วิสัยทัศน์
“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต
ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”

Vision
To enhance soil fertility and agricultural productivity
while promoting long term sustainability
based on participatory principle

คำนำ
กรมพั ฒ นาที่ ดิ นมี ภ ารกิ จส าคั ญ ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ ที่ ดิ นในพื้ นที่
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หลักพื้นฐานในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ สามารถก้าวไปสู่สังคมที่
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในอนาคต ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดิน จาเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาในระยะยาว ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้น
ในประเด็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
การจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) ครั้งนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศ และเพื่อเป็น
แนวทางในการขับเคลื่ อนแผนปฏิ รูปประเทศด้านทรัพยากรดิ นและการปฏิ รูปภาคการเกษตรสู่ การ
ปฏิ บั ติ ซึ่ งในการด าเนิ น งาน กรมฯ ได้ จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อจั ดท าแผนฯ โดยมี ผู้ บ ริ ห าร
ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมความคิดเห็ น ประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย
กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา และโครงการสนับสนุนต่างๆ
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของ
ประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรมฯ บุคลากร และ
ผู้สนใจทั่วไป ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทาแผนบริหารฯ
ซึ่งจั กเป็ นประโยชน์ ในการก าหนดทิ ศทางและแนวทางการบริหารจั ดการทรัพยากรดิ นปั ญหาของ
ประเทศต่อไป
กรมพัฒนาที่ดิน
กันยายน 2561
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จัดทาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรดินและการปฏิรูปภาค
การเกษตรสู่การปฏิบัติ มีเป้าประสงค์สาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) คือ พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริห าร
จัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่ การจัดทาแผนฯ ได้ศึกษาแนวทางและทิศทาง
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจนสามารถนามาสู่การ
กาหนดกรอบแนวทางและทิศทางในการจัดทาแผนฯ โดยแผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน ปัญหาฯ นี้ ได้ให้
ความสาคัญกับดินปัญหาทางการเกษตร ซึ่งสามารถจาแนกตามสาเหตุของการเกิด ได้เป็น 2 ประเภท คือ
ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ และดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยดินปัญหาที่เกิดตาม
สภาพธรรมชาติ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น สาหรับดินปัญหาที่เกิดจาก
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ดินดาน ดินปนเปื้อน ดินเหมืองแร่ร้าง และดินในพื้นที่นากุ้งร้าง นอกจากนี้ยังรวมถึง
ดินที่มีปัญหาเล็กน้อยที่เป็นข้อจากัดทางการเกษตร เช่น ดินกรด และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า เป็นต้น
1. ข้อมูลทรัพยำกรดินปัญหำและกำรใช้ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหำ
กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองสารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้จัดทาข้อมูลและแผนที่ดินปั ญหา
ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 เป็นการ
นาฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 มาจาแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจากลุ่มชุดดิน ซึ่งจะ
เป็นดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ 5 ประเภท ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และ
ดินตื้น มีพื้นที่รวม 60,025,262 ไร่ และได้วิเคราะห์ข้อมูลดินปัญหา กับข้อมูลการใช้ที่ดินของประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. 2558-2559 ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถจาแนกดินปัญหากับการใช้ที่ดิน สรุปได้ดังนี้
1) ดินอินทรีย์ มีพื้นที่รวมทั้งประเทศ 345,444 ไร่ พบในบริเวณที่ลุ่มน้าขังชายฝั่งทะเลของ
ภาคใต้ มีการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด มีเนื้อที่ 216,172 ไร่ หรือร้อยละ 62.58 ของพื้นที่ดินอินทรีย์
รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 81,406 ไร่ หรือร้อยละ 23.57 ของพื้นที่ดินอินทรีย์ และเป็นพื้นที่
เบ็ดเตล็ด (เช่น พื้นที่ทิ้งร้าง พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่
แหล่งน้า
2) ดินเค็ม มีพื้นที่รวมทั้งประเทศ 4,200,111 ไร่ ประกอบด้วยดินเค็มชายทะเล 1,961,915 ไร่
และดินเค็มบก 2,238,196 ไร่ นอกจากนี้ ได้ทาการสารวจและศึกษาดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้
ปริมาณคราบเกลือที่ผิวดินที่พบในฤดูแล้งมาเป็นเกณฑ์ในการจัดทาแผนที่ พบว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ
มีเนื้อที่ 11,506,882 ไร่ และหากซ้อนทับข้อมูลดินเค็มกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ พบว่า มีพื้นที่รวม
13,749,799 ไร่ มีการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 10,226,227 ไร่ หรือร้อยละ 74.37
รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 1,495,732 ไร่ หรือร้อยละ 10.88 และเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด (เช่น พื้นที่ทิ้งร้าง
พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้า

(3)
3) ท าการให้ ค ะแนน โดยแบ่ ง กลุ่ ม ตามดิ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ตามสภาพธรรมชาติ 5 ประเภท
รวมคะแนนของแต่ละกลุ่มและหาค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัย
4) จัดทาแผนพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาทั้ง 5 ประเภท และเพิ่มอีก 1 ประเภท
คือ ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจากัดทางการเกษตร ซึ่งแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย
- การประเมิน สภาพแวดล้ อ มของปัจ จัย (SWOT Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์ จุ ด แข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
- การก าหนดเป้ า ประสงค์ (Goals) และตั ว ชี้ วั ด (KPIs) ซึ่ ง มี 4 มิ ติ คื อ มิ ติ ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติพัฒนาองค์การ
- การกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์
เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ
- จัดทาโครงการสนับสนุน ซึ่งเป็นแนวทางการดาเนินงานหรือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ดินอินทรีย์
จากการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยฯ พบว่า ควรให้ความสาคัญในพื้นที่
ดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นอันดับแรก และดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์
หนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน จะให้ความสาคัญรองลงมา และให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน
ในการปลูกปาล์มน้ามัน ยางพารา ข้าว และไม้ยืนต้น เป็นอันดับแรก
2) ดินเค็ม
จากการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยฯ พบว่า ควรให้ความสาคัญเป็นอันดับ
แรกในพื้นที่ดินเค็มที่พบคราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ และไม่เป็นดินที่พบชั้นสะสมเกลือ
จากการละลายของหินเกลืออยู่ภายในหน้าตัดดิน (Natric Horizon) และให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน
ในการปลูกข้าว มันสาปะหลัง และอ้อย สาหรับพื้นที่ดินเค็มที่พบคราบเกลือบนผิวดินมากกว่าร้อยละ 50
ของพื้นที่ และพบชั้นสะสมเกลือจากการละลายของหินเกลืออยู่ภายในหน้าตัดดิน (Natric Horizon) รวมถึง
ดินเค็มชายทะเล ควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว อ้อย มะพร้าว และยางพารา
3) ดินเปรี้ยวจัด
จากการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยฯ พบว่า ควรให้ความสาคัญอันดับแรก
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถันลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิต
พืชในระดับปานกลางถึงน้อย และควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ ที่ดินในการปลูกข้าว และยางพารา
สาหรับพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถัน ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ที่มีความรุนแรง
ของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมาก พบว่า ควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว และ
ปาล์มน้ามัน

(6)
ตัวชี้วัด

: 1) ร้อยละความสาเร็จในการจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับภูมิภาคเอเชีย
(ร้อยละ 100)
2) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้เชิงลึกด้านการจัดการดินเค็มและ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)
3) จานวนของงานวิจัยดินเค็มได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 3 ปี)
4) ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการดินเค็ม (ร้อยละ 100)

3.3 ดินเปรี้ยวจัด
มีเป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ประกอบด้วย 4 มิติ รายละเอียดดังนี้
มิติประสิทธิผล
เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของ
ดินไม่น้อยกว่า 4.19 ล้านไร่
ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน (ร้อยละ 100)
มิติคุณภาพ
เป้าประสงค์ : 1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 80)
มิติประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : 1) ผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถเพิ่มผลผลิตได้
ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละของผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10)
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์ : 1) การจัดทาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในระดับ
พื้นที่
2) การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดมีต้นแบบครอบคลุมทุกพื้นที่
ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพดินในระดับพื้นที่ (ร้อยละ 100)
2) ร้อยละความสาเร็จในการขยายผลต้นแบบการบริหารจัดการดินเปรี้ยวจั ดครอบคลุม
ทุกพื้นที่ (ร้อยละ 100)
3.4 ดินทรำยจัด
มีเป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ประกอบด้วย 4 มิติ รายละเอียดดังนี้
มิติประสิทธิผล
เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินทรายจัดได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของ
ดินไม่น้อยกว่า 8.99 ล้านไร่
2) ดินทรายจัดที่ได้รับการบริหารจัดการมีคุณภาพดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(8)
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์ : 1) ฐานข้อมูลดินปัญหาและข้อมูลการจัดการดินตื้นสามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการ
พื้นที่ดินตื้นได้ทุกประเภท
2) มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินตื้นที่เป็นระบบและสะดวกต่ อ การ
นาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
: 1) ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลดินปัญหา ข้อมูลการจัดการดินตื้น ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 100)
2) ร้อยละของหน่วยงานสามารถนาข้อมูลดินปัญหาและการจัดการดินไปใช้บริหารจัดการ
พื้นที่ดินตื้นได้ทุกประเภท (ร้อยละ 100)
3.6 ดินปัญหำจำกกำรใช้ที่ดินและมีข้อจำกัดทำงกำรเกษตร
มีเป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ประกอบด้วย 4 มิติ รายละเอียดดังนี้
มิติประสิทธิผล
เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินปัญหาจากการใช้ที่ดิน (ดินปนเปื้อน ดินดานจากการไถพรวน ดินเหมืองแร่ร้าง
นากุ้งร้าง) ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
2) ดินที่มีข้อจากัดทางการเกษตร (ดินกรด ดินความอุดมสมบูรณ์ต่า) ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี
ตัวชี้วัด
: 1) จานวนพื้นที่ดินที่มีข้อจากัดทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา (ไม่น้อยกว่า
2 ล้านไร่ต่อปี)
มิติคุณภาพ
เป้าประสงค์ : 1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ตัวชี้วัด
: 1) ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
มิติประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินที่มีข้อจากัดทางการเกษตรสามารถเพิ่มศักยภาพทางการผลิต
ตัวชี้วัด
: 1) ร้อยละของพื้นที่ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์ : 1) มีฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินใน
ระดับพื้นที่
ตั ว ชี้ วั ด : 1) ร้ อ ยละความส าเร็ จ ในการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ระดั บ พื้ น ที่
(รายไตรมาส) (ร้อยละ 100)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่ใช้ “ทรัพยากรดิน ” เป็นพื้ นฐานหลั กในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งการที่มีประชากรเพิ่มขึ้นได้มีผลทาให้ทรัพยากรดินมีความเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุสาคัญ
มีหลายประการ อาทิ การใช้ที่ดินผิดประเภท การบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตต้นน้าลาธาร เกษตรกร
ไม่เห็ นความสาคัญของการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปรับปรุงบารุงดินและการอนุรักษ์ดิน
และน้า ประกอบกับใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับวันความรุนแรงจะเพิ่มขึ้น
กรมพัฒนาที่ดิน เป็ นหน่ วยงานที่มีภารกิจหลักในการดาเนินงานจัดท าและจัดเก็บฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศ สาหรับใช้ในการวิเคราะห์และกาหนดนโยบาย รวมทั้งศึกษา วิจัย
ค้นคว้าทดลอง เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาที่ดิน อนุรักษ์ดินและน้า ปรับปรุงและฟื้นฟูที่ดินที่เป็นปัญหา
โดยยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) เป็ น การพั ฒ นาที่ น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาเป็ น หลั ก พื้ น ฐานในการก ากั บ
ทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ คานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว
เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในอนาคต ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดิน
จาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงวางแผนการพัฒนาใน
ระยะยาวทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นในปัจจัย
ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน ปัญหาและแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
และการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นงานมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ และบริบทของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ยนแปลง และมีแผนการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับแผนการปฏิ รูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
จึงควรจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทยฯ เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
2) เพื่อให้กรมพัฒ นาที่ดินมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรดิน
และการปฏิรูปภาคการเกษตรสู่การปฏิบัติ
1.3 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ระดับต่ำงๆ สู่กำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินปัญหำ
ของประเทศไทย
การจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน ปัญหาของประเทศไทย ได้มีการศึกษา แนวทาง
ทิศทางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
การพั ฒ นาในระดับ นานาชาติ รองลงมาเป็ นการศึก ษายุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี แผนปฏิ รูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจนสามารถ
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ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
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ลำดับ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
1 จัดตั้งคณะกรรมการ และคณะทางาน จัดตั้งคณะกรรมการ และคณะทางานจัดทาแผนฯ
2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทา คณะกรรมการ และคณะทางานกาหนดกรอบการดาเนินงานให้
(ร่าง) กรอบการดาเนินงาน
สอดคล้ องตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุ ท ธศาสตร์กรมพั ฒ นา
ที่ ดิ น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการปฏิ รู ป
ประเทศ แผนการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างยั่งยื น แผน
ปฏิ รู ป องค์ ก าร กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน (SDGs)
และ Thailand 4.0
3 จัดประชุมคณะทางาน พิจารณา (ร่าง) จัดประชุมคณะทางาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการดาเนินงาน
กรอบการดาเนินงาน
4 รวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมู ลของทรัพยากรดิ นปั ญหา และการใช้ ที่ ดิ นใน
พื้นที่ดินปัญหา
5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทา จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การฯ วิ เคราะห์ ปั จ จั ย เพื่ อจั ด ล าดั บ
แผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรดิ น ความสาคัญ ในการกาหนดเป้าหมายของแผนฯ วิเคราะห์
ปัญหาฯ
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) และ
วิเคราะห์ TOWs Matrix เพื่อกาหนดแผน กลยุทธ์ ในการ
จัดทาแผนฯ
6 จั ด ท า (ร่ า ง) แผนบริ ห ารจั ด การ คณะทางานรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ทรัพยากรดินปัญหาฯ
จัดทา (ร่าง) แผนฯ
7 น าเสนอ (ร่ าง) แผนบริ หารจั ดการ คณะท างานนา (ร่าง) แผนฯ เสนอต่ อผู้เข้าร่วมประชุมในการ
ทรัพยากรดินปัญหาฯ ในการประชุม ประชุ มวิ ชาการกรมพั ฒนาที่ ดิ น ปี 2561 ผู้ เข้ าร่วมประชุ ม
วิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 เพื่อ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
รับฟังความคิดเห็น
ของกรมพัฒนาที่ดิน จานวน 950 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็น
8 ปรั บปรุ ง (ร่ าง) แผนบริ หารจั ดการ คณะท างานปรั บ ปรุ ง (ร่ าง) แผนฯ ตามข้ อคิ ด เห็ น และ
ทรัพยากรดินปัญหาฯ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อเสนอแนะ
9 เสนอ (ร่ า ง) แผนบริ ห ารจั ด การ คณะทางานนา (ร่าง) แผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
ทรั พ ยากรดิ น ปั ญ หาฯ ต่ อ คณ ะ พิจารณาให้ความความเห็นชอบ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณา
10 จัดทาเอกสารเผยแพร่
คณะกรรมการฯ ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) แผนฯ และ
เห็นชอบให้จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่
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(เพิ่มเติมเนื้อหา หน้าที่ 6)

1.6 นิยามและคาจากัดความ
การพัฒนาที่ดิน หมายความว่า การกระทาใดๆ ต่อดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพของดินและที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น และหมายความรวมถึงการ
ปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการใช้
ประโยชน์ และการอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพื่อความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551)
การชะล้างพังทลายของดิน หมายความว่า ปรากฎการณ์ซึ่งที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลาย
ด้วยพลังงานที่เกิดจากน้า ลม หรือโดยเหตุอื่นใดทาให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเนื้อดิน หรื อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน (พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551)
การอนุรักษ์ดินและน้า หมายความว่า การกระทาใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการระวังป้องกันรักษาดิน
และที่ดิน ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการรักษาน้า ในดินหรือบนผิวดินให้คงอยู่เพื่อรักษาดุลธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ที่ดินในทางเกษตรกรรม (พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551)
กรมพัฒนาที่ดิ น ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2557 ได้กาหนดกรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและวางแผนการ
ใช้ที่ดินในพืน้ ที่เกษตรกรรม การสารวจและจาแนกดิน การกาหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการ
ใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทาให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวั ตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้า
6 ่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การปรับปรุงบารุงดิน การผลิตแผนที่และทาสามะโนที
การพัฒนาที่ดินข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้ มีการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน อย่ างยั่ งยื น (กฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการกรมพัฒ นาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
1.6
นิยำมและค
ำจำกัดควำม
สหกรณ์
พ.ศ. 2557)
น ตำมควำมหมำยทำงปฐพี
วิท ยำธรรมชำติ
(Pedology)
ง เทหวัตถุธรรมชาติ
ดินดิตามความหมายทางปฐพี
วิทยาธรรมชาติ
(Pedology)
หมายถึหมายถึ
ง ……………………............
ที่ปกคลุมผิวโลกอยู่บางๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแร่และอินทรียวัตถุ
ผสมคลุกเคล้ากัน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการกาเนิดดิน การจาแนก การตรวจลักษณะดิน โดยเน้นดิน
ในสภาพเทหวัตถุธรรมชาติมากกว่าการใช้ดินเพื่อการปลูกพืช (สถิระ และคณะ, 2558)
ดินตำมควำมหมำยทำงปฐพีวิทยำสัมพันธ์ (Edaphology) หมายถึง เทหวัตถุที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติรวมกันขึ้นเป็นชั้น (profile) จากส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆ ที่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกับ
อินทรียวัตถุที่เปื่อยผุพังอยู่รวมกันเป็นชั้นบางๆ ห่อหุ้มผิวโลก และเมื่อมีอากาศและน้าเป็นปริมาณที่
เหมาะสมแล้วจะช่วยค้าจุน พร้อมทั้งช่วยในการยังชีพและการเจริญเติบโตของพืช เป็นการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืช การใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดิน
ที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช (สถิระ และคณะ, 2558)
ภูมิสังคม หมายถึง สภาพทางกายภาพ ลักษณะของพื้นที่ วิถีชีวิต ค่านิยม ความหลากหลาย
ของวัฒ นธรรม ประเพณี ที่อยู่ รอบท้ องถิ่น ที่อยู่อาศัยนั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่ างกัน ไปในแต่ล ะแห่ ง
ตามภูมิประเทศ โดยการพัฒ นาหนึ่งๆ ในท้องที่นั้นๆ จะต้องคานึง ถึงเสมอ (กรมพัฒ นาสังคมและ
สวัสดิการ, 2561)
แผนที่ดิน (Soil Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงถึงการแจกกระจาย (distribution) ทางภูมิศาสตร์
ของดินชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติที่เกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์กัน และเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดิน
ที่พบในการสารวจ ในแผนที่ดินประกอบด้วยขอบเขตชนิดต่างๆ ของดินและลักษณะภูมิประเทศที่
เด่นๆ พร้อมทั้งคาอธิบายสัญลักษณ์ (legends) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งที่ปรากฏ
อยู่บนแผนที่ (สถิระ และคณะ, 2558)
หน่วยแผนที่ดิน (Soil Mapping Units) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนที่ดิน หมายถึงชนิด

เหมาะสมแล้วจะช่วยค้าจุน พร้อมทั้งช่วยในการยังชีพและการเจริญเติบโตของพืช เป็นการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืช การใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดิน
ที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช (สถิระ และคณะ, 2558) แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ภูมิสังคม หมายถึง สภาพทางกายภาพ ลักษณะของพื้นที่ วิถีชีวิตระยะค่า20นิปีย(พ.ศ.2561-2580)
ม ความหลากหลาย
ของวัฒ นธรรม ประเพณี ที่อยู่รอบท้ องถิ่น ที่อยู่อาศัยนั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่ างกัน ไปในแต่ล ะแห่ ง
ตามภูมิประเทศ โดยการพัฒ นาหนึ่งๆ ในท้องที่นั้นๆ จะต้องคานึง ถึงเสมอ (กรมพัฒ นาสังคมและ
สวัสดิการ, 2561)
แผนที่ดิน (Soil Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงถึงการแจกกระจาย (distribution) ทางภูมิศาสตร์
ของดินชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติที่เกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์กัน และเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดิน
ที่พบในการสารวจ ในแผนที่ดินประกอบด้วยขอบเขตชนิดต่างๆ ของดินและลักษณะภูมิประเทศที่
เด่นๆ พร้อมทั้งคาอธิบายสัญลักษณ์ (legends) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งที่ปรากฏ
อยู่บนแผนที่ (สถิระ และคณะ, 2558)
หน่วยแผนที่ดิน (Soil Mapping Units) 7เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนที่ดิน หมายถึงชนิด
หรือกลุ่มของดินที่เขียนขอบเขตแสดงไว้ในแผนที่ดินนั้นๆ หน่วยแผนที่ดินจะมีชื่อซึ่งอาจจะเป็นชื่อ
ทางการจาแนกชนิดของดิน ตามระบบใดระบบหนึ่งหรืออาจจะเป็นชื่อที่ใช้เฉพาะทางการสารวจที่
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2558) รักษ์ที่ดิน, 2506; สถิระ และคณะ, 2558)
กำรประเมิน ควำมเหมำะสมของดิน หมายถึง การประมาณศักยภาพหรือความเหมาะสม
ของดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์สาหรับกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือชนิด
ใดชนิดหนึ่งให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า และเป็นการรักษาศักยภาพการผลิต
ของที่ดินให้ใช้ป ระโยชน์ได้ยาวนาน การประเมิน ความเหมาะสมของดินสามารถทาได้ห ลายระบบ
ทั้ ง ระบบการจ าแนกสมรรถนะที่ ดิ น (Land Capability Classification) ของกระทรวงเกษตร
สหรั ฐ อเมริ ก า (United States Department of Agriculture : USDA) หรื อ การจ าแนกความ
เหมาะสมของที่ดิ นสาหรับพืชเศรษฐกิจ (Land Suitability Classification for Economic Crops)
(สถิระ และคณะ, 2558)
กำรจำแนกควำมเหมำะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ เป็นการจัดหมวดหมู่ของที่ดินตาม
ความเหมาะสมของที่ดิน เมื่อนาเอามาปลูกพืช เศรษฐกิจแต่ล ะชนิดหรือแต่ละกลุ่ม เป็นการนาเอา
ลักษณะถาวรหรือเป็นลักษณะที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงมาพิจารณา เพื่อแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่
ตามข้อจากัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต โดยจาแนกตามความรุนแรงของข้อจากัดหรืออัตราเสี่ยงต่อ
ความเสียหายถ้านาเอามาใช้ในการปลูกพืชที่ระบุไว้ เป็นการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน แบ่งประเภทการจาแนกความเหมาะสมของที่ดินออกเป็น 5 ชั้น คือ I-เหมาะสมดีมาก
II-เหมาะสมอย่ างดี III-เหมาะสมปานกลาง IV-ไม่ ค่อยเหมาะสม 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-ไม่ ค่ อ ยเหมาะสม และ III-ไม่ เหมาะสม ส าหรั บ พื ช เฉพาะอย่ า ง ได้ แ ก่ ยางพารา
(R-Pararubber) มะพร้ า ว (C-Coconut) ทุ่ ง หญ้ าเลี้ ย งสั ต ว์ ถ าวร (L-Permanent pasture or
Rangeland Livestock Farming) (กองสารวจดิน, 2523; กองสารวจและจาแนกดิน, 2543; สถิระ
และคณะ, 2558)
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ลักษณะถาวรหรือเป็นลักษณะที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงมาพิจารณา เพื่อแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่
ตามข้อจากัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต โดยจาแนกตามความรุนแรงของข้อจากัดหรืออัตราเสี่ยงต่อ
ความเสียหายถ้านาเอามาใช้ในการปลูกพืชที่ระบุไว้ เป็นการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินเฉพาะ
การทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ในช่วงฤดูฝแผนบริ
น แบ่หารจังดประเภทการจ
าแนกความเหมาะสมของที่ดินออกเป็น 5 ชั้น คือ I-เหมาะสมดีมาก
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
II-เหมาะสมอย่ างดี III-เหมาะสมปานกลาง IV-ไม่ ค่อยเหมาะสม 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-ไม่ ค่ อ ยเหมาะสม และ III-ไม่ เหมาะสม ส าหรั บ พื ช เฉพาะอย่ า ง ได้ แ ก่ ยางพารา
(R-Pararubber) มะพร้ า ว (C-Coconut) ทุ่ ง หญ้ าเลี้ ย งสั ต ว์ ถ าวร (L-Permanent pasture or
Rangeland Livestock Farming) (กองสารวจดิน, 2523; กองสารวจและจาแนกดิน, 2543; สถิระ
และคณะ, 2558)
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ควำมอุด มสมบูรณ์ ของดิน (Soil Fertility) หมายถึง ความสามารถของดิน ในการให้ ธาตุ
อาหารที่จาเป็น เพื่อการเจริญเติบโตของพืช กล่ าวคือเมื่อธาตุอาหารในดินที่อยู่ในรูปที่พืชสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้มีปริมาณที่พอเหมาะและสมดุล จะช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี
(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548; กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดิน มีค วำมอุดมสมบูรณ์ ต่ ำ หมายถึง ดินที่มีการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ จากค่า
วิเคราะห์ของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่า ความอิ่มตัวเบส
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับต่า (สถิระ และคณะ, 2558)
ดินปัญหำ หมายถึง ดินที่มีคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ค่อย
เหมาะสมที่จะนามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทาให้ผลผลิตต่าและต้องมีการจัดการดินเป็นกรณีพิเศษกว่า
ดิน ทั่วไป จึงจะสามารถใช้ป ระโยชน์ ในการเพาะปลูกและให้ ผลผลิ ตดีเท่าที่ควร ดินที่มีปัญหาเป็น
ลักษณะที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ และเป็นปัญ หาเพิ่มขึ้นเมื่อสภาพธรรมชาติถูกทาให้ เปลี่ยนแปลง
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2532; พิชิต, 2557)
ดินที่มีปัญหำทำงด้ำนกำรเกษตร หมายถึง ดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมี ไม่เหมาะสม
หรือเหมาะสมน้อยสาหรับการเพาะปลูก ทาให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิ ตตามปกติได้
ส่ วนใหญ่ เป็ น ดิน ที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ ได้แก่ ดิน อินทรีย์ ดิน เค็ม ดิ นเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด
ดินปนกรวด และดินตื้น นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตรแล้ว จะทาให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้ อมอย่างรุนแรง หากว่าจะใช้ดิน
เหล่านี้ในการปลูกพืชแล้ว จาเป็นต้องมีการจัดการเพื่อแก้ไขสภาพของดินให้เหมาะสมก่อนการปลูกพืช
เสียก่อน (สานักสารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2553; พิชิต, 2557)
ดิ น ปั ญ หำที่ เ กิ ด ตำมสภำพธรรมชำติ หมายถึ ง ดิ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ
อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ให้กาเนิดดิน ซึ่งประกอบด้วย วัตถุต้นกาเนิดดิน สภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ
พืชพรรณที่ขึ้นปกคลุม และระยะเวลาที่เกิดดิน ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรด
กามะถัน ดินทราย และดินตื้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดิ น อิ น ทรี ย์ หมายถึง ดิน ที่ มีส ารอิน ทรีย์ในรูป ของอินทรีย์คาร์บ อนอยู่ในเนื้อดิน มากกว่า
ร้อยละ 20 โดยจะพบการสะสมของอินทรียวัตถุเป็นชั้นหนามากกว่า 40 เซนติเมตร มีซากพืชที่ผุพัง
และยังสลายตัวไม่หมดปะปนอยู่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีเกลือที่ละลายได้ในสารละลายดินปริมาณมาก จนกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของพืช สังเกตโดยดูจากคราบเกลือจะเห็นคราบเกลือเป็นหย่อมๆ โดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง พืชมักจะแสดงอาการใบไหม้ ลาต้นแคระแกร็น ตายเป็นหย่อมๆ ดินเค็มมีค่าการนาไฟฟ้า
ของสารละลายที่ส กัด จากดิน ที่อิ่มตัว ด้ว ยน้ามากกว่า 2 เดซิซีเมนส์ ต่อเมตร ที่อุณ หภูมิ 25 องศา
เซลเซียส (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดินเค็มชำยทะเล หมายถึง ดินที่เกิดจากอิทธิพลของน้าทะเลท่วมถึงหรือเคยท่วมมาก่อน
บริเวณที่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม น้าทะเลท่วมถึง วัตถุต้นกาเนิดดินเป็นตะกอนน้าทะเลและน้ากร่อย
ดิน บริเวณนี้ จ ะมีความชื้น ของดิน สู งและมีความเค็มสู ง พืช พรรณที่ขึ้นในบริเวณนี้เป็ นไม้ ชายเลน
ซึ่งทนเค็มได้ดี เช่น โกงกาง แสม ลาพู เป็นต้น และบริเวณที่น้าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน เกิดจาก
ตะกอนน้าทะเลและตะกอนน้ากร่อย เป็นดินที่มีความเหนียวสูง บางแห่งอาจพบชั้นทรายและเปลือก
หอยในดินชั้นล่าง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)

ในฤดูแล้ง พืชมักจะแสดงอาการใบไหม้ ลาต้นแคระแกร็น ตายเป็นหย่อมๆ ดินเค็มมีค่าการนาไฟฟ้า
ของสารละลายที่ส กัด จากดิน ที่อิ่มตัว ด้ว ยน้ามากกว่า 2 เดซิซีเมนส์ ต่อเมตร ที่อุณ หภูมิ 25 องศา
เซลเซียส (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
แผนบริหาทะเลท่
ารจัดการทรัพยากรดิ
ดินเค็มชำยทะเล หมายถึง ดินที่เกิดจากอิทธิพลของน้
วระยะมถึน20ปังญปีหาของประเทศไทย
หรื
อเคยท่วมมาก่อน
(พ.ศ.2561-2580)
บริเวณที่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม น้าทะเลท่วมถึง วัตถุต้นกาเนิดดินเป็นตะกอนน้าทะเลและน้ากร่อย
ดิน บริเวณนี้ จ ะมีความชื้น ของดินสู งและมีความเค็มสู ง พืช พรรณที่ขึ้นในบริเวณนี้เป็ นไม้ ชายเลน
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ซึ่งทนเค็มได้ดี เช่น โกงกาง แสม ลาพู เป็นต้น และบริ
เวณที่น้าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน เกิดจาก
ตะกอนน้าทะเลและตะกอนน้ากร่อย เป็นดินที่มีความเหนียวสูง บางแห่งอาจพบชั้นทรายและเปลือก
หอยในดินชั้นล่าง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดินเค็มบกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง ดินที่มีการสะสมเกลือจากการละลายของหิน
เกลือหรือจากน้าใต้ดินที่มีเกลือละลายน้าอยู่มาก ทาให้พบชั้นสะสมเกลือมาก นอกจากนี้ ยังมีดินเค็ม
ที่พบคราบเกลือที่ผิวดินและได้รับผลกระทบจากความเค็ม โดยพิจารณาจากคราบเกลือในฤดูแล้ง
เป็นหลักด้วย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดินเค็มบกภำคกลำง หมายถึง ดินในพื้นที่ ที่เคยมีน้าทะเลท่วมถึงมาก่อน และเกิดจากการ
ทับถมของตะกอนน้าทะเลและตะกอนน้ากร่อยอยู่ใต้ตะกอนน้าจืด เมื่อมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่
เหมาะสม เช่น การนาน้าใต้ดินที่มีความเค็มมาใช้ในการเกษตร และการชลประทานมากเกินไปอย่าง
ไม่เหมาะสม การขุดหน้าดินขาย ทาให้เกลือที่อยู่ใต้ผิวดิน เคลื่อนย้ายมาสู่ผิวดิน เกิดการแพร่กระจาย
ของพื้นที่ดินเค็ม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
กำรแพร่กระจำยดินเค็ม หมายถึง การที่เกลือเคลื่อนย้ายขึ้นมาบนผิวดินเกิดขึ้นได้ทั้งสภาพ
ตามธรรมชาติและเกิดขึ้นโดยมนุษย์ เมื่อเกิดการสลายตัวผุพังสลายตัวของหินดินดานหรือหินทรายที่มีเกลือ
หรือการระเหยของน้ าใต้ดินเค็มที่อยู่ใกล้ ผิวดินและพาเกลือขึ้นมาสะสมที่ผิวดิน การแพร่กระจาย
คราบเกลือเกิดขึ้นโดยมนุษย์ ได้แก่ การตัดไม้ทาลายป่าบนพื้นที่เนินซึ่งเป็นพื้นที่รับน้า การทานาเกลือ
การใช้น้าชลประทานที่ไม่เหมาะสม และเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลู กพืชเศรษฐกิจ ทาให้เกิด
ความไม่สมดุลของระบบน้าใต้ดินเค็ม ซึ่งจะยกระดับขึ้นมาใกล้ผิวดิน ส่งผลให้มีคราบเกลือบนผิวดิน
มากขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556)
ปริมำณครำบเกลือ เป็นการศึกษาปริมาณคราบเกลือที่ผิวดินที่พบในฤดูแล้ง มาเป็นเกณฑ์ใน
การจัดทาหน่วยแผนที่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินใช้สภาพพื้นที่ คราบเกลือ และชั้นหินที่รองรับเป็นเกณฑ์ใน
การกาหนดหน่วยแผนที่ดินเค็มออกเป็น 6 หน่วย (พิชัย, 2538; สมศักดิ์, 2550) ได้แก่
หน่ วยที่ 1 บริเวณที่ลุ่มที่มีเกลือมากที่สุด พบคราบเกลืออยู่ทั่วไปบนผิวดินมากกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ โดยพื้นที่ส่ว นใหญ่จะเป็นที่ว่างเปล่า มีนาข้าวเป็นส่วนน้ อย พืชที่ขึ้นได้มักเป็น
ไม้ทรงพุ่มมีหนาม เช่น หนามแดง หนามพรม หนามปี เป็นต้น น้าใต้ดินในบริเวณนี้เค็มจัดและอยู่ใน
ระดับตื้นมาก
หน่วยที่ 2 บริเวณที่ลุ่มที่มีเกลือมาก พบคราบเกลือเป็นหย่อมๆ บนผิวดินร้อยละ 10-50
ของพื้นที่ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว แต่มีผลผลิตต่ามาก พืชพันธุ์ธรรมชาติ ได้แก่ สะแก ตาล และต้นไม้
ทนเค็มบางชนิด น้าใต้ดินเป็นน้าเค็มและอยู่ในระดับค่อนข้างตื้น
หน่วยที่ 3 บริเวณที่ลุ่มที่มีเกลือปานกลาง พบคราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 1-10 ของพื้นที่
โดยทั่วไปใช้ทานา พืชพันธุ์ธรรมชาติที่พบส่วนใหญ่เป็นพวกไม้เต็ งรัง บริเวณนี้น้าใต้ดินเป็น น้ากร่อย
อยู่ลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 เมตรจากผิวดิน
หน่วยที่ 4 บริเวณที่ลุ่มที่มีเกลือน้อย โดยทั่วไปเป็นนาข้าว และมีต้นไม้หลายชนิดขึ้น
ปะปนอยู่ ไม่พ บคราบเกลื อบนผิว ดิน แต่อาจจะพบได้น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของพื้ นที่ น้าใต้ดินเป็ น
น้ากร่อยหรือน้าเค็มที่อยู่ลึกมากกว่า 2 เมตรจากผิวดิน บริเวณนี้มีโอกาสที่จะเป็นดินเค็มได้ ถ้าระดับ
น้าใต้ดินยกตัวสูงขึ้น
หน่ วยที่ 5 บริเวณที่สู งที่ รองรับด้วยหิ นเกลือ ได้แก่ เนิ น ที่สูง ซึ่งใช้ในการปลู กพื ชไร่
ทั่วๆ ไป บริเวณนี้ไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกอาจเป็นน้าจื ด น้ากร่อย หรือน้าเค็ม
ก็ได้ บริเวณนี้ ยั งคงมี ชั้น หมวดหิ น มหาสารคาม (Mahasarakram formation) รองรับ อยู่ข้ างล่ าง
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ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
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เช่นเดียวกับพื้นที่ในหน่วยที่ 1-4 เมื่อหินดินดานและหินทรายที่มีเกลือเป็นองค์ประกอบสลายตัวและมี
การตัดไม้ทาลายป่า ทาให้สมดุลของน้าเสียไปจะเกิด saline seep เกิดดินเค็มในบริเวณส่วนที่ต่ากว่าได้
หน่ ว ยที่ 6 บริเวณที่ ไม่มีเกลื อ เป็ นพื้ นที่ ที่อยู่นอกเขตของชั้นหมวดหิ นมหาสารคาม
ไม่พบคราบเกลือเลย และน้าใต้ดินเป็นน้าจืด
ทั้งนี้ สมศักดิ์ (2550) ได้ศึกษาคราบเกลือหรือขุยเกลือที่ปรากฏบนผิวดินในฤดูแล้ง เพื่อเป็น
เกณฑ์สาหรับจาแนกระดับความรุนแรงของปัญหาดินเค็ม ตามเกณฑ์ที่ได้ปรับปรุงและกาหนดใหม่
ดังนี้
1) บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือมากที่สุด พบคราบเกลือที่ผิวดินมากกว่าร้อยละ 50
2) บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือมาก พบคราบเกลือที่ผิวดินร้อยละ 10-50
3) บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือปานกลาง พบคราบเกลือที่ผิวดินร้อยละ 1-10
4) บริเวณที่ได้รับ ผลกระทบจากเกลือน้อย พบคราบเกลือที่ผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 1
และมีน้าใต้ดินเค็ม
5) บริเวณที่ได้รับ ผลกระทบจากเกลือน้อย พบคราบเกลือที่ผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 1
และมีน้าใต้ดินไม่เค็ม
6) บริ เวณที่ สู ง ไม่ พ บคราบเกลื อ ที่ ผิ ว ดิน แต่ มีหิ น เกลื อ และหิ น อมเกลื อ รองรับ อยู่
ข้างล่าง
7) บริเวณที่ไม่มีผลกระทบจากคราบเกลือ
ดิ น เปรี้ ย วจั ด หรื อ ดิ น กรดก ำมะถั น หมายถึ ง ดิ น ที่ มี ส ารประกอบไพไรต์ (FeS2) เป็ น
องค์ประกอบ เมื่อผ่านกระบวนการออกซิเดชั่น จะทาให้เกิดกรดกามะถัน (H2SO4) ในชั้นดิน และฤทธิ์
ของความเป็ น กรดรุ น แรงมากจนส่ ง ผลกระทบต่ อ การปลู ก พื ช ดิ น ชนิ ด นี้ มั ก พบจาโรไซต์
[KFe3(SO4)2(OH)6] ลักษณะสี เหลื องฟางข้าวที่ชั้นใดชั้นหนึ่งในหน้าตัดดิน เกิด ในบริเวณที่ราบลุ่ ม
ชายฝั่งทะเลที่มีหรือเคยมีน้าทะเลหรือมีน้ากร่อยท่วมถึงในอดีต (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดินทรำย หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นทรายหรือทรายปนดินร่ วน เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า
100 เซนติเมตรจากผิวดิน รวมถึงพื้นที่ที่มีชั้นทรายหนามากกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ที่รองรับด้วย
ชั้นดานดินเหนียว ดินร่วน หรือพบชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 เซนติเมตร (กรมพัฒนาที่ดิน,
2558)
ดิ น ตื้ น หมายถึง ดิน ที่พ บชั้น ลู กรัง ชั้น กรวด ชั้น เศษหิ น หรือเศษหิ นปะปนอยู่ในเนื้อดิ น
ร้อยละ 35 หรือมากกว่าโดยปริมาตร หรือพบชั้นมาร์ล หรือชั้นหินพื้นอยู่ตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน
ซึ่งเป็ น อุป สรรคต่อการชอนไชของรากพื ช ทาให้ พื ช ไม่ส ามารถเจริญ เติบ โตได้ดีและให้ ผ ลผลิ ตต่า
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดินปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง ดินที่เกิดจากการปฏิบัติ หรือการใช้ที่ดิน
ที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ ได้แก่ การปลูกพืชโดยปราศจากการบารุงรักษาดิน การปลูกพืชชนิดเดียว
ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน การท าลายป่ า เพื่ อ การเกษตร การเผาป่ าหรือ ไร่น า การใช้ ส ารเคมี ท าง
การเกษตรจนเกิดผลตกค้างในดิน การใช้เครื่องจักรกลเกษตรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตัวเร่งทาให้ดินเกิด
การเสื่อมโทรมของดิน เกิดการสะสมธาตุอาหาร สารเคมีชนิดต่างๆ จนเป็นพิษต่อพืช มีโครงสร้างของดิน
อัดแน่นทึบ เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) ดินปัญหาที่เกิดจากการ
กระทาของมนุษย์ เช่น ดินดาน ดินปนเปื้อน ดินเหมืองแร่ร้าง และดินในพื้นที่นากุ้งร้าง เป็นต้น
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ดินดำน หรือชั้นดำน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดิน
มาจั บ ตัวกันแน่ นทึบ และแข็งเป็น แนวขนานกับ หน้าดิน ที่ความลึ กแตกต่างกัน ไป จนเป็น อุปสรรค
ต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้าและการถ่ายเทอากาศ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของพืชที่ปลูก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดินปนเปื้อน หมายถึง การที่สารพิษในรูปต่า งๆ ถูกผสมลงในดินธรรมชาติ การปนเปื้อนนี้
อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเกิดจากธรรมชาติ แต่ทาให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม มีปัญหา
ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตร หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย ของมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์
หรือต้องทาการปรับปรุงที่ดินนั้นให้คืนสู่สภาพเดิม (กองแผนงาน, 2559)
ภำวะมลพิษของดิน (soil pollution) หมายถึง ภาวะการปนเปื้อนของดินด้วยสารมลพิษ
(soil pollutant) มากเกินขีดจากัดจนมีอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย ตลอดจนการเจริญ เติบโตของ
มนุษย์ และสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช และสัตว์ (ศุภมาศ, 2540; กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดินเหมืองแร่ร้ำง หมายถึง ดินที่เกิดขึ้นภายหลังจากผ่านการทาเหมืองแร่ไปแล้ว ลักษณะดิน
ส่วนใหญ่จะเป็นดินทราย เนื้อหยาบและไม่เกาะตัว ทาให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้าและดูดซับ
แร่ธาตุอาหารต่ามาก ไม่มีแร่ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเหลืออยู่ เนื่องจากถูก
ชะล้างไปหมดแล้วจากขบวนการทาเหมือง ทาให้เหลือแต่เม็ดทรายที่มีขนาดค่อนข้างหยาบถึงหยาบมาก
และบางพื้นที่อาจมีก้อนกรวดและเศษหินขนาดใหญ่กองอยู่บริเวณใกล้ตัวเหมือง (กรมพัฒนาที่ดิน,
2558)
พื้นที่ผ่ำนกำรเลี้ยงกุ้ง หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นพื้นที่น้าจืด และมีการ
เลี้ยงกุ้งน้ากร่อย โดยนาน้าเค็มจากทะเลมาผสมกับน้าจืด หรือใช้เกลือมาปรับสภาพน้าในบ่อให้เป็น
น้าเค็ม เมื่อประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดของกุ้ง ก็ไม่สามารถเพาะเลี้ยงในที่เดิมได้ จึงย้ายไปหาพื้นที่
เลี้ยงใหม่ที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งทะเล พื้นที่เดิมจึงถูกทิ้งให้กลายเป็นนากุ้งร้าง บางแห่งมีปัญหาทั้งดินเค็ม
และ ดินเปรี้ยวจัด ทาให้ดินนั้นไม่สามารถปลูกพืชได้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
ดิ น กรด หมายถึ ง ดิ น ที่ มี ค่ าความเป็ น กรดเป็ น ด่ าง หรือ พี เอช (pH) ของดิ น ต่ ากว่า 7.0
โดยระดับ ความเป็ นกรดที่มีปัญ หาต่อการเพาะปลูกพืช และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อม
ทางดินจะเกิดอย่างรุนแรง เมื่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ากว่า 5.5 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
พื้นที่ลำดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขำลำดชันสูง หมายถึง พื้นที่ภูเขาสูง เทือกเขาที่มีความ
ลาดชัน มากว่าร้ อ ยละ 35 ขึ้น ไป ปั จจุบัน ยังไม่ มีการศึกษาดิน และจาแนกขอบเขตดิ นในพื้ นที่ ที่ มี
ความลาดชันนี้ (พิชิต, 2557)
พื้น ที่น้ ำ หมายถึง บริเวณที่มีแต่น้ า จะรวมถึงพื้ นที่ห นอง บึ ง อ่างเก็บน้ า บ่ อน้า สระน้ า
ชะวากทะเล บ่อขุดต่างๆ ที่เต็มไปด้วยน้า สาหรับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ๆ อาจรวมพื้นที่ของแม่น้า
ล าห้ ว ย และคลองไปด้ ว ย ส าหรั บ ขอบเขตของน้ าจะถื อ เอาระดั บ ที่ น้ าขึ้ น ถึ ง สู ง สุ ด เป็ น เกณฑ์
(ส่วนมาตรฐานการสารวจจาแนกดินและที่ดิน, 2547)
พื้นที่เบ็ด เตล็ด หมายถึง พื้นที่ที่แทบจะไม่มีดินและมีพืช พรรณขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี
พืชพรรณเลย อาจจะเนื่องมาจากดินถูกกร่อนอย่างรุนแรง สภาพดินไม่เหมาะสม หรือเป็นพื้นที่ที่มี
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ บางพื้ น ที่ อ าจน ามาใช้ ป ลู ก พื ช ได้ แ ต่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอย่ า งมาก
(ส่วนมาตรฐานการสารวจจาแนกดินและที่ดิน, 2547) โดยพื้นที่เบ็ดเตล็ดที่อาจพบในประเทศไทย
มีดังนี้
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- ที่ดินทุรกันดาร (BL: badland) หมายถึง ที่ดินว่างเปล่าที่มีความสูงชันปานกลางถึง
สูงชันมาก ที่เกิดจากการกัดเซาะของทางน้าเล็กมากมาย และทางน้าเหล่านี้จะแห้งในฤดูแล้ง โดยปกติ
จะไม่มีก้อนหิน
- หาด (B: beaches) หมายถึง ชายฝั่งทะเลที่เป็นทราย กรวด หรือหิ นมนเล็ก ซึ่งถูก
คลื่นซัดซ้า พื้นที่บางส่วนอาจจมอยู่ใต้น้าระหว่างที่น้าทะเลขึ้นหรือมีพายุ
- ที่ดิน เต็มไปด้วยกองหิ น (D: dumps) หมายถึง พื้ นที่ บริเวณเหมืองแร่ ซึ่งอาจจะมี
ลักษณะราบเรียบหรือไม่สม่าเสมอและมีกองเศษหิน กากแร่ และหลุมบ่อ จากการทาเหมือง มักจะ
พบปะปนกับบ่อขุด (pit) บางครั้งอาจให้หน่วยแผนที่ดินเป็น dumps-pits complex
- สันทราย (DL: dune land) ประกอบด้วยสันทรายและร่องที่เกิดจากการพัดพาของลม
- ที่ดินร่องลึก (GL: gullied land) เป็นพื้นที่ที่ถูกกร่อนเป็นร่องขนาดใหญ่และลึก
- ที่ดินเต็มไปด้วยน้ามัน (OL: oil-waste land) เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยของเสียที่เป็น
น้ามัน ได้แก่ บริเวณที่เป็นที่ทิ้งน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว
- บ่ อ (P: pits) หมายถึง บ่อเปิดที่เกิดจากการขุดเอาวัสดุดินไป และหลงเหลือแต่หิ น
หรือวัสดุอื่นๆ ได้แก่ หลุมจากการทาเหมือง (pits, mine) บ่อกรวด (pits, gravel)
- ที่ ดิ น หิ น พื้ น โผล่ (RC: rock outcrop) เป็ นบ ริ เ วณ ที่ เต็ ม ไป ด้ ว ยหิ น พื้ น โผล่
จะครอบคลุมเนื้อที่มากกว่าร้อยละ 90 ในขอบเขตนั้นๆ และควรระบุชนิดของหินด้วย
- ที่ ดิ น เต็ ม ไปด้ ว ยก้ อ นหิ น (RL: rubble land) เป็ น บริ เวณที่ เต็ ม ไปด้ ว ยหิ น มนเล็ ก
ก้อนหิน และหินมนใหญ่ โดยปกติจะพบบริเวณเชิงเขา
- ที่ดินเหมืองแร่ร้าง (AML: abandoned mine land) เป็นบริเวณเหมืองแร่เก่า ซึ่งเต็ม
ไปด้วยกองหิน กรวด ทราย
- ที่ดิน ดัดแปลง (ML: man-made land) เป็นที่ดินที่ถูกดัดแปลงโดยการกระทาของ
มนุษย์จนลักษณะตามธรรมชาติของดินเดิมหมดไป และไม่อาจจาแนกตามระบบได้ มักจะใช้ในกรณีที่
มีการขุด หรือถมพื้นที่เพื่อการก่อสร้างต่างๆ เช่น สร้างอาคาร ถนน หรือเส้นทางต่างๆ
- ที่ ลุ่ ม ชื้ น แฉะ (M: marsh) บริเวณพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่ า การระบายน้ าเลว มี น้ าท่ ว มขั งเป็ น
ครั้งคราว โดยธรรมชาติมีหญ้า กก อ้อ และพืชต่างๆ ขึ้นปกคลุม เมื่อมีการระบายน้าออกจะใช้ปลูกพืชได้
- ที่ลุ่มน้าขัง (S: swamp) บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ามีน้าขังตลอดเวลา แม้ในฤดูแล้งระดับน้ายัง
อยู่เหนือผิวดิน พืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นปกคลุมส่วนใหญ่เป็นพวกกก และมีไม้เนื้อแข็งบ้าง
- ที่อยู่อาศัย (U: urban) เป็นบริเวณที่อยู่อาศัย หมู่บ้านรวมถึงอาคารและสานักงาน
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บทที่ 2
การทบทวนสถานการณ์ทรัพยากรดิน
และทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย
2.1 สถานการณ์ทรัพยากรดินของประเทศไทย
2.1.1 สถานการณ์ทรัพยากรดิน
การจัดทาข้อมูลแผนที่ทรัพยากรดินในระยะแรก ได้ใช้ระบบการจาแนกดินแบบ “ระบบ
ประจาชาติ” ซึ่งเป็น การจาแนกโดยยึดลักษณะและสัณฐานของดิน (soil morphology) เป็นหลัก
โดยเริ่มนามาใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2495 แบ่งการจาแนกดินออกเป็น 20 กลุ่มดิน (great
soil group) ได้ แ ก่ 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 ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม ดิ น มี ก ารแจกแจง
คุณสมบัติและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พบในแต่ละภาค แต่ยังไม่มีการรายงานถึงปริมาณพื้นที่ที่พบ
กรมพัฒนาที่ดินได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทยครั้งแรก
ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลแผนที่และรายงานการสารวจดิน จากข้อมูลแผนที่ดินระดับค่อนข้าง
หยาบ (detailed-reconnaissance survey) มาตราส่วน 1:100,000 รายจังหวัด มีหน่วยแผนที่ในระดับ
ชุ ดดิ น (soil series) และได้ ผ ลิ ต เป็ น แผนที่ General soils map of Thailand ขนาดมาตราส่ ว น
1:1,000,000 ในปี พ.ศ. 2522 และขนาดมาตราส่ ว น 1:500,000 ผลิ ต ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่ ง แยก
ออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
มีห น่ วยแผนที่ตามระบบอนุ กรมวิธานดิน (Soil taxonomy) โดยใช้ห น่ วยแผนที่ในระดั บกลุ่ มดิ น
(great group) และใช้ ชั้ น อนุ ภ าคดิ น (particle size class) ขยายหน่ ว ยแผนที่ อ อกเป็ น ประเภท
(phase) ตามชั้ น อนุ ภ าคดิ น ของกลุ่ ม ดิ น รวม 90 หน่ ว ยแผนที่ ซึ่ งสามารถให้ ป ระโยชน์ ในการ
แปลความหมาย เพื่อใช้วางแผนทางการเกษตรในระดับประเทศและระดับภาค และถือเป็นข้อมูล
เชิงพื้นที่แผนที่แรกของประเทศไทย
ฐานข้อมูล ชุดนี้ ได้นาไปจัดทารายงานเรื่อง “ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้าน
เกษตรกรรมของประเทศไทย” ในรายงานประจาปี 2535 ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ตระหนัก ถึง
สถานการณ์ทรัพยากรดิน เนื่องจากดินที่ใช้ทางการเกษตรในปัจจุบันและที่ยังคงสภาพเป็นป่าอยู่เป็น
ดิ น ที่ เป็ น ปั ญ หาต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ท างด้ า นเกษตร ได้ แ ก่ ดิ น เปรี้ ย วจั ด ดิ น เค็ ม ดิ น ทรายจั ด
ดินอินทรีย์ ดินตื้นที่มีกรวดลูกรังปน และดินที่พบบนพื้นที่ภูเขา เนื้อที่รวม 182 ล้านไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน,
2535)
การปรับปรุงข้อมูล ทรัพยากรดินได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือและอุปกรณ์
รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการสารวจดินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ทาให้การจัดทาข้อมูล
แผนที่ดินมีความทันสมัยและถูกต้องมากขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534 ได้มีการสารวจจาแนกและ
ท าแผนที่ ดิ น ภายใต้ โครงการการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การปลู ก พื ช เศรษฐกิจ มีก ารใช้ ภ าพถ่ าย
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ดาวเที ย มมาช่ ว ยในการแปลความหมายข้ อ มู ล แผนที่ แ ละปรับ ปรุ งฐานข้ อ มู ล ดิ น ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น
ในระดับมาตราส่วน 1:50,000 โดยมีหน่วยแผนที่เป็นกลุ่มชุดดิน (62 กลุ่ม)
ในปี พ.ศ. 2539 ได้ จั ด ท าแผนที่ ดิ น ในรู ป ดิ จิ ต อล ด้ ว ยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
(Geographic Information System: GIS) และโปรแกรมการเรีย กใช้ ป ระโยชน์ ข้ อมู ล กลุ่ ม ชุ ด ดิ น
และความเหมาะสมของดินสาหรับพืชเศรษฐกิจ หรือโปรแกรม SoilView ฐานข้อมูลนี้ได้ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ อย่างแพร่ห ลาย รวมทั้งพัฒ นาระบบเรียกใช้เพื่ อการจัดการทรัพ ยากรที่ดิน และระบบ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการเกษตรอื่ น ๆ อี ก เช่ น โปรแกรม AgZone, LandPlan, ConsPlan,
LandSuit, SoilMan ฐานข้อมูล ดิน ส าหรับ การจัด ทา Zoning การวางแผนการใช้ที่ ดิน โปรแกรม
การเรียกใช้ประโยชน์ข้อมูลกลุ่มชุดดิน และโปรแกรมดินไทยธาตุอาหารพืช เป็นต้น
ปี พ.ศ. 2544 ได้ผลิตแผนที่ศักยภาพของดินสาหรับการเกษตร โดยจัดพิมพ์แผนที่ในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ ภาค และจังหวัด พร้อมทั้งนาเสนอรายงาน เรื่อง “ศักยภาพของดินสาหรับ
การเกษตรในประเทศไทย” ประกอบด้วย 1) ดินที่มีศักยภาพต่าสาหรับการเกษตร 2) ดินที่มีศักยภาพ
ปานกลางถึงสูงสาหรับการเกษตร และ 3) พื้นที่อื่นๆ
1) ดินที่มีศักยภาพต่าสาหรับการเกษตร หมายถึง ดินมีศักยภาพต่าในการให้ผลผลิตของพืช
มักจะเป็นดินที่มีปัญหา ซึ่งหมายถึง ดินมีสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
ค่อยเหมาะสมสาหรับปลูกพืช การน ามาใช้ปลู กพืชเศรษฐกิจ จาเป็นต้องมีการจัดการดินเป็นกรณี
พิเศษกว่าดินทั่วไป จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและให้ผลผลิตดีเท่าที่ควร ซึ่งทาให้มี
การลงทุน สูงขึ้นและมักให้ผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดินที่มีปัญ หาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้าน
เกษตรกรรมของประเทศไทย จ าแนกได้ 7 ชนิ ด คื อ (1) ดิ นอิ นทรี ย์ (2) ดิ นเค็ ม (3) ดิ นเปรี้ ยวจั ด
(4) ดินค่อนข้างเป็นทราย (5) ดินทรายจัด (6) ดินตื้น และ (7) ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
2) ดิน ที่มีศักยภาพปานกลางถึงสูงสาหรับการเกษตร หมายถึง ดินมีศักยภาพในการ
ให้ผลผลิตอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง โดยทั่วไปดินมีความเหมาะสมสาหรับปลูกพืชโดยไม่จาเป็นต้องมี
การจัดการดิน เป็ นกรณีพิเศษ หรือถ้ามีการจัดการดินให้ ดีขึ้น ก็จะได้ผลผลิตสูงขึ้นคุ้มต่อการลงทุน
ดิ น ที่ มี ศั ก ยภาพปานกลางถึ ง สู ง ส าหรั บ การเกษตรของประเทศไทย จ าแนกได้ 2 ชนิ ด คื อ
(1) ดินเหนียวจัดและแตกระแหง และ (2) ดินเหนียวและดินร่วน
3) พื้นที่อื่นๆ หมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถนามาใช้ปลูกพืชได้
หรือต้องใช้เวลานานในการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อให้ สามารถนามาใช้ปลูกพืชได้เหมือนเดิม จาแนกออก
เป็น 5 กลุ่ม คือ (1) สถานที่ราชการและพื้นที่ชุมชน (2) พื้นที่อื่นๆ ได้แก่ พื้นที่หินโผล่ ที่ดินร่องลึก
ที่ดินเหมืองแร่ ฯลฯ (3) ที่ลุ่มชื้นแฉะ (4) พื้นที่น้า และ (5) พื้นที่นาเกลือและนากุ้ง
ปี พ.ศ. 2545 กรมพัฒ นาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็น
หน่วยงานรับ ผิดชอบในการควบคุม กากับ ดูแล การจัดทา การจัดเก็บ และการบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ของโครงการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี (ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลแบบจาลองระดับความ
สูงเชิงเลข (DEM) เส้นชั้นความสูง (contour) ค่าพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่งและภาพถ่ายทางอากาศ)
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเมื่ อ น ามาวิ เคราะห์ ร่ ว มกั บ เทคนิ ค การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ระยะไก ล (remote sensing)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้แบบจาลอง 3 มิติ ภาพแสงเงาภูมิประเทศ (Hill shade) จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการสารวจ จาแนก และทาแผนที่ดิน

15

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

ดังนั้น งานสารวจดินจึงได้ใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรกได้จัดทาข้อมูลแผนที่ดินประกอบรายงานสารวจดิน
เพื่ อ การเกษตรระดั บ จั ง หวั ด มาตราส่ ว น 1:25,000 มี ห น่ ว ยแผนที่ เป็ น กลุ่ ม ชุ ด ดิ น (62 กลุ่ ม )
ดาเนินการแล้วเสร็จในทุกจังหวัด และในปีงบประมาณ 2554 ได้เริ่มโครงการ “การปรับฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิ น เบื้ องต้น ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ” โดยจัดทาฐานข้อมูล ทรัพยากรดินในระดับชุดดิน
มาตราส่วน 1:25,000 ซึ่งเป็น หน่วยการจาแนกที่มีความเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ปฐพีวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งผลจากการดาเนินงานในครั้งนี้ ได้นามาใช้เป็นฐานข้อมูล
สาหรับปรับปรุงข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดิน และจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย
ในการจั ด ท าแผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรดิ น ปั ญ หาของประเทศไทยในครั้ ง นี้ ได้ ใช้
ฐานข้อมูลที่ได้จากการสารวจดินในช่วงปี พ.ศ. 2547-2554 ซึ่งได้จัดหมวดหมู่ลักษณะและสมบัติดินที่มี
ศักยภาพคล้ายคลึงกันในด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชที่ปลูกได้ 62 กลุ่มชุดดิน
โดยแบ่งตามสภาพพื้นที่ที่พบได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1) ดินบริเวณพื้นที่ราบ ราบลุ่มหรือพื้นที่น้าขัง (Lowland soils with Aquic condition)
หมายถึง ดินที่พบในบริเวณที่ราบหรือที่ราบลุ่ม มีภูมิสัณฐานแบบที่ราบตะกอนน้าพา
ลานตะพักลาน้า ที่ราบระหว่างเนินเขา หุบเขา รวมถึงพื้นที่ชะวากทะเล ซึ่งในช่วงฤดูฝนมีน้าแช่ขังแฉะ
หรื อ มี ร ะดั บ น้ าใต้ ดิ น อยู่ ใกล้ ผิ ว ดิ น เป็ น เวลานาน สภาพการระบายน้ าของดิ น มี ก ารระบายน้ า
ค่ อ นข้ างเลว เลว ไปจนถึ งเลวมาก ดิ น มี จุ ด ประสี ต ลอดหน้ า ตั ด ดิ น สี พื้ น เป็ น สี เทาหรือ เทาอ่ อ น
ที่แสดงถึงการมีน้าแช่ขังในหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัดมากไปจนถึงเป็นด่างปานกลาง
มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่าถึงสูง ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดิน
ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 57-59
2) ดินบริเวณพื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินแห้ง (Upland soils with Ustic moisture regime)
หมายถึง ดินที่พบในบริเวณพื้นที่ดอน ดินจะแห้งติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน หรือถ้าไม่
ติดต่อกัน ดินจะแห้งเกินกว่า 90 วัน ในรอบปี การเพาะปลูกพืชจะทาได้เฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นการ
ทาการเกษตรแบบอาศัยน้าฝน (rainfed agriculture) เขตดินแห้งในที่นี้ จึงหมายถึงดินในพื้นที่ส่วนใหญ่
ของประเทศ ยกเว้นบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกชุกและการกระจายตัวดี เช่น ภาคตะวันออกและภาคใต้
สภาพพื้น ที่มีตั้งแต่ราบเรี ยบ ลู กคลื่น เนินเขา จนถึงภูเขา มี ภู มิสัณ ฐานแบบที่ราบตะกอนน้าพา
ลานตะพักล าน้ า ที่ร าบระหว่างเนิ น เนิน เขา วัตถุต้น กาเนิดดินมี หลายประเภท ทั้งจากตะกอนน้ า
และการผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก จากหินชนิดต่างๆ มีระดับน้าใต้ดิน
อยู่ลึกกว่า 2 เมตร สภาพการระบายน้าของดินมีการระบายน้าดีปานกลาง ดี ไปจนถึงดีมากเกินไป
ดินมีสีดา น้าตาล เหลือง แดง ขาว และอาจพบจุดประสีเล็กน้อย ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัด
จนถึงเป็นด่างปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่าถึงสูง ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิด
ของวัตถุต้นกาเนิดดิน 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) ดินบริเวณพื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้น (Upland soils with Udic moisture regime)
หมายถึง ดินที่พบในบริเวณพื้นที่ดอน ดินจะไม่แห้งยาวนานรวมแล้วไม่เกินกว่า 90 วัน
ในรอบปี ส่วนใหญ่จึงเป็นบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ ที่มีฝนตกชุก มีการกระจายของฝนดี
สภาพพื้ น ที่ มีตั้ งแต่ร าบเรี ย บ ลู ก คลื่ น เนิ น เขา จนถึ งภู เขา มีภู มิสั ณ ฐานแบบที่ ราบตะกอนน้าพา
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ลานตะพักลาน้า ที่ราบระหว่างเนิน เนินเขา วัตถุต้นกาเนิดดินมี หลายประเภท ทั้งจากตะกอนน้าและ
การผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก จากหินชนิดต่างๆ มีระดับน้าใต้ดินอยู่
ลึกกว่า 2 เมตร สภาพการระบายน้าของดินมีการระบายน้าดีปานกลาง ดี ไปจนถึงดีมากเกินไป ดินมีสี
เทา น้าตาล เหลือง แดง อาจพบจุดประสีเล็กน้อย ค่าปฏิกิริยาดิน มีตั้งแต่เป็นกรดจัดจนถึงเป็นกลาง
มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับค่อนข้างต่า ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดิน
ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 26 27 32 34 39 42 43 45 50 51 และ 53
4) ดินบริเวณที่มีความลาดชันสูง
ส่ ว นใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ภู เขาและเทื อกเขาซึ่ งมี ค วามลาดชั น มากกว่า 35 เปอร์เซ็ น ต์
ดิ น ที่ พ บบริ เวณดั ง กล่ า วมี ทั้ ง ดิ น ลึ ก และดิ น ตื้ น ลั ก ษณะของเนื้ อ ดิ น และความอุ ด มสมบู ร ณ์
ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหิ นต้นกาเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหินหรือ
พื้นโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
หรือป่าดงดิบชื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62
2.1.2 ความเหมาะสมของดิน (soil suitability) สาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
การประเมินความเหมาะสมของดิน ระยะเริ่มแรกเป็นการจัดทาข้อมูลความเหมาะสมของ
ที่ ดิ น ตามชั้ น สมรรถนะในการเกษตร พ.ศ. 2514 โดยใช้ ฐ านข้ อ มู ล แผนที่ ดิ น “The Kingdom of
Thailand General Soil Map” มาตราส่ ว น 1:1,250,000 ซึ่ ง มี ห น่ ว ยจ าแนกดิ น ระบบประจ าชาติ
(National Soil Classification System) ได้ แบ่ งหน่ ว ยแผนที่ต ามความสามารถในการเพาะปลู ก พื ช

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 ที่กรุ งเทพฯ ปี พ.ศ. 2545 ได้ มีการนาเสนอข้อ มูล ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลู กพื ช
โดยใช้ข้อมูลที่มาจากสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ สัณฐานวิทยา ลักษณะและสมบัติทางด้านกายภาพ
เคมี แร่วิทยา และระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ร่วมกับแผนที่ General Soils Map of Thailand
มาตราส่วน 1:1,200,000 ที่มีฐานข้อมูลทรัพยากรดินจากแผนที่ดินมาตราส่วน 1:100,000 พบว่า
พื้นที่ร้อยละ 53 มีความเหมาะสมสาหรับทาการเกษตร ประกอบด้วย 1) มีความเหมาะสมสาหรับ
ทานาร้อยละ 26 2) เหมาะสมสาหรับพืชไร่ทั่วๆ ไปร้อยละ 21 3) เหมาะสมสาหรับไม้ยืนต้นในเขตฝนตกชุก
ร้อยละ 5 4) พื้นที่โดยทั่วไปที่ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชต่างๆ แต่อาจนามาใช้สาหรับการปลูกพืช
บางอย่ างได้ เมื่อมีมาตรการที่เหมาะสมร้อยละ 15 และ 5) พื้นที่ที่ควรสงวนเป็นป่าต้นน้าลาธาร
บริเวณพื้นที่ภูเขาสูงชันร้อยละ 31
ในปี พ.ศ. 2558 กรมพัฒ นาที่ดินได้จาแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ
โดยใช้เกณฑ์การจาแนกตามคู่มือการจาแนกความเหมาะสมของดินสาหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
เอกสารวิชาการ เล่มที่ 453 กองสารวจดิน กรมพัฒ นาที่ดิน ซึ่งจะจาแนกความเหมาะสมได้ 5 ชั้น
ประกอบด้วย
- ชั้นความเหมาะสมที่ 1 เป็นชั้นที่ดินมีความเหมาะสมดีมาก (soil very well suited)
- ชั้นความเหมาะสมที่ 2 เป็นชั้นที่ดินมีความเหมาะสมดี (soil well suited)
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ปลูกระหว่างแถวไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ได้แก่ สับปะรด ซึ่งจะปลูกระหว่างแถวยางพาราที่มีอ ายุยังน้อย
สาหรับไม้ผลและไม้ยื นต้นที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลางสาด ลองกอง มะพร้าว ยางพารา และปาล์มน้ามัน เป็นต้น
สาหรับความเหมาะสมของดินสาหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ดินเขตดินแห้งและเขต
ดินชื้น สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1) ดินดอนเขตแห้งแล้งที่โดยทั่วไปเหมาะสาหรับพืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น
ดินในบริเวณนี้เป็นดินลึกปานกลางถึงดินลึกมาก มีกลุ่มเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือ
ดิน เหนี ย ว สี แดง สี น้ าตาล หรื อสี เหลื อง ดิ น มี การระบายน้ าดีถึ งดี ป านกลาง ดิ น เป็ น กรดถึ งด่ าง
ปานกลาง ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึก พื้นที่ที่มีความลาดชันอาจมีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของดิน
ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่าเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่นี้เหมาะสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชไร่
ไม้ผล และไม้ยืนต้น โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่มากที่สุด และภาคใต้มีเนื้อที่น้อยที่สุด
2.2) ดินดอนในเขตดินแห้งที่โดยทั่วไปไม่ค่อยเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล
และไม้ยืนต้น
ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินปัญหา เช่น ดินทราย และดินตื้น พื้นที่นี้หากนามาใช้
ต้องมีการจัดการดินที่ดีเป็นพิเศษ ถ้าหากไม่ต้องมีการจัดการมาก ควรเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับ
สภาพดิ น เช่ น ใช้ ท าทุ่ ง หญ้ าเลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ ปลู ก ไม้ โ ตเร็ ว ชนิ ด ต่ า งๆ เป็ น ต้ น ซึ่ งดิ น นี้ จ ะไม่ ค่ อ ย
เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุด และภาคตะวันออก
พบน้อยที่สุด
2.3) ดินดอนในเขตดินชื้นที่โดยทั่วไปเหมาะสาหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น
ลักษณะดินโดยทั่วๆ ไปคล้ายกับดินในเขตดินแห้ง แต่ดินมีความชื้นสูงและอยู่
เป็นระยะเวลานานกว่า โดยทั่วๆ ไปเฉลี่ยแล้วดินจะมีความชื้นไม่น้อยกว่า 6 เดือนในรอบปี การปลูก
พืชไร่ควรเลือกชนิดพืชให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ มิฉะนั้นผลผลิตจะเสี ยหายเนื่องจากปริมาณและ
การแพร่กระจายของฝน สาหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่ปลูกได้ดี ได้แก่ เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด
มังคุด ยางพารา และปาล์มน้ามัน เป็นต้น ซึ่งดินนี้เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชต่างๆ โดยภาคใต้มีเนื้อ
ที่มากที่สุด และภาคกลางมีเนื้อที่น้อยที่สุด
2.4) ดินดอนในเขตดินชื้นที่โดยทั่วไปไม่ค่อยเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล
และไม้ยืนต้น
ดินที่พบในบริเวณเหล่านี้จัดเป็นดินปัญหา ได้แก่ ดินทรายและดินตื้น ถ้าจะใช้
ประโยชน์ ต้องมีการจัดการดินที่ดีเป็นพิเศษ ซึ่งดินนี้ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และ
ไม้ยืนต้น โดยภาคใต้มีเนื้อที่มากที่สุด และภาคกลางมีเนื้อที่น้อยที่สุด

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

19

20

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

20

- มันสาปะหลัง มีเนื้อที่ประมาณ 14.38 ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่
เพาะปลูกมากที่สุด แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี รองลงมา
ได้แก่ ภาคเหนือ แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ และใน
ภาคตะวันออก แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
- ข้าวโพด มีเนื้อที่ประมาณ 7.80 ล้านไร่ โดยภาคเหนือมีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด
แห ล่ ง เพ าะป ลู กที่ ส าคั ญ คื อ จั ง ห วั ด เพ ช รบู รณ์ เชี ย งราย และน่ าน รองลงม าได้ แ ก่
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แหล่ ง เพาะปลู ก ที่ ส าคั ญ คื อ จั ง หวั ด เลย ชั ย ภู มิ และนครราชสี ม า
และในภาคกลาง แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดสระบุรี กาญจนบุรี และลพบุรี
(3) พื้นที่ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 42,868,837 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.37 ของเนื้อที่ประเทศ
ภาคใต้ เ ป็ น ภาคที่ มี เ นื้ อ ที่ ไ ม้ ยื น ต้ น มากที่ สุ ด จ านวน 22,727,585 ไร่ รองลงมาได้ แ ก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 9,834,459 ไร่ และภาคกลางเป็นภาคที่มีเนื้อที่ไม้ยืนต้นน้อยที่สุด มีเนื้อที่
1,777,274 ไร่ โดยมีไม้ยืนต้นที่สาคัญ ดังนี้
- ยางพารา มีเนื้อที่ป ระมาณ 30.44 ล้านไร่ โดยภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด
แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช รองลงมาได้แก่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี และเลย และในภาค
ตะวันออก แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดระยอง จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
- ปาล์มน้ามัน มีเนื้อที่ประมาณ 6.19 ล้านไร่ โดยภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด
แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และกระบี่ รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออก
แหล่งเพาะปลู กที่สาคัญ คือ จังหวัดชลบุรี ตราด และระยอง และในภาคกลาง แหล่ งเพาะปลูกที่
สาคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี
- ยูคาลิป ตัส มีเนื้ อที่ประมาณ 3.93 ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่
เพาะปลูกมากที่สุด แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และบุรีรัมย์ รองลงมา
ได้แก่ ภาคตะวันออก แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา และใน
ภาคกลาง แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
(4) พื้ น ที่ ไม้ ผ ล มี เนื้ อ ที่ 10,298,430 ไร่ หรือ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.21 ของเนื้ อ ที่ ป ระเทศ
ภาคเหนือเป็นภาคที่ มีเนื้อที่ไม้ผลมากที่สุด จานวน 3,455,511 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ มีเนื้อที่
2,061,557 ไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มี เนื้อที่ไม้ผลน้อยที่สุด มีเนื้อที่ 966,435 ไร่
โดยมีไม้ผลที่สาคัญ ดังนี้
- ไม้ผลผสม มีเนื้ อที่ป ระมาณ 2.90 ล้านไร่ โดยภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลู กมากที่สุ ด
แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดชุ มพร นราธิวาส และยะลา รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง แหล่ง
เพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร และในภาคเหนือ แหล่งเพาะปลูก
ที่สาคัญ คือ จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่ และตาก
- ล าไย มี เนื้ อที่ ป ระมาณ 1.86 ล้ านไร่ โดยภาคเหนือ มี เนื้ อ ที่ เพาะปลู กมากที่ สุ ด
แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน และเชียงราย รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออก
แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี และสระแก้ว และในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่ง
เพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดเลย
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- มะพร้าว มีเนื้อที่ประมาณ 1.25 ล้านไร่ โดยภาคกลาง มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด
แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และสมุทรสงคราม รองลงมาได้แก่ภาคใต้
แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร และในภาคตะวันออก
คือ จังหวัดชลบุรี ตราด และระยอง
(5) พื้ น ที่ พื ช ไร่ ห มุ น เวีย น มี เนื้ อ ที่ 4,333,190 ไร่ หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 1.35 ของเนื้ อ ที่
ประเทศ โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ กะหล่าปลี บนที่สูง ซึ่งจะมีการพัก
แปลงปลู ก ไว้ 3-6 ปี เพื่ อ ให้ พื้ น ดิ น ฟื้ น ตั ว ตามธรรมชาติ จึ งจะย้ อ นกลั บ มาท าการเพาะปลู ก ใหม่
ภาคเหนื อ เป็ น ภาคที่ มี การปลู กพื ช ไร่ห มุ น เวียนมากที่ สุ ด มี เนื้ อที่ 4,328,655 ไร่ รองลงมาได้แ ก่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 4,427 ไร่ และภาคกลาง มีเนื้อที่ 108 ไร่
(6) พื้ น ที่ ส ถานที่ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า มี เนื้ อ ที่ 2,680,772 ไร่ หรือ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.84
ของเนื้อที่ประเทศ ภาคกลางเป็นภาคที่ มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ามากที่สุด มีเนื้อที่ 1,193,033 ไร่
รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออก มีเนื้อที่ 789,431 ไร่ และภาคเหนือเป็นภาคที่มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
น้อยที่สุด มีเนื้อที่ 82,898 ไร่
(7) พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ พืชสวน ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้า และพื้นที่
เกษตรผสมผสาน มีเนื้อที่ 1,916,371 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 ของเนื้อที่ประเทศ ภาคกลางเป็นภาค
ที่มีพื้ นที่ เกษตรกรรมอื่นๆ มากที่ สุ ด มีเนื้ อที่ 740,683 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
มีเนื้อที่ 552,290 ไร่ และภาคใต้เป็นภาคที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ น้อยที่สุด มีเนื้อที่ 33,610 ไร่
3) พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้ เป็นประเภทการใช้ที่ดินที่มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 2 โดยจากการสารวจ พ.ศ. 2558
– 2559 พบว่า มี เนื้ อที่ 105,846,356 ไร่ หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.00 ของเนื้ อที่ ประเทศ ในภาคเหนื อมี
พื้ น ที่ ป่ าไม้ ม ากที่ สุ ด จ านวน 55,540,824 ไร่ รองลงมาได้ แ ก่ ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ มี เ นื้ อ ที่
18,467,743 ไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุด มีเนื้อที่ 4,856,741 ไร่
4) พื้นที่แหล่งน้า
พื้นที่แหล่งน้า มีเนื้อที่ 9,181,526 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของเนื้อที่ประเทศ พบว่าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่แหล่งน้ามากที่สุด มีเนื้อที่ 3,685,570 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ มีเนื้อที่
1,787,301 ไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่แหล่งน้าน้อยที่สุด มีเนื้อที่ 609,751 ไร่
5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่เบ็ดเตล็ด หมายถึง ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ไม้ละเมาะ เหมือง ที่ทิ้งขยะ นาเกลือ หาดทราย
และพื้ น ที่ ถม มี เนื้ อ ที่ 10,060,832 ไร่ หรือคิ ดเป็ น ร้อ ยละ 3.13 ของเนื้ อ ที่ ป ระเทศ พบว่าในภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อมีพื้ น ที่เบ็ ดเตล็ ดมากที่ สุด มีเนื้อที่ 4,762,649 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนื อ
มีเนื้อที่ 1,639,551 ไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่เบ็ดเตล็ดน้อยที่สุด มีเนื้อที่ 847,524 ไร่
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พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม
นาร้าง
นา
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
ไม้ผล
พืชไร่หมุนเวียน
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อื่นๆ (พืชสวน, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, พืชน้า)
พื้นที่ป่าไม้
ป่าสมบูรณ์
ป่ารอสภาพฟื้นฟู
พื้นที่แหล่งน้า
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่ทิ้งร้าง
พื้นที่ลุ่ม
อื่นๆ (เหมืองแร่, บ่อลูกรัง, บ่อทราย)
รวม

ประเภทการใช้ที่ดิน
5,737,864
72,880,137
372,095
43,939,799
17,063,771
9,834,459
966,435
4,427
146,861
552,290
18,467,743
14,920,735
3,547,008
3,685,570
4,762,649
3,514,349
760,541
487,759
105,533,963

4,109,747
43,108,066
77,472
16,987,130
14,299,652
3,416,986
3,455,511
4,328,655
82,898
459,762
55,540,824
53,270,089
2,270,735
1,629,492
1,639,551
1,220,616
203,235
215,700
106,027,680

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตารางที่ 1 การใช้ที่ดินของประเทศไทยรายภาค พ.ศ. 2558-2559

43,450,440

294,543

194,829

1,142,114

1,631,486

1,469,412

351,918

14,282,211

14,634,129

740,683

1,193,033

108

21,487,812

97,546

109,276

640,702

847,524

609,751

241,675

4,615,066

4,856,741

130,026

789,431

-

1,862,516

5,112,533

2,747,765

2,648,354

101,663

13,392,288

1,781,508

44,196,992

170,246

238,516

770,860

1,179,622

1,787,301

783,271

11,563,648

12,346,919

33,610

468,549

-

2,061,557

22,727,585

27,388

1,299,644

349,550

26,967,883

1,915,267

ภาคใต้

320,696,887

1,265,794

1,506,397

7,288,641

10,060,832

9,181,526

7,194,607

98,651,749

105,846,356

1,916,371

2,680,772

4,333,190

10,298,430

42,868,837

41,223,678

73,334,825

1,033,086

177,689,189

17,918,984

รวม

100

0.39

0.47

2.27

3.13

2.86

2.24

30.76

33

0.6

0.84

1.35

3.21

13.37

12.86

22.87

0.32

55.42

5.59

ร้อยละของเนื้อที่
ประเทศ
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1,952,411

1,777,274

7,085,102

8,459,898

132,306

21,340,815

4,374,598

ภาคตะวันออก

เนื้อที่ (ไร่)
ภาคกลาง

23

22
23
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ภาพที่ 3 สภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
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2.2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน
จากการจัดทาแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในช่วง พ.ศ. 2549-2559 ซึ่งแผนที่
สภาพการใช้ที่ดิน ใน พ.ศ. 2549 ได้จั ดทาจากข้อมูล ภาพออร์โธสีเชิงเลขของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นแผนที่ฐานร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง เช่ น ดาวเทียมไทยโชติ ดาวเทียม
สปอต (SPOT) จากสานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และข้อมูลจาก
ดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น LANDSAT 8 ระบบโอเพอร์เรชันแนล แลน อิมเมเจอร์
(LANDSAT8 Operational Land Imager : OLI) มาช่วยทาการปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของ
ประเทศมาตราส่วน 1:25,000 โดยชุดแรกใช้เวลาดาเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2549-2550) หลังจากนั้นมี
การปรับปรุงเป็นช่วงเวลา เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของประเทศไทย อีกจานวน 3
ชุดข้อมูล คือ พ.ศ. 2551-2552 พ.ศ. 2553-2556 และ พ.ศ. 2558-2559 (ภาพที่ 4 และตารางที่ 2)
180,000,000
160,000,000

เนื้อที่ (ไร่)

140,000,000
120,000,000
100,000,000

ปี 49-50

80,000,000

ปี 51-52

60,000,000

ปี 53-56

40,000,000

ปี 58-59

20,000,000
-

ประเภทการใช้ที่ดิน

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย

ปี 49-50
14,842,513
168,887,202
79,469,819
39,992,291
29,837,842
12,773,584
2,818,185
2,677,627

เนื้อที่ (ไร่)
ปี 51-52
ปี 53-56
ปี 58-59
15,111,800 16,521,933 17,918,984
171,585,556 174,306,042 177,689,189
79,960,276 77,107,350 74,367,911
38,679,371 40,712,712 41,223,678
32,464,276 36,432,545 42,868,837
12,526,963 11,225,594 10,298,430
3,607,916
4,040,856
4,333,190
2,694,372
2,904,827
2,680,772

เพิ่ม-ลด (%)
ปี 49-50/53-56
+11.31
+3.21
-2.97
+1.80
+22.10
-12.12
+43.39
+8.49
+42.82
-7.01
+13.23
+0.81
-

เพิ่ม-ลด (%)
ปี 49-50/51-52
+1.81
+1.60
+0.62
-3.28
+8.80
-1.93
+28.02
+0.63
+25.38
-3.69
+11.08
+4.21
-

ที่มา: คานวณด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และทาการถ่วงน้าหนักกับเนื้อที่ (ไร่) จากกรมการปกครองรายจังหวัด

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่นา
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
ไม้ผล
พืชไร่หมุนเวียน
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อื่ น ๆ (พื ช สวน, ทุ่ ง หญ้ า เลี้ ย ง
1,317,854
1,652,382
1,882,158
1,916,371
สัตว์, พืชน้า)
117,502,287 113,170,136 109,260,949 105,846,356
พื้นที่ป่าไม้
7,933,415
8,812,352
8,982,751
9,181,526
พื้นที่แหล่งน้้า
11,531,470 12,017,043 11,625,212 10,060,832
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
320,696,887 320,696,887 320,696,887 320,696,887
รวม

ประเภทการใช้ที่ดิน

-9.92
+15.73
-12.75
-

+45.42

เพิ่ม-ลด (%)
ปี 49-50/58-59
+20.03
+5.21
-6.42
+3.08
+43.67
-19.38
+53.76
+0.12

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

25

-11,655,931
+1,248,111
-1,470,638
-

+598,517

การเปลี่ยนแปลง (ไร่)
ปี 49-50/58-59
+3,076,471
+8,801,987
-5,101,908
+1,231,387
+13,030,995
-2,475,154
+1,515,005
+3,145
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การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินเมื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2549-2550
และ ปี พ.ศ. 2558-2559 โดยเมื่อพิจารณาพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินมีดังนี้
1) พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ งปลู ก สร้าง มี พื้ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น 3.08 ล้ านไร่ หรือ เพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 20.73
โดยพบว่าภาคกลางเป็ น ภูมิภ าคที่มีเนื้ อที่เพิ่มมากขึ้นมากที่สุด แต่ในภาคตะวันออกแม้จะมีเนื้อที่
เพิ่มขึ้นน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างของภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2549
พบว่ ามี พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ งปลู ก สร้ างเพิ่ ม มากขึ้ น เป็ น อั น ดั บ สองรองจากภาคกลาง เนื่ อ งมาจาก
การขยายตัวของที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม
2) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 8.80 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21 ของ
เนื้อที่เดิม โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแบบต่างๆ พบว่า
(1) พื้น ที่ น าข้าว รวมทั้งนาร้างและนาข้าว มีเนื้อที่ล ดลง ประมาณ 5.10 ล้ านไร่ หรือ
ลดลงร้อยละ 6.42 ของเนื้อที่เดิม โดยพบว่าพื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ. 2549-2550 มีการเปลี่ยนแปลง
เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ในปี พ.ศ. 2558-2559 เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสาปะหลัง รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเป็น
พื้นที่ไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ามัน ยางพารา และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ตามลาดับ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค
พบว่ า ภาคใต้ พื้ น ที่ น าข้ า วลดลงมากที่ สุ ด โดยเปลี่ ย นไปเป็ น พื้ น ที่ ไ ม้ ยื น ต้ น รองลงมาไ ด้ แ ก่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าพื้นที่นาข้าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพืชไร่ ไม้ยืนต้น และพื้นที่เบ็ดเตล็ด
ในขณะที่ ภ าคกลางพบว่าพื้ น ที่ น าข้ าวมีก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ น พื ช ไร่ พื้ น ที่ ชุมชนและสิ่ งปลู กสร้าง
และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ภาคตะวันออก พื้นที่นาข้าวเปลี่ยนไปเป็นไม้ยืนต้น พืชไร่ และสถานที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้า ภาคเหนือ พื้นที่นาข้าวเปลี่ยนไปเป็นพืชไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ด
(2) พื้นที่พืชไร่ ในภาพรวมมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.23 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
3.08 ของเนื้ อ ที่เดิม โดยพบว่า เปลี่ ย นแปลงมาจากพื้ น ที่น าข้ าวในปี พ.ศ. 2549-2550 มากที่ สุ ด
รองลงมาได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน และยูคาลิปตัส ตามลาดับ
เนื่องมาจากการปลูกทดแทนไม้ยืนต้นที่ถูกตัด หรือหมดอายุการใช้งาน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค
พบว่าพื้นที่ภาคเหนือมีพื้นที่พืชไร่เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นมาจากพื้นที่ป่าไม้ พื้ นที่นาข้าว และ
พื้นที่ไร่หมุนเวียน พื้นที่ภาคกลางมีพื้นที่พืชไร่เพิ่มขึ้นรองลงมา โดยเพิ่มมาจากพื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ.
2549-2550 มากที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่ พื้ น ที่ เบ็ ด เตล็ ด และพื้ น ที่ ป่ า ตามล าดั บ ส าหรั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้มีพื้นที่พืชไร่ลดลง
(3) พื้นที่ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นประมาณ 13.03 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.67 ของ
เนื้อที่เดิม โดยพบว่าเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่พืชไร่มากที่สุด รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่นา
ข้ า ว และพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ นปี พ.ศ. 2549-2550 ตามล าดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายภาคพบว่ า ภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนื อมีพื้น ที่เพิ่มมากขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มมาจากพื้นที่พื ชไร่ รองลงมาได้แก่พื้น ที่
นาข้าว และพื้ น ที่ ป่ าไม้ ในปี พ.ศ. 2549-2550 ตามล าดั บ รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ มี พื้ นที่ ไม้ ยืนต้ น
เพิ่มขึ้นเป็นอันดับสอง โดยเพิ่มขึ้นมาจากพื้นที่นาข้าว พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 25492550 ตามลาดับ ภาคเหนือ พื้นที่ไม้ยืนต้นเพิ่มมาจากพื้นที่พืชไร่ พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดในปี
พ.ศ. 2549-2550 ตามลาดับ ภาคตะวันออก พื้นที่ไม้ยืนต้น เพิ่มมาจากพื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไม้ผล และ
พื้นที่นาข้าวในปี พ.ศ. 2549-2550 ตามลาดับ ในขณะที่ภาคกลางเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด โดยเพิ่มมาจาก
พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไม้ผล และพื้นที่เบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 2549-2550 ตามลาดับ
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ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน
1) ปั จ จั ย ทางกายภาพ เช่ น ลั กษณะดิ น ภู มิ ป ระเทศ โครงการชลประทาน ที่ ตั้ งโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือแหล่งรับซื้อเป็นต้น โดยพบว่าปัจจัยทางกายภาพจะเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการ
ใช้ที่ดินในประเภทต่างๆ เช่น ในพื้นที่ราบลุ่ม มีน้าท่วมขังในฤดูฝน มักจะมีการใช้ที่ดินเป็นนาข้าว
ในขณะที่พื้นที่ดินดอน จะมีการใช้ที่ดินหลากหลายประเภทกว่า หรือในพื้นที่มีเขตชลประทานทาให้มี
ปริมาณน้าเพิ่มมากขึ้น หรือสามารถมีระยะเวลาการใช้ น้าเพิ่มมากขึ้น ทาให้สามารถผลิตพืชได้เพิ่ม
มากขึ้น หรือสามารถเลือกชนิดพืชได้มากขึ้น ในกรณีพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตเกษตรกรรม ก็มักจะมีการใช้พื้นที่เพื่อผลิตผลผลิตเพื่อป้อนโรงงานหรือแหล่งรับซื้อ เป็นต้น
2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น จานวนประชากร นโยบายการส่งเสริมของรัฐ ราคา
ผลผลิต และสภาวะตลาดภายในและนอกประเทศ โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมหลักที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน คือ นโยบายการส่งเสริมของรัฐ ราคาผลผลิต และสภาวะตลาดภายใน
และนอกประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จ านวนประชากร จากข้ อ มู ล ของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ (2561) พบว่ าจ านวน
ประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 63.04 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 65.93 ล้านคน ในปี พ.ศ.
2559 ทาให้มีการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวั นออก ซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรมากกว่าภาคอื่นๆ รวมทั้งการขยาย
พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่ทากินและรายได้ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
(2) นโยบายการส่ งเสริมของรัฐ เช่น แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ถือ เป็น
แผนปฏิบัติการฯ ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศของภาครัฐ เนื่องจากต้องมีการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงทาให้เกิดโครงการ
พั ฒ นาต่ า งๆ ขึ้ น มากมาย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด ารงชี วิ ต ของประชาชน และการใช้ ที่ ดิ น
ภายในประเทศ
(2.1) โครงการส่ งเสริ ม พื ช พลั งงานทดแทน ท าให้ มี ก ารขยายพื้ น ที่ ป ลู ก ส าหรั บ
มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน เพื่อป้อนโรงงานผลิตเอทานอล รวมถึงปาล์มน้ามันเพื่อผลิตไบโอดีเซล ส่งผลให้
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ผลิตมันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน
และปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้น
(2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2554) เน้นด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิจ และสั งคม เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเข้าสู่ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ ง จะมี ก ารสร้ า งระบบ
สาธารณูปโภค ระบบขนส่งต่างๆ เช่น ถนน และรถไฟความเร็วสูง จึงส่งผลให้มีการขยายตัวของชุมชุน
ตามแนวถนน และเส้นทางคมนาคมที่มีเพิ่มขึ้น
(2.3) โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่แห่งใหม่ เป้าหมาย 1,000,000 ไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือ
300,000 ไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 700,000 ไร่ (สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง, 2546)
จึงทาให้พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในระหว่างช่วงปี
พ.ศ. 2550-2552
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(2.4) โครงการประกัน ราคา และโครงการรับจานาผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง
มาตรการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
จาหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการผลิตสินค้า
เกษตรชนิ ด นั้ น ๆ ดี ก ว่ า การน าไปจ าหน่ า ยโดยตรง ซึ่ ง สามารถลดความเสี่ ย งจากการผลิ ต ทาง
การเกษตรให้กับเกษตรกร จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรตัดสินใจผลิตพืชอยู่ในโครงการรับประกันราคา
หรือรับจานาเพิ่มขึ้นได้
(3) แนวโน้ ม ของราคา และสภาวะตลาดภายในและต่ า งประเทศ พบว่ าเมื่ อ มี ค วาม
ต้อ งการผลผลิ ตในตลาดทั้ งภายในประเทศและต่ างประเทศ จะส่ งผลให้ ราคาของผลผลิ ต สู งขึ้ น
เกษตรกรจึงตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบได้มากในกรณีของพืชไร่อายุสั้น เช่น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง และอ้อย เนื่องจากมีความต้องการปัจจัยทางกายภาพคล้ายคลึงกัน
ทาให้สามารถสลับเปลี่ยนชนิดพืชได้
2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
จากการจ าแนกกลุ่ ม ชุ ด ดิ น ทั้ ง 62 กลุ่ ม นั้ น สามารถจ าแนกออกเป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) ได้แก่ กลุ่มชุดดินในพื้นที่ราบลุ่ม และกลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน ซึ่งการใช้ที่ดิน
เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ จะมีความสัมพันธ์กับสมบัติของดิน โดยเมื่อทาการซ้อนทับข้อมูลแผนที่กลุ่ม
ชุดดินกับแผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2558-2559 พบว่ามีการใช้ที่ดินตามกลุ่มชุดดินดังนี้
1) กลุ่มชุดดินในพื้นที่ราบลุ่ม คือ ดินที่พบในบริเวณพื้นที่ลุ่ม การระบายน้าของดินไม่ดี มักมี
น้าแช่ขังในฤดูฝน จึงไม่เหมาะสาหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1-25 และ
57-59 จึ งมีการใช้ที่ดิน ส่ วนใหญ่ เป็นพื้ นที่นา ร้อยละ 64.42 ของเนื้อที่ กลุ่มชุดดินในพื้ นที่ ราบลุ่ ม
รองลงมาพบว่ามีการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ 6.45 ของเนื้อที่กลุ่มชุดดินในพื้นที่ราบลุ่ม
โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นในกลุ่มชุดดินในพื้นที่ราบลุ่มมากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ที่ปลูก
คือ ปาล์มน้ ามัน โดยเปลี่ยนมาจากพื้นที่นาในที่ราบลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ที่ดินเป็น พื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูก สร้างในกลุ่มชุดดินในพื้นที่ ราบลุ่ม มีเนื้อที่เป็นอันดับ 3 หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 5.97
ของเนื้ อที่ กลุ่มชุดดิน ในพื้น ที่ ราบลุ่ม โดยพบว่าบริเวณภาคกลางมีพื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลู กสร้างใน
กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ในพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากชุ ม ชนในสมั ย โบราณนิ ย มสร้ า งบริ เวณที่ ร าบลุ่ ม
ริมแม่น้า เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ และยังสะดวกต่อการคมนาคมที่ใช้แม่น้าเป็นเส้นทางหลัก
ต่อมามีการสร้างถนนขึ้นมาทดแทน แต่ก็ยังใช้สาหรับเชื่อมต่อบริเวณชุมชนอยู่ จึงมีการปรับเปลี่ยน
การคมนาคมหลักจากทางน้ามาเป็นทางบก โดยการขยายตัวของชุมชนในยุคใหม่จึงขยายตัวไปตาม
ถนนทดแทนพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้า
2) กลุ่ มชุ ดดิ น ในพื้ น ที่ ดอน คือ ดิ นที่ ไม่มี น้ าแช่ ขังพบบริเวณที่ เป็นเนิ น มี การระบายน้ าดี
สภาพพื้ น ที่ อ าจเป็ น พื้ น ที่ ราบเรี ยบ เป็ น ลู ก คลื่ น หรื อ เนิ น เขา ใช้ ป ลู กพื ช ไร่ ไม้ ผ ล และไม้ ยื น ต้ น
ซึ่งต้องการน้าน้อย ไม่มีน้าแช่ขัง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่
(1) ดินในพื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 27 32 34 39 42 43 45
50 51 และ 53 ซึ่งพบในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เนื่องจากเป็นกลุ่มชุดดินในพื้นที่ดินดอน
กักเก็บน้าได้น้อย อาจจะมีปัญหาขาดแคลนน้าได้ในฤดูแล้ง แต่ก็ยังมีความชื้นในดินที่พอเหมาะสาหรับ
ปลู กพื ชที่ ต้ องการความชื้ น ได้ เช่ น ไม้ ผล หรื อไม้ ยื นต้ น โดยมี การใช้ ที่ ดิ นเป็ นพื้ นที่ ปลู กไม้ ยื นต้ น
มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 73.68 ของเนื้ อ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ด อนที่ อ ยู่ ในเขตดิ น ชื้ น ทั้ งหมด ซึ่ งมี พื้ น ที่ ในภาค
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2.3 ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย
2.3.1 สถานการณ์ปัญหาระดับโลกที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย
1) สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่สาคัญ ในช่วง พ.ศ. 2558-2559 ยังเป็นปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและน้า แหล่งที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศ โดยสามารถสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สาคัญใน
ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ได้ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
(1) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและสภาวะโลกร้ อ น คณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel Climate Change:
IPCC) ได้สั งเคราะห์ แ ละประมวลสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ พบว่า แนวโน้ ม
อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกระหว่าง ค.ศ. 1850-2012 เพิ่มขึ้น 0.85 องศาเซลเซียส เนื่องจากอิทธิพลของ
ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติต่างๆ ปริมาณน้าฝนในเขตอบอุ่น ของซีกโลกเหนือหลั งปี ค.ศ. 1901
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น อย่างชัดเจน การเพิ่ มขึ้นของเหตุการณ์ ส ภาวะอากาศรุนแรงหลั งปี ค.ศ. 1950
มีจานวนวันและคืนที่หนาวลดลง ขณะที่จานวนวันและคืนที่ร้อนเพิ่มขึ้นทั่วโลก ปรากฏการณ์คลื่น
ความร้อนเพิ่มขึ้นในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และจานวนวันฝนตก และความถี่ของ
การเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรป การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าทะเล
พบว่ามีการเพิ่ มขึ้น ของระดับ น้ าทะเลระหว่าง ค.ศ. 1901-2010 มีอัตราการเพิ่ มขึ้น ของค่าเฉลี่ ย
ระดับน้ าทะเลโลกเท่ากับ 0.19 เนื่องจากพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90
ถูกกักเก็บไว้ในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงของมวลน้าแข็งทั่วโลกลดลงอย่างชัดเจน การปกคลุมของ
หิมะช่วงฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือ และทวีปอาร์กติกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับปริมาณ
การปล่ อยก๊าซเรือนกระจก พบว่าใน พ.ศ. 2557 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของโลก
เท่ากับ 35.70 พันล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับ พ.ศ.
2556 โดยประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 4 อันดับแรกของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น (ร้อ ยละ 30) สหรัฐ อเมริกา (ร้อยละ 15) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 10) และประเทศ
อินเดีย (ร้อยละ 6.50) ทั้งนี้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั่วโลกในปัจจุบันลดลงจากเมื่อ 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 ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุหลักของการ
ลดลงของอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาจากอัตราการเติบโตของการใช้ พลังงานที่ลดลง และ
สัดส่วนการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่อง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายไปทั่วโลก ส่งผลให้มีการประชุมภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change: UNFCCC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน
(2) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากการรายงานของสานักงานว่าด้ วยกลยุทธ์ระหว่าง
ประเทศเพื่ อ การลดภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง สหประชาชาติ (United Nations International Strategy for
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Disaster Reduction: UNISDR) ใน ค.ศ. 2015 พบว่าในรอบ 10 ปี ที่ ผ่ านมา (ค.ศ. 2005-2015)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
ของประชาชนที่อาศัยในหลายภูมิภาค โดยมีจานวนมากกว่า 7 แสนคนที่ต้องเสียชีวิตจากผลกระทบ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในขณะที่ 1.5 ล้านคน ได้รับบาดเจ็บ ประมาณ 23 ล้านคน ต้องสูญเสียที่
อยู่ อ าศั ย และอี ก กว่า 1.5 ล้ านคน ที่ ได้ รับ ผลกระทบทางอ้ อ มในรูป แบบต่ างๆ ซึ่ งคิ ด เป็ น มู ล ค่ า
ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ถึงแม้จะยังไม่มีรายงานข้อสรุ ป
ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกอาจจะเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะจาก
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน้าฝน การเกิดภาวะภัยแล้ง วาตภัย และการเพิ่มสูงขึ้น
ของระดับ น้าทะเล ในช่วง พ.ศ. 2558 มีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่า 150 ครั้ง ในเกือบ
ทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยทวีปเอเชียเป็นภูมิภาคที่เกิดเหตุการณ์มากที่สุด และเป็นภูมิภาคที่มีเหตุการณ์
ที่ รุ น แรงที่ สุ ด ด้ ว ยเช่ น กั น รวมทั้ ง การด าเนิ น การเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติในทุกภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
(3) สถานการณ์ ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nation: FAO) ในรายงาน
การประเมิน สถานการณ์ป่าไม้โลก พ.ศ. 2558 พบว่า ค.ศ. 2010-2015 มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 3,999
ล้านเฮกตาร์ แบ่งเป็น ป่าไม้ธรรมชาติ (Natural Forest) 3,695 ล้านเฮกตาร์ และป่าไม้ที่ปลูกขึ้นเอง
หรือป่าปลูก (Planted Forest) 291 ล้านเฮกตาร์ โดยมีอัตราลดลงร้อยละ 0.13 ต่อปี ซึ่งพื้นที่ป่าที่
ลดลงส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ แต่ในทวีปเอเชียและยุโรปมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ข้อมูลของ FAO แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่มีปัญหาบุกรุก พื้นที่ และสถานการณ์ของทรัพยากรป่าไม้
กาลังอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากการลดลงของพื้นที่ป่า และความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ทั้งที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ เช่น การเกิดไฟป่า การรุกล้าพื้นที่ป่าเพื่อทาการเกษตร การตัดไม้เพื่อมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ การขาดการบริ หารจัดการที่ดี หรือแม้กระทั่งการเสื่อ มโทรมของพื้นที่ป่าไม้ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ยกตัวอย่างเช่น ป่าอเมซอนซึ่งเป็นป่าดงดิบที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกได้ถูกบุ ก รุกทาลายประมาณร้อยละ 17 ในรอบ 50 ปีที่ผ่ านมา (พ.ศ. 2528-2558) และเกาะ
สุมาตราในประเทศอินโดนีเชีย ถูกบุกรุกทาลายประมาณร้อยละ 85 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้สาหรับการ
ทาการเกษตร เป็นต้น ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งอาหารและแหล่งน้า
ของประชากรส่วนใหญ่ ดังนั้นทั่วโลกจึงมีแนวทางในการอนุรักษ์ปกป้อง ฟื้นฟูป่าไม้ และส่งเสริมการ
บริหารการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรป่าไม้ การประเมินมูลค่าเพื่อให้เห็นคุณค่า
และความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้ในด้านความหลากหลายทางชี วภาพเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้มีอานาจ
ตัดสินใจ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน การอนุรักษ์ป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของมนุษย์ การจัดสร้างชุมชนป่าไม้เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ใน
พื้นที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ป่า การรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ป่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้าและผลิตน้าที่สะอาด การอนุรักษ์
ป่าเพื่อให้ป่าทาหน้าที่ในการลดภัยแล้ง น้าท่วม และดินโคลนถล่ม การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจจาก
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การเป็ น อาหาร ยา แหล่ งพลั งงาน และเป็น แหล่ ง ท่องเที่ ยว รวมถึงการสนับ สนุนเงิน ทุน เพื่อการ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
(4) สถานการณ์ ทรัพ ยากรน้า สถานการณ์ ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และใช้ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นตามจานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้าที่มีอยู่อย่างจากัดเป็นผลทาให้ประชากรทั้งโลกประมาณ 1,100 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่ ง น้ าสะอาดได้ ทุ ก คน ในขณะที่ 2,700 ล้ า นคน ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาภั ย แล้ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกคาดว่าจะทาให้แหล่งทรัพยากรน้าจืดและน้าใต้ดินใน
แถบแห้ งแล้ งของเขตกึ่งร้อนชื้นลดลง จะทาให้ เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้าในภาคเศรษฐกิจต่างๆ
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ ปัญหาสาคัญของสถานการณ์น้าในระดับ
โลกที่เกิดขึ้น ในช่วง พ.ศ. 2558-2559 คือ ปัญ หาภัยแล้งในหลายพื้นที่ แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีก
หลายพื้นที่ที่กลับต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยที่รุนแรง
(5) การก้า หนดเป้าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยอาศัยกรอบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับ 15 ปี ข้างหน้า ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 17
เป้ าหมาย 169 เป้ าประสงค์ โดยเป้ าหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ด้ านสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ข อนามั ย ได้ แ ก่
การขจัดความหิวโหย การบรรลุเป้า หมายความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการน้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้สามารถเข้าถึ งแหล่งน้าและสุขอนามัยที่ดีสาหรับ
ทุกคน การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และเข้าถึงและใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างเหมาะสม
การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การดาเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ได้แก่
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ความหลากหลายทางชีว ภาพ ทรัพ ยากรดิน ทรัพ ยากรน้ า และ
ทรัพยากรป่าไม้ กลไกการดาเนินการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน
(SDGs) แบ่ งเป็ น 5 ส่ ว นหลั ก ได้ แ ก่ 1) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิน เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า ง
เป็นทางการ 2) ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ประเทศ
ก าลั งพั ฒ นาในด้ านการพั ฒ นาทรั พ ยากรอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 4) การค้ าระหว่า งประเทศ และ
5) การลงทะเบี ยนพั นธกรณี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่ ว นของการปฏิ รูปประเทศด้านทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเน้นในเป้าหมายที่ 6 เรื่องน้า เป้าหมายที่ 11 เรื่องเมืองยั่งยืน เป้าหมายที่
12 เรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่
14 เรื่องทะเลและมหาสมุทร และเป้าหมายที่ 15 เรื่องระบบนิเวศบก
2) สถานการณ์และแนวโน้มภายในส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยและเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่า
ศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ ส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชี วภาพ ทรัพยากรทาง
ทะเลลดลงจากการทาประมงที่ผิดกฎหมายและการจับสัตว์น้าเกินศักยภาพที่ทาลายวัฎจักรการฟื้นตัว
ของธรรมชาติ การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรมก่อให้เกิด
ปัญหาความเหลื่อมล้าทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ทั้งที่ดิน ป่ าไม้ น้ า ทรัพยากรชายฝั่ งทะเล และทรัพยากรแร่ ยังไม่ได้ ถูกกระจายหรือจัดสรรให้แก่
ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้าในอนาคต ในขณะ
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ที่การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ต้นทุน ทางเศรษฐกิจ รูป แบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน โดยมีการใช้ทรัพยากรและปล่อย
มลพิษและของเสียเกินกว่าศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ การเจริญเติบโตของภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ การขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นไม่สามารถรองรับ การขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะด้าน
ทรั พ ยากรดิน และการใช้ที่ ดิน พบว่า ประเทศไทยมีที่ ดิน ทั้ งหมด 513,115 ตารางกิ โลเมตร หรื อ
320.69 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยในปี พ.ศ. 2550 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่
เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่า พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้ม
ลดลง ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัญหาด้านทรัพยากรดินและที่ดินไว้ 2 ประการที่
สาคัญ ได้แก่
(1) คุณภาพดินเสื่อมโทรม เป็นดินที่มีคุณภาพไม่เหมาะกับการเกษตร เช่น ดินเค็ม
ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด ดินตื้น ดินพรุ รวมทั้งดินที่มีปัญหาการชะล้างพังทลาย ซึ่งสาเหตุที่ทาให้ดิน
เสื่อมโทรมเกิดจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน หรือการใช้ที่ดินผิดประเภท รวมทั้ง มี
การใช้ประโยชน์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานแต่ขาดการบารุงรักษาสภาพดิน ขาดการอนุรักษ์ดิน
และน้า นอกจากนี้ ยังเกิดจากความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ซึ่งส่ วนใหญ่มีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
(2) ความเหลื่อมล้าในด้านการถือครองที่ดิน จากข้อมูลการถือครองที่ดิน พบว่า
การถือครองที่ดินมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่ม ซึ่งกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงถึงเกือบร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่ม
ผู้ถือครองที่ดินน้อยที่สุด ร้อยละ 20 มีสัดส่วนการถือครองที่ดิน เพียงร้อยละ 0.3 และจากข้อมูลการ
จดทะเบี ยนคนจนของกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2550 พบว่า มี ป ระชาชนมาลงทะเบี ย นเพื่ อ
ต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทากินประมาณ 4 ล้านราย แบ่งเป็นผู้ ที่ไร้ที่ดินทากินโดยสิ้น เชิง
1.30 ล้านราย มีที่ดินทากินอยู่บ้างแต่ไม่พอทากิน 1.65 ล้านราย ขอใช้ที่ดินรัฐและต้องการถือครอง
ที่ดินรัฐประมาณ 4 แสนกว่าราย
2.3.2 การพัฒนางานวิจัยและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
1) แนวทางการด้ า เนิ น งานภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม กาหนดเป็น 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
เป้าหมาย : ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
แนวทางการดาเนินงาน/แนวทางการพัฒนา :
(1) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน
ตาม แผนงาน/ โครงการวิจัยที่ ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย
แผนการดาเนินระยะ 1 ปี ระยะ 3-5 ปี และระยะ 20 ปี
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แนวทางการดาเนินงาน/แนวทางการพัฒนา :
(1) จัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/ โครงการที่ตอบสนองต่อเป้ าหมายยุ ทธศาสตร์ของกรมพั ฒ นาที่ ดิน ประกอบด้ว ย
แผนงาน 1 ปี แผนงานระยะสั้น และแผนงานระยะยาว
(2) กาหนดมาตรการแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดความเหลื่อมล้าในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรดิน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน
เป้าหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้าเพื่อการเกษตร
แนวทางการดาเนินงาน/แนวทางการพัฒนา :
(1) การสนับสนุนแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
(2) ฟื้นฟู ปรับปรุง และบารุงดูแลรักษาทรัพยากรดินในพื้นที่ทาการเกษตร
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กลยุทธ์ที่ 3 มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีการตระหนักรู้ มีความเข้าใจ และนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ไปใช้
แนวทางการดาเนินงาน/แนวทางการพัฒนา :
(1) มีการประมวลความรู้ วิธีการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟู ปรับปรุง และบารุงดูแลรักษาทรัพยากรดิน
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่างๆ
(2) ส่งเสริมให้เกิดการนาความรู้ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรดินไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิง
ประจักษ์
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการศึกษามีหลักสูตร และหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินในมิติต่างๆ
(4) สร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินให้ดีขึ้น
แนวทางการดาเนินงาน/แนวทางการพัฒนา :
(1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
(2) มีการถอดบทเรียนความสาเร็จเพื่อจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดิน
(3) มีการประมวลความรู้ การปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟู ปรับปรุง และบารุงดูแลรักษาทรัพยากรดิน
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่างๆ
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2.3.3 ผลการด้าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการฟื้นฟู ปรับปรุง
คุณ ภาพดิน อนุ รักษ์ ดิน และน้า ตลอดจนการพั ฒ นาแหล่ งน้าในพื้ นที่การเกษตร ซึ่งนาข้อมูล จาก
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่สารวจ วิเคราะห์ จาแนกดิน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ทาให้
ทราบถึงสถานภาพทรัพยากรดินและดินปัญหาของประเทศ โดยผลการดาเนินการตั้งแต่เริ่มจนถึง
ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 141,065,207.51 ไร่ โดยด าเนิ นการจั ดท าระบบอนุ รั กษ์ ดิ นและน้ า จ านวน
20,799,517.51 ไร่ ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม จานวน 112,115,904 ไร่ และปรับปรุงคุณภาพดิน
จานวน 8,149,786 ไร่ ที่ผ่านมาได้กาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรดินในเชิง
ปริมาณ ซึ่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) ได้กาหนด
เป้าหมายการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี และมีผลการดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2560
โดยจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า จานวน 11.5569 ล้ านไร่ ฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรม จานวน
79.3114 ล้านไร่ และปรับปรุงคุณภาพดิน จานวน 1.9360 ล้านไร่ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงผลการดาเนินงานในการจัดการดินปัญหาจาแนกตามกิจกรรม ตั้งแต่ปี 2550-2560
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามกิจกรรม (ไร่)
ปีที่ด้าเนินการ
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวมทังสิน

จัดท้าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า
1,263,687.00
1,165,830.00
1,141,355.25
957,926.00
1,038,709.30
1,001,134.00
970,667.00
939,501.57
924,430.00
1,043,474.65
1,110,241.75
11,556,956.52

ฟื้นฟูทรัพยากร
ปรับปรุงคุณภาพดิน
ดินเสื่อมโทรม
17,008,140.00
156,067.00
17,548,294.00
150,747.00
17,183,888.00
127,401.00
12,460,790.00
145,027.00
9,021,788.00
192,560.00
1,046,722.00
194,135.00
1,011,845.00
198,320.00
1,019,629.00
189,685.00
1,005,000.00
190,886.00
1,005,315.00
193,400.00
1,000,000.00
197,825.00
79,311,411.00

1,936,053.00

รวมทังสิน
18,427,894.00
18,864,871.00
18,452,644.25
13,563,743.00
10,253,057.30
2,241,991.00
2,180,832.00
2,148,815.57
2,120,316.00
2,242,189.65
2,308,066.75
92,804,420.52

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) คือ พัฒนาทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า 10 ล้านไร่ ซึ่งได้กาหนดให้ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการทา Projection เพื่อใช้เป็นฐานในการกาหนด
เป้าประสงค์สาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) ของการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพ ยากรดิน ทั้งประเทศโดยเฉพาะพื้ นที่ การเกษตรและฐานข้อมูล ผลการด าเนิน งาน จึงกาหนด
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เป้าหมายให้ดาเนินการพัฒนาทรัพยากรดินตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่ ภายใน 20 ปี
ซึ่งได้มีการวิเคราะห์และจาแนกความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช จากฐานข้อมูลดิน และสภาพ
การใช้ที่ดินเพื่อจัดทาเขตความเหมาะสมของดินสาหรับการเพาะปลูกพืช ทาให้ได้พื้นที่สาหรับการ
บริห ารจัดการ สามารถจัดลาดับความเหมาะสมของพื้นที่ ออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมมาก (S1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) และ
พื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสม (N) เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
โดยพื้น ที่ที่มีศักยภาพ (S1 S2 S3) เหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตร แต่ต้องดาเนินการปรับปรุง
บ ารุ ง ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต โดยการส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรดู แ ลรั ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินในรูปแบบการจัดทาแปลงสาธิตขนาดใหญ่
ในส่วนของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ต่อการผลิตสินค้าเกษตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมในการ
ปลูกข้าว ซึ่งข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่ในลาดับต้นๆ ในการแก้ไขปัญหา โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรเพื่อนาไปใช้ในการปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง
ซึ่งกรมพั ฒ นาที่ดิ น ได้ดาเนิ น การฟื้น ฟู ดิน ที่ข าดความอุด มสมบู รณ์ ดิน เปรี้ยวจัด ดิน เค็ม ดิน กรด
ดินขาดอินทรียวัตถุ และดินที่มีการชะล้างพังทลาย โดยการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
2.3.4 เขตความเหมาะสมของที่ดินส้าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning)
เขตความเหมาะสมของที่ดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้หลักการการประเมินเขตความ
เหมาะสมทางกายภาพของที่ดิน (Suitability) ตามหลักการของ FAO Framework โดยการพิจารณา
เปรียบเทียบความต้องการปัจจัยสาหรับพืชเศรษฐกิจชนิดนั้นกับคุณภาพที่ดินหรือคุณลักษณะที่ดิน
ของกลุ่มชุดดินในพื้นที่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับใดและมีข้อจากัด
ใดบ้าง โดยได้จาแนกความเหมาะสมของที่ดินออกเป็น 4 ชั้น คือ ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) ชั้นที่
มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N)
เขตความเหมาะสมของที่ดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง
ยางพารา ปาล์มน้ามัน อ้อยโรงงาน ข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน มะพร้าว ลาไย เงาะ ทุเรียน
มังคุด และกาแฟ เป็นดังนี้ (ตารางที่ )
1) ข้าว ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 27.68 ล้านไร่
หรือร้อยละ 8.56 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 39.92 ล้านไร่
หรือร้อยละ 12.34 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 26.08 ล้านไร่
หรือร้อยละ 8.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้
ภาคเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 5.84 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.80 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.67 ล้านไร่ หรือร้อยละ
3.61 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.52 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.47 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 5.91 ล้านไร่
หรือร้อยละ 1.83 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 20.67 ล้านไร่
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หรือร้อยละ 6.39 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้ อยประมาณ 21.35 ล้านไร่
หรือร้อยละ 6.60 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคกลาง : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 9.77 ล้านไร่ หรือร้อยละ
3.02 ของเนื้ อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.73 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.84 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.31 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 2.06 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.64 ของเนื้ อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.01 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.62 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.34 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.42 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคใต้ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวประมาณ 4.10 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.27
ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.85 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของ
เนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.86 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของ
เนื้อที่ทั้งประเทศ
2) มันส้าปะหลัง ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันสาปะหลังประมาณ
6.70 ล้ านไร่ หรือร้อยละ 2.07 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ
57.30 ล้ า นไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 17.70 ของเนื้ อ ที่ ทั้ งประเทศ และพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมเล็ ก น้ อ ย
ประมาณ 10.83 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้
ภาคเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก มันสาปะหลังประมาณ 3.79 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.17 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 8.81 ล้านไร่ หรือร้อยละ
2.72 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.94 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก มันสาปะหลังประมาณ
1.68 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.52 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ
33.98 ล้ า นไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 10.50 ของเนื้ อ ที่ ทั้ งประเทศ และพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมเล็ ก น้ อ ย
ประมาณ 1.85 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.57 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคกลาง : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมันสาปะหลังประมาณ 1 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.31 ของเนื้ อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 8.23 ล้ านไร่ หรือร้อยละ
2.54 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.46 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.45 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก มันสาปะหลังประมาณ 0.24 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.07 ของเนื้ อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.27 ล้านไร่
หรือร้อยละ 1.94 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 2.59 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.80 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
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3) ยางพารา ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 4.92 ล้านไร่
หรือร้อยละ 1.52 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 66.12 ล้านไร่
หรือร้อยละ 20.43 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 23.50 ล้านไร่
หรือร้อยละ 7.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้
ภาคเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 0.62 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.19 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 10.93 ล้านไร่ หรือร้อยละ
3.38 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 7.14 ล้านไร่ หรือร้อยละ
2.21 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 0.77 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 29.36 ล้านไร่
หรือร้อยละ 9.07 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 8.19 ล้านไร่
หรือร้อยละ 2.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคกลาง : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 0.12 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.04 ของเนื้ อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.76 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.85 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 5.21 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.61 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกยางพาราประมาณ 0.50 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.42 ล้านไร่ หรือร้อยละ
2.29 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้ นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.82 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.56 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคใต้ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก ยางพาราประมาณ 2.92 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.90 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 15.65 ล้านไร่ หรือร้อยละ
4.84 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.14 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
4) ปาล์มน้ามัน ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกปาล์มน้ามันประมาณ
19.94 ล้านไร่ หรือร้อยละ 6.16 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ
10.97 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.40 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ
9.98 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.08 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้
ภาคกลาง : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก ปาล์มน้ามันประมาณ 2.08 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.64 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.20 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.68 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.56 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.48 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก ปาล์มน้ามันประมาณ 5.14 ล้านไร่
หรือร้อยละ 1.59 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 3.19 ล้านไร่ หรือ
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ร้อยละ 0.99 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้ อยประมาณ 4.12 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.27 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคใต้ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกปาล์มน้ามันประมาณ 12.73 ล้านไร่ หรือร้อยละ
3.93 ของเนื้ อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 5.58 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.73 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.30 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.33 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
5) อ้อยโรงงาน ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ
5.43 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.67 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มี ความเหมาะสมปานกลางประมาณ
58.67 ล้ า นไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 18.13 ของเนื้ อ ที่ ทั้ งประเทศ และพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมเล็ ก น้ อ ย
ประมาณ 14.84 ล้านไร่ หรือร้อยละ 4.59 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้
ภาคเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก อ้อยโรงงานประมาณ 1.76 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.54 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.93 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 3.69 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 5.23 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.62 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกอ้อยโรงงานประมาณ 1.27 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.39 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 33.11 ล้านไร่
หรือร้อยละ 10.23 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 4.46 ล้านไร่
หรือร้อยละ 1.38 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคกลาง : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก อ้อยโรงงานประมาณ 2.06 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.64 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.03 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.35 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.04 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก อ้อยโรงงานประมาณ 0.33 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.60 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 2.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.79 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
6) ข้าวโพดเลียงสัตว์ ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประมาณ 6.72 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.08 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
ประมาณ 39.95 ล้ านไร่ หรื อร้อยละ 12.35 ของเนื้ อที่ ทั้ งประเทศ และพื้ น ที่ที่ มี ความเหมาะสม
เล็กน้อยประมาณ 22.22 ล้านไร่ หรือร้อยละ 6.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ
ดังนี้
ภาคเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 2.79 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.44 ล้านไร่
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หรือร้อยละ 3.54 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.72 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ
0.93 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ
15.32 ล้านไร่ หรือร้อยละ 4.74 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ
16.29 ล้านไร่ หรือร้อยละ 5.03 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคกลาง : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 1.91 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.31 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.95 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.31 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.02 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 1.09 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.34 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.87 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 2.12 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.91 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
7) สับปะรดโรงงาน ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกสับปะรดโรงงาน
ประมาณ 17.51 ล้านไร่ หรือร้อยละ 5.41 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
ประมาณ 60.51 ล้ านไร่ หรื อร้ อยละ 18.71 ของเนื้ อที่ ทั้ งประเทศ และพื้ น ที่ที่ มี ความเหมาะสม
เล็กน้อยประมาณ 17.35 ล้านไร่ หรือร้อยละ 5.35 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ
ดังนี้
ภาคเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก สับปะรดโรงงานประมาณ 4.89 ล้านไร่
หรือร้อยละ 1.51 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 9.55 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 2.95 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.88 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.20 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก สับปะรดโรงงานประมาณ
4.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.51 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ
25.46 ล้านไร่ หรือร้อยละ 7.87 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ
6.77 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.09 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคกลาง : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก สับปะรดโรงงานประมาณ 3.27 ล้านไร่
หรือร้อยละ 1.01 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 5.62 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.74 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.73 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.15 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกสับปะรดโรงงานประมาณ 1.04 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.32 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.43 ล้านไร่ หรือ
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ร้อยละ 2.30 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.18 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคใต้ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก สับปะรดโรงงานประมาณ 3.44 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 12.45 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 3.85 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็ กน้อยประมาณ 1.79 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.55 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
8) มะพร้าว ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าวประมาณ 1.93 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 19.16 ล้านไร่
หรือร้อยละ 5.92 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 10.56 ล้านไร่
หรือร้อยละ 3.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้
ภาคกลาง : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าวประมาณ 0.36 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.11 ของเนื้ อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.76 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.85 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 6.65 ล้านไร่ หรือร้อยละ
2.05 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก มะพร้าวประมาณ 0.14 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 4.92 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.52 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 1.04 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.32 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคใต้ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก มะพร้าวประมาณ 1.43 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.44 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 11.49 ล้านไร่ หรือร้อยละ
3.55 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 2.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.89 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
9) ล้าไย ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกลาไยประมาณ 17.02 ล้านไร่
หรือร้อยละ 5.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 64.95 ล้านไร่
หรือร้อยละ 20.07 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 9.12 ล้านไร่
หรือร้อยละ 2.83 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้
ภาคเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก ลาไยประมาณ 5.28 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.63 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 10.88 ล้านไร่ หรือร้อยละ
3.36 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.57 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.18 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกลาไยประมาณ 3.31 ล้านไร่
หรือร้อยละ 1.02 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 26.72 ล้านไร่
หรือร้อยละ 8.26 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 6.07 ล้านไร่
หรือร้อยละ 1.88 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
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ภาคกลาง : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก ลาไยประมาณ 4.56 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.41 ของเนื้ อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 6.64 ล้านไร่ หรือร้อยละ
2.05 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.90 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.28 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกลาไยประมาณ 1.08 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.34 ของเนื้ อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.11 ล้านไร่ หรือร้อยละ
2.20 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.71 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.22 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคใต้ : พื้น ที่ที่มีความเหมาะสมสู งต่อการปลูก ลาไยประมาณ 2.78 ล้ านไร่ หรือร้อยละ
0.86 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 13.59 ล้านไร่ หรือร้อ ยละ
4.20 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ
0.27 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
10) เงาะ ทุเรียน มังคุด ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกเงาะ ทุเรียน
มังคุด ประมาณ 7.06 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.18 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
ประมาณ 26.95 ล้านไร่ หรือร้อยละ 8.33 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
ประมาณ 13.30 ล้านไร่ หรือร้อยละ 4.12 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยกระจายอยู่ในภาคต่างๆ ดังนี้
ภาคเหนือ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด ประมาณ 4.06 ล้านไร่
หรือร้อยละ 1.25 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 7.48 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 2.31 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 3.94 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 1.22 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ : พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมสู งต่ อ การปลู ก เงาะ ทุ เรีย น มั งคุ ด
ประมาณ 0.11 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
ประมาณ 2.49 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.77 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
ประมาณ 5.37 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.66 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคกลาง : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางต่อการปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด ประมาณ 5.04 ล้านไร่
หรือ ร้ อยละ 1.56 ของเนื้ อ ที่ ทั้ งประเทศ และพื้ น ที่ ที่ มีค วามเหมาะสมเล็ ก น้ อ ยประมาณ 416 ไร่
หรือร้อยละ 0.00 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออก : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด ประมาณ 0.19 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 2.42 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.75 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 0.99 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.31 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
ภาคใต้ : พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูก เงาะ ทุเรียน มังคุด ประมาณ 2.71 ล้านไร่
หรือร้อยละ 0.84 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ 9.52 ล้านไร่ หรือ
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ร้อยละ 2.94 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ 2.99 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 0.93 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
11) กาแฟ ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงต่อการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าประมาณ
0.18 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางประมาณ
10.89 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.36 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยประมาณ
4.97 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยมีเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศไทย
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ยางพารา

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้
รวม
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
รวม
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้
รวม

ภาค
5,836,647
5,909,883
9,769,268
2,061,742
4,097,886
27,675,426
3,787,655
1,676,977
996,523
235,347
6,696,502
623,357
765,110
118,377
500,008
2,916,020
4,922,872

ไร่
1.80
1.83
3.02
0.64
1.27
8.56
1.17
0.52
0.31
0.07
2.07
0.19
0.24
0.04
0.15
0.90
1.52

ร้อยละ

ความเหมาะสมสูง (S1)
11,670,139
20,668,477
2,725,621
2,007,329
2,850,643
39,922,209
8,812,270
33,982,438
8,232,382
6,269,078
57,296,168
10,932,830
29,359,205
2,759,468
7,418,989
15,651,017
66,121,509

ไร่
3.61
6.39
0.84
0.62
0.88
12.34
2.72
10.50
2.54
1.94
17.70
3.38
9.07
0.85
2.29
4.84
20.43

ร้อยละ

ความเหมาะสมปานกลาง (S2)
1,515,677
21,351,076
1,015,273
1,344,597
856,062
26,082,685
4,936,853
1,854,089
1,457,126
2,586,141
10,834,209
7,136,199
8,189,489
5,211,588
1,823,418
1,140,041
23,500,735

ไร่
0.47
6.60
0.31
0.42
0.26
8.06
1.53
0.57
0.45
0.80
3.35
2.21
2.53
1.61
0.56
0.35
7.26

ร้อยละ

ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
20,218,024
37,854,450
16,104,243
10,463,280
21,753,991
106,393,988
23,589,137
48,277,720
18,799,713
6,772,617
97,439,187
22,551,931
47,446,885
21,467,745
6,149,694
12,591,457
110,207,712

ไร่

6.25
11.70
4.98
3.23
6.72
32.88
7.29
14.92
5.81
2.09
30.11
6.97
14.67
6.64
1.90
3.89
34.07

ร้อยละ

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

มันสาปะหลัง

ข้าว

พืช

ตารางที่ 4 เนื้อที่เขตความเหมาะสมของที่ดินสาหรับพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด
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ภาค

กลาง
ตะวันออก
ใต้
รวม
อ้อยโรงงาน
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
รวม
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
รวม

ปาล์มน้ามัน

พืช

ตารางที่ 4 (ต่อ)
ความเหมาะสมสูง (S1)
ไร่
ร้อยละ
2,082,558
0.64
5,135,678
1.59
12,725,848
3.93
19,944,084
6.16
1,760,464
0.54
1,269,721
0.39
2,062,392
0.64
332,607
0.10
5,425,184
1.67
2,792,570
0.86
934,054
0.29
1,906,270
0.59
1,085,590
0.34
6,718,484
2.08

ความเหมาะสมปานกลาง (S2)
ไร่
ร้อยละ
2,195,481
0.68
3,188,622
0.99
5,582,817
1.73
10,966,920
3.40
11,926,827
3.69
33,113,293
10.23
6,028,753
1.86
7,603,936
2.35
58,672,809
18.13
11,444,316
3.54
15,323,379
4.74
6,309,590
1.95
6,873,529
2.12
39,950,814
12.35
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ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
ไร่
ร้อยละ
1,564,823
0.48
4,115,530
1.27
4,302,279
1.33
9,982,632
3.08
5,234,139
1.62
4,463,492
1.38
3,354,224
1.04
1,792,981
0.55
14,844,836
4.59
1,715,851
0.53
16,285,305
5.03
3,310,796
1.02
912,423
0.28
22,224,375
6.86

ไม่เหมาะสม (N)
ไร่
ร้อยละ
1,719,609
0.53
3,420,318
1.06
6,939,751
2.15
12,079,678
3.74
22,300,179
6.89
46,925,172
14.50
18,101,526
5.59
6,141,178
1.90
93,468,055
28.88
25,276,420
7.81
53,243,884
16.46
18,031,331
5.57
7,007,251
2.17
103,558,886
32.01
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เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้
รวม
กลาง
ตะวันออก
ใต้
รวม
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้
รวม

สับปะรดโรงงาน

ลาไย

ความเหมาะสมสูง (S1)
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
ไร่
ร้อยละ
ไร่
ร้อยละ
ไร่
ร้อยละ
4,889,460
1.51
9,550,894
2.95
3,882,752
1.20
4,874,068
1.51
25,460,103
7.87
6,772,446
2.09
3,267,514
1.01
5,623,670
1.74
3,730,335
1.15
1,040,226
0.32
7,428,746
2.30
1,180,145
0.36
3,435,482
1.06
12,445,707
3.85
1,786,602
0.55
17,506,750
5.41
60,509,120
18.71
17,352,280
5.35
362,793
0.11
2,759,392
0.85
6,647,672
2.05
136,092
0.04
4,916,480
1.52
1,040,266
0.32
1,427,473
0.44
11,486,332
3.55
2,870,850
0.89
1,926,358
0.59
19,162,204
5.92
10,558,788
3.26
5,283,213
1.63
10,878,556
3.36
566,816
0.18
3,306,588
1.02
26,718,989
8.26
6,069,744
1.88
4,560,781
1.41
6,644,799
2.05
898,150
0.28
1,084,569
0.34
7,111,569
2.20
712,017
0.22
2,780,018
0.86
13,591,183
4.20
872,734
0.27
17,015,169
5.26
64,945,096
20.07
9,119,461
2.83

ไม่เหมาะสม (N)
ไร่
ร้อยละ
22,906,007
7.08
48,676,902
15.05
16,935,231
5.23
6,223,894
1.92
11,032,507
3.41
105,774,541
32.69
19,841,861
6.13
9,807,164
3.03
13,662,241
4.22
43,311,266
13.38
24,503,463
7.57
49,675,317
15.35
17,459,870
5.40
6,969,675
2.15
11,455,551
3.54
110,063,876
34.01
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มะพร้าว

ภาค

พืช

ตารางที่ 4 (ต่อ)
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เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้
รวม
ใต้
รวม

ภาค

ความเหมาะสมสูง (S1)
ไร่
ร้อยละ
4,056,010
1.25
112,729
0.03
185,485
0.06
2,708,167
0.84
7,062,391
2.18
179,315
0.06
179,315
0.06
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
ไร่
ร้อยละ
ไร่
ร้อยละ
7,481,623
2.31
3,942,991
1.22
2,487,765
0.77
5,368,715
1.66
5,044,275
1.56
416
2,416,556
0.75
990,386
0.31
9,518,445
2.94
2,993,094
0.93
26,948,664
8.33
13,295,602
4.12
10,885,362
3.36
4,965,583
1.53
10,885,362
3.36
4,965,583
1.53

ไม่เหมาะสม (N)
ไร่
ร้อยละ
25,749,746
7.96
77,815,460
24.05
24,513,904
7.58
12,255,191
3.79
13,416,400
4.15
153,750,701
47.53
12,655,763
3.91
12,655,763
3.91

หมายเหตุ : เนื้อที่ได้จากการคานวณโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคานวณหาร้อยละ คิดเทียบกับเนื้อที่ทั้งประเทศซึ่งได้จากเนื้อที่
ซึ่งคานวณจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีเนื้อที่ 323,530,825 ไร่

กาแฟ

เงาะ ทุเรียน
มังคุด

พืช

ตารางที่ 4 (ต่อ)
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บทที่ 3
สถานภาพและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา
3.1 สถานภาพทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
3.1.1 ข้อมูลทรัพยากรดินปัญหา
ดินปัญหาทางการเกษตร สามารถจาแนกตามสาเหตุของการเกิด ได้เป็น 2 ประเภท คือ
ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ และดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยดินปัญหาที่เกิด
ตามสภาพธรรมชาติ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น สาหรับดิน
ปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตัวอย่างเช่น ดินดาน ดินปนเปื้อน ดินเหมืองแร่ร้าง และดินใน
พื้นที่นากุ้งร้าง นอกจากนี้ยังรวมถึง ดินที่มีปัญหาเล็กน้อยที่เป็นข้อจากัดทางการเกษตร เช่น ดินกรด
และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า เป็นต้น
1) ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ
การจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาฯ ในครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กองสารวจ
ดินและวิจั ยทรัพ ยากรดิน กรมพัฒ นาที่ดิน ได้จัดทาข้อมูล และแผนที่ดินปัญ หาฉบั บ ปี 2561 โดย
ปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทยปี 2558 ซึ่งเป็นการนาฐานข้อมูลกลุ่ม
ชุดดิน มาตราส่ วน 1: 25,000 มาจาแนกตามลั กษณะและสมบัติดินประจากลุ่ มชุดดิน จาแนกดิน
ปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด
และดินตื้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1) ดินอินทรีย์
ลักษณะดินอินทรีย์ เป็นดินที่มีการสะสมเศษชิ้นส่วนพืชที่กาลังสลายตัวเกิดเป็นชั้น
หนามากกว่า 40 เซนติเมตร พบในพื้นที่ลุ่มต่า มีน้าขังหรือชื้นแฉะเกือบตลอดปี เช่น ที่ลุ่มชื้นแฉะ
ที่ลุ่มต่าระหว่างสันทรายชายฝั่งทะเล ที่เรียกว่า พรุ ในพื้นที่เหล่านี้กิจกรรมการย่อยสลายอินทรียวัตถุ
โดยจุลินทรีย์เกิดขึ้นได้ไม่ดี ทาให้มีกระบวนการสะสมของอินทรียวัตถุมากกว่ากระบวนการย่อยสลาย
สภาพปัญหาของดินอินทรีย์ ในชั้นดินอินทรีย์จะมีกรดฮิวมิค ส่วนใต้ชั้นดินอินทรีย์ที่
ระดั บ ความลึ ก ประมาณ 80-300 เซนติ เ มตร เป็ น ดิ น เลนตะกอนน้ าทะเลสี เ ทาปนน้ าเงิ น
มีสารประกอบกามะถันอยู่มาก เมื่อมีการระบายน้าออกไป ดินแห้งและสัมผัสกับอากาศ เกิดเป็นกรด
กามะถัน ทาให้ดินมีสภาพเป็นกรดรุนแรงมาก (ค่า pH ต่ากว่า 4.5)
ดินอินทรีย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) กลุ่ ม ดิ น ที่ มี ชั้ น วั ส ดุ อิ น ทรี ย์ ห นา 40-100 เซนติ เ มตรจากผิ ว ดิ น ได้ แ ก่
กลุ่มชุดดินที่ 57
(2) กลุ่ ม ดิ น ที่ มี ชั้ น วัส ดุ อิ น ทรีย์ ห นามากกว่ า 100 เซนติ เมตรจากผิ ว ดิ น ได้ แ ก่
กลุ่มชุดดินที่ 58
การแจกกระจายพื้นที่ดินอินทรีย์ พบในบริเวณที่ลุ่มน้าขังชายฝั่งทะเลของภาคใต้ มีพื้นที่
รวมทั้งประเทศ 345,444 ไร่ ประกอบด้วย กลุ่มดินที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน
มีเนื้ อที่ 149,279 ไร่ และกลุ่ มดินที่ มี ชั้ นวัสดุอิ นทรีย์ หนามากกว่า 100 เซนติ เมตรจากผิ วดิน มี เนื้ อที่
196,165 ไร่

51

52

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

52

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

สาหรับบริเวณที่มีศักยภาพที่จะเกิดดินเค็มได้ในอนาคตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีทั้งที่เป็นที่ลุ่มและเป็นที่ดอน ดังนี้
- พื้นที่ลุ่ม คือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ เล็กน้อย พบคราบเกลือที่ผิวดิน
น้อยกว่าร้อยละ 1 และมีน้ าใต้ดินไม่เค็ม มีพื้นที่ 19,589,398 ไร่ ซึ่งพื้นที่นี้ห ากมีการใช้ที่ดินที่ไม่
ระมัดระวัง เช่น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของน้า หรือการทาเกลือก็มีโอกาสทาให้พื้นที่นี้
เปลี่ยนเป็นดินเค็มได้
- พื้ น ที่ ด อน ที่ ไม่ พ บคราบเกลื อ ที่ ผิ ว ดิ น แต่ มี น้ าใต้ ดิ น เค็ ม หรื อ กร่ อ ย มี พื้ น ที่
20,549,221 ไร่ พื้นที่ส่วนนี้โดยธรรมชาติจะได้รับผลกระทบจากดินเค็มน้อยมาก แต่จะมีผลต่อการ
เกิดดินเค็มในพื้นที่ลุ่มที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้า (Recharge areas) คือพื้นที่ดอน
ซึ่งเป็ นพื้นที่ให้น้า (Discharge areas) หากมีตัวเร่งที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของน้า
หรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ การสร้างอ่างเก็บน้าที่มี
การรั่วซึมของน้าลงสู่ใต้ดินจานวนมาก จะส่งผลให้ความเค็มแพร่ไปยังพื้นที่ลุ่มรับน้าบริเวณใกล้เคียงได้
1.3) ดินเปรี้ยวจัด
ลักษณะดินเปรี้ยวจัด เป็นดินเหนียวจัด พบจาโรไซต์ [KFe3(SO4)2(OH)6] ที่มีลักษณะ
สี เหลื อ งฟางข้ า ว หรื อ ตะกอนน้ าทะเลที่ มี อ งค์ ป ระกอบของสารก ามะถั น มากภายในความลึ ก
150 เซนติเมตรจากผิวดิน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มต่า น้าท่วมขัง เมื่อดินแห้งจะแตกระแหงเป็น
ร่องกว้างและลึก เมื่อขุดดินหรือยกร่องลึกจะพบสารสีเหลืองฟางข้าวกระจายอยู่ทั่วไป หรือพบชั้น
ดินเลนเหนียวหรือร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ชั้นดินเลนนี้เมื่อแห้งมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ต่ากว่า 4.5
สภาพปัญหาของดินเปรี้ยวจัด ดินเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
(pH) ต่ากว่า 4.5 เกิด ความเป็นพิษของอะลูมินัม เหล็ ก แมงกานีส ซัล ไฟด์ ขาดแคลนธาตุอาหาร
ไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส เนื่ อ งจากมี ส ภาพพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่ าท าให้ มี น้ าท่ ว มขั ง เนื้ อดิ น เป็ น ดิ น เหนี ย ว
ถึงเหนี ย วจั ด โครงสร้ างดิ น แน่ น ทึ บ ดิ น มี ก ารระบายน้ าเลว เมื่ อ ดิ น แห้ งจะแข็ งและแตกระแหง
การไถพรวนทาได้ยาก
ดินเปรี้ยวจัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) ดิ น เปรี้ ยวจัด ที่พ บชั้น ดิ นกรดกามะถัน ตื้น พบชั้น ดิ นที่ มี ส ารจาโรไซต์ซึ่ งมี สี
เหลืองฟางข้าว หรือชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน และได้รับ
ผลกระทบจากความเค็ม โดยทั่วไปชั้น ดิน บนมีค่า ความเป็ น กรดเป็นด่างของดิน (pH) ต่ากว่า 4.0
มีเนื้อที่ 10,923ไร่ พบในกลุ่มชุดดินที่ 9
(2) ดิ น เปรี้ ย วจั ด ที่ พ บชั้ น ดิ น กรดก ามะถั น ตื้ น พบชั้ น ดิ น ที่ มี ส ารจาโรไซต์ ซึ่ ง มี
สีเหลืองฟางข้าว หรือชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยทั่วไป
ชั้นดินบนมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ต่ากว่า 4.0 มีเนื้อที่ 711,139 ไร่ พบในกลุ่มชุดดินที่ 10
(3) ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถัน ชั้นที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว
หรือชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมาก ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยทั่วไปชั้นดินบนมีค่า ความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน (pH) ต่ากว่า 4.5 มีเนื้อที่ 2,836,693 ไร่ พบในกลุ่มชุดดินที่ 11 และ 14

53

54

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

53

(4) ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถัน ชั้นที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว
หรือชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมาก ลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยทั่วไปชั้นดิน บนมีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ต่ากว่า 5.0 มีเนื้อที่ 1,864,886 ไร่ พบในกลุ่มชุดดินที่ 2
การแจกกระจายพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ดินเปรี้ยวจัดมีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 5,423,641 ไร่
พบมากในพื้นที่ของภาคกลาง 3,192,669 ไร่ ภาคตะวันออก 886,960 ไร่ และภาคใต้ 1,344,012 ไร่
1.4) ดินทรายจัด
ลักษณะดิน ทรายจัด มีเนื้อดินเป็นทรายหรือทรายปนดินร่วน เนื้อดินเหนียวมีน้อย
เป็ น ดินที่ไม่มีโครงสร้าง มีลั กษณะเป็ นเม็ดเดี่ยวๆ การเกาะตัวหรือยึดตัวของเม็ดดินต่า ทาให้ เกิด
ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน บางพื้นที่ดินแน่นทึบเนื่องจากเนื้ อดินเป็นทรายละเอียดทาให้เป็น
อุปสรรคต่อการเจริญเติบ โตของรากพืช การระบายน้าดีเกินไป ทาให้เกิดปัญ หาการขาดแคลนน้า
ความสามารถในการอุ้มน้าและดูดซับธาตุอาหารต่า ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า
สภาพปัญหาของดินทรายจัด เป็นดินที่เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย มีการระบายน้าดี
ถึงดีเกิน ไป ดินไม่อุ้มน้ าทาให้เกิดปัญหาพืชขาดน้า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารต่า
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า สมบัติทางกายภาพของดินไม่ดี ดินเป็นเม็ดเดี่ยวๆ ไม่มีโครงสร้าง ทาให้
ไม่เกาะยึดตัว เกิดการสูญเสียดิน น้า และธาตุอาหารได้ง่าย ในบางพื้นที่ดินแน่นทึ บจากการเขตกรรม
ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะดินนาที่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายละเอียด ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการชอน
ไชของรากพืชและการเจริญเติบโตของพืช
ดินทรายจัด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ดินทรายจัดในพื้นที่ลุ่ม เป็นดินที่พบตามบริเวณที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนิน
ทรายชายฝั่งทะเล หรือในพื้นที่ราบเรียบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทรายเนื้อหยาบ เป็นกลุ่มดินทรายลึกมาก
การระบายน้าเลวหรือค่อนข้างเลว มีเนื้อที่ 1,043,979 ไร่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 23 และ 24
(2) ดิ น ทรายจั ด ในพื้ น ที่ ด อน พบตามบริ เวณหาดทราย สั น ทรายชายทะเล
หรื อ บริ เวณพื้ น ที่ ล อนลาดจนถึ ง ที่ ล าดเชิ ง เขา เป็ น กลุ่ ม ดิ น ทรายลึ ก มาก การระบายน้ าดี ถึ ง
ค่อนข้างมาก มีเนื้ อที่ 10,443,153 ไร่ พบมากในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนื อ
ภาคใต้ และภาคตะวันออก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 41 43 และ 44
(3) ดินทรายจัดในพื้นที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ พบตามบริเวณหาดทรายเก่าหรือ
สันทรายชายทะเลของภาคใต้และภาคตะวันออก มีลักษณะเฉพาะ คือ ดินชั้นบนจะเป็นทรายสีขาว
ถัดลงไปที่ระดับความลึกประมาณ 60-80 เซนติเมตร จะพบชั้นทรายสีน้าตาลปนแดงอัดตัวแน่นเป็น
ชั้น ดานซึ่งเกิด มาจากการจั บ ตัวกัน ของสารประกอบจาพวกเหล็ กและอิน ทรียวัตถุ ในช่วงฤดูแล้ ง
ชั้นดานจะแห้ งและแข็งมาก มีเนื้อที่ 376,485 ไร่ พบมากทางภาคใต้ และพบทั่วไปในภาคตะวันออก
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 42
การแจกกระจายพื้นที่ดินทรายจัด 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
ลั ก ษณะดิ น ตื้ น เป็ น ดิ น ที่ มี ลู ก รั ง ก้ อ นกรวดหรื อ เศษหิ น ปะปนอยู่ ในเนื้ อ ดิ น มาก
ความหนาของชั้นดินบนน้อยกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ทาให้พืชมีการเจริญเติบโตไม่ดี
สภาพปัญหาของดินตื้น มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหินปะปน ทาให้ เป็นอุปสรรค
ต่อการชอนไชของรากพืช และการไถพรวน มีเนื้อดินเหนียวน้อย ทาให้การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี
เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ความสามารถในการดูดซับน้าและธาตุ
อาหารต่า
ดินตื้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
(1) ดิน ตื้น ในพื้ น ที่ ลุ่ ม ถึงชั้น ลู ก รัง หรือ ก้อ นกรวด มี เนื้ อที่ 5,715,409 ไร่ ได้ แ ก่
กลุ่มชุดดินที่ 25
(2) ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน มีเนื้อที่ 17,298,357 ไร่
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 46 48 และ49
(3) ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น มีเนื้อที่ 9,783,590 ไร่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 47
51 และ 61
(4) ดิ น ตื้ น ในพื้ น ที่ ด อนถึ งชั้ น มาร์ ล หรื อ ก้ อ นปู น มี เนื้ อ ที่ 1,412,035 ไร่ ได้ แ ก่
กลุ่มชุดดินที่ 52
(5) ดินในพื้นที่ดอนที่มีหินโผล่ มีเนื้อที่ 3,983,058 ไร่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่มี RL RC
การแจกกระจายของพื้ น ที่ ดิ น ตื้ น ดิ น ตื้ น มี เนื้ อ ที่ ร วมทั้ ง ประเทศ 38,192,449 ไร่
พบกระจายอยู่ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มากที่ สุ ด 15,591,223 ไร่ รองลงมา คื อ ภาคเหนื อ
11,856,992 ไร่ ภาคตะวันออก 5,119,663 ไร่ ภาคกลาง 3,317,178 ไร่ และภาคใต้ 2,307,393 ไร่
ตามลาดับ
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1. ดินที่มีปญ
ั หาทางการเกษตร
1.1 ดินอินทรีย์
1.2 ดินเค็ม
1.2.1 ดินเค็มชายทะเล
1.2.2 ดินเค็มบก
1.3 ดินเปรีย้ วจัด
1.3.1 พบชั้นดินกรดกามะถันในระดับตื้นและเป็นดินเค็ม
1.3.2 พบชั้นดินกรดกามะถันในระดับตื้น
1.3.3 พบชั้นดินกรดกามะถันในระดับลึกปานกลาง
1.3.4 พบชั้นดินกรดกามะถันในระดับลึก
1.4 ดินทรายจัด
1.4.1 ดินทรายจัดในพื้นที่ลุ่ม
1.4.2 ดินทรายจัดในพื้นที่ดอน
1.4.3 ดินทรายจัดในพื้นที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์
1.5 ดินตื้น
1.5.1 ดินตื้นในพื้นที่ลุ่ม มีการระบายน้าเลว
1.5.2 ดินตื้นในพื้นที่ดอน
(1) ถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน
(2) ถึงชั้นหินพื้น
(3) ถึงชั้นมาร์ลหรือก้อนปูน
(4) ดินที่มีหนิ โผล่
2. ดินที่ไม่มีปญ
ั หาทางการเกษตร
2.1 ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
2.1.1 ดินในพื้นที่ลุ่ม
(1) พื้นที่ลุ่มที่เป็นกรด
(2) พื้นที่ลุ่มที่ไม่เป็นกรด
2.1.2 ดินในพื้นที่ดอน
(1) พื้นที่ดอนที่เป็นกรด
(2) พื้นที่ดอนที่ไม่เป็นกรด
2.2 ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง
2.2.1 ดินในพื้นที่ลุ่ม
2.2.2 ดินในพื้นที่ดอน
2.2.3 ดินที่มีการยกร่อง
3. พืน้ ที่ลาดชันเชิงซ้อน
4. พืน้ ที่น้่า
5. พืน้ ที่เบ็ดเตล็ด
ผลรวม

ประเภทของดิน

ทั้งประเทศ
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
60,025,262
18.72
345,444
0.11
4,200,111
1.31
1,961,915
0.61
2,238,196
0.70
5,423,641
1.69
10,923
0.00
711,139
0.22
2,836,693
0.88
1,864,886
0.58
11,863,617
3.70
1,043,979
0.33
10,443,153
3.26
376,485
0.12
38,192,449
11.91
5,715,409
1.78
32,477,040
10.13
17,298,357
5.39
9,783,590
3.05
1,412,035
0.44
3,983,058
1.24
148,641,363
46.35
98,874,908
30.83
27,619,130
8.61
14,364,615
4.48
13,254,515
4.13
71,255,778
22.22
66,776,103
20.82
4,479,675
1.40
49,766,455
15.52
24,430,646
7.62
24,480,677
7.63
855,132
0.27
96,775,119
30.18
5,483,964
1.71
9,771,179
3.05
320,696,887
100.00

้อที่ดินปั้อญทีหาทางการเกษตรของประเทศไทย
ตารางที่ 5 เนื
ตารางเนื
่ดินปัญหาของประเทศไทย ปี 2561
ภาคเหนือ
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
12,118,333
11.43
261,341
0.25
261,341
0.25
11,856,992
11.18
53,396
0.05
11,803,596
11.13
5,651,812
5.33
5,147,461
4.85
338,828
0.32
665,495
0.63
36,306,778
34.25
17,048,099
16.09
7,111,009
6.71
2,406,166
2.27
4,704,843
4.44
9,937,090
9.38
9,220,488
8.70
716,602
0.68
19,258,679
18.16
10,181,193
9.60
9,077,486
8.56
53,823,573
50.76
990,840
0.93
2,788,156
2.63
106,027,680
100.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
26,409,617
25.02
2,183,848
2.07
2,183,848
2.07
8,634,546
8.18
721,723
0.68
7,912,823
7.50
15,591,223
14.77
5,407,324
5.12
10,183,899
9.65
5,590,717
5.30
1,432,191
1.36
109,314
0.10
3,051,677
2.89
65,246,167
61.83
53,044,496
50.26
15,737,799
14.91
8,050,300
7.63
7,687,499
7.28
37,306,697
35.35
34,828,318
33.00
2,478,379
2.35
12,201,671
11.57
5,419,640
5.14
6,782,031
6.43
11,192,546
10.61
1,891,288
1.79
794,347
0.75
105,533,965
100.00

ภาคกลาง
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
7,849,768
18.07
331,886
0.77
277,538
0.64
54,348
0.13
3,192,669
7.35
2,689
0.01
236,755
0.54
1,716,368
3.95
1,236,857
2.85
1,008,035
2.32
34,643
0.08
973,392
2.24
3,317,178
7.63
3,317,178
7.63
1,303,224
3.00
951,703
2.19
840,262
1.93
221,989
0.51
18,217,819
41.93
6,168,154
14.19
1,009,245
2.32
456,570
1.05
552,675
1.27
5,158,909
11.87
3,927,339
9.04
1,231,570
2.83
12,049,665
27.74
6,654,518
15.32
4,573,760
10.53
821,387
1.89
13,148,314
30.26
1,015,583
2.34
3,218,956
7.40
43,450,440
100.00

ภาคตะวันออก
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
7,167,655
33.35
164,107
0.76
164,107
0.76
886,960
4.13
8,234
0.04
113,692
0.53
408,515
1.90
356,519
1.66
996,925
4.64
195,436
0.91
789,722
3.68
11,767
0.05
5,119,663
23.82
208,933
0.97
4,910,730
22.85
3,500,096
16.29
1,272,803
5.92
118,444
0.55
19,387
0.09
8,860,523
41.24
6,403,131
29.80
1,405,224
6.54
1,148,095
5.34
257,129
1.20
4,997,907
23.26
4,944,783
23.01
53,124
0.25
2,457,392
11.44
973,945
4.53
1,465,109
6.82
18,338
0.09
3,368,612
15.68
334,290
1.56
1,756,736
8.18
21,487,816
100.00

ภาคใต้
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
6,479,889
14.66
345,444
0.78
1,520,270
3.44
1,520,270
3.44
1,344,012
3.04
360,692
0.82
711,810
1.61
271,510
0.61
962,770
2.18
92,177
0.21
505,875
1.14
364,718
0.83
2,307,393
5.22
45,756
0.10
2,261,637
5.12
1,252,508
2.83
979,432
2.22
5,187
0.01
24,510
0.06
20,010,076
45.27
16,211,028
36.68
2,355,853
5.33
2,303,484
5.21
52,369
0.12
13,855,175
31.35
13,855,175
31.35
3,799,048
8.59
1,201,350
2.72
2,582,291
5.84
15,407
0.03
15,242,074
34.49
1,251,963
2.83
1,212,993
2.74
44,196,995
100.00
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2) ดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีผลมาจากการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกวิธี
มีวิธีการจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือปราศจากการทานุบารุงดินอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ดินที่มี
ปัญหาจากการใช้ประโยชน์เหล่านี้มีศักยภาพในการให้ผลผลิตในการเพาะปลูกต่า ถ้าไม่มีการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่ดินปัญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติ
เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ที่อาจจะมีเนื้อที่และข้อจากัดในการใช้ประโยชน์รุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
สภาพธรรมชาติต่ างๆ ถู กท าให้ เปลี่ ยนแปลงหรือ ท าให้ เสี ย สมดุ ล โดยการกระท าของมนุษ ย์ เช่ น
การแพร่กระจายของดินเค็มเนื่องมาจากการทาลายป่าไม้ หรือการพัฒนาแหล่งน้าในบริเวณที่มีเกลือ
สะสมอยู่มาก ทาให้น้าใต้ดินซึ่งมีความเค็มถูกยกระดับให้สูงขึ้นและพาเอาเกลือที่ละลายอยู่ในน้าขึ้นมา
สู่ผิวดินได้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการแก้ไขฟื้นฟูและปรับปรุงบารุงดิน หรือจัดการให้ถูกต้องตามสภาพ
ของปัญหาก่อน รวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายพื้นที่ดินปัญหาร่วมด้วย เพื่อที่จะนาที่ดินเหล่านี้มา
ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.1) ดินดาน
พบกระจายตั ว ในพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช ไร่ เช่ น อ้ อ ย ข้ าวโพด มั น ส าปะหลั ง เกิ ด จากการ
ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ไถพรวนเพื่อเตรียมดินปลูกในขณะที่ดินมีความชื้นไม่เหมาะสม หรือดินชื้น
มากเกินไป และไถพรวนที่ระดับความลึกเดียวกันบ่อยครั้งนานหลายๆ ปี ทาให้ ดินแน่นทึบเกิดชั้นดาน
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช
2.2) ดินปนเปื้อน
เป็นดินที่ได้รับสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักในปริมาณที่มากกว่าอัตราการสลายตัว
หรือการเสื่อมฤทธิ์ของสารนั้นๆ เช่น ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม สารหนู และปรอท เป็นต้น
เมื่อมีการสะสมโลหะหนักเหล่านี้เป็นปริมาณมากในดินอาจถูกพัดพาลงสู่แหล่งน้า และถ้าหากเข้าสู่
ระบบห่วงโซ่อาหารก็จะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์
สาเหตุการปนเปื้อนของดินอาจเกิดตามธรรมชาติจากวัตถุต้นกาเนิดดิน หรือเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การทาเหมืองแร่ การถลุงแร่และเถ้าลอย การใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการ
เกษตรที่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็น ธาตุโลหะหนักธาตุต่ างๆ การใช้น้าเสียในระบบชลประทาน การใช้กาก
ตะกอนน้ าเสีย และการใช้ปุ๋ ย คอกที่ได้จากมูลสั ตว์ที่กินอาหารที่มีวัตถุ ปนเปื้อนเจือปน ซึ่งผลผลิ ต
ทางการเกษตรที่ปลูกในดินปนเปื้อน หรือการดื่มน้าที่เจือปนด้วยโลหะหนัก เช่น แร่ทองแดง ตะกั่ว
แคดเมี ย ม และสั งกะสี เมื่ อ บริโภคเข้ าไปจะท าให้ เกิด โรคที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ โรคอิ ไต-อิ ไต โรคไข้ ด า
หรือมะเร็งผิวหนังจากพิษสารหนูเรื้อรัง โรคที่เกิดจากความเป็นพิษของตะกั่ว เป็นต้น
2.3) ดินเหมืองแร่ร้าง
พบในพื้นที่ที่ผ่านขบวนการทาเหมืองแร่มาแล้ว เป็นดินไม่มีโครงสร้างและอัดตัวกัน
แน่ น จึ งมี ค วามสามารถในการอุ้ มน้ าต่ า มี ธ าตุ อาหารที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ พื ช น้ อยมาก ความอุ ด ม
สมบูรณ์ต่า บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัด จนหมดสภาพที่จะนามาใช้ทาการเกษตรได้อีก การใช้ประโยชน์
พื้นที่ในปัจจุบัน มีการปลูกสร้างสวนป่าหรือสวนสาธารณะด้วยการปลูกไม้โตเร็ว และไม้ที่ทนแล้ง เช่น
กระถินเทพา ยูคาลิปตัส เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่ และช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่างๆ
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2.4) ดินในพื้นที่นากุ้งร้าง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่ผ่านมาใช้พื้นที่แถบชายฝั่งทะเลที่มีศักยภาพในการผลิต
ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น การเลี้ ย งกุ้ งทะเล ปลา หอย และปู จากการขยายตั วของพื้ นที่ เพาะเลี้ ยงมากขึ้ น
จนกระทั่งเกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่งที่สาคัญ ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของระบบ
นิ เวศทางธรรมชาติ ทั้ งดิ น น้ า และป่ าชายเลน รวมถึ งการเกิ ดโรคระบาดอย่ างรุน แรง ท าให้ การ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องขยับขยายหาพื้นที่ใหม่ รุกล้าเข้าไปในหลายพื้นที่ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลซึ่งเป็น
พื้น ที่น้ าจื ด และปรับ เปลี่ ยนวิธีการเลี้ ยงใหม่ เป็น การเลี้ ยงกุ้งน้ากร่อย โดยการนาน้าเค็มจากทะเล
มาผสมกับน้าจืด หรือใช้เกลือมาปรับสภาพน้าในบ่อให้เป็นน้าเค็ม การเลี้ยงกุ้งในรูปแบบนี้ ถ้าขาดการ
จัดการที่ดีก็จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้ ผลจากการนากุ้งน้ากร่อย
เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่น้าจืด เมื่อประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดของกุ้งก็จะไม่สามารถเพาะเลี้ยงในพื้นที่เดิม
ได้อีกต่อไป จาเป็นต้องย้ายไปหาพื้นที่ใหม่ที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งทะเล พื้นที่เดิมจึงถูกทิ้งให้กลายเป็นนากุ้งร้าง
บางแห่งมีปัญหาทั้งดินเค็มและดินเปรี้ยวจัด ทาให้ดินนั้นไม่สามารถปลูกพืชได้ สภาวการณ์เช่นนี้จะทา
ให้เกิดการสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร เกิดความ
เสียหายต่อสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในที่สุด
2.5) ดินที่มีปัญหาเล็กน้อยที่มีข้อจากัดทางการเกษตร
2.5.1) ดินกรด
ลั กษณะของดิ น กรด ส่ ว นใหญ่ มัก พบในดิ น เนื้ อ หยาบ ดิ นร่ว นหยาบ ดิ น ร่ว น
ละเอียด พบทั้งในที่ลุ่มและในที่ดอน พื้นที่ที่มีการชะล้างหน้าดินสูง มีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องกันเป็น
เวลานานและขาดการปรับปรุงบารุงดิน ซึ่งอาจพบอาการผิดปกติของพืชร่วมด้วย ดินกรดจัดถึงกรดปานกลาง
(pH 4.5-5.5) จะมีผลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดิน ทาให้ธาตุอะลูมินัม เหล็ก แมงกานีส และ
สังกะสี ละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชได้
สภาพปัญหาของดินกรด ขาดธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ เช่น ฟอสฟอรัสถูก
ตรึงทาให้ พืชดูดไปใช้ไม่ได้ พื ชไม่เจริญ เติบโต ผลผลิตเสี ยหายและได้ผลผลิ ตต่า ระบบรากพืช ถูก
ทาลาย เนื่องจากมีอะลูมินัมและเหล็กละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืช และอาจพบอาการที่เกิด
จากแมงกานี ส เป็ น พิษ คือใบพื ช จะซีดเหลื อง พืช ตระกูล ถั่วรากจะมีป มน้อยลง มีการระบาดของ
เชื้อโรคทางดิน เช่น โรครากเน่า โคนเน่า และพืชแสดงอาการเหี่ยวจากการขาดน้าได้ง่ายผิดปกติ
ดินกรดพบการแจกกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย และยังพบว่าดินอื่น ๆ
มีแนวโน้มจะเป็นกรดรุนแรงเพิ่มขึ้นตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งความเป็นกรดของดิน เป็นข้อจากัด
ประเภทหนึ่งในด้านความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ดินกรดประเภทนี้เกิด มาจากหลายสาเหตุ
ได้แก่ เกิดการชะละลายธาตุ ที่เป็นด่างออกไปจากดิน ทั้งจากน้าฝนและน้าท่า การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้อง
พืชที่ปลูกดูดเอาธาตุที่เป็นด่างไปใช้แล้วปลดปล่อยกรดออกมาแทนที่ การใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีต่างๆ
ที่มีกามะถันเป็นองค์ประกอบ รวมทั้งดินกรดที่เกิดจากฝนกรดบริเวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
2.5.2) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
จากรายงานสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน , 2558)
พบว่ า ทรั พ ยากรดิ น ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง คงมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ในระดั บ ต่ า โดยภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่ ากว่ าภาคอื่ น ๆ และมี ก ารกระจายตั ว
ครอบคลุ ม แทบทั้ งภาค ระดั บ ความอุ ด มสมบู รณ์ ดิ น ในแต่ ล ะภาคของประเทศที่ แ ตกต่ างกั น นั้ น
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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) ระดั บ ความรุ น แรงมาก ได้ แ ก่ ดิ น อิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามหนาของวั ส ดุ อิ น ทรี ย์
40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยมีเนื้อที่ 149,279 ไร่
ตารางที่ 7 ระดับความรุนแรงของดินอินทรีย์ต่อการผลิตพืช
ประเภท
1. ดินอินทรีย์ ที่มีวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน
2. ดินอินทรีย์ ที่มีวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน
(แก้ไขเนื้อหา หน้า 62-63)

ระดับความรุนแรง
มากที่สุด
มาก

2)2)ดินดิเค็
นเค็ม ม
การประเมิ
นความรุ
ชั้นดินล่นาความรุ
งวินิจฉันยแรงจาก
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บกประเมิ
นแรงจากการพบชั
้นสะสมเกลือมากอ
มี(natric
เฉพาะในพื
้ น ที่ ภในหน้
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มบกและพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเกลื อ มีเนื้อที่รวม 13,749,799 ไร่
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ดิ
น
เค็
มชายทะเล
สามารถจัดระดับความรุนแรงได้
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(1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินเค็มชายทะเลที่มีกรดแฝง มีเนื้อที่
1,961,915 ไร่ จัดระดับความรุนแรงได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้
1,721,612 ไร่
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ตะวันออกเฉี
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บ ดังอนี้ โดยพิจารณาจากการพบชั้นสะสมเกลือมาก (natric horizon) ในหน้าตัดดิน
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 20 และพิ
จารณาร่
วมกันบแรงมากที
ปริมาณการแพร่
แล้ง
(1) ระดั
บ ความรุ
่สุ ด ได้แกก่ระจายของคราบเกลื
ดินเค็มกลุ่มชุดดินอทีที่ ่ผ20ิวดิทีน่พในฤดู
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50 ของพืดระดั
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ไร่ น 5 ระดับ ดังนี้
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นแรงออกเป็
ระดับบความรุ
ความรุ
นแรงมาก่สุดมีเได้
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มากกว่
้นที่ มีเนือ้อบนผิ
ที่ 49,311
ดินเค็มกลุ่มชุดดินที่ 20(2)ที่ไระดั
ม่พบบคราบเกลื
อบนผิมีวเดินืน้อทีมี่รเวม
นื้อ2,273,596
ที่ 281,002ไร่ ไร่ประกอบด้
และดินวเค็ย มกลุที่่มเป็ชุนดกลุ
ด
ความรุนแรงมาก
ดิน่มทีชุ่ 20
ดิทีน่พอืบคราบเกลื
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นมากกว่
าร้อยละ
50 ของพื
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อบนผิ วอดิบนผิ
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าร้ อยละ
50 ของพื
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ที่ไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน มีเนื้อที่ 281,002 ไร่ และดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่พบคราบเกลือ
บนผิวดินมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ มีเนื้อที่ 84,711 ไร่
(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินดินอื่นๆ ที่พบ
คราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ มีเนื้อที่ 185,262 ไร่
(4) ระดับความรุนแรงน้อย ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินดินอื่นๆ ที่พบคราบ

มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ มีเนื้อที่ 49,311 ไร่
(2) ระดับความรุนแรงมาก มีเนื้อที่รวม 2,273,596 ไร่ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 20
พยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ที่พบคราบเกลื อบนผิ ว ดินน้ อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ มีแผนบริ
เนื้อหารจั
ที่ ดการทรั
1,907,883
ไร่ กลุ่ มชุดดินที่ 20
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ที่ไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน มีเนื้อที่ 281,002 ไร่ และดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่พบคราบเกลือ
บนผิวดินมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ มีเนื้อที่ 84,711 ไร่
(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินดินอื่นๆ ที่พบ
(3) ระดั บ ความรุ น แรงปานกลาง ได้ แ ก่ ดิ น เค็ ม ที่ เป็ น กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ดิ น อื่ น ๆ
คราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ มีเนื้อที่ 185,262 ไร่
ที่พบคราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ มีเนื้อที่ 185,262 ไร่
(4)(4)ระดัระดั
บความรุ
นแรงน้
อย ได้อแก่ย ดิได้นเค็
ดิน่ มอืชุ่นดๆ ดิทีน่พดิบคราบ
บ ความรุ
น แรงน้
แ ก่มทีดิ่เป็นนเค็กลุม่มทีชุ่ เดป็ดินนกลุ
น อื่ น ๆ
เกลื
อ
บนผิ
ว
ดิ
น
ร้
อ
ยละ
1-10
ของพื
น
้
ที
่
มี
เ
นื
อ
้
ที
่
3,150,886
ไร่
ที่พบคราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 1-10 ของพื้นที่ มีเนื้อที่ 3,150,886 ไร่
(5)(5)ระดั
ได้แแก่ก่ ดิดินนเค็เค็มมทีที่เป็่เป็นนกลุกลุ่มชุ่มดชุดิดนดิอืน่นอืๆ่นทีๆ่พทีบคราบเกลื
่พบคราบอ
ระดับความรุ
บความรุนนแรงน้
แรงน้ออยที
ยที่ส่สุดุด ได้
เกลื
อบนผิ
น้อยกว่
าร้อยละ
1 ของพื
้นที่ และมี
้อที่ 6,128,829
บนผิ
วดินวน้ดิอนยกว่
าร้อยละ
1 ของพื
้นที่ และมี
น้าใต้นด้าใต้
ินเค็ดมินเค็มีเมนื้อมีทีเนื่ 6,128,829
ไร่ ไร่
ตารางที่ 8 ระดับความรุนแรงของดินเค็มต่อการผลิตพืช
ประเภทดิน

ระดับคราบเกลือ

ระดับความรุนแรง

- ดินเค็มชายทะเล

-

มาก

- ดินเค็มชายทะเลที่มีกรดแฝง

-

มากที่สุด

คราบเกลือ > 50%

มากที่สุด

คราบเกลือ < 50%

มาก

ไม่พบคราบเกลือ

มาก

1. ดินเค็มชายทะเล

2. ดินเค็มบก
- กลุ่มชุดดินที่ 20 (กลุ่มดินเค็ม)

- กลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่พบคราบเกลือ คราบเกลือ > 50%

มาก

คราบเกลือ 10-50%

ปานกลาง

คราบเกลือ 1-10%

น้อย

คราบเกลือ <1 % และมีนาใต้
้ ดนิ เค็ม

น้อยที่สุด

3) ดินเปรี้ยวจัด
การประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงดิ น เปรี้ ย วจั ด ตามระดั บ ความลึ ก ที่ พ บชั้ น ดิ น กรด
กามะถัน และชั้น ดิน ที่มีส ารจาโรไซต์ซึ่งมีสี เหลื องฟางข้าวเป็นเกณฑ์ ดินเปรี้ยวจัดสามารถพบใน
บริ เวณที่ ร าบลุ่ ม ชายฝั่ งทะเลที่ มี ห รือ เคยมี น้ าทะเลหรือ มี น้ ากร่อ ยท่ ว มถึงในอดี ต โดยมี การแจก
กระจายอยู่ในพื้ น ที่ภ าคกลางและพื้นที่ภ าคใต้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,423,641 ไร่ สามารถแบ่งออกได้
4 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถันตื้น
พบชั้นดินที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว (ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน) และได้รับ
ผลกระทบจากความเค็ม มีเนื้อที่ 10,923 ไร่
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(2) ระดับความรุนแรงมาก ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถันตื้น พบชั้นดิน
ที่ มี ส ารจาโรไซต์ ซึ่ งมี สี เหลื อ งฟางข้ า ว (ภายในความลึ ก 50 เซนติ เมตรจากผิ ว ดิ น ) โดยมี เนื้ อ ที่
711,139 ไร่
(3) ระดั บ ความรุ น แรงปานกลาง ได้ แก่ ดิ น เปรี้ยวจัด ที่ พ บชั้น ดิ น กรดก ามะถั น
พบชั้นดินที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื้อที่ 2,836,693 ไร่
(4) ระดับความรุนแรงน้อย ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถัน พบชั้นดิน
ที่มีสารจาโรไซต์ซึ่งมีสีเหลืองฟางข้าว ลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื้อที่ 1,864,886 ไร่
ตารางที่ 9 ระดับความรุนแรงของดินเปรี้ยวจัดต่อการผลิตพืช
ประเภท

ระดับความรุนแรง

1. ดินเปรี้ยวจัดที่พบชัน้ ดินกรดกามะถันตื้น (ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน)
และได้รับผลกระทบจากความเค็ม

มากที่สุด

2. ดินเปรี้ยวจัดที่พบชัน้ ดินกรดกามะถันตื้น (ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน)

มาก

3. ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถัน ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน
4. ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถัน ลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน

ปานกลาง
น้อย

4) ดินทรายจัด
การประเมินความรุนแรงของดินทรายได้ใช้ความหนาของชั้นทรายและชั้นดานอินทรีย์
เป็นเกณฑ์ พบว่าดินทรายจัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 11,863,617 ไร่ สามารถจัดระดับความรุนแรงได้เป็น
4 ระดับ ดังนี้
(1) ระดั บ ความรุ น แรงมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ดิ น ทรายในที่ ด อนที่ มี ชั้ น ดานอิ น ทรี ย์
(มีชั้นทรายหนา 50-100 เซนติเมตร) มีเนื้อที่ 376,485 ไร่
(2) ระดับความรุนแรงมาก ได้แก่ ดินทรายในพื้นที่ดอนที่มีชั้นทรายหนามากกว่า
100 เซนติเมตร มีเนื้อที่ 4,975,813 ไร่
(3) ระดับ ความรุ น แรงปานกลาง ได้แก่ ดิน ทรายในพื้น ที่ดอนที่มีชั้น ทรายหนา
50-100 เซนติ เมตร และดิ น ทรายในพื้ น ที่ ลุ่ ม ที่ มี ชั้ น ทรายหนามากกว่า 100 เซนติ เมตร มี เนื้ อ ที่
6,108,557 ไร่
(4) ระดั บ ความรุ น แรงน้ อ ย ได้ แ ก่ ดิ น ทรายจั ด ในพื้ น ที่ ลุ่ ม ที่ มี ชั้ น ทรายหนา
50-100 เซนติเมตร มีเนื้อที่ 402,762 ไร่
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ตารางที่ 10 ระดับความรุนแรงของดินทรายจัดต่อการผลิตพืช
ประเภท

ความหนาของชั้นทราย (ซม.)

ระดับความรุนแรง

50-100 ซม.

มากที่สุด

มากกว่า 100 ซม.

มาก

50-100 ซม.

ปานกลาง

มากกว่า 100 ซม.

ปานกลาง

50-100 ซม.

น้อย

1. ดินทรายในทีด่ อนที่มชี นั้ ดานอินทรีย์
2. ดินทรายในพื้นที่ดอน

3. ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม

5) ดินตื้น
การประเมินระดับความรุนแรง พิจารณาถึงลักษณะของพื้นที่ และชนิดของวัสดุที่มี
ขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร ปริมาณร้อยละ 35 หรือมากกว่าโดยปริมาตร พบว่าดินตื้นมีเนื้อที่
ทั้งหมด 38,192,449 ไร่ สามารถจัดระดับความรุนแรงได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ดินตื้นในพื้นที่ดอนที่มีหน่วยรวมของดินและ
พื้นที่หินโผล่ มีเนื้อที่ 3,983,058 ไร่
(2) ระดั บ ความรุ น แรงมาก ได้ แ ก่ ดิ น ตื้ น ในพื้ น ที่ ด อนถึ ง ชั้ น หิ น พื้ น มี เนื้ อ ที่
9,783,590 ไร่
(3) ระดับความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด
หรือเศษหิน มีเนื้อที่ 17,298,357 ไร่ ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมาร์ล หรือก้อนปูน มีเนื้อที่ 1,412,035 ไร่
และดิ น ตื้น ในพื้ น ที่ ลุ่ ม ถึ งชั้ น ลู ก รัง หรือ ก้ อนกรวด มี เนื้ อ ที่ 5,715,409 ไร่ รวมเนื้ อที่ ดิ น ตื้ น แต่ ล ะ
ประเภททั้งหมดเท่ากับ 24,425,801 ไร่
ตารางที่ 11 ระดับความรุนแรงของดินตื้นต่อการผลิตพืช
สภาพพื้นที่
ดินตื้นในพื้นที่ดอน

ประเภท/ชนิดของชั้นขัดขวาง
- หน่วยรวมของดินและพืน้ ที่หินโผล่
- ตื้นถึงชัน้ หินพื้น

ดินตื้นในพื้นทีล่ ุ่ม

ระดับความรุนแรง
มากที่สุด
มาก

- ตื้นถึงชัน้ ลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน

ปานกลาง

- ตื้นถึงชัน้ มาร์ลหรือก้อนปูน

ปานกลาง

ตื้นถึงชัน้ ลูกรัง หรือก้อนกรวด

ปานกลาง
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ปาล์มน้ามัน มากที่สุด มี เนื้ อที่ 79,046 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ข้าว เนื้อที่ 37,031 ไร่ มะพร้าว เนื้อที่
27,552 ไร่ ยางพารา เนื้อที่ 19,083 ไร่ และไม้ยืนต้น/พืชอื่น ๆ เนื้อที่ 11,670 ไร่ ตามลาดับ และ
ระดั บ ความรุ น แรงปานกลาง 143,958 ไร่ โดยใช้ เพื่ อ ท านาข้ าวมากที่ สุ ด มี เนื้ อ ที่ 129,206 ไร่
รองลงมา ได้แก่ มันสาปะหลัง เนื้อที่ 6,384 ไร่
3.2.3 การใช้ที่ดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
ดิน เปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ 5,423,641 ไร่ มีการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่ เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่
4,198,199 ไร่ หรือร้อยละ 77.41 ของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
มีเนื้อที่ 549,410 ไร่ หรือร้อยละ 10.13 ของพื้นที่ดิน เปรี้ยวจัด พื้นที่เบ็ดเตล็ด (เช่น พื้นที่ทิ้งร้าง
พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย) มีเนื้อที่ 379,287 ไร่ หรือร้อยละ 6.99 ของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 200,291 ไร่ หรือร้อยละ 3.69 ของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และพื้นที่แหล่งน้า มีเนื้อที่
96,454 ไร่ หรือร้อยละ 1.78 ของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
สาหรับพื้นที่เกษตรกรรม พบว่า ระดับความรุนแรงของดินปัญหาต่อการปลูกพืชมี 4 ระดับ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง เนื้อที่ 1,951,809 ไร่ โดยใช้เพื่อทานาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่
1,445,230 ไร่ รองลงมา ได้แ ก่ ปาล์ มน้ ามัน เนื้ อที่ 205,095 ไร่ ข้ าว/พื ช อื่น ๆ เนื้ อ ที่ 88,923 ไร่
ไม้ผล/พืชอื่นๆ เนื้อที่ 79,365 ไร่ และยางพารา เนื้อที่ 71,317 ไร่ ตามลาดับ ระดับความรุนแรงของ
ดินปัญหาต่อการปลูกพืชระดับรองลงมา ได้แก่ ระดับความรุนแรงน้อย เนื้อที่ 1,366,790 ไร่ โดยใช้
ทานาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่ 1,150,453 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ยางพารา เนื้อที่ 75,311 ไร่ ปาล์มน้ามัน เนื้อที่
50,683 ไร่ ไม้ผล/พืชอื่นๆ เนื้อที่ 39,129 ไร่ และข้าว/พืชอื่นๆ เนื้อที่ 30,914 ไร่ ตามลาดับ
สาหรับระดับความรุนแรงมาก มีเนื้อที่ 483,208 ไร่ โดยใช้เพื่อทานาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่
200,412 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ปาล์มน้ามัน เนื้อที่ 168,076 ไร่ ไม้ผล/พืชอื่นๆ เนื้อที่ 31,156 ไร่ ข้าว/
พืชอื่นๆ เนื้อที่ 27,430 ไร่ และยางพารา เนื้อที่ 23,958 ไร่ ตามลาดับ และระดับความรุนแรงมาก
ที่สุด เนื้อที่ 320 ไร่ โดยเป็นพื้นทีป่ ลูกไม้ยืน ไม้ผล และพืชไร่
3.2.4 การใช้ที่ดินในพื้นที่ดินทรายจัด
ดินทรายจัด มีเนื้อที่ 11,863,617 ไร่ มีการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่
8,999,274 ไร่ หรือร้อยละ 75.86 ของพื้นที่ดินทรายจัด รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
มีเนื้อที่ 1,024,147 ไร่ หรือร้อยละ 8.63 ของพื้นที่ดินทรายจัด พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 992,579 ไร่ หรือ
ร้อยละ 8.37 ของพื้นที่ดินทรายจัด พื้นที่เบ็ดเตล็ด (เช่น พื้นที่ทิ้งร้าง พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง
บ่อทราย) มีเนื้อที่ 701,578 ไร่ หรือร้อยละ 5.91 ของพื้นที่ดินทรายจัด และพื้นที่แหล่งน้า มีเนื้อที่
146,039 ไร่ หรือร้อยละ 1.23 ของพื้นที่ดินทรายจัด
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สาหรับพื้นที่เกษตรกรรมพบว่า ระดับความรุนแรงของดินปัญหาต่อการปลูกพืช มี 4 ระดับ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง เนื้อที่ 4,866,254 ไร่ โดยใช้เพื่อทานาข้าวมากที่สุดมีเนื้อที่
2,759,966 ไร่ รองลงมา ได้แก่ มันสาปะหลัง เนื้อที่ 757,211 ไร่ อ้อย เนื้อที่ 688,914 ไร่ ไม้ยืนต้น/
พืชอื่นๆ เนื้อที่ 255,801 ไร่ และยางพารา เนื้อที่ 203,724 ไร่ ตามลาดับ ระดับความรุนแรงของดิน
ปัญหาต่อการปลูกพืชระดับรองลงมา ได้แก่ ระดับความรุนแรงมาก เนื้อที่ 3,469,294 ไร่ โดยใช้เพื่อ
ทานาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่ 1,127,800 ไร่ รองลงมา ได้แก่ มันสาปะหลัง เนื้อที่ 642,693 ไร่ อ้อย
เนื้ อ ที่ 410,300 ไร่ ยางพารา เนื้ อ ที่ 364,986 ไร่ และไม้ ยื น ต้ น /พื ช อื่ น ๆ เนื้ อ ที่ 302,968 ไร่
ตามล าดั บ ระดั บ ความรุ น แรงน้ อ ย เนื้ อ ที่ 282,934 ไร่ โดยใช้ เพื่ อ ท านาข้ า วมากที่ สุ ด มี เนื้ อ ที่
199,681 ไร่ รองลงมา ได้ แ ก่ ปาล์ ม น้ ามั น เนื้ อ ที่ 30,994 ไร่ ข้ า ว/พื ช อื่ น ๆ เนื้ อ ที่ 16,425 ไร่
ยางพารา เนื้อที่ 11,543 ไร่ และมะพร้าว เนื้อที่ 9,343 ไร่ ตามลาดับ และระดับความรุนแรงมากที่สุด
เนื้อที่ 213,975 ไร่ โดยใช้เพื่อปลูกยางพารามากที่สุด มีเนื้อที่ 81,263 ไร่ รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ามัน
เนื้ อ ที่ 47,728 ไร่ มะพร้ าว เนื้ อ ที่ 34,324 ไร่ ไม้ ผ ล/พื ช อื่ น ๆ เนื้ อ ที่ 34,324 ไร่ และข้ าว เนื้ อ ที่
10,720 ไร่ ตามลาดับ
3.2.5 การใช้ที่ดินในพื้นที่ดินตื้น
ดิ น ตื้ น มี เนื้ อ ที่ 38,192,449 ไร่ มี ก ารใช้ ที่ ดิ น เป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรมมากที่ สุ ด มี เนื้ อ ที่
23,434,173 ไร่ หรือร้อยละ 61.36 ของพื้นที่ดินตื้น รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 11,484,869 ไร่
หรือร้อยละ 30.07 ของพื้นที่ดินตื้น พื้นที่เบ็ดเตล็ด (เช่น พื้นที่ทิ้งร้าง พื้นที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลู กรัง
บ่อทราย) มีเนื้ อที่ 1,522,749 ไร่ หรือร้อยละ 3.99 ของพื้นที่ดินตื้น พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
มีเนื้อที่ 1,426,705 ไร่ หรือร้อยละ 3.73 ของพื้นที่ดินตื้น และพื้นที่แหล่งน้า มีเนื้อที่ 323,947 ไร่
หรือร้อยละ 0.85 ของพื้นที่ดินตื้น
สาหรับพื้นที่เกษตรกรรมพบว่า ระดับความรุนแรงของดินปัญหาต่อการปลู กพืช มี 3 ระดับ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง เนื้อที่ 16,342,650 ไร่ โดยใช้เพื่อทานาข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่
5,442,804 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ยางพารา เนื้อที่ 3,795,267 ไร่ มันสาปะหลัง เนื้อที่ 1,910,997 ไร่ อ้อย
เนื้อที่ 1,527,585 ไร่ และไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ เนื้อที่ 1,181,608 ไร่ ตามลาดับ ระดับความรุนแรงของดิน
ปัญหาต่อการปลูกพืชระดับรองลงมา ได้แก่ ระดับความรุนแรงมาก เนื้อที่ 5,921,912 ไร่ โดยใช้เพื่อปลูก
ยางพารามากที่สุ ด มีเนื้ อที่ 1,501,665 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ เนื้อที่ 1,200,025 ไร่
มันสาปะหลัง เนื้อที่ 673,717 ไร่ ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ เนื้อที่ 552,983 ไร่ และนาข้าว เนื้อที่ 436,838 ไร่
ตามลาดับ และระดับความรุนแรงมากที่สุด เนื้อที่ 790,843 ไร่ โดยใช้เพื่อปลูกมันสาปะหลังมากที่ สุด
มีเนื้อที่ 300,164 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ยางพารา เนื้อที่ 157,136 ไร่ นาข้าว เนื้อที่ 102,926 ไร่ ไม้ยืนต้น/
พืชอื่นๆ เนื้อที่ 61,203 ไร่ และอ้อย เนื้อที่ 56,187 ไร่ ตามลาดับ

ดินอินทรีย์

ประเภท

1. พื้นที่เกษตรกรรม
1.1 ข้าว
1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.3 อ้อย
1.4 มันสาปะหลัง
1.5 ยางพารา
1.6 ปาล์มน้ามัน
1.7 สับปะรด
1.8 กาแฟ
1.9 มะพร้าว
1.10 ลาไย
1.11 ทุเรียน
1.12 เงาะ
1.13 มังคุด
1.14 ข้าว/พืชอื่นๆ
1.15. พืชไร่/พืชอื่นๆ
1.16 ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ
1.17 ไม้ผล/พืชอื่นๆ

การใช้ที่ดิน
มากที่สุด
19,453
195
10
2,278
13,454
25
237
1
3,181
71

ตารางที่ 12 การใช้ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหาของประเทศไทย
เนื้อที่จาแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่)
มาก
ปานกลาง
น้อย
61,753
1,261
10,383
44,848
482
3
1,153
99
3,015
509
-

68

-

น้อยที่สุด
-

81,406
1,456
10
12,660
58,301
508
3
1,390
100
6,196
581

รวมพื้นที่ (ไร่)
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1.18 พื้ น ที่ เกษตรอื่ น ๆ เช่ น
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้า
2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
3. พื้นที่ป่าไม้
4. พื้นที่แหล่งน้า
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวมพื้นที่
1. พื้นที่เกษตรกรรม
1.1 ข้าว
1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.3 อ้อย
1.4 มันสาปะหลัง
1.5 ยางพารา
1.6 ปาล์มน้ามัน
1.7 สับปะรด
1.8 กาแฟ
1.9 มะพร้าว
1.10 ลาไย
1.11 ทุเรียน

ดินอินทรีย์
2,080,128
1,902,001
5,269
13,961
14,379
170
209
54,915
48
-

270,355
37,031
96
19
704
19,083
79,046
1
27,552
3
89

มากที่สุด
143,958
129,206
491
948
6,384
166
14
-

-

2,666,505
2,500,309
4,791
29,672
30,125
5,973
150
107
-

เนื้อที่จาแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่)
มาก
ปานกลาง
น้อย
5,065,280
4,579,824
7,163
148,306
83,441
27,468
1,292
437
40
-

น้อยที่สุด
2,185
216,172
1,989
43,692
345,444
10,226,227
9,148,372
17,811
192,906
135,033
52,861
80,697
1
83,025
91
89

200

รวมพื้นที่ (ไร่)
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ดินเค็มและ
พื้นที่ได้รับ
ผลกระทบ
จากเกลือ

การใช้ที่ดิน

ประเภท

ตารางที่ 12 (ต่อ)

69

70
69

การใช้ที่ดิน

1.12 เงาะ
1.13 มังคุด
1.14 ข้าว/พืชอื่นๆ
1.15. พืชไร่/พืชอื่นๆ
1.16 ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ
1.17 ไม้ผล/พืชอื่นๆ
1.18 พื้ น ที่ เกษตรอื่ น ๆ เช่ น
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้า
2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
3. พื้นที่ป่าไม้
4. พื้นที่แหล่งน้า
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวมพื้นที่
ดินเปรี้ยวจัด 1. พื้นที่เกษตรกรรม
1.1 ข้าว
1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.3 อ้อย
1.4 มันสาปะหลัง
1.5 ยางพารา
1.6 ปาล์มน้ามัน

ดินเค็มและ
พื้นที่ได้รับ
ผลกระทบ
จากเกลือ

ประเภท

ตารางที่ 12 (ต่อ)

483,208
200,412
564
181
1,844
23,958
168,076

320
-

มากที่สุด
53
58
5,879
113
11,670
2,589

1,951,809
1,445,230
1,770
440
2,981
71,317
205,095

-

1,366,790
1,150,453
121
231
353
75,311
50,683

-

เนื้อที่จาแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่)
มาก
ปานกลาง
น้อย
14
370
39
1,281
127
4
1,466
943
5,779
38

70

-

-

2,482
1,268
12
200

น้อยที่สุด

693,079
1,495,732
529,096
805,665
13,749,799
4,198,199
2,796,095
2,455
852
5,178
170,586
423,854

480,956

67
58
10,052
2,979
12,625
8,605

รวมพื้นที่ (ไร่)
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การใช้ที่ดิน

1.7 สับปะรด
1.8 กาแฟ
1.9 มะพร้าว
1.10 ลาไย
1.11 ทุเรียน
1.12 เงาะ
1.13 มังคุด
1.14 ข้าว/พืชอื่นๆ
1.15. พืชไร่/พืชอื่นๆ
1.16 ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ
1.17 ไม้ผล/พืชอื่นๆ
1.18 พื้ น ที่ เกษตรอื่ น ๆ เช่ น
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้า
2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
3. พื้นที่ป่าไม้
4. พื้นที่แหล่งน้า
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวมพื้นที่

ประเภท

ดินเปรี้ยวจัด

ตารางที่ 12 (ต่อ)

-

-

-

-

-

-

น้อยที่สุด

-

-

-

549,410
200,291
96,454
379,287
5,423,641

396,071

131
24,011
877
1,234
302
416
147,323
4,876
74,219
149,719

รวมพื้นที่ (ไร่)
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-

56
195
69

มากที่สุด

เนื้อที่จาแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่)
มาก
ปานกลาง
น้อย
115
16
5,419
10,688
7,904
16
780
81
47
1,050
137
134
71
97
151
243
21
27,430
88,923
30,914
872
2,548
1,456
22,833
41,308
9,883
31,156
79,365
39,129

71

72
71

ดินทรายจัด

ประเภท

การใช้ที่ดิน

1. พื้นที่เกษตรกรรม
1.1 ข้าว
1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.3 อ้อย
1.4 มันสาปะหลัง
1.5 ยางพารา
1.6 ปาล์มน้ามัน
1.7 สับปะรด
1.8 กาแฟ
1.9 มะพร้าว
1.10 ลาไย
1.11 ทุเรียน
1.12 เงาะ
1.13 มังคุด
1.14 ข้าว/พืชอื่นๆ
1.15. พืชไร่/พืชอื่นๆ
1.16 ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ
1.17 ไม้ผล/พืชอื่นๆ

ตารางที่ 12 (ต่อ)
มากที่สุด
213,975
10,720
10
214
81,263
47,728
16
34,324
43
151
30
13
9,345
1,450
8,193
20,475

เนื้อที่จาแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่)
มาก
ปานกลาง
น้อย
3,469,294
4,866,254
282,934
1,127,800
2,759,966
199,681
16,280
8,329
410,300
688,914
1,095
642,693
757,211
1,147
364,986
203,724
11,543
124,946
18,692
30,994
76,483
3,545
641
49
211,357
18,660
9,343
4,473
8,761
2,846
118
267
13
156
41
27
34,445
42,686
16,425
51,292
54,708
650
302,968
255,801
6,112
97,953
45,203
5,158

72

น้อยที่สุด
-

8,999,274
4,098,167
24,620
1,100,309
1,401,265
661,516
222,360
80,685
49
273,684
13,277
3,115
310
236
102,901
108,099
573,075
168,788

รวมพื้นที่ (ไร่)
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1.18 พื้ น ที่ เกษตรอื่ น ๆ เช่ น
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้า
2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
3. พื้นที่ป่าไม้
4. พื้นที่แหล่งน้า
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวมพื้นที่
1. พื้นที่เกษตรกรรม
1.1 ข้าว
1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.3 อ้อย
1.4 มันสาปะหลัง
1.5 ยางพารา
1.6 ปาล์มน้ามัน
1.7 สับปะรด
1.8 กาแฟ
1.9 มะพร้าว
1.10 ลาไย
1.11 ทุเรียน

การใช้ที่ดิน
5,921,912
436,838
1,200,025
349,118
673,717
1,501,665
223,228
54,914
6,628
2,540
228,527
23,208

790,843
102,926
50,520
56,187
300,164
157,136
5,255
3,384
29
3,556
8,785
65

มากที่สุด
16,342,650
5,442,804
695,738
1,527,585
1,910,997
3,795,267
341,024
208,640
517
6,013
213,861
37,850

-

เนื้อที่จาแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่)
มาก
ปานกลาง
น้อย
-

-

น้อยที่สุด
-

-

1,024,147
992,579
146,039
701,578
11,863,617
23,434,173
5,982,568
1,946,283
1,932,891
2,884,879
5,454,068
569,507
266,938
7,175
12,110
451,174
61,123

166,816

รวมพื้นที่
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ดินตื้น

ดินทรายจัด

ประเภท

ตารางที่ 12 (ต่อ)

73

74
73

การใช้ที่ดิน

1.12 เงาะ
1.13 มังคุด
1.14 ข้าว/พืชอื่นๆ
1.15. พืชไร่/พืชอื่นๆ
1.16 ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ
1.17 ไม้ผล/พืชอื่นๆ
1.18 พื้ น ที่ เกษตรอื่ น ๆ เช่ น
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน้า
2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
3. พื้นที่ป่าไม้
4. พื้นที่แหล่งน้า
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวมพื้นที่

ประเภท

ดินตื้น

ตารางที่ 12 (ต่อ)

-

-

มากที่สุด
41
24
2,507
20,948
61,203
18,113
-

-

เนื้อที่จาแนกตามระดับความรุนแรง (ไร่)
มาก
ปานกลาง
น้อย
6,638
31,703
1,841
7,128
14,307
134,100
218,466
259,965
552,983
1,181,608
427,269
547,850

74

-

-

-

น้อยที่สุด

-

-

-

1,426,705
11,484,869
323,947
1,522,749
38,192,449

378,770

38,382
8,993
150,914
499,379
1,795,794
993,232

รวมพื้นที่
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75

3.3 เขตความเหมาะสมของที่ดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning) ในพื้นที่ดินปัญหา
การผลิตภาคการเกษตรมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสาคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไปในอนาคต
จึ งจ าเป็ น ต้ องมี การปรั บ ปรุ งฐานข้ อมูล ทรัพ ยากรดิน และฐานข้อมู ล ดิ น ปั ญ หา เพื่ อให้ ข้อมู ล เขต
ความเหมาะสมของที่ดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุน
การตั ด สิ น ใจในการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม ด้ านการเกษตรให้ เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ โดยใช้ ปั จ จั ย
การผลิตอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน โดยไม่จาเป็นต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต
3.3.1 ข้ อ มู ล และแผนที่ เขตความเหมาะสมของที่ ดิ น ส าหรั บ การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
(zoning) ในพื้นที่ดินปัญหา
พื้นที่เกษตรกรรมมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละกิจการแตกต่างกันแม้ว่าจะใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเดียวกับในดินแต่ละชนิด และยังมีข้อจากัดที่แตกต่าง ในปัจจุบันพบว่าเกษตรกร
ในหลายท้องที่ใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของที่ดินนั้นๆ ทาให้ได้ผล
ผลิตไม่คุ้มกับการลงทุน พื้นที่เดิมที่เคยใช้ทาการเกษตรเสื่อมโทรมลง มีการกัดกร่อนพังทลายสูงจนไม่
สามารถทาการการเกษตรได้อีก นอกจากนั้นการใช้ประโยชน์ ที่ดินยังคงอาศัยน้าฝนเพียงอย่างเดียว
ในช่วง 5-6 เดือนต่อปี เท่านั้น เวลาที่เหลือดินจะถูกปล่อยทิ้งไว้ ว่างเปล่า นอกจากบริเวณที่อยู่ใกล้
แหล่งน้า หรือมีระบบการชลประทานเท่านั้น นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มที่เพราะบางแห่ง
ดินยังพอมีความชื้นที่สามารถปลูกพืชได้อีก
การกาหนดเขตความเหมาะสมของที่ดินสาหรับการปลูกพืช อาศัยข้อมูลทางวิชาการด้าน
ศักยภาพของพื้นที่ โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศ ดิน น้า สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ นามา
ประกอบกับข้อมูลความต้องการในการผลิตพืชแต่ละชนิด รวมทั้งวิเคราะห์ร่วมกับความต้องการของ
ตลาดเพื่อหาความเหมาะสมของการทาการเกษตรในแต่ละพื้นที่ที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง
ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีผลกาไรที่สูงกว่าการทาเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
พื้นที่ทาการเกษตรไม่เหมาะสม คือพื้นที่ทาการผลิตสินค้าเกษตรและได้ผลผลิต/ผลตอบแทน
ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องจากที่ดินมีข้อจากัดที่ไม่เหมาะสมต่อความต้องการของพืชชนิดนั้น เช่น
ความชื้น/น้าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และดินปัญหาต่างๆ เช่น ดินเปรี้ยวจัด และดินเค็ม เป็นต้น
ในทางปฏิบัติถ้าเกษตรกรสามารถแก้ข้อ จากัดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ก็ จะสามารถทา
การเกษตรได้ผลผลิตที่สูงได้ เช่น มีการจัดหาน้าชลประทาน การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน การทาระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า เป็นต้น
3.3.2 ความส าเร็ จ ของเขตความเหมาะสมของที่ ดิ น ส าหรั บ การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
(zoning) ในพื้นที่ดินปัญหา
การขับเคลื่อนการดาเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็น
นโยบายที่ส าคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายให้ มีการใช้ป ระโยชน์ ที่ดินของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพตรงตามศักยภาพของที่ดินและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดมากที่ สุ ด ทรั พ ยากรดิ น และที่ ดิ น เป็ น ทรัพ ยากรพื้ น ฐานที่ มี ค่ าเป็ น ปั จจั ย การผลิ ต ทาง
การเกษตรที่มีความสาคัญ และมีความจาเป็นที่ต้องได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การผลิตสูงสุด แต่ในปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมมีแนวโน้มลดลง และมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยากรดินอย่างเข้มข้นมากขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ที่ดินให้ตรงตาม
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ความเหมาะสมของที่ ดิ น เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ส าหรั บ การปลู ก พื ช แต่ ล ะชนิ ด และควรมี ก าร
ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินในบริเวณที่มีการผลิตที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) ไปสู่พืชทางเลือกที่เหมาะสม
และสอดคล้องตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะทาให้เกิดการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และลดปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภท
สาหรับทางเลือกในการปรับเปลี่ยนแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้
1) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นพืชเศรษฐกิจระยะสั้น เช่น
(1) ข้ า วนาปี เป็ น ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ อ้ อ ยโรงงาน สั บ ปะรดโรงงาน มั น ส าปะหลั ง
พืชสมุนไพรหรือพืชผัก
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน มันสาปะหลัง ทานตะวัน ถั่วชนิด
ต่างๆ พืชสมุนไพรหรือพืชผัก
(3) มันสาปะหลังเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน พืชสมุนไพรหรือพืชผัก
(4) อ้อยโรงงานเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน มันสาปะหลัง ทานตะวัน ถั่วชนิด
ต่างๆ พืชสมุนไพรหรือพืชผัก
2) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นพืชเศรษฐกิจระยะยาว เช่น
(1) ข้าวนาปีเป็นปาล์มน้ามัน หรือไม้ผล
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไม้ผล หรือหม่อน
(3) มันสาปะหลังเป็นยูคาลิปตัส
(4) อ้อยโรงงานเป็นไม้ผล หรือหม่อน
3) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นเกษตรผสมผสาน เช่น
(1) ข้าวนาปีเป็นเกษตรผสมผสาน
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเกษตรผสมผสาน
(3) มันสาปะหลังเป็นเกษตรผสมผสาน
(4) อ้อยโรงงานเป็นเกษตรผสมผสาน
4) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นปศุสัตว์พืชอาหารสัตว์ เช่น
(1) ข้าวนาปีเป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
(2) ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์เป็ น หญ้ าเนเปี ยร์ หญ้ ารูซี่ หญ้ าแพงโกล่ า หญ้ ากิ นนี่ สี ม่ว ง หรือ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
(3) มันสาปะหลังเป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
(4) อ้อยโรงงานเป็นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
5) การปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นประมง เช่น ข้าวนาปีเป็นบ่อน้าในไร่นา (ประมง)
การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของพื้นที่ที่สามารถทาการ
ผลิตสินค้าทางเลือกที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จากแผนที่ความเหมาะสมของสินค้าเกษตร (แผนที่
ความเหมาะสมของที่ดินสาหรับพืชเศรษฐกิจ แผนที่เขตความเหมาะสมสาหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ และ
แผนที่สาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า) หรือเกษตรกรสามารถทาการเกษตรผสมผสาน/เกษตรพอเพียง
โดยการใช้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเลื อ กชนิ ด พื ช ให้ เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ได้ จ าก
application Agri-map online และ LDD Zoning
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บทที่ 4
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อ จัดทาแผนบริห ารจัดการทรัพยากรดินปัญหา เป็นการนาข้อมูล ที่
เกี่ ย วข้ อ งมาวิ เคราะห์ โ ดยผู้ บ ริห าร ผู้ เชี่ ย วชาญ และนั ก วิ ช าการของกรมฯ จากการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบั ติการเรื่อง “การจั ดทาแผนบริห ารจัดการทรัพยากรดิน ปัญ หาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)”
4.1.1 ผลการวิเคราะห์การจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินปัญหา
การวิเคราะห์การจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยฯ จะใช้ข้อมูล 2 ชนิดมาใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ข้อมูลดิน ปั ญหา (ฉบับปี พ.ศ. 2561) และข้อมูล การใช้ที่ดิน (ปี พ.ศ. 2558-2559)
ซึ่งข้อมูลดินปัญหาจะเลือกพื้นที่ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ 5 ประเภทคือ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม
ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น ซึ่งได้ทาการกาหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินความรุนแรง
ของดินปัญหาต่อการปลูกพืช เพื่อใช้ในการจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
โดยได้กาหนดระดับความรุนแรงไว้ 5 ระดับ (ตารางที่ 6)
ข้ อ มู ล การใช้ ที่ ดิ น จะเลื อ กพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช เศรษฐกิ จ 13 ชนิ ด ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ข้ า ว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน สับ ปะรด กาแฟ มะพร้าว ลาไย ทุเรียน
เงาะ และมังคุด รวมทั้งพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินเป็นข้าวกับพืชอื่นๆ พืชไร่กับพืชอื่นๆ ไม้ยืนต้นกับพืชอื่นๆ
และไม้ผลกับพืชอื่นๆ โดยจะนาข้อมูลระดับความรุนแรงของดินปัญหาต่อการปลูกพืชมาซ้อนทับกับ
ข้อมูลการใช้ที่ดิน ซึ่งจะทาให้ได้เนื้อที่การใช้ที่ดินในแต่ละระดับความรุนแรงของดินปัญหา (ตารางที่ 12)
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนการจัดลาดับความสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ
ความสาคัญของปัญหา และความพร้อมในการจัดการปัญหา สรุปได้ดังนี้
1) ความสาคัญของปัญหา (น้าหนักร้อยละ 70) ประกอบด้วย
1.1) ขนาดเนื้อที่การใช้ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา (น้าหนักร้อยละ 15) ซึ่งแต่ละ
ดินปัญหาจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากเนื้อที่การใช้ที่ดินของแต่ละดินปัญหามีความแตกต่างกันมาก
จึงต้องมีการกาหนดเกณฑ์ ที่เฉพาะ ซึ่งขนาดเนื้ อที่ จะส่ งผลโดยตรงต่อผลผลิ ตและผลลั พ ธ์ในการ
บริหารจัดการพื้นที่ (ตารางผนวกที่ 1)
1.2) ความยากง่ายในการจัดการ (น้าหนักร้อยละ 30) เป็นการพิจารณาถึงการ
จั ด การดิ น ปั ญ หาของเกษตรกรเพื่ อ ใช้ ในการท าการเกษตร โดยพิ จ ารณาว่ า เกษตรกรสามารถ
ดาเนิ น การได้เอง หรื อต้องได้รับ การสนั บสนุน จากภาครัฐ รวมถึงการลงทุนจากภาครัฐซึ่งต้องใช้
งบประมาณสู งในการดาเนินงาน หรือในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดการเพื่อน ามาใช้ทางการเกษตร
(ตารางผนวกที่ 2)
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1.3) ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจ (น้าหนัก ร้อยละ 25) เป็นการพิจารณาถึง
พืช เศรษฐกิจ ที่ ตลาดมี ความต้องการ โดยในแต่ล ะปีพื ช เศรษฐกิ จที่ ส าคั ญ อาจมี การเปลี่ ย นแปลง
รวมทั้งในแต่ละพื้นที่พืช เศรษฐกิจอาจมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจร่วมด้วย (ตารางผนวกที่ 3)
2) ความพร้อมในการจัดการปัญหา (น้าหนักร้อยละ 30) ประกอบด้วย
2.1) เทคโนโลยีและงานวิจัย (น้าหนักร้อยละ 10) เป็นการพิจารณาถึงความ
พร้อมของหน่วยงานที่มีงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม รวมถึงการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร สามารถดาเนินการได้ยากหรือง่าย ซึ่งถือว่าเป็น ปัจจัยสนับสนุน
ความพร้อมในการดาเนินงานการจัดการดินปัญหาที่สาคัญ (ตารางผนวกที่ 4)
2.2) บุ ค ลากร (น้ าหนั ก ร้ อ ยละ 8) เป็ น การพิ จ ารณาถึ ง ความพร้ อ มของ
หน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านอย่างเพียงพอ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน (ตารางผนวกที่ 5)
2.3) กฎหมาย (น้ าหนั ก ร้ อ ยละ 2) โดยในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับการเข้าไปดาเนินการพัฒ นาที่ดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
ด้วย (ตารางผนวกที่ 6)
2.4) งบประมาณ (น้ าหนั ก ร้อยละ 5) เป็ น การพิจารณาถึงงบประมาณของ
หน่วยงานที่ใช้ในการสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย สาธิต หรือการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการดิน
ปัญหา ซึ่งแหล่งของงบประมาณอาจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นกลไก
หลักในการสนับสนุนการดาเนินงาน (ตารางผนวกที่ 7)
2.5) นโยบายและยุทธศาสตร์ (น้าหนัก ร้อยละ 5) การดาเนินงานต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุ ท ธศาสตร์ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น รวมถึ งนโยบายส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นด้ ว ย
(ตารางผนวกที่ 8)
สาหรับการวิเคราะห์ การจัดลาดับความสาคัญของปัจจัย ฯ ได้จากการประชุมและ
ระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา
ของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)” มีขั้นตอนดังนี้
1) จัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมฯ ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามดินปัญหา 5 ประเภท ได้แก่
ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินตื้น โดยภายในกลุ่มประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและ
นักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในดินปัญหาแต่ละประเภทเป็นอย่างดี
2) ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเอกสารที่มีข้อมูลประเภทของดินปัญหา ระดับความ
รุนแรงของดินปัญหาต่อการผลิตพืช การใช้ที่ดินและเนื้อที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ และช่องสาหรับให้
คะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญ ที่มี 2 ปัจจัย คือ ความสาคัญของปัญหา (น้าหนักร้อยละ 70) และ
ความพร้อมในการจั ดการปั ญ หา (น้ าหนั กร้อยละ 30) โดยแต่ล ะปั จจัยจะมี เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดังรายละเอียดในตารางผนวกที่ 1 ถึง 8
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3) ผู้เข้าร่วมประชุมทาการให้คะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญ แยกตามกลุ่ม
4) ทาการรวมคะแนนของแต่ละกลุ่ม และหาค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์และจัดลาดับ
ความสาคัญของปัจจัย
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ทาการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของ
ปัจจัยเพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
1) ดินอินทรีย์ มีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 345,444 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 81,406 ไร่
หรือร้อยละ 23.57 ของพื้ น ที่ดินอิน ทรีย์ (รายละเอียดการปลูกพื ช เศรษฐกิจในแต่ล ะระดับความ
รุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยฯ พบว่า ควร
ให้ความสาคัญในพื้นที่ดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์หนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นอันดับแรก ที่มี
ความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมาก และดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100
เซนติเมตรจากผิวดิน จะให้ความสาคัญรองลงมา ซึ่งมีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้หากพิจารณาขนาดพื้นที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจ
และความพร้อมในการจัดการปัญ หา พบว่า ควรให้ ความสาคัญในพื้นที่ที่ มีการใช้ที่ดินในการปลู ก
ปาล์มน้ามัน ยางพารา ข้าว และไม้ยืนต้น (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินอินทรีย์ต่อการผลิตพืช
ระดับความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืช
มากที่สุด
มาก
ประเภทการใช้ที่ดิน
เนื้อที่ (ไร่)
ประเภทการใช้ที่ดิน
1. ปาล์มน้ามัน
13,454
1. ปาล์มน้ามัน
2. ยางพารา
2,278
2. ยางพารา
3. ไม้ยืนต้น/พืชอื่นๆ
3,181
3. ข้าว
รวม
18,913
รวม

เนื้อที่ (ไร่)
44,848
10,383
1,261
56,492

2) ดินเค็มและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ มีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 13,749,799 ไร่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 10,226,227 ไร่ หรือร้อยละ 74.37 (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละ
ระดับความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยฯ
พบว่า ควรให้ความสาคัญ เป็นอันดับแรกในพื้นที่ดินเค็มที่พบคราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 50
ของพื้นที่ และไม่เป็นดินที่พบชั้นสะสมเกลือจากการละลายของหินเกลืออยู่ภายในหน้าตัดดิน (Natric
Horizon) มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับปานกลางถึงน้อย เมื่อพิจารณาขนาดพื้นที่
ความยากง่ายในการจัดการ ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า
ควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว มันสาปะหลัง และอ้อย
ส าหรั บ พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ที่ พ บคราบเกลื อ บนผิ ว ดิ น มากกว่ าร้อยละ 50 ของพื้ นที่
และพบชั้นสะสมเกลือจากการละลายของหินเกลืออยู่ภายในหน้าตัดดิน (Natric Horizon) รวมถึงดิน
เค็มชายทะเล จะมีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้หากพิจารณา
ขนาดพื้นที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการ
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ปัญหา พบว่า ควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูก ข้าว อ้อย มะพร้าว และยางพารา
(ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินเค็มต่อการผลิตพืช
มากที่สุด
ประเภท
เนื้อที่
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
1. ข้าว
37,031
2. มะพร้าว 27,552
3. ยางพารา 19,083
รวม
83,666

ระดับความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืช
มาก
ปานกลาง
น้อย
ประเภท
เนื้อที่
ประเภท
เนื้อที่
ประเภท
เนื้อที่
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
การใช้ที่ดิน (ไร่)
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
1. ข้าว
1,902,001 1. ข้าว
129,206 1. ข้าว
4,579,824
2. อ้อย
13,961
2. มันสาปะหลัง 83,441
3. มะพร้าว
54,915
3. อ้อย
148,306
รวม
1,970,877 รวม
129,206
รวม
4,811,571

3) ดิ น เปรี้ ย วจั ด มี เนื้ อ ที่ รวมทั้ งประเทศ 5,423,641 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรม
4,198,199 ไร่ หรือร้อยละ 77.41 ของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละ
ระดับความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยฯ
พบว่า ควรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถันลึกมากกว่า 50
เซนติเมตร ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับ ปานกลางถึงน้อย และหากพิจารณา
ขนาดพื้นที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการ
ปัญหา พบว่า ควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว และยางพารา
สาหรับพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกามะถัน ภายในความลึก 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมาก เมื่อพิจารณาขนาดพื้นที่ ความยาก
ง่ายในการจัดการ ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า ควรให้
ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว และปาล์มน้ามัน (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินเปรี้ยวจัดต่อการผลิตพืช
มาก

ประเภท
การใช้ที่ดิน
1. ข้าว
2. ข้าว/พืชอื่นๆ
3. ปาล์มน้ามัน
รวม

ระดับความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืช
ปานกลาง
น้อย
เนื้อที่
ประเภท
เนื้อที่
ประเภท
เนื้อที่
(ไร่)
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
200,412 1. ข้าว
1,445,230 1. ข้าว
1,150,453
27,430 2. ข้าว/พืชอื่นๆ
88,923 2. ข้าว/พืชอื่นๆ
30,914
168,076 3. ยางพารา
71,317 3. ยางพารา
75,311
395,918
รวม
1,605,470
รวม
1,256,678
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4) ดิ น ทรายจั ด มี เนื้ อ ที่ ร วมทั้ งประเทศ 11,863,617 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรม
8,999,274 ไร่ หรือร้อยละ 75.86 ของพื้นที่ดินทรายจัด (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละ
ระดับความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยฯ
พบว่า ควรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกในดินทรายจัดในพื้นที่ลุ่มที่มีความหนาของชั้นทรายมากกว่า
50 เซนติเมตรจากผิวดิน และดินทรายจัดในพื้นที่ดอนที่มีความหนาของชั้นทราย 50-100 เซนติเมตร
จากผิวดิน ที่ มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับปานกลางถึงน้อย เมื่อพิจารณาขนาด
พื้นที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา
พบว่า ดินทรายจัดในพื้นที่ลุ่มควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว และดินทรายจัด
ในพื้นที่ดอนที่มีความหนาของชั้นทราย 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่ มี
การใช้ที่ดินในการปลูกอ้อย และมันสาปะหลัง
ส าหรั บ ดิ น ทรายจั ด ในพื้ น ที่ ด อนที่ มี ค วามหนาของชั้ น ทรายมากกว่ า 100
เซนติเมตรจากผิวดิน และดินทรายในพื้นที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ ที่ มีความรุนแรงของปัญหาต่อการ
ผลิตพืชในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดพื้นที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความสาคัญ
ของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า ดินทรายจัดในพื้นที่ดอนที่มีความหนา
ของชั้นทรายมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่ มีการใช้ที่ดินในการปลูก
มะพร้าว มันสาปะหลัง และอ้อย และดินทรายในพื้นที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ ควรให้ความสาคัญใน
พื้นที่ทมี่ ีการใช้ที่ดินในการปลูกมะพร้าว ปาล์มน้ามัน และยางพารา (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินทรายจัดต่อการผลิตพืช
มากที่สุด
ประเภทการ เนื้อที่
ใช้ที่ดิน
(ไร่)
1. มะพร้าว
34,324
2. ปาล์มน้ามัน 47,728
3. ยางพารา 81,263
รวม
163,315

ระดับความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืช
มาก
ปานกลาง
ประเภท
เนื้อที่
ประเภท
เนื้อที่
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
1. มะพร้าว 211,357 1. อ้อย
688,914
2. มันสาปะหลัง 642,693 2. มันสาปะหลัง
757,211
3. อ้อย
410,300 3. ข้าว
2,759,966
รวม
1,264,350
รวม
4,206,091

น้อย
ประเภท
เนื้อที่
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
1. ข้าว
199,681
2. ข้าว/พืชอื่นๆ 16,425
5,158
3. ไม้ผล/พืชอื่นๆ
รวม
221,264

5) ดินตื้น มีเนื้อที่รวมทั้งประเทศ 38,192,449 ไร่ เป็นพื้นที่มีการใช้ที่ดินทางเกษตร
23,434,173 ไร่ หรือร้อยละ 61.36 ของพื้นที่ดินตื้น (รายละเอียดการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละระดับ
ความรุนแรงได้แสดงไว้ในตารางที่ 12) จากการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยฯ พบว่า
ควรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกในดินตื้นในพื้นที่ลุ่ม และดินตื้นในพื้นที่ดอนที่มีลักษณะเป็นดินตื้นถึง
ชั้นลูกรัง ก้อนกรวด เศษหิน และถึงชั้นมาร์ล ก้อนปูน ที่ มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาขนาดพื้นที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจ
และความพร้อมในการจัดการปัญหา พบว่า ดินตื้นในพื้นที่ลุ่มควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่ มีการใช้
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ที่ดินในการปลูกข้าว ดินตื้นในพื้นที่ดอนควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกยางพารา
อ้อย และมันสาปะหลัง
สาหรับดินตื้นในพื้นที่ดอนที่มีลักษณะเป็นดินตื้นถึงชั้นหินพื้น และหน่วยรวมของดิน
และหินพื้นโผล่ ที่มีความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืชในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาขนาด
พื้นที่ ความยากง่ายในการจัดการ ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจ และความพร้อมในการจัดการปัญหา
พบว่า ควรให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินในการปลูกมันสาปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และอ้อย (ตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 สรุปประเภทการใช้ที่ดินตามระดับความรุนแรงของดินตื้นต่อการผลิตพืช
ระดับความรุนแรงของปัญหาต่อการผลิตพืช
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ประเภท
เนื้อที่
ประเภท
เนื้อที่
ประเภท
เนื้อที่
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
การใช้ที่ดิน
(ไร่)
1. มันสาปะหลัง
300,164 1. มันสาปะหลัง
673,717 1. ยางพารา
3,795,267
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
50,520 2. ยางพารา
1,501,665 2. อ้อย
1,527,585
3. อ้อย
56,187 3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,200,025 3. มันสาปะหลัง 1,910,997
รวม
406,871
รวม
3,375,407
รวม
7,233,849

4.1.2 ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาทรัพยากรดินปัญหา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของ
ประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)” ได้กาหนดเป้าประสงค์สาคัญสูงสุด (Ultimate Goal)
คือ พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการให้เหมาะสมตามศั กยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่
รวมทั้งได้จัดทาแผนพัฒ นาทรัพยากรดินปัญหาและกาหนดเป้าหมายของการพัฒ นาทรัพยากรดิน
ปัญหาทั้ง 6 ประเภท ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไว้แล้ว รายละเอียดดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาทรัพยากรดินปัญหา
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แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย : ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ในระยะยาว
เป้าประสงค์สาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) : พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่
แผนพัฒนา
ทรัพยากรดิน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ดินอินทรีย์
(81,406 ไร่)

ดินเค็มและพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากเกลือ
(10.22 ล้านไร่)

มิติประสิทธิผล
1. พื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า
81,406 ไร่
มิติคุณภาพ
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดิน
อินทรีย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน
มิติประสิทธิภาพ
3. พืชเศรษฐกิจ (ข้าว ปาล์มน้้ามัน) สามารถเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตได้
4. พื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
มิติพัฒนาองค์การ
5. ฐานข้อมูลทรัพยากรดินอินทรีย์สามารถน้าไปใช้
ในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ได้
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถน้าไปใช้แก้ไข
ปัญหาดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มิติประสิทธิผล
1. พื้นที่ดินเค็มได้รับการบริหารจัดการได้
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ไม่น้อยกว่า 2.27 ล้านไร่
2. พื้นที่ดินเค็มมีกลไกการควบคุมการแพร่
กระจายของความเค็ม
มิติคุณภาพ
3. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเค็มได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
4. เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มดินเค็มมีความเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้
มิติประสิทธิภาพ
5. ข้าวในพื้นที่ดินเค็มสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้
สูงขึ้น
มิติพัฒนาองค์การ
6. มีศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย
7. เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้เชิงลึกที่ครอบคลุมปัญหาการ
จัดการในดินเค็มทุกระดับ
8. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถจัดการดินเค็มใน
ทุกระดับ

1. ร้อยละของพื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้น
ที่ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามศักยภาพของ
ดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
3. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
การผลิตข้าวเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
4. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการ
ผลิตปาล์มน้้ามันเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ
10)
5. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดท้าฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินอินทรีย์ให้สามารถน้าไปใช้ใน
ระดับรายแปลงได้ (ร้อยละ 100)
6. จัดท้าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถน้าไป
ปรับปรุงดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่ (อย่างน้อย 1
เรื่องต่อ 3 ปี)

1. ร้อยละของพื้นที่ดินเค็มได้รับการบริหารจัดการได้
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความส้าเร็จในการสร้างกลไกเพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายของพื้นที่ดินเค็ม (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดิน
เค็มได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของภาคีเครือข่ายการจัดการดินเค็มมีความ
เข้มแข็ง (ร้อยละ 100)
5. ร้อยละของผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มมีคุณภาพสูงขึ้น
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
6. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดตั้งศูนย์กลาง
การวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับภูมิภาคเอเชีย
(ร้อยละ 100)
7. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มี
ความรู้เชิงลึกด้านการจัดการดินเค็มและสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 100)
8. จ้านวนของงานวิจัยดินเค็มได้รับการพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 3 ปี)
9. ร้อยละความส้าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
การจัดการดินเค็ม (ร้อยละ 100)

ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและ
มีข้อจากัดทางการเกษตร

ดินเปรี้ยวจัด
(4.19 ล้านไร่)

ดินทรายจัด
(8.99 ล้านไร่)

ดินตื้น
(23.43 ล้านไร่)

มิติประสิทธิผล
1. พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดินไม่น้อยกว่า 4.19 ล้านไร่
มิติคุณภาพ
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดิน
เปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน
มิติประสิทธิภาพ
3. ผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
สามารถเพิ่มผลผลิตได้
มิติพัฒนาองค์การ
4. การจัดท้าระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในระดับ
พื้นที่
5. การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดมีต้นแบบ
ครอบคลุมทุกพื้นที่

มิติประสิทธิผล
1. พื้นที่ดินทรายจัดได้รับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดินไม่น้อยกว่า 8.99 ล้านไร่
2. ดินทรายจัดที่ได้รับการบริหารจัดการมี
คุณภาพดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มิติคุณภาพ
3. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ดินทรายจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน
มิติประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถ
เพิ่มผลผลิตได้
มิติพัฒนาองค์การ
5. ฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายจัดสามารถ
น้าไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ได้
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการดินทรายจัด
สามารถน้าไปใช้แก้ปัญหาในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติประสิทธิผล
1. พื้นที่ดินตื้นได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ไม่น้อยกว่า 23.43 ล้านไร่
มิติคุณภาพ
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินตื้นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
มิติประสิทธิภาพ
3. เกษตรกรที่ท้าการเกษตรในพื้นที่ดินตื้นมีรายได้เพิ่มขึ้น
มิติพัฒนาองค์การ
4. ฐานข้อมูลดินปัญหาและข้อมูลการจัดการดินตื้นสามารถ
น้าไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ดินตื้นได้ทุกประเภท
5. มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินตื้นที่เป็น
ระบบและสะดวกต่อการน้าไปใช้ประโยชน์

มิติประสิทธิผล
1. พื้นที่ดินปัญหาจากการใช้ที่ดิน (ดินปนเปื้อน ดินดานจาก
การไถพรวน ดินเหมืองแร่ร้าง นากุ้งร้าง) ได้รับการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน
2. ดินที่มีข้อจ้ากัดทางการเกษตร (ดินกรด ดินความอุดม
สมบูรณ์ต่้า) ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาไม่น้อยกว่า 2
ล้านไร่ต่อปี
มิติคุณภาพ
3. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามศักยภาพของดิน
มิติประสิทธิภาพ
4. พื้นที่ดินที่มีข้อจ้ากัดทางการเกษตรสามารถเพิ่มศักยภาพ
ทางการผลิต
มิติพัฒนาองค์การ
5. มีฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สามารถติดตาม
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในระดับพื้นที่

1. ร้อยละของพื้นที่ดินทรายจัดได้รับการบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของพื้นที่ดินทรายจัดมีอินทรียวัตถุ
เพิ่มขึ้นจากเดิม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ปริมาณเริ่มต้น)
3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ดินทรายจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
4. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการ
ผลิตข้าวเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10)
5. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ของการผลิตมันส้าปะหลังเพิ่มขึ้น
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
6. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการ
ผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10)
7. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดท้าฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินทรายจัดให้สามารถน้าไปใช้ใน
ระดับพื้นที่ (ครอบคลุมข้อมูลพื้นที่เกษตรทั้ง
ประเทศ) ได้ (ร้อยละ 100)
8. จัดท้าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถน้าไป
แก้ปัญหาดินทรายจัดในระดับพื้นที่ได้
(ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อปี)

1. ร้อยละพื้นที่ดินตื้นที่ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของเกษตรกรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินตื้นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
3. ร้อยละรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ดินตื้น
เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10)
4. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดท้าฐานข้อมูล
ดินปัญหาข้อมูลการจัดการดินตื้น
ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 100)
5. ร้อยละของหน่วยงานสามารถน้าข้อมูลดิน
ปัญหาและการจัดการดินไปใช้บริหาร
จัดการพื้นที่ดินตื้นได้ทุกประเภท
(ร้อยละ 100)

1. จ้านวนพื้นที่ดินที่มีข้อจ้ากัดทางการเกษตรได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี)
2. ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้
ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
3. ร้อยละของพื้นที่ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ต่อปี)
4. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดท้าฐานข้อมูลความอุดม
สมบูรณ์ของดินระดับพื้นที่ (รายไตรมาส) (ร้อยละ 100)

1. ร้อยละของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของดิน
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของผลผลิตพืชที่ปลูกในพืน้ ที่ดิน
เปรี้ยวจัดเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของดิน
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
4. ร้อยละความส้าเร็จในการจัดท้าฐานข้อมูล
ดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพดินในระดับพื้นที่ (ร้อยละ 100)
5. ร้อยละความส้าเร็จในการขยายผลต้นแบบ
การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดครอบคลุม
ทุกพื้นที่ (ร้อยละ 100)

(ไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่/ปี)
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แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แผนพัฒนา
ทรัพยากรดิน

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

โครงการ
สนับสนุน

ดินอินทรีย์
1. รณรงค์ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ดิน
อินทรีย์ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ดินอินทรีย์ให้มี
การใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน
อินทรีย์ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในดินอินทรีย์เพื่อ
ลดการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์
5. เพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อพื้นที่ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรสู่การเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อรักษา
สมดุลทางนิเวศ
6. ปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้มี
ระเบียบข้อบังคับมาตรการในการคุ้มครอง
บังคับการใช้ที่ดินในพื้นที่ดินอินทรีย์
7. สร้างแนวเขตกันชน (buffer zone) เพื่อแบ่ง
เขตอนุรักษ์และเขตพัฒนาในพื้นที่ดินอินทรีย์
8. ลดโอกาสการใช้ที่ดินทางการเกษตรในพื้นที่
อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศป่าพรุ

1. ศึกษาการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชประเภท ไม้ดอก ไม้
ประดับ และพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น ดาหลา หมากแดง ระก้า สละ สาคู กระจูด ข้าว ปาล์มน้้ามัน เป็นต้น
2. ศึกษาธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ
อาหารต่างๆ ทีม่ ีผลต่อพืชที่ปลูกในดินอินทรีย์
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. การส้ารวจดินและจัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรดินบนพื้น
ที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา
7. การจัดท้าแนวทางการจัดการทรัพยากรดินบริเวณพื้น
ที่ดินอินทรีย์
8. การจัดท้าเขตการใช้ที่ดนิ ในบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์ใน
ระดับไร่นา
9. การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นทีด่ นิ
อินทรีย์
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินอินทรีย์
11. โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินในระดับ
พื้นที่
12. โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียน
งานวิจัย
13. โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินทรายจัดสู่บ้าน
วัด และโรงเรียน

ดินเค็มและพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากเกลือ
1. สนับสนุนเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้น
ที่ดินเค็ม (เค็มปานกลาง เค็มน้อย)
2. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มเครือข่ายการพัฒนาดิน
เค็ม
3. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นต้นแบบการพัฒนาดินเค็มใน
พื้นที่อื่น (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. โครงการจัดท้าพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการติดตามการ
พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม
2. โครงการส้ารวจ จ้าแนกดิน และวิเคราะห์ดิน โดยการใช้
เทคโนโลยีเพื่อจัดท้าแผนที่ดนิ เค็มที่มีความแม่นย้าสูง
3. โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ดา้ นดินเค็ม และเพิ่มศักยภาพ
นักวิชาการ อายุราชการไม่เกิน 8 ปี
4. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
5. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพข้าวหอม
มะลิในพื้นที่ดินเค็ม
6. โครงการจัดท้าข้อตกลง (MOU) ด้านงานวิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยีการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัย และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงใน
พื้นที่ดินเค็มเพื่อการส่งออกในเชิงพาณิชย์
8. โครงการจัดท้าแผนแม่บท และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้น
ที่ดินเค็มบกและดินเค็มชายฝั่งทะเล
9. โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลการจัดการดินเค็มแบบ
เบ็ดเสร็จ
10. แผนงานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ดนิ เค็มที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับภูมิสังคม
11. โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มด้วยเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้น
ที่ดินเค็มจัด
13. โครงการติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายดินเค็ม
14. โครงการจัดตัง้ ศูนย์การวิจัย และพัฒนาพื้นที่ดินเค็มที่เป็นเลิศ
(Research and Development for Saline Soil Excellent
Center) RDSSC
15. โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย
16. โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเค็มสู่บ้าน วัด และ
โรงเรียน
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านบริหารจัดการดินเค็ม

ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและ
มีข้อจากัดทางการเกษตร

ดินเปรี้ยวจัด

ดินทรายจัด

ดินตื้น

1. เพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม งานวิจัยด้านการจัดการดินเปรี้ยว
จัดเชิงบูรณาการ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและ
การติดตามสถานการณ์ ทรัพยากรดิน
3. พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการ
ดินเปรี้ยวจัดให้ทันสมัย
4. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการดินเปรี้ยวจัด
5. ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรให้
มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาดินเปรี้ยวจัด
อย่างยั่งยืน
6. พัฒนาระบบงานวิจัยดินเปรี้ยวจัดให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ วิทยาการ
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง

1. สนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการดินทรายจัดในทุก
ประเภท
2. ขับเคลื่อนแผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินระดับ
ลุ่มน้้าย่อยในพื้นที่ดินทรายจัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นระบบ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการดินทรายจัด ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและชนิดพืช
4. จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนดินทรายจัดอย่าง
เป็นระบบและเบ็ดเสร็จ
5. สร้างกลไกการใช้ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดินด้าน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
6. ปรับปรุงฐานข้อมูลและแผนที่ดินทรายจัด
ในระดับพื้นที่
7. ปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการดินทรายจัดเพื่อเป็นทางเลือก
ส้าหรับปลูกพืช

1. เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินในระดับ
ภูมิภาคให้มีมาตรฐานในระดับสากล
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูลและติดตาม
สถานการณ์เชิงพื้นที่
4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ให้สามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการจัดการ (ดินที่มีข้อจ้ากัดทาง
การเกษตร)
5. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ดิน (ดินที่มีข้อจ้ากัดทางการเกษตร)
6. สร้างกลไกให้มีผลบังคับใช้ในการควบคุมการใช้พื้นที่ (ดิน
ที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดิน)
7. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดท้า
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
8. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรีย้ วจัดยกร่องสวนส้มร้างเพือ่
ปลูกปาล์มน้้ามันและไม้ผล
2. โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ปลูกข้าวดินเปรี้ยวจัด
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ดิน
เปรี้ยวจัด
4. โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและการ
ติดตาม
สถานการณ์ทรัพยากรดินเชิงพื้นที่
5. โครงการประชาสัมพันธ์พื้นที่ต้นแบบที่ส้าเร็จในระดับ
พื้นที่
6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวให้ง่ายต่อการ
ใช้ประโยชน์
7. โครงการสร้างระบบการขอรับบริการปัจจัยการผลิตใน
การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวผ่านระบบออนไลน์
(e-Service)
8. โครงการจัดท้า Application ดินเปรี้ยวให้กับ
เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป
9. โครงการจัดหาเครื่องวัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) อย่างง่าย
ให้กับเจ้าหน้าที่
10. สร้างระบบมาตรฐานการปฏิบัตงิ านในการบริหาร
จัดการดินเปรี้ยวจัด
11. โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายหมอดินสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการจัดการดินเปรี้ยวจัด
12. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นดินเปรีย้ วจัด
เชิงบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่
13. โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการผลิต
พืช เศรษฐกิจในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
14. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจุลนิ ทรีย์
ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัด
16. โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินใน
ระดับ พื้นที่
17. โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียน
งานวิจัย
18. โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเปรีย้ วจัดสู่
บ้าน วัด และโรงเรียน

1. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการดินทรายจัดตามระดับ
ความรุนแรง
2. โครงการปรับปรุงและจัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ทรายมาตราส่วน 1:10,000
3. โครงการแปลงสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพของดิน
และการจัดการดินทรายจัดในการปลูกพืช
4. โครงการติดตามคุณภาพดินทรายในสภาพการใช้
ที่ดินแตกต่างกัน
5. โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัตขิ องดินใน
พื้นที่ดินทรายจัด
6. โครงการติดตามการลดลงของพื้นที่ที่เกิดการชะล้าง
พังทลาย
7. โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินทรายจัดสู่
บ้าน วัด และโรงเรียน
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นบริหารจัดการดินทรายจัด
9. โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อ
เขียนงานวิจัย

1. เพิ่มภาคีเครือข่ายในการจัดการดินตื้นให้ครอบคลุมในระดับ
พื้นที่
2. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านชนิด และพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับสภาพดินตื้น
3. ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับการเรียนรู้ด้านดิน
ในแหล่งที่เป็นพื้นที่ดินตื้นตามธรรมชาติ
4. เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดินตื้นที่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
5. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการจัดการดินตื้น
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการ
6. เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยปัญหาดินตื้นอย่างเป็นระบบ
7. เพิ่มการศึกษาวิจัยแบบจ้าลองการท้าการเกษตร
เพื่อก้าหนดความเหมาะสมของดินตื้นต่อการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกปัญหา
8. จัดตั้งกลุ่มงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการวิจัยการปรับปรุง
ดินตื้นโดยตรง
9. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อคุ้มครองการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ดินตื้นที่รักษาระบบนิเวศและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
10. จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนการบริหารจัดการดินตื้น
อย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จ
11. เพิ่มช่องทางการรับรู้ด้านการจัดการดินตื้น
ส้าหรับบุคคลทั่วไปผ่านโปรแกรมส้าเร็จรูป
12. ปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นย้าและ
ทันสมัยครบทุกประเภทของดินตื้น
13. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดินตื้นให้เข้าใจง่าย และสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานส้าหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค
14. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการดินตื้น
15. ก้าหนดมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ดินตื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายสูง
16. จัดท้าโมเดลการจัดการดินทางการเกษตร
ที่ครอบคลุมสภาพปัญหาดินตื้นทุกชนิด
17. พัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในพื้นที่ดินตื้น
1. โครงการศึกษาลักษณะและประเมินคุณภาพดินตืน้ เพื่อการใช้ประโยชน์
ด้านเกษตรกรรม
2. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นย้าและทันสมัย
3. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปัญหาดินตืน้ เชิงนวัตกรรม
4. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ดินตืน้ ด้วยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการใช้
ประโยชน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน
5. โครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในพื้นที่ดินตืน้
6. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการดินตืน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ดินตืน้ ศักยภาพต่า้
8. โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอนุรักษ์ที่เหมาะสมในสภาพดินตืน้
(ความร่วมมือกับ อพ.สธ.)
9. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการดินตืน้ ในระดับพื้นที่
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านบริหารจัดการดินตืน้
11. โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้ดา้ นการจัดการดินตืน้ ให้กับเครือข่ายเกษตรกร
สู่บ้าน วัด และโรงเรียน
12. โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้ดา้ นการจัดการดินตืน้
แบบครบวงจร
13. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ดินตืน้ ที่ถูกทิ้งร้างและกลายสภาพ
เป็นหลุมบ่อ

1. โครงการจัดหาเครื่องมือและฝึกอบรมบุคลากรในด้านการวิเคราะห์
ดินในระดับภูมิภาคให้มีมาตรฐานระดับสากล
2. โครงการประกวดนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มี
ข้อจ้ากัดทางการเกษตร
3. โครงการปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุมดินทีม่ ี
ปัญหาจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานการ
จัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรดินในภาคีเครือข่าย
5. โครงการพัฒนาแอพพลิเคชัน ในการจัดเก็บข้อมูลและติดตาม
สถานการณ์ทรัพยากรดิน
6. โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
7. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในระดับพื้นที่
8. โครงการติดตามสถานการณ์ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจ้ากัด
ทางการเกษตร
9. โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินทรายจัดสู่บ้าน วัด
และโรงเรียน
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านบริหารจัดการดินที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดิน
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Strengths (จุดแข็ง)
S1 กรมฯ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ในด้านการบริหารจัดการดินอินทรีย์
S2 กรมฯ มีศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
S3 กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินอินทรีย์ตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
S4 กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมูลดินอินทรีย์ผ่านเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น
S5 กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมูลวิชาการ และองค์ความรูส้ นับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการจัดการดินอินทรีย์
S6 กรมฯ มีนักวิชาการที่มีศักยภาพด้านการจัดการดินอินทรีย์
S7 กรมฯ มีเจ้าหน้าที่ในระดับพืน้ ที่ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการจัดการ
ดินอินทรีย์
S8 กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้าครอบคลุมพื้นที่ดินอินทรีย์
S9 กรมฯ มีแผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการสาธิต
เทคโนโลยีด้านปรับปรุงดินอินทรีย์
S10 กรมฯ มีห้องปฏิบัติการและมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
S11 กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปัญหาดาเนินงาน
โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด
S12 กรมฯ มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ

4.2 แผนพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา
4.2.1 ดินอินทรีย์
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)
Weaknesses (จุดอ่อน)
W1 กรมฯ ไม่มีโครงสร้างกลุ่มงานที่ศึกษา วิจัย การปรับปรุงและการจัดการ
ดินอินทรีย์โดยเฉพาะ
W2 เทคโนโลยีการจัดการดินอินทรีย์ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
ดินอินทรีย์และไม่สอดคล้องกับชนิดของพืช
W3 การศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านดินอินทรีย์ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินอินทรีย์
ยังไม่สมบูรณ์ และไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
W4 แผนที่ดินอินทรีย์ในปัจจุบันยังไม่สามารถนาไปใช้บริหารจัดการในระดับพื้นทีไ่ ด้
W5 กรมฯ ยังขาดฐานข้อมูล แผนที่ดิน และแผนการใช้ที่ดินพื้นที่ดนิ อินทรีย์
ในระดับไร่นา
W6 กรมฯ ไม่มีแผนงานโครงการรองรับการบริหารจัดการดินอินทรีย์โดยเฉพาะ
W7 เทคโนโลยีการจัดการดินอินทรีย์นาไปสู่การปฏิบัตไิ ด้ยาก
W8 งบประมาณของกรมฯ ไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ด้านการจัดการดินอินทรีย์
W9 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบารุงดินล่าช้าไม่ทันฤดูเพาะปลูก
W10 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินอินทรีย์
W11 เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถ่ายทอดการจัดการ
ดินอินทรีย์
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Strengths (จุดแข็ง)
S13 กรมฯ มีระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินอินทรีย์
S14 กรมฯ มีนักวิชาการที่มศี ักยภาพด้านการจัดการดินอินทรีย์
Opportunities (โอกาส)
O1 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
O2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายคุม้ ครองพื้นที่โดยใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประกาศเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดินอินทรีย์
O3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมาตรการจัดการพื้นที่ดินอินทรีย์
โดยกาหนดกลไกการบริหารด้วยการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้า
O4 รัฐบาลมีกรอบแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ดินอินทรีย์
O5 รัฐบาลให้ความสาคัญและมีนโยบายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
O6 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
O7 ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย
เทคโนโลยีและการจัดการดินอินทรีย์
O8 ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย สนับสนุนกิจกรรมให้องค์ความรู้ในระบบ
นิเวศในพื้นที่ดินอินทรีย์

Weaknesses (จุดอ่อน)
Threats (อุปสรรค)
T1 ภาครัฐไม่มีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ดินอินทรีย์
T2 ปัญหาทางด้านความมั่นคงในพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ
ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการจัดการดินอินทรีย์
T3 การกาหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ดินอินทรีย์ยังไม่ชัดเจน
T4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ดินอินทรีย์ยังไม่
ครอบคลุมและข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
T5 เกษตรกรบุกรุกพื้นที่ดินอินทรีย์เพื่อทาการเกษตร
T6 เกษตรกรขาดทางเลือกในการปลูกพืชเนื่องจากข้อจากัดของดินอินทรีย์
เช่น พื้นที่มีน้าท่วมตลอดปี ทาให้มีชนิดพืชที่ปลูกได้น้อย
T7 เกษตรกรมีข้อจากัดในการรับและเข้าถึงเทคโนโลยี รวมถึงไม่เข้าใจ Application
T8 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย
T9 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติ
เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง
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2) เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs)
มิติประสิทธิผล
มิติคุณภาพ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) พื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับการบริหารจัดการ
1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ไม่น้อยกว่า 81,406 ไร่
ของดิน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของพื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับ
1) ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ในพื้นที่ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามศักยภาพ
ของดิน (ร้อยละ 100)
ของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
มิติประสิทธิภาพ
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) พืชเศรษฐกิจ (ข้าว ปาล์มน้ามัน)
1) ฐานข้อมูลทรัพยากรดินอินทรีย์สามารถ
สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้
นาไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับพื้นทีไ่ ด้
2) พื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟู
2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถนาไปใช้
และอนุรักษ์ให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ แก้ไขปัญหาดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่
ตัวชี้วัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด
ของการผลิตข้าวเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
1) ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล
2) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากรดินอินทรีย์ให้สามารถนาไปใช้ในระดับ
ของการผลิตปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้น
รายแปลงได้ (ร้อยละ 100)
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
2) จัดทาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปปรับปรุงดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 3 ปี)
3) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
3.1 กลยุทธ์เชิงรุก
1) รณรงค์ส่ งเสริมการบริห ารจัดการพื้น ที่ดิน อินทรีย์ให้ เป็น พื้น ที่อนุรักษ์ห รือใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
2) ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ดินอินทรีย์ให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
3) สนั บ สนุ น ให้ เกษตรกรใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ดิ น อิ น ทรี ย์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน
3.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในดินอินทรีย์เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์
2) เพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อพื้นที่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรสู่การเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลทางนิเวศ

93

94

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

89

3.3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน
1) ปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้มีระเบียบข้อบังคับมาตรการ
ในการคุ้มครองบังคับการใช้ที่ดินในพื้นที่ดินอินทรีย์
2) สร้างแนวเขตกันชน (buffer zone) เพื่อแบ่งเขตอนุรักษ์และเขตพัฒนา
ในพื้นที่ดินอินทรีย์
3.4 กลยุทธ์เชิงรับ
1) ลดโอกาสการใช้ที่ดินทางการเกษตรในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศป่าพรุ
4) โครงการสนับสนุน
1) ศึกษาการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชประเภท ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น เช่น ดาหลา หมากแดง ระกา สละ สาคู กระจูด ข้าว ปาล์มน้ามัน เป็นต้น
2) ศึกษาธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหารต่างๆ ที่มีผลต่อพืชที่ปลูกใน
ดินอินทรีย์
3) ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พื้นที่ดินอินทรีย์ ได้แก่ การยุบตัว
การควบคุมน้าในพื้นที่พรุ คุณภาพน้าต้นพรุ ปลายพรุ เช่น Humic substance กรดอินทรีย์ต่างๆ
Phenolic hydroxyl groups และ acid carboxyl groups เป็นต้น
4) ศึกษาปริมาณคาร์บ อนทั้งหมด (total carbon) และศักยภาพในการตรึงคาร์บอน
(Carbon sequestration) ของพื้นที่พรุในโซนต่างๆ
5) ศึกษาวิจัยเชิงสารวจขอบเขต ปริมาณ และจัดทาฐานข้อมูลของดินอินทรีย์
6) การสารวจดินและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรดินบนพื้นที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา
7) การจัดทาแนวทางการจัดการทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์
8) การจัดทาเขตการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา
9) การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ดินอินทรีย์
10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินอินทรีย์
11) โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่
12) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย
13) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินอินทรีย์สู่บ้าน วัด และโรงเรียน

1. ด้านสารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน
1.1 ศึกษาคาร์บอนทั้งหมด (total carbon) และศักยภาพในการตรึงคาร์บอน
(Carbon sequestration) ของพื้นที่พรุในโซนต่างๆ
1.2 ศึกษาวิจัยเชิงสารวจขอบเขต ปริมาณ และจัดทาฐานข้อมูลของดินอินทรีย์
1.3 การสารวจดินและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรดินบนพื้นที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา
1.4 การจัดทาเขตการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา
1.5 โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่
2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.1 ศึกษาการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชประเภท ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น เช่น ดาหลา หมากแดง ระกา สละ สาคู กระจูด ข้าว ปาล์มน้ามัน เป็นต้น
2.2 ศึกษาธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหารต่างๆ ที่มีผลต่อพืชที่ปลูกใน
ดินอินทรีย์
2.3 ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พื้นที่ดินอินทรีย์ ได้แก่ การยุบตัว การ
ควบคุมน้าในพื้นที่พรุ คุณภาพน้าต้นพรุ ปลายพรุ เช่น Humic substance กรดอินทรีย์
ต่างๆ Phenolic hydroxyl groups และ acid carboxyl groups เป็นต้น
2.4 การจัดทาแนวทางการจัดการทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์

โครงการสนับสนุน



































กวจ. กทช. กสด.
สวด. สพข./
กผง. สสผ.

กสด. กนผ. สวด.
สสผ./สพข. สพด.

เน้นงานวิจัยในพื้น
ที่ดินอินทรีย์ที่
ปลูกปาล์มน้ามัน
ยางพารา ไม้ยืน
ต้น/พืชอื่นๆ และ
ข้าว เป็นหลัก

พื้นที่ดินอินทรีย์
81,406 ไร่

แผนการดาเนินงาน
หน่วยงานหลัก/
พื้นที่เป้าหมาย
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
สนับสนุน
(1-2 ปี) (3-10 ปี) (10-20 ปี)

ตารางที่ 18 แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาทรัพยากรดินอินทรีย์ภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
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โครงการสนับสนุน

























กผง. /
กสด. สพข. สพด.
กกจ. กพร. กผง.
ศทส.

สพข. สพด./
กวจ. กทช. กสด.
กนผ.

แผนการดาเนินงาน
หน่วยงานหลัก/
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
สนับสนุน
(1-2 ปี) (3-10 ปี) (10-20 ปี)

-

เน้นเกษตรกรในพื้น
ที่ดินอินทรีย์ที่ปลูก
ปาล์มน้ามัน
ยางพารา ไม้ยืนต้น/
พืชอื่นๆ และข้าว
เป็นหลัก
-

พื้นที่เป้าหมาย
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4. ด้านการติดตามและประเมินผล
4.1 การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ดินอินทรีย์
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร
5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินอินทรีย์
5.2 โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล
3.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินอินทรีย์
3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินอินทรียส์ ู่บ้าน วัด และโรงเรียน

ตารางที่ 18 (ต่อ)
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Strengths (จุดแข็ง)
S1 กรมฯ มีแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
S2 กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปัญหาดาเนินงาน
โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด
S3 กรมฯ มีศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตดินเค็มในระดับพื้นทีเ่ พื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
S4 กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินเค็มตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
S5 กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมูลดินเค็มผ่านเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น
S6 กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมูลวิชาการ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการจัดการดินเค็ม
S7 กรมฯ มีนักวิชาการที่มศี ักยภาพด้านการจัดการดินเค็ม
S8 กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้าครอบคลุมพื้นที่ดินเค็ม
S9 กรมฯ มีแผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการสาธิต
เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงดินเค็ม
S10 กรมฯ มีงบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการด้านดินเค็มอย่างสม่าเสมอ
S11 กรมฯ มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
S12 กรมฯ มีระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินเค็ม

4.2.2 ดินเค็ม
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)
Weaknesses (จุดอ่อน)
W1 กรมฯ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
W2 กรมฯ ขาดศูนย์วิจยั และพัฒนาดินเค็ม
W3 กรมฯ ขาดระบบการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดินเค็ม
W4 กรมฯ ขาดข้อมูลตัวชี้วัดระดับความเค็ม (ECe, SAR) สาหรับใช้วัดในเชิงปริมาณ
W5 กรมฯ ขาดผูร้ ับผิดชอบหลักในพื้นที่ดินเค็มในภาคกลางและชายฝั่งทะเล
W6 กรมฯ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตามสถานการณ์ดินเค็ม
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง
W7 ขาดการต่อยอดงานวิจัยของกรมฯ ด้านดินเค็มที่มผี ลสาเร็จในอดีต
W8 ขาดความรู้ในการจัดการดินเค็มของเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
W9 แผนที่ดินเค็มที่มีอยูไ่ ม่สามารถนาไปใช้จัดการในระดับพื้นที่ได้
W10 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบารุงดินล่าช้าไม่ทันฤดูเพาะปลูก
W11 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินเค็ม
W12 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถ่ายทอดการจัดการดินเค็ม
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Opportunities (โอกาส)
O1 ภาครัฐให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
O2 ภาครัฐมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มียุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ที่ดินทางการเกษตรทีม่ ีอยู่อย่างจากัด ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
O3 ภาครัฐมีหน่วยงานในการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจยั เทคโนโลยีและการ
จัดการดินเค็ม
O4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแผนแม่บทการจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดิน
O5 พื้นที่ดินเค็มเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เสื่อมโทรมที่ถูกบรรจุในเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs 15.3)
O6 เกษตรกรในพื้นที่ดินเค็มส่วนใหญ่ปลูกข้าว (หอมมะลิ) ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ และส่งผลต่อระดับ GDP ของประเทศ

Threats (อุปสรรค)
T1 ภาครัฐไม่มีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ดินเค็ม
T2 ภาครัฐไม่มีกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับในการสงวนพื้นที่ดินเค็มภายหลัง
จากการฟื้นฟูเพื่อเป็นพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัย
T3 ภาครัฐไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
T4 เกษตรกรขาดทางเลือกในการปลูกพืช
T5 เกษตรกรมีข้อจากัดในการรับเทคโนโลยี
T6 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย
T7 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติ
เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง
T8 เกษตรกรไม่เข้าใจ Application
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2) เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs)
มิติประสิทธิผล
มิติคุณภาพ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) พื้นที่ดินเค็มได้รับการบริหารจัดการ
1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดิน
ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
เค็มได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ไม่น้อยกว่า 10.22 ล้านไร่
2) เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มดินเค็ม
2) พื้นที่ดินเค็มมีกลไกการควบคุม
มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
การแพร่กระจายของความเค็ม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
1) ร้อยละของพื้นที่ดินเค็มได้รับการบริหาร ในพื้นที่ดินเค็มได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
จัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
(ร้อยละ 100)
2) ร้อยละของภาคีเครือข่ายการจัดการดินเค็ม
2) ร้อยละความสาเร็จในการสร้างกลไก
มีความเข้มแข็ง (ร้อยละ 100)
เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของพื้นที่ดินเค็ม
(ร้อยละ 100)
มิติประสิทธิภาพ
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) ข้าวในพื้นที่ดินเค็มสามารถเพิ่มศักยภาพ
1) มีศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็ม
การผลิตได้สูงขึ้น
ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตัวชี้วัด
2) เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้เชิงลึกที่ครอบคลุม
1) ร้อยละของผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็ม
ปัญหาการจัดการในดินเค็มทุกระดับ
มีคุณภาพสูงขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
3) มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถ
จัดการดินเค็มในทุกระดับ
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละความสาเร็จในการจัดตั้งศูนย์กลาง
การวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับภูมิภาคเอเชีย
(ร้อยละ 100)
2) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่มีความรู้เชิงลึกด้านการจัดการดินเค็ม
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)
3) จานวนของงานวิจัยดินเค็มได้รับการพัฒนา
ต่อยอดเป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 3 ปี)
4) ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการจัดการดินเค็ม (ร้อยละ 100)
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3) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
3.1 กลยุทธ์เชิงรุก
1) สนับสนุนเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็ม
(เค็มปานกลาง เค็มน้อย)
2) ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเพิ่มเครือข่ายการพัฒนาดินเค็ม
3) ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาดินเค็มในพื้นที่อื่น (ดินเค็มภาคกลาง ดินเค็มชายทะเล)
3.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1) พัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ดินเค็มให้เป็นปัจจุบันเพื่อการติดตามสถานการณ์ดินเค็ม
อย่างเป็นระบบ
2) สร้าง “ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็ม ” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการดินเค็ม ด้วยการสารวจจาแนกดินและ
วิเคราะห์ดินในแต่ละระดับของปัญหา
4) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในระดับพื้นที่ให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาดินเค็ม
เชิงลึก
5) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยการวิจัยเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินเค็มเชิงนวัตกรรม
6) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการดินเค็มทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
3.3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน
1) ปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้มีระเบียบข้อบังคับมาตรการ
ในการคุ้มครองบังคับการใช้ที่ดินในพื้นที่ดินเค็ม
3.4 กลยุทธ์เชิงรับ
1) ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็มให้สอดคล้องกับภูมิสังคม
2) เตรียมความพร้อมในการปรับตัวการใช้ที่ดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าพื้นที่ดินเค็ม
4) โครงการสนับสนุน
1) โครงการจัดทาพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการติดตามการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม
2) โครงการสารวจ จาแนกดิน และวิเคราะห์ดิน โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทาแผนที่ดินเค็ม
ที่มีความแม่นยาสูง
3) โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านดินเค็ม และเพิ่มศักยภาพนักวิชาการ
อายุราชการไม่เกิน 8 ปี
4) แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็ม
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6) โครงการจัดทาข้อตกลง (MOU) ด้านงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพื้นที่ ดินเค็ม เพื่อการ
ส่งออกในเชิงพาณิชย์
8) โครงการจัดทาแผนแม่บท และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ดินเค็มบกและดินเค็ม
ชายฝั่งทะเล
9) โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลการจัดการดินเค็มแบบเบ็ดเสร็จ
10) แผนงานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับภูมิสังคม
11) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มด้วยเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น
12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ดินเค็มจัด
13) โครงการติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายดินเค็ม
14) โครงการจั ด ตั้ งศู น ย์ ก ารวิ จัย และพั ฒ นาพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ที่ เป็ น เลิ ศ (Research and
Development for Saline Soil Excellent Center) RDSSC
15) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย
16) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเค็มสู่บ้าน วัด และโรงเรียน
17) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินเค็ม
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1. ด้านสารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน
1.1 โครงการสารวจ จาแนกดิน และวิเคราะห์ดิน โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทาแผน
ที่ดินเค็มที่มีความแม่นยาสูง
1.2 โครงการจัดทาแผนแม่บท และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ดินเค็มบกและดิน
เค็มชายฝั่งทะเล
2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.1 โครงการจัดทาข้อตกลง (MOU) ด้านงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนา
พื้นที่ดินเค็ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
2.2 แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
2.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็ม
2.4 แผนงานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับภูมิสังคม
2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มด้วยเทคโนโลยีภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุน











กวจ. กทช.
กสด. สวด. สพข./
กผง. สสผ.

กสด. กนผ. สวด.
สสผ./สพข. สพด.

หน่วยงานหลัก/
สนับสนุน

เน้นงานวิจัยในพื้น
ที่ดินเค็มที่ปลูกข้าว
มะพร้าว ยางพารา
มันสาปะหลัง และ
อ้อย เป็นหลัก

พื้นที่ดินเค็ม 2.27
ล้านไร่

พื้นที่เป้าหมาย
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โครงการสนับสนุน

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล
3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพื้นที่ดินเค็มเพื่อ
การส่งออกในเชิงพาณิชย์
3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ดินเค็มจัด
3.3 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเค็มสู่บา้ น วัด และโรงเรียน
4. ด้านการติดตามและประเมินผล
4.1 โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลการจัดการดินเค็มแบบเบ็ดเสร็จ
4.2 โครงการจัดทาพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการติดตามการพัฒนาและฟื้นฟู
พื้นที่ดินเค็ม
4.3 โครงการติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายดินเค็ม
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร
5.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การวิจัย และพัฒนาพื้นที่ดินเค็มทีเ่ ป็นเลิศ (Research and
Development for Saline Soil Excellent Center) RDSSC
5.2 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านดินเค็ม และเพิ่มศักยภาพนักวิชาการ
อายุราชการไม่เกิน 8 ปี
5.3 โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย
5.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านบริหารจัดการดินเค็ม

ตารางที่ 19 (ต่อ)
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แผนการดาเนินงาน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
(1-2 ปี) (3-10 ปี) (10-20 ปี)

กกจ. กพร. กผง.
ศทส.

กผง. /
กสด. สพข. สพด.

สพข. สพด./
กวจ. กทช.
กสด. กนผ.

หน่วยงานหลัก/
สนับสนุน

-

เน้นเกษตรกรในพื้น
ที่ดินเค็มที่ปลูกข้าว
มะพร้าว ยางพารา
มันสาปะหลัง และ
อ้อย เป็นหลัก
-

พื้นที่เป้าหมาย
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Strengths (จุดแข็ง)
S1 กรมฯ มียุทธศาสตร์ 20 ปี รองรับ
S2 กรมฯ มี พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป็นกรอบในการดาเนินงาน
S3 โครงการศึกษาการทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มีแปลงสาธิตและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการจัดการดินเปรี้ยวจัด
แก่เกษตรกรได้
S4 กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปัญหาดาเนินงาน
โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด
S5 กรมฯ มีศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตดินเปรี้ยวจัดในระดับพื้นทีเ่ พื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
S6 กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินเปรี้ยวจัดตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
S7 กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมูลดินเปรี้ยวจัดผ่านเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น
S8 กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมูลวิชาการ และองค์ความรูส้ นับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการจัดการดินเปรี้ยวจัด
S9 กรมฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรีย้ ว และมีนักวิชาการ ทีม่ ีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินเปรี้ยว
S10 กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้าครอบคลุมพื้นที่ดินเปรีย้ วจัด
S11 กรมฯ มีแผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการสาธิต
เทคโนโลยีด้านปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
S12 กรมฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามพื้นที่เป้าหมาย และเกษตรกรสามารถเข้าถึง
การขอรับบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
S13 กรมฯ มีเครือข่าย (หมอดินอาสา) ทีม่ ีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านดินเปรีย้ วจัดได้

4.2.3 ดินเปรี้ยวจัด
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)
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Weaknesses (จุดอ่อน)
W1 พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย
W2 การจัดสรรกรอบอัตรากาลังของบุคลากรในระดับพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
W3 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินเปรี้ยว
W4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบารุงดินล่าช้าไม่ทันฤดู
เพาะปลูก
W5 บุคลากรขาดประสบการณ์ด้านการจัดการดินเปรีย้ วทีเ่ หมาะสมกับพืชแต่ละชนิด
W6 บุคลากรมีการโยกย้าย ทาให้ขาดการทางานอย่างต่อเนื่อง
W7 กรมฯ ขาดเทคโนโลยีการจัดการดินเปรี้ยวทีท่ ันสมัย
เช่น ไม่มีเครื่องมือในการหว่านปูน
W8 บุคลากรในพื้นที่ขาดเครื่องมือสาหรับวัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) อย่างง่าย
W9 กรมฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานด้านดินเปรีย้ วไม่เพียงพอ
ทั้งด้านบุคลากร การดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และแปลงสาธิต
W10 งานวิจัยพื้นที่ดินเปรี้ยวไม่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ
W11 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถ่ายทอดการจัดการดินเปรี้ยว
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O5
O6
O7

O1
O2
O3
O4

Opportunities (โอกาส)
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
รัฐบาลสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดินเปรี้ยว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนงบบูรณาการ
มีหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานได้หลายหน่วยงาน เช่น
งบจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนงบงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ
พื้นที่ดินเปรี้ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน สามารถควบคุมระดับความเป็นกรด
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและมีผลต่อ GDP ของประเทศ

Strengths (จุดแข็ง) ต่อ
S14 กรมฯ มีเทคโนโลยีชีวภาพทีส่ ามารถจัดการแก้ไขปัญหาดินเปรีย้ วจัดได้
S15 กรมฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช รวมถึงการให้บริการในระดับไร่นา
S16 กรมฯ มีนโยบายยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาดินเปรีย้ ว และมีงบประมาณสนับสนุนปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
S17 หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบริหารจัดการดินเปรี้ยว
S18 กรมฯ มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
S19 กรมฯ มีระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินเปรี้ยว
S20 กรมฯ มีนักวิชาการที่มศี ักยภาพด้านการจัดการดินเปรีย้ ว
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Threats (อุปสรรค)
T1 ภาครัฐไม่มีกฎหมายและมาตรการคุม้ ครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
T2 ภาครัฐไม่มมี าตรการบังคับการขุดหน้าดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวไปขาย
ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
T3 นโยบายของรัฐบาลบางอย่างมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินเปรี้ยว (จานาข้าว)
T4 การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุขาดความคล่องตัวและล่าช้าทาให้เกิดปัญหา
T5 การเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดมีความยุ่งยาก
T6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติ
เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง
T7 กระบวนการสนับสนุนงานวิจัยล่าช้าไม่ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
T8 เกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวขาดการรวมกลุม่ ทาให้ขาดอานาจในการต่อรอง
T9 เกษตรกรขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการค้นหาข้อมูล
T10 เกษตรกรไม่เข้าใจ Application
T11 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย

Weaknesses (จุดอ่อน) ต่อ
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2) เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs)
มิติประสิทธิผล
มิติคุณภาพ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการบริหารจัดการ
1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดิน
ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน เปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ไม่น้อยกว่า 4.19 ล้านไร่
ของดิน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับ
1) ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
การบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพของดิน (ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 80)
มิติประสิทธิภาพ
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) ผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
1) การจัดทาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัด
สามารถเพิ่มผลผลิตได้
และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินใน
ตัวชี้วัด
ระดับพื้นที่
1) ร้อยละของผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นที่ดิน
2) การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดมีต้นแบบ
เปรี้ยวจัดเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของดิน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล
ดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพดินในระดับพื้นที่ (ร้อยละ 100)
2) ร้อยละความสาเร็จในการขยายผลต้นแบบ
การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดครอบคลุมทุก
พื้นที่ (ร้อยละ 100)
3) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
3.1 กลยุทธ์เชิงรุก
1) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี นวั ต กรรม งานวิ จั ย ด้ า นการจั ด การ
ดินเปรี้ยวจัดเชิงบูรณาการ
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและการติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน
3.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1) พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการดินเปรี้ยวจัดให้ทันสมัย
2) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัด
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3.3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน
1) ขับเคลื่ อนเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒ นาดินเปรี้ยวจัด
อย่างยั่งยืน
3.4 กลยุทธ์เชิงรับ
1) พัฒนาระบบงานวิจัยดินเปรี้ยวจัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วิทยาการและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง
4) โครงการสนับสนุน
1) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดยกร่องสวนส้มร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ามันและไม้ผล
2) โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ปลูกข้าวดินเปรี้ยวจัด
3) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
4) โครงการสร้ า งระบบฐานข้ อ มู ล ดิ น เปรี้ ย วจั ด และการติ ด ตามสถานการณ์
ทรัพยากรดินเชิงพื้นที่
5) โครงการประชาสัมพันธ์พื้นที่ต้นแบบที่สาเร็จในระดับพื้นที่
6) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์
7) โครงการสร้างระบบการขอรับบริการปัจจัยการผลิตในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
ผ่านระบบออนไลน์ (e-Service)
8) โครงการจัดทา Application ดินเปรี้ยวให้กับเกษตรกร/ประชาชนทั่วไป
9) โครงการจัดหาเครื่องวัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) อย่างง่ายให้กับเจ้าหน้าที่
10) สร้างระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัด
11) โครงการเพิ่ มศักยภาพเครือข่ายหมอดินสู่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
จัดการดินเปรี้ยวจัด
12) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดินเปรี้ยวจัดเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน
ในระดับพื้นที่
13) โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
ดินเปรี้ยวจัด
14) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจุลินทรีย์ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
15) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหาร
จัดการดินเปรี้ยวจัด
16) โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินเปรี้ยวจัดในระดับพื้นที่
17) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย
18) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเปรี้ยวจัดสู่บ้าน วัด และโรงเรียน
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1. ด้านสารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน
1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวให้ง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์
2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจุลินทรีย์ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวกับพืช
เศรษฐกิจ
2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล
3.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ามันและไม้ผล
3.2 โครงการถ่ายทอดความรู้ดินเปรี้ยวเชิงบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในระดับพื้นที่
3.3 โครงการประชาสัมพันธ์พื้นที่ต้นแบบที่สาเร็จในระดับพื้นที่
3.4 โครงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบการจัดการดินเปรี้ยว
3.5 โครงการจัดอบรมการใช้ Application ให้แก่เกษตร/ประชาชนทั่วไป
3.6 โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่การปลูกข้าวในดินเปรี้ยวจัด
3.7 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเปรี้ยวจัดสู่บ้าน วัด และโรงเรียน
4. ด้านการติดตามและประเมินผล
4.1 โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินเปรีย้ วจัดในระดับพื้นที่
4.2 โครงการสร้างระบบการจัดเก็บผลการแก้ไขปัญหาดินเปรีย้ วในระดับพื้นที่

โครงการสนับสนุน






























-

เน้นเกษตรกรใน
พื้นทีเ่ ปรี้ยวจัดที่ปลูก
ข้าว และปาล์ม
น้ามัน เป็นหลัก

สพข. สพด./
กวจ. กทช.
กสด. กนผ.

กผง. /
กสด. สพข. สพด.

พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
4.19 ล้านไร่
เน้นงานวิจัยในพื้น
ที่ดินเปรี้ยวจัดที่ปลูก
ข้าว และปาล์ม
น้ามัน เป็นหลัก

พื้นที่เป้าหมาย

กสด. กนผ. สวด.
สสผ./สพข. สพด.
กวจ. กทช. กสด.
สวด. สพข./
กผง. สสผ.

หน่วยงานหลัก/
สนับสนุน
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โครงการสนับสนุน

5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม การปรับปรุงดินเปรี้ยว
5.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสเู่ ครือข่ายหมอดิน
5.3 โครงการสร้างระบบขอรับบริการปัจจัยการผลิตผ่านระบบออนไลน์
5.4 โครงการจัดหาเครื่องวัด pH ดินอย่างง่ายให้แก่เจ้าหน้าที่
5.5 โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย
5.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินเปรี้ยวจัด

ตารางที่ 20 (ต่อ)
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แผนการดาเนินงาน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
(1-2 ปี) (3-10 ปี) (10-20 ปี)
กกจ. กพร. กผง.
ศทส.

หน่วยงานหลัก/
สนับสนุน

-

พื้นที่เป้าหมาย
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Strengths (จุดแข็ง)
S1 กรมฯ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในด้านการบริหารจัดการดินทราย
S2 กรมฯ มีกลุ่มงานที่มภี ารกิจในการค้นคว้าวิจัยการปรับปรุงบารุงดินทราย
S3 กรมฯ มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
S4 กรมฯ มีศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตดินทรายในระดับพื้นทีเ่ พื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
S5 กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินทรายตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการปรับปรุง
ฐานข้อมูล
S6 กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมูลดินทรายผ่านเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น
S7 กรมฯ มีระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินทราย
S8 กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมูลวิชาการ และองค์ความรูส้ นับสนุนการดาเนินงานด้านการ
จัดการดินทราย
S9 กรมฯ มีนักวิชาการที่มศี ักยภาพด้านการจัดการดินทราย
S10 กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้าครอบคลุมพื้นที่ดินทราย
S11 กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปัญหาดาเนินงาน
โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด

4.2.4 ดินทรายจัด
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)

29

Weaknesses (จุดอ่อน)
W1 เทคโนโลยีของกรมฯ ในด้านการจัดการดินทรายในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องและ
ครอบคลุมกับสภาพปัญหาของดินทรายแต่ละประเภทและชนิดของพืช
W2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบารุงดินล่าช้าไม่ทันฤดูเพาะปลูก
W3 แผนที่ดินทรายในปัจจุบันยังไม่สามารถนาไปใช้บริหารจัดการในระดับพื้นที่ได้
W4 เจ้าหน้าที่ยังเข้าปฏิบตั ิงานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการจัดการดินทราย
W5 กรมฯ ไม่มีแผนงานโครงการรองรับการบริหารจัดการดินทรายโดยเฉพาะ
W6 กรมฯ ไม่มีตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านดินทรายโดยตรง
W7 กรมฯ ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงดินทรายที่หลากหลาย
W8 กรมฯ ยังขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดทาแปลงทดสอบสาธิต
เรื่องการจัดการดินทราย
W9 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทราย
W10 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถ่ายทอดการจัดการดินทราย
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Opportunities (โอกาส)
O1 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
O2 เกษตรกรในพื้นที่ดินทรายส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (มันสาปะหลัง อ้อย)
ซึ่งสาคัญและมีผลต่อ GDP ของประเทศ
O3 ภาครัฐมีหน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจยั เทคโนโลยี
และการจัดการดินทราย
O4 พื้นที่ที่เป็นดินทรายมีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายได้สูง (soil erosion)
เอื้อต่อการทางานตามภารกิจของกรมฯ
O5 พื้นที่ที่เป็นดินทรายมีโอกาสเกิดการตื้นเขินของแหล่งน้า
เอื้อต่อการทางานตามภารกิจของกรมฯ

30

Threats (อุปสรรค)
T1 ภาครัฐไม่มีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ดินทราย
T2 ราคาผลผลิตทางการเกษตรทีป่ ลูกในดินทราย (มันสาปะหลัง อ้อย)
มีความผันผวนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
T3 เกษตรกรมีข้อจากัดในการรับเทคโนโลยี
T4 เกษตรกรมีทางเลือกน้อยในการปลูกพืชชนิดอื่นๆ
T5 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฏหมาย
T6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติ
เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง
T7 เกษตรกรไม่เข้าใจ Application
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2) เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs)
มิติประสิทธิผล
มิติคุณภาพ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) พื้น ที่ดินทรายจัดได้รับ การบริห ารจัดการ
1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดิน
ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ทรายจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ไม่น้อยกว่า 8.99 ล้านไร่
ของดิน
2) ดิ น ทรายจั ด ที่ ได้ รั บ การบริ ห ารจั ด การมี ตัวชี้วัด
คุณภาพดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
1) ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่ดินทรายจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ตามศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
1) ร้อยละของพื้นที่ดินทรายจัดได้รับ
การบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน (ร้อยละ 100)
2) ร้อยละของพื้นที่ดินทรายจัดมีอินทรียวัตถุ
เพิ่มขึ้นจากเดิม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของปริมาณเริ่มต้น)
มิติประสิทธิภาพ
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) ฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายจัดสามารถ
1) ผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นที่ดินทรายจัด
นาไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับพื้นทีไ่ ด้
สามารถเพิ่มผลผลิตได้
2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการดินทราย
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ จัดสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10)
2) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ ตัวชี้วัด
1) ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล
การผลิตมันสาปะหลังเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า
ทรัพยากรดินทรายจัดให้สามารถนาไปใช้ในระดับ
ร้อยละ 10)
3) ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ พื้นที่ (ครอบคลุมข้อมูลพื้นที่เกษตรทั้งประเทศ)
ได้ (ร้อยละ 100)
การผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10)
2) จัดทาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปแก้ปัญหาดินทรายจัดในระดับพื้นที่ได้
(ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อปี)
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3) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
3.1 กลยุทธ์เชิงรุก
1) สนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินทรายจัดในทุกประเภท
2) ขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทเขตพั ฒ นาที่ ดิ น ระดั บ ลุ่ ม น้ าย่ อ ยในพื้ น ที่ ดิ น ทรายจั ด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นระบบ
3.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการดินทรายจัด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและชนิดพืช
2) จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนดินทรายจัดอย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จ
3.3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน
1) สร้างกลไกการใช้ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดินด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3.4 กลยุทธ์เชิงรับ
1) ปรับปรุงฐานข้อมูลและแผนที่ดินทรายจัดในระดับพื้นที่
2) ปรั บปรุ งเทคโนโลยี และนวั ตกรรมในการจั ดการดิ นทรายจั ดเพื่ อเป็ นทางเลื อก
สาหรับปลูกพืช
4) โครงการสนับสนุน
1) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดินทรายจัดตาม
ระดับความรุนแรง
2) โครงการปรับปรุงและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายมาตราส่วน 1:10,000
3) โครงการแปลงสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพของดินและการจัดการดินทรายจัดในการปลูกพืช
4) โครงการติดตามคุณภาพดินทรายในสภาพการใช้ที่ดินแตกต่างกัน
5) โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินในพื้นที่ดินทรายจัด
6) โครงการติดตามการลดลงของพื้นที่ที่เกิดการชะล้างพังทลาย
7) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินทรายจัดสู่บ้าน วัด และโรงเรียน
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินทรายจัด
9) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย
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กกจ. กพร. กผง.
ศทส.

เน้นงานวิจัยในพื้นที่ดิน
ทรายจัดที่ปลูกมะพร้าว
ปาล์มน้ามัน อ้อย
มันสาปะหลัง ข้าว และ
ยางพารา เป็นหลัก
เน้นเกษตรกรในพื้นที่ดิน
ทรายจัดที่ปลูกมะพร้าว
ปาล์มน้ามัน อ้อย
มันสาปะหลัง ข้าว และ
ยางพารา เป็นหลัก

พื้นที่ดินทรายจัด 8.99
ล้านไร่

พื้นที่เป้าหมาย

กผง. /
กสด. สพข. สพด.

สพข. สพด./
กวจ. กทช.
กสด. กนผ.

กสด. กนผ. สวด.
สสผ./สพข. สพด.
กวจ. กทช. กสด.
สวด. สพข./
กผง. สสผ.

หน่วยงานหลัก/
สนับสนุน
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3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล
3.1 โครงการแปลงสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพของดินและการจัดการดินทรายจัด
ในการปลูกพืช
3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินทรายจัดสู่บ้าน วัด และโรงเรียน
4. ด้านการติดตามและประเมินผล
4.1 โครงการติดตามคุณภาพดินทรายในสภาพการใช้ที่ดินแตกต่างกัน
4.2 โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินในพื้นที่ดินทรายจัด
4.3 โครงการติดตามการลดลงของพื้นที่ที่เกิดการชะล้างพังทลาย
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร
5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินทรายจัด
5.2 โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย

1. ด้านสารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน
1.1 โครงการปรับปรุงและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายมาตราส่วน 1:10,000
2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดินทรายจัด
ตามระดับความรุนแรง

โครงการสนับสนุน

แผนการดาเนินงาน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
(1-2 ปี) (3-10 ปี) (10-20 ปี)

ตารางที่ 21 แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาทรัพยากรดินทรายจัดภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
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Strengths (จุดแข็ง)
S1 กรมฯ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการดาเนินงานของโครงการ
ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดาริในด้าน
การบริหารจัดการดินตื้น
S2 กรมฯ มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
S3 กรมฯ มีศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตดินตื้นในระดับพื้นทีเ่ พื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
S4 กรมฯ มีฐานข้อมูลและแผนที่ดินตื้นตามมาตรฐานวิชาการและมีแผนการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
S5 กรมฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ข้อมูลดินตืน้ ผ่านเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่น
S6 กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมูลวิชาการ และองค์ความรูส้ นับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการจัดการดินตื้น
S7 กรมฯ มีนักวิชาการที่มศี ักยภาพด้านการจัดการดินตื้น
S8 กรมฯ มีแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้าครอบคลุมพื้นที่ดินตื้น
S9 กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปัญหาดาเนินงาน
โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด
S10 กรมฯ มีระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลดินตื้น
S11 กรมฯ มีนักวิชาการที่มศี ักยภาพด้านการจัดการดินตื้น

4.2.5 ดินตื้น
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)
Weaknesses (จุดอ่อน)
W1 เทคโนโลยีการจัดการดินตื้นยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดินตื้นแต่ละ
ประเภทและไม่สอดคล้องกับชนิดของพืช
W2 กรมฯ ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ในการบริหารจัดการดินตื้นเฉพาะด้าน
W3 กรมฯ ไม่มีโครงสร้างกลุ่มงานที่ศึกษา วิจัย การปรับปรุงและการจัดการดินตื้น
โดยเฉพาะ
W4 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถ่ายทอดการจัดการดินตื้น
W5 กรมฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการทางานด้านดินตื้น
W6 กรมฯ ขาดรูปแบบการจัดการดินตื้นที่เหมาะสม
W7 กรมฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอกับการสาธิตและการทางานด้านดินตื้น
W8 ข้อมูลและแผนที่ดินตื้นยังไม่สามารถนาไปใช้บริหารจัดการในระดับพื้นที่ได้
W9 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบารุงดินล่าช้าไม่ทันฤดูเพาะปลูก
W10 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินตื้น
W11 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถ่ายทอดการจัดการดินตื้น
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Opportunities (โอกาส)
O1 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
O2 พื้นที่ดินตื้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ครอบครองของภาครัฐทาให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
O3 ภาครัฐมีหน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจยั เทคโนโลยีการจัดการ
ดินตื้น
O4 เกษตรกรส่วนใหญ่ทาการเกษตรจึงต้องการเทคโนโลยีในการจัดการดินตื้นอย่าง
เหมาะสม
O5 การใช้พื้นที่ดินตื้นอย่างไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายสูง
O6 พื้นที่ดินตื้นบางพื้นทีส่ ามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่ง
เรียนรู้
O7 พื้นที่ดินตื้นสามารถใช้เป็นแหล่งวัสดุก่อสร้างและแหล่งวัสดุปรับปรุงดิน

Threats (อุปสรรค)
T1 ภาครัฐไม่มีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองและบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ดินตื้น
T2 รัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาดินตื้น
T3 รัฐบาลขาดมาตรการในการลดหย่อนภาษีสาหรับเกษตรกรในพื้นที่ดินตื้น
T4 ราคาผลผลิตที่ปลูกในดินตื้นให้ผลตอบแทนไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน
T5 เกษตรกรมีข้อจากัดในการรับเทคโนโลยีการจัดการดินตื้น
T6 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฏหมาย
T7 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติ
เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง
T8 เกษตรกรไม่เข้าใจแอพพลิเคชัน่
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2) เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs)
มิติประสิทธิผล
มิติคุณภาพ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) พื้นที่ดินตื้นได้รับการบริหารจัดการ
1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินตื้น
ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ไม่น้อยกว่า 23.43 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของเกษตรกรใช้ประโยชน์ในพื้น
1) ร้อยละพื้นที่ดินตื้นที่ได้รับการบริหาร
ที่ดินตื้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
จัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
(ร้อยละ 100)
ของดิน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
มิติประสิทธิภาพ
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) เกษตรกรที่ทาการเกษตรในพื้นที่ดินตื้น
1) ฐานข้อมูลดินปัญหาและข้อมูลการจัดการ
มีรายได้เพิ่มขึ้น
ดินตื้นสามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการพื้น
ตัวชี้วัด
ทีด่ ินตื้นได้ทุกประเภท
1) ร้อยละรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ดินตื้น
2) มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10)
จัดการดินตื้นที่เป็นระบบและสะดวกต่อการ
นาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล
ดินปัญหา ข้อมูลการจัดการดินตื้น ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 100)
2) ร้อยละของหน่วยงานสามารถนาข้อมูลดิน
ปัญหาและการจัดการดินไปใช้บริหารจัดการ
พื้นทีด่ ินตื้นได้ทุกประเภท (ร้อยละ 100)
3) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
3.1 กลยุทธ์เชิงรุก
1) เพิ่มภาคีเครือข่ายในการจัดการดินตื้นให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่
2) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพดินตื้น
3) ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับการเรียนรู้ด้านดิน ในแหล่งที่เป็นพื้นที่
ดินตื้นตามธรรมชาติ
4) เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดินตื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการจัดการดินตื้น เพื่อแลกเปลี่ยนแนว
ทางการจัดการ
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3.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1) เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยปัญหาดินตื้นอย่างเป็นระบบ
2) เพิ่มการศึกษาวิจัยแบบจาลองการทาการเกษตรเพื่อกาหนดความเหมาะสมของ
ดินตื้นต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกปัญหา
3) จัดตั้งกลุ่มงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการวิจัยการปรับปรุงดินตื้นโดยตรง
4) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อคุ้มครองการใช้ประโยชน์พื้น
ที่ดินตื้นทีร่ ักษาระบบนิเวศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนการบริหารจัดการดินตื้นอย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จ
6) เพิ่มช่องทางการรับรู้ด้านการจัดการดินตื้นสาหรับบุคคลทั่วไปผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป
7) ปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นยาและทันสมัยครบทุกประเภทของดินตื้น
8) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดินตื้นให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติงานสาหรับ
เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค
3.3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน
1) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินตื้น
2) กาหนดมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ดินตื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายสูง
3.4 กลยุทธ์เชิงรับ
1) จัดทาโมเดลการจัดการดินทางการเกษตรที่ครอบคลุมสภาพปัญหาดินตื้นทุกชนิด
2) พัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในพื้นที่ดินตื้น
4) โครงการสนับสนุน
1) โครงการศึกษาลักษณะและประเมินคุณภาพดินตื้นเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม
2) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นยาและทันสมัย
3) โครงการปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปัญหาดินตื้นเชิงนวัตกรรม
4) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ดินตื้น ด้วยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการใช้ประโยชน์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น
5) โครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในพื้นที่ดินตื้น
6) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการดินตื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
7) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ดินตื้นศักยภาพต่า
8) โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอนุรักษ์ที่เหมาะสมในสภาพดินตื้น (ความร่วมมือกับ อพ.สธ.)
9) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการดินตื้นในระดับพื้นที่
10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินตื้น
11) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดินตื้นให้กับเครือข่ายเกษตรกร บ้าน วัด และโรงเรียน
12) โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดินตื้นแบบครบวงจร
13) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ดินตื้นที่ถูกทิ้งร้างและกลายสภาพเป็นหลุมบ่อ
14) การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ดินตื้น
15) โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินในระดับพื้นที่
16) โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย
17) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินตื้น












3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล
3.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ดินตื้นศักยภาพต่า
3.2 โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอนุรักษ์ที่เหมาะสมในสภาพดินตื้น (ความร่วมมือกับ อพ.สธ.)
3.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการดินตื้นในระดับพื้นที่
3.4 โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดินตื้นแบบครบวงจร
3.5 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ดินตื้นที่ถูกทิ้งร้างและกลายสภาพเป็นหลุมบ่อ
3.6 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดา้ นการจัดการดินตื้นให้กับเครือข่ายเกษตรกร











1. ด้านสารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน
1.1 โครงการศึกษาลักษณะและประเมินคุณภาพดินตื้นเพื่อการใช้ประโยชน์ดา้ น
เกษตรกรรม
1.2 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มีความแม่นยาและทันสมัย
1.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ดินตื้นด้วยระบบภูมสิ ารสนเทศเพื่อการใช้
ประโยชน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่
2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.1 โครงการปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปัญหาดินตื้นเชิงนวัตกรรม
2.2 โครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในพื้นที่ดินตื้น
2.3 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการดินตื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

โครงการสนับสนุน














แผนการดาเนินงาน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
(1-2 ปี) (3-10 ปี) (10-20 ปี)

สพข. สพด./
กวจ. กทช.
กสด. กนผ.

กวจ. กทช. กสด.
สวด. สพข./
กผง. สสผ.

กสด. กนผ. สวด.
สสผ./สพข. สพด.

หน่วยงานหลัก/
สนับสนุน

เน้นงานวิจัยในพื้น
ที่ดินตื้นที่ปลูกมัน
สาปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ อ้อย และ
ยางพารา เป็นหลัก
เน้นเกษตรกรในพื้น
ที่ดินตื้นที่ปลูกมัน
สาปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ อ้อย และ
ยางพารา เป็นหลัก

พื้นที่ดินตื้น
23.43 ล้านไร่

พื้นที่เป้าหมาย

ตารางที่ 22 แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาทรัพยากรดินตื้นภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
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โครงการสนับสนุน

4. ด้านการติดตามและประเมินผล
4.1 การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ดินตื้น
4.2 โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินในระดับพื้นที่
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร
5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ดินตื้น
5.2 โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย

ตารางที่ 22 (ต่อ)
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-

กกจ. กพร. กผง.
ศทส.

พื้นที่เป้าหมาย

กผง. /
กสด. สพข. สพด.

หน่วยงานหลัก/
สนับสนุน
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แผนการดาเนินงาน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
(1-2 ปี) (3-10 ปี) (10-20 ปี)
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Strengths (จุดแข็ง)
S1 กรมฯ มีหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรดินทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
S2 กรมฯ มีศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตในด้านการบริหารจัดการดินในระดับพื้นที่
ทั้งประเทศ
S3 กรมฯ มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการดินในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
S4 กรมฯ มีศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตในระดับพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
S5 กรมฯ มีข้อมูลวิจัย ข้อมูลวิชาการ และองค์ความรูส้ นับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการจัดการดินปัญหาจากการใช้ที่ดิน
S6 กรมฯ มีนักวิชาการที่มศี ักยภาพด้านการจัดการดินปัญหาจากการใช้ที่ดิน
S7 กรมฯ มีห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ดินครอบคลุมทั้งประเทศเอื้อต่อการให้
คาแนะนาด้านการจัดการดินแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง
S8 บุคลากรมีองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
S9 กรมฯ มีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการดินที่เป็นปัญหาจากการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
(ดินกรด ดินเสื่อมโทรม ดินความอุดมสมบูรณ์ต่า)
S10 กรมฯ มีการแบ่งโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจนตามสภาพดินปัญหาดาเนินงาน
โดยสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด

4.2.6 ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจากัดทางการเกษตร
1) การประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัย (SWOT Analysis)
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Weaknesses (จุดอ่อน)
W1 กรมฯ ไม่มีฐานข้อมูลดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและข้อจากัดทางการเกษตร
แต่ละประเภท
W2 กรมฯ ยังขาดงานวิจัยรองรับการบริหารจัดการดินปนเปื้อนจากการใช้ที่ดิน
ทางการเกษตร
W3 กรมฯ มีฐานข้อมูล (Big data) แต่ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สกัดนามาใช้
ประโยชน์
W4 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินปัญหา
จากการใช้ที่ดินและมีข้อจากัดทางการเกษตร
W5 การแปลงแผนยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติในระดับพื้นทีไ่ ม่สามารถนาไปใช้ในการ
บริหารจัดการได้ในระยะยาว
W6 ห้องปฏิบัติการของกรมฯ ไม่รองรับการวิเคราะห์ปัญหาดินปนเปื้อนและมลพิษ
ทางดิน
W7 นักวิชาการของกรมฯ ขาดความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัยทีร่ องรับการจัดการ
ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและข้อจากัดทางการเกษตร
W8 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ขาดความรู้ในการถ่ายทอดการจัดการดินปัญหา
ที่เกิดจากการใช้ที่ดิน
W9 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบารุงดินล่าช้าไม่ทันฤดูเพาะปลูก
W10 กรมฯ ขาดการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินปัญหา
จากการใช้ที่ดินและข้อจากัดทางการเกษตร
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Opportunities (โอกาส)
O1 รัฐบาลให้ความสาคัญกับนโยบาย Zoning by Agri map และรองรับการบริหาร
จัดการดิน
O2 ภาครัฐมีหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านการวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี
และการจัดการดิน
O3 เกษตรกรมีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงจึงให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการดิน
O4 ภาครัฐมีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถนามาสนับสนุนการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ
O5 ภาครัฐให้ความสาคัญกับการทาการเกษตรทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
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Threats (อุปสรรค)
T1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติ
เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง
T2 การจัดการดินเหมืองแร่ และดินปนเปื้อน ไม่ได้เป็นภารกิจหลักของกรมฯ
จึงไม่มีแผนงานงบประมาณรองรับ
T3 เกษตรกรมีข้อจากัดในการรับเทคโนโลยี และไม่เข้าใจ Application
T4 เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่
T5 หน่วยงานสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร Gistda จัดทาข้อมูลเรือ่ ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกรมพัฒนาที่ดนิ
T6 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนตามกฏหมาย
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2) เป้าประสงค์ (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs)
มิติประสิทธิผล
มิติคุณภาพ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) พื้นที่ดินปัญหาจากการใช้ที่ดิน
1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้
(ดินปนเปื้อน ดินดานจากการไถพรวน
ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ดินเหมืองแร่ร้าง นากุ้งร้าง) ได้รับการบริหาร
ตัวชี้วัด
จัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตาม
1) ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถใช้
ศักยภาพของดิน
ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
2) ดินที่มีข้อจากัดทางการเกษตร (ดินกรด
ของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ดินความอุดมสมบูรณ์ต่า) ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี
ตัวชี้วัด
1) จานวนพื้นที่ดินที่มีข้อจากัดทางการเกษตร
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
(ไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี)
มิติประสิทธิภาพ
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1) พื้นที่ดินที่มีข้อจากัดทางการเกษตรสามารถ
1) มีฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินที่
เพิ่มศักยภาพทางการผลิต
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินใน
ตัวชี้วัด
ระดับพื้นที่
1) ร้อยละของพื้นที่ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)
1) ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล
ความอุดมสมบูรณ์ของดินระดับพื้นที่
(รายไตรมาส) (ร้อยละ 100)
3) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
3.1 กลยุทธ์เชิงรุก
1) เพิ่ มประสิ ทธิภาพห้ องปฏิบั ติการวิเคราะห์ ดินในระดับภู มิภาคให้ มีมาตรฐานใน
ระดับสากล
2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒ นานวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน
3.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูลและติดตามสถานการณ์เชิงพื้นที่
2) เพิ่มศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการ
(ดินที่มีข้อจากัดทางการเกษตร)
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3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการดิน (ดินที่มีข้อจากัด

ทางการเกษตร)
3.3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน
1) สร้างกลไกให้มีผลบังคับใช้ในการควบคุมการใช้พื้นที่ (ดินที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดิน)
2) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดทาฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.4 กลยุทธ์เชิงรับ
1) ปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทัน
ต่อสถานการณ์

4) โครงการสนับสนุน
1) โครงการจั ด หาเครื่ อ งมื อ และฝึ ก อบรมบุ ค ลากรในด้ านการวิ เคราะห์ ดิ น ในระดั บ
ภูมิภาคให้มีมาตรฐานระดับสากล
2) โครงการประกวดนวัตกรรมด้านการบริห ารจัดการทรัพยากรดิน ที่ มีข้อจากัดทาง
การเกษตร
3) โครงการปรับปรุง พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุมดินที่มีปัญหาจากการ
ใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม
4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรดินใน
ภาคีเครือข่าย
5) โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ในการจัดเก็บข้อมูลและติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน
6) โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
7) โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในระดับพื้นที่
8) โครงการติดตามสถานการณ์ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจากัดทางการเกษตร
9) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและข้อจากัดทางการเกษตร
สู่บ้าน วัด และโรงเรียน
10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดิน
ที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดิน

1. ด้านสารวจ ปรับปรุงฐานข้อมูล และการวางแผนการใช้ที่ดิน
1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรดินในภาคีเครือข่าย
2. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.1 โครงการประกวดนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มขี ้อจากัดทางการเกษตร
3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล
3.1 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในระดับพื้นที่
3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและข้อจากัดทางการเกษตร สู่บ้าน วัด และ
โรงเรียน
4. ด้านการติดตามและประเมินผล
4.2 โครงการติดตามสถานการณ์ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจากัดทางการเกษตร
5. ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร
5.1 โครงการจัดหาเครื่องมือและฝึกอบรมบุคลากรในด้านการวิเคราะห์ดินในระดับภูมภิ าคให้มมี าตรฐาน
ระดับสากล
5.2 โครงการปรับปรุง พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุมดินที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดินทีไ่ ม่
เหมาะสม
5.3 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ในการจัดเก็บข้อมูลและติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน
5.4 โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
5.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินที่มีปญ
ั หาจาก
การใช้ที่ดิน

โครงการสนับสนุน





































แผนการดาเนินงาน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
(1-2 ปี) (3-10 ปี) (10-20 ปี)

กผง. /
กสด. สพข. สพด.
กกจ. กพร. กผง. ศทส.

กสด. กนผ. สวด. สสผ./
สพข. สพด.
กวจ. กทช. กสด.
สวด. สพข./กผง. สสผ.
สพข. สพด./
กวจ. กทช. กสด. กนผ.

หน่วยงานหลัก/
สนับสนุน

ตารางที่ 23 แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาทรัพยากรดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจากัดทางการเกษตรภายใต้แผนบริหาร
จัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
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แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
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แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
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แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แผนพัฒนาทรัพยากรดินอินทรีย์

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

ดินอินทรีย์
81,406 ไร่่

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) :

5
1

ดินอินทรีย์
ดิ น ที่ มี ส ารอิ น ทรี ย์ ในรู ป ของอิ น ทรี ย คาร์ บ อน
อยู่ ในเนื้ อ ดิ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 20 โดยจะ
พบการสะสมของ อิ น ทรี ย วั ต ถุ เ ป็ น ชั้ น หนา
มากกว่า 40 เซนติเมตร มีซากพืชที่ผุพัง และ
ยังสลายตัวไม่หมดปะปนอยู่

มิติ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์
เชิงรุก

3

เป้าประสงค์ : พื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับ
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า
81,406 ไร่

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

Overlay

Problem Soils
Land Use

ระดับความรุนแรง

พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ
(ความสำาคัญ 70%
x ความพร้อม
30 %)

มิติ
คุณภาพ

4

เป้าประสงค์ : เกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์ ในพื้นที่ดินอินทรีย์
ได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

มาก
วัสดุอินทรีย์
หนา 40-100 ซม. จากผิวดิน

6

7

กลยุทธ์
เชิงรับ

พื้นที่เป้าหมาย

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

1) ลดโอกาสการใช้ที่ดินทางการเกษตร
ในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อคุ้มครอง
ระบบนิเวศป่าพรุ

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

9

มิติ
พัฒนา
องค์การ

ติดตามและประเมินผล

Output
1) ฐานข้อมูลทรัพยากรดินอินทรีย์
ได้รับการปรับปรุงให้มีความ
ถูกต้องแม่นย�า
2) พื้นที่ดินอินทรีย์ ได้รับการพัฒนา
งานวิจัยสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของพื้นที่
3) องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาพื้นที่ดินอินทรีย์
4) ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพดินอินทรีย์

ดินอินทรีย์ที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์
หนา 40-100 ซม.

2

โครงการสนับสนุน

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

ดินอินทรีย์ที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์
หนามากกว่า 100 ซม.

มากที่สุด
วัสดุอินทรีย์
หนามากกว่า 100 ซม. จากผิวดิน

40 ล้านไร่

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในดินอินทรีย์
เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์
2) เพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อพื้นที่ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
สู่การเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุล
ทางนิเวศ

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

8

Outcome
1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่
ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตาม
ศักยภาพของดิน
2) เกษตรกรสามารถน�าเทคโนโลยีด้านการ
จัดการดินอินทรีย์มาใช้ ในการพัฒนา
พื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสม
3) นักวิชาการสามารถน�าข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินอินทรีย์ ไปใช้
ในการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่
4) ผู้บริหารสามารถน�าข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินอินทรีย์ ไปใช้
ในการวางแผนและก�าหนดนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แผนพัฒนาทรัพยากรดินเค็ม

ดินเค็ม
และพื้นที่ ได้รับ
ผลกระทบจากเกลือ
10.22 ล้านไร่่

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

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) :

5

1

ดินเค็ม

มิติ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์
เชิงรุก

ดิ น ที่ มี เ กลื อ ที่ ล ะลายได้ ในสารละลายดิ น
ปริมาณมาก จนกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิ ต ของพื ช สั ง เกตโดยดู จ ากคราบเกลื อ
จะเห็ น คราบเกลื อ เป็ น หย่ อ มๆ โดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง พืชมักจะแสดงอาการใบไหม้ ล�าต้น
แคระแกร็น ตายเป็นหย่อมๆ ดินเค็มมีค่าการน�า
ไฟฟ้ า ของสารละลายที่ ส กั ด จากดิ น ที่ อิ่ ม ตั ว
ด้วยน�้าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มากกว่า
2 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร

3

Land Use

ดินเค็มชายทะเล

มากที่สุด

มาก

ดินเค็มชายทะเลที่มีกรดแฝง

ดินเค็มชายทะเล

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

มิติ
คุณภาพ

4

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

Overlay

Problem Soils

พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ
(ความสำาคัญ 70%
x ความพร้อม
30 %)

ข้าว ยางพารา
มะพร้าว

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

ข้าว อ้อย
ยางพารา

มากที่สุด
มาก

ดินเค็มกลุ่มชุดดินที่ 20 ที่พบคราบเกลือบนผิวดิน
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่
ดินเค็มกลุ่มชุดดินที่ 20 ที่ ไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน
ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่พบคราบเกลือบนผิวดินมากกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่

ปานกลาง

ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่พบคราบเกลือบนผิวดิน
ร้อยละ 10-50 ของพื้นที่

น้อย
ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มชุดดินที่ 20
ที่พบคราบเกลือบนผิวดินร้อยละ 1-10 ของพื้นที่

น้อยที่สุด

ดินเค็มที่เป็นกลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่พบคราบเกลือบนผิวดิน
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของพื้นที่ และมีน�้าใต้ดินเค็ม

กลยุทธ์
เชิงรับ

มิติ
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :
1) ข้าวในพื้นที่ดินเค็มสามารถเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตได้สูงขึ้น

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

9

มิติ
พัฒนา
องค์การ

ติดตามและประเมินผล

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

พื้นที่เป้าหมาย

1) ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
พื้นที่ดินเค็มให้สอดคล้องกับภูมิสังคม
2) เตรียมความพร้อมในการปรับตัวการใช้ที่ดิน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าพื้นที่ดินเค็ม

โครงการสนับสนุน

หน่วยงานหลัก/สนับสนุน
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.)

7

ดินเค็มบก
ดินเค็มกลุ่มชุดดินที่ 20 ที่พบคราบเกลือบนผิวดินมากกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่

6

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

ข้าว อ้อย
ยางพารา

ข้าว อ้อย
มันสำาปะหลัง

2

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

40 ล้านไร่

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

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

8

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

แผนพัฒนาทรัพยากรดินเปรี้ยวจัด

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

ดินเปรี้ยวจัด
4.19 ล้านไร่่

ดินเปรี้ยวจัด

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) :

5
1

มิติ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์
เชิงรุก

ดินที่มีสารประกอบไพไรต์ (FeS2) เป็นองค์
ประกอบ เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการออกซิ เ ดชั น
จะทำาให้เกิดกรดกำามะถัน (H2SO4) ในชั้นดิน
และฤทธิ์ของความเป็นกรดรุนแรงมากจนส่งผล
กระทบต่อการปลูกพืช ดินชนิดนี้มักพบจาโรไซต์
[KFe3(SO4)2(OH)6] ลักษณะสีเหลืองฟางข้าว
ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งในหน้าตัดดิน เกิดในบริเวณที่ราบ
ลุ ่ ม ชายฝั ่ ง ทะเลที่ มี ห รื อ เคยมี นำ้ า ทะเลหรื อ มี
นำ้ากร่อยท่วมถึงในอดีต

3

Land Use

ระดับความรุนแรง
มากที่สุด

เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน
ไม่น้อยกว่า 4.19 ล้านไร่

4

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ
(ความสำาคัญ 70%
x ความพร้อม
30 %)

ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกำามะถันตื้น พบจาโรไซต์
ภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน

ปานกลาง
ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกำามะถัน พบจาโรไซต์
ลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน

น้อย
ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกำามะถัน พบจาโรไซต์
ลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน

เป้าประสงค์ : 1) เกษตรกรสามารถ
ใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
ได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพ
ของดิน

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

เป้าประสงค์ :
1) พืชที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
สามารถเพิ่มผลผลิตได้

9

มิติ
พัฒนา
องค์การ

ติดตามและประเมินผล

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

8

1) ปรับปรุงงานวิจัยดินเปรี้ยวจัดให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ วิทยาการ และบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง
2) กำาหนดมาตรการให้นักวิชาการในพื้นที่
พัฒนางานวิจัยดินเปรี้ยว

โครงการสนับสนุน

หน่วยงานหลัก/สนับสนุน
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.)

7

ข้าว ยางพารา
ข้าว/พืชอื่นๆ

มิติ
ประสิทธิภาพ

6

พื้นที่เป้าหมาย

2
กลยุทธ์
เชิงรับ

40 ล้านไร่

1) ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในระดับ
พื้นที่
2) ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาดินเปรี้ยวอย่าง
ยั่งยืน

ข้าว ยางพารา
ข้าว/พืชอื่นๆ

ปาล์มนำ้ามัน
ข้าว/พืชอื่นๆ

ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกำามะถันตื้น พบจาโรไซต์
ภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน
และได้รับผลกระทบจากความเค็ม

มาก

มิติ
คุณภาพ

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

Overlay

Problem Soils

พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า

1) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การดำาเนินงานในพื้นที่ดินเปรี้ยว
2) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการการดำาเนินงานด้านดินเปรี้ยว

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

Outcome
1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่
ดินเปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องตาม
ศักยภาพของดิน
2) เกษตรกรสามารถนำาเทคโนโลยีด้าน
การจัดการดินเปรี้ยวจัด มาใช้ ในการ
พัฒนาพื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสม
3) นักวิชาการสามารถนำาข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินเปรี้ยวจัด
ไปใช้ ในการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของพื้นที่
4) ผู้บริหารสามารถนำาข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินเปรี้ยวจัด
ไปใช้ ในการวางแผนและกำาหนดนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แผนพัฒนาทรัพยากรดินทรายจัด

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

ดินทรายจัด
8.99 ล้านไร่่

ดินทรายจัด

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) :

5
1

ดิ น ที่ มี เ นื้ อ ดิ น บนเป็ น ทรายหรื อ ทรายปน
ดินร่วน เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า 100 ซม.จาก
ผิวดิน รวมถึงพื้นที่ที่มีชั้นทรายหนามากกว่า
50 ซม. จากผิวดิน ที่รองรับด้วยชั้นดาน
ดินเหนียว ดินร่วน หรือพบชั้นดานอินทรีย์
ภายในความลึก 100 ซม.

มิติ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์
เชิงรุก

3

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

Land Use

ระดับความรุนแรง
มากที่สุด

มิติ
คุณภาพ

4

1) สนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการดินทรายจัด
ในทุกประเภท
2) ขับเคลื่อนแผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินระดับ
ลุ่มนำ้าย่อยในพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นระบบ

Overlay

Problem Soils

พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ
(ความสำาคัญ 70%
x ความพร้อม
30 %)

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

ดินทรายที่ดอนที่มีชั้นทรายหนา
มากกว่า 100 ซม.

ปานกลาง
ดินทรายที่ดอนที่มีชั้นทรายหนา 50-100 ซม.
และดินทรายในพื้นที่ลุ่มที่มีชั้นทรายหนามากกว่า 100

น้อย
ดินทรายในพื้นที่ลุ่มที่มีชั้นทรายหนา 50-100 ซม.

กลยุทธ์
เชิงรับ

มิติ
ประสิทธิภาพ

ข้าว
ข้าว/พืชอื่นๆ ข้าว อ้อย
ไม้ผล/พืชอื่นๆ มันสำาปะหลัง

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

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

9

มิติ
พัฒนา
องค์การ

ติดตามและประเมินผล

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

พื้นที่เป้าหมาย

1) ปรับปรุงฐานข้อมูลและแผนที่
ดินทรายจัดในระดับพื้นที่
2) ปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดการดินทรายจัดเพื่อเป็น
ทางเลือกสำาหรับปลูกพืช

โครงการสนับสนุน

หน่วยงานหลัก/สนับสนุน
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.)

7

ดินทรายที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์
มีชั้นทรายหนา 50 – 100 ซม.

มาก

6

1) สร้างกลไกการใช้ พรบ.พัฒนาที่ดิน
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

อ้อย
มันสำาปะหลัง
มะพร้าว

ยางพารา ปาล์ม
นำ้ามัน มะพร้าว

2

เป้าประสงค์ : 1) เกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์ ในพื้นที่ดินทรายจัดได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามศักยภาพของดิน

40 ล้านไร่

1) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาคประชาชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการดินทรายจัดให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและชนิดพืช
2) จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนดินทรายจัด
อย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จ

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

8

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

135

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

แผนพัฒนาทรัพยากรดินตื้น

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

ดินตื้น
23.43 ล้านไร่่

ดินตื้น

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) :

5
1

ดินทีพ่ บชัน้ ลูกรัง ชัน้ กรวด ชัน้ เศษหิน หรือเศษหินปะปน
อยู่ ในเนือ้ ดินเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร
หรือพบชัน้ มาร์ล หรือชัน้ หินพืน้ อยูต่ นื้ กว่า 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช
ทำาให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตตำ่า

มิติ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์
เชิงรุก

3

Land Use

ระดับความรุนแรง
มากที่สุด

มิติ
คุณภาพ

เป้าประสงค์ : 1) พื้นที่ดินตื้นได้รับการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า
23.43 ล้านไร่

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

Overlay

Problem Soils

พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ
(ความสำาคัญ 70%
x ความพร้อม
30 %)

2

4

เป้าประสงค์ : 1) เกษตรกรสามารถ
ใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ดินตื้นได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามศักยภาพของดิน

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

ปานกลาง
ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน
ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมาร์ล หรือก้อนปูน และดินตื้น
ในพื้นที่ลุ่มถึงชั้นลูกรัง หรือก้อนกรวด

มิติ
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :
1) เกษตรกรที่ทำาการเกษตรในพื้นที่ดิน
ตื้นมีรายได้เพิ่มขึ้น

9

มิติ
พัฒนา
องค์การ

ติดตามและประเมินผล

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

พื้นที่เป้าหมาย

1) จัดทำาโมเดลการจัดการดิน
ทางการเกษตรที่ครอบคลุมสภาพ
ปัญหาดินตื้นทุกชนิด

โครงการสนับสนุน

หน่วยงานหลัก/สนับสนุน
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.)

7

อ้อย มันสำาปะหลัง
ยางพารา

กลยุทธ์
เชิงรับ

6

1) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินตื้น
2) กำาหนดมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่
ดินตื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้าง
พังทลายสูง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสำาปะหลัง
อ้อย
ยางพารา
มันสำาปะหลัง

ดินตื้นในพื้นที่ดอนที่มีหน่วยรวมของดินและพื้นที่หินโผล่

มาก

40 ล้านไร่

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

เป้าประสงค์ : 1) ฐานข้อมูลดินปัญหาและ

ข้อมูลการจัดการดินตื้นสามารถนำาไปใช้ ในการ
บริหารจัดการพื้นที่ดินตื้นได้ทุกประเภท
2) มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
จัดการดินตื้นที่เป็นระบบและสะดวกต่อการ
นำาไปใช้ประโยชน์ประสิทธิภาพ

8

Outcome
1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่
ดินตื้นได้อย่างถูกต้องตามศักยภาพ
ของดิน
2) เกษตรกรสามารถนำาเทคโนโลยีด้าน
การจัดการดินตื้นมาใช้ ในการพัฒนา
พื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสม
3) นักวิชาการสามารถนำาข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินตื้นไปใช้
ในการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่
4) ผู้บริหารสามารถนำาข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพดินตื้นไปใช้
ในการกำาหนดพื้นที่วางแผนและกำาหนด
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาทรัพยากรดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและดินที่มีข้อจ�ากัดทางการเกษตร

ดินปัญหา
จากการใช้ที่ดิน
ไม่น้อยกว่า
2 ล้านไร่ต่อปี

ดินปัญหา
จากการใช้ที่ดิน

ภ�ยใต้แผนบริห�รจัดก�รทรัพย�กรดินปัญห�ของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

เป้าประสงค์สำาคัญสูงสุด (Ultimate Goal) :

5
1

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 เป็นตัวเร่งทำ�ให้ดนิ เกิดก�รเสือ่ มโทรม
เกิดก�รสะสมธ�ตุอ�ห�ร ส�รเคมีชนิดต่�งๆ จนเป็นพิษ
ต่อพืช มี โครงสร้�งของดินอัดแน่นทึบ เป็นอุปสรรคต่อ
ก�รเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ดินด�น ดินปนเปื้อน ดิน
เหมืองแร่ร้�ง และดินในพื้นที่น�กุ้งร้�ง

มิติ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์
เชิงรุก

3

พื้นที่ดินปัญหาได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ไม่น้อยกว่า

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

มิติ
คุณภาพ

4

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

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

กลยุทธ์
เชิงป้องกัน

40 ล้านไร่

6

1) สร้�งกลไกให้มีผลบังคับใช้ ในก�ร
ควบคุมก�รใช้พื้นที่ (ดินที่มีปัญห�
จ�กก�รใช้ที่ดิน)
2) สร้�งคว�มร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ย
ในก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลให้เป็นม�ตรฐ�น
เดียวกัน

7

Overlay

Problem Soils
Land Use

การจัดล�าดับ
ความส�าคัญ
(ความส�าคัญ 70%
x ความพร้อม
30 %)

2

กลยุทธ์
เชิงรับ

พื้นที่เป้าหมาย

กลยุทธ์
เชิงแก้ ไข

1) ปรับปรุงฐ�นข้อมูลให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
และทันต่อสถ�นก�รณ์

มิติ
ประสิทธิภาพ

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

9

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.)

Output
1) ฐ�นข้อมูลทรัพย�กรดินปัญห�จ�กก�ร
ใช้ที่ดินและดินที่มีข้อจำ�กัดท�งก�รเกษตร
ได้รบั ก�รปรับปรุงให้มคี ว�มถูกต้องแม่นยำ�
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

มันส�าปะหลัง อ้อย
ข้าวโพด และข้าว

พืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด
ดินที่มีข้อจำ�กัดท�งก�รเกษตร หม�ยถึง
ลักษณะหรือคุณสมบัติของดินที่เป็นข้อจำ�กัดที่มี
ผลต่อก�รเจริญเติบโตและมีผลกระทบต่อผลผลิต
ของพืช ได้แก่ ดินกรด ดินที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์
ของดินตำ่�

โครงการสนับสนุน

หน่วยงานหลัก/สนับสนุน

มิติ
พัฒนา
องค์การ

ติดตามและประเมินผล

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)

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

8

Outcome
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
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บทที่ 5
แนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
5.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
การขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย สู่การปฏิบัติจะมีหลาย
ระดับตั้งแต่แผนของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง และการกระจายไปในระดับพื้นที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ตั้งแต่ทิศทาง เป้าประสงค์สาคัญสูงสุด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ของแผนพัฒนาทรัพยากรดิน
ปัญหาแต่ละประเภท และตัวชี้วัดความสาเร็จลงสู่แผนระดับต่างๆ จากส่วนกลาง สู่ระดับจังหวัด และ
สู่ระดับพื้นที่ โดยส่งเสริมให้ทุก หน่วยงานมีส่วนร่วมในการผลักดันแผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ปัญหาของประเทศไทยสู่การปฏิบัติ
5.1.1 จัดทากรอบแนวทางการผลักดันการแปลงแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของ
ประเทศไทย เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนรับรู้ เกิดความร่วมมือในการนาแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้ง
จัดทาเอกสารรวบรวมวิธีการขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ หรือกรณีตัวอย่าง
ที่ประสบความสาเร็จโดยการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐและทุกภาคส่วนเผยแพร่นาไปปรับใช้
ตามความเหมาะสม
5.1.2 สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบทบาทกับทุกภาคีที่มีส่วนร่วมนาแผน
ไปปฏิบั ติ ซึ่งต้องเข้าใจสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง เข้าใจประชาชนแต่ละพื้นที่ และเข้าถึง
ความต้องการของประชาชนนาไปสู่การส่งเสริมให้ ประชาชนพัฒ นาตนเองและมีส่วนร่วมพัฒ นา
ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
5.1.3 จัดทาแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาระดับ
กรมฯ กระทรวง และระดับชาติ และสื่อสารการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาแบบ
บูรณาการ
5.1.4 ผลักดันให้ หน่วยงานภาคีเครือข่ายยอมรับการนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินของกรมฯ
ไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาต่อยอดฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคเกษตรและ
การพัฒนาประเทศโดยรวม
5.1.5 จัดเวทีและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติการร่วมกัน โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจทั้งด้าน
สาระการพัฒนา ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ความเข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้อง และการทางานแบบเครือข่าย เป็นวิธีการผลักดันการพัฒ นาในแต่ล ะระดับและพื้นที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน ข้อจากัด ศักยภาพของพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง
5.1.6 จัดทาคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
สู่ การปฏิ บั ติ ในระดับจั งหวัด และพั ฒนาโครงการส่ งเสริมศั กยภาพการขั บเคลื่ อนแผนฯ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565)
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ภาคผนวกที่ 1

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเพื่อทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา
ของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ตารางผนวกที่ 1 ขนาดพื้นที่การใช้ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา
ประเภทดินปัญหา
1. ดินอินทรีย์

2. ดินเค็ม

3. ดินเปรี้ยวจัด

4. ดินทรายจัด

5. ดินตื้น

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

คาอธิบาย
น้อยกว่า 100 ไร่
100 – 500 ไร่
500 – 1,000 ไร่
1,000 – 10,000 ไร่
มากกว่า 10,000 ไร่
น้อยกว่า 1,000 ไร่
1,000 – 10,000 ไร่
10,000 – 30,000 ไร่
30,000 – 100,000 ไร่
มากกว่า 100,000 ไร่
น้อยกว่า 1,000 ไร่
1,000 – 5,000 ไร่
5,000 – 25,000 ไร่
25,000 – 100,000 ไร่
มากกว่า 100,000 ไร่
น้อยกว่า 8,000 ไร่
8,000 – 10,000 ไร่
10,000 – 40,000 ไร่
40,000 – 200,000 ไร่
มากกว่า 200,000 ไร่
น้อยกว่า 5,000 ไร่
5,000 – 25,000 ไร่
25,000 – 200,000 ไร่
200,000 – 650,000 ไร่
มากกว่า 650,000 ไร่
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ตารางผนวกที่ 2 ความยากง่ายในการจัดการ
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คาอธิบาย

ไม่สามารถจัดการได้
ต้องใช้เทคโนโลยี และงบประมาณสูงในการจัดการ
สามารถจัดการได้โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้าน และการลงทุนโดยภาครัฐ
มีวิธีการจัดการที่เกษตรกรสามารถจัดการได้เอง โดยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
มีวิธีการจัดการที่เกษตรกรสามารถจัดการได้เอง

ตารางผนวกที่ 3 ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คาอธิบาย

เป็นพืชชนิดอื่นๆ ได้แก่ ป่า
เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่า หรือพืชที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจน้อย
เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญปานกลาง หรือพืชที่เกษตรกรในพื้นที่ให้ความสาคัญ
เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญสูง
เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญสูงมาก

ตารางผนวกที่ 4 เทคโนโลยีและงานวิจัย
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คาอธิบาย

ขาดเทคโนโลยีและงานวิจัย
มีเทคโนโลยีและงานวิจัยไม่เพียงพอ
มีเทคโนโลยีและงานวิจัยเพียงพอ แต่นาไปสู่การปฏิบัติยาก
มีเทคโนโลยีและงานวิจัยเพียงพอ
มีเทคโนโลยีและงานวิจัยเพียงพอ และนาไปสู่การปฏิบัติง่าย

ตารางผนวกที่ 5 บุคลากร
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คาอธิบาย
มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถไม่เพียงพอ
มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน
มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความสามารถเพียงพอ
มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ
มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง
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ตารางผนวกที่ 6 กฎหมาย
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คาอธิบาย

ไม่มีกฎหมายรองรับ
พื้นที่ปฏิบัติงานมีกฎหมายรองรับ แต่ ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญั ติของพระราชบัญญั ติ
พัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2551
การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2551
สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นาที่ ดิ น ปี พ.ศ. 2551 แต่ อ าจจะขั ด แย้ งกั บ
บทบัญญัติของกฎหมายอื่นๆ
มีกฎหมายที่ เอื้อต่อการปฏิบั ติงานและสอดคล้องกับ พระราชบัญ ญั ติพั ฒ นาที่ดิ น
ปี พ.ศ. 2551

ตารางผนวกที่ 7 งบประมาณ
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คาอธิบาย

ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน
มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน และจากหลายช่องทาง
มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ และจากหลายช่องทาง

ตารางผนวกที่ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คาอธิบาย
สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน และ/หรือนโยบายผู้บริหาร
สอดคล้องกับนโยบายสาคัญเร่งด่วนของกระทรวง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ SDGs แผนชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์
กระทรวง
สอดคล้ องกับ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ SDGs แผนชาติ แผนปฏิ รูป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวง ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน และนโยบายสาคัญเร่งด่วน
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ภาคผนวกที่ 2 คาสั่งคณะกรรมการ และคณะทางาน
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3. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทการบริหาร
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ภาคผนวกที่ 3 ภาพกิจกรรมดำ�เนินงาน
1. การประชุมคณะกรรมการจัดทำ�แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

2. การประชุมคณะทำ�งานจัดทำ�แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

3. การประชุมคณะทำ�งานจัดทำ�ฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการจัดทำ�แผนแม่บท
		 การบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
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4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ�แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

5. การนำ�เสนอ (ร่าง) แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
		 ในงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2561
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