
 

คํานํา 
 

กรมพัฒนาที่ดนิไดศึกษาและจัดทําแผนที่ดินลักษณะตางๆ มาอยางตอเนื่อง และเพื่อใหเกษตรกร

สามารถใชประโยชนจากแผนที่ดินไดสะดวกยิ่งขึ้น จึงไดมีโครงการจัดทําแผนที่ดินและแนวการจัดการดินตาม

กลุมชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจระดบัจังหวัด มาตราสวน 1:50,000 โดยแบงดินออกเปน 62 กลุมชดุดิน 

ยึดตามลักษณะและสมบัติดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรที่คลายคลึงกันมาอยูในกลุมชุดดินเดียวกัน ซึ่ง

ดําเนินการแลวเสร็จทั้งประเทศในป 2534 

ในปจจุบันที่สถานการณการใชประโยชนที่ดินมีการเปล่ียนแปลงไป กอปรกับการขยายพื้นที่การ

เพาะปลูกไมสามารถกระทําไดอีก เกษตรกรจงึจําเปนตองใชพื้นที่ดินที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา แมวา

พื้นที่นั้นจะเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตต่ํา หรือเปนพื้นที่ที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดานการ 

เกษตรก็ตาม สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินไดเล็งเห็นถึงความจาํเปนในการพัฒนาคุณภาพที่ดิน

เหลานี้ จึงไดจัดทําแผนที่ดินที่มีปญหาในการใชประโยชนทางการเกษตรขึ้นใหม โดยใชฐานขอมูลกลุมชุดดินที่

ไดปรับปรุงครั้งลาสุดในป 2547 ทั้งนี้เพื่ออํานวยประโยชนในการศึกษาลักษณะและขอบเขตการแพรกระจาย

ของดินปญหาชนิดตางๆ และยังสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายการพัฒนาที่ดิน งาน

วางแผนการใชที่ดิน หรือกําหนดแนวทางจัดการดิน ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสภาวะแวดลอม เพื่อ

ขจัดปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากิน และยกระดับผลผลิตและฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรใหดีขึ้นไดใน

อนาคต  

 

 

 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

มีนาคม 2549 
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ดินปญหาของประเทศไทย 
ดินที่มีปญหา คือดินที่มีสมบัติไมเหมาะสมหรือเหมาะสมนอยสําหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร 

ถานําดินเหลานี้มาใชประโยชนจะไมสามารถใหผลผลิตหรือใหผลผลิตต่ํา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงที่ดินที่มี 

ขอจํากัดตอการใชประโยชน ซึง่เมื่อนําไปใชแลวจะเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศอยางรุนแรง 

ประเทศไทย มเีนื้อที่ทั้งหมดรวม 320,696,887 ไร จากการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่โดยใชฐานขอมูล

กลุมชุดดินที่สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินดําเนินการสํารวจในป 2532-2534 และปรับปรุงครั้ง

ลาสุดในป 2547 เพื่อจัดทําแผนที่ดินมีปญหาทั้งประเทศ (ภาพที่ 1) พบวามีดินปญหาหลัก 5 ชนิด ไดแก ดิน

เค็ม 4,512,003* ไร ดินทราย 12,769,833 ไร ดินตื้น 43,365,620 ไร ดินเปรี้ยวจัด 5,510,144 ไร ดินอินทรีย 

265,348 ไร และที่ดินที่มีสภาพพื้นที่สูงชันซึ่งเปนขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน 96,006,984 ไร รวมพื้นที่

ปญหาทั้งสิ้น 162,429,932  ไร  นอกจากนี้ยงัมีพื้นที่ดินกรดที่มีปญหานอยอีก 98,432,491* ไร (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ดินปญหาของประเทศไทย (จําแนกตามลักษณะและสมบตัิดินประจาํกลุมชุดดิน) 

ดินที่มีปญหา เนื้อที่ (ไร) 
1.ดินเค็ม  

      ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,851,020* 

      ดินเค็มชายทะเล 2,660,983 

2.ดินทราย  

       ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,021,092 

       ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,162,955 

       ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย 585,786 

3.ดินตื้น  

        ดินตื้นในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 6,486,011 

        ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหิน 26,065,343 

        ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมารล 1,888,497 

        ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น 8,925,769 

4.ดินเปรี้ยวจัด  

        ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับตื้น 870,493 

        ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึกปานกลาง 2,211,060 

        ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึก 2,428,591 

5.ดินอนิทรีย 265,348 

6.พื้นที่ลาดชนัเชิงซอน 96,006,984 

7.ดินที่มปีฏิกิริยาเปนกรด  98,432,491* 

8.พื้นที่อื่นๆ  59,834,464 

รวมพื้นที่ทั้งประเทศ 320,696,887 

      * พื้นที่ดินปญหาตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน ไมรวมพื้นที่ที่มีปญหาอื่นซอนทับอยู 
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              อยางไรก็ดี แผนที่ที่แสดงพื้นที่ดินปญหาทั้งประเทศขางตนนี้ สามารถชีใ้หเห็นถึงสภาพปญหาที่พบ

ในแตละพื้นที่ไดเพียงปญหาเดียวเทานั้น ทั้งที่ในความเปนจริงดินในพื้นที่หนึ่งๆ อาจมปีญหาในดานการ

เพาะปลูกมากกวาหนึ่งชนิด ทําใหเกิดลักษณะการเหลื่อมซอนกันของพื้นที่ดินปญหา ซึง่ไมสามารถแสดงผล

ขอมูลในลักษณะดังกลาวนี้ไดในแผนที่ฉบับนี้ จําเปนตองมีการศึกษาและจัดทําแผนที่เฉพาะขึ้น เพื่อให

ครอบคลุมพื้นที่ปญหาตามสภาพที่เปนจริง (ภาพที่ 2-8) ดังนั้น พื้นที่ดินปญหาบางชนิดในสภาพความเปน

จริงเชนนี้ จะสงูกวาพื้นที่ดินปญหาที่แสดงใหเห็นไดในแผนที่ที่รวมทุกปญหาไวดวยกัน ดังตารางที่ 2 พืน้ที่มี

ลักษณะเชนนี้ ไดแก 

1. พื้นที่ดินเค็มบก จากแผนที่ดินปญหาทุกชนิดทั้งประเทศ (ภาพที ่ 1) จะเห็นวาดินเค็มบกซึ่ง

สามารถแสดงไดเฉพาะพื้นที่ที่มีชั้นดานเกลือมีพื้นที่ 1,851,020 ไร แตจากขอมูลการสํารวจพื้นที่ดินเค็มใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ พบวาดินเค็มบกทั้งหมด (รวมพืน้ที่ที่มีชั้นดานเกลือ) มีพื้นทีสู่งถึง 

11,506,882 ไร (ภาพที่ 2) หมายความวา พื้นที่ดินเค็มสวนที่เกินจาก 1,851,020 ไร (เทากับ 9,655,862 ไร) 

นั้น ซอนทับอยูบนพื้นที่ที่มีดินปญหาชนิดอื่นๆ  ดังแสดงใหเห็นไดบนแผนที่ปญหาดินเค็ม 

2.  พื้นที่ดินกรด จากแผนที่ดินปญหาทุกชนิดทั้งประเทศ (ภาพที่ 1) พบวามีดินกรดมีพื้นที่ 

98,432,491 ไร แตเมื่อแสดงผลขอมูลดินกรดอยางเดียว กจ็ะพบวามีพื้นสูงถึง 143,940,006 ไร (ภาพที่ 8) 

ทํานองเดียวกันกับพื้นที่ดินเค็ม คือ สวนที่เกินมานั้น คือสวนที่ซอนทับอยูบนพื้นที่ที่มีดินปญหาชนิดอื่นๆ และ

สามารถแสดงใหเห็นไดบนแผนที่ปญหาดินกรด 

ดังนั้นเมื่อจะกลาวถึงดินปญหา จึงจําเปนตองเขาใจสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ดังที่

กลาวมาแลว เพื่อปองกันไมใหเกิดความสับสนในการนําขอมูลไปใชเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 

รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ดินที่มีปญหา มีดังนี้  

1. ดินเค็ม หมายถึงดินที่มีเกลือสะสมอยูในดินจนถึงระดับท่ีสงผลกระทบตอพืชที่ปลูก มีเนื้อที่

ทั้งหมด 14,393,467 ไร แบงเปน 

1.1 ดินเค็มชายทะเล เกิดจากการสะสมของสารละลายเกลือ จากการทวมขังของน้ําทะเล มี

เนื้อที่ 2,660,983 ไร แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

1.1.1 ดินเค็มชายทะเลที่มีศักยภาพเปนดินเปร้ียวเนื่องจากมีสารประกอบไพไรทอยู

ขางลาง  มีเนื้อที่ 2,242,685 ไร 

1.1.2  ดินเค็มชายทะเลที่ไมมีศักยภาพเปนดินเปร้ียว มีเนื้อท่ี 418,298 ไร 

1.2 ดินเค็มในแผนดิน (หรือดินเค็มบก) ที่พบอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนดินเค็มที่เกิด

จากการสะสมสารละลายเกลือที่มาจากหินเกลือหรือหินอมเกลือมีเนื้อท่ี 11,506,882 ไร แบงเปน 

1.2.1 ดินเค็มที่มีผลกระทบจากเกลือมาก ในฤดูแลงพบคราบเกลือหรือขุยเกลือปรากฏ

อยูบนผิวดินมากกวา 10 % ขึ้นไป มีเนื้อที่ 332,251 ไร  

1.2.2 ดินเค็มที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง  พบคราบเกลือบนผิวดิน 1-10 % มีเนื้อที่ 

3,836,342 ไร 
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1.2.3 ดินเค็มที่มีผลกระทบจากเกลือนอย บริเวณนี้ไมพบคราบเกลือท่ีผิวดิน แตเปนที่ลุม

มีน้ําใตดินเปนน้ําเค็ม มีเนื้อที่ 7,338,289 ไร 

1.3  ดินเค็มในแผนดิน ที่พบในภาคอื่นๆ ซึ่งสวนมากพบในภาคกลาง เปนดินเค็มที่เกลือ 

มาจากการตกตะกอนน้ําทะเลในอดีต มีเนื้อท่ี 225,602 ไร 

2.  ดินทราย หมายถึงดินที่มีทราย เปนชั้นหนามากกวา 50 ซม.จากผิวดิน  พบกระจัดกระจายอยู

ทั่วทุกภาคของประเทศ  มีเนื้อที่ 12,769,833 ไร แบงเปน 

2.1  ดินทรายในพื้นที่ลุม มีเนื้อท่ี 3,021,092 ไร 

2.2 ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมชีั้นดานอินทรีย มีเนื้อท่ี 9,162,955 ไร 

2.3  ดินทรายในพื้นที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรียภายใน 100 ซม.จากผิวดิน มีเนื้อท่ี 585,786 ไร 

3.  ดินตืน้ หมายถึง ดินที่พบชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพชื มีเนื้อที่ 

43,365,260 ไร แบงเปน 

3.1  ดินตื้นในพื้นที่ลุมถึงชั้นลูกรัง หรือกอนกรวด มีเนื้อท่ี 6,486,011 ไร 

3.2  ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรัง กอนกรวด หรือเศษหิน  มีเนื้อท่ี 26,065,343 ไร 

3.3 ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมารล มีเนื้อท่ี 1,888,497 ไร 

3.4  ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น มีเนื้อท่ี 8,925,769 ไร 

4. ดินเปรี้ยวจัดพบในพื้นที่ลุม มีเนื้อท่ี 5,510,144 ไร แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

4.1  ดินเปร้ียวจัดที่พบชั้นกรดกํามะถันในระดับตื้นภายใน 50 ซม.จากผิวดิน มเีนื้อท่ี 870,493  ไร 

4.2  ดินเปร้ียวจัดที่พบชั้นกรดกํามะถันในระดับลึกปานกลางระหวาง 50-100 ซม.จากผิวดิน มี

เนื้อที่ 2,211,060 ไร 

4.3 ดินเปร้ียวจัดที่พบชั้นกรดกํามะถันในระดับลึกระหวาง 100-150 ซม.จากผิวดิน มีเนื้อที่ 

2,428,591 ไร 

5. ดินอินทรีย พบในพื้นที่ลุมและชื้นแฉะ มเีนื้อท่ี 265,348 ไร 

6. พื้นที่ที่มีความลาดชนัสูง หรือพื้นที่ลาดชันเชิงซอน หมายถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35 

เปอรเซ็นต เปนพื้นที่ที่เมื่อนํามาใชประโยชน จะเกิดปญหาการกรอนหรือการชะลางพังทลายของดินสูง สวน

ใหญจะมีสภาพเปนปาธรรมชาติ มีเนื้อที่ 96,006,984 ไร 

7. ดินที่มีปฏิกิรยิาเปนกรด หมายถึง ดินที่มคีาความเปนกรดเปนดาง (pH ) ต่ํากวา 7.0  ความ

เปนกรดเปนดางของดินในแตละชวงจะมีผลตอการปลดปลอยธาตุอาหารพืชที่เปนประโยชนในดิน ดินที่มีคา

ความเปนกรดเปนดางต่ํากวา 5.5 ควรมีการใชวัสดุปูนปรับปรุงดิน  มีเนื้อท่ี 143,940,006 ไร 
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ตารางที่ 2  ดนิปญหาของประเทศไทย (คิดตามสภาพพื้นที่จริง) 

ชนิดของดิน/ที่ดินที่มปีญหา เนื้อที่ (ไร) 

1.ดินเค็ม 14,393,467 

     1.1 ดินเค็มชายทะเล 2,660,983 

          1.1.1 มีศักยภาพเปนดินเปร้ียว 2,242,685 

          1.1.2 ไมมีศักยภาพเปนดินเปร้ียว 418,298 

     1.2 ดินเค็มบกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11,506,882* 

          1.2.1 ดินเค็มที่มีผลกระทบจากเกลือมาก 332,251 

          1.2.2 ดินเค็มที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง 3,836,342 

          1.2.3 ดินเค็มที่มีผลกระทบจากเกลือนอย 7,338,289 

     1.3 ดินเค็มบกในภาคอื่นโดยมากพบในภาคกลาง 225,602 

2.ดินทราย 12,769,833 

     2.1 ดินทรายที่ลุม 3,021,092 

     2.2 ดินทรายที่ดอนไมมีชั้นดานอินทรีย 9,162,955 

     2.3 ดินทรายที่ดอนมีชั้นดานอินทรีย 585,786 

3.ดินตื้น 43,365,620 

     3.1 ดินตื้นในที่ลุมถึงลูกรัง หรือกอนกรวด 6,486,011 

     3.2 ดินตื้นในที่ดอนถึงลูกรัง กอนกรวด หรือเศษหิน 26,065,343 

     3.3 ดินตื้นในที่ดอนถึงชั้นมารล 1,888,497 

     3.4 ดินตื้นในที่ดอนถึงชั้นหินพื้น 8,925,769 

4.ดินเปรี้ยวจัด 5,510,144 

     4.1 พบชั้นกรดกํามะถันตื้นกวา 50 ซม. 870,493 

     4.2 พบชั้นกรดกํามะถันระดับ 50-100 ซม. 2,211,060 

     4.3 พบชั้นกรดกํามะถันระดับ 100-150 ซม 2,428,591 

5.ดินอนิทรีย 265,348 

6.พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 96,006,984 
7.ดินที่มปีฏิกิริยาเปนกรด 143,940,006* 

*  ตัวเลขพื้นที่สูงกวาในตารางที่ 1 เนื่องจากมีการซอนทับของพื้นที่ปญหา 
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