคโนโลย ี
T6 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย 
T7 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกดิภัยธรรมชาติ  

เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง 
T8 เกษตรกรไม่เข้าใจ Application 
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2)  เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 
มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภาพ 
เป้าประสงค์  
    1) พ้ืนที่ดินเค็มได้รับการบริหารจัดการ 
ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
ไม่น้อยกว่า 10.22 ล้านไร่ 
    2) พ้ืนที่ดินเค็มมีกลไกการควบคุม 
การแพร่กระจายของความเค็ม 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของพ้ืนที่ดินเค็มได้รับการบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน    
(ร้อยละ 100) 
    2) ร้อยละความส าเร็จในการสร้างกลไก 
เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของพ้ืนที่ดินเค็ม         
(ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค์  
    1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดิน
เค็มได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
    2) เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มดินเค็ม 
มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ดินเค็มได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ  
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
    2) ร้อยละของภาคีเครือข่ายการจัดการดินเค็ม 
มีความเข้มแข็ง (ร้อยละ 100) 

มิติประสิทธิภาพ 
มิติพัฒนาองค์การ 

เป้าประสงค์ 
    1) ข้าวในพ้ืนที่ดินเค็มสามารถเพ่ิมศักยภาพ 
การผลิตได้สูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของผลผลิตข้าวในพื้นท่ีดินเค็ม 
มีคุณภาพสูงขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
 

เป้าประสงค์ 
    1) มีศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็ม 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
    2) เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้เชิงลึกที่ครอบคลุม
ปัญหาการจัดการในดินเค็มทุกระดับ 
    3) มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถ
จัดการดินเค็มในทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์กลาง 
การวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับภูมิภาคเอเชีย 
(ร้อยละ 100)  
    2) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พ้ืนที่มีความรู้เชิงลึกด้านการจัดการดินเค็ม 
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100) 
    3) จ านวนของงานวิจัยดินเค็มได้รับการพัฒนา 
ต่อยอดเป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 3 ปี) 
    4) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการจัดการดินเค็ม (ร้อยละ 100) 

  

ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน
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2)  เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 
มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
    1) พ้ืนที่ดินเค็มได้รับการบริหารจัดการ 
ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
ไม่น้อยกว่า 10.22 ล้านไร่ 
    2) พ้ืนที่ดินเค็มมีกลไกการควบคุม 
การแพร่กระจายของความเค็ม 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของพ้ืนที่ดินเค็มได้รับการบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน    
(ร้อยละ 100) 
    2) ร้อยละความส าเร็จในการสร้างกลไก 
เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของพ้ืนที่ดินเค็ม         
(ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค์  
    1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดิน
เค็มได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
    2) เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มดินเค็ม 
มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ดินเค็มได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ  
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
    2) ร้อยละของภาคีเครือข่ายการจัดการดินเค็ม 
มีความเข้มแข็ง (ร้อยละ 100) 

มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
    1) ข้าวในพ้ืนที่ดินเค็มสามารถเพ่ิมศักยภาพ 
การผลิตได้สูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของผลผลิตข้าวในพื้นท่ีดินเค็ม 
มีคุณภาพสูงขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
 

เป้าประสงค์ 
    1) มีศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็ม 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
    2) เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้เชิงลึกที่ครอบคลุม
ปัญหาการจัดการในดินเค็มทุกระดับ 
    3) มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถ
จัดการดินเค็มในทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์กลาง 
การวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับภูมิภาคเอเชีย 
(ร้อยละ 100)  
    2) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พ้ืนที่มีความรู้เชิงลึกด้านการจัดการดินเค็ม 
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100) 
    3) จ านวนของงานวิจัยดินเค็มได้รับการพัฒนา 
ต่อยอดเป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 3 ปี) 
    4) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการจัดการดินเค็ม (ร้อยละ 100) 

 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3)  กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
3.1  กลยุทธ์เชิงรุก 

1) สนับสนุนเทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็ม  
(เค็มปานกลาง เค็มน้อย) 

2) ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายการพัฒนาดินเค็ม 

3) ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาดินเค็มในพื้นที่อ่ืน (ดินเค็มภาคกลาง ดินเค็มชายทะเล) 

3.2  กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
1) พัฒนาฐานข้อมูลพ้ืนที่ดินเค็มให้เป็นปัจจุบันเพ่ือการติดตามสถานการณ์ดินเค็ม

อย่างเป็นระบบ 
2) สร้าง “ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็ม” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการดินเค็ม ด้วยการส ารวจจ าแนกดินและ

วิเคราะห์ดินในแต่ละระดับของปัญหา 
4) เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในระดับพ้ืนที่ให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาดินเค็ม

เชิงลึก 
5) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยการวิจัยเทคโนโลยี 

ด้านการพัฒนาที่ดินเค็มเชิงนวัตกรรม 
6) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการดินเค็มทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 
3.3  กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

1) ปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้มีระเบียบข้อบังคับมาตรการ 
ในการคุ้มครองบังคับการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ดินเค็ม 

3.4  กลยุทธ์เชิงรับ 
1) ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการบริหารจัดการพ้ืนที่ดินเค็มให้สอดคล้องกับภูมิสังคม 
2) เตรียมความพร้อมในการปรับตัวการใช้ที่ดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าพ้ืนที่ดินเค็ม 
 

4)  โครงการสนับสนุน 
1) โครงการจัดท าพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการติดตามการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเค็ม  
2) โครงการส ารวจ จ าแนกดิน และวิเคราะห์ดิน โดยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดท าแผนที่ดินเค็ม 

ที่มีความแม่นย าสูง 
3) โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านดินเค็ม และเพ่ิมศักยภาพนักวิชาการ 

อายุราชการไม่เกิน 8 ปี 
4) แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเค็มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิในพ้ืนที่ดินเค็ม 
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6)   โครงการจัดท าข้อตกลง (MOU) ด้านงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ที่เก่ียวข้อง 

7)   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพ้ืนที่ดินเค็ม เพ่ือการ
ส่งออกในเชิงพาณิชย์ 

8)   โครงการจัดท าแผนแม่บท และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มบกและดินเค็ม
ชายฝั่งทะเล 

9)   โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลการจัดการดินเค็มแบบเบ็ดเสร็จ 
 10) แผนงานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเค็มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

สอดคล้องกับภูมิสังคม 
11) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มด้วยเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ดินเค็มจัด 
13) โครงการติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายดินเค็ม 
14) โครงการจัดตั้งศูนย์การวิจัย และพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มที่เป็นเลิศ (Research and 

Development for Saline Soil Excellent Center) RDSSC 
15) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพ้ืนที่เพ่ือเขียนงานวิจัย 
16) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเค็มสู่บ้าน วัด และโรงเรียน 
17) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินเค็ม

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)96 
 

6)   โครงการจัดท าข้อตกลง (MOU) ด้านงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม 
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17) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินเค็ม

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 19  แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาทรัพยากรดินเค็มภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

1. ด้านส ารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน    กสด. กนผ. สวด. 
สสผ./สพข. สพด. 

พื้นที่ดินเค็ม 2.27 
ล้านไร ่   1.1 โครงการส ารวจ จ าแนกดิน และวิเคราะหด์ิน โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อจดัท าแผน

ที่ดินเค็มที่มีความแม่นย าสูง 
   

   1.2 โครงการจดัท าแผนแม่บท และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ดินเค็มบกและดิน
เค็มชายฝั่งทะเล 

   

2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม    กวจ. กทช.  
กสด. สวด. สพข./ 
กผง. สสผ.  

เน้นงานวิจัยในพื้น
ที่ดินเค็มที่ปลูกข้าว 
มะพร้าว ยางพารา 
มันส าปะหลัง และ
อ้อย เป็นหลัก 

   2.1 โครงการจดัท าข้อตกลง (MOU) ด้านงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนา
พื้นที่ดินเค็ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง 

   

   2.2 แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการฟื้นฟูพื้นที่ดินเคม็โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

   

   2.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็ม    
   2.4 แผนงานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับภมูิสังคม 

   

   2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเคม็ด้วยเทคโนโลยีภูมิปญัญาท้องถิ่น    
 
 
 
 

97 

 

98 
 

ตารางที่ 19  (ต่อ)  
 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล    สพข. สพด./ 
กวจ. กทช.  
กสด. กนผ.  

เน้นเกษตรกรในพื้น
ที่ดินเค็มที่ปลูกข้าว 
มะพร้าว ยางพารา 
มันส าปะหลัง และ
อ้อย เป็นหลัก 

   3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพื้นที่ดินเค็มเพื่อ
การส่งออกในเชิงพาณิชย์ 

   

   3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ดินเค็มจดั    
   3.3 โครงการจดัตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเคม็สู่บา้น วัด และโรงเรียน    
4. ด้านการติดตามและประเมินผล    กผง. / 

กสด. สพข. สพด. 
- 

   4.1 โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลการจดัการดินเค็มแบบเบ็ดเสร็จ    
   4.2 โครงการจดัท าพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการตดิตามการพฒันาและฟื้นฟ ู
พื้นที่ดินเค็ม 

   

   4.3 โครงการตดิตามสถานการณ์การแพร่กระจายดินเค็ม    
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร    กกจ. กพร. กผง. 

ศทส.  
- 

   5.1 โครงการจดัตั้งศูนย์การวิจัย และพัฒนาพื้นที่ดินเค็มทีเ่ป็นเลิศ (Research and 
Development for Saline Soil Excellent Center) RDSSC 

   

   5.2 โครงการบรหิารจดัการองคค์วามรู้ด้านดินเคม็ และเพิ่มศักยภาพนักวิชาการ 
อายุราชการไม่เกิน 8 ป ี

   

   5.3 โครงการจดัอบรมนักวิชาการในระดบัพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย    
   5.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านบริหารจัดการดินเค็ม 
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ห้องสมุดกรมพัฒ
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4.2.3  ดินเปรี้ยวจัด 
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)  

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S1   กรมฯ มียุทธศาสตร์ 20 ปี รองรับ 
S2   กรมฯ มี พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป็นกรอบในการด าเนนิงาน 
S3   โครงการศึกษาการทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

 มีแปลงสาธิตและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการจดัการดินเปรี้ยวจัด 
 แก่เกษตรกรได ้

S4   กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปญัหาด าเนินงาน 
 โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด 

S5   กรมฯ มีศูนย์เรยีนรู้และแปลงสาธิตดินเปรี้ยวจดัในระดับพื้นทีเ่พื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี   
 และองค์ความรู้แกเ่กษตรกร  

S6   กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินเปรี้ยวจดัตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการ 
 ปรับปรุงฐานข้อมูล 

S7   กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมลูดินเปรี้ยวจัดผ่านเว็บไซต ์
 และแอพพลิเคชั่น 

S8   กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมลูวิชาการ และองค์ความรูส้นับสนุนการด าเนินงาน 
 ด้านการจัดการดินเปรี้ยวจดั 

S9   กรมฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรีย้ว และมีนักวิชาการ ทีม่ีความรู ้
 ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการจัดการดินเปรี้ยว 

S10 กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดบัลุ่มน้ าครอบคลมุพื้นที่ดินเปรีย้วจัด 
S11 กรมฯ มีแผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการสาธิต 

 เทคโนโลยีด้านปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด  
S12 กรมฯ สนับสนุนปจัจัยการผลิตตามพื้นที่เป้าหมาย และเกษตรกรสามารถเข้าถึง 

 การขอรับบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
S13 กรมฯ มีเครือข่าย (หมอดินอาสา) ทีม่ีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้  

 ด้านดินเปรีย้วจัดได ้

W1   พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย 
W2   การจัดสรรกรอบอัตราก าลังของบุคลากรในระดับพื้นที่ไมเ่พียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 
W3   กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินเปรี้ยว 
W4   การสนับสนุนปัจจัยการผลติด้านการปรับปรุงบ ารุงดินลา่ช้าไม่ทันฤดู

เพาะปลูก 
W5   บุคลากรขาดประสบการณด์้านการจดัการดินเปรีย้วทีเ่หมาะสมกบัพืชแตล่ะชนิด 
W6   บุคลากรมีการโยกย้าย ท าให้ขาดการท างานอย่างต่อเนื่อง 
W7   กรมฯ ขาดเทคโนโลยีการจดัการดินเปรี้ยวทีท่ันสมัย  

   เช่น ไม่มีเครื่องมือในการหวา่นปูน 
W8   บุคลากรในพื้นที่ขาดเครื่องมือส าหรบัวัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) อย่างง่าย 
W9   กรมฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้านดินเปรีย้วไม่เพียงพอ  

   ทั้งด้านบุคลากร การดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และแปลงสาธิต 
W10 งานวิจัยพื้นที่ดินเปรี้ยวไม่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ 
W11 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถ่ายทอดการจัดการดินเปรี้ยว 
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Strengths (จุดแข็ง) ต่อ Weaknesses (จุดอ่อน) ต่อ 
S14 กรมฯ มีเทคโนโลยีชีวภาพทีส่ามารถจัดการแก้ไขปัญหาดินเปรีย้วจัดได้ 
S15 กรมฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช รวมถึงการให้บริการในระดบัไร่นา  
S16 กรมฯ มีนโยบายยุทธศาสตรแ์ก้ไขปัญหาดินเปรีย้ว และมีงบประมาณสนับสนุนปัจจัย   

 การผลติทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
S17 หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบริหารจัดการดินเปรี้ยว 
S18 กรมฯ มจีุดบริการเบด็เสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี        

 การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
S19 กรมฯ มรีะบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินเปรี้ยว 
S20 กรมฯ มนีักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินเปรีย้ว 

 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
O1  รัฐบาลให้ความส าคญักับการบริหารจดัการทรัพยากรดิน 
O2  รัฐบาลสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดินเปรี้ยว 
O3  กระทรวงเกษตรและสหกรณส์นับสนุนงบบูรณาการ 
O4  มีหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานได้หลายหน่วยงาน เช่น    

 งบจังหวัด /กลุ่มจังหวัด 
O5  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนงบงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
O6  พื้นที่ดินเปรี้ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน สามารถควบคุมระดับความเป็นกรด 
O7  เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัและมีผลต่อ GDP ของประเทศ 
 

T1   ภาครัฐไม่มีกฎหมายและมาตรการคุม้ครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน    
 ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 

T2   ภาครัฐไม่มมีาตรการบังคับการขุดหน้าดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวไปขาย           
 ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  

T3   นโยบายของรัฐบาลบางอย่างมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินเปรี้ยว (จ าน าข้าว) 
T4   การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุขาดความคล่องตัวและล่าช้าท าให้เกิดปัญหา 
T5   การเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดมคีวามยุ่งยาก  
T6   การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภยัธรรมชาติ  

 เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง 
T7   กระบวนการสนับสนุนงานวจิัยล่าช้าไม่ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
T8   เกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวขาดการรวมกลุม่ท าให้ขาดอ านาจในการต่อรอง 
T9   เกษตรกรขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการค้นหาข้อมูล  
T10 เกษตรกรไมเ่ข้าใจ Application 
T11 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย  
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Strengths (จุดแข็ง) ต่อ Weaknesses (จุดอ่อน) ต่อ 
S14 กรมฯ มีเทคโนโลยีชีวภาพทีส่ามารถจัดการแก้ไขปัญหาดินเปรีย้วจัดได้ 
S15 กรมฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช รวมถึงการให้บริการในระดบัไร่นา  
S16 กรมฯ มีนโยบายยุทธศาสตรแ์ก้ไขปัญหาดินเปรีย้ว และมีงบประมาณสนับสนุนปัจจัย   

 การผลติทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
S17 หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบริหารจัดการดินเปรี้ยว 
S18 กรมฯ มจีุดบริการเบด็เสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี        

 การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
S19 กรมฯ มรีะบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินเปรี้ยว 
S20 กรมฯ มีนักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินเปรีย้ว 

 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
O1  รัฐบาลให้ความส าคญักับการบริหารจดัการทรัพยากรดิน 
O2  รัฐบาลสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดินเปรี้ยว 
O3  กระทรวงเกษตรและสหกรณส์นับสนุนงบบูรณาการ 
O4  มีหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานได้หลายหน่วยงาน เช่น    

 งบจังหวัด /กลุ่มจังหวัด 
O5  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนงบงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
O6  พื้นที่ดินเปรี้ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน สามารถควบคุมระดับความเป็นกรด 
O7  เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัและมีผลต่อ GDP ของประเทศ 
 

T1   ภาครัฐไม่มีกฎหมายและมาตรการคุม้ครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน    
 ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 

T2   ภาครัฐไม่มมีาตรการบังคับการขุดหน้าดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวไปขาย           
 ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  

T3   นโยบายของรัฐบาลบางอย่างมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินเปรี้ยว (จ าน าข้าว) 
T4   การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุขาดความคล่องตัวและล่าช้าท าให้เกิดปัญหา 
T5   การเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดมคีวามยุ่งยาก  
T6   การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภยัธรรมชาติ  

 เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง 
T7   กระบวนการสนับสนุนงานวจิัยล่าช้าไม่ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
T8   เกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวขาดการรวมกลุม่ท าให้ขาดอ านาจในการต่อรอง 
T9   เกษตรกรขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการค้นหาข้อมูล  
T10 เกษตรกรไมเ่ข้าใจ Application 
T11 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย  
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2) เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 
มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
    1) พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ไม่น้อยกว่า 4.19 ล้านไร่ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสม 
ตามศักยภาพของดิน (ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค์  
    1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดิน
เปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ   
ของดิน 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม  
(ร้อยละ 80)  

มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
    1) ผลผลิตพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด
สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของผลผลิตพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดิน
เปรี้ยวจัดเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของดิน 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)  
 

เป้าประสงค์ 
    1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัด
และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินใน 
ระดับพ้ืนที่ 
    2) การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดมีต้นแบบ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล
ดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพดินในระดับพ้ืนที่ (ร้อยละ 100) 
    2) ร้อยละความส าเร็จในการขยายผลต้นแบบ
การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่(ร้อยละ 100) 

 
3)  กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
     3.1  กลยุทธ์เชิงรุก 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยด้านการจัดการ 
ดินเปรี้ยวจัดเชิงบูรณาการ 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและการติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน 
3.2  กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

1) พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการดินเปรี้ยวจัดให้ทันสมัย 
2) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัด 
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3.3  กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
1)  ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาดินเปรี้ยวจัด 

             อย่างยั่งยืน 
3.4  กลยุทธ์เชิงรับ 

1)  พัฒนาระบบงานวิจัยดินเปรี้ยวจัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วิทยาการและ 
                           บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

4)  โครงการสนับสนุน 
1)  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดยกร่องสวนส้มร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ ามันและไม้ผล 
2)  โครงการเพิ่มศักยภาพพ้ืนที่ปลูกข้าวดินเปรี้ยวจัด 
3)  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด 
4)  โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและการติดตามสถานการณ์ 

                            ทรัพยากรดินเชิงพ้ืนที่ 
5)  โครงการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ต้นแบบที่ส าเร็จในระดับพ้ืนที่ 
6)  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์ 
7)  โครงการสร้างระบบการขอรับบริการปัจจัยการผลิตในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

                            ผ่านระบบออนไลน์ (e-Service) 
8)  โครงการจัดท า Application ดินเปรี้ยวให้กับเกษตรกร/ประชาชนทั่วไป 
9)  โครงการจัดหาเครื่องวัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) อย่างง่ายให้กับเจ้าหน้าที่ 
10) สร้างระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัด 
11) โครงการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายหมอดินสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ 

                            จัดการดินเปรี้ยวจัด 
12) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดินเปรี้ยวจัดเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน 

                            ในระดับพ้ืนที ่
13) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

                            ดินเปรี้ยวจัด 
14) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจุลินทรีย์ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด 
15) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหาร 

                            จัดการดินเปรี้ยวจัด 
16) โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินเปรี้ยวจัดในระดับพ้ืนที่ 
17) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพ้ืนที่เพ่ือเขียนงานวิจัย 
18) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเปรี้ยวจัดสู่บ้าน วัด และโรงเรียน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.3  กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
1)  ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาดินเปรี้ยวจัด 

             อย่างยั่งยืน 
3.4  กลยุทธ์เชิงรับ 

1)  พัฒนาระบบงานวิจัยดินเปรี้ยวจัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วิทยาการและ 
                           บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

4)  โครงการสนับสนุน 
1)  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดยกร่องสวนส้มร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ ามันและไม้ผล 
2)  โครงการเพิ่มศักยภาพพ้ืนที่ปลูกข้าวดินเปรี้ยวจัด 
3)  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด 
4)  โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและการติดตามสถานการณ์ 

                            ทรัพยากรดินเชิงพ้ืนที่ 
5)  โครงการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ต้นแบบที่ส าเร็จในระดับพ้ืนที่ 
6)  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์ 
7)  โครงการสร้างระบบการขอรับบริการปัจจัยการผลิตในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

                            ผ่านระบบออนไลน์ (e-Service) 
8)  โครงการจัดท า Application ดินเปรี้ยวให้กับเกษตรกร/ประชาชนทั่วไป 
9)  โครงการจัดหาเครื่องวัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) อย่างง่ายให้กับเจ้าหน้าที่ 
10) สร้างระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัด 
11) โครงการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายหมอดินสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ 

                            จัดการดินเปรี้ยวจัด 
12) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดินเปรี้ยวจัดเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน 

                            ในระดับพ้ืนที ่
13) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

                            ดินเปรี้ยวจัด 
14) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจุลินทรีย์ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด 
15) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหาร 

                            จัดการดินเปรี้ยวจัด 
16) โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินเปรี้ยวจัดในระดับพ้ืนที่ 
17) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพ้ืนที่เพ่ือเขียนงานวิจัย 
18) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเปรี้ยวจัดสู่บ้าน วัด และโรงเรียน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 20  แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาทรัพยากรดินเปรี้ยวจัดภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

1. ด้านส ารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน    กสด. กนผ. สวด. 
สสผ./สพข. สพด. 

พื้นที่ดินเปรี้ยวจดั 
4.19 ล้านไร ่   1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวให้ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน ์    

2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม    กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./ 
กผง. สสผ.  

เน้นงานวิจัยในพื้น
ที่ดินเปรี้ยวจดัที่ปลูก
ข้าว และปาลม์
น้ ามัน เป็นหลัก 

   2.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวตักรรมจุลินทรีย์ในการปรับปรุงดนิเปรี้ยวกับพืช
เศรษฐกิจ 

   

   2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการผลติพืชเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 

   

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล    สพข. สพด./ 
กวจ. กทช.  
กสด. กนผ.  

เน้นเกษตรกรใน
พื้นทีเ่ปรี้ยวจัดที่ปลูก
ข้าว และปาลม์
น้ ามัน เป็นหลัก 

   3.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ ามันและไม้ผล    
   3.2 โครงการถ่ายทอดความรู้ดินเปรี้ยวเชิงบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในระดับพื้นที่    
   3.3 โครงการประชาสัมพันธ์พื้นที่ต้นแบบที่ส าเร็จในระดับพื้นที่    
   3.4 โครงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบการจัดการดินเปรี้ยว    
   3.5 โครงการจัดอบรมการใช้ Application ให้แก่เกษตร/ประชาชนทั่วไป    
   3.6 โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่การปลูกข้าวในดินเปรี้ยวจัด    
   3.7 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเปรี้ยวจดัสู่บ้าน วัด และโรงเรียน    
4. ด้านการติดตามและประเมินผล    กผง. / 

กสด. สพข. สพด. 
- 

   4.1 โครงการตดิตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินเปรีย้วจัดในระดับพื้นที่    
   4.2 โครงการสร้างระบบการจดัเก็บผลการแก้ไขปญัหาดินเปรีย้วในระดับพื้นที่    

103 
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ตารางที่ 20  (ต่อ)  
 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร    กกจ. กพร. กผง. 
ศทส.  
 

- 
    5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม การปรับปรุงดินเปรี้ยว    

   5.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูเ่ครือข่ายหมอดิน    
   5.3 โครงการสร้างระบบขอรับบริการปัจจยัการผลติผ่านระบบออนไลน์    
   5.4 โครงการจดัหาเครื่องวัด pH ดินอย่างง่ายให้แก่เจ้าหนา้ที่    
   5.5 โครงการจดัอบรมนักวิชาการในระดบัพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย    
   5.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินเปรี้ยวจัด 
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ตารางที่ 20  (ต่อ)  
 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร    กกจ. กพร. กผง. 
ศทส.  
 

- 
    5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม การปรับปรุงดินเปรี้ยว    

   5.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูเ่ครือข่ายหมอดิน    
   5.3 โครงการสร้างระบบขอรับบริการปัจจยัการผลติผ่านระบบออนไลน์    
   5.4 โครงการจดัหาเครื่องวัด pH ดินอย่างง่ายให้แก่เจ้าหนา้ที่    
   5.5 โครงการจดัอบรมนักวิชาการในระดบัพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย    
   5.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินเปรี้ยวจัด 
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4.2.4  ดินทรายจัด 
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)  

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S1   กรมฯ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการ   

 พัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในด้านการบริหารจดัการดินทราย 
S2   กรมฯ มีกลุ่มงานที่มภีารกิจในการค้นคว้าวิจัยการปรับปรุงบ ารงุดินทราย  
S3   กรมฯ มีจุดบริการเบด็เสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
S4   กรมฯ มีศูนย์เรยีนรู้และแปลงสาธิตดินทรายในระดับพื้นทีเ่พื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 และองค์ความรู้แกเ่กษตรกร 
S5   กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินทรายตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการปรับปรุง  

 ฐานข้อมูล 
S6   กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมลูดินทรายผ่านเว็บไซต ์

 และแอพพลิเคชั่น 
S7   กรมฯ มีระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินทราย 
S8   กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมลูวิชาการ และองค์ความรูส้นับสนุนการด าเนินงานดา้นการ  

 จัดการดินทราย 
S9   กรมฯ มีนักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินทราย 
S10 กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดบัลุ่มน้ าครอบคลมุพื้นที่ดินทราย 
S11 กรมฯ มีการแบ่งโครงสรา้งและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปญัหาด าเนินงาน 

 โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด 
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
O1 รัฐบาลให้ความส าคญักับการบริหารจดัการทรัพยากรดิน 
O2 เกษตรกรในพื้นที่ดินทรายส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (มันส าปะหลัง อ้อย)  

ซึ่งส าคัญและมผีลต่อ GDP ของประเทศ 
O3 ภาครัฐมีหน่วยงานให้การสนบัสนุนงบประมาณด้านการวิจยัเทคโนโลยี 

และการจัดการดินทราย 
O4 พื้นที่ที่เป็นดินทรายมีโอกาสเกิดการชะลา้งพังทลายไดสู้ง (soil erosion)  

เอื้อต่อการท างานตามภารกจิของกรมฯ 
O5 พื้นที่ที่เป็นดินทรายมีโอกาสเกิดการตื้นเขินของแหล่งน้ า  

เอื้อต่อการท างานตามภารกจิของกรมฯ 

T1 ภาครัฐไมม่ีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพื้นที่ดินทราย 

T2 ราคาผลผลติทางการเกษตรทีป่ลูกในดินทราย (มันส าปะหลัง อ้อย)  
มีความผันผวนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

T3 เกษตรกรมีข้อจ ากัดในการรับเทคโนโลย ี
T4 เกษตรกรมีทางเลือกน้อยในการปลูกพืชชนิดอื่นๆ 
T5 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฏหมาย 
T6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกดิภัยธรรมชาติ  
     เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง 
T7 เกษตรกรไม่เข้าใจ Application  

106 

 

ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน



111
แผนบริหารจัดการทรัพ

ยากรดินปัญ
หาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ
.ศ.2561-2580)

30 
 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
O1 รัฐบาลให้ความส าคญักับการบริหารจดัการทรัพยากรดิน 
O2 เกษตรกรในพื้นที่ดินทรายส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (มันส าปะหลัง อ้อย)  

ซึ่งส าคัญและมผีลต่อ GDP ของประเทศ 
O3 ภาครัฐมีหน่วยงานให้การสนบัสนุนงบประมาณด้านการวิจยัเทคโนโลยี 

และการจัดการดินทราย 
O4 พื้นที่ที่เป็นดินทรายมีโอกาสเกิดการชะลา้งพังทลายไดสู้ง (soil erosion)  

เอื้อต่อการท างานตามภารกจิของกรมฯ 
O5 พื้นที่ที่เป็นดินทรายมีโอกาสเกิดการตื้นเขินของแหล่งน้ า  

เอื้อต่อการท างานตามภารกจิของกรมฯ 

T1 ภาครัฐไมม่ีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพื้นที่ดินทราย 

T2 ราคาผลผลติทางการเกษตรทีป่ลูกในดินทราย (มันส าปะหลัง อ้อย)  
มีความผันผวนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

T3 เกษตรกรมีข้อจ ากัดในการรับเทคโนโลย ี
T4 เกษตรกรมีทางเลือกน้อยในการปลูกพืชชนิดอื่นๆ 
T5 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฏหมาย 
T6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกดิภัยธรรมชาติ  
     เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง 
T7 เกษตรกรไม่เข้าใจ Application  

106 

 

ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน



112
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 107 
 

2) เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 
มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
    1) พ้ืนที่ดินทรายจัดได้รับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ไม่น้อยกว่า 8.99 ล้านไร่  
    2) ดินทรายจัดที่ได้รับการบริหารจัดการมี
คุณภาพดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของพ้ืนที่ดินทรายจัดได้รับ 
การบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน (ร้อยละ 100) 
    2) ร้อยละของพ้ืนที่ดินทรายจัดมีอินทรียวัตถุ
เพ่ิมข้ึนจากเดิม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ของปริมาณเริ่มต้น) 

เป้าประสงค์  
    1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดิน
ทรายจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน  
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ดินทรายจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตามศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
    1) ผลผลิตพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดินทรายจัด
สามารถเพ่ิมผลผลิตได้  
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
การผลิตข้าวเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10) 
    2) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
การผลิตมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น (ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10) 
    3) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
การผลิตอ้อยเพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10) 

เป้าประสงค์ 
    1) ฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายจัดสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับพ้ืนทีไ่ด้ 
    2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการดินทราย
จัดสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินทรายจัดให้สามารถน าไปใช้ในระดับ
พ้ืนที ่(ครอบคลุมข้อมูลพื้นที่เกษตรทั้งประเทศ) 
ได้ (ร้อยละ 100) 
    2) จัดท าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปแก้ปัญหาดินทรายจัดในระดับพ้ืนที่ได้ 
(ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อปี) 
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3)  กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
     3.1  กลยุทธ์เชิงรุก 

1) สนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินทรายจัดในทุกประเภท 
2) ขับเคลื่อนแผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินระดับลุ่มน้ าย่อยในพ้ืนที่ดินทรายจัด     

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นระบบ 
3.2  กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

1) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการดินทรายจัด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและชนิดพืช 

2) จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนดินทรายจัดอย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จ 
3.3  กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

1) สร้างกลไกการใช้ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดินด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
3.4  กลยุทธ์เชิงรับ 

1) ปรับปรุงฐานข้อมูลและแผนที่ดินทรายจัดในระดับพื้นท่ี   
2) ปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการดินทรายจัดเพ่ือเป็นทางเลือก

ส าหรับปลูกพืช 
 

4)  โครงการสนับสนุน 
1) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการดินทรายจัดตาม

ระดับความรุนแรง 
2) โครงการปรับปรุงและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายมาตราส่วน 1:10,000  
3) โครงการแปลงสาธิตการเพ่ิมประสิทธิภาพของดินและการจัดการดินทรายจัดในการปลูกพืช 
4) โครงการติดตามคุณภาพดินทรายในสภาพการใช้ที่ดินแตกต่างกัน 
5) โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินในพ้ืนที่ดินทรายจัด 
6) โครงการติดตามการลดลงของพ้ืนที่ที่เกิดการชะล้างพังทลาย 
7) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินทรายจัดสู่บ้าน วัด และโรงเรียน 
8) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินทรายจัด 
9) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพ้ืนที่เพ่ือเขียนงานวิจัย 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 21  แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาทรัพยากรดินทรายจัดภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

1. ด้านส ารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน    กสด. กนผ. สวด. 
สสผ./สพข. สพด. 

พื้นที่ดินทรายจัด 8.99 
ล้านไร ่   1.1 โครงการปรบัปรุงและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายมาตราส่วน 1:10,000     

2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม    กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./ 
กผง. สสผ.  

เน้นงานวิจัยในพื้นที่ดิน
ทรายจัดที่ปลูกมะพร้าว 
ปาล์มน้ ามัน อ้อย  
มันส าปะหลัง ขา้ว และ
ยางพารา เป็นหลัก 

   2.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวตักรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการดินทรายจัด
ตามระดับความรุนแรง 

   

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล    สพข. สพด./ 
กวจ. กทช.  
กสด. กนผ.  

เน้นเกษตรกรในพื้นที่ดิน
ทรายจัดที่ปลูกมะพร้าว 
ปาล์มน้ ามัน อ้อย 
มันส าปะหลัง ขา้ว และ
ยางพารา เป็นหลัก 

   3.1 โครงการแปลงสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพของดินและการจัดการดินทรายจัด 
ในการปลูกพืช 

   

   3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินทรายจัดสู่บ้าน วัด และโรงเรียน    
4. ด้านการติดตามและประเมินผล    กผง. / 

กสด. สพข. สพด. 
- 

   4.1 โครงการติดตามคุณภาพดนิทรายในสภาพการใช้ที่ดินแตกตา่งกัน    
   4.2 โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบตัิของดินในพื้นที่ดินทรายจัด    
   4.3 โครงการติดตามการลดลงของพื้นที่ที่เกิดการชะล้างพังทลาย    
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร    กกจ. กพร. กผง. 

ศทส.  
- 

   5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินทรายจดั 

   

   5.2 โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดบัพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย    
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4.2.5  ดินตื้น 
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)   
 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S1   กรมฯ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ   

 ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด าริในด้าน 
 การบริหารจัดการดินตื้น 

S2   กรมฯ มีจุดบริการเบด็เสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 

S3   กรมฯ มศีูนย์เรยีนรู้และแปลงสาธิตดินตื้นในระดับพื้นทีเ่พื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 และองค์ความรู้แกเ่กษตรกร 

S4   กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินตื้นตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการ 
 ปรับปรุงฐานข้อมูล 

S5   กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมลูดินตืน้ผ่านเว็บไซต์และ 
 แอพพลิเคชั่น 

S6   กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมลูวิชาการ และองค์ความรูส้นับสนุนการด าเนินงาน 
 ด้านการจัดการดินตื้น 

S7   กรมฯ มนีักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินตื้น 
S8   กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดบัลุ่มน้ าครอบคลมุพื้นที่ดินตื้น 
S9   กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปญัหาด าเนินงาน 

 โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด 
S10 กรมฯ มรีะบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินตื้น 
S11 กรมฯ มนีักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินตื้น 
 
 

W1   เทคโนโลยีการจัดการดินตื้นยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดินตื้นแต่ละ 
  ประเภทและไม่สอดคล้องกับชนิดของพืช 

W2   กรมฯ ไมม่ีแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ในการบริหารจดัการดินตื้นเฉพาะด้าน 
W3   กรมฯ ไมม่ีโครงสร้างกลุ่มงานที่ศึกษา วิจัย การปรับปรุงและการจัดการดินตื้น 

  โดยเฉพาะ 
W4   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถา่ยทอดการจดัการดินตื้น 
W5   กรมฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการท างานด้านดินตื้น 
W6   กรมฯ ขาดรูปแบบการจดัการดินตื้นที่เหมาะสม 
W7   กรมฯ มีงบประมาณไมเ่พียงพอกับการสาธิตและการท างานด้านดินตื้น 
W8   ข้อมูลและแผนที่ดินตื้นยังไม่สามารถน าไปใช้บริหารจดัการในระดับพื้นที่ได ้
W9   การสนับสนุนปัจจัยการผลติด้านการปรับปรุงบ ารุงดินลา่ช้าไม่ทันฤดูเพาะปลูก  
W10 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินตื้น  
W11 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถา่ยทอดการจดัการดินตื้น 
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4.2.5  ดินตื้น 
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)   
 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S1   กรมฯ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ   

 ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด าริในด้าน 
 การบริหารจัดการดินตื้น 

S2   กรมฯ มีจุดบริการเบด็เสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 

S3   กรมฯ มีศูนย์เรยีนรู้และแปลงสาธิตดินตื้นในระดับพื้นทีเ่พื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 และองค์ความรู้แกเ่กษตรกร 

S4   กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินตื้นตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการ 
 ปรับปรุงฐานข้อมูล 

S5   กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมลูดินตืน้ผ่านเว็บไซต์และ 
 แอพพลิเคชั่น 

S6   กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมลูวิชาการ และองค์ความรูส้นับสนุนการด าเนินงาน 
 ด้านการจัดการดินตื้น 

S7   กรมฯ มีนักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินตื้น 
S8   กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดบัลุ่มน้ าครอบคลมุพื้นที่ดินตื้น 
S9   กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปญัหาด าเนินงาน 

 โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด 
S10 กรมฯ มรีะบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินตื้น 
S11 กรมฯ มีนักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินตื้น 
 
 

W1   เทคโนโลยีการจัดการดินตื้นยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดินตื้นแต่ละ 
  ประเภทและไม่สอดคล้องกับชนิดของพืช 

W2   กรมฯ ไมม่ีแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ในการบริหารจดัการดินตื้นเฉพาะด้าน 
W3   กรมฯ ไมม่ีโครงสร้างกลุ่มงานที่ศึกษา วิจัย การปรับปรุงและการจัดการดินตื้น 

  โดยเฉพาะ 
W4   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถา่ยทอดการจดัการดินตื้น 
W5   กรมฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการท างานด้านดินตื้น 
W6   กรมฯ ขาดรูปแบบการจดัการดินตื้นที่เหมาะสม 
W7   กรมฯ มีงบประมาณไมเ่พียงพอกับการสาธิตและการท างานด้านดินตื้น 
W8   ข้อมูลและแผนที่ดินตื้นยังไม่สามารถน าไปใช้บริหารจดัการในระดับพื้นที่ได ้
W9   การสนับสนุนปัจจัยการผลติด้านการปรับปรุงบ ารุงดินลา่ช้าไม่ทันฤดูเพาะปลูก  
W10 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินตื้น  
W11 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถา่ยทอดการจดัการดินตื้น 
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
O1 รัฐบาลให้ความส าคญักับการบริหารจดัการทรัพยากรดิน 
O2 พื้นที่ดินตื้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ครอบครองของภาครัฐท าให้ง่ายตอ่การบริหารจัดการ 
O3 ภาครัฐมีหน่วยงานให้การสนบัสนุนงบประมาณด้านการวิจยัเทคโนโลยีการจดัการ

ดินตื้น 
O4 เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรจึงต้องการเทคโนโลยีในการจดัการดินตื้นอยา่ง

เหมาะสม 
O5 การใช้พื้นที่ดินตื้นอย่างไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการเกดิการชะล้างพังทลายสูง 
O6 พื้นที่ดินตื้นบางพื้นทีส่ามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่ง

เรียนรู ้
O7 พื้นที่ดินตื้นสามารถใช้เป็นแหล่งวัสดุก่อสร้างและแหล่งวสัดุปรับปรุงดิน 

T1 ภาครัฐไมม่ีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ในพื้นที่ดินตื้น 

T2 รัฐบาลไมม่ีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาดินตื้น 
T3 รัฐบาลขาดมาตรการในการลดหย่อนภาษีส าหรับเกษตรกรในพื้นที่ดินตื้น 
T4 ราคาผลผลติที่ปลูกในดินตื้นให้ผลตอบแทนไม่คุม้ค่าต่อการลงทนุ  
T5 เกษตรกรมีข้อจ ากัดในการรับเทคโนโลยีการจดัการดินตื้น 
T6 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฏหมาย 
T7 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกดิภัยธรรมชาติ  
    เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง 
T8 เกษตรกรไม่เข้าใจแอพพลิเคชัน่  

 111 
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2)  เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 
มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภาพ 
เป้าประสงค์  
    1) พ้ืนที่ดินตื้นได้รับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรดนิอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน  
ไม่น้อยกว่า 23.43 ล้านไร่ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละพ้ืนที่ดินตื้นที่ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ  
(ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค์  
    1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินตื้น
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน   
 ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเกษตรกรใช้ประโยชน์ในพ้ืน
ที่ดินตื้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ 
ของดิน    (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 

มิติประสิทธิภาพ 
มิติพัฒนาองค์การ 

เป้าประสงค์ 
    1) เกษตรกรที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่ดินตื้น 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น  
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละรายได้ของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินตื้น
เพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10) 
 

เป้าประสงค์ 
    1) ฐานข้อมูลดินปัญหาและข้อมูลการจัดการ
ดินตื้นสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการพื้น
ทีด่ินตื้นได้ทุกประเภท 
    2) มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
จัดการดินตื้นที่เป็นระบบและสะดวกต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล
ดินปัญหา ข้อมูลการจัดการดินตื้น ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 100) 
    2) ร้อยละของหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดิน
ปัญหาและการจัดการดินไปใช้บริหารจัดการ      
พ้ืนทีด่ินตื้นได้ทุกประเภท (ร้อยละ 100) 

 3)  กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
     3.1  กลยุทธ์เชิงรุก 

1) เพ่ิมภาคีเครือข่ายในการจัดการดินตื้นให้ครอบคลุมในระดับพ้ืนที่ 
2) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพดินตื้น 
3) ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับการเรียนรู้ด้านดิน ในแหล่งที่เป็นพื้นที่ 

ดินตื้นตามธรรมชาติ  4) เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ดินตื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการจัดการดินตื้น เพื่อแลกเปลี่ยนแนว
ทางการจัดการ 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน
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2)  เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 
มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
    1) พ้ืนที่ดินตื้นได้รับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน  
ไม่น้อยกว่า 23.43 ล้านไร่ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละพ้ืนที่ดินตื้นที่ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ  
(ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค์  
    1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินตื้น
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน   
 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเกษตรกรใช้ประโยชน์ในพ้ืน
ที่ดินตื้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ 
ของดิน    (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 

มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
    1) เกษตรกรที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่ดินตื้น 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น  
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละรายได้ของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินตื้น
เพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10) 
 

เป้าประสงค์ 
    1) ฐานข้อมูลดินปัญหาและข้อมูลการจัดการ
ดินตื้นสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการพื้น
ทีด่ินตื้นได้ทุกประเภท 
    2) มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
จัดการดินตื้นที่เป็นระบบและสะดวกต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล
ดินปัญหา ข้อมูลการจัดการดินตื้น ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 100) 
    2) ร้อยละของหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดิน
ปัญหาและการจัดการดินไปใช้บริหารจัดการ      
พ้ืนทีด่ินตื้นได้ทุกประเภท (ร้อยละ 100) 

 
3)  กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
     3.1  กลยุทธ์เชิงรุก 

1) เพ่ิมภาคีเครือข่ายในการจัดการดินตื้นให้ครอบคลุมในระดับพ้ืนที่ 
2) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพดินตื้น 
3) ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับการเรียนรู้ด้านดิน ในแหล่งที่เป็นพื้นที่ 

ดินตื้นตามธรรมชาติ  
4) เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ดินตื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทาง

การเกษตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการจัดการดินตื้น เพื่อแลกเปลี่ยนแนว

ทางการจัดการ 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.2  กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยปัญหาดินตื้นอย่างเป็นระบบ 
2) เพ่ิมการศึกษาวิจัยแบบจ าลองการท าการเกษตรเพ่ือก าหนดความเหมาะสมของ

ดินตื้นต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกปัญหา 
3) จัดตั้งกลุ่มงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการวิจัยการปรับปรุงดินตื้นโดยตรง 
4) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือคุ้มครองการใช้ประโยชน์พ้ืน

ที่ดินตื้นทีร่ักษาระบบนิเวศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนการบริหารจัดการดินตื้นอย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จ 

   6) เพ่ิมช่องทางการรับรู้ด้านการจัดการดินตื้นส าหรับบุคคลทั่วไปผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป 
7) ปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นย าและทันสมัยครบทุกประเภทของดินตื้น 
8) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดินตื้นให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติงานส าหรับ 

เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค 
3.3  กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

1) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินตื้น 
2) ก าหนดมาตรการการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ดินตื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายสูง 

3.4  กลยุทธ์เชิงรับ 
1) จัดท าโมเดลการจัดการดินทางการเกษตรที่ครอบคลุมสภาพปัญหาดินตื้นทุกชนิด 
2) พัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกพืชในพ้ืนที่ดินตื้น 
 

4)  โครงการสนับสนุน 
 1) โครงการศึกษาลักษณะและประเมินคุณภาพดินตื้นเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม 
 2) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นย าและทันสมัย 
 3) โครงการปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปัญหาดินตื้นเชิงนวัตกรรม 
 4) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ดินตื้นด้วยระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการใช้ประโยชน์

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น 
 5) โครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกพืชในพ้ืนที่ดินตื้น  
 6) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการดินตื้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  
 7) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ดินตื้นศักยภาพต่ า 
 8) โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมในสภาพดินตื้น (ความร่วมมือกับ อพ.สธ.) 
 9) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการดินตื้นในระดับพ้ืนที่ 

      10) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินตื้น 
11) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดินตื้นให้กับเครือข่ายเกษตรกร บ้าน วัด และโรงเรียน 
12) โครงการอบรมเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดินตื้นแบบครบวงจร 
13) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินตื้นที่ถูกทิ้งร้างและกลายสภาพเป็นหลุมบ่อ 
14) การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพ้ืนที่ดินตื้น 
15) โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินในระดับพ้ืนที่ 
16) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพ้ืนที่เพ่ือเขียนงานวิจัย 
17) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินตื้น 
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แผนบริหารจัดการทรัพ

ยากรดินปัญ
หาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ
.ศ.2561-2580)

114 
 

ตารางที่ 22  แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาทรัพยากรดินตื้นภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย   
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

1. ด้านส ารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน    กสด. กนผ. สวด. 
สสผ./สพข. สพด. 

พื้นที่ดินตื้น 
23.43 ล้านไร ่   1.1 โครงการศึกษาลักษณะและประเมินคุณภาพดินตื้นเพื่อการใช้ประโยชน์ดา้น

เกษตรกรรม 
    

   1.2 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นย าและทันสมัย    
   1.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ดินตื้นด้วยระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการใช้
ประโยชนผ์่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแอพพลเิคชัน่ 

   

2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม    กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./ 
กผง. สสผ.  

เน้นงานวิจัยในพื้น
ที่ดินตื้นที่ปลูกมัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสตัว์ อ้อย และ
ยางพารา เป็นหลัก 

   2.1 โครงการปรับปรุงคุณภาพดนิตามสภาพปัญหาดินตื้นเชิงนวัตกรรม    
   2.2 โครงการวจิัยเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในพื้นที่ดินตื้น     
   2.3 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการดินตื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช     

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล    สพข. สพด./ 
กวจ. กทช.  
กสด. กนผ.  

เน้นเกษตรกรในพื้น
ที่ดินตื้นที่ปลูกมัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสตัว์ อ้อย และ
ยางพารา เป็นหลัก 

   3.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ดินตื้นศักยภาพต่ า    
   3.2 โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอนุรักษ์ที่เหมาะสมในสภาพดินตื้น (ความร่วมมือกับ อพ.สธ.)    
   3.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการดินตื้นในระดับพื้นที่    
   3.4 โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดินตื้นแบบครบวงจร    
   3.5 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ดินตื้นที่ถูกทิ้งร้างและกลายสภาพเป็นหลุมบ่อ    
   3.6 โครงการจัดตั้งศูนย์เรยีนรู้ดา้นการจัดการดินตื้นให้กับเครือข่ายเกษตรกร    
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แผนบริหารจัดการทรัพ

ยากรดินปัญ
หาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ
.ศ.2561-2580)

115 
 

ตารางที่ 22  (ต่อ)  
 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

4. ด้านการติดตามและประเมินผล    กผง. / 
กสด. สพข. สพด. 

- 
   4.1 การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ดินตื้น    
   4.2 โครงการตดิตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินในระดับพื้นที่    
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร    กกจ. กพร. กผง. 

ศทส. 
- 

   5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินตื้น 

   

   5.2 โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดบัพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย    
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4.2.6  ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจ ากัดทางการเกษตร 
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)  

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S1   กรมฯ มหีน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรดินทั้งในส่วนกลาง  

 และส่วนภูมิภาค 
S2   กรมฯ มีศูนย์เรยีนรู้และแปลงสาธิตในด้านการบริหารจัดการดนิในระดับพื้นที่ 

 ทั้งประเทศ 
S3   กรมฯ มจีุดบริการเบด็เสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
S4   กรมฯ มศีูนย์เรยีนรู้และแปลงสาธิตในระดับพื้นทีเ่พื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 และองค์ความรู้แกเ่กษตรกร 
S5   กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมลูวิชาการ และองค์ความรูส้นับสนุนการด าเนินงาน 

 ด้านการจัดการดินปญัหาจากการใช้ที่ดิน 
S6   กรมฯ มนีักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินปัญหาจากการใช้ที่ดิน 
S7   กรมฯ มีห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ดินครอบคลุมทั้งประเทศเอื้อต่อการให้  

 ค าแนะน าด้านการจัดการดินแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 
S8   บุคลากรมีองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
S9   กรมฯ มีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการดนิที่เปน็ปัญหาจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 (ดินกรด ดินเสื่อมโทรม ดินความอุดมสมบรูณ์ต่ า) 
S10 กรมฯ มีการแบ่งโครงสรา้งและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปญัหาด าเนินงาน 

 โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด 
 

W1   กรมฯ ไมม่ีฐานข้อมูลดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและข้อจ ากัดทางการเกษตร 
  แต่ละประเภท 

W2   กรมฯ ยังขาดงานวิจัยรองรบัการบริหารจัดการดินปนเปื้อนจากการใช้ที่ดิน 
  ทางการเกษตร  

W3   กรมฯ มีฐานข้อมลู (Big data) แต่ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สกัดน ามาใช้ 
  ประโยชน ์

W4   กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินปัญหา 
  จากการใช้ที่ดินและมีข้อจ ากดัทางการเกษตร 

W5   การแปลงแผนยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติในระดับพื้นที่ไมส่ามารถน าไปใช้ในการ   
  บริหารจัดการได้ในระยะยาว 

W6   ห้องปฏิบัติการของกรมฯ ไม่รองรับการวเิคราะห์ปัญหาดินปนเปื้อนและมลพิษ 
  ทางดิน 

W7   นักวิชาการของกรมฯ ขาดความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัยที่รองรับการจดัการ  
  ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและข้อจ ากัดทางการเกษตร  

W8   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถา่ยทอดการจดัการดินปญัหา 
  ที่เกิดจากการใช้ที่ดิน 

W9   การสนับสนุนปัจจัยการผลติด้านการปรับปรุงบ ารุงดินลา่ช้าไม่ทันฤดูเพาะปลูก  
W10 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินปัญหา 
       จากการใช้ที่ดินและข้อจ ากัดทางการเกษตร  
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ตารางที่ 22  (ต่อ)  
 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

4. ด้านการติดตามและประเมินผล    กผง. / 
กสด. สพข. สพด. 

- 
   4.1 การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ดินตื้น    
   4.2 โครงการตดิตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินในระดับพื้นที่    
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร    กกจ. กพร. กผง. 

ศทส. 
- 

   5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินตื้น 

   

   5.2 โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดบัพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย    
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4.2.6  ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจ ากัดทางการเกษตร 
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)  

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S1   กรมฯ มหีน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรดินทั้งในส่วนกลาง  

 และส่วนภูมิภาค 
S2   กรมฯ มีศูนย์เรยีนรู้และแปลงสาธิตในด้านการบริหารจัดการดนิในระดับพื้นที่ 

 ทั้งประเทศ 
S3   กรมฯ มจีุดบริการเบด็เสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
S4   กรมฯ มีศูนย์เรยีนรู้และแปลงสาธิตในระดับพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 และองค์ความรู้แกเ่กษตรกร 
S5   กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมลูวิชาการ และองค์ความรูส้นับสนุนการด าเนินงาน 

 ด้านการจัดการดินปญัหาจากการใช้ที่ดิน 
S6   กรมฯ มีนักวิชาการที่มศีักยภาพด้านการจดัการดินปัญหาจากการใช้ที่ดิน 
S7   กรมฯ มีห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ดินครอบคลุมทั้งประเทศเอื้อต่อการให้  

 ค าแนะน าด้านการจัดการดินแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 
S8   บุคลากรมีองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
S9   กรมฯ มีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการดนิที่เปน็ปัญหาจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 (ดินกรด ดินเสื่อมโทรม ดินความอุดมสมบรูณ์ต่ า) 
S10 กรมฯ มีการแบ่งโครงสรา้งและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปญัหาด าเนินงาน 

 โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด 
 

W1   กรมฯ ไมม่ีฐานข้อมูลดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและข้อจ ากัดทางการเกษตร 
  แต่ละประเภท 

W2   กรมฯ ยังขาดงานวิจัยรองรบัการบริหารจัดการดินปนเปื้อนจากการใช้ที่ดิน 
  ทางการเกษตร  

W3   กรมฯ มีฐานข้อมลู (Big data) แต่ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สกัดน ามาใช้ 
  ประโยชน ์

W4   กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินปัญหา 
  จากการใช้ที่ดินและมีข้อจ ากดัทางการเกษตร 

W5   การแปลงแผนยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติในระดับพื้นที่ไมส่ามารถน าไปใช้ในการ   
  บริหารจัดการได้ในระยะยาว 

W6   ห้องปฏิบัติการของกรมฯ ไม่รองรับการวเิคราะห์ปัญหาดินปนเปื้อนและมลพิษ 
  ทางดิน 

W7   นักวิชาการของกรมฯ ขาดความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัยที่รองรับการจดัการ  
  ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและข้อจ ากัดทางการเกษตร  

W8   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถา่ยทอดการจดัการดินปญัหา 
  ที่เกิดจากการใช้ที่ดิน 

W9   การสนับสนุนปัจจัยการผลติด้านการปรับปรุงบ ารุงดินลา่ช้าไม่ทันฤดูเพาะปลูก  
W10 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินปัญหา 
       จากการใช้ที่ดินและข้อจ ากัดทางการเกษตร  
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
O1 รัฐบาลให้ความส าคญักับนโยบาย Zoning by Agri map และรองรับการบรหิาร

จัดการดิน 
O2 ภาครัฐมีหน่วยงานให้การสนบัสนุนด้านการวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี  

และการจัดการดิน 
O3 เกษตรกรมีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงจึงให้ความส าคัญกับการบริหาร

จัดการดิน 
O4 ภาครัฐมีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมยัสามารถน ามาสนับสนุนการผลิต

อย่างมีประสิทธิภาพ 
O5 ภาครัฐให้ความส าคญักับการท าการเกษตรทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ

บริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน 

T1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกดิภัยธรรมชาติ  
เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง 

T2 การจัดการดินเหมืองแร่ และดนิปนเปื้อน ไม่ได้เป็นภารกิจหลักของกรมฯ 
จึงไม่มีแผนงานงบประมาณรองรับ 

T3 เกษตรกรมีข้อจ ากัดในการรับเทคโนโลยี และไม่เข้าใจ Application 
T4 เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่ 
 T5 หน่วยงานส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร Gistda จัดท าข้อมูลเรือ่ง 

การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกรมพัฒนาที่ดนิ 
T6 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฏหมาย 
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2)  เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 
มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภาพ 
เป้าประสงค์  
    1) พ้ืนที่ดินปัญหาจากการใช้ที่ดิน  
(ดินปนเปื้อน ดินดานจากการไถพรวน  
ดินเหมืองแร่ร้าง นากุ้งร้าง) ได้รับการบริหาร
จัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน  
    2) ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตร (ดินกรด 
ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า) ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี 
ตัวช้ีวัด 
    1) จ านวนพื้นที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตร
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา  
(ไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี)  

เป้าประสงค์  
    1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้
ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน  
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

มิติประสิทธิภาพ 
มิติพัฒนาองค์การ 

เป้าประสงค์ 
    1) พ้ืนที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตรสามารถ
เพ่ิมศักยภาพทางการผลิต 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)  
  

เป้าประสงค์ 
    1) มีฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินที่
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินใน
ระดับพ้ืนที ่ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล
ความอุดมสมบูรณ์ของดินระดับพื้นท่ี  
(รายไตรมาส) (ร้อยละ 100) 

 
3) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
     3.1  กลยุทธ์เชิงรุก 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินในระดับภูมิภาคให้มีมาตรฐานใน
ระดับสากล 

2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน 

     3.2  กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูลและติดตามสถานการณ์เชิงพื้นที่ 
  2) เพ่ิมศักยภาพบุคลากรระดับพ้ืนที่ให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการ 

(ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตร) 

ห้องสมุดกรมพัฒ
นาที่ดิน
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2)  เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 
มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
    1) พ้ืนที่ดินปัญหาจากการใช้ที่ดิน  
(ดินปนเปื้อน ดินดานจากการไถพรวน  
ดินเหมืองแร่ร้าง นากุ้งร้าง) ได้รับการบริหาร
จัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน  
    2) ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตร (ดินกรด 
ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า) ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี 
ตัวช้ีวัด 
    1) จ านวนพื้นที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตร
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา  
(ไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี)  

เป้าประสงค์  
    1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้
ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน  
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์ 
    1) พ้ืนที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตรสามารถ
เพ่ิมศักยภาพทางการผลิต 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)  
  

เป้าประสงค์ 
    1) มีฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินที่
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินใน
ระดับพ้ืนที ่ 
ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล
ความอุดมสมบูรณ์ของดินระดับพื้นท่ี  
(รายไตรมาส) (ร้อยละ 100) 

 
3) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
     3.1  กลยุทธ์เชิงรุก 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินในระดับภูมิภาคให้มีมาตรฐานใน
ระดับสากล 

2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน 

     3.2  กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูลและติดตามสถานการณ์เชิงพื้นที่ 
  2) เพ่ิมศักยภาพบุคลากรระดับพ้ืนที่ให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการ 

(ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตร) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการดิน (ดินที่มีข้อจ ากัด
ทางการเกษตร) 

3.3  กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
 1) สร้างกลไกให้มีผลบังคับใช้ในการควบคุมการใช้พ้ืนที่ (ดินที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดิน) 
 2) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.4  กลยุทธ์เชิงรับ 
 1) ปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทัน

ต่อสถานการณ ์
 
4)  โครงการสนับสนุน 

 1) โครงการจัดหาเครื่องมือและฝึกอบรมบุคลากรในด้านการวิเคราะห์ดินในระดับ
ภูมิภาคให้มีมาตรฐานระดับสากล 

 2) โครงการประกวดนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มีข้อจ ากัดทาง
การเกษตร 

 3) โครงการปรับปรุง พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุมดินที่มีปัญหาจากการ
ใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 

 4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินใน
ภาคีเครือข่าย 

 5) โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ในการจัดเก็บข้อมูลและติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน 
 6) โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ 
 7) โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ 
 8) โครงการติดตามสถานการณ์ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจ ากัดทางการเกษตร 
 9) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและข้อจ ากัดทางการเกษตร 

สู่บ้าน วัด และโรงเรียน 
10) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดิน

ที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดิน 
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ตารางที่ 23  แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาทรัพยากรดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจ ากัดทางการเกษตรภายใต้แผนบริหาร
จัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 

โครงการสนับสนุน 
แผนการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก/

สนับสนุน ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-10 ปี) 

ระยะยาว 
(10-20 ปี) 

1. ด้านส ารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน    กสด. กนผ. สวด. สสผ./  
สพข. สพด.    1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อสร้างมาตรฐานการจดัท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินในภาคเีครอืข่าย    

2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม    กวจ. กทช. กสด.  
สวด. สพข./กผง. สสผ.     2.1 โครงการประกวดนวัตกรรมดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรดินที่มขี้อจ ากัดทางการเกษตร    

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล    สพข. สพด./ 
กวจ. กทช. กสด. กนผ.     3.1 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในระดับพื้นที่    

   3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและข้อจ ากัดทางการเกษตร สู่บ้าน วัด และ
โรงเรียน 

   

4. ด้านการติดตามและประเมินผล    กผง. / 
กสด. สพข. สพด.    4.2 โครงการติดตามสถานการณ์ดินปญัหาจากการใช้ที่ดินและมขี้อจ ากัดทางการเกษตร    

5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร    กกจ. กพร. กผง. ศทส.  
   5.1 โครงการจัดหาเครื่องมือและฝึกอบรมบุคลากรในด้านการวิเคราะห์ดินในระดับภูมภิาคให้มมีาตรฐาน
ระดับสากล 

   

   5.2 โครงการปรบัปรุง พ.ร.บ.พฒันาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลมุดินที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดินที่ไม่
เหมาะสม 

   

   5.3 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ในการจัดเก็บข้อมลูและติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน    
   5.4 โครงการฝึกอบรม พัฒนาบคุลากรเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่    
   5.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินที่มีปญัหาจาก
การใช้ที่ดิน  
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129แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

ดินอินทรีย์

81,406 ไร่่
มิติ

คุณภาพ

มิติ
ประสิทธิภาพ

มิติ
พัฒนา
องค์การ

กลยุทธ์
เชิงรุก

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

กลยุทธ์
เชิงรับ

มิติ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์ : เกษตรกรสามารถใช้	

	 ประโยชน์ ในพื้นที่ดินอินทรีย์

	 ได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ	

	 ของดิน	

เป้าประสงค์ :	1)	พืชเศรษฐกิจ	(ข้าว	ปาล์ม
น�้ามัน)	สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้
	2)	พื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟู	และ
	 	 อนุรักษ์อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของ
	 	 พื้นที่ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	
	 	 ของการผลิตปาล์มน�้ามันเพิ่มขึ้น	
	 	 (ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10)

เป้าประสงค์ :	1)	ฐานข้อมูลทรัพยากร	
	 ดินอินทรีย์สามารถน�าไปใช้ ในการ	
	 บริหารจัดการในระดับพื้นที่ ได้
	2)	เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ	
	 น�าไปใช้แก้ไขปัญหาดินอินทรีย์ ในระดับ	
	 พื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1)		รณรงค์ส่งเสริมการบริหารจัดการ	 	 	
	 พื้นที่ดินอินทรีย์ ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์	
	 หรือใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
2)	ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ดินอินทรีย์	 	
	 ให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
3)	 สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน	 	
	 อินทรีย์ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
	 ของดินทางนิเวศ	

1)	ปรับปรุง	พ.ร.บ.	พัฒนาที่ดิน	พ.ศ.	2551	
	 ให้มีระเบียบข้อบังคับมาตรการในการคุ้มครอง	 	
	 บังคับการใช้ที่ดินในพื้นที่ดินอินทรีย์	
2)	สร้างแนวเขตกันชน	(buffer	zone)	เพื่อ
	 แบ่งเขตอนุรักษ์และเขตพัฒนาในพื้นที่
	 ดินอินทรีย์

1)		เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในดินอินทรีย์
	 เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์
2)		เพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อพื้นที่ด้วยการ
	 ปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
	 สู่การเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุล
	 ทางนิเวศ

1)		ลดโอกาสการใช้ที่ดินทางการเกษตร
	 ในพื้นที่อนุรักษ์	เพื่อคุ้มครอง
	 ระบบนิเวศป่าพรุ

เป้าประสงค์ : พื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับ	

	 การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม	

	 ตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า		

	 81,406	ไร่

Problem Soils

Land Use

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ 

(ความสำาคัญ 70% 
x ความพร้อม 

30 %)

Overlay

ดินอินทรีย์

ดินที่มีสารอินทรีย์ ในรูปของอินทรียคาร์บอน	
อยู่ ในเนื้อดินมากกว่าร้อยละ	 20	 โดยจะ
พบการสะสมของ	 อินทรียวัตถุเป็นชั้นหนา
มากกว่า	 40	 เซนติเมตร	 มีซากพืชที่ผุพัง	 และ	
ยังสลายตัวไม่หมดปะปนอยู่	

ระดับความรุนแรง

มากที่สุด

มาก

วัสดุอินทรีย์

หนามากกว่า 100 ซม. จากผิวดิน

วัสดุอินทรีย์

หนา 40-100 ซม. จากผิวดิน

โครงการสนับสนุน 
หน่วยงานหลัก/สนับสนุน

Output

Outcome

1

2

3

5 6

7

8

9

ดินอินทรีย์ที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์
หนามากกว่า 100 ซม.

ดินอินทรีย์ที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์
หนา 40-100 ซม.

แผนพัฒนาทรัพยากรดินอินทรีย์ 
ภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2561-2580)

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) : พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่

พื้นที่เป้าหมาย

1)	ด้านส�ารวจ	ปรับปรุงฐานข้อมูล		 	
	 และการวางแผนการใช้ที่ดิน	 		
	 (กสด.	กนผ.	สวด.	สสผ./สพข.	สพด.)
2)	ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและ	 	
	 นวัตกรรม	(กวจ.	กทช.	กสด.		 	
	 สวด.	สพข./กผง.	สสผ.)
3)	ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ	
	 ขยายผล	(สพข.	สพด./กวจ.		 	
	 กทช.	กสด.	กนผ.)
4)	ด้านการติดตามและประเมินผล	 	
	 (กผง.	/กสด.	สพข.	สพด.)
5)	ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร	 	
	 (กกจ.	กพร.	กผง.	ศทส.)

1)	ฐานข้อมูลทรัพยากรดินอินทรีย์	
	 ได้รับการปรับปรุงให้มีความ	
	 ถูกต้องแม่นย�า	

2)	พื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับการพัฒนา	
	 งานวิจัยสอดคล้องกับสภาพ	
	 ปัญหาของพื้นที่
3)	องค์ความรู้และเทคโนโลยี
	 ด้านการพัฒนาพื้นที่ดินอินทรีย์
4)	ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง	
	 สถานภาพดินอินทรีย์

1)	เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่	
	 ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตาม	
	 ศักยภาพของดิน
2)	เกษตรกรสามารถน�าเทคโนโลยีด้านการ	
	 จัดการดินอินทรีย์มาใช้ ในการพัฒนา	
	 พื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสม
3)	นักวิชาการสามารถน�าข้อมูลการ	
	 เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินอินทรีย์ไปใช้	
	 ในการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับ	
	 สภาพปัญหาของพื้นที่
4)	ผู้บริหารสามารถน�าข้อมูลการ	
	 เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินอินทรีย์ไปใช้	
	 ในการวางแผนและก�าหนดนโยบายได้	
	 อย่างมีประสิทธิภาพติดตามและประเมินผล

4

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



131แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

มิติ
คุณภาพ

มิติ
ประสิทธิภาพ

มิติ
พัฒนา
องค์การ

กลยุทธ์
เชิงรุก

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

กลยุทธ์
เชิงรับ

มิติ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินเค็มได้รับการ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดินไม่น้อยกว่า 2.27 ล้านไร่
2) พื้นที่ดินเค็มมีกลไกการควบคุมการแพร่ 

กระจายของความเค็ม

เป้าประสงค์ : 
 1) ข้าวในพื้นที่ดินเค็มสามารถเพิ่ม 

  ศักยภาพการผลิตได้สูงขึ้น

เป้าประสงค์ : 1) มีศูนย์กลางการวิจัย
 และพัฒนาดินเค็มในระดับภูมิภาคเอเชีย
2) เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้เชิงลึกที่ครอบคลุม  
 ปัญหาการจัดการในดินเค็มทุกระดับ
3) มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถ
 จัดการดินเค็มในทุกระดับ

เป้าประสงค์ : 1) เกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์ ในพื้นที่ดินเค็มได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามศักยภาพของดิน
 2) เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มดินเค็มมีความ
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

1) สนับสนุนเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพ
 ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็ม (เค็มปานกลาง 
 เค็มน้อย)
2) ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มใน  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มเครือข่าย
 การพัฒนาดินเค็ม

 1) ปรับปรุง พรบ. พัฒนาที่ดิน 
 พ.ศ. 2551 ให้มีระเบียบข้อบังคับมาตรการ
 ในการคุ้มครองบังคับการใช้ที่ดิน
 ในพื้นที่ดินเค็ม

1) พัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ดินเค็มให้เป็นปัจจุบันเพื่อการ
 ติดตามสถานการณ์ดินเค็มอย่างเป็นระบบ
2) สร้าง “ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็ม” โดย
 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน
3) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในระดับพื้นที่ ให้มีองค์ความรู้
 ด้านการพัฒนาดินเค็มเชิงลึก
4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยการ
 วิจัยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเค็มเชิงนวัตกรรม
5) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีด้านการ
 บริหารจัดการดินเค็มทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1) ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
 พื้นที่ดินเค็มให้สอดคล้องกับภูมิสังคม
2) เตรียมความพร้อมในการปรับตัวการใช้ที่ดิน
 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 เพื่อเพิ่มมูลค่าพื้นที่ดินเค็ม

Problem Soils

Land Use

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ 

(ความสำาคัญ 70% 
x ความพร้อม 

30 %)

Overlay

ดินเค็ม

ดินที่ มี เกลือที่ ละลายได ้ ในสารละลายดิน
ปริมาณมาก จนกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของพืช สังเกตโดยดูจากคราบเกลือ 
จะเห็นคราบเกลือเป ็นหย่อมๆ โดยเฉพาะ 
ในฤดูแล้ง พืชมักจะแสดงอาการใบไหม้ ล�าต้น
แคระแกร็น ตายเป็นหย่อมๆ ดินเค็มมีค่าการน�า
ไฟฟ้าของสารละลายที่สกัดจากดินที่อิ่มตัว 
ด้วยน�้าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มากกว่า  
2 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร

ดินเค็มชายทะเล 

ดินเค็มบก 

โครงการสนับสนุน 
หน่วยงานหลัก/สนับสนุน

Output

Outcome

1

3

5 6

7

8

9

แผนพัฒนาทรัพยากรดินเค็ม
ภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) : พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่

พื้นที่เป้าหมาย

1) ด้านส�ารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และ 
 การวางแผนการใช้ที่ดิน (กสด.   
 กนผ. สวด. สสผ./สพข. สพด.) 
2) ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและ  
 นวัตกรรม (กวจ. กทช. กสด. สวด.  
 สพข./กผง. สสผ.)
3) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ  
 ขยายผล (สพข. สพด./กวจ. กทช.  
 กสด. กนผ.)
4) ด้านการติดตามและประเมินผล   
 (กผง. /กสด. สพข. สพด.)
5) ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร   
 (กกจ. กพร. กผง. ศทส.)

1) ฐานข้อมูลทรัพยากรดินเค็มได้รับการ 
 ปรับปรุงให้มีความถูกต้องแม่นย�า 
2) พื้นที่ดินเค็มได้รับการพัฒนางานวิจัย 
 สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
3) องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ 
 พัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
4) ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 
 สถานภาพดินเค็ม

1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ 
 ดินเค็มได้อย่างถูกต้องตามศักยภาพ 
 ของดิน
2) เกษตรกรสามารถน�าเทคโนโลยีด้านการ 
 บริหารจัดการดินเค็ม มาใช้ ในการ 
 พัฒนาพื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสม
3) นักวิชาการสามารถน�าข้อมูลการ 
 เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินเค็มใช้ ในการ 
 พัฒนางานวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพ 
 ปัญหาของพื้นที่
4) ผู้บริหารสามารถน�าข้อมูลการ 
 เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินเค็มไปใช้ 
 ในการก�าหนดพื้นที่วางแผนและก�าหนด 
 นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามและประเมินผล

ดินเค็มชายทะเลที่มีกรดแฝง ดินเค็มชายทะเล

มากที่สุด มาก

มาก

มากที่สุด

ปานกลาง

ดินเค็มกลุ่มชุดดินที่ 20 ที่พบคราบเกลือบนผิวดินมากกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่

ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่พบคราบเกลือบนผิวดิน
ร้อยละ 10-50 ของพื้นที่

ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มชุดดินที่ 20 
ที่พบคราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 1-10 ของพื้นที่ 

ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่พบคราบเกลือบนผิวดิน
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของพื้นที่ และมีน�้าใต้ดินเค็ม

ดินเค็มกลุ่มชุดดินที่ 20 ที่พบคราบเกลือบนผิวดิน
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่  

ดินเค็มกลุ่มชุดดินที่ 20 ที่ ไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน 
ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่พบคราบเกลือบนผิวดินมากกว่า

ร้อยละ 50 ของพื้นที่ 

4

2

ข้าว ยางพารา 
มะพร้าว

ข้าว อ้อย 
ยางพารา

ข้าว อ้อย 
ยางพารา

ข้าว อ้อย 
มันสำาปะหลัง

ดินเค็ม

และพื้นที่ ได้รับ

ผลกระทบจากเกลือ

10.22 ล้านไร่่

น้อย

น้อยที่สุด

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



133แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

มิติ
คุณภาพ

มิติ
ประสิทธิภาพ

มิติ
พัฒนา
องค์การ

กลยุทธ์
เชิงรุก

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

กลยุทธ์
เชิงรับ

มิติ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
 ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
 อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
 ไม่น้อยกว่า 4.19 ล้านไร่

เป้าประสงค์ : 
 1) พืชที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
  สามารถเพิ่มผลผลิตได้

เป้าประสงค์ : 1) มีฐานข้อมูล 
 ดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลง 
 คุณภาพดินในระดับพื้นที่
 2) นำาต้นแบบการบริหารจัดการ
 ดินเปรี้ยวจัดขยายผลครอบคลุม 
 ทุกพื้นที่

เป้าประสงค์ : 1) เกษตรกรสามารถ 
 ใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
 ได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ  
 ของดิน

1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน 
 การจัดการดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่ปลูกข้าว 
 และปาล์มน้ำามัน
2) จัดทำาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวและติดตามสถานการณ์ 
 ทรัพยากรดิน
3) ส่งเสริมและขยายผลการใช้เทคโนโลยีจากต้นแบบการ 
 บริหารจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยวให้แพร่หลาย
4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาการ 
 วิจัยด้านการจัดการดินเปรี้ยวเชิงบูรณาการ

1)  ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในระดับ
 พื้นที่
2) ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรให้มีความ
 เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาดินเปรี้ยวอย่าง
 ยั่งยืน

1) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
 การดำาเนินงานในพื้นที่ดินเปรี้ยว
2) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหาร 
 จัดการการดำาเนินงานด้านดินเปรี้ยว

1) ปรับปรุงงานวิจัยดินเปรี้ยวจัดให้สอดคล้อง 
 กับสถานการณ์ วิทยาการ และบริบท 
 ที่เปลี่ยนแปลง
2) กำาหนดมาตรการให้นักวิชาการในพื้นที่ 
 พัฒนางานวิจัยดินเปรี้ยว

Problem Soils

Land Use

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ 

(ความสำาคัญ 70% 
x ความพร้อม 

30 %)

Overlay

ดินเปรี้ยวจัด

ดินที่มีสารประกอบไพไรต์ (FeS
2
) เป็นองค์

ประกอบ เมื่อผ ่านกระบวนการออกซิเดชัน  
จะทำาให้เกิดกรดกำามะถัน (H

2
SO

4
) ในช้ันดิน 

และฤทธ์ิของความเป็นกรดรุนแรงมากจนส่งผล 
กระทบต่อการปลูกพืช ดินชนิดนี้มักพบจาโรไซต์ 
[KFe

3
(SO

4
)
2
(OH)

6
] ลักษณะสีเหลืองฟางข้าว  

ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งในหน้าตัดดิน เกิดในบริเวณที่ราบ
ลุ ่มชายฝั ่งทะเลที่มีหรือเคยมีนำ้าทะเลหรือม ี
นำ้ากร่อยท่วมถึงในอดีต

ระดับความรุนแรง 

โครงการสนับสนุน 
หน่วยงานหลัก/สนับสนุน

Output

Outcome

1

3

5 6

7

8

9

แผนพัฒนาทรัพยากรดินเปรี้ยวจัด
ภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) : พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่

พื้นที่เป้าหมาย

1) ด้านสำารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และ 
 การวางแผนการใช้ที่ดิน (กสด.   
 กนผ. สวด. สสผ./สพข. สพด.) 
2) ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและ  
 นวัตกรรม (กวจ. กทช. กสด. สวด.  
 สพข./กผง. สสผ.)
3) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ  
 ขยายผล (สพข. สพด./กวจ. กทช.  
 กสด. กนผ.)
4) ด้านการติดตามและประเมินผล   
 (กผง. /กสด. สพข. สพด.)
5) ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร   
 (กกจ. กพร. กผง. ศทส.)

1) ฐานข้อมูลทรัพยากรดินเปรี้ยวจัด  
 ได้รับการปรับปรุงให้มีความถูกต้อง 
 แม่นยำา 
2) พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการพัฒนา 
 งานวิจัยสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
 ของพื้นที่
3) องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ 
 พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
4) ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 
 สถานภาพดินเปรี้ยวจัด

1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ 
 ดินเปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องตาม 
 ศักยภาพของดิน
2) เกษตรกรสามารถนำาเทคโนโลยีด้าน 
 การจัดการดินเปรี้ยวจัด มาใช้ ในการ 
 พัฒนาพื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสม
3) นักวิชาการสามารถนำาข้อมูลการ 
 เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินเปรี้ยวจัด 
 ไปใช้ ในการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้อง 
 กับสภาพปัญหาของพื้นที่
4) ผู้บริหารสามารถนำาข้อมูลการ 
 เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินเปรี้ยวจัด 
 ไปใช้ ในการวางแผนและกำาหนดนโยบาย 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผล

มากที่สุด

ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกำามะถันตื้น พบจาโรไซต์
ภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน 

ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกำามะถัน พบจาโรไซต์
ลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกำามะถัน พบจาโรไซต์
ลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน

ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกำามะถันตื้น พบจาโรไซต์
ภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน 
และได้รับผลกระทบจากความเค็ม 

4

2

ปาล์มนำ้ามัน 
ข้าว/พืชอื่นๆ

ข้าว ยางพารา 
ข้าว/พืชอื่นๆ

ข้าว ยางพารา 
ข้าว/พืชอื่นๆ

ดินเปรี้ยวจัด

4.19 ล้านไร่่

น้อย

มาก

ปานกลาง

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



135แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

มิติ
คุณภาพ

มิติ
ประสิทธิภาพ

มิติ
พัฒนา
องค์การ

กลยุทธ์
เชิงรุก

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

กลยุทธ์
เชิงรับ

มิติ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินทรายจัดได้รับการ 
 บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตาม 
 ศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า 8.99 ล้านไร่ 
2) ดินทรายจัดที่ ได้รับการบริหารจัดการมีคุณภาพ 
 ดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่าง 
 มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : 1) ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 
 (ข้าว, มันสำาปะหลัง, อ้อย) ที่ปลูก 
 ในพื้นที่ดินทรายจัดสามารถเพิ่ม
 ศักยภาพผลผลิตได้ 

เป้าประสงค์ : 1) ฐานข้อมูลทรัพยากร 
 ดินทรายจัดสามารถนำาไปใช้ ในการบริหาร 
 จัดการในระดับรายแปลง เป็น พื้นที่ ได้  
 2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ 
 ดินทรายจัดสามารถนำาไปใช้แก้ปัญหา 
 ในระดับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : 1) เกษตรกรสามารถใช้ 
 ประโยชน์ ในพื้นที่ดินทรายจัดได้ถูกต้อง 
 เหมาะสมตามศักยภาพของดิน 

1) สนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและ 
 นวัตกรรมการจัดการดินทรายจัด 
 ในทุกประเภท
2) ขับเคลื่อนแผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินระดับ 
 ลุ่มนำ้าย่อยในพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นระบบ

1) สร้างกลไกการใช้ พรบ.พัฒนาที่ดิน 
 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ 
 ภาคประชาชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 
 การจัดการดินทรายจัดให้สอดคล้อง 
 กับสภาพปัญหาและชนิดพืช
2) จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนดินทรายจัด 
 อย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จ

1) ปรับปรุงฐานข้อมูลและแผนที่ 
 ดินทรายจัดในระดับพื้นที่  
2) ปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ในการจัดการดินทรายจัดเพื่อเป็น 
 ทางเลือกสำาหรับปลูกพืช

Problem Soils

Land Use

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ 

(ความสำาคัญ 70% 
x ความพร้อม 

30 %)

Overlay

ดินทรายจัด

ดินที่มี เนื้อดินบนเป ็นทรายหรือทรายปน 
ดินร่วน เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า 100 ซม.จาก
ผิวดิน รวมถึงพื้นที่ที่มีชั้นทรายหนามากกว่า 
50 ซม. จากผิวดิน ที่รองรับด้วยชั้นดาน 
ดินเหนียว ดินร่วน หรือพบชั้นดานอินทรีย์
ภายในความลึก 100 ซม.

ระดับความรุนแรง 

โครงการสนับสนุน 
หน่วยงานหลัก/สนับสนุน

Output

Outcome

1

3

5 6

7

8

9

แผนพัฒนาทรัพยากรดินทรายจัด
ภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) : พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่

พื้นที่เป้าหมาย

1) ด้านสำารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และ 
 การวางแผนการใช้ที่ดิน (กสด.   
 กนผ. สวด. สสผ./สพข. สพด.) 
2) ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและ  
 นวัตกรรม (กวจ. กทช. กสด. สวด.  
 สพข./กผง. สสผ.)
3) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ  
 ขยายผล (สพข. สพด./กวจ. กทช.  
 กสด. กนผ.)
4) ด้านการติดตามและประเมินผล   
 (กผง. /กสด. สพข. สพด.)
5) ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร   
 (กกจ. กพร. กผง. ศทส.)

1. ฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายจัด  
 ได้รับการปรับปรุงให้มีความถูกต้อง 
 แม่นยำา 
2. พื้นที่ดินทรายจัดได้รับการพัฒนา 
 งานวิจัยสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
 ของพื้นที่
3. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ 
 พัฒนาพื้นที่ดินทรายจัด
4. ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 
 สถานภาพดินทรายจัด

1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ 
 ดินทรายจัดได้อย่างถูกต้องตาม 
 ศักยภาพของดิน
2) เกษตรกรสามารถนำาเทคโนโลยีด้านการ 
 จัดการดินทรายจัดมาใช้ ในการพัฒนา 
 พื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสม
3) นักวิชาการสามารถนำาข้อมูลการ 
 เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินทรายจัด 
 ไปใช้ ในการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้อง 
 กับสภาพปัญหาของพื้นที่
4) ผู้บริหารสามารถนำาข้อมูลการ 
 เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินทรายจัด 
 ไปใช้ ในการวางแผนและกำาหนดนโยบาย 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามและประเมินผล

มากที่สุด

มาก
ดินทรายที่ดอนที่มีชั้นทรายหนา

มากกว่า 100 ซม.

ดินทรายที่ดอนที่มีชั้นทรายหนา 50-100 ซม. 
และดินทรายในพื้นที่ลุ่มที่มีชั้นทรายหนามากกว่า 100 

ดินทรายในพื้นที่ลุ่มที่มีชั้นทรายหนา 50-100 ซม.

ดินทรายที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ 
มีชั้นทรายหนา 50 – 100 ซม.

4

2

ยางพารา ปาล์ม
นำ้ามัน มะพร้าว

อ้อย 
มันสำาปะหลัง 

มะพร้าว

ข้าว
ข้าว/พืชอื่นๆ
ไม้ผล/พืชอื่นๆ

ข้าว อ้อย 
มันสำาปะหลัง 

ดินทรายจัด

8.99 ล้านไร่่

ปานกลาง

น้อย

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



137แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

มิติ
คุณภาพ

มิติ
ประสิทธิภาพ

มิติ
พัฒนา
องค์การ

กลยุทธ์
เชิงรุก

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

กลยุทธ์
เชิงรับ

มิติ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินตื้นได้รับการ 
 บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม 
 ตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า  
 23.43 ล้านไร่

เป้าประสงค์ : 
 1) เกษตรกรที่ทำาการเกษตรในพื้นที่ดิน 
  ตื้นมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

เป้าประสงค์ : 1) ฐานข้อมูลดินปัญหาและ 
 ข้อมูลการจัดการดินตื้นสามารถนำาไปใช้ ในการ 
 บริหารจัดการพื้นที่ดินตื้นได้ทุกประเภท
 2) มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ 
 จัดการดินตื้นที่เป็นระบบและสะดวกต่อการ 

 นำาไปใช้ประโยชน์ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : 1) เกษตรกรสามารถ 
 ใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ดินตื้นได้ถูกต้อง 
 เหมาะสมตามศักยภาพของดิน  

1) เพิ่มภาคีเครือข่ายในการจัดการดินตื้น 
 ให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่
2) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้าน 
 พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพดินตื้น
3) ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วม 
 กับการเรียนรู้ด้านดิน ในแหล่งที่เป็น 
 พื้นที่ดินตื้นตามธรรมชาติ 

1) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบการ 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินตื้น
2) กำาหนดมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ 
 ดินตื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้าง 
 พังทลายสูง

1)  เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยปัญหาดินตื้น 
 อย่างเป็นระบบ
2) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
 เพื่อคุ้มครองการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินตื้นที่รักษา
 ระบบนิเวศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนการบริหารจัดการดินตื้นอย่าง 
 เป็นระบบและเบ็ดเสร็จ
4) ปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นยำา
 และทันสมัยครบทุกประเภทของดินตื้น

1) จัดทำาโมเดลการจัดการดิน
 ทางการเกษตรที่ครอบคลุมสภาพ
 ปัญหาดินตื้นทุกชนิด

Problem Soils

Land Use

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ 

(ความสำาคัญ 70% 
x ความพร้อม 

30 %)

Overlay

ดินตื้น

ระดับความรุนแรง 

โครงการสนับสนุน 
หน่วยงานหลัก/สนับสนุน

Output

Outcome

1

3

5 6

7

8

9

แผนพัฒนาทรัพยากรดินตื้น
ภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) : พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่

พื้นที่เป้าหมาย

1) ด้านสำารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และ 
 การวางแผนการใช้ที่ดิน (กสด.   
 กนผ. สวด. สสผ./สพข. สพด.) 
2) ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและ  
 นวัตกรรม (กวจ. กทช. กสด. สวด.  
 สพข./กผง. สสผ.)
3) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ  
 ขยายผล (สพข. สพด./กวจ. กทช.  
 กสด. กนผ.)
4) ด้านการติดตามและประเมินผล   
 (กผง. /กสด. สพข. สพด.)
5) ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร   
 (กกจ. กพร. กผง. ศทส.)

1) ฐานข้อมูลทรัพยากรดินตื้นได้รับการ 
 ปรับปรุงให้มีความถูกต้องแม่นยำา
2) พื้นที่ดินตื้นได้รับการพัฒนางานวิจัย 
 สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
3) องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ  
 พัฒนาพื้นที่ดินตื้น
4) ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง  
 สถานภาพดินตื้น

1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ 
 ดินตื้นได้อย่างถูกต้องตามศักยภาพ 
 ของดิน
2) เกษตรกรสามารถนำาเทคโนโลยีด้าน 
 การจัดการดินตื้นมาใช้ ในการพัฒนา 
 พื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสม
3) นักวิชาการสามารถนำาข้อมูลการ 
 เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินตื้นไปใช้ 
 ในการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับ 
 สภาพปัญหาของพื้นที่
4) ผู้บริหารสามารถนำาข้อมูลการ 
 เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินตื้นไปใช้ 
 ในการกำาหนดพื้นที่วางแผนและกำาหนด 
 นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามและประเมินผล

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ดินตื้นในพื้นที่ดอนที่มีหน่วยรวมของดินและพื้นที่หินโผล่ 

ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น 

ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน  
ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมาร์ล หรือก้อนปูน และดินตื้น

ในพื้นที่ลุ่มถึงชั้นลูกรัง หรือก้อนกรวด 

4

2

ดนิทีพ่บชัน้ลูกรัง ชัน้กรวด ชัน้เศษหนิ หรอืเศษหินปะปน
อยู่ในเนือ้ดนิเท่ากบัหรอืมากกว่าร้อยละ 35 โดยปรมิาตร 
หรอืพบชัน้มาร์ล หรอืชัน้หนิพืน้อยูต่ืน้กว่า 50 เซนตเิมตร
จากผิวดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช 
ทำาให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตตำ่า

อ้อย มันสำาปะหลัง 
ยางพารา

ดินตื้น

23.43 ล้านไร่่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
อ้อย 

มันสำาปะหลัง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มันสำาปะหลัง 
ยางพารา

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



139แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

มิติ
คุณภาพ

มิติ
ประสิทธิภาพ

มิติ
พัฒนา
องค์การ

กลยุทธ์
เชิงรุก

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

กลยุทธ์
เชิงรับ

มิติ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินปัญหาจากการใช้ 
 ที่ดิน (ดินปนเปื้อน ดินดานจากการไถพรวน  
 ดินเหมืองแร่ร้าง นากุ้งร้าง) ได้รับการบริหาร 
 จัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตาม 
 ศักยภาพของดิน 
2) ดินที่มีข้อจ�ากัดทางการเกษตร (ดินกรด ดิน 
 ความอุดมสมบูรณ์ต�่า) ได้รับการปรับปรุง 
 และพัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี

เป้าประสงค์ : 
 1) พื้นที่ดินที่มีข้อจำ�กัดท�งก�รเกษตร 
  ส�ม�รถเพิ่มศักยภ�พท�งก�รผลิต

เป้าประสงค์ : 1) มีฐ�นข้อมูล 
 คว�มอุดมสมบูรณ์ของดินที่ส�ม�รถ 
 ติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงคุณภ�พดิน 
 ในระดับพื้นที่ 

เป้าประสงค์ : 1) เกษตรกรส�ม�รถใช้ 
 ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหม�ะสม 
 ต�มศักยภ�พของดิน   

1) เพิ่มประสิทธิภ�พห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์ 
 ดินในระดับภูมิภ�คให้มีม�ตรฐ�นในระดับ 
 ส�กล
2) เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้วยก�ร 
 พัฒน�นวัตกรรมด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 
 ทรัพย�กรดิน 

1) สร้�งกลไกให้มีผลบังคับใช้ ในก�ร 
 ควบคุมก�รใช้พื้นที่ (ดินที่มีปัญห� 
 จ�กก�รใช้ที่ดิน)
2) สร้�งคว�มร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ย 
 ในก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลให้เป็นม�ตรฐ�น 
 เดียวกัน 

1) เพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดเก็บฐ�น 
 ข้อมูลและติดต�มสถ�นก�รณ์เชิงพื้นที่
2) เพิ่มศักยภ�พบุคล�กรระดับพื้นที่ ให้ 
 ส�ม�รถถ่�ยทอดเทคโนโลยี 
 ด้�นก�รจัดก�ร (ดินที่มีข้อจำ�กัด 
 ท�งก�รเกษตร)

1) ปรับปรุงฐ�นข้อมูลให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ 
 ประโยชน์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
 และทันต่อสถ�นก�รณ์

Problem Soils

Land Use

การจัดล�าดับ
ความส�าคัญ 

(ความส�าคัญ 70% 
x ความพร้อม 

30 %)

Overlay

ดินปัญหา
จากการใช้ที่ดิน

โครงการสนับสนุน 
หน่วยงานหลัก/สนับสนุน

Output

Outcome

1

3

5 6

7

8

9

แผนพัฒนาทรัพยากรดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและดินที่มีข้อจ�ากัดทางการเกษตร
ภ�ยใต้แผนบริห�รจัดก�รทรัพย�กรดินปัญห�ของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) : พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่

พื้นที่เป้าหมาย

1) ด้�นสำ�รวจ ปรับปรุงฐ�นข้อมูล และ 
 ก�รว�งแผนก�รใช้ที่ดิน (กสด.   
 กนผ. สวด. สสผ./สพข. สพด.) 
2) ด้�นก�รวิจัยเทคโนโลยีและ  
 นวัตกรรม (กวจ. กทช. กสด. สวด.  
 สพข./กผง. สสผ.)
3) ด้�นก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและ  
 ขย�ยผล (สพข. สพด./กวจ. กทช.  
 กสด. กนผ.)
4) ด้�นก�รติดต�มและประเมินผล   
 (กผง. /กสด. สพข. สพด.)
5) ด้�นพัฒน�องค์กรและบุคล�กร   
 (กกจ. กพร. กผง. ศทส.)

1) เกษตรกรส�ม�รถใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน 
 ปัญห�จ�กก�รใช้ที่ดินและดินที่มีข้อจำ�กัด 
 ท�งก�รเกษตร ได้อย่�งถูกต้องต�ม 
 ศักยภ�พของดิน
2) เกษตรกรส�ม�รถนำ�เทคโนโลยีด้�นก�ร 
 จัดก�รดินปัญห�จ�กก�รใช้ที่ดินและดิน 
 ที่มีข้อจำ�กัดท�งก�รเกษตรม�ใช้ ในก�ร 
 พัฒน�พื้นที่ก�รเกษตรได้อย่�งเหม�ะสม
3) นักวิช�ก�รส�ม�รถนำ�ข้อมูลก�ร 
 เปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พดินปัญห�จ�กก�ร 
 ใช้ที่ดินและดินที่มีข้อจำ�กัดท�งก�รเกษตร 
 ไปใช้ ในก�รพัฒน�ง�นวิจัยให้สอดคล้อง 
 กับสภ�พปัญห�ของพื้นที่
4) ผู้บริห�รส�ม�รถนำ�ข้อมูลก�รเปลี่ยนแปลง 
 สถ�นภ�พดินปัญห�จ�กก�รใช้ที่ดินและดิน 
 ที่มีข้อจำ�กัดท�งก�รเกษตรไปใช้ ในก�ร 
 ว�งแผนและกำ�หนดนโยบ�ยได้อย่�งมี 
 ประสิทธิภ�พ

ติดตามและประเมินผล

ดินที่มีข้อจำ�กัดท�งก�รเกษตร หม�ยถึง
ลักษณะหรือคุณสมบัติของดินที่เป็นข้อจำ�กัดที่มี
ผลต่อก�รเจรญิเตบิโตและมผีลกระทบต่อผลผลิต
ของพืช ได้แก่ ดินกรด ดินที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์
ของดินตำ่�

4

2

มันส�าปะหลัง อ้อย 
ข้าวโพด และข้าว

พืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด

1) ฐ�นข้อมูลทรัพย�กรดินปัญห�จ�กก�ร 
 ใช้ที่ดินและดินที่มีข้อจำ�กัดท�งก�รเกษตร  
 ได้รบัก�รปรบัปรุงให้มคีว�มถกูต้องแม่นยำ� 
2) พื้นที่ดินดินปัญห�จ�กก�รใช้ที่ดินและดิน 
 ที่มีข้อจำ�กัดท�งก�รเกษตร ได้รับก�ร 
 พัฒน�ง�นวิจัยสอดคล้องกับสภ�พปัญห� 
 ของพื้นที่
3) องค์คว�มรู้และเทคโนโลยีด้�นก�รพัฒน� 
 พื้นที่ดินปัญห�จ�กก�รใช้ที่ดินและดินที่มี 
 ข้อจำ�กัดท�งก�รเกษตร
4) ฐ�นข้อมูลก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พดิน 
 ดินปัญห�จ�กก�รใช้ที่ดินและดินที่มีข้อ 
 จำ�กัดท�งก�รเกษตร

ดินปัญหา
จากการใช้ที่ดิน 

ไม่น้อยกว่า 
2 ล้านไร่ต่อปี

ดินปัญห�ที่เกิดจ�กก�รใช้ที่ดิน หม�ยถึง ก�รใช้
ที่ดินที่ ไม่เหม�ะสมของมนุษย์ ได้แก่ ก�รปลูกพืชโดย
ปร�ศจ�กก�รบำ�รุงรักษ�ดิน ก�รใช้ส�รเคมีท�งก�ร
เกษตรจนเกิดผลตกค้�งในดิน ก�รใช้เครื่องจักรกล
เกษตรขน�ดใหญ่ เป็นตวัเร่งทำ�ให้ดนิเกดิก�รเสือ่มโทรม 
เกิดก�รสะสมธ�ตุอ�ห�ร ส�รเคมีชนิดต่�งๆ จนเป็นพิษ
ต่อพืช มีโครงสร้�งของดินอัดแน่นทึบ เป็นอุปสรรคต่อ
ก�รเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ดินด�น ดินปนเปื้อน ดิน
เหมืองแร่ร้�ง และดินในพื้นที่น�กุ้งร้�ง
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บทท่ี 5 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรพัยากรดินปัญหาของประเทศไทย 

 
5.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 

การขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย สู่การปฏิบัติจะมีหลาย
ระดับตั้งแต่แผนของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง และการกระจายไปในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
ตั้งแต่ทิศทาง เป้าประสงค์ส าคัญสูงสุด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ของแผนพัฒนาทรัพยากรดิน
ปัญหาแต่ละประเภท และตัวชี้วัดความส าเร็จลงสู่แผนระดับต่างๆ จากส่วนกลาง สู่ระดับจังหวัด และ
สู่ระดับพ้ืนที่ โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการผลักดันแผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ปัญหาของประเทศไทยสู่การปฏิบัติ 

5.1.1 จัดท ากรอบแนวทางการผลักดันการแปลงแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของ
ประเทศไทย เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนรับรู้ เกิดความร่วมมือในการน าแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้ง
จัดท าเอกสารรวบรวมวิธีการขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ หรือกรณีตัวอย่าง
ที่ประสบความส าเร็จโดยการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนเผยแพร่น าไปปรับใช้
ตามความเหมาะสม 

5.1.2 สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบทบาทกับทุกภาคีที่มีส่วนร่วมน าแผน
ไปปฏิบัติ ซึ่งต้องเข้าใจสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง เข้าใจประชาชนแต่ละพ้ืนที่ และเข้าถึง
ความต้องการของประชาชนน าไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 

5.1.3 จัดท าแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาระดับ
กรมฯ กระทรวง และระดับชาติ และสื่อสารการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาแบบ
บูรณาการ  

5.1.4 ผลักดันให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายยอมรับการน าฐานข้อมูลทรัพยากรดินของกรมฯ  
ไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาต่อยอดฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคเกษตรและ
การพัฒนาประเทศโดยรวม 

5.1.5 จัดเวทีและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติการร่วมกัน โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจทั้งด้าน
สาระการพัฒนา ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ ความเข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้อง และการท างานแบบเครือข่าย เป็นวิธีการผลักดันการพัฒนาในแต่ละระดับและพ้ืนที่  
เปิดโอกาสให้ประชาชนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ น าเสนอข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน ข้อจ ากัด ศักยภาพของพ้ืนที่และผู้เกี่ยวข้อง  

5.1.6 จัดท าคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และพัฒนาโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนฯ ระยะ 5 ปี     
(พ.ศ. 2561-2565) 
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ภาคผนวกที่ 1 
เกณฑ์การให้คะแนนการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเพ่ือท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา 

ของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ตารางผนวกท่ี 1  ขนาดพ้ืนที่การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ดินปัญหา 

ประเภทดินปญัหา ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
1. ดินอินทรีย์ 1 น้อยกว่า 100 ไร่ 

2 100 – 500 ไร่ 
3 500 – 1,000 ไร่ 
4 1,000 – 10,000 ไร่ 
5 มากกว่า 10,000 ไร่ 

2. ดินเค็ม 1 น้อยกว่า 1,000 ไร่ 
2 1,000 – 10,000 ไร่ 
3 10,000 – 30,000 ไร่ 
4 30,000 – 100,000 ไร่ 
5 มากกว่า 100,000 ไร่ 

3. ดินเปรี้ยวจัด 1 น้อยกว่า 1,000 ไร่ 
2 1,000 – 5,000 ไร่ 
3 5,000 – 25,000 ไร่ 
4 25,000 – 100,000 ไร่ 
5 มากกว่า 100,000 ไร่ 

4. ดินทรายจัด 1 น้อยกว่า 8,000 ไร่ 
2 8,000 – 10,000 ไร่ 
3 10,000 – 40,000 ไร่ 
4 40,000 – 200,000 ไร่ 
5 มากกว่า 200,000 ไร่ 

5. ดินตื้น 1 น้อยกว่า 5,000 ไร่ 
2 5,000 – 25,000 ไร่ 
3 25,000 – 200,000 ไร่ 
4 200,000 – 650,000 ไร่ 
5 มากกว่า 650,000 ไร่ 

137

ตารางผนวกท่ี 2 ความยากง่ายในการจัดการ

ระดับคะแนน ค าอธิบาย
1 ไม่สามารถจัดการได้
2 ต้องใช้เทคโนโลยี และงบประมาณสูงในการจัดการ
3 สามารถจัดการได้โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้าน และการลงทุนโดยภาครัฐ
4 มีวิธีการจัดการที่เกษตรกรสามารถจัดการได้เอง โดยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
5 มีวิธีการจัดการที่เกษตรกรสามารถจัดการได้เอง

ตารางผนวกท่ี 3 ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ

ระดับคะแนน ค าอธิบาย
1 เป็นพืชชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ ป่า
2 เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่ า หรือพืชที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจน้อย
3 เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญปานกลาง หรือพืชที่เกษตรกรในพื้นที่ให้ความส าคัญ
4 เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญสูง
5 เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญสูงมาก

ตารางผนวกท่ี 4 เทคโนโลยีและงานวิจัย

ระดับคะแนน ค าอธิบาย
1 ขาดเทคโนโลยีและงานวิจัย
2 มีเทคโนโลยีและงานวิจัยไม่เพียงพอ
3 มีเทคโนโลยีและงานวิจัยเพียงพอ แต่น าไปสู่การปฏิบัติยาก
4 มีเทคโนโลยีและงานวิจัยเพียงพอ
5 มีเทคโนโลยีและงานวิจัยเพียงพอ และน าไปสู่การปฏิบัติง่าย

ตารางผนวกท่ี 5 บุคลากร

ระดับคะแนน ค าอธิบาย
1 มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถไม่เพียงพอ
2 มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน
3 มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถเพียงพอ
4 มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ
5 มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง
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ตารางผนวกท่ี 2  ความยากง่ายในการจัดการ 
 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
1 ไม่สามารถจัดการได้ 
2 ต้องใช้เทคโนโลยี และงบประมาณสูงในการจัดการ 
3 สามารถจัดการได้โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้าน และการลงทุนโดยภาครัฐ 
4 มีวิธีการจัดการที่เกษตรกรสามารถจัดการได้เอง โดยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
5 มีวิธีการจัดการที่เกษตรกรสามารถจัดการได้เอง 

 
ตารางผนวกท่ี 3  ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจ 
 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
1 เป็นพืชชนิดอ่ืน  ๆได้แก่ ป่า  
2 เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่ า หรือพืชที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจน้อย 
3 เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญปานกลาง หรือพืชที่เกษตรกรในพื้นที่ให้ความส าคัญ 
4 เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญสูง 
5 เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญสูงมาก 

 
ตารางผนวกท่ี 4  เทคโนโลยีและงานวิจัย 
 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
1 ขาดเทคโนโลยีและงานวิจัย 
2 มีเทคโนโลยีและงานวิจัยไม่เพียงพอ 
3 มีเทคโนโลยีและงานวิจัยเพียงพอ แต่น าไปสู่การปฏิบัติยาก 
4 มีเทคโนโลยีและงานวิจัยเพียงพอ 
5 มีเทคโนโลยีและงานวิจัยเพียงพอ และน าไปสู่การปฏิบัติง่าย 

 
ตารางผนวกท่ี 5  บุคลากร 
 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
1 มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถไม่เพียงพอ 
2 มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน 
3 มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถเพียงพอ 
4 มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ 
5 มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง 
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ตารางผนวกท่ี 6  กฎหมาย 
 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
1 ไม่มีกฎหมายรองรับ 

2 พื้นที่ปฏิบัติงานมีกฎหมายรองรับ แต่ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2551 

3 การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2551 

4 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2551 แต่อาจจะขัดแย้งกับ
บทบัญญัติของกฎหมายอื่นๆ 

5 มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน     
ปี พ.ศ. 2551 

 
ตารางผนวกท่ี 7  งบประมาณ 
 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
1 ไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
2 มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน 
3 มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน และจากหลายช่องทาง 
4 มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
5 มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ และจากหลายช่องทาง 

 
ตารางผนวกท่ี 8  นโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
1 สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน และ/หรือนโยบายผู้บริหาร 
3 สอดคล้องกับนโยบายส าคัญเร่งด่วนของกระทรวง 

4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ SDGs แผนชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์
กระทรวง 

5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ SDGs แผนชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
กระทรวง ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน และนโยบายส าคัญเร่งด่วน 
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ภาคผนวกที ่2 ค าสั่งคณะกรรมการ และคณะท างาน 
 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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160
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

ภาคผนวกที่ 3 ภาพกิจกรรมดำาเนินงาน

 1. การประชุมคณะกรรมการจัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

 2. การประชุมคณะทำางานจัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

 3. การประชุมคณะทำางานจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการจัดทำาแผนแม่บท

  การบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



161แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

 5. การนำาเสนอ (ร่าง) แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

  ในงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2561

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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