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คํานํา 
 
 

เอกสารประกอบการสอน วิชา การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา รหัสวิชา 
PT02204 ที่ไดจัดทําขึ้นในครั้งนี้ ไดแบงเนื้อหาออกเปน 8 บท คือ บทท่ี 1 ทรัพยากรน้ํา 
บทที่ 2 ทรัพยากรดิน บทที่ 3 ความตองการน้ําของพืช บทที่ 4 ความสามารถในการใหผล
ผลิตของดิน บทที่ 5 ความเสื่อมโทรมของดิน บทที่ 6 การชะลางพังทลายของดิน บทที่ 7 
การอนุรักษดินและน้ํา และบทที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 กับการ
อนุรักษดินและน้ํา ซึ่งผูจัดทําไดคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ รวมทั้ง
ประสบการณในการการทํางานที่ผานมา  

ผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกๆ ทานที่ใหการอบรม สั่งสอน 
ถายทอดความรู ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรคณะเทคโนโลยีทุกทาน ที่ชวย
อํานวยความสะดวกใหจัดทําเอกสารประกอบการสอนเลมนี้สําเร็จ 

และที่ตองขอกราบขอบพระคุณดวยความนอบนอมและเคารพอยางสูงสุดก็คือ
เจาของเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย รูปภาพ นิพนธ ตนฉบับ ที่ผูจัดทําไดนํามาใชการ
ประกอบการจัดทําเอกสารประกอบการสอนในครั้งนี้ ทั้งที่ทราบตัวตนทราบนามของทาน
และหลายๆ ทานที่ไมอาจทราบตัวตนและชื่อนามแมวาจะไดพยายามสืบคนติดตามหา
จนถึงที่สุดแลว แตอยางไรก็ตามก็ขอใหทุกทานไดโปรดรับทราบไวดวยเถิดวา องคความรู 
หลักความจริงอันเปนธรรมชาติ และคุณประโยชนจากการที่ทานทั้งหลายไดประดิษฐ
คิดคนและคัดเขียนขึ้นมานั้น จะไดถูกนําไปเผยแพร เปนธรรมวิทยาทานใหนักศึกษาและ
ผูสนใจไดเรียนรู  อันจะเปนทานบารมี เปนบุญเปนกุศล เกื้อหนุนแกดวงจิตของทุกๆ ทาน
รวมกันสืบตอไป ขอไดโปรดอนุโมทนาสาธุการดวยเถิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุทธิพงศ  เปรื่องคา 
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(Soil and Water Management and Conservation) 
รหัสวิชา  PT02204 

จํานวนหนวยกิต – ชั่วโมง             3(2–2–5) 
เวลาเรียน  16  สัปดาห 64 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาความตองการน้ําของพืช ความเสื่อมโทรมของดิน ความสามารถในการใหผล
ผลิตของดิน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพังทลายของดิน มาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา 
 
จุดประสงคทั่วไป 
 

1. เพื่อใหผูเรียนทราบถึงความหมายและความสําคัญทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ํา 
2. เพื่อใหผูเรียนทราบถึงการศึกษาความตองการน้ําของพืช 
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถทราบและเขาใจเกี่ยวกับความเส่ือมโทรมของดิน 
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจความสามารถในการใหผลผลิตของดิน 
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพังทลายของดิน 
6. เพื่อใหผูเรียนเขาใจมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา  

 
เนื้อหา 
 

บทที่ 1 ทรัพยากรน้ํา 6 ชั่วโมง 
 1.1 ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา   
 1.2 แหลงทรัพยากรน้ํา   
 1.3 วัฏจักรของน้ํา   
 1.4 ประเภทของน้ําใช   
 1.5 คุณสมบัติของทรัพยากรน้ํา   
 1.6 สถานการณทรัพยากรน้ําในประเทศไทย   
 1.7 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรน้ํา   
บทที่ 2 ทรัพยากรดิน 6 ชั่วโมง 
 2.1 ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรดิน   
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 2.2 สวนประกอบของดิน   
 2.3 ชนิดของดิน   
 2.4 ดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมของประเทศไทย 
 2.5 สาเหตุและผลกระทบของทรัพยากรดิน   
 2.6 ดินดี   
บทที่ 3 ความตองการน้ําของพืช 10 ชั่วโมง 
 3.1 การใชน้ําของพืช   
 3.2 ความสัมพันธระหวาง ดิน-น้ํา-พืช   
 3.3 การกําหนดการใหน้ําแกพืช   
 3.4 แหลงน้ําท่ีพืชไดรับ   
 3.5 วิธีการใหน้ําแกพืชปลูก   
บทที่ 4 ความสามารถในการใหผลผลิตของดิน 8 ชั่วโมง 
 4.1 ผลิตภาพของดิน   
 4.2 ความอุดมสมบูรณของดิน   
 4.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน   
 4.4 ธาตุอาหารพืชกับความอุดมสมบูรณของดิน   
 4.5 สาเหตุการเสื่อมโทรมของความอุดมสมบูรณของดิน   
 4.6 ปจจัยท่ีมีผลตอความอุดมสมบูรณของดิน   
 4.7 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน   
บทที่ 5 ความเสื่อมโทรมของดิน 10 ชั่วโมง 
 5.1 ความเส่ือมโทรมของดิน   
 5.2 ดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทางการเกษตร 
 5.3 ดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร   
 5.4 ดินที่ไมมีศักยภาพทางการเกษตร   
 5.5 ความสัมพันธระหวางความเสื่อมโทรมของที่ดินกับศักยภาพการผลิต

ของที่ดินและดินที่มีปญหาทางการเกษตร 
 

 5.6 การจัดระดับความรุนแรงของความเส่ือมโทรมของดิน   
 5.7 ขอบเขตความรุนแรงและผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของดิน  
 5.8 ผลกระทบของความเส่ือมโทรมของดินตอผลผลิตพืช   
 5.9 ผลกระทบของความเส่ือมโทรมของท่ีดินตอสิ่งแวดลอม   
 5.10 สาเหตุความเส่ือมโทรมของดิน   
 5.11 ประเภทของความเสื่อมโทรมของที่ดิน   
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 5.12 การจัดการความเส่ือมโทรมของดิน   
บทที่ 6 การชะลางพังทลายของดิน 8 ชั่วโมง 
 6.1 ความหมายของการชะลางพังทลายของดิน   
 6.2 ปญหาและความสําคัญของการชะลางพังทลายของดิน   
 6.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดการชะลางพังทลายของดิน   
 6.4 ผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดิน   
 6.5 สมการการสูญเสียดินสากล   
 6.6 การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย   
 6.7 ดินถลมในประเทศไทย   
บทที่ 7 การอนุรักษดินและน้ํา 10 ชั่วโมง 
 7.1 วัตถุประสงคและหลักการของการอนุรักษดินและน้ํา   
 7.2 มาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา   
 7.3 การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีการใชพืช   
 7.4 การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีกล   
 7.5 การใชท่ีดินตามสมรรถนะของที่ดิน   
 7.6 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551   
บทที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 กับการอนุรักษดินและน้ํา 6 ชั่วโมง 
 8.1 ทรัพยากรปาไม: หัวหนากลุมของทรัพยากรธรรมชาติ   
 8.2 การจัดการทรัพยากรน้ํา: น้ําคือชีวิต   
 8.3 โครงการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการจัดการและการอนุรักษน้ํา 
 8.4 โครงการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการจัดการและการอนุรักษดิน 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 
 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย เร่ิมจากการเสนอปญหา หรือการตั้งคําถาม เพื่อนําไปสู
การบรรยาย มีการตั้งคําถาม เพื่อหาคําตอบระหวางผูสอนและผูเรียน 

2. วิธีการสอนแบบอภิปราย แบงผูเรียนเปนกลุม กําหนดหัวขออภิปราย แลว
นําเสนอผลอภิปรายของแตละกลุม จากนั้นผูสอนนําผลการอภิปรายสูการสรุปดวยคําถามใหได
ความรูตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 

3. วิธีการสอนแบบสาธิต ผูสอนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามลําดับ มีการอภิบาย
ประกอบ เปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวม และลงมือปฏิบัติจริงตอไป 
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4. วิธีสอนแบบปฏิบัติการ แบงกลุมผูเรียนใหปฏัติในปญหาเดียวกัน หรือตางกัน 
แลวเขียนรายงานเสนอผลการทดลอง 

5. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยแบงกลุมผูเรียน ไปศึกษาบทเรียนที่
กําหนดให แลวจัดทํารายงานผลการศึกษา แลวนําเสนอตอชั้นเรียน 

6. ทัศนศึกษา โดยมีในงานกําหนดประเด็นคําถามท่ีจะตองหาคําตอบ 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 

1. ชุดแผนโปรงใส 
2. วีดีทัศน 
3. ตัวอยางของจริง 
4. เอกสารอางอิงประกอบการคนควา 
5. Power Point Presentation 
6. ชุดอุปกรณ 
7. Software 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1) ใชวิธีการสังเกต และบันทึกผลไวเปนระยะ 
 1.1) จากงานที่กําหนด 
 1.2) การตอบคําถาม 
2) วิธีการตรวจผลงาน 
 2.1) งานภาคปฏิบัติ 
 2.2) รายงาน 
3) การทดสอบ 

 
การวัดผล 

1) คะแนนระหวางภาครวม รอยละ 60 
 1.1) คะแนนสอบกลางภาครวม รอยละ 30 
 1.2) รายงาน รอยละ 20 
 1.3) ความสนใจ และการมีสวนรวม รอยละ 10 
2) คะแนนสอบปลายภาครวม รอยละ 40 
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การประเมินผล 
 

ระดับคะแนน ความหมาย 
ของผลการเรียน 

คาระดับ
คะแนน 

คารอยละ 

A ดีเยี่ยม 4.0   80 – 100  
 B+ ดีมาก 3.5 75 – 79  
B ดี 3.0 70 – 74  

 C+ ดีพอใช 2.5 65 – 69  
C พอใช 2.0 60 – 64  

 D+ ออน 1.5 55 – 59  
D ออนมาก 1.0 50 – 54  
F ตก 0.0  0 – 49  
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 บทท่ี 1  ทรัพยากรน้ํา 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 
 
หัวขอเนื้อหา 

บทที่ 1 ทรัพยากรน้ํา 
1. ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา 
2. แหลงทรัพยากรน้ํา 
3. วัฏจักรของน้ํา 
4. ประเภทของน้ําใช 
5. คุณสมบัติของทรัพยากรน้ํา 
6. สถานการณทรัพยากรน้ําในประเทศไทย 
7. แนวทางการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรน้ํา 
2. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรน้ํา วัฏจักรของน้ํา 

และประเภทของน้ําใช 
3. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัน้ําใชประเภทตางๆ 
4. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ําและทรัพยากรน้ํา 
5. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสถานการณทรัพยากรน้ําในประเทศไทย 
6. อธิบายแนวทางการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอน 
1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เนนการเรียนรูดวยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 บรรยาย 
2.2 ฝกปฏิบัติและอภิปราย 
2.3 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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 การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ภาพประกอบ 
2. หนังสือ ตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
3. วีดีทัศน 
4. Power Point Presentation 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม 
2. สังเกตการอภิปรายรวมกันขณะทํางานเปนกลุม 
3. วัดจากพฤติกรรม ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม 
4. รายงาน 
5. แบบฝกหัดทายบท 
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 บทท่ี 1  ทรัพยากรน้ํา 

บทที่ 1 
ทรัพยากรน้ํา 

 
 

น้ําเปนสสารในสถานะของเหลวที่มีอยูมากที่สุดบนผิวโลก และเปนปจจัยสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มนุษยรูจัก เราสามารถพบน้ําไดในหลายๆ สถานที่ 
อาทิ ทะเล ทะเลสาบ แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง และในหลายๆ รูปแบบ เชน น้ําแข็ง 
หิมะ ฝน ลูกเห็บ เมฆ และไอน้ํา น้ํามีรูปแบบและสถานะเปนของเหลว แตน้ําก็ยังมีในรูป
ของสถานะของแข็งที่เรียกวาน้ําแข็ง และสถานะแกสที่เรียกวาไอน้ํา น้ําเปนองคประกอบ
สําคัญและเปนตัวกลางของกระบวนการตางๆ ในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอม ถึงแมวาน้ําจะเปนทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนและเกิดทดแทนขึ้นใหม
ไดตลอดเวลาไมสิ้นสุด แตจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในประเทศ และ
ความสามารถในการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนําทรัพยากรน้ํามาใช
ประโยชนในการสนองความตองการที่ไมสิ้นสุดของสังคมมนุษย ไดกอใหเกิดผลกระทบตอ
ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางและตอเนื่อง ทั้งปญหาการขาดแคลนน้ํา น้ํา
ทวม มลพิษทางน้ําและปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ ใน
ปจจุบันสภาพปญหาดังกลาวมีแนวโนมความรุนแรงของปญหาเพิ่มมากขึ้น และอาจนําไปสู
ภาวะวิกฤตในอนาคตอันใกลนี้หากไมมีการศึกษาและการจัดการที่เหมาะสม ความรู
ดังกลาวจะชวยเสริมสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในภาพรวมของ
ทรัพยากรน้ําในประเทศ ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําใน
ประเทศใหสามารถยังประโยชนใหกับประชากรและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมใน
อนาคต เนื่องจากน้ํามีสมบัติเปนตัวทําละลายที่ดีมาก เราจึงไมคอยพบน้ําบริสุทธิ์ใน
ธรรมชาติ ดังนั้นน้ําสะอาดที่เหมาะสมตอการบริโภคของมนุษยจึงเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง 
ในบางประเทศปญหาการขาดแคลนน้ําเปนปญหาใหญที่สงผลกระทบตอสังคม และ
เศรษฐกิจของประเทศนั้นอยางกวางขวาง 

 
1.1 ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา 
 

น้ําเปนสารประกอบที่พบมากถึง 3 ใน 4 สวนของพื้นผิวโลก โดยสวนใหญอยูใน
สภาพน้ําเค็มในทะเลและมหาสมุทรประมาณ 97 เปอรเซ็นต เปนน้ําแข็งตามขั้วโลก
ประมาณ 2 เปอรเซ็นต และเปนน้ําจืดตามแมน้ําลําคลองตางๆ ประมาณ 1 เปอรเซ็นต ถา
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โลกเราปราศจากน้ําสิ่งมีชีวิตตางๆ บนโลกก็จะไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดเลย ความสําคัญ
ของน้ํามีดังนี้ 

1. ดานการอุปโภคบริโภค มนุษยตองการน้ําสะอาดเพื่อดื่มกิน และใชในการ
ประกอบอาหาร มนุษยยังใชน้ําเพื่อชําระรางกาย ชะลางสิ่งสกปรกและใชเพื่อประโยชน
อื่นๆ ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

2. ดานการเกษตรกรรม แหลงน้ําเปนที่อยูอาศัยของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ซึ่ง
คนเราใชเปนอาหาร พืชสัตวตองการน้ําเพื่อการเจริญเติบโต น้ําจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 

3. ดานอุตสาหกรรมน้ําเปนปจจัยสําคัญในขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
น้ําถูกใชเปนวัตถุดิบ ใชหลอเย็นเครื่องจักรและระบายความรอนใหแกเครื่องจักร ใชทํา
ความสะอาดเครื่องจักรเครื่องยนตของโรงงาน และใชชะลางกากและของเสียจากโรงงาน 

4. การทํานาเกลือ โดยการระเหยน้ําเค็มจากทะเล หรือระเหยน้ําที่ใชละลายเกลือ
สินเธาว 

5. แหลงผลิตพลังงาน การไหลของน้ําทําใหเกิดพลังงานขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใชใน
การผลิตกระแสไฟฟา และใชเปนพลังงานกับเครื่องจักรกลตางๆ ได 

6. ดานการคมนาคมขนสงเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญ แมน้ํา ลําคลอง ทะเล 
มหาสมุทร เปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การคมนาคมขนสง
ทางน้ํานับวาสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากสามารถขนสงไดจํานวนมาก และเขาถึงทุกแหง
ที่มีแมน้ําลําคลอง 

7. เปนสถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนหยอนใจทัศนียภาพของริมฝงทะเล และ
แหลงน้ําท่ีใสสะอาดเปนสถานที่ทองเที่ยวของมนุษย น้ํานําความสดชื่นและความรื่นรมยมา
ใหแกมวลมนุษย ชวยใหเกิดการพักผอนหยอนใจ ในดานการละเลนและกีฬาทางน้ํา เปน
ตน (ธรรมเรศ, 2545) 
 
1.2 แหลงทรัพยากรน้ํา 
 

พื้นผิวโลกสวนใหญประกอบดวยพื้นน้ํา และมีพื้นผิวที่เปนดินอยูเพียง 1 ใน 4 ของ
พื้นผิวโลกทั้งหมด ปริมาณน้ําทั้งหมดบนผิวโลกมีประมาณ 1,385,000,000 ลบ.กม. เปน
น้ําในทะเลและมหาสมุทรประมาณ 1,315,000,000 ลบ.กม. หรือคิดเปนรอยละ 97.3 
สวนท่ีเหลือเปนน้ําจืดรอยละ 2.7 ซึ่งน้ําจืดจากแหลงตางๆ เชน ทะเลสาบน้ําจืด และแมน้ํา
ลําคลอง สามารถนํามาใชประโยชนไดเพียง 121,200 ลบ.กม. หรือคิดเปนเพียงรอยละ 
0.0091 สวนน้ําใตดินมีประมาณ 8,065,000 ลบ.กม. หรือคิดเปนรอยละ 0.605 ที่เหลือ
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สวนใหญจะเปนน้ําแข็งในเขตขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต ซึ่งน้ําที่ปรากฏอยูตามแหลงน้ํา
ตางๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ และหมุนเวียนถายเทกันอยูตลอดเวลา เปน
ปรากฏการณวัฏจักรของน้ํา ตามธรรมชาติดังกลาว 

จากตารางที่ 1.1 จะเห็นไดวามหาสมุทร เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ
เนื่องจากมีพื้นที่ถึง 3 ใน 4 สวนของพื้นที่ผิวโลก ทะเลแบงออกเปนทะเลลึก หรือ
มหาสมุทรและทะเลบริเวณชายฝง เพราะวาน้ําในทะเลมีความเค็ม เนื่องจากมีเกลือ และ
แรธาตุละลายอยู จึงมีขอจํากัดในการนําน้ําทะเลมาใชประโยชน เชน การนํามาใชในการ
เพาะปลูก ใชในโรงงานอุตสาหกรรม หรือนํามาใชในการดื่มกิน ซึ่งถึงแมวามนุษยสามารถ
เปลี่ยนน้ําทะเลใหเปนน้ําจืดได แตก็ไมเปนที่นิยม เพราะวาตองเสียคาใชจายสูงมาก แตน้ํา
ทะเลก็ยังมีประโยชนมากมาย ในแงของเสนทางคมนาคมขนสงในทะเล 

 
ตารางที่ 1.1 ปริมาณและสัดสวนแหลงน้ําบนโลก 
 

แหลงน้ํา ปริมาณ สัดสวน 
(ลบ.กม.) (%) 

1.  น้ําผิวดิน   
     1.1  ทะเลสาบน้ําจืด 120,000 0.009 
     1.2  ทะเลสาบน้ําเค็ม 100,000 0.007 
1.3  แมน้ํา ลําคลอง 1,200 0.00008 
2.  น้ําใตดิน   
     2.1  น้ําในพื้นดินและในชั้นดิน 65,000 0.005 
2.2  น้ําใตดิน (ลึก 800 เมตร) 4,000,000 0.3 
2.3  น้ําใตดิน (ลึกมากกวา 800 เมตร) 4,000,000 0.3 
3.  น้ําจากแหลงอื่น   
     3.1  น้ําในทะเลและมหาสมุทร 1,315,000,000 97.3 
     3.2  น้ําแข็งบริเวณขั้วโลก 29,000,000 2.1 
     3.3  น้ําในบรรยากาศ 13,500 0.009 

รวม 1,385,000,000 100.00 
ที่มา : (ธรรมเรศ, 2545) 
 

แหลงทรัพยากรธรรมชาติ แหลงผลิตอาหารโปรตีนแหลงใหญที่สุดใหแกชาวโลก 
ตัวผลิตกาซออกซิเจนใหแกมนุษยในปริมาณรอยละ 75 เปนปจจัยตัวหนึ่งท่ีทําใหเกิดฝนตก 
เปนแหลงที่มาของความชื้นของผิวโลกทั้งหมด และเปนตัวชวยสรางความสวยสดงดงาม
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ธรรมชาติสวนของน้ําผิวดินที่ เปนแหลงน้ํ าจืดนั้น แหลงน้ํ าผิวดินตามธรรมชาติ
ประกอบดวย แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง น้ําตก สวนอางเก็บน้ําหรือเขื่อนกักเก็บน้ํา
ตางๆ จัดเปนแหลงน้ําท่ีถูกสรางขึ้นดวยมนุษย เมื่อดูอยางผิวเผินแลว จะเห็นวาเรามีน้ําจืด
อยูมากมาย แตในความเปนจริงแลว ปริมาณน้ําจืดที่มีอยูและสามารถนํามาใชประโยชน
สําหรับการดํารงชีวิตไดนั้นมีนอย เมื่อเทียบกับปริมาณของน้ําทะเล อยางไรก็ตามน้ําใตดิน 
ก็เปนแหลงน้ําอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีปริมาณของน้ํานอยกวาแหลงน้ํา 2 ประเภทแรก 
กลาวคือ แหลงน้ํานี้เกิดจากการท่ีน้ําผิวดินซึมผานพื้นดินลงสูระดับที่ต่ํากวาแมน้ํา ลําคลอง 
และทะเล ไปสะสมปริมาณน้ําอยูดานลางของแหลงน้ํา ดังกลาวนี้ การนําน้ําจากแหลงน้ํา
ประเภทนี้ขึ้นมาใช จะทําโดยการขุดบอลงไปจนถึงชั้นน้ําและสูบน้ําขึ้นมา 

น้ําเคลื่อนที่อยางตอเนื่องผานวัฏจักรของการกลายเปนไอหรือการคายน้ํา การตก
ลงมาเปนฝน และการไหลของน้ําซึ่งโดยปกติจะไหลไปสูทะเล ลมเปนตัวพาไอน้ําผานเหนือ
พื้นดินในอัตราท่ีเทาๆ กันเชนเดียวกับการไหลออกสูทะเล น้ําบางสวนถูกกักขังไวเปนเวลา
หลายยุคหลายสมัยในรูปแบบของน้ําแข็งขั้วโลก ธารน้ําแข็ง น้ําที่อยูตามหินหรือน้ําใตดิน 
หรือในทะเลสาบการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสภาพของน้ําดังกลาวนี้เรียกวา “วัฏจักรน้ํา” 

 
1.3 วัฏจักรของน้ํา 
 

วัฏจักรของน้ํา (hydrological cycle) เปนปรากฏการณที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ําตามธรรมชาติที่อยูบนผิวโลก และในบรรยากาศที่หอหุมโลก 
เมื่อโลกไดรับความรอนจากดวงอาทิตยจะทําใหน้ําบนผิวโลกไดแก น้ําในทะเล มหาสมุทร 
และแหลงน้ําตางๆ ระเหยกลายเปนไอขึ้นไปเปนน้ําในชั้นบรรยากาศ น้ําในชั้นบรรยากาศ
ดังกลาวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะจากไอน้ํากลายเปนน้ําฝน หิมะ น้ําคาง ลูกเห็บ และ
อื่นๆ ตกลงมาบนพื้นผิวโลก (precipitation) ทั้งสวนที่เปนแผนดิน ทะเล และมหาสมุทร 
น้ําที่ตกลงมาในแผนดินก็จะไหลไปบนพื้นผิวดิน (overland runoff) จากที่สูงลงสูที่ต่ํา 
บางสวนจะไหลไปรวมกันกลายเปน หนองน้ํา บึง และทะเลสาบ บางสวนจะไหลรวมกัน
เปนแมน้ําลําธาร (surface runoff) ไหลรวมลงสูทะเลและมหาสมุทร น้ําบางสวนบนผิวดิน
จะไหลแทรกซึมลงไปชั้นดินลางเกิดเปนน้ําใตดิน (ground water) ซึ่งบางสวนของน้ําใต
ดินก็จะมีการไหลซึมของน้ําใตดินจากระดับน้ําใตดินที่สูงกวาไปยังบริเวณท่ีระดับน้ําใตดินที่
ต่ํากวา เกิดเปนน้ําพุและน้ําซับ (spring) และบางสวนของน้ําในวัฏจักรก็จะถูกนําไปใชใน
กระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โดยการนําสารอาหารที่ละลายอยูในน้ําเขาสูรางกาย
ของสัตว และปลดปลอยน้ําออกมาทางสิ่งขับถาย ลมหายใจ และเหงื่อ เปนตน สวนพืช
เมื่อมีการดูดซึมน้ําไปหลอเลี้ยงสวนตางๆ ของพืชเพื่อการเจริญเติบโต ก็จะมีการคายน้ํา 
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(transpiration) ของใบพืชออกมาสูสิ่งแวดลอม ทําใหน้ําหมุนเวียนกลับเขาสูบรรยากาศ
อีกครั้ง (ภาพที่ 1.1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ําตามธรรมชาติที่อยูบนผิวโลกและใน
บรรยากาศจะเกิดขึ้นเปนวงจรหรือเปนวัฏจักรน้ําอยางตอเนื่องไมสิ้นสุด โดยในแตละวันน้ํา
ที่ระเหยจากทะเลและมหาสมุทรจะมีปริมาณกวา 875 ลบ.กม. น้ําที่ระเหยนี้จะกลายเปน
น้ําฝนและตกในเขตทะเลและมหาสมุทร 775 ลบ.กม. ที่เหลือ 100 ลบ.กม. จะถูกพัดพา
เขาสูระบบนิเวศพื้นดินและจะรวมกับไอน้ําที่เกิดจากระบบนิเวศพื้นดินอีกจํานวน 165 
ลบ.กม.ซึ่งไอน้ําจากระบบนิเวศพื้นดินเหลานี้สวนใหญเกิดจากการคายน้ําของพืช และมี
ปริมาณกวารอยละ 90 ของไอน้ําที่เกิดจากระบบนิเวศพื้นดินทั้งหมด และที่เหลือเกิดจาก
การระเหยของน้ําจากแหลงน้ําตางๆ เมื่อไอน้ํามารวมกันแลวกลั่นตัวตกลงมาเปนฝน 
บางสวนของน้ําจะไหลแทรกซึมลงสูใตผิวดิน บางสวนไหลไปตามผิวดินจะมีการนําไปใชใน
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ท่ีเหลือประมาณ 100 ลาน ลบ.กม. จะถูกถายเทกลับลงสูทะเล
และมหาสมุทรโดยแมน้ําสายตางๆ (เปยมศักดิ์ , 2533) วัฏจักรของน้ําที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาตินี้หากไมถูกรบกวนดวยปจจัยตางๆ ก็จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและอยูในสภาวะ
สมดุลตามธรรมชาติอยูเสมอ 

 
 
ภาพที่ 1.1 การหมุนเวียนวัฏจักรของน้ํา 
ที่มา: Marit Jentoft-Nilsen and Deborah McLean (2015) 
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บทบาทสําคัญของวัฏจักรของน้ําตอสิ่งแวดลอมและปจจัยที่มีผลกระทบตอสมดุล
ของวัฏจักรของน้ํา ไดแก 

1. บทบาทวัฏจักรของน้ําตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
การหมุนเวียนตามธรรมชาติของน้ําบนผิวโลกและในบรรยากาศจะชวย

เอื้ออํานวยประโยชนตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมโดย 
1.1) การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตวัฏจักรของน้ําจะมีการหมุนเวียนและกระจายน้ํา

ที่สะอาดเพิ่มเติมเขาไปในระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องโดยเฉพาะแหลงน้ําจืด
ตางๆ บนระบบนิเวศพื้นดิน ซึ่งทรัพยากรน้ําเหลานี้จะเปนแหลงอุปโภคบริโภคและเปน
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอม 

1.2) การรักษาระดับอุณหภูมิของบรรยากาศการเกิดวงจรของน้ําอยางตอเนื่อง
จะมีสวนชวยรักษาระดับอุณหภูมิของบรรยากาศ โดยการเก็บและถายเทความรอนใน
แหลงน้ําตางๆ จะดูดซับความรอนไวจนน้ําสวนหนึ่งกลายเปนไอ และทําใหสภาพแวดลอม
บริเวณดังกลาวอุณหภูมิลดต่ําลง สวนไอน้ําที่ระเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศก็จะชวยดูดซับ
รังสีความรอนที่สะทอนจากผิวโลกไวทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และเมื่อไอน้ําใน
บรรยากาศกลั่นตัวกลายเปนหยดน้ําก็จะมีการคายความรอนบางสวนออกมาสูชั้น
บรรยากาศทําใหอากาศอบอุนขึ้น นอกจากนี้ การตกของฝนจะชวยชะลางหรือลดความ
เขมขนของสิ่งสกปรกหรือมวลสารตางๆ ในบรรยากาศลง เชน หมอกควัน ฝุนละออง หรือ
กาซตางๆ ทําใหชั้นบรรยากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น 

2. ปจจัยที่มีผลกระทบตอวัฏจักรของน้ํา 
การกระจายปริมาณน้ําจืดเขาสูสวนตางๆ ของโลกอยางตอเนื่องตามวัฏจักรของ

น้ํา สวนใหญขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ชนิดพืชพรรณ
และปาไมตามสภาพธรรมชาติของแตละพื้นที่ ซึ่งความสัมพันธระหวางวัฏจักรของน้ําและ
สภาพแวดลอมดังกลาวเกิดขึ้นและพัฒนามาอยางตอเนื่อง และอยูในสภาพวะสมดุลของ
แตละระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม แตในปจจุบันความสมดุลดังกลาวกําลังถูกรบกวนอยาง
รุนแรงจากการเพิ่มจํานวนประชากรของมนุษย และการขยายตัวของกิจกรรมตางๆ ใน
สังคมมนุษย สงผลใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออมตอวัฏจักรของน้ําโดยเฉพาะการทําลายปาตนน้ําลําธาร ซึ่งปาไมจะ
ชวยใหสภาพการเก็บกักน้ําของดินในฤดูฝนของแตละพื้นที่เพิ่มขึ้น และมีการปลดปลอยน้ํา
ในฤดูแลงไดอยางเหมาะสม เมื่อปาถูกทําลายก็จะลดปริมาณน้ําที่แผนดินเคยใหกับ
บรรยากาศลง โดยลดการคายน้ําของใบพืชและลดการระเหยของน้ํา สงผลใหฝนที่ตกลงใน
แผนดินมีปริมาณลดลงและลดความสามารถในการเก็บกักน้ําของดินเกิดการสูญเสียน้ําจืด
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ใหกับทะเลเร็วขึ้นและกอใหเกิดภาวะน้ําทวมฉับพลันในฤดูฝน ตลอดจนการเกิดภาวะ
ความแหงแลงในฤดูแลงมีแนวโนมความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น (ธรรมเรศ, 2545) 
 
1.4 ประเภทของนํ้าใช 
 

1. น้ําฝน เปนน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุด เนื่องจากไมมีเกลือแรที่เปนพิษตอพืชและ
สัตวเจือปนอยู และมีคุณสมบัติเปนกรดออนๆ คือมี pH ประมาณ 6.5 ซึ่งเหมาะสมตอ
ความตองการของพืชและสัตวมากที่สุด ขอเสียในการใชน้ําฝนคือการกักเก็บน้ําฝนใหได
ปริมาณมากเพียงพอกับปริมาณความตองการนั้น ตองใชเนื้อท่ีและภาชนะมาก 

2. น้ําประปา เปนน้ําที่ผานกรรมวิธีการตกตะกอนและไดรับการปรุงแตงในดาน
ความสะอาดและความเปนกรดเปนดางมาแลว เปนน้ําที่ใชอุปโภคบริโภคไดดีรองมาจาก
น้ําฝน ขอเสียของน้ําประปาก็คือจะมีคลอรีนซึ่งอาจมีกลิ่นฉุนปนอยูดวย วิธีแกโดยใส
น้ําประปาในตุมหรือภาชนะวางไวกลางแดดอยางนอย 1 วัน เพื่อใหคลอรีนสลายตัวไป
เสียกอนจึงนําไปใชได 

3. น้ําบาดาล เปนน้ําที่ไดจากการเจาะบอบาดาลลึกลงไปจากผิวดิน มักจะมีฤทธิ์
เปนดาง และมีสารเกลือแรตางๆ เชน แคลเซียมไบคารบอเนตละลายอยู เกลือแรพวกนี้ทํา
ใหฟอสเฟตบางชนิดตกตะกอนภายในดิน อาจมีผลทําใหการเปนประโยชนตอพืชของ
ฟอสเฟตลดลง ดังนั้นกอนนําไปใชควรกําจัดสารเหลานี้เสีย โดยตองทําใหคา pH อยู
ระหวาง 6-7 เสียกอน หากไมสามารถแกไขไดไมควรนําไปใชรดตนไม เพราะจะทําใหตนไม
ชะงักการเจริญเติบโตและอาจตายไปในที่สุด วิธีการปรับน้ําบาดาลโดยการผสมกรด
ฟอสฟอริก 10 ซีซี ตอน้ํา 1 ปบ ทิ้งไว 3 วัน จึงใชรดตนไมได และยังเปนการเพิ่มปุย
ฟอสเฟตใหกับพืชอีกดวย 

4.น้ําบอหรือน้ําคลอง เปนน้ําท่ีมีดินหรือตะกอนทําใหน้ําขุนและมีสารเกลือแรตางๆ 
ปนอยูและมีฤทธิ์เปนดาง ถาน้ําไมเนาเสียมีกลิ่นเหม็น กอนนําไปใชควรทําการกรองใหน้ํา
ใสและปรับปรุงคุณภาพใหปราศจากสารเกลือแรที่เปนพิษ และทําใหมีคา pH อยูระหวาง 
6-7 กอนนําไปใช แตถาน้ําเนาเสียกลิ่นเหม็นมีเชื้อโรคไมควรนําไปใชเพราะโรคอาจระบาด
ตอไปได ขอเสียของน้ําบอหรือน้ําคลอง คือ เมื่อนํามาใชมักจะทําใหเกิดตะไครน้ําจับ
ภาชนะ 
 
1.5 คุณสมบัติของทรัพยากรน้ํา 
 

น้ําบริสุทธิ์ (H2O) จะประกอบดวยโมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งอยูในรูป
ของเหลว มีความโปรงแสง ใส ไมมีกลิ่น ไมมีรสชาติ และไมมีสี แตหากมีปริมาณมากและมี
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ความลึกจะมองเห็นเปนสีฟาจางๆ น้ําบริสุทธิ์จะมีจุดเยือกแข็งที่ 0 องศาเซลเซียส และมี
จุดเดือนที่ 100 องศาเซลเซียส ภายใตความดัน 760 มม.ปรอท น้ําจะมีความหนาแนน
มากท่ีสุดที่ 4 องศาเซลเซียส น้ํามีคุณสมบัติเปนตัวทําละลายท่ีดีที่สุดตัวหนึ่ง ประมาณรอย
ละ 50 ของธาตุหรือสารประกอบตางๆ เปนสาเหตุใหคุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้น การศึกษาคุณสมบัติของน้ําตามสภาพของน้ําที่ปรากฏ ณ สถานที่หรือเวลาใดเวลา
หนึ่งจึงมีความสําคัญ เนื่องจากจะทําใหทราบถึงความเหมาะสมในการนําทรัพยากรน้ํามา
ใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือในกิจกรรมตางๆ ของมนุษย และเพื่อทราบความ
เหมาะสมของคุณสมบัติของน้ําตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม (ธรรมเรศ, 2545) 

น้ําจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันขึ้นอยูกับสารตางๆ ที่ละลายปะปนอยูในน้ําการที่มี
สารตางๆ ละลายปะปนอยูในน้ํา นั้นทําใหน้ํามีคุณภาพและมีคุณสมบัติแตกตางกันไป
คุณสมบัติของน้ํามีรายละเอียดดังนี้ 

1.5.1 คุณสมบัติทางกายภาพของน้ํา คือ คุณสมบัติของน้ําที่ปรากฏใหเห็นหรือ
สามารถวิเคราะห ลักษณะทางภายนอกที่แตกตางกัน ไดโดยการสัมผัสทางกาย ไดแก 
อุณหภูมิ ความขุน สี กลิ่น และรส เปนตน 

1) อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําตามธรรมชาติสวนใหญเกิดจาก
การดูดซับพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยที่สองผานลงไปในน้ํา ซึ่งจะมีผลตอความ
หนาแนนของน้ําและคุณสมบัติทางเคมีและไฟฟาบางประการของน้ํา เชน การละลายที่
ลดลงของออกซิเจนในน้ําเมื่ออุณหภูมิของน้ําสูงขึ้น เปนตน ความสําคัญของอุณหภูมิน้ํา
สวนใหญจะมีผลกระทบตอมนุษยทางออม ไดแก ผลตอการทําปฏิกิริยาเคมีระหวางธาตุ
หรือสารประกอบตางๆ ในน้ํา และสงผลกระทบตอการกินอาหาร การสืบพันธุ ความ
ตานทานโรค และอัตราเมแทบอลิซึมของสัตวน้ํา ซึ่งเปนแหลงอาหารของมนุษย 

2) ความขุน หมายถึง การที่น้ํามีสารแขวนลอยในน้ํา ซึ่งขัดขวางการสองผาน
ของแสงลงไปในน้ํา ความขุนของน้ําอาจมีสาเหตุมาจากสารแขวนลอยและสารละลาย เชน 
แพลงกตอน จุลินทรีย อนุภาคดินเหนียว อินทรียสาร และอนินทรียสารตางๆ เปนตน 
ความสําคัญของความขุนของน้ํา สวนใหญจะมีผลทางดานความสําอาดของน้ํา ความนาดื่ม
นาใชของน้ํา และการลดประสิทธิภาพการทําลายเชื้อโรคในน้ําดวยคลอรีนหรือโอโซนเมื่อ
นําน้ํานั้นไปทําน้ําประปา เนื่องจากความขุนจะหอหุมเชื้อโรคทําใหคลอรีนหรือโอโซนซึ่งใช
เปนสารทําลายเชื้อโรคดังกลาวนั้น ไมสามารถสัมผัสกับเชื้อโรคไดโดยตรง สวนผลกระทบ
ทางออมจากความขุนของน้ํา ไดแก การลดปริมาณการสองผานของแสงลงไปในน้ํา ทําให
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงในน้ําลดลง สงผลใหปริมาณแพลงกตอนลดลง และ
กระทบตอการผลิตออกซิเจนในน้ํา นอกจากนี้ยังขัดขวางการพัฒนาการของไขและตัวออน
ของปลา ทําใหอัตราการเจริญเติบโตและความตานทานโรคของปลาลดลง 
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3) ของแข็งทั้งหมด (total solid: TS) คือ ปริมาณของแข็งในน้ํา สามารถ
คํานวณจากการระเหยน้ําออก ไดแก ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (total dissolved solids: 
TDS) จะมีขนาดเล็กสามารถลอดผานกระดาษกรองมาตรฐานได คํานวณหาจากการระเหย
น้ําที่กรองผานกระดาษกรองออกไป ของแข็งแขวนลอย (suspended solids: SS) 
หมายถึง ของแข็งที่อยูบนกระดาษกรองมาตรฐานหลังจากการกรอง แลวนํามาอบเพื่อ
ระเหยน้ําออก ของแข็งระเหยงาย (volatile solids: VS) หมายถึง สวนของแข็งที่เปน
สารอินทรียแตละลายน้ํา สามารถคํานวณไดโดยการนํากระดาษกรองวิเคราะหเอาของแข็ง
ที่แขวนลอยออก แลวนําของแข็งสวนที่ละลายทั้งหมดมาระเหยอุณหภูมิประมาณ 550 
องศาเซลเซียส นําน้ําหนักน้ําที่ชั่งหลังการกรองลบดวยน้ําหนักหลังจากการเผา น้ําหนักที่
ไดคือ ของแข็งสวนที่ระเหยไป 

4) สี สีของน้ําเกิดจากแสงที่สองผานลงไปในน้ําและกระทบกับโมเลกุลของ
สารละลายในน้ําแลวสะทอนแสงกลับเขาสูตา สีของน้ําตามธรรมชาติสวนใหญเกิดจาก
สารอินทรียที่ละลายมาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและเศษวัตถุอินทรียตางๆ ที่มี
ลิกนินเปนองคประกอบ เมื่อสลายตัวจะใหสารแทนนิน กรดฮิวมิค และฮิวเมต ที่มีสีชาหรือ
สีน้ําตาล นอกจากนี้อาจเกิดจากธาตุเหล็กและแมงกานีสในน้ําซึ่งสีที่เกิดจากการละลายตัว
ของเศษซากพืชตามธรรมชาติ สวนใหญจะไมเปนอันตรายทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมตอ
การอุปโภคบริโภคของมนุษยแตอาจกอใหเกิดความรูสึกไมนาดื่ม ไมนาใช ในการนําน้ํานั้น
ไปใชประโยชนดานตางๆ  

5) กลิ่น กลิ่นของน้ําตามแหลงน้ําตามธรรมชาติสวนใหญเกิดจากการยอย
สลายสารอินทรียของแบคทีเรียบางชนิดในสภาวะไรกาซออกซิเจน ทําใหเกิดกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดหรือกาซไขเนาที่มีกลิ่นเหม็นความสําคัญทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมของ
กลิ่นในน้ํา จะทําใหน้ํานั้นไมนาดื่ม ไมนาใช เกิดความรูสึกรังเกียจ อีกทั้งกาซไฮโรเจน
ซัลไฟดยังมีพิษตอสัตวน้ํา ทําใหเกิดจุดหรือรอยดาง และกลิ่นตอสัตวน้ําที่มนุษยนํามา
บริโภค 

6) รสชาติ รสชาติของน้ําสวนใหญเกิดจากการละลายน้ําของเกลืออนินทรีย 
ไดแก เกลือเหล็ก เกลือทองแดง เกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม หรือเกลือสังกะสี เปนตน 
ซึ่งจะทําใหรสชาติของน้ําเปลี่ยนแลงไป และอาจกอใหเกิดรสเค็ม เปรี้ยว หวาน หรือขม
 ความสําคัญของรสชาติของน้ําตามธรรมชาติทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม สวนใหญ
จะกอใหเกิดความรูสกึตอการอุปโภคและบริโภคของมนุษย (กรมอนามัย, 2544) 

1.5.2. คุณสมบัติทางทางเคมีของน้ํา 
คุณภาพทางเคมีของน้ํา หมายถึง คุณสมบัติของน้ําที่มีองคประกอบของ

สารเคมี และสามารถตรวจวัดไดดวยกระบวนการวิเคราะหทางเคมี คุณสมบัติของน้ํา
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ทางดานเคมี ที่มีความสําคัญทางดานอนามัยของมนุษยและถูกกําหนดปริมาณโดย
ขอบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับน้ําเพื่อการบริโภค ไดแก คาความเปนกรด–ดาง 
ความกระดาง เหล็กและแมงกานีส คลอไรด ฟลูออไรด โลหะหนักตางๆ เปนตน 

1) คาความเปนกรด–ดางของน้ํา หรือคาพีเอช (pH) หมายถึง คาความ
เขมขนของอนุภาคไฮโดรเจน [H+] ในน้ํา หรือความสามารถของกรดหรือดางที่มีปฏิกิริยา
กับน้ําแลวแตกตัวใหอนุภาคไฮโดรเจน ซึ่งน้ําบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีคา
พีเอชเทากับ 7 และมีสภาพเปนกลาง คือ มีคาพีเอชของน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติที่สัมผัส
กับอากาศจะมีการถายเทกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศใหกับน้ํา ทําใหคาพีเอชของน้ํา
ตามแหลงน้ําธรรมชาติตางๆโดยท่ัวไปจะมีคาพีเอชประมาณ 6.0–8.5 คาพีเอชของน้ําจะมี
ผลตอปฏิกิริยาทางเคมีตางๆ เชน คาพีเอชที่ต่ําจะทําใหเกิดการกัดกรอนอุปกรณ ภาชนะ 
หรือทอน้ําตางๆ แตในขณะเดียวกันก็จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทําลายเชื้อโรคในน้ํา
ดวยคลอรีน เปนตน 

2) ความกระดางของน้ํา หมายถึง การวัดความสามารถของน้ําที่จะ
ตกตะกอนสบู โดยไอออนที่อยูในน้ํา ไดแก Ca2+, Mg2+, Sr2+, Fe2+, Mn2+และ Al3+จะรวม
กับสบูแลวตกตะกอนหรือทําปฏิกิริยากับไอออนลบบางตัว แลวเกิดเปนตะกรันเมื่อน้ํามี
อุณหภูมิสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ในน้ําธรรมชาติสวนใหญจะมี Ca2+  และ Mg2+ ละลายปนอยู 
ความกระดางของน้ําแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก ความกระดางชั่วคราว และความกระดาง
ถาวร 

(1) ความกระดางชั่วคราว เกิดจากเกลือไบคารบอเนต (HCO3
-) และ

คารบอเนต (CO3
2-) รวมกับธาตุแคลเซียม (Ca) หรือธาตุแมกนีเซียม (Mg) ความกระดาง

ชั่วคราวของน้ําสามารถแกไขหรือกําจัดออกจากน้ําดวยการตมเพื่อใหเกิดตะกอนของเกลือ
แคลเซียมคารบอเนต 

(2) ความกระดางถาวร หมายถึง ความกระดางของน้ําที่เกิดจากเกลือ
ซัลเฟต (SO4

2-) หรือเกลือคลอไรด (Cl-) รวมกับธาตุแคลเซียมหรือธาตุแมกนีเซียม ซึ่งไม
สามารถกําจัดไดดวยการตม แตจําเปนตองใชวิธีทางเคมีในการแกไข (พัฒนา, 2541) 

น้ําที่มีเกลือไบคารบอเนต (HCO3
-) ละลายอยูในน้ํากระดางจะทําใหน้ํามี

รสชาติดีขึ้น แตถาผูบริโภคดื่มน้ําที่มีความกระดางเปนประจําก็อาจทําใหเกิดโรคนิ่วที่เปน
อันตรายตอสุขภาพอนามัยได นอกจากนี้ยังมีผลตอการซักลางหรือทําความสะอาดดวยน้ํา
ดังกลาว ซึ่งจะทําใหสิ้นเปลืองสบูในการซักฟอก และทําใหเกิดตะกรันในหมอน้ําของ
ขบวนการอุตสาหกรรม ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายในการลางหมอน้ําบอยขึ้น 

3) เหล็กและแมงกานีส ในสภาพธรรมชาติ แบคทีเรียในดิน จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสารเคมีในกระบวนการทางชีวเคมี เกิดกาซคารบอนไดออกไซดที่ละลายน้ํา 
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เมื่อมีการละลายน้ําก็จะกลายเปนกรดคารบอนิคซึ่งเปนกรดออน เมื่อน้ําเหลานี้ไหลผานดิน
ที่มีเหล็กและแมงกานีส ซึ่งปกติอยูในรูปที่ไมละลายน้ํา ก็จะทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให
สารประกอบเหล็กและสารประกอบแมงกานีสละลายน้ําออกมาได ปฏิกิริยาเหลานี้จะเกิด
เฉพาะภายใตสภาวะที่ขาดออกซิเจน (anaerobic condition) โดยเหล็กซึ่งอยูในรูปไม
ละลายน้ํา (Fe2O3) และละลายน้ําไดนอย (FeCO3) จะถูกเปลี่ยนเปนรูปสารประกอบที่
ละลายน้ําไดดี (Fe2+) สวนแมงกานีสในดิน ปกติอยูในรูปที่ไมละลายในน้ําที่มี
คารบอนไดออกไซด แตภายใตสภาวะที่ขาดออกซิเจนก็จะถูกรีดิวซไปอยูในรูปที่ละลายน้ํา 
(Mn2+) 

เหล็กและแมงกานีสที่ละลายอยูในน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติ เมื่อนํามาดื่มจะ
ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค แตหากอยูในน้ําในรูปสารไมละลายน้ํา จะทําใหน้ํามีความขุน
และมีสี กอใหเกิดความรูสึกนารังเกียจ เมื่อนํามาซักลางเคร่ืองนุงหม สุขภัณฑหรือเครื่องใช
ตางๆ (ธรรมเรศ, 2545) 

4) คลอไรด คลอไรดที่พบตามแหลงน้ําธรรมชาติทั่วไป สวนใหญจะมีปริมาณ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณเกลือแรของพื้นผิวดินในบริเวณแหลงน้ํานั้น โดยน้ําตาม
ภูเขาหรือที่สูงจะมีปริมาณคลอไรดนอย และจะมีปริมาณคลอไรดเพิ่มมากขึ้นตามแมน้ํา 
น้ําใตดิน ทะเล และมหาสมุทร น้ําตามธรรมชาติอาจไดรับคลอไรดเพิ่มขึ้นจากน้ําทะเลและ
มหาสมุทรที่ไหลขึ้นตามลําน้ําที่ไหลทอดตัวลงสูทะเล หรือการไหลแทรกซึมผานดินของน้ํา
ทะเลเขาสูน้ําใตดินบริเวณที่อยูใกลเคียงกับทะเลและมหาสมุทร นอกจากนี้การพัดพาเอา
ละอองน้ําที่มีเกลือจากทะเลและมหาสมุทรของกระแสลมเขามาสูพื้นดิน และการขับถาย
ของเสียจากมนุษยที่มีคลอไรดอยู ก็จะทําใหเกิดการสะสมปริมาณคลอไรดในสิ่งแวดลอม 
และสงผลตอการเพิ่มปริมาณคลอไรดของน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติตางๆ 

ความสําคัญของคลอไรดทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมนั้น คลอไรดในปริมาณที่
เหมาะสมในน้ําจะไมทําใหเกิดอันตรายตอมนุษย แตถาคลอไรดมีความเขมขนสูงกวา 
250.0 มก./ล. จะทําใหน้ํามีรสกรอย คอนขางเค็ม และไมเปนที่นิยมตอการนําไปใชบริโภค
ของประชาชน ในบางกรณีอาจมีคลอไรดสูงเกิน  1,000 มก./ล. แตไมมีรสเค็ม เนื่องจากมี
โซเดียมในน้ํานอย แตมีแคลเซียมและแมงกานีสในปริมาณสูง ซึ่งเปนอันตรายตอพืชตางๆ 
และกอใหเกิดผลเสียตอทอน้ําในระบบสงน้ํา เปนตน 

5) ฟลูออไรด ในสภาวะทั่วไปน้ําตามธรรมชาติจะประกอบดวยฟลูออไรดอยู
จํานวนหนึ่ง ซึ่งฟลูออไรดจะมีความสําคัญตอการรักษาสุขภาพฟน แตหากมีฟลูออไรดมาก
เกินไปก็จะทําใหเกิดคราบฟน หรือถามีปริมาณนอยเกินไปก็จะทําใหฟนมีความเปราะ  
หักงาย หรือเกิดโรคฟนผุ ดังนั้นปริมาณที่เหมาะสมของฟลูออไรดจึงถูกกําหนดไวใน
มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของกรมอนามัย (2544) 
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6) ทองแดง น้ําในแหลงน้ําธรรมชาติโดยทั่วไปมักจะไมมีทองแดง ยกเวนเกิด
การปนเปอนจากกิจกรรมของมนุษยและโรงงานอุตสาหกรรม เชน เกิดจากการกัดกรอน
ของภาชนะหรือทอน้ําที่ทําดวยทองแดง และทองเหลือง เปนตน ทองแดง เปนธาตุที่มี
ความจําเปนตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มนุษยตองการสารประกอบทองแดงจากอาหารเฉลี่ยวัน
ละ 2 มก. หากรางกายมนุษยขาดทองแดงจะทําใหเปนโรคโลหิตจางได แตถามีปริมาณ
ทองแดงละลายอยูในน้ําประมาณ 0.5 มก./ล. จะทําใหภาชนะกระเบื้องเคลือบเปนรอบ
คราบดาง หรือถามีในน้ําดื่มประมาณ 1.0–1.5 มก./ล. จะทําใหน้ํามีรสชาติไมชวนดื่ม มีรส
ขม 

7) สังกะสี โดยท่ัวไปแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติจะมีปริมาณสังกะสีอยูไมเกิน 
1.0 มก./ล. หากรางกายมนุษยขาดธาตุสังกะสีจะกอใหเกิดความผิดปกติในการ
เจริญเติบโต และเกิดโรคแคระแกร็น (dwarfism) ถามีปริมาณสังกะสีในน้ํา 5.0 มก./ล. 
อาจทําใหมีรสชาติขม แตถามีปริมาณ 25.0–40.0 มก./ล. อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส
อาเจียนจากการดื่มน้ําดังกลาวได ดังนั้น ปริมาณสังกะสีที่กําหนดในเกณฑคุณภาพ
น้ําประปาของกรมอนามัย (2544) จึงกําหนดคาไมเกิน 3.0 มก./ล. 

8) ไนเทรต ไนเทรตในน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติทั่วไปจะมีปริมาณนอยมาก 
ซึ่งอาจเกิดจากการยอยสลายซากพืชหรือซากสัตว น้ําที่มีสารอินทรียไนโตรเจนเปน
องคประกอบ สวนใหญไนเทรตในน้ําเกิดจากการปนเปอนสิ่งสกปรกจากกิจกรรมของ
มนุษย และในสภาวะที่ไมใชอากาศหรือขาดออกซิเจนไนเทรตที่ละลายในน้ํา ก็อาจถูก
เปลี่ยนกลับไปเปนไปไทรตได ปริมาณไนเทรตที่ละลายในน้ํา จะเปนหนึ่งในตัวชี้บอก
ภาวการณปนเปอนของน้ําจากสิ่งสกปรกตางๆ ถาน้ําในแหลงน้ําใดมีปริมาณในเทรต
ละลายอยูมากจะกระตุนใหเกิดการเจริญเติบโตของสาหรายและพืชน้ําไดอยางรวดเร็ว 

9) ตะกั่ว น้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติทั่วไปจะไมมีตะกั่ว แตถามีการตรวจพบ
ปริมาณตะกั่วในน้ําสวนใหญมักเกิดจากการปนเปอนตะกั่วจากกิจกรรมของมนุษย และ
กระบวนการอุตสาหกรรม เชน จากไอเสียของเครื่องยนต การใชสารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืช หรือการใชเครื่องสําอาง เปนตนพิษของตะกั่วจะมีอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
มนุษย แมไดรับเขาสูรางกายเพียงเล็กนอย โดยเฉพาะระบบสมอง และระบบประสาทของ
ทารก เด็กและสตรีมีครรภ 

10) สารหนู น้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติทั่วไปอาจมีการปนเปอนสารหนู 
เนื่องจากการไหลของน้ําผานชั้นดินที่มีสารหนูเปนองคประกอบอยูในดิน นอกจากนี้อาจ
เกิดการปนเปอนจากกิจกรรมของมนุษยและอุตสาหกรรม เชน การใชสารปราบศัตรูพืช 
การใชปุย หรือการใชผงซักฟอกที่มีสารหนูเปนองคประกอบ เปนตนสารหนูในน้ําดื่มมี
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ความสําคัญทางดานสุขภาพอนามัยของมนุษย เนื่องจากเปนสาเหตุหนึ่งในการกอใหเกิด
โรคมะเร็งผิวหนัง 

11) ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO = dissolved oxygen) ปริมาณออกซิเจน
ในน้ําออกซิเจนที่ละลายในน้ํามาจากบรรยากาศ หรือจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง
ของพืชน้ํานอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความกดดันของออกซิเจนในบรรยากาศสูงออกเจนก็จะ
ละลายในน้ําไดมากแตจะเปนปฏิภาคกับอุณหภูมิของน้ําและออกซิเจนละลายในน้ํานอยลง
โดยทั่วไปปริมาณออกซิเจนในน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ําคือ 5 
มิลลิกรัม/ลิตร หากปริมารออกซิเจนในน้ํามีคาต่ํากวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร จะเปนอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา 

12) บีโอดี (BOD = biochemical oxygen demand) คือปริมาณออกซิเจน
ที่ถูกจุลินทรียใชไปในสําหรับการยอยสลายสารอินทรีย ชนิดที่ยอยสลายได สัมพันธกับ
เวลาและอุณหภูมิตามมาตรฐานสากลจึงวัดคาบีโอดีทั้งหมดในเวลา 5 วันที่อุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียสคาบีโอดีใชเปนดัชนีวัดความสกปรกของน้ําเสียหรือน้ําทิ้งจากแหลง
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรมและใชกําหนดลักษณะน้ําท่ีทิ้งลงสูแมน้ํา 

1.5.3 คุณภาพทางชีวภาพ 
คุณภาพทางชีวภาพ (biological quality) ของน้ํา หมายถึง คุณสมบัติของ

น้ําทางดานชีววิทยาที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อาศัยอยูในน้ํา ทั้งที่มีประโยชน ไดแก 
สิ่งมีชีวิตตางๆ ที่ชวยยอยสลายสิ่งสกปรกในน้ํา หรือเปนอาหารของมนุษยและที่กอใหเกิด
โทษตอมนุษย เปนตน คุณสมบัติของน้ําทางดานชีววิทยาที่สําคัญในการนําน้ํามาใช
ประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภค จะเนนหนักถึงการศึกษาจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค 
(pathogenic microorganism) ที่อาศัยน้ําเปนสื่อ (water–borne diseases) โดยเฉพาะ
จุลินทรียที่มาจาการปนเปอนปฏิกูล สิ่งขับถายหรือน้ําเสียลงในแหลงน้ําธรรมชาติ และเปน
สาเหตุสําคัญในการแพรกระจายของเชื้อโรค จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคที่สําคัญ ไดแก 
แบคทีเรีย หนอนพยาธิ ไวรัส และโปรโตซัว 

1) แบคทีเรีย เปนจุลินทรียขนาดเล็ก เซลลเดียว มีขนาดใหญกวาไวรัส
สามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศนธรรมดาขนาดกําลังขยาย 100 เทาแบคทีเรียชนิด
ที่ทําใหเกิดโรคโดยอาศัยน้ําเปนสื่อที่สําคัญไดแก อหิวาตกโรคที่เกิดจากแบคทีเรียพวก 
Vibrio cholera ทําใหมีอาการทองรวงรุนแรง อาเจียน และรางกายสูญเสียของเหลว
และอิเล็กโทรไลตมาก ซึ่งอาจทําใหเกิดอาการช็อกหรือไตไมทํางาน โรคบิดเกิดจาก
แบคทีเรียพวก Shigellaflexneri หรือ Shigellasysenteriae ทําใหเกิดอาการทองเดิน 
ปวดทอง และอุจจาระอาจมีมูกปนเลือด และโรคไขรากสาดที่เกิดจากแบคทีเรียหลายชนิด 
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ไดแก Salmonella paratyphoid A และ Salmonella paratyphoid B หรือ 
Salmonella paratyphoid C เปนตน  

2) หนอนพยาธิ เปนจุลินทรียที่มีขนาดใหญกวาจุลินทรียชนิดอื่นๆ มีรูปราง
คลายหนอน และจัดเปนปรสิตชนิดหนึ่ง หนอนพยาธิที่กอใหเกิดโรคโดยอาศัยน้ําเปนสื่อที่
สําคัญ ไดแก โรคพยาธิไสเดือนกลม ซึ่งเกิดจากพยาธิตัวกลมชนิด Ascarislam bricoides 
โรคพยาธิเข็มหมุด ซึ่งเกิดจากพยาธิตัวกลมชนิด Oxyuris vermicularisb และโรคพยาธิ
ใบไมในปอดที่เกิดจากพยาธิใบไมชนิด Paragonumus vingeri และParagonimus 
westermani หรือ Paragonumus kellicotti เปนตน 

3) ไวรัส เปนจุลินทรียที่มีขนาดเล็กมากที่สุด สามารถมองเห็นไดดวยกลอง
จุลทรรศนอิเลคตรอนไวรัสชนิดที่ทําใหเกิดโรคอาศัยน้ําเปนสื่อที่สําคัญ ไดแก โรคตับ
อักเสบเนื่องจากเชื้อไวรัส และโรคโปลิโอ เปนตน 

4) โปรโตซัว เปนจุลินทรียเซลลเดียวที่มีขนาดโตกวาแบคทีเรีย สามารถ
มองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศน โปรโตซัวที่ทําใหเกิดโรคอาศัยน้ําเปนสื่อที่สําคัญ ไดแก 
โรคบิดชนิดอะมีบาที่เกิดจากโปรโตซัวชนิด Entamoeba histolytica เปนตน  
(กรมอนามัย, 2544) 

 
1.6 สถานการณทรัพยากรน้ําในประเทศไทย 
 

น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต และมีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่องและยาวนาน เมื่อจํานวนประชากรของประเทศเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวง 
40-50 ป ที่ผานมา ทําใหประเทศไทยมีการขยายตัวของชุมชนและมีการพัฒนาดานเกษตร
และอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว สงผลใหปริมาณความตองการใชทรัพยากรน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในกิจกรรมตางๆ เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่
ทรัพยากรน้ําของประเทศมีอยูอยางจํากัดและไมไดเพิ่มขึ้นตามความตองการ สงผลกระทบ
โดยตรงตอทรัพยากรน้ําทั้งทางดานปริมาณ คุณภาพ และกอใหเกิดความเสียหายตอ
ประชาชนในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ จากการศึกษาของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
สามารถประเมินสถานการณปริมาณทรัพยากรน้ํา คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน การใช
ประโยชนทรัพยากรน้ํา และปญหาท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากรน้ําภายในประเทศ ดังตอไปนี้ 

1.6.1 สถานภาพปริมาณทรัพยากรน้ํา 
1) น้ําฝน ถือเปนแหลงกําเนิดของน้ําเกือบทั้งหมดที่มีอยูในประเทศ 

ประเทศไทยตั้งอยูบริเวณเสนศูนยสูตร มีลักษณะแบบรอนชื้น ปริมาณฝนที่ตกในประเทศ
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สวนใหญไดรับอทิธิพลมาจากลมมรสุม 2 ดาน ไดแก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดมาจาก
มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ซึ่งจะทําใหเกิดฝนตกบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตกของประเทศในชวง
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากหยอมความกด
อากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะทําใหเกิดฝนตกบริเวณภาคใตฝง
ตะวันออกของประเทศ ในชวงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธของทุกป ฝนที่ตกในประเทศนอก
จาลมมรสุมแลว ยังเกิดจากการพาดผานของรองความกดอากาศ ซึ่งเกิดการปะทะกัน
ระหวางความกดอากาศที่ตางกันของลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความกด
อากาศสูง กับลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใตหรือตะวันออกฉียงใตที่มีความกดอากาศ
ต่ํา ทําใหเกิดฝนฟาคะนองในชวงฤดูรอน ระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน จากสถิติ
ปริมาณน้ําฝนในประเทศ ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนประมาณ 800,000 ลาน ลบ.ม./ป 
หรือมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 1,570 มม./ป บริเวณฝงตะวันตกและภาคตะวันออก
ไดรับปริมาณน้ําฝนในปริมาณสูงเฉลี่ยสูงกวา 2,000 มม./ป สวนภาคเหนือไดรับปริมาณ
น้ําฝนนอยที่สุดของประเทศ ซึ่งไดรับปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยต่ํากวาภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) ปริมาณน้ําทาและปริมาณน้ําเก็บกักของเขื่อนตางๆ ประเทศไทยมี
ปริมาณน้ําฝนที่ตกในประเทศประมาณ 800,000 ลาน ลบ.ม./ป และกวารอยละ 75 ของ
ฝนที่ตกจะระเหยกลายเปนไอและบางสวนจะไหลแทรกซึมลงสูชั้นน้ําใตดิน สวนที่เหลือ
ประมาณ 200,000 ลาน ลบ.ม. หรือประมาณรอยละ 25 จะเปนน้ําทาที่ไหลตามคลอง 
หวย แมน้ํา และน้ําเก็บกักในเขื่อนตางๆ ทั่วประเทศปริมาณน้ําเก็บกักของเขื่อนขนาดใหญ
ของประเทศจํานวน 28 เขื่อน สามารถเก็บกักน้ําไวไดประมาณ 67,490 ลาน ลบ.ม. หรือ
ประมาณรอยละ 29 ของปริมาณน้ําทาทั้งหมด ซึ่งธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย
รายงานวา ประเทศไทยมีความสามารถในการเก็บกักน้ํ าไดมากที่สุด ในเอเชีย 
(คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ, 2546) 

3) น้ําบาดาล น้ําบาดาลเปนน้ําที่เก็บกักอยูภายในชองวางหรือรอยแตกของ
ชั้นหินใตดิน และชองวางดังกลาวอิ่มตัวดวยน้ํา ซึ่งปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงเก็บกักในชั้นน้ํา
บาดาลจะมีปริมาณมากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณสมบัติของชั้นหินใตดิน ถาเปนหินรวม
ปริมาณน้ําจะขึ้นอยูกับรูพรุนหรือชองวางในหิน ถาเปนหินแข็งปริมาณน้ําจะขึ้นอยูกับรอย
แตก รอยเลื่อน โพรง และชองวางระหวางการวางตัวของชั้นหินตางชนิดกัน อัตราการ
แทรกซึมของน้ําฝนผานหนาตัดดินลึกลงสูแหลงน้ําบาดาลท่ัวประเทศเฉลี่ยประมาณรอยละ 
4.75 ของปริมาณน้ําฝนที่ตกทั้งประเทศ โดยอัตราการแทรกซึมของน้ําฝนผานหนาตัดดิน
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ลึกลงสูแหลงน้ําบาดาลประเภทหินรวนและหินแข็งอุมน้ํานอย จะมีอัตรารอยละ 10 และ
รอยละ 2 ของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 

1.6.2 สถานการณคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 
กรมควบคุมมลพิษ ไดทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําของประเทศ

ทั้งหมด 48 สาย แหลงน้ํานิ่ง 6 แหง ในป พ.ศ. 2558 โดยทําการตรวจสอบตัวชี้บอก
คุณภาพน้ํา ไดแก อุณหภูมิน้ํา ความเปนกรด–ดาง (pH) สภาพนําไฟฟา (conductivity) 
ความเค็ม (salinity) ความขุน (turbidity) สารทั้งหมด (total solids) ออกซิเจนละลาย
น้ํา (DO) ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) แบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด (total coliform 
bacteria) แบคทีเรีย กลุมฟคอลโคลิฟอรม (fecal coliform bacteria) โลหะหนัก 
(heavy metal) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3H) ฟอสฟอรัสท้ังหมด (TP) ไนไทรตไนโตรเจน 
(NO2-N) และไนเทรตไนโตรเจน (NO3-N) จากนั้นไดทําการคัดเลือกตัวชี้บอกคุณภาพน้ํา
ทั้ง 8 ไดแก pH, DO, BOD, fecal coliform bacteria, NO3-N, TP, turbidity และ 
total solids มาประเมินคุณภาพน้ําโดยรวม ปญหาคุณภาพน้ําและคุณภาพน้ําในแตละ
ภูมิภาค สามารถสรุปรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) คุณภาพน้ําโดยรวม การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําสําคัญทั่ว
ประเทศในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 (มกราคม–มิถุนายน 2558) ในแมน้ําสายหลัก 48 
สาย และแหลงน้ํานิ่ง6 แหลง (กวานพะเยาบึงบอระเพ็ด หนองหาน ทะเลนอย ทะเลหลวง 
และทะเลสาบสงขลา) จํานวน 366 จุด พบวาคุณภาพน้ําผิวดินสวนใหญของประเทศอยู 
ในเกณฑพอใช-ดีเมื่อเปรียบเทียบในชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาคุณภาพน้ําไม
เปลี่ยนแปลงมาก แตมีแมน้ําบางสายที่คุณภาพน้ําแยลงมาก เชน แมน้ําระยอง แมน้ําพัง
ราดและบางสายมีคุณภาพน้ําดีขึ้นมาก ไดแก แมน้ําหลังสวนแมน้ําตาปภาพรวมคุณภาพ
น้ําผิวดินจากการประเมินคุณภาพน้ําโดยใชดัชนีคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน (water 
quality index: WQI) พบวาแหลงน้ําของประเทศ มีคุณภาพน้ําอยู ในเกณฑดี มาก รอย
ละ2 เกณฑดี  รอยละ36 ระดับพอใช รอยละ 41 และมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม รอยละ 21 
สาเหตุของปญหาคุณภาพน้ําที่สําคัญ มาจากการระบายน้ําเสียจากชุมชน การประกอบ
กิจการอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การชะลางปุยจากการเกษตร และน้ําเสีย จากการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

2) ปญหาคุณภาพน้ําที่ตรวจวิเคราะหจากแหลงน้ําทั่วประเทศ ไดแก ปญหา
ความขุนของลําน้ํา โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน แหลงน้ําหลายแหงในภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก แมน้ํายม แมน้ํานาน แมน้ํากก แมน้ําอิง แมน้ําปาสัก 
แมน้ําลพบุรี แมน้ํานอย แมน้ําสะแกกรัง แมน้ําเจาพระยา แมน้ําแควนอย แมน้ําแควใหญ 
แมน้ําชี แมน้ําเลย และแมน้ําระยอง ไดรับผลกระทบจากความขุนที่เพิ่มสูงเนื่องจากสภาพ
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ภูมิประเทศที่เปนภูเขา และที่ราบสูงถูกบุกรุกพื้นที่ปาธรรมชาติ หรือการทําการเกษตรบน
ที่สูง ทําใหตะกอนดินถูกชะลางลงสูแมน้ํา 

ปญหาคุณภาพน้ําระดับรองลงมา ไดแก การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรมในปริมาณที่สูงเกินกวามาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา โดยเฉพาะในชวงที่ผานชุมชน
ขนาดใหญ ซึ่งอาจเปนสภาวะที่เสี่ยงตอการแพรกระจายของโรคทางเดินอาหาร เชน 
อหิวาตกโรค โรคบิด ไทฟอยด และแหลงน้ําที่มีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรมสูงกวา อยูเสมอ ไดแก แมน้ําเจาพระยาตอนลาง แมน้ําทาจีนตอนลาง แมน้ําทาจีน
ตอนกลางในบริเวณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี แมน้ําปาสัก บริเวณเทศบาลเมืองสระบุรี 
แมน้ํานอยบริเวณอําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แมน้ําลําตะคอง ชวงผาน
เทศบาลตําบลปากชอง และเทศบาลนครราชสีมา แมน้ําระยองบริเวณเทศบาลเมืองระยอง 
แมน้ําประแสร บริเวณเทศบาลตําบล  แกลง จังหวัดระยอง แมน้ําพังราดบริเวณเทศบาล
ตําบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี แมน้ํานานบริเวณเทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมือง
พิษณุโลก เทศบาลเมืองอุตรดิตถ และแมน้ํากก บริเวณเทศบาลเมืองเชียงราย 

ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ แหลงน้ําบางพื้นที่มีปริมาณออกซิเจนละลาย
ต่ําเกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของสัตวน้ําตามมาตรฐานของกรม
ประมง แมน้ําที่มีปญหาปริมาณออกซิเจนละลายต่ํา ไดแก แมน้ําทาจีนตอนกลาง แมน้ํา
เจาพระยาตอนลาง แมน้ําลําตะคองตอนลาง และแมน้ําพองในชวงระหวางใตปากบึงโจด
จนถึงฝายหนองหวาย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

นอกจากนี้ ปญหาความเค็มของน้ําก็ยังเปนตัวชี้บอกคุณภาพน้ําที่เปนปญหาตอ
การใชประโยชนของมนุษย โดยเฉพาะชวงฤดูแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะมีการ
แพรกระจายของเกลือจากดินเค็มเขาสูแหลงน้ํา จนบางครั้งเกษตรกรไมสามารถนําน้ํามา
ใชประโยชนในการเพาะปลูกได เชน แมน้ํามูล บริเวณตั้งแตอําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา จนถึงอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย และแมน้ําเสียวเกือบตลอดทั้งสาย สาเหตุ
สําคัญที่ทําใหแหลงน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาความเค็มเนื่องมาจากภูมิภาคนี้
มีพื้นที่ที่มีแรเกลือหินอยูมากในชั้นหิน ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบสูง ซึ่งมี
ลักษณะคลายกระทะหงาย 2 แอง คือ แองสกลนคร บริเวณตอนบนของภาค และแอง
โคราช บริเวณตอนลางของภาค ซึ่งเกิดจากการยกตัวของเทือกเขาเพชรบูรณ เทือกเขา
พนมดงรัก และเทือกเขาภูพานในยุคอดีตและทําใหเกิดโดมเกลือขนาดใหญบริเวณ
อําเภอบรบือ อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ดังนั้น พื้นที่สวนใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีลักษณะของดินเค็มกระจายอยู
ทั่วไป และเกิดการแพรกระจายของเกลือลงสูแหลงน้ํา โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ซึ่งเกลือ
จะแพรกระจายจากชั้นหินมาอยูในชั้นดินพรอมกับการระเหยของน้ํา แลวถูกชะลางลงสู
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แหลงน้ําทั่วไป นอกจากนี้ในบางพื้นที่ของประเทศยังมีปญหาการรุกล้ําของน้ําทะเลเขาไป
ในแหลงน้ําจืด เชน การรุกล้ําของน้ําทะเลเขาไปถึงแมน้ํานครนายก บริเวณอําเภอองครักษ 
จังหวัดนครนายก แมน้ําปราจีนบุรี บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เปนตน 

3) คุณภาพน้ําในแตละภูมิภาค สําหรับคุณภาพน้ําในแตละภูมิภาค พบวา 
ปญหาสวนใหญของแหลงน้ําภาคกลางเกิดจากการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม ปญหาปริมาณออกซิเจนละลายมีคาต่ํา และปญหาความขุนของลําน้ํา นอกจากนี้ยัง
พบวาแมน้ําทาจีนตอนลางและแมน้ําเจาพระยาตอนลาง มีความเขมขนของปริมาณ
แอมโมเนีย – ไนโตรเจนสูงเกินกวามาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา ซึ่งอาจเปนอันตรายตอการ
ดํารงชีวิตของสตัวน้ําและอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศของแหลงน้ํา 

แหลงน้ําภาคเหนือ ซึ่งเปนแหลงตนน้ําท่ีสําคัญ คุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑ
ดีถึงพอใช ปญหาที่พบสวนใหญเกิดจากการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
โดยเฉพาะบริเวณชุมชนขนาดใหญ และปญหาความขุนของลําน้ํา 

แหลงน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพโดยรวมอยูในเกณฑพอใช ปญหา
คุณภาพน้ําท่ีพบสวนใหญเกิดจากปญหาความขุนของลําน้ําและปริมาณออกซิเจนละลายที่
มีค่ําต่ําเกินไป 

แหลงน้ําภาคตะวันออก คุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑต่ําจนถึงต่ํามาก 
เนื่องจากแมน้ําหลายสายมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี และการปนเปอนของ
แบคทีเรีย กลุมฟคอลโคลิฟอรมสูงมาก นอกจากนี้บางพื้นที่ยังมีปญหาความเค็มของน้ํา 
โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ทําใหไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนในการอุปโภค บริโภค หรือ
เพาะปลูกพืชบางชนิดได 

แหลงน้ําภาคใตสวนใหญจะมีคุณภาพน้ําพอใช ยกเวนบริเวณทะเลนอย ทะเล
หลวง ทะเลสาบสงขลา ซึ่งน้ํามีคุณภาพอยูในเกณฑต่ํา เนื่องจากมีปริมาณความสกปรกอยู
ในรูปบีโอดี  และปริมาณฟอสฟอรัสสูง ซึ่ งอาจสงผลใหสาหรายและพืชน้ําตางๆ 
เจริญเติบโตมากกวาปกติ จนกอใหเกิดอันตรายตอสัตวน้ํา และเปนอุปสรรคตอการใช
ประโยชนดานอื่นๆ จากแหลงน้ํา (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

1.6.3 ปญหาการใชประโยชนทรัพยากรน้ํา 
จากขอจํากัดของทรัพยากรน้ําในประเทศที่มีปริมาณจํากัด และความไม

แนนอนของปริมาณน้ําที่หมุนเวียนในแตละป บางปน้ําแลงบางปน้ําทวมประกอบกับ
ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงเก็บกักน้ําและคุณภาพน้ํา การใชน้ําที่ขาดประสิทธิภาพ
และผิดวัตถุประสงคกอใหเกิดผลกระทบติดตามมาทั้งสถานการณแผนดินทรุด ความไม
เปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรน้ํา และความขัดแยงของการใชประโยชนน้ําที่มีความ
ตองการเพิ่มมากขึ้น 
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1) การขาดแคลนทรัพยากรน้ําและภาวะน้ําทวม ปญหาการขาดแคลนน้ํา
และภาวะน้ําทวมเกิดขึ้นจากความไมสม่ําเสมอของระยะเวลาในการตกของฝน และ
ปริมาณน้ําฝนในแตละป ถึงแมประเทศไทยจะมีปริมาณน้ําทาปละประมาณ 200,000 ลาน 
ลบ.ม. แตความสามารถในการพัฒนาและเก็บกักน้ําไวใชประโยชนทั้งในแหลงน้ําธรรมชาติ 
เขื่อนและอางเก็บน้ําตางๆ ยังมีอยางจํากัด ประกอบกับปริมาณน้ําทาดังกลาวมิไดไหล
อยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป โดยรอยละ 85 ของน้ําไหลจะอยูในชวงฤดูฝน สวนในชวงฤดู
แลงจะมีน้ําไหลเพียงรอยละ 15 เทานั้น จึงทําใหเกิดปญหาภาวะน้ําทวมในฤดูฝน และ
สภาวะการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง นอกจากนี้การตัดไมทําลายปาและการลดลงของปาไม
ที่อุดมสมบูรณบริเวณตนน้ําลําธาร ซึ่งเปรียบเสมือนการทําลายตัวกลางหรือกลไกในการ
ควบคุมปริมาณการไหลอยางเหมาะสมของน้ําในแมน้ําลําธารตามธรรมชาติ สงผลกระทบ
ใหการเกิดภาวะน้ําทวมและความแหงแลงทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางเห็นไดชัด 

2) ความเสื่อมโทรมของแหลงเก็บกักน้ําและคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา ความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําและแหลงเก็บกักน้ําเปนปญหาสําคัญที่ทําใหสภาวะการขาด
แคลนทรัพยากรน้ํามีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาวการณตื้นเขินของแหลงน้ํา ทํา
ใหความสามารถในการเก็บกักน้ําลดลง และกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา จน
ทําใหปริมาณน้ําที่มีอยูไมสามารถนํามาใชประโยชนได นอกจากนี้การปลอยน้ําเสียจาก
เมืองอุตสาหกรรมและชุมชนขนาดใหญ โดยไมผานกระบวนการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลง
สูแหลงน้ําธรรมชาติ ก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคุณภาพน้ําของแมน้ําสายตางๆ เสื่อมโทรม
ลง เชน แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ําบางปะกง และแมน้ําพอง เปนตน สวนการทํา
การเกษตรบนที่สูงในบริเวณตนน้ํา ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
จากการปนเปอนของตะกอนดิน สารเคมี และปุย ที่น้ําชะพาลงสูแหลงน้ํา ซึ่งความเสื่อม
โทรมของคุณภาพและแหลงเก็บกักน้ําที่เกิดขึ้นกับแหลงน้ําตางๆ ทั่วประเทศเหลานี้ ยังมี
แนวโนมความรุนแรงของปญหาเพิ่มมากขึ้น 

3) การใชน้ําที่ขาดประสิทธิภาพและผิดวัตถุประสงคเนื่องจากระบบการ
บริหารและจัดการทรัพยากรน้ําภายในประเทศยังขาดความเปนเอกภาพ และประชาชน
บางสวนยังมีทัศนคติวาน้ําเปนทรัพยากรสาธารณะที่หาไดงาย ราคาถูกและใชไดไมหมดสิ้น 
จึงยังมีการใชน้ําอยางฟุมเฟอยและผิดวัตถุประสงคในกิจกรรมตางๆ เชน การสูญเสียน้ําไป
จากการรั่วไหลน้ําประปา อัตราการใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองมี
มากถึง 400 ลิตร/คน/วัน ซึ่งสูงกวาอัตราที่การประปานครหลวงกําหนดไวที่ 200 ลิตร/
คน/วัน และสูงกวาอัตราการใชน้ําเฉลี่ยของคนประชาชนในเขตชนบทของจังหวัดตางๆ ที่
มีปริมาณการใชน้ําเพียง 50 ลิตร/คน/วัน นอกจากนี้ปญหาการสูญเสียโอกาสการนําน้ําที่
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สะอาดไปใชในกิจกรรมที่มีความจําเปน ก็เปนอีกปญหาสําคัญประการหนึ่งจากการนําเอา
น้ําสะอาดไปใชในกิจกรรมท่ีไมมีความจําเปนตองใชน้ําท่ีมีคุณภาพ 

4) ความไมเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรน้ํา และความขัดแยงของการใช
น้ํา สืบเนื่องมาจากปริมาณน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนไดมีจํากัดแตปริมาณความ
ตองการน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในกิจกรรมเดียวกันและการแยงชิงน้ําระหวาง
กิจกรรม เชน การแยงน้ําชลประทานระหวางผูอยูตนน้ําและผูอยูทายน้ํา การแยงน้ํา
ระหวางภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน ซึ่งความรุนแรงของปญหาดังกลาวมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามแนวโนมของปญหาการขาดแคลนน้ํา 
และปญหาคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรมลง นอกจากนี้การจัดสรรน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ ที่
ดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐในปจจุบันยังขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนธรรม 
โดยภาคเกษตรกรรมซึ่งมีความตองการน้ําสูงกลับไดรับการจัดสรรน้ําในปริมาณที่ไม
เพียงพอตอความตองการ เมื่อเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําหนวยงานของรัฐก็จะจํากัด
ปริมาณการใชน้ําจากเขื่อนเพื่อการเกษตรในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในเขต
เมืองที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจสูงกวา ยังคงมีการใชน้ําอยางฟุมเฟอย (คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ, 2546) 

1.6.4 สาเหตุและการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําในประเทศ 
1) การเพิ่มจํานวนประชากรในประเทศ สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา

ทรัพยากรน้ําภายในประเทศ สวนใหญเกิดจากการเพิ่มจํานวนประชากร ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ที่มีผลกระทบตอความสมดุลของปริมาณและคุณภาพ
ทรัพยากรน้ําและขอจํากัดของการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ําของหนวยงานภาครัฐ 
โดยการเพิ่มจํานวนประชากรในประเทศ ในชวงหลายสิบปที่ผานมาประชากรของประเทศ
ไทยไดเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว จากจํานวนประชากร 26.25 ลานคนในป พ.ศ. 2503 ได
เพิ่มเปน 46.96 ลานคน ในป พ.ศ. 2523 ในป พ.ศ. 2542 มีประชากรทั้งสิ้นตามทะเบียน
บาน 61,661,701 คนและในปจจุบัน พ.ศ. 2559 มีประชากรมากกวา 65 ลานคน การ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรดังกลาวสงผลใหความตองการใชน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว ประกอบกับประชากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกที่ดีใน
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ทําใหมีการใชทรัพยากรน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ อยาง
ฟุมเฟอย ขาดประสิทธิภาพ และไมตรงกับวัตถุประสงค สงผลใหปญหาทรัพยากรน้ํา
ภายในประเทศมีแนวโนมความรุนแรงของปญหาเพิ่มมากย่ิงขึ้น 

2) การทําลายทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ที่มีผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา 
โดยเฉพาะการทําลายปาตนน้ําลําธาร จากป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมกวารอย
ละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ หรือคิดเปนพื้นที่ 171 ลานไร ลดลงเหลือเพียง  
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82 ลานไร ในป พ.ศ. 2538 หรือคิดเปนรอยละ 25.6 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยชวงระหวางป 
พ.ศ. 2504–2538 ประเทศไทยตองสูญเสียพื้นที่ปาเฉลี่ยปละประมาณ 2.5 ลานไร ทําให
พื้นที่ที่เคยเปนปา โดยเฉพาะปาตนน้ําลําธารลดความสามารถในการเก็บกักน้ําในฤดูฝน 
และลดประสิทธิภาพการปลดปลอยน้ําในฤดูแลงไดอยางเหมาะสมลง ทําใหเกิดปญหา
ภาวะน้ําทวมฉับพลันในฤดูฝน และเกิดความรุนแรงของภาวะความแหงแลงในฤดูแลงมาก
ยิ่งขึ้นปจจุบัน พ.ศ. 2559 พื้นท่ีปาเหลือนอยกวา 25 ลานไร 

3) การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ําที่ขาดเอกภาพ จากการดําเนินการ
ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยยังขาดองคกรกลางที่มีเอกภาพในการจัดการ และวางแผน
การบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศอยางเปนระบบ ทําใหมีองคกรที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทรัพยากรน้ําจํานวนมากมายหลากหลายหนวยงาน ภายใตการดําเนินการของหลาย
กระทรวง และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรน้ําจํานวนมากมาย
หลายคณะ การดําเนินงานขององคกรดังกลาวสวนใหญเปนไปอยางอิสระโดยขาดการ
ประสานงานระหวางองคกร และไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของผูใชน้ําทําให
เกิดปญหาความขัดแยงและความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานและสิ้นเปลืองงบประมาณการ
จัดการ นอกจากนี้การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ํายังขาดแนวนโยบายและขาดแผน
แมบทการพัฒนาแหลงน้ํา ที่ตระหนักถึงขอจํากัดของทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบในระยะ
ยาว รวมทั้งการพัฒนาที่ผานมาไมไดดําเนินการทั้งระบบลุมน้ําอยางจริงจัง จึงกอใหเกิด
ผลกระทบตอเนื่องไปสูการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวของเมื่อพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรน้ํา ในอดีตที่ผานมา ยังไมมีการกําหนด
บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการคุมครองแหลงน้ําและการควบคุมการใช หรือการกําหนดสิทธิ
และหนาที่ของผูใชน้ําอยางชัดเจน ทําใหเกิดความสับสนและความขัดแยงของผูใชน้ําใน
กิจกรรมตางๆ และนอกจากนี้การพัฒนาระบบเครือขายเพื่อการศึกษาและปรับแผนการ
จัดการน้ําใหทันสมัย ยังขาดการพัฒนาขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งขอมูลตางๆ 
ยังกระจายอยูในหลายหนวยงาน ทําใหขาดประสิทธิภาพในการนําขอมูลดังกลาวมาใช
ประโยชนในการศึกษาและปรับแผนการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศแตในปจจุบันนี้ 
พ.ศ. 2559 ปญหาดังกลาวไดดําเนินแกไขอยางเปนระบบแลว และอยูในระหวางการ
ดําเนินการ อาจตองใชเวลาในการปรับปรุงแกไขบางแตก็นับวาดีขึ้นกวาในอดีตที่ไดกลาว
มาแลว 

1.6.5 การแกไขปญหาทรัพยากรน้ําในประเทศ 
การแกไขปญหาทรัพยากรน้ําโดยเฉพาะในเขตชนบทของประเทศ ได

ดําเนินการโดยหลายหนวยงานราชการรวมกันรับผิดชอบ และดําเนินการกันมาอยาง
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ตอเนื่องในการจัดหาน้ําสะอาด การจัดสรางภาชนะเก็บกักน้ํา ขุดบอน้ําตื้น เจาะบอบาดาล 
การกอสรางประปาหมูบาน และอื่นๆ ดังนี้ 

(1) การผันน้ําจากตางลุมน้ําภายในประเทศและตางประเทศ เชน โครงการ 
การผันน้ําโครงการกก–อิง–นาน โครงการ การผันน้ําโครงการ ชี–มูล โครงการ การผันน้ํา
โครงการ สาละวิน–เขื่อนภูมิพล โครงการ การผันน้ําโครงการ น้ํางึม–เขื่อนหวยหลวง 
โครงการ การผันน้ําโขงลอดอุโมงคแองแกมลิงปากชม-เขื่อนหวยหลวง-เขื่อนอุบลรัตน 
โครงการ กก–อิง–นาน โครงการ การผันน้ําโครงการ เซบก เซบาย เซบังเหียง–
อํานาจเจริญเปนตน ซึ่งไดมีการชี้แจงและสรางความเขาใจในโครงการใหกับประชาชน
อยางตอเนื่อง แตยังคงมีประเด็นที่มีการโตแยงเกี่ยวกับวัตถุประสงคโครงการ การละเมิด
สิทธิการใชน้ําของคนในพื้นที่ และปญหาผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยโครงการ
ดังกลาวกําลังอยูในระหวางการศึกษาและดําเนินการ 

(2) โครงการการเจาะน้ําบาดาล มีการเจาะบอน้ําบาดาลทั่วประเทศเพื่อเปน
แหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค  

(3) การจัดสรางระบบประปา มีการดําเนินการจัดสรางระบบประปาหมูบาน
ทั่วประเทศจนถึงป โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีโครงการเรงรัดการขยายระบบประปา
ชนบท และไดมีการกอสรางระบบประปาชนบท ขยายระบบประปาชนบทใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการ และกอสรางระบบประปาตามมาตรการเพิ่มการใชจาย
ภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ เพิ่มเติม สวนหนวยงานอื่นๆ ไดแก หนวยบัญชาการทหาร
เพื่อการพัฒนาไดเพิ่มการดําเนินการจัดทําระบบประปาและถังเก็บน้ําฝน 

(4) การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาทางดาน
อุตสาหกรรม และศึกษาศักยภาพทรัพยากรน้ําสําหรับกิจกรรมตางๆ ทางอุตสาหกรรมโดน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(5) การดําเนินการโครงการบําบัดน้ําเสีย การดําเนินงานโครงการบําบัดน้ํา
เสียชุมชนระหวางป และไดมีการขยายโครงการบําบัดน้ําเสียที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นทั่วประเทศ 

(6) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติขึ้นในป ซึ่งไดกําหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ําไวอยางชัดเจน
วา จะสงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดินเปนระบบลุมน้ํา ทั้งลุมน้ํา
ภายในประเทศและระหวางประเทศ  แตในทางปฏิบัติยังมีปญหาและอุปสรรคในดาน
ความเขาใจรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเปนระบบลุมน้ํา ปญหาเรื่อง
อํานาจและหนาที่ของหนวยงานตางๆ และขอจํากัดในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
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จัดการลุมน้ํา ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากสวนราชการในสวนกลาง สวนราชการในสวน
ภูมิภาค ตัวแทนจากกลุมผูใชน้ําและผูแทนองคกรสวนทองถิ่น เปนคณะทํางานเพื่อแกไข
ปญหาของพื้นที่ลุมน้ํานอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาวิสัยทัศนเรื่องน้ําของชาติ 
เพื่อนําวิสัยทัศนดังกลาวเสนอรัฐบาลใหความเห็นชอบ และนําไปดําเนินการเปนแผนกล
ยุทธและนโยบายน้ําของชาติตอไป 
 
1.7 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
 

ดังจะเห็นวาปริมาณน้ําจืดที่มนุษยสามารถนํามาใชเพื่อยังชีพนั้นมีนอยมาก การ
อนุรักษ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะแหลงน้ําจืด ทั้งแหลงน้ําผิวดินและน้ําใต
ดินจึงมีความสําคัญยิ่ง หลายปที่ผานมา มีการสรางเขื่อนและระบบชลประทานมาก ซึ่ง
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมพอสมควร  ดังนั้นเราควรใชน้ําอยางคุมคา  มนุษยกอเกิด
มลพิษทางน้ําจากสามกิจกรรมหลัก ไดแก การเกษตร อุตสาหกรรม และการใชชีวิตใน
ชุมชนหรือครัวเรือน โดยแบงเปนมลพิษทางน้ําที่รูแหลงกําเนิด (point source) และ
มลพิษทางน้ําท่ีไมรูแหลงกําเนิด (non-point source) หลักการอนุรักษทรัพยากรน้ําทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ใหมีการศึกษาวางแผนการจัดการแหลงน้ําขนาดใหญ เชน โครงการผันน้ํา 
โครงการเขื่อนเก็บกักน้ําใตดิน เพื่อเปนการรองรับการใชน้ําระยะยาว ซึ่งการวางแผนตอง
ดําเนินการอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางดานสังคมและ
สภาพแวดลอมตองมีการกําหนดนโยบายและแผนการแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม 

2. กําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาแหลงน้ําทั้งขนาดเล็ก 
กลางและใหญโดยใหมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวอยางเครงครัด เพื่อประโยชน
ของการใชทรัพยากรน้ําในระยะยาว รวมถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมใหมีการปลูกตนไมและดูแลรักษาปาไมโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ 
แหลงน้ําและตนน้ําลําธาร รวมถึงการควบคุมอยางเขมงวดและการมีบทลงโทษอยาง
รุนแรงตอการตัดไมทําลายปาตนน้ําลําธาร 

4. ใหความสําคัญในการปรับปรุงแหลงน้ําขนาดเล็ก รวมถึงการระมัดมะวังมิให
นําพื้นท่ีชลประทาน แหลงน้ําธรรมชาติ ระบบชลประทานมาใชเพื่อประโยชนอื่น 

5. เสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรแหลงน้ํา การใชน้ําอยางประหยัด
เพื่อใหมีวินัยในการใชน้ําอยางถูกตอง รวมทั้งการอนุรักษน้ําอยางถูกวิธี ในชวงฤดูแลง 
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เพื่อใหเกิดความรวมมือในการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคาของทรัพยากรน้ํา
สถานการณทรัพยากรแหลงน้ํา 

6. การจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอ การจัดหาแหลงน้ําและการเก็บกักน้ํา การ
สรางอางเก็บน้ําที่เหมาะสมเพื่อกักเก็บน้ําผิวดิน การสรางฝายหรือระบบจัดเก็บน้ําอื่นๆ 
เพื่อปองกันการขาดแคลนน้ํา ซึ่งรวมถึงการจัดหาถังเก็บน้ํา อาง หรือภาชนะเพื่อการเก็บ
กักน้ําฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งการจัดเก็บ
น้ําและลดการพึ่งพาน้ําจากแหลงอื่น 

7. การจัดระบบจายน้ํา เปนการผันน้ําจากรองน้ําตางๆ หรือแหลงน้ําตางๆ มา
รวมกัน แลวจายลงสูพื้นที่ที่ตองการ โดยวิธีการนี้ตั้งแตโบราณแลวในตะวันออกกลางและ
อเมริกาใต ซึ่งวิธีนี้ชวยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ชวยลดการกรอนของผิวดิน ลดน้ําทวม
และปริมาณตะกอนในพื้นที่ลุมอยางไรก็ตาม เพื่อเปนการลดการสูญเสียน้ํา ตองหมั่น
ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบจายน้ําเปนประจําหากพบตองทําการแกไข เชนการอุดหรือ
ฉาบกันรั่ว 

8. ใชประโยชนจากบอบาดาลใหเหมาะสม การขุดเจาะบอบาดาลก็เปนอีก
แนวทางหนึ่งในการหาแหลงน้ําจืด เพราะน้ําบาดาลมีปริมาณมากกวาน้ําผิวดิน และกําลัง
กลายเปนแหลงน้ําจืดที่สําคัญมากขึ้นเพราะนอกจากมีปริมาณมากแลว น้ําบาดาลมีโอกาส
ปนเปอนต่ํากวาน้ําผิวดิน ปราศจากจุลินทรีย ปราศจากสี มีองคประกอบทางเคมีคอนขาง
คงที่ และยังยังมีขอดีอื่นๆ อีกมาก อยางไรก็ตาม การเจาะบอบาดาลนั้นตองใหถูกหลัก
วิชาการเพื่อลดการปนเปอนแหลงน้ําบาดาล รวมถึงการปองกันการรัวซึมของมลพิษจาก
การเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชนลงสูแหลงน้ําบาดาล การสูบน้ําเกลือจากกรทําเหมือง
เกลือในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เปนสาเหตุหนึ่งของการปนเปอน
น้ําเกลือในระบบน้ําบาดาล น้ําผิวดิน ทําใหปญหาดินเค็มลุกลาม และเกิดหลุมยุบขนาด
ใหญ 

9. การรักษาแหลงน้ําจากกิจกรรมทางการเกษตร การทําการเกษตรตาม
มาตรการการลดอัตราการกรอนและการชะลางพังทลายของดิน จะชวยลดความขุนของน้ํา 
และการลดการใชสารเคมี เชนปุยและสารกําจัดศัตรูพืชสามารถชวยลดการปนเปอนของ
สารเคมีเหลานี้ในแหลงน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดินได การสงเสริมการใชระบบน้ําหยดใน
การเพาะปลูก ชวยลดการสูญเสียน้ําจากการรดน้ําแบบดั้งเดิมไดมาก เกษตรกรควรมี
การศึกษาเทคโนโลยีทางชลประทานใหมๆ ชวยใหมีความรูและอาจนํามาประยุกตเพื่อการ
อุรักษน้ําไดการปศุสัตวการเล้ียงสัตว เชน สัตวเล็มหญานั้นหากมีการจัดการไมดี อาจสงผล
ใหเกิดการปนเปอนของมูลสัตวสูแหลงน้ําได มูลสัตวเหลานี้เปนสาเหตุทําใหเกิดการแพร
ขยายของเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอรม (coliform bacteria) ในแหลงน้ําผิวดิน ดังนั้นควรมี
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การจัดการมูลสัตวใหเหมาะสมโดยการสรางบอกักเก็บ และอาจประยุกตใชผลิตกาซ
ชีวภาพหรือทําเปนปุยไดดวยการเลือกปลูกพืชที่มีอัตราการคายน้ําต่ํามีการศึกษาพบวา 
การปลูกพืชจําพวกสมุนไพรหรือหญาชวยรักษาความชื้นในดินมากกวาไมยืนตนขนาดใหญ 
เนื่องจากพืชสมุนไพรมีอัตราการคายน้ําต่ํากวาซึงสามารถลดอัตราการใชน้ําได ดังนี้ ใน
พื้นที่ทางการเกษตร การปลูกพืชคลุมดินกลุมนี้สามารถลดการกรอนของดินแลวยังรักษา
ความชื้นในดินดวย ซึ่งจะเปนการประหยัดน้ําในการเพาะปลูกไดอีกแนวทางหนึ่ง อยางไรก็
ตาม การเลือกปลูกพืชทางเศรษฐกิจนั้นตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยางที่เปนจุดสมดุล
ระหวางผลกําไรและการอนุรักษการตัดไมการวางแผนตัดไมอยางถูกวิธีชวยลดความ
เสียหายของหนาดินจากการกรอนและการชะลางพังทลาย ซึ่งสงผลใหน้ําในแหลงน้ําขุนได 
เชน การไมตัดตนไมในพื้นท่ีทั้งผืนในคร้ังเดียว และการปลูกทดแทน เปนตน 

10. การรักษาแหลงน้ําจากอุตสาหกรรม น้ําเสียจากอุตสาหกรรมโรงงานตองวาง
แผนการใชน้ําอยางคุมคา ลดการปลอยน้ําเสียโดยการทําบําบัดน้ํากอนปลอยออกสู
สิ่งแวดลอม ซึ่งแมวาการสรางโรงบําบัดน้ําจะมีคาใชจายสูง แตเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ไดดี  

11. การรักษาแหลงน้ําจากกิจกรรมชุมชน การลดการปลอยน้ําเสียจากชุมชน
หรือครัวเรือนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยการสรางบอกักเก็บอยางถูกวิธี ทําการติดตั้ง
สุขภัณฑและระบบประหยัดน้ํา ปรับปรุงนิสัยการบริโภคเทาที่เหมาะสมและจําเปนเพื่อลด
ของเสีย การลดการใชน้ําเปนการชวยประหยัดเงินไปในตัวดวย นอกจากนี้การพัฒนาเมือง
การกอสรางอาคารและการตัดถนนเปนปญหาใหญตอแหลงน้ําและพื้นที่ลุมน้ํามาก การ
ขยายตัวของเมืองทําใหรุกล้ําเขาไปในพื้นที่ลุมน้ํา สงผลตอการซึมผานของน้ํา และเกิด
ปญหาตอทั้งปริมาณและคุณภาพของน้ําบาดาล การสรางถนนตัดขวางทางน้ําธรรมชาติ 
เชน ถนนวงแหวนรอบเมืองหากมีการวางแผนไมดี อาจเกิดน้ําทวมไดงาย 

การพัฒนาแหลงน้ําอยางเปนระบบลุมน้ําเพื่อใหการบริหารงานและการจัดการ
โครงการแหลงน้ําตางๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว
รัฐบาลจึงไดวางแผนพัฒนาแหลงน้ําไวเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมซึ่งเปนแผนงานหนึ่งในนับตั้งแตไดมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) นับเปนครั้งแรกที่ใหมีการทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา
แยกไวตางหาก นอกจากนั้นยังไดระบุใหมีการประสานงานแผนการพัฒนาแหลงน้ําอยาง
เปนระบบลุมน้ํา ซึ่งนับไดวาเปนการริเริ่มท่ีดีเพื่อขจัดปญหาการขัดแยงในเรื่องการใชน้ําใน
อนาคต ซึ่งปญหานี้จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเปนลําดับเมื่อมีการขยายการพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้นสิ่งที่จะตองดําเนินการเพื่อใหนโยบายดังกลาวนี้มีผลในเชิงปฏิบัติคือการสนับสนุน
ใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ มีการประสานงานกันอยางใกลชิดเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอ
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โครงการที่อยูในลําน้ําเดียวกันและตอมา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 7 (พ.ศ.2535_2539) ไดกําหนดเปาหมายการยกระดับการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหมีการพัฒนาแหลงน้ําอยางเปนระบบลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ําทั่ว
ประเทศ (จันทวัน, 2558) 

สถาบันอุทกวิทยาแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานขอมูล ได
ดําเนินการกําหนดขอบเขตลุมน้ํา โดยอาศัยแผนที่มาตราสวน 1:500,000 และแมน้ําสาย
หลักหรือลักษณะของพื้นที่เปนหลักในการกําหนดขอบเขตลุมน้ํา ทั้งเปนหลักในการ
เรียกชื่อลุมน้ํา ซึ่งไดกําหนดลุมน้ําหลักของประเทศไทยออกเปน 25 ลุมน้ํา ดังแสดงในภาพ
ที่ 1.2 ในแตละลุมน้ําหลัก ยังแบงออกเปนลุมน้ําสาขา ซึ่งมีทั้งหมด 256 ลุมน้ําสาขา 

อยางไรก็ตามการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กเปนงานที่มีความสําคัญและมีความ
จําเปนตอประชาชนในชนบทเปนอยางมากเปาหมายของการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กก็
คือเพื่อสนองความตองการขั้นพื้นฐานในการใชน้ําของประชาชนในชนบท เชนใชในการ
อุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว การประมง การเพาะปลูกพืชการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กมี
กิจกรรมหลายประเภทดวยกันคือการกอสรางอางเก็บน้ํา สระเก็บน้ําการขุดลอกหนองบึง
ธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในยามขาดแคลน การกอสรางทางน้ํา คู คลองสงน้ํา รวมทั้ง
ฝายประตูระบายน้ําขนาดเล็ก เพื่อนําน้ําจากแหลงน้ํากระจายไปใชในพื้นที่เพาะปลูกได
อยางทั่วถึงการขุดบอน้ําตื้น บอน้ําบาดาลเพื่อนําน้ําจากใตดินขึ้นมาใชนอกจากนี้ยังมีการ
ระบายน้ําออกจากพื้นที่ซึ่งมีน้ําทวมเปนประจําจนใชเพาะปลูกไมได การปองกันน้ําทวม
พื้นท่ีเพาะปลูก รวมทั้งการกอสรางเพื่อปองกันน้ําเค็ม และการปรับปรุงพื้นที่ชายทะเลเพื่อ
การเพาะปลูก ซึ่งในแตละแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรน้ําไวในหัวขอ“บริหารจัดการน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการเพื่อใหมีน้ําใน
ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สนองความตองการจําเปนในการดํารงชีวิตที่ดีและการ
ผลิตทางเศรษฐกิจท่ีพอเพียง” โดย 

1) อนุรักษฟนฟูปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมบูรณ ดวยการปลูกปา เสริมสราง
ฝายในพื้นท่ีตนน้ํา ปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน 

2) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการใชประโยชนเพิ่มขึ้น โดยการจัดหาน้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภคบริโภคใหเพียงพอทั่วถึงทุกหมูบาน เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักของแหลง
น้ําที่มีอยูเดิม ฟนฟูปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดสระน้ําในไรนา พัฒนาระบบโครงขาย
เชื่อมโยงแหลงน้ําและการกระจายน้ํา พัฒนาแหลงน้ําใหมเพิ่มเติมเฉพาะในพื้นที่ที่
เหมาะสมและที่ประชาชนยอมรับ และพัฒนานําน้ําบาดาลมาใชรวมกับน้ําผิวดิน ในพื้นที่ที่
มีศักยภาพน้ําบาดาลเพียงพอ ภายใตการบริหารจัดการความตองการใชน้ําอยางคุมคา 
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ภาพที่ 1.2 แผนที่ประเทศไทย แสดง 25 ลุมน้ําหลัก 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อางถึงใน จันทวัน (2558) 
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3) ปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยโดยการกอสรางแกมลิงรองรับน้ําทวม  การ
ปรับปรุงระบบปองกันและระบายน้ําชุมชนเมือง 

4) ควบคุมและบรรเทาปญหาน้ําเสีย โดยการฟนฟูและเพิ่มขีดความสามารถของ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมในชุมชนขนาดใหญ การบังคับใชกฎหมายควบคุมและกําจัดน้ําเสีย
ใหเกิดประสิทธิผล การสนับสนุนการบําบัดน้ําเสียที่แหลงกําเนิดทั้งจากครัวเรือนและ
รวมกลุมอาคาร ตลอดจนการจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสีย 

5) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ํา โดยพัฒนาระบบชวย
ในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม ระบบ
ฐานขอมูลสถานการณน้ําและโครงการแหลงน้ําตาง ๆเพื่อการติดตามประเมินผล พัฒนา
ศักยภาพขององคกรบริหารจัดการน้ําระดับชาติและองคกรภาครัฐ ใหสามารถผลักดัน
นโยบายการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําอยางยั่งยืนสูการปฏิบัติ และสามารถสรางใหเกิด
ความรวมมือระหวางหนวยงานสวนกลางและระหวางสวนกลางกับพื้นที่ได รวมทั้งพัฒนา
องคกรลุมน้ําและองคกรชุมชน ใหมีองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติการจัดการน้ํา
และบรรเทาปญหาขอขัดแย ง เกี่ ยวกับน้ํ า ในระดับพื้ นที่ ได อย างมีประสิทธิผล  
(จันทวัน, 2558) 
 
สรุป 

น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดและมีคุณคาตอการดํารงชีวิตและการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ ของมนุษย และแมวาน้ําจะเปนทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนและ
เกิดทดแทนขึ้นใหมไดตลอดเวลาไมสิ้นสุด แตปริมาณการหมุนเวียนน้ําภายในประเทศยังมี
ปริมาณจํากัดและไมแนนอน ขึ้นอยูกับอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ประกอบกับ
ความตองการน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วตามจํานวนประชากร การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในชวงทศวรรษที่ผานมา การขาดแผนรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช
ทรัพยากร หนวยงานที่เกี่ยวของยังมีขอจํากัดในการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ํา และ
ประชาชนบางสวนยังขาดความรูและจิตสํานึกที่ดีในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม สงผลใหทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูอยางจํากัดเร่ิมขาดแคลนและมีคุณภาพเสื่อมโทรม
ลง และแมวาหนวยงานในภาครัฐจะพยายามแกไขปญหาอยางตอเนื่อง แตปญหาดังกลาว
ยังคงมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงของปญหาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปญหาการจัดสรร
ทรัพยากรน้ํา สภาวะการขาดแคลนน้ํา น้ําทวม และมลพิษทางน้ํา ดังนั้นเพื่อรวมกันแกไข
ปญหาดังกลาว การศึกษาแนวทางในการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําที่จะ
กลาวในบทตอไปจะเปนแนวทางที่จะรักษาคุณภาพและการใชประโยชนจากดินน้ําและ
สิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมตอการใชประโยชนในระยะยาวสืบตอไป 
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แบบฝกหัดทายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของ “ทรัพยากรน้ํา” มาพอเขาใจ  
2. จงอธิบายความสําคัญของทรัพยากรน้ําตอชีวิตมนุษยและภาคการเกษตร  

จงอธิบายมาโดยละเอียด พรอมยกตัวอยาง 
3. วัฏจักรของน้ําประกอบดวยขบวนการอะไรบาง จงอธิบายมาโดยละเอียด 
4. จงอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ํา มาพอเขาใจ 
5. แหลงน้ําใชมีกี่ประเภท จงอธิบายมาอยางละเอียด 
6. จงอธิบายความหมายและความสําคัญของ บีโอดี มาโดยละเอียด 
7. จงอธิบายความหมายและความสําคัญของออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 

มาโดยละเอียด 
8. จงอธิบายสถานการณทรัพยากรน้ําในประเทศไทยในปจจุบัน 
9. จงอธิบายแนวทางการอนุรักษทรัพยากรน้ํามาอยางละเอียด 
10. นักศึกษาจะมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อไมใหเกิดปญหามลพิษ

ของน้ําไดอยางไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 
 
หัวขอเนื้อหา 

บทที่ 2 ทรัพยากรดิน 
1. ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรดิน 
2. สวนประกอบของดิน 
3. ชนิดของดิน 
4. ดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมของประเทศไทย 
5. สาเหตุและผลกระทบของทรัพยากรดิน 
6. ดินดี  

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของทรัพยากรดิน 
2. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสวนประกอบชนิดของดิน 
3. อธบิายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดาน 

เกษตรกรรมของประเทศไทย 
4. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของทรัพยากรดิน 
5. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับดินดี 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอน 
1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เนนการเรียนรูดวยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 บรรยาย 
2.2 ฝกปฏิบัติและอภิปราย 
2.3 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. ภาพประกอบ 
2. หนังสือ ตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
3. วีดีทัศน 
4. Power Point Presentation 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม 
2. สังเกตการอภิปรายรวมกันขณะทํางานเปนกลุม 
3. วัดจากพฤติกรรม ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม  
4. รายงาน 
5. แบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 2 
ทรัพยากรดิน 

 
 

ดินเปนทรัพยากรที่สําคัญและเปนสมบัติของประเทศ ดินเปนที่อยูอาศัยของ
สิ่งมีชีวิต เปนแหลงอาหารของพืช แตในปจจุบันดินเริ่มเสื่อมคุณภาพ เชน ขาดธาตุอาหาร 
มีสารเปนพิษเจือปน รวมทั้ง สภาพดินเค็ม สภาพดินเปนกรด สาเหตุเหลานี้ ทําใหผลผลิต
ทางดานเกษตรกรรมลดนอยลง การกระทําของมนุษยจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของดินโดยจะครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยและอิทธิพล
ของมนุษยที่เหนือกวาสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ การบริโภคและการใชประโยชนจากทรัพยากรดินมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จึงทําให
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษยเปนการทําลายทรัพยากรดินอีกปจจัยหนึ่ง ปจจัยอื่นที่
มีผลตอความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรดินคือการละเลยตอการบํารุงรักษา รวมทั้งการทิ้ง
ของเสียและสารพิษลงสูดิน บทบาทของทรัพยากรดินในการรองรับของเสียจึงเปลี่ยนแปลง
จนเกิดสภาวะดินเปนพิษ ดินที่เปนพิษเหลานี้ เมื่อถูกพัดพาไปสู แหลงน้ําจะสงผลใหแหลง
น้ํานั้นเกิดมลพิษทางน้ําได หากดินที่เปนพิษถูกพัดพาหรือฟุงกระจายไปในอากาศจะสงผล
ใหเกิดมลพิษทางอากาศได ซึ่งเปนสาเหตุใหมนุษยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตได 
 
2.1 ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรดิน 
 

ดิน หมายถึง วัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลก เกิดจากการแปรสภาพหรือสลายตัว
ของหินแรธาตุและอินทรียวัตถุผสมคลุกเคลากันตามธรรมชาติรวมสะสมกันเปนชั้นบางๆ 
เมื่อมีน้ําและอากาศที่เหมาะสมก็จะทําใหพืชเจริญเติบโตและยังชีพอยูไดดินเปนแหลงผลิต
ปจจัย 4 ที่จําเปนสําหรับมนุษย ไดแก อาหารเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 
ดินมีความสําคัญตอพืช เพราะเปนที่ยึดเกาะของรากพืช ใหอากาศแกรากพืชใชในการ
หายใจ ใหธาตุอาหารและน้ําแกพืชใชในการเจริญเติบโต (ภาพที่ 2.1) ดินยังเปรียบเสมือน
เครื่องกรองที่มีชีวิตที่ชวยกําจัดของเสีย ทั้งในรูปของแข็งและของเหลว เปนแหลง-อาศัย
ของจุลินทรียที่เปนประโยชนตอพืชซึ่งทําหนาที่เปลี่ยนสารประกอบตางๆ ใหไปอยูในรูปที่
พืชใชประโยชนไดนอกจากพันธุพืช (พันธุกรรมพืช) น้ํา (ฝน/ชลประทาน) ลม (ความชื้น 
กาซ) ไฟ (แสงแดด อุณหภูมิ) และความรูความสามารถในการจัดการของเกษตรกรแลว 
คุณภาพของดินยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการ
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เพาะปลูกพืช ดินจึงเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตเกษตรกร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
คุณภาพของดินเทากับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพราะถาดินดี จะใชปจจัยในการผลิต 
เชน ปุยธาตุอาหาร วัสดุบํารุงดินตางๆเพื่อการผลิตนอยลง ทําใหตนทุนต่ําและมีโอกาสที่
จะไดผลตอบแทนจากการใชที่ดินมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ดิน แหลงธาตุอาหาร อากาศ และน้ํา เพื่อการเจริญเติบโตของพืช  
ที่มา : ทัศนีย และประทีป (2554) 

 
ดินมีประโยชนมหาศาลตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กลาวคือ 1). ใชในการเกษตร

กรรม ดินเปนตนกําเนิดของการเกษตรกรรม เปนแหลงผลิตอาหารของมนุษย อาหารที่
มนุษยเราบริโภคทุกวันนี้มาจากการเกษตรกรรมถึง 90 เปอรเซ็นต 2). ใชในการเลี้ยงสัตว 
พืชและหญาที่ขึ้นอยูบนดินเปนแหลงอาหารสัตว ตลอดจนเปน แหลงที่อยูอาศัยของสัตว
บางชนิด เชน งู หนู แมลง นาก ฯลฯ 3). เปนแหลงที่อยูอาศัย พื้นดินเปนแหลงที่ตั้งของ
เมือง บานเรือน ทําใหเกิดวัฒนธรรม และอารยะธรรมของชุมชนตางๆ มากมายและ 4) 
เปนแหลงกักเก็บน้ํา ถาน้ําซึ่งอยูในรูปของความชื้นในดินมีอยูมากๆ ก็จะกลายเปนน้ําซึม
อยูในดิน คือน้ําใตดิน น้ําเหลานี้จะคอยๆ ซึมลงที่ต่ํา เชน แมน้ํา ลําคลอง ทําใหเรามีน้ําใช



37 
 บทท่ี 2  ทรัพยากรดิน 

ตลอดปนอกจากนี้แลวดินเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งยังคงตองใชที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรอันเปนอาชีพพื้นฐาน 
ดินเปนทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น  แตเมื่อใชไปนานๆ โดยขาดการบํารุงรักษาหรือใชไม
เหมาะสมกับสภาพของดินหรือขาดการจัดการที่ดี ก็เสื่อมโทรมลงได เมื่อดินเสื่อมโทรมลง
จะมีผลกระทบตอระบบการผลิตของประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320,696,888 ไร จากสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อ พ.ศ. 2556 ปรากฏวาประเทศไทยมีเนื้อที่
ถือครองทางการเกษตรอยู 149,236,231 ไร คิดเปนรอยละ 46.53 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
เปนเนื้อที่ปาไม 102,119,540 ไร คิดเปนรอยละ 31.84 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ เนื้อที่ที่
เหลือเปนเนื้อท่ีไมไดจําแนก มีจํานวน 69,341,116 ไร คิดเปนรอยละ 21.62 ของเนื้อที่ทั้ง
ประเทศดังตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 การใชท่ีดินของประเทศไทย พ.ศ.2556 จําแนกตามรายภาค 

หนวย : ไร 

ภูมิภาค 
เนือ้ที่ 

ทั้งหมด 
เนื้อที่ถือครอง 

ทาง
การเกษตร 

เนื้อที่ 
ปาไม 

เนื้อที่อื่น 
นอก 

ภาคการเกษตร 
รวมทั้งประเทศ 320,696,888 149,236,231 102,119,540 69,341,116 
ภาคเหนือ 106,027,680 32,489,678 56,283,599 17,254,403 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 105,533,963 63,847,741 15,813,932 25,872,290 
ภาคกลาง 64,938,253 31,130,407 18,971,661 14,836,185 
ภาคใต 44,196,992 21,768,407 11,050,348 11,378,236 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 
 

การใชที่ดินเพื่อประโยชนทางการเกษตรของไทย สวนใหญใชเพื่อทํานา รองลงมา
คือปลูกไมผลและไมยืนตน ทําไร โดยจําแนกออกเปนที่นาประมาณ 69,964,861ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 46.88 ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ที่ไมผลและไมยืนตนประมาณ 
34,915,273ไร หรือคิดเปนรอยละ 23.40 ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ที่พืชไร
ประมาณ 31,154,001ไร หรือคิดเปนรอยละ 20.88 ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ที่
เหลืออีกประมาณ 13,202,096 ไร หรืออีกประมาณรอยละ 8.85 ของเนื้อที่ถือครองทาง
การเกษตร ใชประโยชนทางดานเปนที่อยูอาศัย ที่สวนผักและไมดอก ที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
ที่รกราง และที่อ่ืนๆ ดังตารางท่ี 2.2 
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ตารางที่ 2.2 การใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรของประเทศไทย พ.ศ.2556  
จําแนกตามรายภาค 

หนวย : ไร 
การใชประโยชนที่ดิน  

ทางการเกษตร 
ภาค 
เหนือ 

ภาคะวันออก
เฉียงเหนือ 

ภาค 
กลาง 

ภาค 
ใต ทั้งประเทศ 

นาขาว 15,787,615 42,752,421 10,200,891 1,223,934 69,964,861 
พืชไร 10,196,289 11,940,928 9,006,395 10,389 31,154,001 
ไมผล/ไมยืนตน 4,045,517 4,315,585 7,394,041 19,160,130 34,915,273 
ผัก/ไมดอก/ไมประดับ 446,942 317,327 506,833 127,280 1,398,382 
การเกษตรอื่นๆ 2,013,314 4,521,479 4,022,248 1,246,673 11,803,714 

รวมเนื้อที่ 32,489,677 63,847,740 31,130,408 21,768,406 149,236,231 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 
 
2.2 สวนประกอบของดิน 
 

ดินในแตละพื้นที่จะมีสวนประกอบที่แตกตางกันโดยความแตกตางนี้จะมีมากขึ้น
หากมนุษยเขาไปเกี่ยวของและใชประโยชนจากดินในทุกลักษณะ  สวนประกอบของดินมี 
4 สวนใหญๆ คือ 

1) อนินทรียวัตถุ (แรธาตุ) เปนสวนที่ไดจากการผุพังสลายตัวของหินและแรเปน
แหลงธาตุอาหารพืชที่สําคัญที่สุด ดินสวนใหญที่ใชปลูกพืชในประเทศไทยมีอนินทรียวัตถุ
เปนสวนประกอบถึงรอยละ 97-99 ของน้ําหนักแหงของดิน 

2) อินทรียวัตถุ เปนสวนท่ีไดจากการเนาเปอยผุพังสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว
ที่ทับถมกันอยูในดิน อินทรียวัตถุมีปริมาณธาตุอาหารพืชอยูนอย แตมีความสําคัญในการ
ทําใหดินโปรง รวนซุย ระบายน้ําและถายเทอากาศไดดี ทั้งยังเปนแหลงพลังงานของ
จุลินทรียดิน ดินสวนใหญที่ใชเพาะปลูกพืชในประเทศไทยมีอินทรียวัตถุเพียงรอยละ 1-3 
ของน้ําหนักแหงของดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินสวนใหญมี
อินทรียวัตถุต่ํามาก (นอยกวารอยละ 1) จึงควรใหความสําคัญตอการเพิ่มอินทรียวัตถุใหแก
ดิน 

3) น้ําในดิน ทําหนาที่ชวยละลายธาตุอาหารพืชในดิน และจําเปนสําหรับใชในการ
เคล่ือนยายธาตุอาหารและสารประกอบตางๆ ในตนพืช 

4) อากาศในดิน ทําหนาที่ใหออกซิเจนแกรากพืชและจุลินทรียดินสําหรับใชในการ
หายใจ 
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2.3 ชนิดของดิน 
 

อนุภาคของดินจะรวมตัวกันเขาเกิดเปนเม็ดดิน อนุภาคเหลานี้จะมีขนาดไมเทากัน 
ขนาดเล็กที่สุด คืออนุภาคดินเหนียว อนุภาคขนาดกลางเรียกอนุภาคทรายแปง อนุภาค
ขนาดใหญเรียกวา อนุภาคทราย เนื้อดินจะมีอนุภาคทั้ง 3 กลุมนี้ผสมกันอยูในสัดสวนที่ไม
เทากันทําใหเกิดลักษณะของดิน 3 ชนิดใหญๆ คือ ดินเหนียว ดินทราย และดินรวน 

ดินเหนียว เปนดินที่เมื่อเปยกแลวมีความยืดหยุน อาจปนเปนกอนหรือคลึงเปนเสน
ยาวไดเหนียว เหนอะหนะ ติดมือ เปนดินที่มีการระบายน้ําและอากาศไมดี มีความสามารถ
ในการอุมน้ําไดดี มีความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชไดสูง หรือ
คอนขางสูง เปนดินที่มีกอนเนื้อละเอียด เพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยูมาก เหมาะที่
จะใชทํานาปลูกขาวเพราะเก็บน้ําไดนาน 

ดินทราย เปนดินที่มีการระบายน้ําและอากาศดีมาก มีความสามารถในการอุมน้ํา
ต่ํา มีความอุดม สมบูรณต่ํา เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีนอย พืชที่
ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งอาหารและน้ําเปนดินที่มีเนื้อดินทรายเพราะมีปริมาณอนุภาค
ทรายมาก 

ดินรวน เปนดินที่มีเนื้อดินคอนขางละเอียดนุมมือ ยืดหยุนไดบาง มีการระบายน้ํา
ไดดีปานกลาง จัดเปนเนื้อดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก ในธรรมชาติมักไมคอยพบ 
แตจะพบดินที่มีเนื้อดินใกลเคียงกันมากกวา ดินรวนมีลักษณะโครงสรางที่ดีของดิน ไดแก 
สภาพท่ีเม็ดดินเกาะกันเปนกอนเล็กๆ อยูรวมกันอยางหลวมๆ ตลอดชั้นของหนาดิน 
 
2.4  ดินท่ีมีปญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม 

ของประเทศไทย 
 

ดินที่มีปญหา หมายถึง ดินซึ่งมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ไม
เหมาะสมหรือไมคอยเหมาะสมที่จะนํามาใชในการปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ และตองมีการ
จัดการดินเปนกรณีพิเศษกวาดินทั่วไปจึงจะสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูกและใหผล
ผลิตดีเทาที่ควรดินที่มีปญหาสวนใหญเกิดขึ้นตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากปจจัยที่ให
กําเนิดดินซึ่งประกอบดวยวัตถุตนกําเนิดดิน สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติที่
ขึ้นปกคลุม และระยะเวลาที่เกิดดิน แตอยางไรก็ตามดินที่มีปญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้
อาจจะมีเนื้อที่และขอจํากัดในการใชประโยชนรุนแรงเพิ่มขึ้น หากสภาพธรรมชาติตางๆ 
ถูกทําใหเปลี่ยนแปลงหรือทําใหเสียสมดุลโดยการกระทําของมนุษย เชนการแพรกระจาย
ของดินเค็มอันเนื่องมาจากการทําลายปาไม หรือการพัฒนาแหลงน้ําในบริเวณที่มีเกลือ
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สะสมอยูสูง ทําใหน้ําใตดินซึ่งมีความเค็มมีระดับสูงขึ้น และพาเอาเกลือที่ละลายน้ําได
ขึ้นมาสูผิวดิน การใชที่ดินในที่ลาดชันโดยไมนํามาตรการอนุรักษดินและน้ํามาใช ก็
กอใหเกิดการชะลางพังทลายรุนแรง จนเกิดเปนรองน้ําขนาดใหญและไมสามารถใชในการ
เพาะปลูกไดดินที่มีปญหาในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ 260.86 ลานไร หรือคิดเปน
รอยละ 81.34 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559) ซึ่งมีอยูดวยกัน 7 ชนิด คือ 
ดินเค็ม มีประมาณ 4.51 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 1.41 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ดินทราย 
มีประมาณ 12.77 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 3.98ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ดินเปรี้ยวจัด มี
ประมาณ 5.51 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 1.72 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ดินอินทรีย มี
ประมาณ 0.27 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 0.08 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ดินตื้น มีประมาณ 
43.37ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 13.52 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน
หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง มีประมาณ 96.01 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 29.94 ของ
เนื้อที่ทั้งประเทศ และดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรด มีประมาณ 98.43ลานไร หรือคิดเปนรอย
ละ 30.69 ของเนื้อท่ีทั้งประเทศดังแสดงใน ตารางท่ี 2.3 

 
ตารางที่ 2.3 ดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมของประเทศไทย 

หนวย : ลานไร 

ชนิดของดินที่มีปญหา เนื้อที่ รอยละของเนื้อที่ทั้ง
ประเทศ 

1. ดินเปร้ียวจัด 5.51 1.72 
2. ดินอินทรีย 0.27 0.08 
3. ดินเค็ม 4.51 1.41 
4. ดินทราย 12.77 3.98 
5. ดินตื้น 43.37 13.52 
6. ดินบนพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง 96.01 29.94 
7. ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรด 98.43 30.69 

รวม 260.86 81.34 
ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2559) 

 
1. ดินเปรี้ยวจัด 

ดินเปรี้ยวจัด เปนดินที่มีสภาพความเปนกรดสูงมาก เนื่องจากอาจจะมี กําลังมี 
หรือไดเคยมีกรดกํามะถันซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการเกิดดินชนิดนี้อยูใน หนาตัดของดิน 
และปริมาณของกรดกํามะถันที่เกิดขึ้นนั้นมีมากพอที่จะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
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สมบัติของดินและการเจริญเติบโตของพืชในบริเวณนั้นการเกิดดินเปรี้ยวจัดเปนผลสืบ
เนื่องมาจากกระบวนการกําเนิดของดินซึ่งเกี่ยว ของกับตะกอนน้ําทะเลหรือตะกอนน้ํา
กรอย ทําใหเกิดการสะสมสารประกอบกํามะถันขึ้นในดิน ซึ่งเมื่อดินแหงสารประกอบ
กํามะถันเหลานี้จะแปรสภาพทําใหเกิดกรดกํามะถันขึ้น ในดิน ทําใหดินเปนกรดสูงมากจน
มีผลกระทบตอพืชที่ปลูก โดยทั่วไปจะมีคาความเปนกรดเปนดางหรือพีเอช (pH) ต่ํากวา 
4.0 และมักจะพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซต (jarosite) ในชั้นดินลางแบงได
เปน 3 ประเภท ตามระดับความลึกของจุดประสีเหลืองฟางขาวที่พบ ไดแก 1). ดินเปรี้ยว
จัดระดับตื้น พบจาโรไซตภายใน 50 ซม.จากผิวดิน 2). ดินเปรี้ยวจัด ระดับลึกปานกลาง 
พบจาโรไซตภายในชวง 50-100 ซม.จากผิวดินและ 3). ดินเปรี้ยวจัดระดับลึก พบจาโรไซต
ทีร่ะดับความลึกมากกวา 100 ซม. จากผิวดิน การที่ดินมีความเปนกรดสูงเกินไปทําใหเกิด
การขาดแคลนธาตุอาหารที่สําคัญตอการเจริญเติบ โตของพืช เชน ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส นอกจากนี้สภาพท่ีเปนกรดสูงยังทําใหธาตุเหล็กและอะลูมินัมละลายออกมาอยู
ใน ดินมากจนถึงระดับที่เปนพิษตอพืชที่ปลูกการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด มีหลายวิธี สําหรับ
ดินที่มีปฏิกิริยาของดินเปนกรดไมรุนแรง อาจใชวิธีการทําใหกรดเจือจางลง โดยการใชน้ํา
ชะลางความเปนกรดในดิน หรือการขังน้ําไวนานๆ แลวระบายออกกอนปลูกพืช รวมกับ
การเลือกพันธุพืชท่ีทนตอดินกรด สําหรับการจัดการดินที่มีปฏิกิริยาของดินเปนกรดรุนแรง
มาก จะใชวิธีการใสวัสดุปูน เชน ปูนมารล ปูนขาว หินปูนบด หินปูนฝุน ผสมคลุกเคลากับ
หนาดินในอัตราที่เหมาะสมตามความตองการปูนของดิน เพื่อชวยลดความเปนกรดในดิน 
หรือใชปูนควบคูไปกับการใชน้ําชะลางและควบคุมระดับน้ําใตดิน ซึ่งเปนวิธีการที่สมบูรณ
ที่สุดและใชไดผลมากในพื้นท่ีซึ่งดินเปนกรด รุนแรงมากและถูกปลอยทิ้งรางเปนเวลานาน 

2. ดินอินทรีย 
ดินอินทรีย หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา“ดินพรุ”หมายถึง ดินที่เกิดจากการสะสม

เศษซากอินทรีย ที่เกิดจากการสลายตัวเนาเปอยของพืชพรรณไมตามธรรมชาติที่ขึ้นอยูใน
แอง ท่ีลุมต่ํามีน้ําแชขังเปนเวลานาน จนเกิดการสะสมเปนชั้นดินอินทรียที่หนากวา 40 ซม. 
ดินอินทรียที่พบในประเทศไทย สวนใหญมักจะเกี่ยวของกับ พื้นที่ที่เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝงทะเลท่ีเคยมีน้ําขึ้นลงทวมถึง จนเกิดเปนแองต่ําปดที่น้ําทะเลไม
สามารถเขาถึงไดอีกเนื่องจากมีสันทราย ปดกั้นไว ตอมานานวันเขาน้ําทะเลที่แชขังอยูจึง
คอยๆ จืดลงและมีพืชพวกหญาหรือกกงอกขึ้นมา เมื่อพืชเหลานี้ตายทับถมกันจนพื้นที่ตื้น
เขินขึ้น ตนไมเล็กใหญจึงขึ้นมาแทนที่ เกิดเปนปาชนิดที่เรียกวา “ปาพรุ” ตอมาตนไมใหญ
นอยลมตายลงตามอายุทับถมลงในแองน้ําขังที่อัตรา การยอยสลายของเศษซากพืชเกิดขึ้น
ไดอยางชาๆ จึงเกิดการทับของถมอินทรียสารเกิดเปนชั้นดินอินทรียท่ีหนาขึ้นเรื่อยๆ 
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ลักษณะของดินอินทรีย สีดินเปนสีน้ําตาลแดงเขม หรือน้ําตาลแดงคล้ํา 
องคประกอบของดินสวนใหญเปนอินทรียวัตถุทั้งที่ยอยสลายแลวและบางสวนที่ ยังคง
สภาพเปนเศษชิ้นสวนของพืช เชน กิ่ง กาน ลําตน หรือราก ที่มีการสะสมเปนชั้นหนา
มากกวา 40 ซม.ขึ้นไป ดินตอนลางถัดจากชั้นดินอินทรียลงไปจะเปนดินเลนสีเทาปนน้ํา
เงินซึ่งเปน ตะกอนน้ําทะเล ซึ่งบางแหงอาจมีการสะสมสารประกอบกํามะถันที่จะเกิดเปน
ดินเปร้ียวจัดเมื่อมี การระบายน้ําออกจากพื้นที่จนดินอยูในสภาพท่ีแหงดวย 

ปญหาของดินอินทรีย เปนดินที่มีชิ้นสวนของพืชเปนองค ประกอบมาก พื้นที่
มักจะมีน้ําขัง หากระบายน้ําออกจนแหง ดินจะยุบตัวมาก มนี้ําหนักเบา ติดไฟงาย และตน
พืชท่ีปลูกไมสามารถตั้งตรงอยูได นอกจากนี้ในบริเวณที่มีดินที่มีศักยภาพเปนดินเปรี้ยวจัด
อยูตอนลาง หลังจากมีการระบายน้ําออก ดินจะกลายเปนดินกรดจัดรุนแรงดวย 

การปรับปรุงแกไข เลือกพื้นที่ที่มีแหลงน้ําจืดบริเวณขอบพรุ และมีชั้นวัสดุ
อินทรียหนานอยกวา 100 ซม.จากผิวดินมีแนวปองกันน้ําทวมรวมกับคลองระบายน้ํา และ
คลองสงน้ําในระบบที่สามารถปองกันอันตรายจากน้ําทวมได เพื่อใชปลูกขาว โดยเลือก
ปลูกขาวพันธุพื้นเมือง หรือพันธุที่ทนตอสภาพความเปนกรดของดินในบริเวณที่ปลูกพืชไร 
ควรมีแนวปองกันน้ําทวม และคูระบายน้ํา มีการควบคุมระดับใตดินใหคงที่ เพื่อปองกัน
การเกิดกรดของดินเพิ่มขึ้น หากดินเปนกรดจัดมาก ปรับสภาพความเปนกรดในดิน และ
เพิ่มความเปนประโยชนของธาตุอาหาร โดยไถคลุกเคลาวัสดุปูน หินปูนฝุนอัตรา 2.5-3.0 
ตัน/ไร ใหท่ัวบนสันรอง และหวานในรองคูน้ํา (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559) 

3. ดินเค็ม 
ดินเค็มเปนดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยูในสารละลายดินมากเกินไปจนมี

ผลกระทบตอการ เจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เนื่องจากทําใหพืชเกิดอาการขาดน้ํา 
และมีการสะสมไอออนที่เปนพิษในพืชมากเกินไป นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความไมสมดุล
ของธาตุอาหารพืชดวย ดินเค็มที่พบในประเทศไทย สามารถจําแนกตามลักษณะการเกิด
และสัณฐานภูมิประเทศ ได 2 ประเภท คือ 

1. ดินเค็มชายฝงทะเล มักพบบริเวณตาม แนวชายฝงทะเลซึ่งยังคงมีน้ําทวมถึง 
หรือเคยเปนพื้นท่ีๆ มีน้ําทะเลทวมมากอน โดยพบมากที่สุดตามแนวฝงชายทะเลในภาคใต 
เกิดจากการไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ําทะเลและทําใหเกิดการสะสมเกลือใน ดิน 

2. ดินเค็มบก พบบริเวณในแองที่ลุมหรือตามเชิงเนินที่เปนพื้นที่ตอเนื่อง
ระหวางสภาพ พื้นที่แบบลูกคลื่น โดยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชนที่บริเวณ
ขอบเขตแองโคราช หรือท่ีแองสกลนคร และพบบางในภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรี 
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ปญหาของดินเค็ม ปลูกพืชไมไดผลหรือผลผลิตลด ลงและมีคุณภาพต่ํา 
เนื่องจากมีปริมาณเกลือที่ละลายไดในน้ํามากเกินไปจนเปนอันตรายตอพืช พืชเกิดอาการ
ขาดน้ําและไดรับพิษจากธาตุที่เปนสวนประกอบของเกลือท่ีละลายออกมา 

การปรับปรุงแกไข 
1. การจัดการดินเค็มชายทะเล อาจทําได 2 ลักษณะ ใหญ คือ การ

จัดการใหเหมาะกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู เชน การปลูกปาชายเลน การทํานาเกลือ หรือ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการดัดแปลงสภาพธรรมชาติ เชน การสรางเขื่อนปดกั้นน้ําทะเล 
เพื่อพัฒนาใหเปนพื้นท่ีปลูกถาวร และการยกเปนรองสวนเพื่อปลูกไมทนเค็ม เปนตน 

2. การจัดการดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใชเทคโนโลยี
พื้นบาน เชน การใชพืชทนเค็ม การไถกลบพืชปุยสด ปุยอินทรีย หรือใสวัสดุปรับปรุงดิน 
เชน แกลบ เพื่อปรับปรุงโครงสรางดิน และความอุดมสมบูรณของดิน หรือการปลูกขาว
โดยใชตนกลาที่อายุมากกวาปกติ และปกดําดวยจํานวนตนมากกวาปกติ ในขณะเดียวกัน 
ก็ตองระมัดระวังในการทํากิจกรรมบางอยางที่จะมีผลกระทบตอการที่จะทําให เกลือ
แพรกระจายไปยังบริเวณอื่นได เชน การทําเหมืองเกลือขนาดใหญ การตัดไมทําลายปา 
หรือการสรางอางเก็บน้ําในพื้นท่ีที่มีแหลงสะสมเกลือ 

4. ดินคอนขางเปนทราย 
ดินคอนขางเปนทราย หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายหรือ

เปนดินทรายละเอียดปนดินรวน เกิดเปนชัน้หนามากกวา 50 เซนติเมตร ทําใหมีการอุมน้ํา
ต่ํา แรธาตุอาหารพืชตามธรรมชาติต่ํา การดูดยึดปุยหรือธาตุอาหารต่ํา และมีโครงสรางไม
คอยดีแนนทึบไดงาย พืชจะขาดน้ําและธาตุอาหาร แคระแกรนไมเจริญเติบโต ใหผลผลิต
ต่ํา แบงเปน 3 ประเภทยอย คือ 

4.1 ดินคอนขางเปนทรายท่ีมีการระบายน้ําเลว ไดแกกลุมชุดดินน้ํากระจาย ชุด
ดินสีทน ชุดดินสันทราย ชุดดินชัยภูมิ เปนดินที่พบในบริเวณที่ราบต่ํา หรือที่ราบระหวาง
เนินดินหรือหุบเขา มีการระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทราย
ปนดินรวนตลอด พื้นที่สวนใหญใชทํานาไดผลผลิตขาวต่ํา บางแหงเปนปาหรือปลูกไมยืน
ตนแตจะมีปญหาน้ําแชขังในชวงฤดูฝน 

4.2 ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวและมีชั้นดานแข็ง 
ไดแก กลุมชุดดินวิเชียรบุรี ชุดดินมะขาม เปนดินที่พบตามบริเวณตะพักลําน้ําระดับต่ําถึง
ระดับกลางที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํามานาน มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ 
การระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินตอนบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนทรายหรือดินเหนียวที่มีโครงสรางแนนทึบบางแหงมีศิลาแลงปะปนอยูดวย ถามี
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ฝนตกลงมาดินจะมีน้ําขัง แตถาฝนท้ิงชวงจะขาดน้ํา พื้นท่ีสวนใหญเปนที่ทิ้งรางหรือเปนปา
ละเมาะเล็กๆ มีเปนสวนนอยท่ีใชทํานาแตมักใหผลผลิตต่ํา 

4.3 ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําดี ไดแกกลุมชุดดินนาคู ชุดดินบอ
ไทย ชุดดินทับเสลา ชุดดินคอหงส ชุดดินนาทวี ชุดดินสะเดา ชุดดินทุงหวา ชุดดินสันปา
ตอง ชดุดินชุมพวง ชุดดินเขาพลอง ชุดดินหุบกระพง ชุดดินยางตลาด ชุดดินกําบง เปนดิน
ที่พบในบริเวณพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดไปจนถึงที่ลาดเชิงเขา เกิดจากการทับถมของตะกอน
ลําน้ําเปนระยะเวลาสั้นๆ หรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ มีการระบายน้ํา
คอนขางดีถึงดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือเปนดินทรายปนดินรวนตลอด หรือมีกรวด
หรือเศษหินปนในดินลาง สวนใหญใชปลูกพืชไร ไดแก มันสําปะหลัง ออย ปอ ขาวโพด แต
ใหผลผลิตต่ํา บางแหงเปนปาเต็งรัง ปาละเมาะ หรือทุงหญาธรรมชาติ ในภาคใตใชปลูก
ยางพารา ไมผล มะพราว และปาลมน้ํามัน (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559) 

5. ดินทรายจัด 
ดินทรายจัด เปนดินที่มีเนื้อดินบนเปนดินทราย หรือดินทรายปนรวน มีอนุภาค

ขนาดทรายเปนองคประกอบมากกวารอยละ 85 มี ความหนามากกวา 50 เซนติเมตรดินมี
การระบายน้ําดีจนถึงดีเกินไป ไมอุมน้ํา ทําใหดินเก็บน้ําไวไมอยู และเกิดการกรอนไดงาย 
มักเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินที่เปนตะกอนเนื้อหยาบ หรือตะกอนทรายชายฝงทะเล พบได
ทั้งในพื้นที่ลุมและพื้นที่ดอนดินทรายในพื้นที่ดอน พบตามบริเวณ หาดทราย สันทราย
ชายทะเล หรือบริเวณพื้นที่ลาดถึงที่ลาดเชิงเขา เนื้อดินเปนทรายตลอด มีการระบายน้ําดี
มากจนถึงดีมากเกินไป ดินไมอุมน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายไดงายเนื่องจากอนุภาคดิน
มีการเกาะตัวกันนอยมาก สวนใหญใชปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง สับปะรดดินทรายใน
พื้นที่ลุม มักพบตามที่ ลุมระหวางสันหาด หรือเนินทรายชายฝงทะเล หรือบริเวณที่ราบที่
อยูใกลภูเขาหินทราย ดินมีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ทําใหดินแฉะหรือมีน้ําขัง
เปนระยะเวลาสั้นๆ ได หลังจากที่มีฝนตกหนัก บางแหงใชทํานา บางแหงใชปลูกพืชไร เชน 
ออย และปอ บางแหงเปนท่ีทิ้งราง หรือเปนทุงหญาธรรมชาติ 

นอกจากนี้ในบางพื้นที่ บริเวณหาดทรายเกา หรือบริเวณสันทรายชายทะเล 
โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกและภาคใต อาจพบดินทรายที่มีชั้นดินดานอินทรีย ซึ่งเปน
ดินทรายท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวคือ ชวงชั้นดินตอนบนจะเปนทรายสีขาว แตเมื่อขุดลึกลงมา
จะพบชั้นทรายสีน้ําตาลปนแดงที่เกิดจากการจับตัวกันของสาร ประกอบพวกเหล็กและ
อินทรียวัตถุอัดแนนเปนชั้นดานในตอนลาง ซึ่งในชวงฤดูแลงชั้นดานในดินนี้จะแหงแข็งมาก
จนรากพืชไมอาจชอนไชผานไปได สวนในฤดูฝนดินจะเปยกแฉะ สวนใหญยังเปนพื้นที่ปา
เสม็ด ปาชายหาด ปาละเมาะ หรือบางแหงใชปลูกมะพราว มะมวงหิมพานต 
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ปญหาดินทราย ดินระบายน้ําดีเกินไปอุมน้ําไดนอย มีความสามารถในการจับ
หรือแลกเปลี่ยนประจุธาตุอาหารต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํามาก มีธาตุอาหารนอย เกิดการ
ชะลางพังทลายไดงาย 

การปรับปรุงแกไข ปรับปรุงบํารุงดินดินและเพิ่มความ อุดมสมบูรณของดิน 
โดยการใชปุยเคมี และปุยอินทรีย เชนปุยหมัก ปุยคอก หรือปลูกพชืปุยสดแลวไถกลบ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดิน และปริมาณธาตุอาหารใหเพียงพอแกความตองการ
ของพืช และควรจะตองมีระบบการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม 

6. ดินตื้น 
ดินตื้น เปนดินที่มีชั้นลูกรัง กอนกรวด เศษหิน ปะปนอยูในเนื้อดิน หรือมีชั้น

หินปูนมารล หรือพบชั้นหินพื้น อยูตื้นกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณ
ชิ้นสวนหยาบ กรวด หรือลูกรังปนอยู มากกวารอยละ 35 ทําใหมีปริมาตรของดินนอย ดิน
จึงอุมน้ําไดนอย มักขาดแคลนน้ําในฤดูฝนทิ้งชวง สงผลใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตไดดี 
และใหผลผลิตต่ําแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

1) ดินตื้นที่มีการระบายน้ําเลว พบในบริเวณที่ราบต่ําที่มีน้ําขังในชวงฤดูฝน 
แสดงว าดินมีการระบายน้ํ าคอนข าง เลว ขุดลงไปจากผิวดินที่ ระดับความลึก  
25-50 เซนติเมตร มีกรวดหรือลูกรังปนอยูในเนื้อดินมากกวา 35 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร 
ถาขุดลึกลงมาถัดไปจะเปนชั้นดินที่มีศิลาแลงออนปนทับอยูบนชั้นหินผ ุ

2) ดินตื้นปนลูกรังหรือกรวดที่มีการระบายน้ําดี พบตามพื้นที่ลอนลาดหรือเนิน
เขา ตั้ งแตบริ เวณผิวดินลงไปมีลูกรั งหรือหินกรวดมนปะปนอยู ในดินมากกวา  
35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร และดินประเภทนี้บางแหงก็มีกอนลูกรังหรือศิลาแดงโผล
กระจัดกระจายท่ัวไปท่ี บริเวณผิวดิน 

3) ดินตื้นปนหินมีการระบายน้ําดี พบตามพื้นที่ ลอนลาดหรือบริเวณเนินภูเขา 
ดินประเภทนี้เมื่อขุดลงไปที่ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร จะพบเศษหินแตกชิ้น
นอยใหญปะปนอยูในเนื้อดินมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร บางแหงพบหินผุหรือหิน
แข็งปะปนอยูกับเศษหิน บางแหงมีกอนหินและหินโผลกระจัดกระจายทั่วไปตามหนาดิน 

4) ดินตื้นปนปูนมารล พบตามพื้นที่ลาดถึงพื้นที่ลอนลาด หรือบริเวณที่ลาดเชิง
เขา เมื่อขุดลงไปในระดับความลึกที่ 20-50 เซนติเมตร จะพบสารประกอบจําพวก
แคลเซียมหรือแมกนิเซียมคารบอเนตปนอยู ทําใหดินประเภทนี้จัดวาเปนดินที่มีความอุดม
สมบูรณสูง แตมีขอเสียคือมีปฏิกิริยาเปนดาง เปนขอจํากัดตอพืชบางชนิดที่ไวตอความเปน
ดาง เชน สัปปะรด 

การเกิดดินตื้น เกิดมาจากวัตถุกําเนิดดิน เชน หินดินดานเชิงเขาหรือเศษหินเชิง
เขา ที่สวนใหญเปนพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ คือหินทราย หินกรวดมน แตกกระจัด
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กระจาย รวงหลนออกมาทับทมเกะกะอยูบริเวณเชิงเขา หรือเปนผลจากกระบวนการทาง
ดินที่ทําใหเกิดการสะสมปูนมารลหรือศิลาแลงในดิน 

ปญหาดินตื้น ดินตื้นนั้นเปนดินที่ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกเพราะ มีปริมาณ
ชิ้นสวนหยาบปนอยูในดินมากทําใหมีเนื้อดินนอย มีธาตุอาหารนอย ไมอุมน้ํา ชั้นลางของ
ดินชนิดนี้จะแนนทึบรากพืชชอนไชไปไดยาก พืชไมสามารถเจริญเติบโตไดอยางปกติ 

การปรับปรุงแกไข การจัดการดินในพื้นที่ เหลานี้จะ ตองกระทําอยาง
ระมัดระวัง ควรเลือกทําการเกษตรในพื้นที่ที่มีหนาดินหนามากกวา 25 ซม. และไมมีกอน
กรวดหรือลูกรังกระจัดกระจายอยูที่ผิวดินมาก ปรับปรุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด 
รวมกับการปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือขุดหลุมปลูกไมผล
ขนาด 75x75x75 ซม. หรือถึงชั้นหินพื้น และปรับปรุงหลุมปลูกดวยหนาดินที่ไมมีกอน
กรวดหรือลูกรังรวมกับปุยหมัก หรือปุยคอก ใชปุยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก รวมกับปุย
อินทรียหรือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559) 

7. ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน 
เปนดินบนพื้นที่ภูเขา รวมถึงที่ลาดเชิงเขาและที่ราบหุบเขาที่มีขนาดพื้นที่เล็ก

มากไมสามารถกันแยกขอบเขตออกบนแผนที่มาตราสวน 1:50,000 ได โดยทั่วไปมีความ
ลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ลักษณะดินผันแปรไปตามชนิดของหิน มีทั้งที่เปนดินตื้น
และดินลึก บางแหงมีหินโผลมาก ลักษณะดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย งายตอการเกิด
ดินถลม งายตอการเกิดน้ําปาไหลหลากเมื่อฝนตกหนัก ยากตอการไถพรวน เปนอันตราย
ตอการทํางานของคนสัตวและเครื่องจักร ควรหลีกเลี่ยงทําการเกษตรกรรมในพื้นที่นี้ แต
สมควรกันไวเปนพื้นท่ีปาเพื่อรักษาแหลงตนน้ําลําธาร หากมีความจําเปนจะตองใชปลูกพืช
ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และเลือกชนิดพืชที่จะปลูกใหเหมาะสม เชน ควรปลูก
พวกไมยืนตนหรือไมผลที่มีการไถพรวนดินนอยที่สุด และควรปลูกพืชคลุมดินระหวางแถว
พืชเพ่ือปกปองไมใหดินถูกชะลางไปโดยงายเมื่อมีฝนตกลงมา 
 

2.5 สาเหตุและผลกระทบของทรัพยากรดิน 
 

ดินสวนใหญถูกทําลายใหสูญเสียความอุดมสมบูรณหรือตัวเนื้อดินไป เนื่องจากการ
กระทําของมนุษยและการสูญเสียตามธรรมชาติ ทําใหเราไมสามารถใชประโยชนจากดินได
อยางเต็มประสิทธิภาพ การสูญเสียความอุดมสมบูรณของดินเกิดจาก 

1. การกัดเซาะดิน อาจแบงไดเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ 
1.1 การกัดเซาะโดยธรรมชาติ หมายถึง การกัดเซาะซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

โดยการกระทําของน้ํา ลม แรงดึงดูดของโลก และน้ําแข็ง เชนการชะลาง แผนดินเลื่อน 
การไหลของธาร น้ํา คลื่น เปนตน 
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1.2 การกัดเซาะที่มีตัวเรง หมายถึง การกัดเซาะที่มนุษยหรือสัตวเลี้ยงเขามา
ชวยเรงใหมีการพังทลายเพิ่มขึ้น จากธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนประจําอยูแลว เชน การตัด
ตนไมทําลายปา การทําการเพาะปลูกอยางขาดหลักวิชา ทําใหดินไมมีสิ่งปกคลุม จึงทําให
น้ํา ลม ซึ่งเปนตัวการ กัดเซาะที่สําคัญพัดพาอนุภาคดินสูญหายไป 

2. การเพาะปลูกและเตรียมดินอยางไมถูกวิธี จะกอใหเกิดความเสียหายกับดิน
ไดมาก เชน การปลูกพืชบางชนิดจะทําใหดินเสื่อมเร็ว การเผาปาไมหรือตอขาวในนา จะ
ทําใหฮิวมัสในดินเส่ือม สลายเกิดผลเสียกับดินมาก 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากรดินในประเทศไทยม ี2 อยาง คือ ปญหาตามธรรมชาติ 
และปญหาที่เกิดจากการกระทําของมนุษยปญหาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไดแกการชะลาง
ของแรธาตุในดิน และสึกกรอนพังทลายของดินปญหาที่เกิดจาการกระทําของมนุษยไดแก
การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ําซากการปลูกพืชโดยไมบํารุงดินการทําลายปาเพื่อการเกษตร
และการเผาปาหรือไรนาเปนตน (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559) 
 
2.6 ดินด ี
 

ดินดี หมายถึง ดินความสามารถในการใหผลผลิตจากดินไดดี คือ คุณภาพของดิน
ในการปลูกพืชตองดี ซึ่งตองพิจารณาท้ัง 4 องคประกอบ ดังนี้ 

1) ความอุดมสมบูรณของดิน หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารในดินที่เปนประโยชน
ตอพืช ถามีเพียงพอ เรียกวา ดินมีความอุดมสมบูรณสูงแตถาขาดแคลน เรียกวา ดินมี
ความอุดมสมบูรณต่ํา ควรปรับปรุงใหดีขึ้นโดยการใชปุยเคมี เพราะประหยัดคาใชจาย 

2) สมบัติทางกายภาพของดิน ไดแก ความโปรงรวนซุย ความแข็งและแนนทึบ
ของดินฯลฯ ซึ่งมีผลตอการถายเทอากาศ การระบายน้ําของดินการเจริญเติบโตของรากพืช 
ตลอดจนการดูดน้ําและธาตุอาหาร 

ดินที่มีความอุดมสมบูรณสูงถาสมบัติทางกายภาพของดินไมดี รากพืชจะไม
เจริญเติบโต ดูดน้ําและธาตุอาหารไดไมเต็มที่ ยอมเปนอุปสรรคตอการใชปุยอยางมี
ประสิทธิภาพ ปุยท่ีเหลือจะถูกชะลางไหลลงสูแมน้ําลําคลอง สูญเสียไปโดยเปลาประโยชน
และสรางปญหาสิ่งแวดลอมติดตามมาการแกไขสมบัติทางกายภาพของดินทําไดโดยใชวัสดุ
ปรับปรุงดินเชน ไถกลบเศษซากพืชลงไปในดิน ใสปุยอินทรีย หรือใชปุยพืชสดการใชปุย
อยางมีประสิทธิภาพจึงตองปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินใหดีเสียกอน พืชจึงจะ
ตอบสนองตอการใชปุยเคมีไดดีขึ้น 

3) สมบัติทางเคมีของดิน เชน ความเปนกรด-ดาง ความเค็มของดินหรือสารพิษ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในดิน ฯลฯ ถาสมบัติเหลานี้ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพืช 
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ยอมเปนอุปสรรคตอการดูดน้ําและธาตุอาหารของรากพืช ประสิทธิภาพของการใชปุยเคมี
จึงขึ้นอยูกับสมบัติทางเคมีของดินดวยตัวอยางของการแกไขสมบัติทางเคมีของดิน ถาดิน
เปนกรดรุนแรงใหใชวัสดุจําพวกปูน เชน ปูนมารล หินปูน ปูนโดโลไมต ปูนขาว ฯลฯ ถา
เปนดินเค็ม มีเกลืออยูมาก ใหลางเกลือดวยน้ํา เพื่อเอาความเค็มออกไปกอนพืชจึงจะ
เจริญเติบโตไดเปนปรกติ 

ดินที่มีทั้งความอุดมสมบูรณสูงและสมบัติทางกายภาพดี แตถาสมบัติทางเคมีไม
เหมาะสม ดินนั้นก็ยังคงถูกจัดอยูในประเภท “ดินเลว” หรือดินท่ีมีผลิตภาพต่ํา 

4) สมบัติทางชีวภาพของดิน เปนสมบัติของดินที่ประกอบดวยสิ่ง-มีชีวิตที่เปน
ประโยชน ครอบคลุมตั้งแตสัตวที่มีขนาดเล็กไปถึงจุลินทรียที่หลากหลาย จุลินทรียบาง
ชนิดจะตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศใหกับดิน และชวยยอยสลายปลดปลอยธาตุอาหาร
จากอินทรียวัตถุ และละลายสารประกอบบางชนิดในดินใหมาอยูในรูปที่พืชนําไปใชได 
ตัวอยางเชน พืชตระกูลถั่วจะเจริญเติบโตดีเมื่อมีจุลินทรียพวกไรโซเบียมชวยจับไนโตรเจน
จากอากาศใหมาอยูในรูปที่พืชใชประโยชนได หรือจุลินทรียจําพวกไมคอรไรซาชวยทําให
ฟอสฟอรัสในหินฟอสเฟตละลายออกมาใหพืชนําไปใชไดดีขึ้น เปนตน 

ดินที่มีผลิตภาพสูง หรือ “ดินดี” ตองมีทั้ง 4 องคประกอบดังกลาวที่เหมาะสม ซึ่ง
แตละองคประกอบมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช ถึงแมวา
การใสปุยเคมีทําใหดินอุดมสมสมบูรณต่ํากลายเปนดินอุดมสมบูรณสูงได แตเปลี่ยนดินเลว
ใหเปนดินดีไมได ถาสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินนั้น ไมไดรับการแกไขให
เหมาะสมเสียกอน ดังนั้น ดินที่มีความอุดมสมบูรณสูงจึงไมจําเปนตองเปนดินดีเสมอไปถา
ดินนั้นมีองคประกอบกอบอื่นๆ ไมเหมาะสม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2559) แต
ดินดีตองเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง เชนดินหลายแหงในทวีปอาฟริกามีธาตุอาหารพืช
ในดินมากแตขาดน้ํา ขาดการชลประทาน ก็ไมสามารถกอใหเกิดผลผลิตได อยางนี้ก็ไม
เรียกวาดินมีผลิตภาพสูงและไมเรียกวาดินดี  
 
สรุป 
 

ดินเปนเทหวัตถุธรรมชาติที่มีความสําคัญทั้งพืช สัตว และมนุษย เพราะวามนุษย
ตองการไดรับผลผลิตจากการปลูกพืช ถาดินดีผลผลิตก็จะไดสูง ปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ทรัพยากรดินในประเทศไทยมี 2 อยาง คือ ปญหาตามธรรมชาติ และปญหาที่เกิดจากการ
กระทําของมนุษย ปญหาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไดแก การชะลางของแรธาตุในดิน และสึก
กรอนพังทลายของดิน ปญหาที่เกิดจาการกระทําของมนุษย ไดแก การปลูกพืชชนิด
เดียวกันซ้ําซาก การปลูกพืชโดยไมบํารุงดิน การทําลายปาเพื่อการเกษตร และการเผาปา
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หรือไรนาดินในประเทศไทยนั้นสวนใหญเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําเปนพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมปานกลางถึงคอนขางต่ํา สําหรับการเพาะปลูกพืช ซึ่งดินที่มีปญหาในประเทศ
ไทยจําแนกเปนดินเค็มจัด ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด ดินอินทรียหรือดินพรุ ดินตื้น และดิน
ที่อยูบนพื้นที่สูงชันปญหาการใชที่ดินคือ การใชที่ดินไมถูกตองตามสมรรถนะของดินและ
สภาพแวดลอม สวนหนึ่งเพราะเกษตรกรขาดความรู และเงินทุน ซึ่งการใชที่ดินให 
เหมาะสมกับชนิดของดินจะทําใหไดผลผลิตสูง และดินไมเส่ือมโทรม 
 
แบบฝกหัดทายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของทรัพยากรดิน มาโดยละเอียด 
2. จงอธิบายความสําคัญของทรัพยากรดินมาโดยละเอียด 
3. ดิน มีกี่ชนิด จงอธิบายมาโดยละเอียด 
4. ชนิดของดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมคืออะไร อธิบาย

มาพอสังเขป 
5. จงบอกชนิดของดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมของ

ประเทศไทยละเอียด 
6. จงบอกสาเหตุและแนวทางการแกปญหาดินเปรี้ยว 
7. จงอธิบายความหมายของดินเค็ม สาเหตุการเกิดดินเค็ม และการจัดการดินเค็ม

มาโดยละเอียด พรอมยกตัวอยางประกอบ 
8. จงอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของทรัพยากรดิน อธิบายมาโดยละเอียด พรอม

ยกตัวอยางประกอบ 
9. ทรัพยากรดินจะไดรับผลกระทบอยางไรบาง 
10. ผลิตภาพของดิน หมายถึงอะไร อธิบายมาโดยละเอียด พรอมยกตัวอยาง

ประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 
 
หัวขอเนื้อหา 

บทที่ 3 ความตองการน้ําของพืช 
1. การใชน้ําของพืช 
2. ความสัมพันธระหวาง ดิน น้ํา และพืช 
3. การกําหนดการใหน้ําแกพืช 
4. แหลงน้ําท่ีพืชไดรับ 
5. วิธีการใหน้ําแกพืชปลูก 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการใชน้ําของพืช 
2. อธิบายปริมาณความตองการน้ําของพืชไร พืชสวน พืชผัก 
3. อธิบายความสัมพันธระหวาง ดิน น้ํา และพืช 
4. อธิบายความรูเกี่ยวกับการกําหนดการใหน้ําแกพืชและความสําคัญของแหลงน้ํา

ที่พืชไดรับ 
5. อธิบายวิธีการใหน้ําแกพืชท่ีปลูก 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอน 
1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เนนการเรียนรูดวยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 บรรยาย 
2.2 ฝกปฏิบัติและอภิปราย 
2.3 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ภาพประกอบ 
2. หนังสือ ตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
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3. วีดีทัศน 
4. Power Point Presentation 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม 
2. สังเกตการอภิปรายรวมกันขณะทํางานเปนกลุม 
3. วัดจากพฤติกรรม ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม  
4. รายงาน 
5. แบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 3 
ความตองการน้ําของพืช 

 
 

น้ําเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอการเกษตรกรรมอยางมาก ถาปราศจากน้ําแลว 
การทําการเกษตรยอมไมประสบความสําเร็จอยางแนนอน ปริมาณน้ําฝนและการกระจาย
ของฝนเปนไปตามธรรมชาติตามฤดูกาล ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงพฤศจิกายน
อาจมีฝนท้ิงชวงบางในเดือนกรกฏาคม และจะเปนเชนนี้แทบทุกป แตในปจจุบันมักจะเกิด
ฝนทิ้งชวงเปนเวลายาวนานขึ้นและการตกของฝนก็ไมเปนไปตามฤดูกาล ภาวะความแหง 
แลงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน เกิดเปนบริเวณกวางครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย 
โดยมีผลกระทบตอปริมาณการกักเก็บน้ําในแหลงน้ําและมีอิทธิพลตอปริมาณน้ําใตดินใน
ระยะยาว โดยทั่วไปแลวแหลงน้ําเพื่อการเกษตรจะมาจากน้ําฝน โดยฝนที่ตกลงมาจะถูก
กักเก็บไวบนผิวดินในแมน้ํา อางเก็บน้ํา ลําธาร หวย หนอง คลอง บึง บางสวนจะซึมลงไป
กักเก็บไวในดินและใตผิวดินลงไปรวมตัวกลายเปนน้ําใตดิน นอกจากนี้รัฐยังไดมีการสราง
แหลงเก็บกักน้ําท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก ดูเหมือนวาแหลงน้ําที่ไดมาจากหลายทางก็นา 
จะพอเพียงสําหรับการนํามาใชเพื่อการเกษตร แตก็ยังไมเพียงพอ สาเหตุของการขาด
แคลนน้ําเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรจากในอดีตจนปจจุบันประชากรเพิ่มขึ้นจน 
มากกวา 65 ลานคน ความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรก็
มากขึ้นตามลําดับ และการขาดแคลนน้ําเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมโดยพื้นท่ีปาไมไดลดลง และในที่สุดเหลือพื้นที่ปาไมไมถึงรอยละ 
20 ของพื้นที่ประเทศ ปาไมเปรียบเสมือนฉนวนชวยสะทอนและกั้นแสงรังสีจากดวงอา
ทิตย ชวย ลดพลังงานความรอนที่รุนแรงของแสงอุลตราไวโอเลตที่สามารถทําลายจุลินท
รียดินปาไมจึงเปนตัวการสําคัญในการทําใหดินอุดมสมบูรณ ตนไมเปนเหมือนฟองน้ําที่
คอยดูดซับน้ําไวโดยเรือนยอด กิ่ง ใบ ดอก ผล ลําตน หรือเศษซากพืชตามผิวดินและในดิน 
รากของตน ไมจะชอนไชลงไปในดินทําใหเกิดรูพรุนในดินเพิ่มขึ้น น้ําจึงไหลลงดินไดดีขึ้น 
นอกจากนี้ตน ไมเหมือนปมน้ําโดยรากจะดูดน้ําจากใตดิน แลวคายน้ําสูบรรยากาศทําให
อากาศรอบๆ มีความรมเย็น เมื่อปาไมลดลงขบวนการดังกลาวขางตนก็ลดลง ขณะที่ฝนตก
ลงมาที่ดินไมมีตนไมดูดซับน้ําไวจึงเกิดการไหลบาหนาดินอยางรวดเร็ว บางสวนของน้ําอาจ
ถูกเก็บกักไวตามพื้นที่ต่ํากวาในรูปของอางเก็บน้ํา หวย หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ  
และในสวนท่ีเลยความสามารถในการกักเก็บน้ําก็จะไหลลงสูทะเลในที่สุดดังนั้นการจัดการ
น้ําไวใชเพื่อการเกษตรจึงควรมีการจัดการน้ํากอนที่จะไหลลงสูทะเลโดยไมเกิดประโยชน 
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การจัดการควรเริ่มตั้งแตการจัดการน้ําฝน น้ําจากแหลงเก็บกักบนผิวดิน และน้ําใตดิน
ตามลําดับเพื่อใหการนําไปใชประโยชนในทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็
ตามเมื่อกลาวถึงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม น้ําเปนปจจัยหลักสําหรับการเพาะปลูกพืช 
ภายใตสภาพการปลูกพืชที่มีน้ําเพียงพอ ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ สภาพฟาอากาศ
เหมาะสมแลวพืชสามารถสังเคราะหแสงสรางอาหารนําไปใชในการเจริญเติบโต เก็บสะสม
อาหารใหเปนผลผลิตที่มนุษยตองการไดอยางเต็มที่ การปลูกพืชจึงตองใหไดรับน้ําอยาง
เพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาที่ตองการ สภาพการปลูกพืชที่อาศัยน้ําฝนตาม
ฤดูกาลเพียงอยางเดียว อาจมีโอกาสที่พืชจะขาดน้ําในระยะใดระยะหนึ่งไดมาก เชนเมื่อ
ประสบกับปญหาฝนทิ้งชวงจนพืชขาดน้ํารุนแรงจนกระทั่งตายได หรือหากฝนตกมาก
เกินไปจนทําใหเกิดน้ําทวมขังจนตนพืชเหี่ยวเฉาเนื่องจากรากขาดอากาศจนกระทั่งตายได
เชนกัน ดังนั้นการจัดการใหพืชปลูกไดรับน้ําอยางเพียงพอและเหมาะสมจะตองใชการ
ชลประทานเขาชวย ตามความหมายแลวการชลประทานเปนการใหน้ําแกพืชโดยการเพิ่ม
ความชื้นใหแกดินเพื่อใหดินมีความชุมชื้นพอเหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช และรวม
ความถึงการจัดหาน้ําและการสงน้ําเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวขางตนดวย ในการ จัดการ
ชลประทานใหกับพืชปลูกจึงตองคํานึงถึงน้ํา ดิน และพืชตลอดเวลา 
 
3.1 การใชนํ้าของพืช 
 

ปริมาณการใชน้ําของพืช เปนปริมาณน้ําทั้งหมดที่สูญเสียจากพื้นที่เพาะปลูกสู
บรรยากาศในรูปของไอน้ํา จากกระบวนการที่สําคัญคือ การคายน้ําและการระเหยน้ําของ
พืช ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การคายระเหยน้ํา” (evapotranspiration) ซึ่ง  
เปนปริมาณน้ําทั้งหมดที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกสูบรรยากาศในรูปของไอน้ําโดยการ
ระเหยและการคายน้ํา ปริมาณการใชน้ําของพืชจึงขึ้นอยู กับชนิดของพืชที่เพาะปลูก 
คุณลักษณะของดินและสภาพแวดลอมที่ทําการเพาะปลูกพืช การหาปริมาณการใชน้ําของ
พืชทําใหทราบปริมาณน้ําที่พืชตองการ ซึ่งเปนปริมาณน้ําทั้งหมดที่พืชนําไปใชเพื่อหลอ 
เลี้ยงลําตน กิ่ง กาน ใบ ดอกและผลใหเจริญเติบโตไดเต็มที่การคายน้ําของพืช เปนการที่
พืชดูดน้ําไปจากดินเขาสูลําตนไปสูใบและสูญเสียไปในบรรยากาศในรูปของไอน้ําทางรูเปด
ปากใบ เมื่อน้ําในลําตนนอย ทําใหรากพืชตองดูดน้ําจากดินเพิ่มขึ้น ดังนั้นถาดินมีความชื้น
อยางเพียงพออยูตลอดเวลา อัตราที่พืชดูดน้ําจากดินจะขึ้นอยูกับอัตราการคายน้ํา แตถา
ความชื้นในดินลดลงจนไมเพียงพอกับความตองการของพืช อัตราการคายน้ําก็จะขึ้นอยูกับ
อัตราท่ีพืชดูดน้ําไดจากดิน เมื่อระดับความชื้นในดินลดลง หรืออัตราการคายน้ําของพืชสูง
กวาอัตราที่พืชดูดน้ําไดจากดิน พืชก็จะเหี่ยว ดังนั้นในทางปฏิบัติดูแลรักษาพืชปลูก จึงมี
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ทางปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกพืช โดยพยายามจัดใหพืชนั้นมีน้ําใชอยางพอเพียง
ตลอดเวลา และทําใหดินมีคุณสมบัติที่จะทําใหรากพืชสามารถแพรกระจายออกไปไดอยาง
กวางขวางและลึก ซึ่งจะทําใหพืชดูดน้ําไปใชอยางเพียงพออยูตลอดเวลา 

3.1.1 ความสําคัญของการคายระเหยน้ํา 

การคายน้ํา เปนกระบวนการสูญเสียน้ําที่พืชดูดขึ้นมาจากราก โดยน้ํา 
ที่พืชดูดขึ ้นมานั ้นจะถูกนําไปใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง เพียง 1-2 % 
เทานั้น นอกนั้นจะระเหยออกทางปากใบ การคายน้ํามีประโยชนตอพืช โดยตรง เชน 
ชวยลดอุณหภูมิใบ ชวยควบคุมการดูดและน้ําการลําเลียงธาตุอาหารที่ละลายมากับน้ํา
เขาสูราก ตนพืช แตในบางกรณีก็อาจเปนโทษกับพืชมากกวาดวย เพราะทําใหพืช
สูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชน และถาพืชเสียน้ําไปมากเกินไป โดยเฉพาะพืชที่อยูในที่
แหงแลง พืชจะปดปากใบเพื่อ ลดการสูญเสียน้ําซึ่งมีผลทําใหการสังเคราะหดวยแสง
หยุดชะงักลง การเจริญเติบโตของพืช ก็จะถูกกระทบกระเทือน และถาพืชเกิดการ
ขาดน้ําอยางรุนแรง พืชจะเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด 

 การระเหยน้ํา เปนการแพรกระจาย ของน้ําในรูปของไอน้ําจากภายนอกของตน
พืช เชนการระเหยน้ําจากรอยแตกบริเวณพื้นผิวภายนอกของลําตน กิ่ง กาน ใบดอก ผล 
ตลอดจนการระเหยน้ํา จากผิวดินสูบรรยากาศ ซึ่งสวนใหญแลวการระเหยน้ําจากผิวดินจะ
เกิดขึ้นในปริมาณที่สูงกวาการระเหยจากพื้นผิวภายนอกของพืช โดยอัตราการระเหยจะ
ขึ้นอยูกับลักษณะของผิวดินที่มีการระเหย ความแตกตางระหวางความดันไอน้ํา ซึ่งขึ้นอยู
กับอุณหภูมิ ลม แสงแดด ความเร็วของลมและความกดดันของบรรยากาศ ฯลฯ 
นอกจากนี้ การเขตกรรม เชน วิธีการใหน้ํา การจัดการน้ํา การจัดการดิน มาตรการการ
อนุรักษดินและน้ํา หรือวิธีการเพาะปลูกพืชลวนมีผลตอการระเหยน้ํา อยางไรก็ตามการ
ระเหยจากผิวดินและการระเหยน้ําจากน้ําที่เกาะอยูตามใบและตนพืช กอใหเกิดประโยชน
กับพืชโดยการลดอุณหภูมิและปองกันการสูญเสียน้ําจากการคายน้ําออกจากภายในของ
พืชการระเหยของน้ําจากผิวดินจะถูกควบคุมโดยเนื้อดินอีกดวย ดินทรายที่มีการซาบซึม
ของความชื้นไดเร็วอุมน้ําไดนอยจะมีการระเหยจากผิวดินมาก ในทางตรงกันขามดินเหนียว
ซึ่งมีการซาบซึมของความชื้นไดชากวาแตอุมน้ําดีกวาจะมีการระเหยจากผิวดินไดนอย 

3.1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคายน้ํา 
ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยทางสิ่งแวดลอมภายนอก ไดแก 
  - แสงสวาง มีผลตออัตราการคายน้ํา โดยแสงสวางมากจะทําใหปากใบ

เปดกวางมากขึ้น 
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  - อุณหภูมิ การเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิมีผลทําใหแรงดันไอในชวงวาง
ระหวางเซลลสูงกวาอากาศรอบๆ ผิวใบ ทําใหพืชมีอัตราการคายน้ําเพิ่มมากขึ้น 

  - ความชื้นของอากาศ ปกติจะถือวาบรรยากาศภายในใบพืชจะอิ่มตัว
หรือเกือบจะอิ ่มตัวดวยไอน้ํา ดังนั ้น อัตราการแพรของไอน้ําจากภายในใบออกสู
ภายนอกจึงขึ้นอยูกับความชื้นของอากาศภายนอก ถาอากาศภายนอกมีความชื้นสูง 
อัตราการคายน้ําก็จะต่ํา ในทางตรงกันขาม ถาอากาศภายนอกมีความชื้นต่ํา การคาย
น้ําก็จะเกิดมากขึ้น 

  - ลม ลมชวยพัดพาไอน้ําที่ระเหยออกจากใบ และที่อยูรอบๆ ใบ ให
พนจากผิวใบ เพื่อทําใหการแพรของไอน้ําออกจากใบมากขึ้น 

  - ความกดดันของบรรยากาศ ในที่ที่มีความกดดันของบรรยากาศต่ํา
อากาศจะเบาบางลง และมีความหนาแนนนอยทําใหไอน้ําในใบแพรออกมาไดงายกวา
ในสภาวะที่อากาศมีความกดดันของบรรยากาศสูง 

ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยอันเนื่องมาจากองคประกอบตางๆ ของพืช 
ได 

 - พื้นที่ใบ พื้นที่ใบยิ่งมาก การสูญเสียน้ําก็ยิ่งมาก 
 - การจัดเรียงตัวของใบ ถาพืชหันทิศทางอยูในมุมที่ตรงกันขามกับแสง 

อาทิตย เปนมุมแคบจะเกิดการคายน้ํานอยกวาใบที่อยูเปนมุมกวาง 
 - ขนาดและรูปรางของใบ พืชที่มีขนาดใหญและกวางจะมีการคายน้ํา

มากกวาใบเล็กแคบ 
 - โครงสรางภายในใบ พืชในที่แหงแลงจะมีการปรับตัวใหมีปากใบลึก มี

ชั้นผิวใบ (cuticle) หนา ทําใหการคายน้ําเกิดขึ้นนอยกวาพืชในที่ชุมชื้น หรือพืชน้ํา 
 - อัตราสวนของรากตอลําตน ถาพืชมีอัตราสวนของรากตอลําตนมาก 

การคายน้ําก็เกิดขึ้นไดมาก เพราะอัตราการดูดซึมของรากจะมีมาก 
 
3.2 ความสัมพันธระหวาง ดิน-น้ํา-พืช 
 

คุณสมบัติที่สําคัญของดินที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางดิน น้ําและพืชที่
สําคัญ คือ 

 

3.2.1 สวนประกอบและสถานะของดิน 
ดินทางการเกษตรที่เหมาะกับการปลูกพืชนั้นจะตองหมายถึงดินที่มีสวน

ประกอบ 4 อยางคือ อินทรียวัตถุ อนินทรียวัตถุ น้ําและอากาศ ซึ่งอยูในรูปของ 3 สถานะ
คืออินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุรวมกันเปนสวนของของแข็ง ที่เหลือจะเปนชองวาง  
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โดยชองวางเหลานี้เปนที่อยูของของเหลว ซึ่งเปนสถานะของน้ําหรือสารละลายที่อยูในดิน
และกาซ คือสวนที่เปนอากาศที่อยู ในชองวางระหวางเม็ดดินที่ไมไดเปนของเหลว  
ดังภาพที่ 3.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 สวนประกอบของดินที่ เหมาะสมแกการปลูกพืชโดยปริมาตรและสถานะ 

 
สําหรับชองวางในดินสามารถแบงออกไดเปน 2 พวกคือ ชองวางขนาดใหญ   

และชองวางขนาดเล็ก ชองวางขนาดเล็กจะเปนที่อยูของน้ําที่พืชจะสามารถนําไปใชได     
สวนชองวางขนาดใหญ น้ําในดินสามารถไหลผานไดสะดวกจึงมักเปนที่อยูของอากาศในดิน 

3.2.2 เนื้อดิน 
ลักษณะของเนื้อดินที่ระดับชั้นตางๆ ในบริเวณเขตรากพืชเปนสิ่งสําคัญที่

จะตองทราบเพราะวาลักษณะของเนื้อดินมีอิทธิพลอยางมากตอปริมาณน้ําที่ดินสามารถ  
อุมเอาไวไดสําหรับใหพืชนําไปใชและยังมีอิทธิพลตอการไหลซึมของน้ําลงไปในดินอีกดวย
เนื้อดินเปนสมบัติของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินปกติแลวดินจะ
ประกอบดวยสวนผสมของอนุภาคหลัก 3 ชนิด ไดแก อนุภาคทราย (sand) ตะกอนทราย
หรืออนุภาคทรายแปง (silt) และอนุภาคดินเหนียว (clay) สําหรับดินที่มีอนุภาคของทราย
เปนสวนประกอบหลัก เรียกวา ดินเนื้อหยาบ และดินที่มีอนุภาคดินเหนียวเปนสวน
ประกอบหลัก เรียกวาดินเนื้อละเอียด โดยดินเนื้อละเอียดจะมีความสามารถในการอุมน้ํา
ไดดีกวาดินทรายซึ่งมีสมบัติใหน้ําซึมผานไดงาย มีการระบายน้ําดีแตอุมน้ําไวไดนอย  
(กองบริรักษที่ดิน, 2525) 
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3.2.3 โครงสรางของดิน 
โครงสรางของดินเปนสมบัติของดินที่เกี่ยวของกับการเรียงตัวและการเกาะ

กันระหวางเม็ดดินเปนกอนดิน ปกติแลวโครงสรางของดินกําหนดจากรูปราง ขนาด ความ
คงทนตอการแตกแยกของเม็ดดิน เพราะโครงสรางของดินจะมีผลตอการเคลื่อนที่ของน้ํา
และอากาศในดิน อัตราการซึมของน้ําลงในดิน ตลอดจนการแผกระจายของรากพืช ดังนั้น
จึงควรมีการปรับปรุงโครงสรางของดินในเขตรากพืชอยูเสมอเพื่อชวยปรับสภาพแวดลอม
ของดินใหพืชเจริญเติบโตไดดีขึ้น 

3.2.4 อัตราการซึมของน้ําผานผิวดิน 
อัตราการซึมของน้ําผานผิวดินขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางเชน โครง

สรางของดินเนื้อดิน ความลึกของน้ําบนผิวดิน สภาพของผิวดิน ความชื้นในดินกอนการให
น้ํา เปนตน คาของอัตราการซึมของน้ําผานผิวดินจะมีคามากเมื่อเริ่มตนใหน้ําเนื่องจากผิว
ดินยังแหงอยูจึงดูดซับน้ําเอาไวไดอยางรวดเร็ว แตขณะที่มีการใหน้ําตอไปดินจะเริ่มมีการ
อิ่มตัวดวยน้ําและคาอัตรานี้จะคอยๆ เริ่มลดลง จนถึงระดับหนึ่งที่คานี้จะมีคาเกือบคงที่ 
ตลอดไปจนกวาจะหยุดการใหน้ํา ในการใหน้ําแกพืชนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหน้ํา
แบบพนฝอย ฉีดฝอยหรือแบบไมโครสปริงเกลอรนั้น ไมควรใหน้ําในอัตราที่มากกวาอัตรา
การซึมของน้ําผานผิวดิน เพราะจะทําใหเกิดการสูญเสียของน้ําและการชะลางพังทลาย
ของดินได 

3.2.5 ชนิดของน้ําและความชื้นในดิน 
การเรียงตัวของเม็ดดินทําใหเกิดชองวางที่มีขนาดและรูปรางตางๆ ขึ้นเมื่อ

ฝนตกหรือใหน้ําแกพืช น้ําจะแทรกตัวเขาไปอยูตามชองวางเหลานี้ และเกาะติดกับเม็ด
ดินดวยแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของดินและน้ํา (adhesive force) และแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางโมเลกุลกับโมเลกุลของน้ําดวยกันเอง (cohesive force) ซึ่งรวมเรียกวาแรงดูดซับ 
(capillary force) ถาหากน้ําเขาไปแทนที่อากาศจนเต็มทุกชองวาง เราสามารถกลาวได 
วาดินนั้นอิ่มตัวดวยน้ํา (saturated) และน้ําที่อยูเต็มในชองวางนั้นทั้งหมดจะเปนปริมาณ
สูงสุดที่ดินจะเก็บกักเอาไวไดถาไมมีแรงจากภายนอกมากระทํา แตเนื่องจากวาสสารทุก
ชนิดที่อยูบนพื้นผิวโลกจะถูกแรงดึงดูดของโลกกระทําอยูตลอดเวลารวมถึงน้ําที่ขังอยูใน 
ชองวางระหวางเม็ดดินดวยในชองวางที่มีขนาดใหญ แรงดึงดูดระหวางน้ํากับชองวาง 
ระหวางเม็ดดินจะนอยกวาชองวางขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อแรงดึงดูดดังกลาวมีคานอยกวาแรง
ดึงดูดของโลก น้ําในดินก็จะมีการไหลออกนอกชองวางและไหลลงไปยังที่ต่ํากวา  
ซึ่งเรียกวา น้ําอิสระ (gravitation water หรือfree water) เมื่อฝนหยุดตกหรือหยุดการให 
น้ําแกพืช น้ําท่ีอยูในชองวางขนาดใหญจะถูกระบายออกโดยใชเวลา 2-3 วัน ในดินที่มีการ
ระบายน้ําไดดีน้ําอิสระจะถูกระบายออกไปหมดกอนที่จะเปนอันตรายตอพืชและจะมี
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อากาศเขามาแทนท่ี สวนน้ําที่มีในชองวางขนาดเล็กซึ่งไมถูกระบายออกดวยแรงดึงดูดของ
โลก อาจจะมีการระบายออกดวยแรงดูดซับ (capillary water) ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ชา
มากซึ่งชากวาน้ําอิสระ และจะมีทิศทางไปทางใดก็ไดโดยจะเคลื่อนที่ไปสูจุดที่มีแรงดูดซับ
มากท่ีสุดเสมอและเปนน้ําท่ีรากพืชสามารถดูดไปใชได การสูญเสียน้ําโดยการระเหยจากผิว
ดินและจากท่ีพืชดูดเอาไปใชจะทําใหปริมาณความชื้นในดินลดลงจนกระทั่งถึงจุดๆ หนึ่งที่
น้ํ าในดินไม มีการเคลื่อนที่อีก ทั้ งนี้  เพราะว าแรงที่น้ํ าหรือความชื้นจับยึดแน น 
 (adhesive force) เปนแผนบางๆ รอบเม็ดดินมีมากจนพืชไมสามารถดูดไปใชได พืชก็จะ
เหี่ยวเฉาและถาหากไมมีการใหน้ําแกพืชในตอนนี้แลวพืชก็จะตาย ซึ่งน้ําที่ยึดติดแนนกับ
เม็ดดินและไมสามารถที่จะทําใหเคลื่อนที่ได ด วยแรงดึงดูดของโลกหรือแรงดูดซับ  
ซึ่งเรียกวา น้ําเยื่อ (hygroscopic water) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 การแบงระดับชั้นของน้ําและความชื้นในดิน 
 
ดังที่ไดกลาวมาแลวนี้จึงสามารถจําแนกความชื้นในดินออกไดเปน 3 ชนิด คือ 

3.2.5.1 ความชื้นชลประทาน (field capacity; FC) 
หลังจากที่ free Water ได ถูกระบายออกจากชองวางขนาดใหญ

หมดแลวความชื้นในดินจะมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก จะคงเหลืออยูแต capillary water 
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หรือปริมาณน้ําที่ดินสามารถดูดซับไว  ได  เต็มที่  ซึ่ ง เรียกว า ความชื้นชลประทาน  
(field capacity) หรือน้ําที่ดินสามารถดูดซับไวไดที่ระดับแรงดัน 1/3 บรรยากาศ (บาร) 
หรืออีกนัยหนึ่งในชองวางของดินที่ดูดซับน้ําไวนี้จะมีแรงดึงดูดประมาณ 1/3 บาร ดานการ
ปฏิบัติในแปลงศึกษาทดลองหรือในภาคสนาม คาความชื้นชลประทานนี้ ไมสามารถหา
หรือคํานวณออกเปนคาที่แนนอนได ทั้งนี้ เนื่องจากวายังมีการเคลื่อนที่ของ capillary 
water อยูตลอดเวลาดังนั้นจึงถือวาปริมาณความชื้นในดินที่มีการระบายน้ําไดดีหลังจากที่
มีฝนตกหนักหรือหยุดใหน้ําแลว 2–3 วัน จะเปนความชื้นที่ระดับความชื้นชลประทานหรือ
ความจุความชื้นภาคสนาม 
 
ตารางที่ 3.1 คาความชื้นชลประทานและความชื้นท่ีจุดเหี่ยวเฉาถาวรของดินชนิดตางๆ 
 

เนื้อดิน 

ความชื้นชลประทาน  
(Field Capacity; FC)  

%โดยน้ําหนักของดินแหง 

ความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร  
(Permanent Wilting Point; 

PWP) 
%โดยน้ําหนักของดินแหง 

ดินทราย 6-12 2-6 
ดินรวนปนทราย 10-18 4-8 
ดินรวน 18-26 8-12 
ดินรวนปนดินเหนียว 23-31 11-15 
ดินเหนียวปนทรายแปง 27-35 13-17 
ดินเหนียว 31-39 15-19 
ที่มา: อภิชาต และคณะ (2524) 
 

3.2.5.2. ความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร  
(permanent wilting point; PWP) 
ความชื้นในดินที่พืชไมสามารถดูดมาใชไดเพียงพอสําหรับการคาย

น้ําและหลังจากนั้นพืชจะเริ่มมีการเหี่ยวเฉาอยางถาวรซึ่งถึงแมวาจะมีการใหน้ําแกพืชอีก
สักเทาใด พืชก็ไมสามารถกลับฟนขึ้นมาเจริญเติบโตตอไปไดอีก จึงเรียกปริมาณความชื้นที่
ระดับนี้วาความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร หรืออีกนัยหนึ่งคือปริมาณน้ําที่ดูดซับไวดวยแรง
ดึงดูด 15 บรรยากาศ (บาร)  

3.2.5.3 ความชื้นที่พืชสามารถนําไปใชได (available moisture; AM)  
น้ําในรูปของความชื้นในดินที่พืชนําไปใชในการเจริญเติบโตคือ 

capillary water ที่อยูระหวาง field capacity และ permanent wilting point ดังนั้น



61 
 บทท่ี 3  ความตองการน้ําของพืช 

ผลตางระหวางคาความชื้นในดินทั้งสองนี้ก็คือความชื้นท่ีพืชสามารถนําไปใชได (available 
moisture) ซึ่งความชื้นในดินชวงจากความชื้นชลประทานถึงความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร 
ที่วาเปนชวงความชื้นที่พืชสามารถนําไปใชไดนั้นหมายความวา ถาดินในเขตรากยังมี
ความชื้นอยูเหนือระดับความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉาถาวรแลว พืชสวนใหญจะยังไมมีการเหี่ยว
เฉาในขณะที่ความชื้นลดลง แตพืชบางชนิดที่ตองการน้ํามากหรือมีความไวตอการขาดน้ํา
สูงก็จะเริ่มมีอาการดังกลาวใหเหน็ 
 

ตารางที่ 3.2 ความสามารถในการเก็บน้ําท่ีเปนประโยชนตอพืชของดินตางๆ 
 

เนื้อดิน 
ความสามารถเก็บน้ําที่พืชสามารถ 

นําไปใชประโยชนได 
(ความลึกของน้ําเปน มม./ความลึกของดิน 1 ซม.) 

ดินทราย 0.5 - 1.00  เฉลี่ย  0.7 
ดินรวนปนทราย 1.0 - 1.50  เฉลี่ย  1.2 
ดินรวน 1.20 - 1.90  เฉลี่ย  1.5 
ดินรวนปนดินเหนียว 1.50 – 2.10  เฉลี่ย  1.8 
ดินเหนียว 1.30 – 2.50  เฉลี่ย  1.9 

ที่มา: กรมชลประทาน (2554) 
 

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติแลวจะไมยอมใหคาความชื้นในดินลดลงเขาใกล
จุด PWP เปนอันขาดทั้งนี้ เพราะวา เมื่อความชื้นในดินลดลงพืชจะใชแรงดูดน้ําในดินเพิ่ม
มากขึ้น ถาหากอัตราที่รากพืชดูดน้ําไดนอยเกินไป การเจริญเติบโตของพืชจะหยุดชะงัก 
ผลผลิตลดลง ซึ่งวิธีการที่ถูกตองควรเริ่มใหน้ําแกพืชเมื่อความชื้นในดินลดลง 25-50 เปอร
เซ็นต ของความชื้นที่พืชสามารถนําไปใชได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและอายุของพืชเปนสําคัญ 
ดวย 
 
3.3 การกําหนดการใหน้ําแกพืช 
 

ในการกําหนดการใหน้ําแกพืชเพื่อใหพืชเจริญเติบโตและใหผลตอบแทนสูงนั้นจะ
คํานึงถึงวา เมื่อไรจึงจะควรใหน้ําแกพืชและใหเปนปริมาณเทาใด ซึ่งในทางปฏิบัติจะตอง
คํานึงถึงปจจัยท่ีกําหนด 3 ประการคือพืชดินและน้ํา ดังนี้คือ 

1) ปริมาณน้ําที่พืชตองการท่ีชวงเวลาตางๆ ตลอดอายุพืช 
2) ความสามารถในการอุมน้ําของดินในเขตราก 
3) ปริมาณของน้ําที่จะหามาทําการชลประทานได 
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ปริมาณน้ําที่พืชตองการที่ชวงเวลาตางๆ ตลอดอายุของพืชและความสามารถอุม
น้ําของดินในเขตราก เปนขอมูลสําคัญเบื้องตนซึ่งจะตองนํามาใชหาความถี่ในการใหน้ํา
และปริมาณน้ําที่จะตองใหแตละครั้ง อยางไรก็ตามในบางครั้งไมสามารถใหน้ําแกพืชไดเต็ม
จํานวนตามท่ีพืชตองการเสมอไปเนื่องจากวาน้ําที่มีอยูนั้นมีจํานวนจํากัด หรือในขณะที่พืช
กําลังตองการน้ํานั้น ยังไมถึงกําหนดสงน้ําจากโครงการชลประทาน ดังนั้นจึงตองทราบดวย
วาจะมีน้ําที่สามารถใหแกพืชไดอยางแนนอนเทาไรและมีกําหนดการสงน้ํามาอยางไร เพื่อ
จะไดจัดเวลาที่ยอมใหพืชขาดน้ําอยูในชวงที่จะกระทบกระเทือนตอผลผลิตนอยที่สุด หรือ
ถามีน้ําอยางเพียงพอแตไมตรงกับท่ีพืชตองการจะไดจัดเตรียมเก็บกักน้ําไวใชในชวงที่มิไดมี
การสงน้ําดวย (คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 

การกําหนดการใหน้ําแกพืชเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการชลประทาน
ระดับไรนาซึ่งจะเกี่ยวพันและมีผลกระทบโดยตรงตอการปลูกพืชใหเจริญเติบโตไดดีและ
ใหผลผลิตสูงตลอดจนเพื่อใหไดประโยชนจากน้ําชลประทานอยางเต็มที่การที่จะ
กําหนดการใหน้ําใหถูกตองเหมาะสมจําเปนท่ีจะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางดิน-น้ํา-พืชเปนอยางดีเรื่องดินจําเปนท่ีจะตองรูคุณสมบัติของดินในแปลงเพาะปลูก
เกี่ยวกับขีดความสามารถในการอุมน้ําไวไดของดินความชื้นในดินที่จะยอมใหพืชดูดเอาไป
ใชไดลักษณะการดูดซึมน้ําของดินและความสามารถในการระบายน้ําของดินเรื่องน้ําจําเปน
จะตองรูถึงปริมาณและคุณภาพน้ําชลประทานตลอดจนรอบเวรในการสงน้ําชลประทาน
และเรื่องพืชจําเปนที่จะตองรูคุณสมบัติบางประการของพืชเชนการใชน้ําของพืช
ความสามารถในการทนแลงและระยะวิกฤติของพืชความสําเร็จหรือลมเหลวของการใหน้ํา
แกพืชหรือการชลประทานระดับไรนาขึ้นอยูกับผูที่ทําหนาที่ในการกําหนดการใหน้ําแกพืช
วาจะมีความรูความเขาใจตลอดจนมีขอมูลเกี่ยวกับดินน้ําและพืชมากนอยแคไหนพึงจําไว
เสมอวาการกําหนดการใหน้ําที่ไมเหมาะสมนอกจากจะกอใหเกิดการสูญเสียน้ําโดยเปลา
ประโยชนแลวยังกอใหเกิดผลเสียหายแกพืชและผลผลิตตลอดจนอาจกอใหเกิดปญหาเรื่อง
การระบายน้ําตามมาอีกดวยเมื่อไรจึงควรทําการใหน้ําและตองใหเปนปริมาณเทาใดถือวา
เปนหัวใจสําคัญของการกําหนดการใหน้ําแกพืชหรือการชลประทานในระดับไรนาการให
น้ําแกพืชคือการใหน้ําเพื่อควบคุมความชื้นในดินในเขตรากพืชใหอยูในชวงระหวางจุดเหี่ยว
เฉาถาวร (PWP) กับความชื้นชลประทาน (FC) หรือพูดงายๆ วาอยูในชวงความชื้นที่พืชดูด
เอาไปใชไดการใหน้ําแกพืชจะเริ่มทําเมื่อความชื้นในดินลดลงใกลจุดเหี่ยวเฉาถาวรสวนจะ
ใหลดลงใกลมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับความสามารถในการอุมน้ําของดินความสามารถใน
การทนแลงของพืชและสภาพภูมิอากาศเชนความแหงแลงหรือความชุมชื้นซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลตอการใชน้ําของพืชโดยทั่วๆ ไปอาจจะยอมใหความชื้นใน
ดินลดลง 50-75 เปอรเซ็นตของความชื้นที่พืชดูดเอาไปใชไดแตถาจะใหดีกวานี้ วิธีการที่
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ถูกตองควรเริ่มใหน้ําแกพืชเมื่อความชื้นในดินลดลง 25-50 เปอรเซ็นตของความชื้นที่พืช
สามารถนําไปใชไดซึ่งความชื้นในดินที่ยอมใหลดลงกอนทําการใหน้ําครั้งตอไปเรียกวา
ความชื้นที่ยอมใหพืชดูดไปใชได (allowable soil moisture deficiency) หรือเรียกสั้นๆ
วา allowable depletion สวนความชื้นที่เหลือในดินหลังจากที่พืชดูดเอาความชื้นที่ยอม
ใหพืชดูดไปใชไดไปหมดแลวคือความชื้นที่จุดวิกฤต (critical moisture level หรือ 
critical point) (คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 ความสัมพันธระหวางความชื้นในดินกับการกําหนดการใหน้ําแกพืช 
 

จากรูปพอจะสรุปไดวาเพื่อเปนการปองกันผลกระทบตอการใหผลผลิตนั้นการให
น้ําแกพืชจะตองเริ่มทําอยางชาที่สุดเมื่อความชื้นในดินลดลงถึงจุดวิกฤตและปริมาณน้ําที่
ใหจะตองมากพอที่จะเพิ่มความชื้นในดินใหถึงความชื้นชลประทานซึ่งถาหากทําการใหน้ํา
ไมทันจนทําใหความชื้นในดินลดต่ําลงกวาความชื้นที่จุดวิกฤตจะมีผลกระทบกระเทือนตอ
ผลผลิตของพืชทําใหเกิดการเหี่ยวเฉาผลผลิตและคุณภาพลดลง (ธีระพล, 2549) 

พืชที่กําลังเจริญเติบโตยอมมีการใชน้ําอยูตลอดเวลา อัตราการใชน้ําจะขึ้นอยูกับ
ชนิดและอายุของพืช อุณหภูมิ และสภาพของภูมิอากาศอื่นๆ การใหน้ําแกพืชในแตละครั้ง 
ปริมาณที่ใหควรเพียงพอกับความตองการน้ําของพืชไปจนกวาจะถึงกําหนดการใหน้ําใน
คราวตอไป พืชเกือบทุกชนิดจะใหผลผลิตลดลงหรือคุณภาพเลวลง ถามีการขาดน้ําที่
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ชวงเวลาที่เมื่อมีการขาดน้ํา แลวจะกอใหเกิดความเสียหายแกผลผลิต
มากที่สุดเรียกวาชวงวิกฤติ (critical period) ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาวจะตองคอยรักษา
ดินใหมีความชุมชื้นอยูเสมอ ชวงเวลาวิกฤติของพืชปลูกบางชนิดแสดงไวในตารางท่ี 3.3 



64 
 การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา 

คงเปนการยากที่จะรักษาความชื้นของดินใหอยูที่ระดับใดระดับหนึ่งตลอดฤดูกาล
เพาะปลูกได นอกจากนั้นพืชแตละชนิดยังตองการดินที่มีความชื้นแตกตางกัน พืชบางชนิด
ตองการดินที่มีความชื้นสูงตลอดเวลาจึงจะใหผลผลิตคุณภาพดีในขณะที่พืชหลายชนิด
ตองการความชื้นแตละระยะการเจริญเติบโตแตกตางกัน จากการศึกษาปริมาณความ
ตองการน้ําของพืชเศรษฐกิจบางชนิดสามารถนํามาใชพิจารณาได ดังแสดงในตารางที่ 3.4 
(คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 

 
ตารางที่ 3.3 ชวงวิกฤติในการขาดน้ําของพืชปลูกบางชนิด 
 

ชนิดพืช ชวงวิกฤต ิ
กะหล่ําปล ี เร่ิมออกดอกจนเก็บเกี่ยว 
กะหล่ําดอก ตลอดฤดูกาลปลูก 
ขาวโพด ผลิดอกจนถึงติดฝก 
ถั่ว ผลิดอกจนถึงออกฝก 
ธัญพืช ตั้งทองออกรวง 
ฝาย ผลิดอกจนถึงสมอแก 
มะเขือเทศ ผลิดอกออกผล 
ไมผลประเภทสม ผลิดอกออกผล 
ยาสูบ สูงประมาณ 50 ซม. ถึงผลิดอก 
ออย ชวงเจริญเติบโตเต็มที่ 

ที่มา: วิบูลย (2526) 
 

ตารางที่ 3.4 ปริมาณความตองการน้ําของพืชไร พืชสวน พืชผัก 
 

ชนิดพืช อายุจากวันปลูกถึงวันเกบ็เกี่ยว ปริมาณน้ําที่ใช 
(ลูกบาศกเมตร/ไร) 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 100-115 วัน 400-700 
ขาวฟาง 90-120 วัน 400-600 
งาขาว 90 วัน 550-700 
งาดํา 90 วัน 400-600 
ถั่วเขียว 60-90 วัน 300-400 
ถั่วดํา 100-120 วัน 350 
ถั่วทอง 100-120 วัน 300 
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ตารางที่ 3.4 ปริมาณความตองการน้ําของพืชไร พืชสวน พืชผัก (ตอ) 
 

ชนิดพืช อายุจากวันปลูกถึงวันเกบ็เกี่ยว ปริมาณน้ําที่ใช 
(ลูกบาศกเมตร/ไร) 

ถั่วลิสง 100-110 วัน 400-600 
ถั่วเหลือง 95-110 วัน 400-450 
ปอกระเจา 120-150 วัน 1,140 
ปอแกว 120-150 วัน 550-700 
ฝาย 150-160 วัน 500-800 
ละหุง 8-12 เดือน 90-1,200 
สับปะรด 12-18 เดือน 1,400 
ออย 11-16 เดือน 1,200-2,000 
มันสําปะหลัง 10-14 เดือน  
กะหล่ําดอก 100-120 วัน 450 
กะหล่ําปล ี 100-110 วัน 450-600 
คะนา 45-55 วัน 350 
ถั่วขาว 60-90 วัน 400 
ถั่วแขก 55-60 วัน 300 
ถั่วฝกยาว 50-75 วัน 400 
ถั่วพุม 90-120 วัน 400 
ถั่วลันเตา 60-90 วัน 300 
บวบตางๆ 40-60 วัน 300-500 
ผักกาดขาว 45-80 วัน 450 
ผักกาดเขียว 55-75 วัน 350 
ผักกาดหอม 55-70 วัน 350 
ผักกาดหัว 42-65 วัน 500 
ผักชี 45-50 วัน 350 
ผักบุงจีน 30-35 วัน 200 
พริกตางๆ 70-90 วัน 500-850 
ฟกเขียว 90-120 วัน 350 
ฟกทอง 120-180 วัน 333 
มะเขือเทศตางๆ 60-90 วัน 400-600 
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ตารางที่ 3.4 ปริมาณความตองการน้ําของพืชไร พืชสวน พืชผัก (ตอ) 
 

ชนิดพืช อายุจากวันปลูกถึงวันเกบ็เกี่ยว ปริมาณน้ําที่ใช 
(ลูกบาศกเมตร/ไร) 

มะเขือเทศ 60-75 วัน 500-650 
ยาสูบ 90-120 วัน 400-600 
แตงกวา 30-40 วัน 350 
แตงราน 80-120 วัน 400 
กระเทียม 75-150 วัน 535 
ขาวโพดหวาน 70-85 วัน 500 
มันแกว 210-240 วัน 1,350 
มันเทศ 90-120 วัน 500-700 
มันฝรั่ง 100-129 วัน 500-650 
หอมแบง 40-50 วัน 650 
แตงโม 75-120 วัน 470 
หัวหัวใหญ 80-120 วัน 580-800 

ที่มา: ดิเรก และคณะ (2545) 
 
3.4 แหลงน้ําที่พืชไดรับ 
 

โดยทั่วไปน้ําที่พืชดูดเขาไปใชในการเจริญเติบโตจะไดมาจาก 4 แหลงดวยกัน 
ไดแก 

1) ความชื้นที่ยังมีอยูในดินตามชองวางระหวางเม็ดดิน ความชื้นดังกลาวถามี
ปริมาณมากพอพืชก็สามารถนําไปใชได บางพื้นที่อาจจะไดรับเพิ่มเติมจากฝนที่ตกนอก
ฤดูกาลเพาะปลูกดวย อยางไรก็ตามน้ําจากแหลงนี้มีใหพืชเอาไปใชไมมากนัก โดยเฉพาะ
พืชที่มีรากตื้น เพราะดินชั้นบนจะมีการสูญเสียน้ําโดยการระเหยจากผิวดินไปไดมากกวา
ดินชั้นลาง 

2) น้ําใตดิน ถาหากน้ําใตดินอยูในระดับที่จะซึมขึ้นมาถึงเขตรากได รากพืชก็
สามารถใชน้ําสวนนี้ได แตน้ําตองมีคุณภาพดี ไมมีการสะสมของเกลือในเขตรากขึ้นจนทํา
ใหกระทบกระเทือนตอการเจริญเติบโตของพืช 

3) ฝนที่ตกในฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งพืชอาจนําไปใชไดเพียงบางสวนเทานั้น โดยจะ
ถูกกําหนดจากปจจัยหลายอยางดวยกัน เชน อัตราและปริมาณของฝน อัตราการซึมของ
น้ําลงไปในดิน ความสามารถเก็บกักน้ําของดิน และความชื้นเดิมของดินกอนฝนตก เปนตน 



67 
 บทท่ี 3  ความตองการน้ําของพืช 

ถาอัตราที่ฝนตกสูงกวาอัตราที่น้ําฝนจะซึมลงไปในดิน สวนที่เกินก็จะกลายเปนน้ําไหลบา
บนผิวดิน (runoff) ไหลลงสูแมน้ําลําคลอง หรือถาปริมาณที่ซึมลงไปในดินมากกวาที่ดินจะ
เก็บไวไดก็จะมีการซึมเลยเขตรากพืชออกไปอีก ดังนั้นปริมาณน้ําฝนที่พืชจะนําไปใชได
อยางแทจริงจึงจํากัดอยูเฉพาะสวนที่เก็บกักอยูในเขตรากหรือในแปลงปลูกที่พืชสามารถ
นําไปใชไดเทานั้น 

4) น้ําชลประทานที่จะตองจัดหามาใหแกพืชปลูกเพิ่มเติมจากขอ 1 ถึง 3 
เนื่องจากวาความชื้นที่เหลืออยูในดินและที่ซึมขึ้นมาจากใตดินมีปริมาณไมมาก ดังนั้นน้ํา
ชลประทานที่จัดหามาเพิ่มเติมใหกับพืชคือปริมาณน้ําที่พืชตองการสําหรับการระเหยและ
คายน้ํารวมกับน้ําที่จะนําไปใชเพ่ือเหตุผลอื่น เชน ควบคุมความเขมขนของเกลือในเขตราก 
(คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 
 
3.5 วิธีการใหนํ้าแกพืชปลูก 
 

การใหน้ําแกพืชหรือการชลประทานอาจทําไดหลายวิธีการเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งนั้น
ยอมขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศคุณสมบัติของดินการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกวิธีการ
เพาะปลูกเงินคาลงทุนคาบํารุงรักษาตลอดจนน้ําที่จะตองจัดหามาใหแกพืชวิธีการใหน้ําแก
พืชสามารถแบงออกเปนวิธีการใหญๆ ได 4 แบบคือ 1. การชลประทานแบบผิวดิน 
(surface irrigation) 2. การชลประทานแบบใตผิวดิน(subsurface irrigation) 3. การ
ชลประทานแบบฝนเทียม (sprinkler irrigation) และ 4. การชลประทานแบบน้ําหยด 
(drip or trickle irrigation)  

3.5.1 การชลประทานแบบผิวดิน (surface irrigation)  
การชลประทานหรือการใหน้ําทางผิวดินเปนวิธีเปนวิธีการใหน้ําแกพืชโดย

ปลอยใหน้ําขังหรือไหลไปบนผิวดินแลวซึมลงไปในดินตรงจุดที่น้ํานั้นขังหรือไหลผานโดย
ถือวาผิวดินเปนทางน้ําซึ่งอาจมีรูปรางขนาดและลักษณะแตกตางกันออกไปคือมีขนาด
ตั้งแตเปนรองน้ําเล็กๆ (corrugation) หรือเปนรองน้ําคูขนาดใหญขึ้นมา (furrow) หรือ
เปนรองน้ําหรือแปลงขนาดใหญมีการควบคุมบังคับน้ําใหทวมพื้นที่เปนแปลงๆไปคือ 
(controlled flooding) สวนอีกวิธีหนึ่งเปนการใหน้ําโดยธรรมชาติไมมีอาคารบังคับ
ควบคุมน้ําพื้นที่ก็ไมมีการปรับน้ําจะไหลไปในลักษณะที่เรียกวาน้ําบาหรือน้ําทวมเรา
เรียกวา wild flooding ถือเปน un-controlled ชนิดหนึ่งมักจะไมนับวาเปนการ
ชลประทานเพราะไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
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3.5.1.1 การใหน้ําทวมเปนผืน (flooding) 
เปนวิธีการใหน้ําแกพืชทางผิวดินวิธีหนึ่งในที่นี้จะกลาวเฉพาะชนิด

ที่เปนcontrolled flooding คือมีการควบคุมบังคับน้ําโดยในพื้นที่ที่จะทําการใหน้ําในแต
ละแปลงจะตองมีคันนากันน้ําโดยรอบเพื่อควบคุมน้ําไมใหไหลออกนอกเขตพื้นที่วิธีการให
น้ําขึ้นอยูกับแหลงน้ําคือถาน้ําที่จะสงเปนน้ําจากคลองชลประทานก็จะตองมีคูสงน้ําแยก
จากคลองสายใหญเขาไปในพื้นที่สงน้ําเขาแปลงเพาะปลูกอาจจะเปนประตูน้ําทอกาลักน้ํา
แบบใดก็ไดโดยปกติมักจะไมสงน้ําจากคลองสายใหญหรือคลองชลประทานเขาแปลงนามา
โดยตรงสวนถาน้ําที่ไดเปนน้ําจากแหลงน้ําที่ตองสูบสงตามทอปญหาก็นอยโดยการตอทอ
แยกหรือใชทอท่ีมีประตูน้ําแบบเลื่อน 

3.5.1.2 การใหน้ําแบบทวมเปนผืนยาว (graded border)  
การใหน้ําแบบทวมเปนผืนยาวคือการปลอยใหน้ําเขาทวมในพื้นที่

เพาะปลูกเปนผืนยาวโดยมีคันดินขนาดเล็กๆ สองคันซึ่งมีแนวตรงและขนานกันคอย
ควบคุมใหน้ําทวมอยูในพื้นท่ีที่ตองการพื้นท่ีระหวางคันดินมีความลาดเทไปตามทิศทางการ
ไหลของน้ําในแปลงเพาะปลูกการใหน้ําก็ทําไดโดยการเปดใหไหลเขาทางหัวแปลงและตอง
ไมลนออกจากแปลงดวยบริเวณใดสูงก็ตองปรับใหราบเพื่อใหน้ําไหลเขาไปอยางทั่วถึงเต็ม
ความกวางของแปลงเพาะปลูกปริมาณน้ําที่ปลอยเขาไปควรจะเทากับปริมาณของแปลง
นั้นๆ ถาหากดินที่มีอัตราการดูดซึมของน้ําชาควรใหน้ําในปริมาณมากกวาปริมาณที่
ตองการเพราะดินจะดูดซับน้ําไดไมทันขณะที่น้ําไหลผาน การชลประทานแบบนี้เหมาะกับ
พืชที่ปลูกโดยการหวานดวยเมล็ดยกเวนขาวซึ่งตองการน้ําขังอยูในแปลงตลอดเวลา 
อยางไรก็ตามพืชยืนตนหรือสวนผลไมก็อาจใหน้ําวิธีนี้ไดเหมือนกันและสามารถใชไดกับดิน
เกือบทุกชนิดแตไมเหมาะกับดินทราย ความลาดเทตามยาวของแปลงไมควรจะชันเกิน  
0.5 เปอรเซ็นต (คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 

3.5.1.3 การใหน้ําทวมผิวดินพื้นที่ราบและลอมรอบดวยคันกันน้ํา 
(level border or basin) 
เปนการใหน้ําแบบนาขาวในลักษณะพื้นที่ราบปลอยใหน้ําทวมขัง

จนกระทั่งถูกดูดซึมเขาไปในดินการใหน้ําจะใชปริมาณมากเพื่อใหน้ําแผกระจายออกไปทั่ว
ทั้งแปลงไดในระยะอันสั้นการใหน้ําแบบ basin จะมีลักษณะแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยความ
กวางและความยาวของแปลงมักจะเทากันแตการใหน้ําแบบ level border นั้นจะมี
ลักษณะคลายสี่เหลี่ยมผืนผาคือจะมีความยาวมากกวาความกวางเพื่อใหการแผกระจาย
ของน้ําเปนไปอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลงอัตราการใหน้ําจะตองใหในปริมาณ 2 เทาของ
อัตราการดูดซึมของดินเพื่อใหน้ําทวมพื้นที่อยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไดถาหากพื้นที่
ภายในแปลงราบ การเปดน้ําเขาแปลงราบจะเปดเขาทางหัวแปลงดานใดดานหนึ่งหรือเปด
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พรอมกันหลายดานก็ได การชลประทานแบบนี้สามารถใชไดกับพืชเกือบทุกชนิดแตถาเปน
พืชท่ีไมชอบน้ําก็ควรยกคันเล็กๆเปนรองน้ําเพื่อนําน้ําไปยังจุดตางๆ ภายในแปลงโดยไมให
เกิดอันตรายกับพืชท่ีปลูก 

3.5.1.4 การใหน้ําทวมขั้นบันไดตามแนวเสนขอบเนิน 
(contour level or contour check) 

การใหน้ําแบบนี้จะมีลักษณะคลายแบบ level border แตจะ
ดัดแปลงใหเขากับสภาพพื้นท่ีที่มีความลาดเทโดยการเปลี่ยนแนวคันดินใหมาอยูในแนวเสน
ขอบเนินลักษณะคลายขั้นบันไดลดหลั่นกันลงไปเปนขั้นๆการปลอยน้ําจะปลอยน้ําจากหัว
แปลงทางดานใดดานหนึ่งหรือสองขางของพื้นที่รับน้ําแลวปลอยใหไหลซึมลงไปในดินจนได
ความลึกที่ตองการแลวระบายลงไปในแปลงขั้นตอไปตามตองการการใหน้ําแบบนี้เหมาะ
สําหรับพืชตระกูลขาวท่ีตองการน้ําขังตลอดเวลาพื้นที่ที่ใชควรเปนดินที่มีเนื้อดินขนาดปาน
กลางถึงดินที่มีเนื้อละเอียด 

3.5.1.5 การใหน้ําทวมจากรองคูตามแนวเสนขอบเนิน 
(contour ditch)  
เปนการใหน้ําลักษณะคลายกับนาขั้นบันไดแตจะตางกันท่ีมีการขุด

รองคูเล็กๆตามแนวเสนขอบเนินแลวปลอยน้ําเขาไปใหน้ําลนจากรองคูกระจายไปทั่วทั้ง
แปลงหรือบางครั้งอาจสรางคันดินหรือฝายชั่วคราวเพื่ออัดน้ําจากคูสงน้ําใหสูงขึ้นไหลลน
ออกไปทวมพื้นที่แปลงนั้นๆเมื่อไหลเต็มทั่วทั้งแปลงแลวปลอยใหไหลลงแปลงถัดไปเชนนี้
เรื่อยๆตลอดพื้นที่เพาะปลูกการชลประทานแบบนี้เหมาะสําหรับพืชที่ปลูกตนติดกันทุก
ชนิดเชนหญาอาหารสัตวถั่วและพืชหวานเมล็ดก็ใชวิธีนี้ได หรือพืชที่ปลูกแลวไมตองมีการ
ไถพรวนดินหรือยกรองอีกยกเวนขาวซึ่งตองการน้ําเขาตลอดเวลาหญาเลี้ยงสัตวถั่วและพืช
ที่หวานดวยเมล็ดก็ใชวิธีนี้ไดการใหน้ําแบบนี้พื้นที่ควรมีความลาดเทระหวาง 0.5–1.5 
เปอรเซ็นต (คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 

3.5.1.6 การใหน้ําแบบรองคูระหวางแถว (graded furrow) 
การใหน้ําแบบนี้จะใชเครื่องมือหรืออุปกรณยกรองตามระยะหาง

ระหวางแถวของพืชการใหน้ําจะอัดน้ําเขาตามรองหัวแปลงหรือใชวิธีกาลักน้ํา (siphon) 
หรือใชทอที่มีชองเปดดานขางซึ่งเรียกวา gated pipe ปลอยใหน้ําไหลเขาไปในรองน้ําจะ
ซึมเขาไปในดินไดทั้งแนวดิ่งและแนวราบรองคูนี้จะมีแนวตรงขนาดและรูปรางจะขึ้นอยูกับ
ชนิดของพืชและดิน การชลประทานแบบนี้สามารถใชไดกับพืชที่ปลูกเปนแถวไดทุกชนิด
รวมทั้งพืชสวนดวยและสามารถใชไดดีกับดินทุกประเภทยกเวนดินทรายเพราะการสูญเสีย
น้ําเนื่องจากไหลซึมเลยเขตรากพืชมากเกินไปความลาดเทของพื้นที่ประมาณ 1 เปอรเซ็นต 
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3.5.1.7 การใหน้ําแบบรองคูราบ (level furrow)  
การใหน้ําแบบนี้จะมีลักษณะคลายคลึงกับการใหน้ําแบบ graded 

furrow คือการปลอยใหน้ําไหลเขาไปในรองคูแลวซึมลงไปในดินท้ังแนวราบและแนวดิ่งเขา
สูรากพืชการใหน้ําแบบนี้รองคูจะอยูในแนวราบไมมีความลาดเทดังนั้นการใหน้ําจะตองให
ในจํานวนมากน้ําจึงจะไหลไปขังในรองคูตลอดความยาวของรองคูในอัตรามากที่สุดเทาที่
รองคูนั้นสามารถรับไดจนกระทั่งซึมลงไปในดินเทาที่ตองการการชลประทานแบบนี้
สามารถใชไดกับพืชที่ปลูกเปนแถวหรือพืชที่หวานเมล็ดก็สามารถใหน้ําวิธีนี้ไดโดยการยก
รองและใหน้ํากอนหวานเมล็ดและเหมาะสําหรับดินที่มีอัตราการซึมต่ําจนถึงดินที่ที่มีอัตรา
การซึมปานกลางพื้นท่ีควรจะเรียบและมีความลาดเทสม่ําเสมอ 

3.5.1.8 การใหน้ําแบบรองคูตามแนวเสนขอบเนิน (contour furrow) 
การใหน้ําแบบนี้จะทํารองคูขนานไปตามแนวเสนขอบเนินความ

ลาดเทของรองคูจะตองไมมากนักคือใหมีเพียงเพื่อใหน้ําไหลไปยังปลายของรองไดเทานั้นคู
สงน้ําหรือทอสงน้ําจะอยูในแนวตั้งฉากกับรองเพื่อจายน้ําในรองแตละรองระบบการ
ชลประทานแบบนี้คือการปรับที่ดินเปนขั้นบันไดลดหลั่นเปนชั้นๆตามลําดับเพื่อปองกัน
การพังทลายของดินการใหน้ําแบบนี้สามารถใชไดกับพื้นที่ที่มีความลาดเททั่วๆไปยกเวน
พื้นที่ที่เปนดินทรายสามารถใชไดกับพืชที่ปลูกเปนแถวไดเกือบทุกชนิดและเหมาะกับพืช
ยืนตนมากท่ีสุด 

3.5.1.9 การใหน้ําแบบรองคูเล็กๆ (corrugation) 
หรือการใหน้ําแบบรองลูกฟูกโดยการปลอยใหน้ําไหลไปในรองน้ํา

เล็กๆและตื้นการชลประทานแบบนี้ตางจากการใหน้ําแบบรองคูอื่นๆคือรองน้ํานั้นเล็กและ
ตื้นระยะหางระหวางรองตองไมมากเกินที่น้ําจะลนออกจากรองน้ําจะไหลซึมมาพบกันเมื่อ
การใหน้ําสิ้นสุดลงการชลประทานแบบนี้เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทสม่ําเสมอ
ระหวาง 1-8 เปอรเซ็นตเหมาะกับพืชที่ปลูกเปนแถวหรือหวานดวยเมล็ดและไมมีการไถ
พรวนตอไป (คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 

ขอดีของการชลประทานแบบผิวดิน 
1) สามารถใชไดกับดินและพืชเกือบทุกชนิดการออกแบบระบบสงน้ําสามารถ

ดัดแปลงใหเหมาะสมกับขนาดและวิธีการสงน้ําแตละประเภทได 
2) มีความคลองตัวสูงคือสามารถใหน้ําแกพืชไดในระยะเวลาอันสั้นคือ 10 วันตอ

ครั้งหรือใหไดทุกเวลาตามความตองการเชนถาหากอากาศรอนพืชตองการน้ํามากก็
สามารถใหเพ่ิมได 

3) คาลงทุนต่ํากวาวิธีการใหน้ําแบบอื่นๆเนื่องจากการชลประทานแบบนี้จะปลอย
ใหไหลไปบนผิวดินจากที่สูงลงสูท่ีต่ําตามแรงดึงดูดของโลก 
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4) ไมตองมีอาคารหรือเครื่องมือตองบํารุงรักษา 
5) เปนหลักประกันไดวาพืชจะไมขาดแคนน้ําตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
6) เมื่อมีการออกแบบท่ีดีแลวจะมีประสิทธิภาพสูงเทากับการชลประทานแบบอื่นๆ 
 
ขอจํากัดของการชลประทานแบบผิวดิน 
1) ตองปรับพ้ืนที่ใหเรียบและมีความลาดเทสม่ําเสมอเพ่ือท่ีจะสงน้ําได 
2) ไมเหมาะกับพื้นที่ที่ไมราบเรียบเพราะจะเสียคาใชจายในการปรับพื้นที่ให

ราบเรยีบ 
3) อาจเกิดการพังทลายของดินในกรณีที่มีความลาดเทมากเกินไป 
4) ตองมีคันและคูกันบังคับน้ําทําใหเสียพื้นที่การเพาะปลูกและกีดขวางการทํางาน

ของเคร่ืองจักรเครื่องมือตางๆ 
5) ตองใชน้ําในปริมาณมากและอาจเกิดปญหาเร่ืองการระบายน้ําไดงาย 
6) ตองมีความรูและความชํานาญในวิธีการใหน้ําแบบทวมเปนผืน 

 
3.5.2 การชลประทานแบบใตผิวดิน (subsurface irrigation)  

เปนการใหน้ําแกพืชโดยการยกระดับน้ําใตดินใหสูงขึ้นมาอยูในระดับที่น้ําจะ
ไหลซึมมาสูระดับเขตรากพืชไดความลึกของระดับน้ําใตดินในขณะที่ทําการใหน้ําขึ้นอยู
ระหวาง 30-60 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับลักษณะของดินและความลึกของเขตรากพืชที่ปลูก
การใหน้ําแบบใตดินนี้เหมาะสําหรับดินที่มีเนื้อดินสม่ําเสมอและมีความสามารถใหน้ําซึม
ผานไดดีพอที่จะใหน้ําไหลไดทั้งแนวราบและแนวดิ่งพื้นที่ควรจะมีระดับเรียบและมีระดับ
เดียวกันพืชที่นิยมการใหน้ําแบบนี้ไดแกพวกพืชไรหญาเลี้ยงสัตวไมดอกไมประดับและผัก
ตางๆ แตไมเหมาะกับพืชสวนหรือไมยืนตนวิธีการยกระดับน้ําใตดินสามารถทําได 2 วิธี คือ 
1) การสงน้ําใหไหลไปตามคูสงน้ําและ 2) การสงน้ําใหไหลไปตามทอที่ฝงไวใตดินการสงน้ํา
ใหไหลไปตามคูสงน้ําเปนการชลประทานแบบใตผิวดินที่นิยมใชกันมากกวาการใหน้ําแบบ
ในทอเพราะการใหน้ําแบบนี้จะมีราคาถูกกวาการใหน้ําแบบทอคูสงน้ําจะขุดขึ้นตามแนว
เสนขอบเนินเปนระยะๆ ระยะหางระหวางคูจะไมหางกันเกินไปเพื่อใหน้ําสามารถไหลซึม
เขาไปในดินไดอยางทั่วถึงและสามารถระบายออกไดเมื่อตองการคูที่ใชควบคุมระดับน้ําใต
ดินนี้จะเชื่อมตอกับคูสงน้ําซึ่งจะมีอาคารชลประทานทําหนาที่คอยควบคุมน้ําในคูใหอยูใน
ระดับท่ีตองการสวนการสงน้ําใหไหลไปตามทอที่ฝงไวใตดินเปนการชลประทานที่ลงทุนสูง
เพราะทอที่ฝงไวใตดินจะเปนทอใยหิน (asbestos) หรือทอพีวีซีที่เจาะรูพรุนรอบๆ ทอทอ
นี้จะฝงลึกประมาณ 60–100 เซนติเมตรจากผิวดินขึ้นอยูกับพืชที่ปลูกโดยมีความลาดเท
เล็กนอยวางเปนแนวขนานกันและขนานกับความลาดเทของพื้นที่โดยสวนปากทอจะตอ
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เขากับคูสงน้ํา ทําหนาที่รับน้ําสงไปยังพื้นที่สวนปลายลางจะตอเขาทอที่ทําเปนทางระบาย
น้ําท่ีเกินความตองการออกไป (คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 

ขอดีของการใหน้ําทางใตผิวดิน 
1) สามารถใชไดกับดินที่มีอัตราการซึมของน้ําเขาไปในดินสูง แตมีความสามารถ

เก็บน้ําไวไดนอย ซึ่งไมเหมาะกับการใหน้ําทางผิวดิน 
2) สามารถควบคุมน้ําใตดินใหอยูในระดับท่ีจะเปนประโยชนตอพืชที่อายุตางๆ ได 
3) มีการสูญเสียน้ําเนื่องจากการระเหยนอยมาก 
4) การแพรกระจายของเมล็ดวัชพืชเนื่องจากถูกน้ําพัดพาไปนอย 
5) ระบบการใหน้ําทางดินอาจใชเปนระบบระบายน้ําไดดวย 

 
ขอเสียของการใหน้ําทางใตผิวดิน 
1) ใชไดกับพื้นที่เพียงบางสวนเทานั้นเนื่องจากวิธีนี้ตองการใหมีชั้นดินที่น้ําซึมผาน

ไดยากหรือมีระดับน้ําใตดินอยูในเขตรากและดินจะตองมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดี
พอสมควร  

2) อาจกอใหเกิดปญหาเรื่องการระบายน้ําไดหากพื้นที่ที่อยูขางเคียงมิไดใชการให
น้ําในวิธีเดียวกันนี้ ดังนั้นพื้นท่ีที่อยูขางเคียงควรจะตองใหน้ําดวยวิธีนี้เหมือนกันดวย 

3) อาจจะเกิดปญหาเรื่องการสะสมของเกลือบนผิวดินและในเขตรากขึ้นไดถาหาก
น้ําชลประทานตองมีคุณภาพไมดีพอ หรือมีเกลือละลายอยู นานเขาจะมีการสะสมของ
เกลือได 

4) พืชท่ีมีรากลึก เชน พืชสวน และพืชยืนตนไมเหมาะที่จะใหน้ําโดยวิธีนี้ ดังนั้นจึง
สามารถใชไดกับพืชเพียงบางชนิด  
 

3.5.3 การชลประทานแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม (sprinkler irrigation)  
การชลประทานแบบนี้จะเปนการใหน้ําแกพืชโดยการฉีดน้ําขึ้นไปในอากาศ

แลวตกลงมาเปนฝอยคลายเม็ดฝนแลวตกลงมาบนพื้นที่แปลงเพาะปลูกโดยสม่ําเสมอซึ่งมี
อัตราของน้ําที่ตกลงมานอยกวาอัตราการซึมของน้ําเขาไปในดินการชลประทานแบบนี้ใชได
กับพืชและดินเกือบทุกชนิดแตเนื่องจากการลงทุนของระบบชลประทานแบบนี้จะสูงมาก
การเลือกระบบชลประทานวิธีนี้จะใชตอเมื่อระบบการชลประทานแบบอื่นๆไมสามารถ
ใชไดหรือใชไดแตใหประสิทธิภาพต่ํา ดังนั้นจึงอาจเลือกใชชลประทานแบบนี้เมื่อมีสภาพ
พื้นท่ีและดินดังนี้ 

1. ดินที่เปนดินรวนปนทรายถึงดินทรายการชลประทานแบบอื่นไมไดผลมี
ประสิทธิภาพต่ํา 
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2. ความลึกของหนาดินตื้นลักษณะพื้นที่ไมเหมาะสมที่จะทําการปรับพื้นที่
เพื่อการใชระบบการชลประทานแบบผิวดิน 

3. พื้นท่ีที่มีความลาดชันมากและดินเกิดการพังทลายไดงาย 
4. พื้นที่เปนคลื่นถาทําการชลประทานแบบผิวดินจะตองปรับพื้นที่ทําใหตอง

ลงทุนสูง 
5. ปริมาณน้ําที่ใชในการชลประทานมีนอยเกินไปที่จะใชทําการชลประทาน

แบบผิวดิน (คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 
ระบบการประทานแบบฉีดฝอย ยังสามารถแบงออกไดเปน 3 แบบ ไดแก 
1. แบบติดอยูกับที่ (permanent systems) เปนแบบที่อุปกรณทุกอยางติดอยูที่

เคล่ือนยายไมไดโดยปกติแลวทอตางๆมักจะฝงอยูใตดินหรือมิฉะนั้นก็ยกสูงเหนือผิวดินเลย
คาลงทุนจะสูงกวาแบบอื่นๆแตประหยัดคาแรงในการใหน้ําไดมาก 

2. แบบเคลื่อนยายไดเพียงบางสวน (semi-portable systems) แบบนี้อุปกรณ
บางอยางจะติดอยูกับที่และบางอยางสามารถเคลื่อนยายไปใชที่อื่นโดยมากทอประธาน
และทอแขนงจะติดอยูกับที่สวนที่ทอแยกซึ่งมีหัวสปริงเกอรติดอยูสามารถถอดออกเปน
ทอนๆและน้ําไปใชท่ีอื่นได 

3. แบบเคลื่อนยายไดทั้งหมด (portable system) แบบนี้อุปกรณทุกอยางตั้งแต
เคร่ืองสูบน้ําจนถึงทอแยกซึ่งมีหัวสปริงเกลอรติดอยูเคลือ่นยายไดทั้งหมด 
 

ขอดีของการใหน้ําแบบฉีดฝอย 
1) ลดการเสียพื้นท่ีจากการจัดทําระบบชลประทาน เชน การขุดคูรองน้ําลงได 
2) มีประสิทธิภาพในการใหน้ําสูง 
3) ใชน้ําเพื่อประโยชนทางการเกษตรหรืออื่นๆ รวมกันได เชน ใชในบานใชเลี้ยง

สัตว 
4) การใหน้ําแบบใหนอยๆ แตบอยครั้ง เชน การใหน้ําแกพืชรากตื้นหรือพืชที่เริ่ม

งอกจะมีประโยชนมาก 
5) สามารถพวงการใหปุยและสารเคมีอื่นๆ รวมไปกับระบบการใหน้ําแบบนี้ได 

ขอเสียของการใหน้ําแบบฉีดฝอย คือ 
- คาลงทุนคร้ังแรกสูงมาก และอาจตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษาและ

ดําเนินการสูง 
- การเคล่ือนยายทําไดแตไมสะดวก 
- มีผลทําใหการแพรกระจายและแขงขันของวัชพืชเกิดขึ้นไดมาก 
- การสูญเสียน้ําไปโดยการระเหยจะเกิดขึ้นไดมาก 
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3.5.4 การชลประทานแบบน้ําหยด (drip or trickle irrigation)  
เปนการใหน้ําแกพืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลายๆ จุดบนผิวดินหรือในเขตราก 

โดยอัตราที่ใหนั้นไมมากพอท่ีจะทําใหดินในเขตรากอิ่มน้ําเปนบริเวณกวาง โดยปกติแลวผิว
ดินจะเปยกแตเฉพาะตรงจุดที่ใหน้ําเทานั้น การชลประทานแบบนี้จะใหประสิทธิภาพใน
การใหน้ําสูงมาก เนื่องจากมีการสูญเสียโดยการระเหยนอย ดังนั้นผลผลิตตอหนึ่งหนวย
ปริมาตรของน้ําท่ีใชจึงมากกวาการชลประทานแบบอื่นๆ สามารถที่จะนําไปใชกับการปลูก
พืชแทบทุกชนิด ทั้งไมยืนตน พืชผัก พืชไร และไมดอกไมประดับ การชลประทานแบบน้ํา
หยดเปนระบบการใหน้ําแกพืชที่จําเปนตองมีอุปกรณพิเศษหลายอยางเพื่อควบคุมการให
น้ําแกพืชใหมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับวิธีการใหน้ําแกพืชแบบอื่นๆ ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนในเบื้องตนที่จะตองทําความเขาใจถึงหนาที่และความสําคัญของอุปกรณตางๆที่
จําเปนใชในระบบเพื่อจะไดน้ําไปใชงานใหสอดคลองกับสภาพทางภูมิประเทศและพืชที่
ปลูกตลอดจนการลงทุนและผลผลิตที่จะไดรับถาหากมีการวางระบบไมถูกตองนอกจากจะ
เสียเงินเพิ่มแลวยังใชไมไดผลอีกดวยสวนประกอบที่สําคัญของระบบการใหน้ําแบบหยด 
(คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 

1) หัวปลอยน้ํา (emitter) ทําหนาที่ควบคุมปริมาณการไหลของน้ําจากทอ
แขนงไปสูพื้นดินจํานวนหัวปลอยน้ําตอจํานวนตนพืชแตกตางกันตามขนาดและความ
ตองการน้ําของพืช เชน ในพืชไรหรือพืชผักใชหัวปลอยน้ํา 1 หัวตอพืชหลายตน แตถาเปน
ไมผลยืนตนอาจใชหัวปลอยน้ํา 1-8 หัวตอตน 

2) ทอแขนง (lateral) เปนทอแยกมาจากทอประธานวางขนานไปกับแถว
พืช ถาเปนการปลูกพืชแบบแถวแคบ เชน พืชไรหรือพืชผักอาจใชทอแขนง 1 แนวสําหรับ
พืช 1-12 แถว แตถาเปนการปลูกพืชแบบแถวหาง เชนไมผลยืนตนจะใชทอแขนง 1 แนว
ตอการปลูก 1 แถว 

3) ทอแยกประธาน (sub main) อาจจะไมมีก็ได ถาหากการวางระบบทอ
ไมซับซอน และทอแขนงแยกออกไปจากทอประธานโดยตรง 

4) ทอประธาน (main line) เปนทอใหญซึ่งนําน้ําจากแหลงน้ํามาเชื่อมกับ
ทอแยกประธานหรือทอแขนง โดยท่ัวไปใชทอขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 นิ้ว 

5) ถังกรองน้ํา (filter tank) ทําหนาที่กรองน้ําใหสะอาดปองกันปญหาการ
อุดตนที่หัวปลอยน้ํา 

6) แหลงน้ําและเคร่ืองสูบน้ํา ปริมาณการใชน้ําอาจไมมาก แตน้ําตองสะอาด 
ขอดีของการใหน้ําแบบหยด 
1) สามารถใชน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรักษาระดับความชื้นในดิน

รอบตนพืชใหอยูในเกณฑพอเหมาะตลอดเวลา 
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2) ประหยัดแรงงาน ใชกําลังคนในการจัดการนอย 
3) สามารถปองกันและควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชได เพราะน้ําหยดเปนบริเวณ

เฉพาะทําใหโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดไดนอย 
4) ปองกันการสะสมเกลือ ใชไดผลดีมากในบริเวณที่เปนดินเค็ม เพราะน้ําที่หยดลง

ไปในดินจะไปทําใหเกลือในบริเวณที่น้ําหยดเจือจางลงไปมาก 
5) เพิ่มประสิทธิภาพในการใชปุย เพราะปุยที่ใหบริเวณโคนตน สามารถละลายน้ํา

ใหพืชดูดไปใชไดอยางเต็มท่ี 
 
ขอเสียและปญหาการใหน้ําแบบหยด 
1) เกิดการอุดตันที่หัวปลอยไดงาย หากการกรองน้ําทําไดไมดีพอ 
2) สิ้นเปลืองคาใชจายในการติดตั้งคอนขางสูงในคร้ังแรก 
3) จํากัดการเจริญของรากพืชใหอยูหนาแนนเฉพาะบริเวณที่เปยกน้ํา (คณาจารย

ภาควิชาพืชศาสตร, 2543) 
 

สรุป 
 

ปริมาณน้ําที่พืชตองการที่ระยะเวลาตางๆ การใหน้ําพืชจะตองใหเมื่อพืชตองการ
เปนสิ่งที่ดีที่สุดแตในทางปฏิบัติแลวพืชตองการน้ําอยูตลอดเวลาเนื่องจากพืชใชน้ํา
ตลอดเวลาแตปริมาณน้ําที่ตองการในแตละชวงเวลาอาจจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชวง
ของอายุการเจริญเติบโต สภาพอากาศ เปนตน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองเก็บน้ําไว
ใหพืชไดใชอยูตลอดเวลานั่นหมายความวาดินจะตองมีความสามารถในการเก็บน้ําไวได
อยางพอเพียงตอความตองการของพืชแตเมื่อพืชดูดน้ําจากดินไปใชปริมาณน้ําในดินก็จะ
ลดลง ถาหากไมมีฝนตกลงมาหรือไมมีการใหน้ําแกดิน เพื่อชดเชยน้ําที่สูญเสียไปเมื่อถึง
จุดๆ หนึ่งพืชจะชะงักการเจริญเติบโต เนื่องจากมีน้ําใชไมเพียงพอกับการคายน้ําจึง
จําเปนตองทราบจุดต่ําสุดที่จะยอมใหน้ําในดินลดลงได เมื่อน้ําในดินลดลงจนเกือบจะถึงจุด
ที่ยอมใหลดลงได ก็มีความจําเปนท่ีจะตองทําการใหน้ําแกพืชกอนที่จะกระทบกระเทือนตอ
พืชสิ่งที่ตองทราบอีกอยางหนึ่งก็คือปริมาณน้ําที่ดินสามารถเก็บกักเอาไวได ซึ่งจะเปน
ตัวกําหนดวาพืชจะสามารถใชน้ําไดนานเทาไหรโดยไมมีการใหน้ําแกดินนอกจากนี้สิ่งที่
สําคัญที่สุดก็คือปริมาณน้ําที่จะหามาทําการชลประทานหรือใหแกพืช หากรูวาควรจะใหน้ํา
เมื่อไรปริมาณเทาไร แตไมสามารถจัดหาน้ํามาไดตามปริมาณความตองการ ก็จะไมเกิด
ประโยชนอะไร ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีแหลงน้ําที่เพียงพอทั้งปริมาณและ
คุณภาพทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําจืดมีความสําคัญตอสรรพชีวิต แมวาน้ําจะ
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สามารถหมุนเวียนเปนวัฏจักร แตอยางไรก็ตาม พื้นที่รองรับน้ําตางประสบปญหา ทั้งการ
แยงชิงน้ําจากแหลงรองรับน้ําตางๆ และแหลงน้ําประสบปญหาเนาเสียประกอบกับปญหา
สภาวะโลกรอนทําใหบางแหงฝนไมตกตองตามฤดูกาลและอาจทําใหมีปริมาณน้ํามากกวา
ปกติจนเกิดอุทกภัย ดังนั้นทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําและรวมมือ
กันอนุรักษน้ําดวยวิธีการตางๆ และใหความรวมมือกับองคกรตางๆ ที่มีหนาที่บริหาร
จัดการน้ําตามความสามารถ เพื่อใหมีทรัพยากรน้ําใชตลอดไป 
 
แบบฝกหัดทายบท 
 

1. “การคายระเหยน้ํา” (evapotranspiration) จงอธิบายความหมาย มาอยาง
ละเอียด 

2. การคายระเหยน้ํามีความสําคัญตอพืชอยางไร 
2. จงอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคายน้ํา มาพอสังเขป พรอมยกตัวอยาง

ประกอบ 
3. จงอธิบายความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และพืช มาโดยละเอียด 
4. โครงสรางของดิน มีความสําคัญตอการนําน้ําไปใชประโยชนของพืชอยางไร  

จงอธิบายมาอยางละเอียด พรอมยกตัวอยางประกอบ 
5. จงอธิบายกระบวนการที่พืชนําน้ําไปใชประโยชน มาโดยละเอียด พรอมวาด

ภาพประกอบ 
6. ความชื้นชลประทาน (field capacity; FC) คืออะไร จงอธิบาย 
7. ความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร (permanent wilting point; PWP) คืออะไร  

จงอธิบาย 
8. ความชื้นที่พืชสามารถนําไปใชได (available moisture; AM) คืออะไร จง

อธิบาย 
9. จงอธิบายความสัมพันธระหวาง ความชื้นชลประทานความชื้นที่จุดเหี่ยวเฉา

ถาวร และความชื้นที่พืชสามารถนําไปใชได มาโดยละเอียด 
10. จงอธิบายสําคัญของแหลงน้ําที่พืชไดรับและวิธีการใหน้ําแกพืชที่ปลูกที่

เหมาะสม มาโดยละเอียด 
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เอกสารอางอิง 
 

กรมชลประทาน. 2554. คูมือการหาปริมาณการใชน้ําของพืชปริมาณการใชน้ําของพืช
อางอิงและคาสัมประสิทธ์ิพืช. สวนการใชนํ้าชลประทาน สํานักอุทกวิทยาและ
บริหารนํ้า กรมชลประทาน. 

กองบริรักษที่ดิน. 2525. คูมือการวางแผนระบบการใหน้ําในไรนาและความสัมพันธ
ระหวางดิน พืช และน้ํา. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร. 2543. หลักการกสิกรรม. เอกสารประกอบคําสอน ภาควิชา
พืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ. 

ดิเรก ทองอราม, วิทยา ตั้งสกุล, นาวี จิระชีวี และอิทธิสุนทร นันทกิจ. 2545. การ
ออกแบบและเทคโนโลยีการใหน้ําแกพืช. วารสารเคหการเกษตร. 4708 

ธีระพล ตั๊งสมบุญ. 2549. การใชนํ้าของพืช. เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการ
ปรับปรุงระบบการจัดการนํ้าดานเกษตรชลประทาน. กลุมงานวิจัยการใชนํ้า
ชลประทาน สวนการใชนํ้าชลประทาน สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า กรม
ชลประทาน. 

วิบูลย บุญยธโรกุล. 2526. หลักการชลประทาน. ภาควิศวกรรมชลประทาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

อภิชาต อนุกูลอําไพ, วิบูลย บุญยธโรกุล, วราวุธ วุฒิวณิชย, โกวิทย ทวมเสงี่ยม และ 
มนตรี ค้ําชู. 2524. คูมือการชลประทานระดับไรนา. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย. 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 
 
หัวขอเนื้อหา 

บทที่ 4 ความสามารถในการใหผลผลิตของดิน 
1. ผลิตภาพของดิน 
2. ความอุดมสมบูรณของดิน 
3. การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 
4. ธาตุอาหารพืชกับความอุดมสมบูรณของดิน 
5. สาเหตุการเส่ือมโทรมของความอุดมสมบูรณของดิน 
6. ปจจัยที่มีผลตอความอุดมสมบูรณของดิน 
7. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับผลิตภาพของดินและความอุดมสมบูรณของดิน 
2. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 
3. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชกับความอุดมสมบูรณของดิน 
4. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสาเหตุการเส่ือมโทรมของความอุดมสมบูรณของดิน 
5. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความอุดมสมบูรณของดิน 
6. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอน 
1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เนนการเรียนรูดวยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 บรรยาย 
2.2 ฝกปฏิบัติและอภิปราย 
2.3 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. ภาพประกอบ 
2. หนังสือ ตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
3. วีดีทัศน 
4. Power Point Presentation 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม 
2. สังเกตการอภิปรายรวมกันขณะทํางานเปนกลุม 
3. วัดจากพฤติกรรม ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม  
4. รายงาน 
5. แบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 4 
ความสามารถในการใหผลผลิตของดนิ 

 
 

ดินเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการเกษตร เนื่องจากดินเปนปจจัยขั้นพื้นฐานสําคัญใน
การดํารงชีวิตของพืช โดยทั่วไปดินที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช คือ ดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ มีแรธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืช ขณะเดียวกันก็มี
คุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับเปนที่ยึดเกาะของรากพืช ชวยยึดลําตนใหแนน 
ไมใหลมเอียง และยังทําหนาที่เก็บน้ําเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ใหอากาศแกรากพืชเพื่อ
การหายใจ ดินในธรรมชาติมีการเรียงตัวเปนชั้นตอเนื่องกันไปอยางกลมกลืน ชั้นดินบนซึ่ง
เปนชั้นที่เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกอยางยิ่ง ถูกกําหนดใหมีองคประกอบและสัดสวนของ
ดินในอุดมคติตอการเจริญเติบโตของพืช คือ อนินทรียวัตถุ 45% อินทรียวัตถุ 5% น้ํา 
25% และอากาศ 25%  

 
4.1 ผลิตภาพของดิน 
 

เนื่องจากดินเปนสวนสําคัญมากของระบบการผลิตพืชและปศุสัตว ประกอบกับ
ความยั่งยืนของการเกษตรก็ขึ้นอยูกับผลิตภาพดิน (soil productivity) ดวย จึงควรเขาใจ
อยางชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบของดินและสมบัติของดินกับผลิต
ภาพดิน เพื่อเชื่อมโยงสูบทบาทของผลิตภาพดินในการเกษตรย่ังยืนตอไป 

ดิน (soil) อาจมีความหมาย 2 อยางดังนี้ 1) วัตถุธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ประกอบดวยแรและวัสดุอินทรียตลอดจนสิ่งมีชีวิตตางๆ ซึ่งพืชดํารงชีพอยูได
โดยอาศัยวัตถุธรรมชาตินี้ หรือ 2) วัตถุธรรมชาติซึ่งปกคลุมอยูบนผิวโลกและเปนที่อาศัย
ของพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สําหรับสมบัติของดินที่ปรากฏอยูนั้น เปนผลจากอิทธิพลของ
ภูมิอากาศและสิ่งมีชีวิต เชน พืชพรรณ ซึ่งกระทําตอวัตถุตนกําเนิดดินในภูมิประเทศตางๆ 
กัน ตลอดชวงเวลาอันยาวนาน 

ที่ดิน (land) เปนคําที่มีความหมายครอบคลุมถึงดินและสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติของพื้นที่บนผิวโลก สวนที่ไมปกคลุมดวยน้ําอยางถาวร ในที่ดินนอกจากจะมีดิน
แลวยังมีแหลงแร แหลงน้ํา พืชและสิ่งกอสรางตางๆ ดวย สภาพที่ดินมีความแตกตางกันใน
ทําเลเชิงพาณิชย ความหนาแนนของประชากร ขนาดพื้นที่ถือครองชนิดของพืชที่มีอยูและ
การพัฒนาทางวัตถุที่ดําเนินไปแลว พืช (เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ, 
ม.ป.ป.) 
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ทรัพยากรดิน (soil resource) และทรัพยากรที่ดิน (land resource) มาจาก
ทรัพย (สิ่งที่ถือวามีคา) + อากร (บอเกิดหรือที่เกิด) + ดินหรือทรัพย + อากร + ที่ดิน คํา
วา ทรัพยากรแปลวา ส่ิงท้ังปวงอันเปนทรัพย ดังนั้น ดินและที่ดิน ถือวาเปนสิ่งมีคาอยางยิ่ง 
เพราะเปนปจจัยเพื่อการเลี้ยงชีพ สําหรับความอยูรอดของมนุษยชาติทั้งในอดีต ปจจุบัน
และอนาคต (เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ, ม.ป.ป.) 

ผลิตภาพดิน (product + capacity) หมายถึงความสามารถของดินในการใหผล
ผลิตพืช เมื่อปลูกพืชชนิดหนึ่งหรือพืชระบบหนึ่ง ภายใตปจจัยการผลิตที่กําหนดให ผลิต
ภาพดินจึงวัดจากผลผลิตที่ไดตอหนวยพื้นท่ีตอเวลา เชน กิโลกรัมตอไรตอป 

ดินผลิตภาพสูง (productive soil) หรือ“ดินดี”หมายถึงดินที่มีสมบัติทางเคมี 
ฟสิกสและชีวภาพเหมาะสมและเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง เมื่อใชปลูกพืชภายใต
สภาพแวดลอมที่ดีและมีการจัดการท่ีเหมาะสมพืชจะใหผลผลิตสูง ดังนั้นดินผลิตภาพสูงจึง
ตองเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณสูงแตดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง โดยสมบัติดานอื่นๆ ไม
เหมาะสมก็อาจจะมีผลิตภาพต่ํา (เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ, ม.ป.ป.) 

สําหรับสมบัติของดินทางเคมี ฟสิกส (กายภาพ) และชีวภาพ มีความหมายดังนี้คือ 
1. สมบัติทางเคมีของดิน ไดแกสภาพกรดดาง สภาพความเค็ม ปริมาณสารพิษ 

ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน ความสามารถในการตรึงอาหาร เชนการตรึง
ฟอสฟอรัส เปนตน 

2. สมบัติทางฟสิกสของดิน ไดแกเนื้อดิน โครงสรางดิน ความหนาแนน ความจุใน
การอุมน้ําอัตราการซาบซึมของน้ําและการถายเทอากาศในดิน 

3. สมบัติทางชีวภาพของดิน ไดแก ปริมาณอินทรียวัตถุ ชนิด จํานวนและกิจกรรม
ของสิ่งมีชีวิตในดิน ทั้งที่เปนประโยชนและโทษตอพืช (เอกสารประกอบการบรรยาย
มหาวิทยาลัยแมโจ, ม.ป.ป.) 

 
4.2 ความอุดมสมบูรณของดิน 
 

ความอุดมสมบูรณของดิน (soil fertility) หมายถึงความสามารถของดินในการให
ธาตุอาหารรูปท่ีเปนประโยชนตอพืช ดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง (fertile soil) คือดินที่ให
ธาตุอาหารรูปที่เปนประโยชนแกพืชครบทุกธาตุ แตละธาตุเพียงพอและสมดุลกันตาม
ความตองการของพืช ความอุดมสมบูรณของดินเปนสภาพความเหมาะสมของดินที่จะใช
ปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใดใหเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดี พืชตางชนิดกันอาจจะตองการ
ความอุดมสมบูรณของดินตางกัน ความอุดมสมบูรณของดินถูกกําหนดจากเกณฑตางๆ 
ดังตอไปนี้ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2556) 
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1) ความสามารถที่จะใหธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชไดสูง 
2) คุณสมบัติทางกายภาพตางๆ ของดินเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 
3) การมีหรือไมมีสารประกอบอินทรียและอนินทรียที่จะเปนพิษตอพืช 

ดินในสวนตางๆของโลกจะมีความอุดมสมบูรณแตกตางกัน โดยมีองคประกอบสําคัญที่มีผล
ตอความอุดมสมบูรณของดิน ดังตอไปนี้ 

1. ความหนาของชั้นดิน ดินจะมีความอุดมสมบูรณของดินมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ชั้นของดิน ดินที่มีชั้นหนาจะมีแรธาตุสะสมอยูมากและสามารถอุมน้ําไวไดมากเชนกัน 
บริเวณที่ดินมีชั้นหนามักจะปรากฏอยูในเขตที่วัตถุตนกําเนิดผุกรอนไดอยาง รวดเร็ว แต
การพังทลายชา ถาหากปลอยใหดินเกิดการพังทลายตลอดจะสงผลทําใหดินบาง แรธาตุ
อินทรียวัตถุสูญเสียไปดวย 

2. เนื้อดินเนื้อของดินจะประกอบไปดวย กรวด ทราย ทรายแปง และเม็ดดิน
เหนียวถาหากอัตราสวนการผสมของอนุภาคดังกลาวอยูในเกณฑที่ เหมาะสม จะทําใหดิน
อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกและอัตราสวนผสมของอากาศ น้ํา และสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็กที่อยูในดินก็ตองเหมาะสมดวย 

3. สวนประกอบทางเคมีสวนประกอบทางเคมีมีอิทธิพลตอความอุดมสมบูรณของ
ดิน คือแรธาตุ  ตามปกติแลวแรธาตุที่ดินขาดแคลนมากแตมีความจําเปนตอการ
เจริญเติบโตของพืช คือ “แรพวกดาง” ซึ่งเปนแรที่ละลายน้ําไดงาย เชน ไนเตรต 
โพแทสเซียมและแคลเซียม เปนตน แรบางชนิดผสมอยูในดินเพียงเล็กนอยก็พอตอการ
เจริญเติบโตของพืช เชน คารบอน ไนโตรเจน ออกซิเจน ทองแดง ฯลฯ ถาหากแรธาตุชนิด
ใดชนิดหนึ่งลดลงหรือขาดแคลนจะมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช แรธาตุบางชนิดถาหาก
พบอยูในดินมากเกินไปจะทําใหเกิดมลพิษขึ้น เชน อะลูมิเนียม สารหนู แบเรียม โครเมียม 
ฯลฯ ตามปกติแลวพืชสวนใหญจะทนพิษจากแรธาตุเหลานี้ไดดีกวาสัตว 

4. สิง่มีชีวิตในดินสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในดินตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงแมลงไสเดือนจะ
มีสวน สงเสริมใหดินมีความอุดมสมบูรณ สิ่งมีชีวิตในดินเหลานี้จะชวยทําใหโครงสรางของ
ดินเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางเคมี 

5. ความเปนกรดเปนดางความอุดมสมบูรณของดินจะขึ้นอยูกับความเปนกรดเปน
ดางดวย ทั้งนี้เพราะพืชสวนใหญจะไมชอบดินที่มีฤทธิ์เปนกรดหรือเปนดางที่รุนแรง ดินที่มี
สภาพเปนกรดจัดมักจะเหนียว รสเปรี้ยว สีคอนขางจาง สวนดินที่เปนดางจัดจะมีรสฝาด
และยากลําบากในการตรวจสอบจากการสังเกตได ดินที่ไดชื่อวามีความอุดมสมบูรณจึงตอง
มีสภาพความเปนกรดเปนดางไมรุนแรงนัก 

6. อินทรียวัตถุดินจะมีความอุดมสมบูรณหรือไมขึ้นอยูกับปริมาณอินทรียวัตถุที่
ผสมอยูใน ดิน ตามธรรมดาแลวดินที่มีอินทรียวัตถุผสมอยูเพียงรอยละ 5 จะเหมาะสําหรับ
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การเจริญเติบโตของพืช แตถาหากมากหรือนอยเกินไปจะเปนอันตรายตอพืชที่ขึ้นอยู 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ปริมาณอินทรียวัตถุที่เหมาะสมจะเปนปจจัยที่ชวยใหดินมีความ
อุดมสมบูรณ 

อยางไรก็ตามองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความอุดมสมบูรณที่กลาวไว จะชี้ใหเห็น
ความอุดมสมบูรณของดินจะตองขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง ไมใชองคประกอบ
เพียงอยางหนึ่งอยางใดเทานั้น 

 
4.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 
 

กรมพัฒนาที่ดิน (2556) รายงานวาการประเมินความอุดมสมบูรณของดินจะใช
ลักษณะของการใหคะแนนจากผลการวิเคราะหชั้นดินบน ซึ่งเปนชั้นหาอาหารของรากพืช 
(ตารางที่ 4.1) ซึ่งคาวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุจะบงบอกถึงคุณสมบัติทางชีวเคมีหลาย
ประการในดินและกิจกรรมของจุลินทรีย สวนคาปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณ
โพแทสเซียมจะบงบอกถึงปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน คาความจุในการแลกเปลี่ยนประจุ
บวกบงบอกถึงโอกาสในการดูดซับธาตุอาหารที่เปนประจุบวกของดิน ชวยลดการสูญเสีย
ธาตุอาหารจากการชะลาง และเพิ่มประสิทธิภาพของการใชปุยในดิน อยางไรก็ดี คาความ
จุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกมีความสัมพันธกับคาการอิ่มตัวดวยประจุที่ เปนดาง 
เนื่องจากประจุบวกในดินอาจเปนธาตุอาหารหรือไมใชธาตุอาหารก็ได การที่คาการอิ่มตัว
ดวยประจุบวกที่เปนดางมีคาสูง นั้นหมายถึง สัดสวนประจุบวกที่ดินดูดซับไวนั้นสวนใหญ
เปนธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม ขอพึงระวังในการประเมินความ
อุดมสมบูรณของดินดวยวิธีนี้คือ คะแนนจากคาการอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง หากมี
คาสูงเนื่องจากมีโซเดียมในปริมาณที่สูง ยอมหมายถึงดินนั้นมีปญหาเรื่องความเค็ม การ
ประเมินความสมบูรณของดินวามีปริมาณธาตุอาหารพืชมากนอยแคไหนสามารถทําได
หลายวิธีแลวแตความสะดวกเหมาะสม เชน  

1) การสังเกตลักษณะอาการที่พืชแสดงออก (symptom of plant) การประเมิน
โดยวิธีนี้กระทําไดงายแตตองอาศัยความรูและความชํานาญในการที่จะแยกแยะลักษณะที่
ของพืชที่ปรากฏจากการขาด หรือไดรับธาตุอาหารตางๆ มากจนเกินไป 

2) การวิเคราะหพืช (plant analysis) เพื่อใหทราบวาพืชมีธาตุอาหารชนิดไหนอยู
ในปริมาณมากนอยเทาใด ปริมาณธาตุอาหารในพืชจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ปริมาณที่มีอยูในดิน การวิเคราะหธาตุอาหารในพืชอาจทําไดหลายวิธี เชนวิเคราะห
เนื้อเยื่อพืช (tissue test) เปนการทดสอบอยางงายจากเพียงบางสวนของพืช เชนการคั้น
เอาน้ําในเนื้อเยื่อของพืชมาผสมกับน้ํายาทําใหเกิดสีตางๆ แลวเปรียบเทียบกับสีมาตรฐาน
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ที่ระบุถึงระดับของธาตุอาหารนั้นๆ หรืออาจใชวิธีการวิเคราะหพืชทั้งหมด (total 
analysis) โดยการนําเอาสวนหนึ่งสวนใดหรือพืชท้ังตนที่มีขนาดเล็กไปวิเคราะหหาปริมาณ
ธาตุอาหารในหองปฏิบัติการ 

3) การทดสอบทางชีวภาพ (biological test) คือการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของพืชที่ไดรับปริมาณธาตุอาหารตางๆ กัน ในแปลงทดลอง หรือเรือนกระจกทดลอง 

4) การวิเคราะหดิน (soil analysis) โดยการเก็บตัวอยางดินไปวิเคราะหหาปริมาณ
ธาตุอาหารในหองปฏิบัติการ 

 

ตารางที่ 4.1 วิธีการคาดคะเนระดับความอุดมสมบูรณของดินโดยการประเมินจากผล
วิเคราะหดิน 

 

ระดับความ 
อุดมสมบูรณ 

ปริมาณ 
อินทรียวัตถุ 

(%) 

ปริมาณ 
ฟอสฟอรัส 

ที่เปนประโยชน 
(mg kg-1) 

ปริมาณ 
โพแทสเซียม 

ที่เปนประโยชน 
(mg kg-1) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(mg kg-1) 

การอิ่มตัว
ดวยประจุ
บวกที่เปน
ดาง (%) 

ต่ํา <1.5 
(1) 

<10 
(1) 

<60 
(1) 

<10 
(1) 

<35 
(1) 

ปานกลาง 1.5-3.5 
(2) 

10-25 
(2) 

60-90 
(2) 

10-20 
(2) 

35-75 
(2) 

สูง >3.5 
(3) 

>25 
(3) 

>90 
(3) 

>20 
(3) 

>75 
(3) 

ที่มา: ทัศนีย และ ประทีป (2554) 
หมายเหตุ: วิธีการประเมินใหคาคะแนนในวงเล็บของแตละคาวิเคราะหมารวมกัน ถาคะแนนนอยกวา

หรือเทากับ 7 ถือวาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ถาคะแนนอยูระหวาง 8-12 ถือวาดินมี
ความอุดมสมบูรณปานกลาง ถาคาคะแนนมากกวาหรือเทากับ 13 ถือวาดินมีความอุดม
สมบูรณสูง 

 
4.4 ธาตุอาหารพืชกับความอุดมสมบูรณของดิน 
 

ธาตุอาหารพืชในดินสามารถพบเปนองคประกอบอยูในเศษหินและแรที่ยังสลายตัว
ไมหมด และในอินทรียวัตถุในดิน หรืออาจพบธาตุอาหารพืชอิสระที่ถูกดูดซับไวกับสวนที่
เปนอนุภาคดินโดยเฉพาะอนุภาคดินเหนียวและอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารพืชสามารถแยก
เปนธาตุอาหารหลัก จํานวน 3 ชนิด คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม 
(K) ซึ่งเปนธาตุอาหารที่พืชตองการมากและมีความสําคัญตอการเจริญเติบโต ธาตุอาหาร
รองจํานวน 3 ชนิด คือ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกํามะถัน (S) ซึ่งเปนธาตุ
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อาหารที่พืชตองการในปริมาณที่นอยกวาธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ) 
ซึ่งมีความตองการในปริมาณที่นอยมากอีก 7 ชนิด ไดแก เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) 
สังกะสี (Zn) โบรอน (B) แมงกานีส (Mn) โมลิบดินัม (Mo) และ คลอรีน (Cl) 

ธาตุอาหารท่ีสําคัญอีก 3 ชนิด คือ คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) 
ซึ่งเปนธาตุอาหารสําหรับการสรางแปง น้ําตาล ตลอดจนองคประกอบหลักในตนพืชทุก
ชนิดนั้น พืชไดรับจากน้ําและอากาศโดยตรง แมวาพืชจะตองการในปริมาณมากแต
ตามปกติพืชก็จะไดรับจากน้ําและอากาศอยางเพียงพออยูแลว ดังนั้นในการพิจารณาความ
อุดมสมบูรณของดินจึงไมกลาวถึง 3 ธาตุดังกลาวนี้ โดยการพิจารณาความอุดมสมบูรณ
ของดินนั้น จึงอางอิงถึงปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่มีอยูในดิน แตทั้งนี้
การตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารในดินนั้น จะวัดเฉพาะธาตุอาหารที่สกัดได หรือละลายได
ดวยสารละลายจําเพาะ ซึ่งไดรับการศึกษาแลววามีคุณสมบัติในการละลายธาตุอาหารได
ใกลเคียงกับสารที่ขับออกจากรากพืช  สําหรับธาตุที่มีความสําคัญตอกระบวนการทาง
ชีววิทยาของพืชทั้งหมด 13 ธาตุนั้นหากไมนับรวม คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และ
ออกซิเจน (O) แลวทั้ง 13 ธาตุดังกลาวนั้นมีที่มาตางๆ กัน 3 แหลงคือ จากอากาศ น้ํา 
และองคประกอบของดินเอง ในจํานวนนี้จะเปนธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโต
ของพืชโดยตรง (essential element) นั่นคือจําเปนตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของพืช พืชตองการใชธาตุนั้นในลักษณะเฉพาะเจาะจง ธาตุอื่นใชแทนไมไดเพราะเปนธาตุ
อาหารที่มีหนาที่เฉพาะอยางในกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชธาตุอาหารทั้ง 13 ธาตุ 
เปนองคประกอบของดินตามสภาพธรรมชาติ ยกเวน คารบอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน 
ซึ่งพืชจะไดรับจากอากาศและน้ํา โดยธาตุอาหารทั้ง 13 ธาตุที่พืชไดรับจากดินดังกลาวนี้ 
ไดมีการจัดแบงออกตามความสําคัญเปน 2 กลุม ดังนี้ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2556) 

1) ธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณมากหรือมหธาตุ (macronutrient 
elements) ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ
กํามะถัน ในกลุมนี้ปรากฏวา ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม เปนธาตุอาหารที่พืช
ตองการมากที่สุด และมักอยูในดินไมมาก หรืออยูในรูปที่พืชใชประโยชนไมไดจึงทําใหพืช
คอนขางขาดธาตุอาหารเหลานี้ จําเปนตองเพิ่มเติมลงไปในดินเพื่อใหเพียงพอกับความ
ตองการของพืช จึงเรียกธาตุอาหารพวกนี้วาธาตุอาหารหลัก (primary nutrient 
element) หรือธาตุปุย สวนแคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน พืชตองการในปริมาณที่
ไมสูงมากนักและมักมีอยูอยางเพียงพอในดิน จึงเรียกธาตุอาหารพวกนี้วาธาตุอาหารรอง 
(secondary nutrient element) 

2) ธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณนอยหรือจุลธาตุ (micronutrient or trace 
element) ไดแก เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดินัม และคลอรีน ธาตุ
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อาหารเหลานี้ พืชตองการในปริมาณที่ต่ํามาก แตพืชจะขาดไมได ในดินโดยทั่วไปมักมีธาตุ
อาหารเหลานี้อยูในปริมาณต่ํา แตพืชก็ไมคอยแสดงอาการขาดธาตุเหลานี้ นอกจากในดิน
ที่มีเนื้อเปนทรายจัด หรือดินท่ีใชในการเพาะปลูกพืชติดตอกันเปนเวลานาน และในดินบาง
ชนิดหรือบางสภาพอาจจะมีธาตุเหลานี้อยูในปริมาณสูงจนเปนพิษตอพืชได ความสําคัญ
ของธาตุอาหารพืชตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช แสดงในตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที่ 4.2 ความสําคัญของธาตุอาหารพืชและอาการที่พืชแสดงออก 
เมื่อขาดธาตุธาตุอาหาร 

 

ชนิดธาตุ
อาหารพืช 

หนาที่สําคัญ อาการขาดธาตุอาหาร 

ไนโตรเจน - เปนองคประกอบของกรดอมิโน โปรตีน 
ครอโรฟลล กรดนิวคลีอิก และเอนไซมในพืช 
สงเสริมการเจริญเติบโตของยอดออน ใบและ
กิ่ง 

- พืชเจริญเติบโตชาใบลางมีสีเหลือง
ซีดทั้ งแผนใบตอมากลายเปนสี
น้ําตาลแลวรวงหลน หลังจากนั้นใน
บนๆ จะมีสีเหลือง 

ฟอสฟอรัส - ชวยในการสงเคราะหโปรตีนและสารอินทรีย
ที่สําคัญ เปนองคประกอบของสารที่ทําหนาที่
ถายทอดพลังงานในกระบวนการตางๆ ของพืช 
เชน การสังเคราะหแสงและการหายใจ 

- ใบลางเริ่มมีสีมวงตามแผนใบ
ตอมาเปนสีน้ําตาลและรวงหลน ลํา
ตนแคระแกร็น ไมผลิดอกออกผล 

โพแทสเซียม - ชวยในการสังเคราะหน้ําตาล แปง และ
โปรตีน สงเสริมการเคลื่อนยายของน้ําตาลจาก
ใบไปยังผล พืชแข็งแรงและมีความตานทานตอ
โรคบางชนิด 

- ใบลางแสดงอาการเหลือง และ
เปนสี น้ํ าตาลตามขอบใบ และ
ลุกลามเขามาเปนหยอมๆ ตามแผน
ใบอาจพบวาแผนโคงเล็กนอย ราก
พืชเจริญชา ลําตนออนแอ ผลไม
เติบโต 

แคลเซียม - เปนองคประกอบของสารเชื่อมผนังเซลล 
ชวยในการแบงเซลล การผสมเกสร การงอก
ของเมล็ด และการชวยเอนไซมบางชนิด
ทํางาน ไดด ี

- ใบที่เจริญใหมมีอาการหงิกงอ ตา
ยอดไมเจริญ  อาจมีจุดดําที่เสนใบ 
รากสั้น ผลแตก และคุณภาพผลไมด ี

แมกนีเซียม - เปนองคประกอบของคลอโรฟลล  ชวย
สังเคราะหกรดอมิโนวิตามิน ไขมันและน้ําตาล 
ทําใหการเปนกรดดางในเซลลเหมาะสมและ
ชวยการงอกของเมล็ด 

- ใบแกจะมีสีเหลือง ยกเวนบริเวณ
เสนใบ และใบจะรวงหลนเร็ว 
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ตารางที่ 4.2 ความสําคัญของธาตุอาหารพืชและอาการที่พืชแสดงออก 
เมื่อขาดธาตุอาหาร (ตอ) 

 

ชนิดธาตุอาหารพืช หนาที่สําคัญ อาการขาดธาตุอาหาร 
กํามะถัน - เปนองคประกอบของกรดอะมิโน 

โปรตีน และวิตามิน 
- ใบพืชทั้ ง ใบบนและใบล างมีสี
เหลืองซีด และตนออนแอ 

เหล็ก 
 

- ชวยการสังเคราะหคลอโรฟลล 
สําคัญตอการสังเคราะหแสงและการ
หายใจของพืช 

- ใบออนของพืชจะมีสีขาวซีดจาง 
ในขณะท่ีใบแกยังมีสีเขียวอยู 

ทองแดง - ชวยการสังเคราะหคลอโรฟลล การ
หายใจ การใชโปรตีนและแปง กระตุน
การทํางานของเอนไซมบางชนิด 

- ตายอดชะงักการเจริญเติบโตและ
กลายเปนสีดํา ใบออนมีสีเหลือง พืช
ชะงักการเจริญเติบโต 

แมงกานีส - ชวยในการสังเคราะหแสงและการ
ทํางานของเอนไซมบางชนิด 

- ใบออนมีสีเหลือง ในขณะที่เสนใบ
ยังมีสีเขียวอยู ตอมาใบดังกลาวจะ
เหี่ยวแลวรวงหลน 

สังกะสี - ชวยในการสัง เคราะหออกซิ เจน 
คลอโรฟลล และแปง 

- ใบออนมีสีเหลืองซีดและปรากฏสี
ขาวประปรายตามแผนใบ  
โดยเสนใบยังมีสีเขียว รากสั้น  
ไมเจริญเติบโต 

โมลิบดินัม - ชวยใหพืชใชเตรตใหเปนประโยชนใน
การสังเคราะหโปรตีน 

- พืชมีอาการคลายอาการขาดธาตุ
ไนโตรเจน ใบมีลักษณะโคงคลาย
ถวย ปรากฏจุดสีเหลืองๆ ตมแผน
ใบของพืช 

โบรอน - ชวยในการออกดอกและผสมเกสร มี
บทบาทสําคัญในการติดผลและการ
เคลื่ อ น ย า ยน้ํ า ต า ลม าสู ผ ล  ก า ร
เคลื่อนยายออรโมน การใชประโยชน
จากไนโตรเจนและการแบงเซลล 

- ตายอดจะตายแลวเริ่มมีตาขาง แต
ตาขางจะตายอีก ลําตนไมคอยยืด
ตัว กิ่งและใบชิดกัน ใบพืชมีขนาด
เล็ก หนา โคง และเปราะ 

คลอรีน มีบทบาทเกี่ยวกับฮอรโมนในพืชการ
สังเคราะหแสงและทําใหพืชแกเร็วขึ้น 

- พืชเหี่ยวงาย ใบพืชมีสีซีดแลพ
บางสวนแหงตาย 

นิกเกิล - เปนโคแฟคเตอรของเอนไซม ไฮโดร
จีเนส ชวยในการงอกของเมล็ด 

- เนื้อเยื่อบริเวณปลายใบจะตาย
และกลายเปนสีน้ําตาล 

ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
 
 
 



89 
 บทท่ี 4  ความสามารถในการใหผลผลิตของดิน 

4.4.1 ความสามารถของดินในการใหธาตุอาหารแกพืช 
การใชท่ีดินอยางไมถูกตองตามสมรรถนะของดิน และ/หรือขาดการอนุรักษ

ดินที่ดี ยอมทําใหดินเสื่อมโทรม จากภาพที่ 4.1 แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนยายเขา และ
เคลื่อนยายออกของธาตุอาหารพืชในระบบการเกษตรสําหรับการเคลื่อนยายเขาอาจจะ
เปนการใสปุยเคมี ปุยอินทรีย น้ําฝน (atmospheric deposition) การตรึงไนโตรเจนโดย
จุลินทรียบางชนิดและธาตุอาหารถูกพัดพามากับตะกอนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 การเคล่ือนท่ีเขาและเคล่ือนยายออกของธาตุอาหารพืชในระบบการเกษตร 
ที่มา : Smaling (1993) 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาระบบการเกษตรมีการสูญเสียธาตุอาหารออกไปจาก

ระบบ ในแตละปจะมีปริมาณธาตุอาหารพืชจํานวนมากท่ีสูญเสียออกไปจากระบบ โดยการ
นําออกไปกับผลผลิตของพืช กระบวนการชะลางและพังทลายของดิน และยังมีธาตุอาหาร
พืชอีกสวนหนึ่งที่สูญเสียไปจากระบบโดยกระบวนการอื่นๆ เชนการไหลซึมลึกลงไปในดิน
โดยน้ํา (leaching) การสูญเสียไนโตรเจนในรูปกาซโดยกระบวนการดีไนทริฟเคชั่น 
(denitrification) ฯลฯ ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดการลดลงของความอุดมสมบูรณของดิน
ได ดังนั้น ถาตองการจะรักษาระดับความสามารถในผลิตภาพของดิน (soil productivity) 
ก็จําเปนตองรักษาความสมดุลของธาตุอาหารพืช (nutrient balance) ในระบบใหคงไว
ดวย (เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ, ม.ป.ป.) 

1) การเคลื่อนที่เขาของธาตุอาหารพืช 
1.1) แหลงธาตุอาหารที่ไดจากดิน ธาตุอาหารในดินมีอยูหลายชนิด ทั้งที่เปนธาตุ

อาหารพืช และไมใชธาตุอาหารพืช ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุตนกําเนิดและสิ่งมีชีวิตที่มาทับถม 
โดยทั่วไปความเขมขนของธาตุอาหารพืชในดินตามแหลงที่มาที่เปนประโยชนตอพืชได 
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ดังตารางที่ 4.3 ซึ่งจะเห็นไดวามีแรบางชนิดเมื่อสลายตัวแลวจะใหธาตุอาหารในดินหลาย
ชนิด บางชนิดก็เปนประโยชนตอพืช บางชนิดนอกจากจะไมเปนประโยชนตอพืช แต
บางครั้งกลับเปนโทษก็มี แรจะมีการสลายตัวไดไมเทากัน ขึ้นอยูกับชนิดของธาตุและ
ลักษณะการเกาะยึดกันระหวางธาตุอาหาร บางแรสลายตัวไดงาย บางแรสลายตัวยาก 
แลวแตสภาพแวดลอมที่กระทํา โดยทั่วไปธาตุอาหารที่เปนองคประกอบในแรที่มีปริมาณ
มาก เมื่อสลายตัวแลวก็จะใหธาตุอาหารนั้นออกมามาก ฉะนั้นในสภาพธรรมชาติจะพบ
บอยคร้ังท่ีธาตุอาหารในดินที่มีอยูในระดับ “สูงมาก” จะเปนตัวกําหนดความเปนประโยชน
ของธาตุอาหารอื่นๆ ในดิน (เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ, ม.ป.ป.) 

 

ตารางที่ 4.3 แหลงทีม่าและปริมาณของธาตุอาหารที่จําเปนตอพืช 
 

ธาตุ
อาหาร 

แหลงที่มา ปริมาณ 

N อินทรียวัตถุ กาซจากอากาศ 0.03-0.3% 
P Ca, Al, Fe phosphate 0.01-0.1% 
S เหล็กซัลไฟลทและซัลเฟต 0.01-0.1% 
K แรไมกา ดินเหนียว (illite) แรโปแตสเซียมเฟสปารล 0.2-3.0% 
Ca แรแคลเซียมเฟลสปาร กอไจด 

ฮอลเบล็น แคลเซียมคารบอนเนต แคลเซียมซัลเฟต 
0.2-1.0% 

Mg แรกอไจดฮอลเบรน โอริวีน 
ไบโฮไทด แมกนีเซียมคารบอเนต 

0.1-1.0% 

B ทัวมาลิน ในแหลงที่มีแรซิลิเกต และเกลือมาก 5-100 ppm 
Mo แหลงที่มีแรซิลิเกต เหล็ก และอะลูมินัมออกไซด 

และไฮดรอกไซด 
0.50-5 ppm 

Cl เกลือที่มีองคประกอบของคลอไรด แรกอไจดฮอลเรนไบโอไทด 50-1000 ppm 
Fe เหล็กออกไซด และไฮดรอกไซด 0.5-4.0 ppm 
Mn แรแมงกาไนทไบโรลูไซดแรที่มีซิลิเกตเปนองคประกอบ  200-4000 pm 
Zn สังกะสีฟอสเฟต คารบอเนตและไฮดรอกไซด แรที่มีซิลิเกต 10-300 ppm 
Cu ทองแดงซัลเฟตและคารบอเนต แรซิลิเกต 5-100 ppm 

ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ (ม.ป.ป.) 
 

ดังนั้นความสมดุลระหวางธาตุอาหารทั้งดานปริมาณและรูปแบบที่มีอยูในดิน จึงมี
ความสําคัญตอการดูดกินธาตุอาหารของพืชเชนกัน ซึ่งอาจจะกลาวไดวาธาตุอาหารพืชที่มี
อยูในดินนั้นเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญสําหรับพืชเพื่อที่พืชสามารถเลือกดูดธาตุ
อาหารที่ตองการและนําไปใชในการเสริมสรางการเจริญเติบโต ตลอดจนถึงใหผลผลิตได 
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แตจะใชประโยชนไดมากหรือนอยก็เปนไปตามศักยภาพของดินแตละแหง หากเกษตรกร
ตองการที่จะเพิ่มผลผลิตของพืชใหสูงขึ้นสามารถกระทําไดถามีการศึกษาถึงความตองการ
ระดับธาตุอาหารของพืชแตละชนิด ตลอดจนปริมาณ และรูปของธาตุอาหารที่มีอยูในดิน 
เมื่อศึกษารายละเอียดจนแนชัดแลว เกษตรกรก็สามารถหาชองทางแกไขใหดินมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือชองทางหนึ่งที่นาจะเพิ่มผลผลิตของพืชใหเปนไปตามความ
ตองการได (เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ, ม.ป.ป.) 

1.2) ธาตุอาหารพืชที่ไดจากน้ําฝน ดินเปนแหลงธาตุอาหารพืชที่ปนมา
กับน้ําฝน ถึงแมปริมาณจะไมมากนักเมื่อเทียบกับพืชจะไดรับจากดินก็ตาม แตควรถือไดวา
เปนสวนเสริมใหดินและพืชมีธาตุอาหารพืชเพิ่มขึ้น ตามธรรมชาติฝนจะนําเอาธาตุอาหาร
ตางๆ ที่ลองลอยอยูในบรรยากาศปนลงมากับน้ํา สวนใหญจะเปนธาตุอาหารในรูปของ
ไอออนประจุบวกและประจุลบ พอสรุปไดดังตารางที่ 4.4 ปริมาณและชนิดธาตุอาหารพืช
ที่ไดจากน้ําฝน 

 
ตารางที่ 4.4 ธาตุอาหารพืชท่ีไดจากน้ําฝน 
 

        ธาตุอาหาร    ความเขมขน (มิลลิกรมั/ลิตร) 
K+ 0-5 
Na+ 8-24 
Ca2+ 70-216 
Mg2+ 8-36 
NO3

- 1-79 
HPO4

2- 0-0.3 
SO4

2- 1-87 
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ (ม.ป.ป.) 
 

2) การเคลื่อนที่ออกของธาตุอาหารพืช 
ในท่ีนี้จะขอกลาวเพียง 2 กระบวนหลักท่ีพบไดในระบบนิเวศเกษตร ไดแก 

2.1) การสูญเสียธาตุอาหารจากการชะลางพังทลายของดิน ธาตุ
อาหารออกจากพื้นที่การสูญเสียวิธีการนี้มากนอยแตกตางกันไปตามเนื้อดิน ความลาดชัน 
โดยปกติพื้นที่ลาดชันมากกวา 5% เริ่มมีปญหาการชะลางของดิน ซึ่งดินทรายจะมีปญหา
มากกวาดินเหนียว การสูญเสียหนาดินจากการชะลางพังทลายของหนาดินหนา 2.5 ซม. 
จะกอใหเกิดการสูญเสียเนื้อดินถึงปละกวา 50 ตัน/ไร การชะลางพังทลายนี้ไมเพียงแต
กอใหเกิดการสูญเสียเนื้อดินเทานั้น ธาตุอาหาร และอินทรียวัตถุในดินก็จะถูกพัดพา
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ออกไปดวย (ตารางที่ 4.5) จากตารางที่ 4.5 แสดงเห็นถึงปริมาณธาตุอาหารและ
อินทรียวัตถุของดินชั้นไถพรวน ดินสีคล้ําท่ีถูกพัดพามาทับถมและสวนของทรายที่ถูกพัดพา
มาทับถม ดังนั้น การชะลางพังทลายของหนาดินจะมีผลตอศักยภาพการผลิต คือพื้นที่ ที่มี
การชะลางพังทลายสูงผลผลิตพืชจะลดลงมาก 

2.2) การสูญเสียธาตุอาหารในดินจากการที่พืชดูดไปใช ในการสราง
ความเจริญเติบโตและใหผลผลิต ซึ่งจะแตกตางกันไปตามชนิดของพืชเพราะพืชมีความ
ตองการธาตุอาหารแตกตางกัน จากปริมาณการดูดใชธาตุอาหารของพืชแตละชนิดที่
แตกตางกันไป และปริมาณการชดเชยธาตุอาหารคืนใหแกดินที่ไมมีความสมดุลของธาตุ
อาหารพืช โดยอาจจะกลาวไดวาการเพาะปลูกพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ 
เปนสาเหตุทําใหดินเสื่อมความอุดมสมบูรณประการหนึ่ง 

 
ตารางที่ 4.5 การสูญเสียธาตุอาหารจากอิทธิพลของการชะลางพังทลายของหนาดิน 
 

สถานที่ สวนของดิน อินทรียวัตถ ุ
(%) 

ปริมาณธาตุอาหารพืช 
ที่สําคัญ (mg/kg) 
P K 

กาฬสินธุ ชั้นไถพรวน 
สวนสีเทา-ดําท่ีถูกพัดพา 
สวนท่ีทรายถูกพัดพา 

0.26 
3.46 
0.10 

6.5 
15.9 
3.0 

29 
89 
20 

รอยเอ็ด ชั้นไถพรวน 
สวนสีเทา-ดําท่ีถูกพัดพา 
สวนท่ีทรายถูกพัดพา 

0.25 
2.34 
0.02 

7.4 
10.1 
5.0 

60 
230 
38 

มหาสารคาม ชั้นไถพรวน 
สวนสีเทา-ดําท่ีถูกพัดพา 
สวนท่ีทรายถูกพัดพา 

0.72 
2.65 
0.27 

5.2 
3.4 
1.7 

31 
109 
19 

ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ (ม.ป.ป.) 
 
4.5 สาเหตุการเสื่อมโทรมของความอุดมสมบูรณของดิน 
 

สืบเนื่องจากคําวา “คุณภาพ” หมายถึง ระดับของความดีเลิศ (degree of 
excellence) ดังนั้นความหมายของคุณภาพดินจึงมีความเกี่ยวของกับหนาที่และบทบาท
ของดินในขณะนั้นเปนอยางไร หรือมีขีดจํากัดอะไรบาง ซึ่งสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหดินมีขีดจํากัด 
มีสาเหตุมาจากดินเส่ือมคุณภาพลง  
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ภาพที่ 4.2 การเส่ือมของดินเนื่องจากสาเหตุตางๆ 
ที่มา: ยงยุทธ และคณะ (2551) 
 
ตารางที่ 4.6 สาเหตุของการเสื่อมคุณภาพของทรัพยากรดินภายใตระบบเกษตรที่มีการ

จัดการแบบตางๆ 
 

สาเหตุ การเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นกบัดิน 
1. ระบบเกษตรแบบเขมขน คุณสมบัติทางเคมีของดินไมดี ความไมสมดุลของ

ธาตุอาหาร การสูญเสียอินทรียวัตถุในดิน 
2. ระบบเกษตรเคมีโดยปลูกพืช 
เชิงเดี่ยว 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของดิน 
ดินเปนกรด 

3. การเกษตรที่มีการใชเคร่ืองจักร สมบัติทางกายภาพของดินเส่ือมโทรม เชน ดินแข็ง 
ดินแนนทึบ ดินสูญเสียโครงสราง 

4. พื้นท่ีที่ปลอยหนาดินไว 
ไมมีวัสดุหรือพืชพรรณปกคลุมดิน 

จะเรงการกรอนหรือการพังทลายของดิน
เนื่องมาจากลมและน้ํา 

5. พื้นท่ีมีการระบายน้ําไมดี การทวมขังของน้ํา และเกิดสภาพไรอากาศ 
6. พื้นท่ีที่มีการสะสมของเกลือสูง 
(การระเหยของน้ําสูง) 

ความแหงแลง พืชขาดน้ํา 

ที่มา: ยงยุทธ และคณะ (2551) 
 
ดังนั้น จึงขอกลาวถึงสาเหตุของการเสื่อมโทรมของคุณภาพดิน โดยจะเนนดิน

ภายใตระบบเกษตรการเสื่อมโทรมคุณภาพของทรัพยากรดินที่อยูภายใตการเกษตรนั้น 
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อาจมาจากหลายสาเหตุ เชน การกรอนของดิน (soil erosion) กระบวนการชะลาง 
(leaching) ดินเกิดการแนนทึบ (compaction) ธาตุอาหารลดลงหรือสูญเสียไป 
(nutrients depletion) เปนตน (ภาพที่ 4.2 และ ตารางที่ 4.6, 4.7) (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2556; เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ, ม.ป.ป.) 
 
ตารางที่ 4.7 กระบวนการทีท่ําใหดินเสื่อมและการปฏิบัติเพื่ออนุรักษดิน 
 

กระบวนการที่ทําใหดินเสื่อม  การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษดิน  
1. การกรอนดิน 1. การไถพรวนแบบอนุรักษ 
2. การสูญเสียธาตุอาหารไปกับน้ําไหลบา 2. การปลูกพืชหมุนเวียน 
3.น้ําทวมขัง 3. การปรับปรุงการระบายน้ํา 
4. ดินแหงจัด 4. การจัดการซากพืช 
5. เกิดกรดในดิน 5. การอนุรักษน้ํา 
6. ดินแนน 6. การทําขั้นบันได 
7. มีชั้นแข็งบนผิวดิน 7. การไถพรวนตามแนวระดับ 
8. การสูญเสียอินทรียวัตถุ 8. การใสปุยเคมี 
9. การสะสมเกลือ 9. การใสปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 
10. การสูญเสียธาตุอาหารไปกับการชะลาง 10.การปรับปรุงวฏัจักรอาหาร 
11. การสะสมสารพิษ 11.การปรับระบบการปลูกพืช 

ใหสอดคลองกับสภาพดินและภูมิอากาศ 
ที่มา : Stewart et al. (1991) 

 
4.6 ปจจัยที่มีผลตอความอุดมสมบูรณของดิน 
 

4.6.1. ปจจัยที่ไมมีมนุษยเกี่ยวของ (non anthropogenic factors)  
ซึ่งอาจจะหมายถึง ความอุดมสมบูรณดั้งเดิม (inherent fertility) ความ

อุดมสมบูรณแบบนี้มีผลมาจากวัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ เนื้อดิน 
องคประกอบทางแรธาตุตางๆ ที่ผานการสลายตัวและการกําเนิดดินมาแลว (weathering 
of minerals) ตลอดจนความสามารถในการเก็บธาตุอาหารของดิน (nutrients buffering 
capacity) ซึ่งเปนสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแตการเกิดดินชนิดนั้นๆ 

4.6.2. ปจจัยที่มีมนุษยเกี่ยวของ (anthropogenic factors) 
ปจจัยนี้จะเกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่เกิดในชวงระยะเวลาสั้นหรือยาว 

และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณดั้งเดิมของดิน เชน การใสปุย การใสปูน 
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การไถ เปนตน กลยุทธในการจัดการท่ีเหมาะสม (appropriate management strategy) 
ในการรักษาความอุดมสมบูรณใหมีความยั่งยืนนั้น จะตองพิจารณาทั้งปจจัยที่ไมมีมนุษย
เกี่ยวของที่สงผลตอความอุดมสมบูรณดั้งเดิมและในขณะเดียวกันกิจกรรมที่มีมนุษย
เกี่ยวของก็มีผลตอความอุดมสมบูรณของดิน อยางไรก็ตามเพื่อใหการสูญเสียธาตุอาหาร
เกิดขึ้นนอยที่สุด ควรมีการรักษาคุณภาพของทรัพยากรดินใหยั่งยืน เปนตน (เอกสาร
ประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ, ม.ป.ป. ; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2556) 

 
4.7 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 
 

การใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจําเปนตองมีการปรับปรุงบํารุงดินอยาง
ตอเนื่องถูกวิธีและเหมาะสมตามลักษณะและสมบัติของดิน ในดินที่มีขอจํากัดใดๆ เชน ดิน
เค็ม ดินเปร้ียวจัด หรือดินดาน เปนตน จําเปนตองมีการจัดการเฉพาะเพื่อแกไขขอจํากัดใน
ดินนั้นกอน แตสําหรับดินทั่วๆ ไปการบํารุงรักษาตามปกติก็สามารถทําใหการใชประโยชน
ที่ดินเกิดความยั่งยืนไดหลักการปรับปรุงบํารุงดินโดยทั่วไป คือ การจัดการเพื่อมุงสูการทํา
ใหดินอยูในสภาพที่เหมาะสมสําหรับพืชที่ตองการปลูก ฉะนั้นในดินเดียวกันหากปลูกพืช
ตางชนิด อาจจะมีรายละเอียดในการปรับปรุงบํารุงดินไมเหมือนกัน อยางไรก็ตามการ
จัดการเพื่อการปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เกษตรกรรม ควรเริ่มตนดวย
การตรวจสอบสมบัติของดินและการวิเคราะหดิน ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบและการวิเคราะห
ดินดังกลาวจะนําไปสูวิธีการปรับปรุงบํารุงดินที่เหมาะสมตอไป การปรับปรุงบํารุงดินแบง
ไดเปนการปรับปรุงบํารุงดินดานกายภาพ การปรับปรุงบํารุงดินทางดานเคมี และการ
ปรับปรุงบํารุงดินดวยระบบการปลูกพืชการปรับปรุงบํารุงดินทําไดโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ
ใหแกดิน ซึ่งจะทําใหไดรับประโยชนดังนี้ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2556) 

1) ทําใหดินจับตัวกันเปนกอนเล็กๆ รวนซุยไถพรวนงาย ระบายน้ําและอากาศไดดี 
รากพืชก็จะเจริญเติบโตไดดี 

2) ทําใหดินทนทานตอการชะลางดีขึ้น 
3) ทําใหดินอุมน้ําไดมากขึ้นและลดการระเหยน้ําออกจากดิน 
4) ทําใหดินดูดซับธาตุอาหารพืชไวเปนประโยชนแกพืชไดมากขึ้น 
5) อินทรียวัตถุจะสลายตัวปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืช 
6) ทําใหธาตุอาหารพืชในดินละลายออกมาเปนประโยชนมากขึ้น 
7) เพิ่มประสิทธิภาพของปุยเคมีที่ใสลงไปในดินใหเปนประโยชนแกพืชมากขึ้น  

และลดการใชปุยเคมีไดในระยะยาว 
8) ทําใหไดรับผลผลิตสูงขึ้น และไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 
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4.7.1 การปรับปรุงบํารุงดินทางดานกายภาพ 
การปรับปรุงดินทางกายภาพ คือ การปรับสภาพทางโครงสรางของดินให

เอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของรากพืช ทําใหมีชองวางสําหรับการระบายน้ําและถายเท
อากาศได ซึ่ งตามอุดมคติควรมีชองวางสําหรับน้ําและอากาศอยูราวครึ่งหนึ่งของ
องคประกอบดิน โดยทั่วไปการปรับปรุงใหดินมีชองวางตามที่คาดหวังนั้น อาศัยการไถ
พรวนดินเปนสําคัญ แตหากตองการใหโครงสรางดินมีชองวางในระดับที่เหมาะสมอยาง
ยั่งยืน จําเปนตองอาศัยอินทรียวัตถุในดินในการสรางเม็ดดินจนประกอบเปนโครงสรางดิน 
ดังนั้นการปรับปรุงบํารุงดินทางดานกายภาพ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยการ
ใชปุยอินทรีย เพื่อเพิ่มหรือรักษาระดับของอินทรียวัตถุในดินใหอยูในสัดสวนที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ในกรณีของดินเนื้อละเอียดผิวดินแนนทึบมีการระบายน้ําไมดี หากตองการ
จัดการดินใหสามารถระบายน้ําไดดีขึ้น สามารถใชปุยอินทรียชวยปรับปรุงโครงสรางของ
ดินได ขณะที่ดินเนื้อหยาบไมเก็บกักน้ําและธาตุอาหาร หากตองการจัดการดินเพื่อใหดิน
สามารถเก็บกักน้ําและธาตุอาหารไดดีขึ้น สามารถใชปุยอินทรียชวยในการดูดซับน้ําและ
ธาตุอาหารไดเชนกัน การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

1) การปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยหมัก ใชเพื่อเพิ่มและยกระดับ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ชวยปรับปรุงโครงสรางของดินใหดีขึ้น สงเสริมใหดินมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชมากยิ่งขึ้น ทําใหการระบายอากาศของดินเพิ่มมาก
ขึ้น ระบบรากของพืชสามารถแผกระจายในดินไดอยางกวางขวาง ซึ่งมีผลใหดูดธาตุอาหาร
ไดดีขึ้น ปุยหมักไดจากการนําเอาเศษซากพืชที่เหลือจากการเพาะปลูก เชน ฟางขาว ซัง
ขาวโพด ตนถั่วตางๆ ผักตบชวา และของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูล
ฝอย มาหมักจนเนาเปอย ยอยสลายตัวดีแลวนําไปใชใสในไรนาหรือสวนโดยอัตราการใชที่
เหมาะสม คือ ดินเหนียว ใชอัตรา 2-4 ตันตอไร และดินทราย ใชอัตรา 4-6 ตันตอไร 

2) การปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยคอก ใชเพื่อปรับปรุงโครงสรางดิน
ใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ทําใหดินมีระบบการระบายน้ําและอากาศดีขึ้นชวย
เพิ่มความคงทนใหแกเม็ดดิน เปนแหลงธาตุอาหารของจุลินทรียปุยคอกไดจากมูลสัตว
ตางๆ แตมูลสัตวมักจะสูญเสียธาตุอาหารไปไดงาย จึงควรใชเศษซากพืช เชน ฟาง แกลบ 
รองพื้นคอกสัตวเพื่อชวยดูดซับธาตุอาหารจากมูลสัตวเอาไวอัตราการใชที่เหมาะสม คือ 
ดินเหนียวใช 1 ตันตอไร และดินทราย ใชอัตรา 2 ตันตอไร 

3) การปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยพืชสด คือปุยอินทรียชนิดหนึ่งที่ได
จากการไถกลบสวนตางๆ ของพืชขณะที่ยังเขียวสดอยูลงในดิน โดยทั่วไปจะไถกลบชวงที่
พืชปุยสดกําลังออกดอก เนื่องจากมีปริมาณไนโตรเจนสูงและใหน้ําหนักสูง และปลอยทิ้งไว
ใหยอยสลายเปนระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 7–14 วัน เพื่อใหธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ 
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แกดิน แลวจึงปลูกพืชหลักตาม สวนใหญจะใชพืชตระกูลถั่ว เนื่องจากเปนพืชที่
เจริญเติบโตไดเร็วปลูกงายอายุสั้นและยอยสลายงาย ทนตอสภาพแปรปรวนไดดี พืชปุยสด
ที่นิยมใชในปจจุบัน จํานวน 5 ชนิด ไดแก ปอเทือง (Crotalaria juncea) ถั่วพรา 
(Canavalia spp.) ถั่วมะแฮะ (Cajanus cajan) และโสนแอฟริกัน (Sesbania 
rostratra) ซึ่งชนิดพืชปุยสด อัตราเมล็ดพันธท่ีใช และวิธีการใชแสดงดังตารางท่ี 4.8 

 
ตารางที่ 4.8 อัตราและวิธีการใชพืชปุยสดเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน 
 

ชนิด 
พืชปุยสด 

อัตรา 
เมลด็พันธุ 
(กก./ไร) 

พื้นที่ใชประโยชน วิธีการใช ชนิดพืชปลูก 

ถั่วพรา 10 พื้นที่ดอน - ปลูกและไถกลบเมื่อออก
ดอก กอนปลูกพืชหลัก 

- ปลูกแซมในแถวพืชหลัก 

ขาวโพด 
มันสําปะหลัง 
ออย 

ถั่วพุม 8 ดินรวนซุยที่ทีการ
ระบายน้ําและ
อากาศด ี

- ปลูกและไถกลบเมื่อออก
ดอก กอนปลูกพืชหลัก 

- ปลูกแซมในแถวพืชหลัก 

ขาวโพด 
มันสําปะหลัง 
 

ปอเทือง 5 พื้นที่ดอน - ปลูกและไถกลบเมื่อออก
ดอก กอนปลูกพืชหลัก 

- ปลูกแซมในแถวพืชหลัก 

ขาวโพด 
มันสําปะหลัง 
 

โสนอัฟริกัน 5 ดินเค็มในพื้นทีด่อน
และลุมมีสภาพน้ํา
ทวมขงั 

- ปลูกและไถกลบเมื่อออก
ดอก กอนปลูกพืชหลัก 

 

ขาว 
ขาวโพด 
ออย 

ถั่วมะแฮะ 5 พื้นที่ลาดชนัดนิรวน
มีการระบายน้ําด ี

- ปลูกและไถกลบเมื่อออก
ดอก กอนปลูกพืชหลัก 

- ปลูกแซมในแถวพืชหลัก
โดยปลูกเปนแถบ 

ขาวไร 

ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
 
4) การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียคุณภาพสูง คือ ปุยท่ีไดจากการนํา

วัสดุอินทรียหรือสารอนินทรียธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูงมาผานการหมักจน
สลายตัวสมบูรณ หรือการนําปุยอินทรียที่ผานการสลายตัวสมบูรณแลวผสมกับวัสดุอินทรีย
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หรืออนินทรียธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง เชน กระดูกปน มูลคางคาว หรือ
หินฟอสเฟส เปนตน 

5) การปรับปรุงบํารุงดินดวยการไถกลบตอซัง การไถกลบวัสดุเศษซากพืช
ที่มีอยูในไรนาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดวยการไถกลบเศษวัสดุพืชในชวงการเตรียมพื้นที่
ปลูก แลวทิ้งไวระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหเกิดกระบวนการยอยสลายในดินกอนทําการปลูกพืช
ตอไป  

4.7.2 การปรับปรุงบํารุงดินทางดานเคมี 
การปรับปรุงบํารุงดินทางเคมีคือ การปรับสภาพของดินใหสามารถรองรับ

กิจกรรมทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงรากพืชและตนพืชดวย เชน ทําใหดินมีปริมาณ
ธาตุอาหารที่เพียงพอและสมดุล ธาตุอาหารตางๆ สามารถละลายกลายเปนประโยชนได 
หรือการจัดการเพื่อลดโอกาสในการสูญเสียธาตุอาหาร เปนตน ดังนั้น หากดินขาดความ
อุดมสมบูรณสามารถเสริมปริมาณธาตุอาหารไดดวยการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย ทั้งนี้ 
ปริมาณปุยท่ีใชควรสอดคลองกันระหวางปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูในดิน ความตองการธาตุ
อาหารที่มีอยูในดิน ความตองการธาตุอาหารของพืช และอัตราการสูญเสียปุยของดิน 
กลาวคือ ควรมีการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน กรณีดินมีความเปนกรด-ดางไมเหมาะสมตอ
ชนิดพืชปลูก เชน ถาดินเปนกรด ควรแกไขดวยการใสปูนเพื่อยกระดับคาความเปนกรด-
ดางของดินใหสูงขึ้น ทําใหธาตุอาหารละลายออกมาไดงายขึ้น หรือหากดินมีปญหาการตรึง
ธาตุอาหาร หรือธาตุอาหารอยูในรูปที่ละลายไดยาก สามารถจัดการไดดวยการใชปุย
ชีวภาพ ในการชวยการละลายธาตุอาหารได และเสริมประสิทธิภาพการไดรับธาตุอาหาร
ของชนิดพืชได ดังนี ้

1) การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน 
การใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแกพืช ควรมีการใชรวมกันกับการใส

ปุยอินทรีย ซึ่งจะเปนการใชปุยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น คําแนะนําโดยทั่วไปสําหรับ
การใชปุยเคมีชนิดตางๆโดยใสรวมกับการใชปุยหมักแสดงในตารางท่ี 4.9 

2) การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
โดยธรรมชาติดินในและพื้นที่จะมีความแตกตางกันในเรื่องสมบัติของดิน 

แมวาสมบัติของดินหลายประการจะไมเห็นความแตกตางกันมากนักในการใชประโยชน
และสมบัติหลายๆ ประการก็เปนสมบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงไดยาก ขณะเดียวกันก็มีสมบัติ
บางประการที่เปลี่ยนแปลงไดงายและมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชอยางชัดเจน เชน 
สมบัติดานธาตุอาหารพืชคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งเปนธาตุอาหารที่
พืชตองการใชมากและหมดไปจากดินไดงายหากไมมีการเพิ่มเติมใหกับดินในรูปของปุย  
สมบัติดานโครงสรางและความแนนทึบของดิน ซึ่งเกี่ยวกับการหมดไปของอินทรียวัตถุ 
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ในดิน ความเปนประโยชนของธาตุอาหารจะลดลง รากพืชไมสามารถแผกระจายได
เทาที่ควร เปนตน สมบัติที่เปลี่ยนแปลงไดงายเหลานี้มักเกิดในชั้นหนาดิน ซึ่งเปนสวนที่
รากพืชจะแผกระจายดูดน้ําและธาตุอาหารขึ้นไปเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นการใส
ปุยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแกพืช ควรมีการวิเคราะหดินเพื่อคํานวณหาปริมาณความ
ตองการธาตุอาหาร ซึ่งจะเปนการแนะนําการใชปุยเคมีตามวิเคราะหดินใหใชปุยไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ตารางที่ 4.9 อัตราและวิธีการใชปุยหมักรวมกับปุยเคมีเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน 
 

ปริมาณปุยที่ใช (ตอป) วิธีการใสปุยหมัก ชนิดของพืช
ปลูก ปุยหมัก ปุยเคม ี

2-4 ตัน/ไร สูตร 16-20-0, 18-22-0 
20-20-0, 16-16-8 

อัตรา 15-30 กก./ไร 

- หวานทั่วพื้นทีแ่ลวไถกลบ
กอนการปลกู 

ขาว 

2-4 ตัน/ไร สูตร 16-20-0, 18-22-0 
14-14-20, 15-15-15 

อัตรา 25-50 กก./ไร 

- ใสเปนแถวตามแนวปลกู
พืชแลวคลกุเคลากับดิน 

พืชไร ขาวโพด 
มันสําปะหลงั 
ออย 

2-4 กก./ตร.ม. สูตร 15-15-15, 20-10-10 
15-15-10, 16-16-24 

อัตรา 25-50 กก./ไร 

- ใสปุยหมักคลกุเคลากัน
กับดนิในแปลงเพาะกลา
ขณะเตรียมดินปลูก 

แปลงเพาะกลา
พืชผัก 

4-6  ตัน/ไร  - หวานใหทั่วแปลงปลูก
แลวไถกลบ 

แปลงปลูกผัก
ขนาดใหญ 

25-50 กก./หลุม สูตร 20-10-10, 15-15-15 
14-14-20, 12-24-12 

อัตรา 100-200 กรัม/หลมุ 

- ใสปุยหมักตอนเตรียม
หลุมปลกู โดยคลกุเคลา
กับดนิแลวใสดานลางของ
หลุม 

ไมผล ไมยืนตน
ขนาดใหญ 

15-25 กก./หลุม  - ใสปุยหมักตอนพืชเจริญ
แลวโดยขดุรองรอบตน
ตามแนวทรงพุมใสปุย
หมักในรองแลวกลบดิน 

ไมผล ไมยืนตน
ขนาดเล็ก 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
 

ดังนั้น หากดินในชุดเดียวกันแตมีการจัดการที่แตกตางกัน ก็จะทําใหมีตนทุนธาตุ
อาหารคงเหลือในดินที่แตกตางกันได จึงทําใหการใสปุยเคมี-ปุยอินทรียจะตองมีปริมาณ 
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ที่แตกตางกันไปดวย ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (ทัศนีย และ
คณะ, 2554) 

3) การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ คือ ปุยประกอบดวยจุลินทรียที่ยังมีชีวิตอยู และมีคุณสมบัติ

พิเศษสามารถสังเคราะหสารประกอบธาตุอาหารพืชไดเอง หรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหาร
พืชท่ีอยูในรูปท่ีไมเปนประโยชนตอพืช ใหมาอยูในรูปท่ีพืชสามารถดูดไปใชประโยชนได 

ปุยอินทรียชีวภาพ คือ ปุยอินทรียที่ผานกระบวนการผลิต ที่ใชอุณหภูมิ
สูงถึงระดับที่สามารถฆาเชื้อจุลินทรีย ทั้งที่เปนโรคพืช โรคสัตว และโรคมนุษย รวมทั้ง
จุลินทรียทั่วๆ ไปดวย จากนั้นนําจุลินทรียที่มีสมบัติเปนปุยชีวภาพ ที่เลี้ยงไวในสภาพ
ปลดปลอยเชื้อมาผสมกับปุยอินทรียดังกลาว และทําการหมักตอไปจนกระทั่งจุลินทรียที่ใส
ลงไปในปุยหมักมีปริมาณคงท่ี จุลินทรียเหลานี้นอกจากจะชวยตรึงไนโตรเจนใหแกพืชแลว 
ยังชวยผลิตสารฮอรโมนพืชเพื่อกระตุนการเจริญเติบโตของรากพืช และจุลินทรียบางชนิด
ยังสามารถควบคุมโรคพืชในดิน และกระตุนใหพืชสรางภูมิคุมกันโรคดวย 

4.7.3 การปรับปรุงบํารุงดินดวยระบบการปลูกพืช 
การปรับปรุงบํารุงดินดวยระบบการปลูกพืชคือ การจัดการพืชปลูกเพื่อชวย

รักษาหรือชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน ไดแก พื้นท่ีทุงหญาเลี้ยงสัตวจะมีเศษหญาและเศษ
มูลสัตวที่ทับถมบนผิวดินจึงชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินได หรือการใชการจัดการระบบ
การปลูกพืชใหเหมาะสมจะสามารถชวยรักษาและชวยเพิ่มระดับอินทรียวัตถุในดินได 
นอกจากนี้พืชท่ีนํามาปลูกรวมในระบบการปลูกพืชที่มีพืชตระกูลถั่ว ซึ่งมีความสามารถตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศ จึงชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจน และยังเปนแหลงอินทรียวัตถุใหแกดินเมื่อ
ไถกลบไดดวย การจัดการระบบการปลูกพืชในพื้นที่ใหเกิดการหมุนเวียนการใชประโยชน
ที่ดิน มีการหมุนเวียนธาตุอาหาร การเลือกชนิดพืชปลูกที่มีระบบรากลึกแตกตางกัน 
ตลอดจนมีการจัดการธาตุอาหารพืชดวยการใสปุยตามคาวิเคราะหดินความความตองการ
ของพืช จะชวยทําใหดินคงสภาพการใชประโยชนที่เมาะสมไดนานตอไป ซึ่งระบบการปลูก
พืชมีดังนี้ 

1) ระบบปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) คือ การปลูกพืช 2 ชนิดหรือ
มากกวา หมุนเวียนในพื้นที่เดียวกัน ดวยการจัดชนิดของพืชและเวลาปลูกใหเหมาะสม 
เชน การปลูกและไถกลบปอเทือง ทิ้งไว ประมาณ 15 วัน กอนปลูกขาวโพดหวาน การ
ปลูกและไถกลบถั่วพุมท้ิงไว 15 วัน กอนปลูกงาขาว เปนตน 

2) ระบบปลูกพืชแซม (inter cropping) คือ การปลูกพืชตั้งแต 2 ชนิดขึ้น
ไป ในพื้นที่เดียวกัน และในเวลาเดียวกัน ซึ่งพืชชนิดที่สองจะปลูก แซมลงในระหวางแถว
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ของพืชแรกหรือพืชหลัก ซึ่งระบบรากของพืชท้ัง 2 ชนิดจะมีความลึกแตกตางกัน เชน การ
ปลูกขาวโพดแซมดวยถั่วพุม ขาวโพดแซมดวยถั่วเขียว ขาวสาลีแซมดวยถั่วเหลือง เปนตน 

3) ระบบปลูกพืชแบบแถบพืช (strip cropping) คือการปลูกพืชที่มีระยะ
ปลูกถี่และหางเปนแถบสลับกันขวางความลาดเทของพื้นที่ตามแนวระดับ หรืออาจไม
เปนไปตามแนวระดับก็ได เชน การปลูกแถบไมพุมบํารุงดิน (กระถินผสมถั่วมะแฮะ) จะ
สามารถลดปริมาณการสูญเสียหนาดินในพื้นที่ทีความลาดชัน และชวยเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดินได การปลูกแถบพืชเพื่อการอนุรักษในขาวไร สามารถลดการเกิดการชะ
ลางของดิน และชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 

4) ระบบปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) คือการปลูกหญาหรือพืช
ตระกูลถั่วคลุมดิน ซึ่งจะชวยควบคุมการกรอนของดิน และการปรับปรุงบํารุงดินได เชน 
การปลูกถั่วคุดชู (Kudzu) ถั่วคาโลโปโกเนียม (Calopogonium) และถั่วเวอราโน 
(Verano) ปลูกคลุมดินจะชวยเพิ่มความชุมชื้นในดินได  การปลูกถั่วเซนโตรซีมา 
(Centrosema) กับถั่วคาโลโปโกเนียม (Calopogonium) ปลูกคลุมดินจะชวยเก็บ
ความชื้นในดินไดเพิ่มมากขึ้น 

5) ระบบปลูกพืชเหลื่อมฤดู (relay cropping) คือการปลูกพืชตอเนื่อง
คาบเกี่ยวกัน โดยพืชชนิดที่สองจะปลูกในระหวางแถวของพืชแรกซึ่งอยูในชวงสะสม
น้ําหนักของผลผลิตแตยังสุกแกไมเต็มที ่

6) การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน (alley cropping) คือการ
ปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน พบในพื้นที่ที่มีความลาดชันนอยและตองการปลูกพืช
ตามแนวระดับ 
 
สรุป 
 

ดินผลิตภาพสูงจึงตองเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูงแตดินที่มีความอุดมสมบูรณ
สูง โดยสมบัติดานอื่นๆ ไมเหมาะสมก็จะมีผลิตภาพต่ําดินแตละพื้นที่จะมีผลิตภาพดิน  
(soil productivity) ซึ่งเปนศักยภาพในการใหผลผลิตพืชโดยตัวดินเองแตกตางกันไป
ตามปจจัยควบคุมการเกิดดินซึ่งจะสงผลโดยตรงตอสมบัติเฉพาะตัวของดินนั้น การเพิ่ม
ผลิตภาพดินตามธรรมชาตินั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ วิธีการที่เกษตรกรทําไดงายและ
สะดวกนั้นก็คือการใสปุยลงไปในดินเพื่อใหดินนั้นมีผลิตภาพในการใหผลผลิตที่เพิ่มขึ้นการ
ปลูกพืชซ้ําในดินเดิมอยางตอเนื่อง โดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน จะทําใหดินสูญเสียความ
อุดมสมบูรณไปอยางรวดเร็ว ดินจะแข็ง ไมรวนซุย ดูดซับน้ําและธาตุอาหารไดนอยลง และ
ที่สําคัญคือจะทําใหการใชปุยเคมีไมไดรับผลดีเทาที่ควร การใชปุยเคมีที่ไดผล จะตองใช
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ควบคูไปกับการปรับปรุงบํารุงดิน หากใชปุยเคมีแตเพียงอยางเดียว โดยไมมีการปรับปรุง
บํารุงดินติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหผลผลิตลดลง 
ตองใชปุยเคมีมากขึ้น เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตใหสูงขึ้นการปรับปรุงบํารุงดิน ควรใช
หลายวิธีรวมกัน จะชวยลดคาใชจายลงได และควรมีการปฏิบัติบํารุงดินอยางตอเนื่องทุกป 
เพื่อรักษาระดับความอุดมสมบูรณของดินและความสามารถในการใหผลผลิตของดินใหสูง
อยูเสมอ เพื่อประโยชนตอการผลิตพืชผลทางเกษตรในระยะยาวตอไป 
 
แบบฝกหัดทายบท 
 

1. “ผลิตภาพของดิน” หมายถึงอะไร จงอธิบายมาอยางละเอียด พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ 

2. จงอธิบายความหมายของ “ความอุดมสมบูรณของดิน” (soil fertility) มาอยาง
ละเอียด 

3. เกณฑตางๆ ในการประเมินความอุดมสมบูรณของดิน ประกอบดวยอะไรบาง 
อธิบายพรอมยกตัวอยาง 

4. ธาตุอาหารที่มีความจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืชมีกี่ชนิด อธิบายอยาง
ละเอียด 

5. จงอธิบายความสัมพันธของธาตุอาหารพืชกับความอุดมสมบูรณของดินมาพอ
สังเขป พรอมยกตัวอยางประกอบ 

6. “การเส่ือมโทรมของดิน” หมายถึงอะไร จงอธิบาย พรอมยกตัวอยางประกอบ 
7. สาเหตุการเสื่อมโทรมของความอุดมสมบูรณของดินมีอะไรบาง พรอมวาด

ภาพประกอบ 
8. จงอธิบายกระบวนการเส่ือมโทรมของมาพอสังเขป พรอมวาดภาพประกอบ 
9. ปจจัยใดบางที่มีผลตอความอุดมสมบูรณของดิน 
10. จงบอกแนวทางและวิธกีารปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินมาอยางละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 



103 
 บทท่ี 4  ความสามารถในการใหผลผลิตของดิน 

เอกสารอางอิง 
 
กรมพัฒนาท่ีดิน. 2556. การปรับปรุงบํารุงดิน. เอกสารชุดองคความรูกึ่งศตวรรษพัฒนา

ที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร. 
ทัศนีย อัตตะนันทน และ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร. 2554. คูมือสําหรับเกษตรยุคใหม: 

ธรรมชาติของดินและปุย. โครงการรวมพลังพลิกผืนดินเกษตรไทย. พิมพครั้งที่ 10. 
กรุงเทพฯ. 

ยงยุทธ โอสถสภา อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน และชวลิต ฮงประยูร. 2551. ปุยเพื่อ
การเกษตรยั่งยืน.สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพ.   

เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยแมโจ. ม.ป.ป. บทที่ 4 ความอุดมสมบูรณของ
ดินและการเกษตรท่ียั่งยืน. สืบคนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 จาก
http://www.sluse.mju.ac.th/database/silo/lesson/ความอุดมสมบูรณของ
ดิน.pdf และ สืบคนเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2558 จาก 
http://www.sluse.mju.ac.th/lecturenote/silo/lesson/%E0%B7%A4%E2
%B9_%BA%B7%B7%D5%E8_4_%A4%C7%D2%C1%CD%D8%B4%C1%
CA%C1%BA%D9%C3%B3%EC%A2%CD%A7%B4%D4%B9.pdf 

Smaling, E.M.A. 1993. Soil nutrient depletion in Sub-Saharan Africa. In H. van 
Reulen&W.H. Prins,eds. The role of plant nutrients for sustainable 
food crop production in Sub-Saharan Africa.Leidschendan, The 
Netherlands. 

Stewart, B.A., B.A. Lal and S.A. Swaify. 1991. Sustainning the resource base 
of an expanding world agriculture.In Soil Management of 
Sustainability (R. Lal. And F.J. Pierce eds.) Soil and Water 
Conservation Society, Iowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา 

 
 

 



105 
 บทท่ี 5  ความเสื่อมโทรมของดิน 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 
 
หัวขอเนื้อหา 

บทที่ 5 ความเสื่อมโทรมของดิน 
1. ความเส่ือมโทรมของดิน 
2. ดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทางการเกษตร 
3. ดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร 
4. ดินที่ไมมีศักยภาพทางการเกษตร 
5. ความสัมพันธระหวางความเส่ือมโทรมของท่ีดินกับศักยภาพการผลิตของท่ีดิน

และดินที่มีปญหาทางการเกษตร 
6. การจัดระดับความรุนแรงของความเส่ือมโทรมของดิน 
7. ขอบเขตความรุนแรงและผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของดิน 
8. ผลกระทบของความเส่ือมโทรมของดินตอผลผลิตพืช 
9. ผลกระทบของความเส่ือมโทรมของท่ีดินตอสิ่งแวดลอม 
10. สาเหตุความเสื่อมโทรมของดิน 
11. ประเภทของความเสื่อมโทรมของท่ีดิน 
12. การจัดการความเสื่อมโทรมของดิน 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับความหมายความและสาเหตเุส่ือมโทรมของดิน 
2. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทางการเกษตร 
3. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับดินศักยภาพต่ําทางการเกษตรและดินที่ไมมี

ศักยภาพทางการเกษตร 
4. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความเส่ือมโทรมของท่ีดินกับ

ศักยภาพการผลิตของท่ีดินและดินที่มีปญหาทางการเกษตร 
5. อธิบายความรูเกี่ยวกับการจัดระดับความรุนแรงของความเสื่อมโทรมของดิน 
6. อธิบายความรูเกี่ยวกับผลกระทบของความเส่ือมโทรมของดินตอผลผลติพืช 
7. อธิบายความรูเกี่ยวกับผลกระทบของความเส่ือมโทรมของท่ีดินตอสิ่งแวดลอม 
8. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาเหตุความเสื่อมโทรมของดิน 
9. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของความเสื่อมโทรมของท่ีดินและการ

จัดการความเสื่อมโทรมของดิน 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีการสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เนนการเรียนรูดวยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 บรรยาย 
2.2 ฝกปฏิบัติและอภิปราย 
2.3 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ภาพประกอบ 
2. หนังสือ ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ 
3. วีดีทัศน 
4. Power Point Presentation 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม 
2. สังเกตการอภิปรายรวมกันขณะทํางานเปนกลุม 
3. วัดจากพฤติกรรม ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม  
4. รายงาน 
5. แบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 5 
ความเสื่อมโทรมของดิน 

 
 

ตามธรรมชาติดินจะคงสภาพของปริมาณธาตุอาหารพืชไดนานพอสมควรแมวาใน
ธรรมชาติปริมาณของธาตุอาหารพืชในแตละแหงจะแตกตางกันไปบางตามชนิดของดิน
และสภาพแวดลอมอื่นๆ แตเมื่อมาใชทรัพยากรดินไมถูกวิธี ใชที่ดินผิดประเภท ขาดการ
บํารุงรักษาที่ถูกตอง หรือขาดการเขาใจในธรรมชาติและการวางแผนที่ดิน ทําใหดินนั้น
สามารถเสื่อมโทรมลงไดอยางรวดเร็วดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่จัดอยูในประเภทที่ใชไม
หมดสิ้น แตเปลี่ยนแปลงสภาพไดความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาตินั้นมีอยูสูงสุดใน
ดินชั้นบนซึ่งมีความหนาไมมากนักดินชั้นบนนี้มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช
และมีความสําคัญตอการใหผลผลิตของพืช เพราะมีปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุสูง
การรักษาดินชั้นบนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อที่จะใหดินนั้นสามารถใชในการผลิตปจจัย
สี่ที่จําเปนตอการครองชีพของมนุษยความเสื่อมโทรมของดินปรากฏขึ้นหลายรูปแบบเชน
ความอุดมสมบูรณของดินลดลง ดินแนนตัว การอุมน้ําลดลง และการชะลางพังทลายของ
ดิน ซึ่งมีผลใหดินบนซึ่งเปนชั้นดินที่เหมาะสมท่ีสุดตอการเกษตรสูญเสียไป 
 
5.1 ความเสื่อมโทรมของดิน 
 

ความเสื่อมโทรมของดิน (soil degradation) เปนกระบวนการที่กลาวถึง
ปรากฏการณที่มนุษยชักนําใหประสิทธิภาพของดินตอการรองรับรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของมนุษยทั้งในปจจุบัน และอนาคตลดลง (Oldeman et al., 1991) 

ความเสื่อมโทรมของดิน คือ การที่ดินสูญเสียหนาที่ในการทํางานอยางหนึ่ง
หรือมากกวาหรืออีกความหมายหนึ่งเปนความเส่ือมโทรมของคุณภาพดิน โดยคุณภาพของ
ดินอาจจะประเมินไดในรูปของศักยภาพในการทําหนาท่ีของดินตางๆ (Blum, 1998) 

ความเส่ือมโทรมของดิน เปนการสูญเสียคุณภาพหรือความสามารถในการผลิต
ของดินอันเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษย เชื่อกันวาการเสื่อมโทรมจะเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของธาตุอาหารในดิน การสูญเสียอินทรียวัตถุ โครงสรางดินสูญเสียไป และเกิด
ความเปนพิษอันเนื่องมาจากการสะสมของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือวัตถุที่มาจาก
มนุษย ผลของดินเสื่อมจะรวมถึงการสูญเสียความสามารถในการผลิตทางการเกษตร 
ผลกระทบท่ีเสียหายตอเสถียรภาพทางสิ่งแวดลอม และทางเศรษฐกิจ และยังเปนการเพิ่ม
การบุกรุกปาและการใชประโยชนท่ีดินอยางไมเหมาะสม พิพัฒน และคณะ (2553) 
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กรมพัฒนาที่ดิน (2540) ใหนิยามไววา ความเสื่อมโทรมของดินคือ การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพของดินจนทําใหดินนั้นมีคุณภาพลดลง
จนไมสามารถใชเพื่อการเกษตรไดอยางถาวรและใหผลผลิตคงที่ตลอดไป โดยมีผลมาจาก
ขาดการจัดการดินที่ถูกตอง และมีปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ความเส่ือมโทรมของ
ดิน ปรากฏขึ้นหลายรูปแบบ เชน ความอุดมสมบูรณของดินลดลง ดินแนนตัว ซึ่งมีผลให
ดินบน ซึ่งเปนชั้นดินที่เหมาะสมที่สุดตอการเกษตรสูญหายไป ความเสื่อมโทรมมาจากการ
ชะลางพังทลายของดินเปนสาเหตุที่รุนแรงท่ีสุด 

จากนิยามความเสื่อมโทรมของดินและที่ดินที่กลาวขางตน สามารถสรุปไดวา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน คือ การลดลงของศักยภาพของทรัพยากรดินที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการทางธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย ซึ่งสงผลใหกระทบตอการใช
ประโยชนที่ดินของมนุษยใหลดลงท้ังทางดานคุณภาพและปริมาณ 
 
5.2 ดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทางการเกษตร 

(medium-high potential soils) 
 

พิพัฒน และคณะ (2553) กลาววา ดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทางการเกษตร 
หมายถึงดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตอยูในระดับปานกลางถึงสูง โดยทั่วไปมีความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชโดยไมจําเปนตองมีการจัดการดินเปนกรณีพิเศษ หรือถามี
การจัดการดินใหดีขึ้นก็จะไดผลผลิตสูงขึ้นคุมคาตอการลงทุน แบงเปน 2 กลุมหลัก คือ  
1. ดินเหนียวจัดและแตกระแหง 2. ดินเหนียวและดินรวน 

 
5.3 ดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร (low potential soils) 
 

หมายถึง ดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตพืชต่ํา เพราะดินที่มีคุณสมบัติอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ไมเหมาะสม หรือไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืช การจะนํา
พื้นที่ดังกลาวมาใชปลูกพืชเศรษฐกิจจําเปนตองมีการจัดการเปนกรณีพิเศษกวาดินทั่วไป 
แบงเปน 7 กลุมหลัก ไดแก 1. ดินเปรี้ยว 2. ดินเค็ม 3. ดินอินทรีย (อาจจะเปนดินพรุ)  
4. ดินทรายจัด 5. ดินคอนขางเปนทราย 6. ดินตื้น 7. ดินบนพื้นที่สูงชันเชิงซอน 
 
5.4 ดินท่ีไมมีศักยภาพทางการเกษตร (non potential soils) 
 

เปนพื้นที่อื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากพื้นที่ดินศักยภาพปานกลางถึงสูง และดิน
ศักยภาพต่ําตามที่กลาวมาแลว หมายถึง พื้นที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถนํามาใช
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ปลูกพืชไดหรือตองใชเวลานานในการปรับปรุงฟนฟู เพื่อนํามาใชปลูกพืชเหมือนเดิม 
จําแนกเปน 5 กลุมไดแก 1. สถานที่ราชการ พื้นที่ชุมชน 2. พื้นที่แหลงน้ําตางๆ 3. พื้นที่
ชื้นแฉะหรือพื้นที่ชุมน้ํา 4. พื้นที่อื่นๆ อาทิพื้นที่หินโผลที่มีรองลึกจํานวนมาก ที่ดินเหมือง
แรราง 5. พื้นท่ีนาเกลือและนากุงกุลาดําราง เปนตน 
 
5.5 ความสัมพันธระหวางความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

กับศักยภาพการผลิตของท่ีดินและดินที่มีปญหาทางการเกษตร 
 

จากความหมายของความเสื่อมโทรมของที่ดิน ศักยภาพการผลิตของที่ดิน และดิน
ที่มีปญหาทางการเกษตรตามที่กลาวมาแลว พบวาทั้ง 3 คํามีความสัมพันธกัน สรุปพอ
สังเขป ดังตอไปนี้เริ่มตนจากพื้นที่ปาไมถูกทําลาย ไมวาจากเหตุผลใดก็ตาม แลวนําพื้นที่
ดังกลาวมาเพาะปลูกการเปดปาใหมๆ สวนใหญจะเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณสูง มีฮิวมัส
มาก เมื่อทําการเพาะปลูกไปปแรกๆ ผลผลิตจะสูงมาก แลวคอยๆ ลดลงทุกๆ ปจนในที่สุด
ผลผลิตจะต่ํามากจนไมคุมคาตอการลงทุน ลงแรงถายังเพาะปลูกตอไปเรื่อยๆ สักวันอาจ
เพาะปลูกไมไดอีกเลยก็มีใหเห็น ซึ่งการลดลงของผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
หรืออยางใดอยางหนึ่ง คือการเสื่อมโทรมของดิน ดังนั้นจึงอาจถือไดวาเมื่อมีการเพาะปลูก
เมื่อไหร ก็เปนการเริ่มตนของกระบวนการเสื่อมโทรมของที่ดินแลวสวนจะเสื่อมมากนอย
เพียงใดก็ขึ้นอยูกับสภาพปญหา และสาเหตุอันเนื่องมาจากการใชประโยชนที่ดินและการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินและที่ดิน 

 
5.6 การจัดระดับความรุนแรงของความเสื่อมโทรมของดิน 
 

การกําหนดชั้นความรุนแรงของความเส่ือมโทรมของท่ีดิน เราสามารถนํามากําหนด
เปนระดับความรุนแรงของความเสื่อมโทรมของที่ดินได 3 ระดับ (พิพัฒน และคณะ, 
2553) ดังนี้ 

1) ถาเปนดินเปดปาใหมๆ ผลผลิตจะไดเต็มที่ตามกําลังผลิตของดินตอพืช
ชนิดนั้นๆ ถือวาเปนดินที่มีศักยภาพการผลิตสูง ถือวาเปนดินที่ยังไมเสื่อมโทรม 

2) เมื่อเวลาผานไป ถาผลผลิตพืชเริ่มลดลงแตยังคุมคาตอการลงทุน อัน
เนื่องมาจากปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ หรือทางเคมีของดิน หรือทางชีวภาพ
ของดินอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไป แตปญหาดังกลาว ยังสามารถแกไข
ไดดวยเทคนิค และวิธีการที่งาย ลงทุน ลงแรงไมมากนัก รวมทั้งไมตองใชเวลาในการ
แกปญหานานมากนัก ไดแก การเสื่อมโทรมของที่ดินที่มีสาเหตุ มาจากธาตุอาหารพืช 
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ถูกพืชดูดไปใช การเกิดกรดออนๆ ของดิน อินทรียวัตถุถูกใช หรือยอยสลายหายไปตาม
ธรรมชาติ รวมทั้งการสูญเสียหนาดินจากการชะลางแตเปนเพียงเล็กนอยเทานั้น เปนตน 
และพื้นท่ีดินที่เกิดปญหาดังกลาวขางตน ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมยังไมถึงขั้น
รุนแรงมากนัก เรียกดินที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนวา ดินศักยภาพทางการเกษตรปาน
กลางถึงสูง ระดับความรุนแรงของการเส่ือมโทรมระดับท่ี 1 

3) เมื่อเวลาผานไปนานยิ่งขึ้น ถาผลผลิตของพืชลดลงมากจนกระทั่งไมคุมคา
ตอการลงทุน แตยังสามารถเพาะปลูกไดแตผลผลิตต่ําจนถึงต่ํามาก อันเนื่องมาจากปญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินเปลี่ยนแปลงไปจนยากตอการปรับปรุง 
แกไข ใหฟนกลับคืนมาเปนดินอุดมสมบูรณไดอีก ตองมีเทคนิค วิธีการเฉพาะ ตองลงทุนสูง 
และใชเวลาดําเนินงานนาน รวมทั้งพื้นที่ดังกลาวสวนใหญเปนแหลงกอมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมทั้งทางตรง และออม หรืออยางใดอยางหนึ่ง ไดแก 

3.1) ดินเค็ม เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือ
ทั้งสองอยาง 

3.2) ดินเปร้ียวจัด เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย 
หรือท้ังสองอยาง 

3.3) ดินทรายจัด เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย 
หรือท้ังสองอยาง 

3.4) ดินคอนขางเปนทราย เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทํา
ของมนุษย หรือท้ังสองอยาง 

3.5) ดินอินทรีย เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย 
หรือท้ังสองอยาง 

3.6) ดินตื้น เกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือ
ทั้งสองอยาง 

3.7) ดินในพื้นทีท่ี่งายตอการถูกชะลางพังทลายอยางรุนแรง ไดแก ดินใน
พื้นท่ีสูงชัน 

ในพื้นที่ที่ดินมีปญหาดังกลาวขางตน เรียกวา ดินศักยภาพทางการเกษตรต่ํา 
แตตอมา กองสํารวจและจําแนกดิน (2544) ไดเรียกกลุมดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ํา
ดังกลาววาเปนกลุมดินที่มีปญหาทางการใชประโยชน (problem soils) จัดเปนดินเสื่อม
โทรมระดับท่ี 2 

(4) ถาพื้นที่ใดกลายสภาพเปนพื้นที่ที่ไมสามารถเพาะปลูกไดแลวในปจจุบัน 
ระดับความรุนแรงของความเสื่อมโทรมระดับที่ 3 ถาจะนํามาใชเพาะปลูกตองมีเทคนิค 
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วิธีการปรับปรุงแกไขที่ตองมีการลงทุนสูงและใชเวลานานมากกวาดินที่มีปญหาทางการใช
ประโยชนและดินศักยภาพต่ําตามที่กลาวมาแลว เนื่องจากดินเปลี่ยนสภาพไปแลว ไดแก 

(4.1) แหลงชุมชนที่มีสิ่งกอสรางตางๆ การจะเปลี่ยนเปนแปลงเพาะปลูก 
ตองลงทุนสูงอาทิ ตองทุบตึก รื้อบาน ขุดเสา หรือฐานคอนกรีตตางๆ 

(4.2) พื้นที่ชื้นแฉะ ชุมน้ํา จะปลูกพืชทันทีไมได ตองออกแบบแปลง
เพาะปลูกใหมีการระบายน้ําเปนอยางดี และปรับปรุงดิน พื้นท่ีดังกลาวมักจะเปนดินกรด 

(4.3) พื้นที่ แหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา หนองบึง แมจะเปนแหลงน้ํา
เกาก็ยังเสี่ยงที่จะเกิดน้ําทวมเปนเวลานานจนพืชผลเสียหาย ถาจะนํามาใชตองมีการ
ออกแบบแปลงเพาะปลูกท่ีเนนเรื่องการระบายน้ําเปนหลัก คลายๆ กับพื้นท่ีชื้นแฉะชุมน้ํา 

(4.4) พื้นที่หินโผล มักเปนพื้นที่ผานการชะลางพังทลายของดินอยาง
รุนแรงมาเปนเวลานาน การจะนําพื้นท่ีดังกลาวมาใชประโยชนจําเปนตองหาดินมาใส และ
ตองกันไมใหดินที่มาใสถูกน้ําพัดพาหายไปไดอีก ตองลงทุนสูง ตองใชเทคนิคพิเศษ ที่ตองมี
การออกแบบที่ดีดวย ไมคอยมีใครทํา แตในประเทศไตหวันมีการนําที่ดินดังกลาวมาใช
เพาะปลูก เนื่องจากมีพื้นท่ีที่จะนํามาใชในการเพาะปลูกนอย 

(4.5) พื้ นที่ เหมื อ งแร เ ก า  หรื อ เหมื องแร ดี บุ กร า ง  พื้ นที่ เหล านี้
ประกอบดวยขุมเหมืองและเศษ หิน กรวด ทรายที่เอามากองไวโดยมีเนื้อดินนอย ดังนั้น
การจะนําพื้นที่เหลานี้มาใชประโยชนในการเพาะปลูกใหคุมคาตอการลงทุนเปนเรื่อง
ยุงยาก ตองใชเทคนิค วิธีการพิเศษ 

(4.6) พื้นที่ที่เปนนาเกลือ หรือนากุงกุลาดําราง (บอกุง) เปนพื้นที่ที่ดินมี
ความเค็มมากจนพืชไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ และเปนพื้นที่ต่ําน้ําขัง การจะนํา
พื้นที่เหลานี้มาใชเพาะปลูก ตองออกแบบแปลงเพาะปลูกใหม ไมใหมีน้ําขัง ตองมีการ
ระบายน้ํา และเกลือออกจากพื้นที่ แตพื้นที่นากุงกุลาดํารางหลายพื้นที่ สามารถนํามาใช
ประโยชนทางการเกษตรไดบาง เนื่องจากดินยังมีความเค็มนอย แตจะคุมคาตอการลงทุน
หรือไม ขึ้นอยูกับพืชที่นํามาปลูก จึงจัดใหพื้นที่ เหลานี้ เปนดินที่ไมมีศักยภาพทาง
การเกษตร หรือเปนดินที่มีความเสื่อมโทรมในระดับท่ีถือวามีความรุนแรงมาก 
 
5.7 ขอบเขตความรุนแรงและผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของดิน 
 

ผลลัพธของการเสื่อมโทรมของดิน นอกจากจะทําใหกําลังการผลิตหรือศักยภาพ
การผลิตพืชของที่ดินต่ําลง ทั้งทางปริมาณและคุณภาพหรืออยางใดอยางหนึ่งแลว ยัง
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงและกวางขวางทั้งทางตรงและทางออมอีก
ดวย ผลเสียหายของการใชประโยชนที่ดินอยางไมระมัดระวังจนเกิดความเสื่อมโทรม 
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ของดิน สถานการณความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินมี
สาเหตุท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการใชที่ดินท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ  

 
ตารางที่ 5.1 สภาพปญหาทรัพยากรดินของประเทศไทย 

 

ที่มา: กองสํารวจและจําแนกดิน (2544) 
 
ตัวอยางของปญหา เชน การชะลางพังทลายของดิน ดินขาดอินทรียและปญหาที่

เกิดจากสภาพธรรมชาติของดินรวมกับการกระทําของมนุษยเชนดินเค็มดินเปรี้ยวดิน
อินทรีย(พรุ) ดินทรายจัดและดินตื้นพื้นที่ดินที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดาน
เกษตรกรรมของประเทศไทย ไดแก การชะลางพังทลายของดิน 108.87 ลานไร พื้นที่ที่มี
ปญหาการชะลางพังทลายของดินมากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ ดินขาดอินทรียวัตถุ 98.70 ลาน
ไร ปญหาดินขาดอินทรียวัตถุประมาณรอยละ 77 อยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดิน
ที่มีปญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม 209.84 ลานไร ซึ่งสวนใหญอยูใน

สภาพปญหาทรัพยากรดิน 

พื้นที ่(ลานไร) 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวันออก 

เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง ภาคใต รวม 

1. ปญหาการชะลางพังทลายของดนิ 53.96 17.87 26.20 10.84 108.87 
2. ปญหาดนิขาดอนิทรียวัตถุ 10.20 75.70 10.90 1.90 98.70 
3. ดินทีม่ีปญหาตอการใชประโยชน
ทางดานเกษตรกรรม 

71.39 75.30 37.40 25.75 209.84 

   3.1 ดินเค็ม - 17.80 1.60 2.30 21.70 
   3.2 ดินเปรี้ยวจัด - - 3.28 0.89 4.17 
   3.3 ดินกรด 12.38 27.11 11.22 13.56 64.27 
   3.4 ดินอนิทรีย (พรุ) - - - 0.27 0.27 
   3.5 ดินทรายจัด 0.86 2.60 2.30 1.21 6.97 
   3.6 ดินคอนขางเปนทราย 1.54 30.85 4.65 2.56 39.60 
   3.7 ดินตื้น 13.09 15.53 9.24 3.11 40.97 
   3.8 ดินบนพื้นที่สงู 55.90 8.50 16.30 15.40 96.10 
4. การใชประโยชนทีด่ินไมถกูตองตาม 
ศักยภาพ 

6.20 21.20 3.90 4.30 35.60 
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ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนดินเค็มดินกรดและดินคอนขางเปนทรายอยู
ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับการใชประโยชนที่ดินไมถูกตองตามศักยภาพ คิด
เปนพื้นท่ี 35.60 ลานไร พื้นท่ีมีปญหาทรัพยากรดินของประเทศไทยแยกตามภาคตางๆ ดัง
แสดงแลวในตารางท่ี 5.1 

 
5.8 ผลกระทบของความเสื่อมโทรมของดินตอผลผลิตพืช 
 

ผลการศึกษาวิจัยขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization: FAO) และ โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Environmental Program: UNEP) พบวา พื้นที่ดินของโลกประมาณ  
32.5-45.5 ลานไร มีศักยภาพการผลิตพืชลดลง อันสืบเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของดิน 
และถาอัตราความเสื่อมโทรมของดินยังคงเปนอยูอยางที่ผานมาโดยไมมีการปองกัน แกไข 
ในชวง พ.ศ. 2543 พื้นท่ีดินที่เปนแหลงผลิตพืชพรรณของโลกหนึ่งในสามสวนจะถูกทําลาย
ไปอยางสิ้นเชิง การเสื่อมโทรมของดินดังกลาวมีสาเหตุมาจากปญหาการชะลางพังทลาย
ของดินในหลายๆ รูปแบบ นอกจากนี้องคการ FAO ยังทํานายตอไปดวยวา ในชวง  
พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2543 พื้นที่ดินที่เปนแหลงผลิตพืชของประเทศเขตรอนชื้นที่กําลัง
พัฒนาอัตราการใหผลผลิตตอหนวยพื้นที่จะลดลง กลาวคือผลผลิต ที่เคยไดจากการปลูก
พืช 2.4 ไร จะลดลงเหลือเทากับผลผลิตที่ไดจากการปลูกเพียง 1.63 ไร เทานั้นหรือลดลง 
32 เปอรเซ็นต และผลผลิตรวมจะลดลงถึง 19 เปอรเซ็นต พิพัฒน (2549) นอกจากนี้ยัง
พบดินประเภทที่เกษตรกรสวนใหญ หรือแมแตเจาหนาที่สงเสริมหรือนักวิชาการเกษตร
สวนใหญเร่ิมตระหนักหรือหนักใจ คือ เกิดปญหาดินมีคุณสมบัติที่แข็งมากเมื่อแหง และจะ
เละมากจนไมสามารถปนเปนกอนไดเมื่อเปยก พืชที่ปลูกในพื้นที่เหลานี้ผลผลิตต่ํามาก ดิน
ที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชเหลานี้ กองสํารวจและจําแนกดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน ระบุสาเหตุวามาจากการที่ดินขาดอินทรียวัตถุหรือมีอินทรียวัตถุต่ํามาก 
จนดินขาดโครงสราง และสภาพปญหาอื่นๆ อันไดแก  

1) การที่เกลือแพรกระจายเขามาในพื้นที่ ทําใหผลผลิตขาวลดลง ถามีเกลือ
มาก ขาวไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ 

2) การกลายสภาพเปนพื้นที่ดินทรายจัด การชะลางพังทลายของดิน ทําให
อนุภาคดินทรายแปงและดินเหนียวรวมท้ังอินทรียวัตถุถูกน้ําพัดพาหายไปจากพื้นที่ทุกๆ ป 
จนเหลือแตทรายที่ความอุดมสมบูรณต่ํา ธาตุอาหารนอย ดูดยึดความชื้นไดนอย ทําใหผล
ผลิตต่ําลงทุกๆ ป จนในที่สุดก็จะใชเพาะปลูกไมไดอีกเลย  
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3) การกลายสภาพเปนพื้นที่ดินตื้น ดินกรวดลูกรัง สาเหตุมาจากการสูญเสีย
หนาดินจากการชะลางพังทลาย ทําใหพื้นที่เพาะปลูกจํานวนมาก กลายเปนพื้นที่ดินกรด 
รวมทั้งการที่กลายเปนพื้นท่ีดินตื้นที่มีหนาดินนอย เต็มไปดวยกรวด ทราย 

4) การเกิดรองลึก การสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกเนื่องจากการเกิดรองลึก
โดยท่ัวไป 

5) ตะกอนดินหรือหินกรวดทรายที่ถูกน้ําพัดพามาทับถมในพื้นที่ลุมที่เคยมี
ความอุดมสมบูรณสูงเปนจํานวนมากทําใหเพาะปลูกไมไดดีเหมือนเดิม 

6) สูญเสียพื้นที่เพาะปลูก อันมีสาเหตุมาจากหนาดินถูกน้ําปาพัดพาไปเหลือ
แตกอนหิน กรวดทราย ที่ใชเพาะปลูกไมไดอีกเลย 
 
5.9 ผลกระทบของความเสื่อมโทรมของที่ดินตอสิ่งแวดลอม 
 

ตัวอยางผลกระทบของความเสื่อมโทรมของที่ดินอยางหนึ่งคือ ทําใหพื้นที่ที่เคย
อุดมสมบูรณมีพืชพรรณตามธรรมชาติกลายเปนพื้นที่วางเปลาที่ไมมีสิ่งคลุมดิน พืชพันธุ
ตามธรรมชาติขึ้นไมได หรือขึ้นไดนอยมากเมื่อไมมีสิ่งปกคลุมดินก็เกิดปญหาการชะลาง
พังทลายของดินมากขึ้นจนทําใหพื้นเหลานี้เปนแหลงผลิตตะกอนดิน หิน กรวด ทราย เศษ
ไม ใบหญาที่น้ําพัดพาลงมาไปทับถมในพื้นที่เพาะปลูกในที่ต่ําและแหลงน้ําตางๆ ทําให
แหลงน้ําตื้นเขิน หรือทางระบายน้ําตามธรรมชาติ อาทิ แมน้ํา ลําคลองลําหวย อุดตันจน
ประสิทธิภาพการระบายน้ําต่ําลงทุกๆ ป และเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดภัยพิบัติน้ําปา
ไหลทะลักลงมาจากพื้นที่ภูเขาพรอมดินโคลน เขาทําลายชีวิตและทรัพยสินและที่ทํากิน
ของราษฎรเสียหายอยางรุนแรงและกวางขวาง ปจจุบันเกิดขึ้นเกือบทุกป แตละครั้งมีคน
และสัตวเล้ียงลมตายจํานวนมาก รวมทั้ง ไรนา พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งทางคมนาคมสัญจร 
อาทิ ถนน สะพาน ถูกตัดขาดเสียหายเปนจํานวนมาก มีทั้งที่เกิดในที่เดิมหรือเกิดในที่
ใหมๆ เชน  

1) พื้นท่ีสาธารณประโยชนตางๆ เกิดความเสียหาย เชนถนนพังทลายเปนตน 
2) การพังทลายริมฝงน้ําทําความเสียหายแกพื้นที่เพาะปลูกและสิ่งกอสราง

ริมสองฝงในประเทศไทย เคยพบ โบสถ วิหารถูกพัดกัดเซาะตลิ่งจนพังลงไปสูแมน้ํา แนว
ถนนเดิมกอนถูกน้ํากัดเซาะพังทลายหายไป 

3) การที่เกิดตะกอนดินทับถมในทางระบายตามธรรมชาติตางๆ อาทิ แมน้ํา 
ลําคลอง ลําหวย รวมทั้งรองน้ําตามธรรมชาติและที่สรางขึ้น ทําใหตื้นเขินเมื่อมีฝนตกชุก
ระบายน้ําไมทัน เปนการเพิ่มความรุนแรงในการเกิดน้ําทวมในทางตรงขามในฤดูแลงก็ไมมี
น้ําท่ีใชเพาะปลูก เก็บน้ําไมได 
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4) เกิดตะกอนดินทับถมในแหลงน้ําตางๆ เขื่อน ทะเลสาบ และอางเก็บน้ํา
จนตื้นเขิน ทําใหอายุการใชงานส้ันลง 

6) เกิดปญหาน้ําทวมฉับพลัน ดินโคลนถลมคนตาย ทรัพยสินเสียหายจํานวน
มาก 

7) น้ําจะขุนขนดวยตะกอนดิน หิน กรวด ทราย เศษพืชสัตว หรือมีเชื้อโรค
หรือไสเดือนฝอยเจือปนไมเหมาะสมที่จะนําไปใชอุปโภคบริโภคหรือทําการเกษตร 

 
5.10 สาเหตุความเสื่อมโทรมของดิน 
 

จากความหมายของความเสื่อมโทรมของดินที่กลาวมาแลว หมายถึง การเสื่อม
กําลังการผลิตพืชในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองอยางของที่ดิน ในพื้นที่เพาะปลูก
พืช พื้นที่การใชประโยชนดานตางๆ และพื้นที่สาธารณประโยชน รวมทั้งพื้นที่ปาไมตางๆ 
โดยพบสาเหตุการเสื่อมโทรมของดิน 15 ประการ ดังนี้ 

1) เกิดจากการชะลางพังทลายของดินดินที่ถูกน้ําฝน และน้ําไหลบาชะลาง
พัดพาเอาหนาดิน ธาตุอาหารพืช และความอุดมสมบูรณของดินออกจากพื้นที่เพาะปลูก
ไปสูที่ๆ ต่ํากวาทุกๆ ป จนกระทั่งบางแหงกลายเปนพื้นที่ดินตื้นที่เต็มไปดวยหิน กรวด 
ลูกรัง หรือรุนแรงขนาดเหลือแตพื้นที่หินโผลโดยทั่วไปก็มี ความเสื่อมโทรมของที่ดินที่มี
สาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของดินไปกับน้ําไหลบา ทําความเสียหายแกพื้นที่
เพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว ที่อยูอาศัย พื้นที่สาธารณะตางๆ รวมทั้งสิ่งแวดลอมทั้งทางตรง
และทางออมอยางรุนแรงและกวางขวางลักษณะของการเสื่อมโทรมของที่ดินอัน
เนื่องมาจากการชะลางพังทลายของท่ีดินนี้ แบงออกเปน 

1.1) สูญเสียสวนที่อุดมสมบูรณที่สุดของดิน อันไดแก  หนาดินที่
ประกอบดวย อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารพืชและอนุภาคดินที่มีขนาดเล็กๆ ไดแก clay กับ 
silt ทําใหเนื้อดินกลายเปนดินทรายที่มีประสิทธิภาพในการอุมน้ําและดูดซับธาตุอาหารเลว
ลง เปนผลทําใหปริมาณธาตุอาหารพืช รวมทั้งจุลินทรีย และแบคทีเรียที่มีประโยชนตอพืช
ในดินลดลง บางพ้ืนที่หนาดินถูกน้ําพัดพาหายไปกลายเปนพื้นที่ดินตื้น ดินลูกรังเต็มไปดวย
เศษหิน หรือพื้นที่หินโผลจนใชเพาะปลูกพืชไมไดอีกเลยก็มีรวมทั้งการสูญเสียหนาดินจาก
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและการสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช 

1.2) การสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกจากการชะลางพังทลายของดิน ไดแก 
พื้นที่เพาะปลูกถูกน้ําชะลางจนเปนพื้นท่ีดินทรายจัดจนไมสามารถใชเพาะปลูกไดการกลาย
สภาพเปนพื้นท่ีดินตื้นหินโผลโดยทั่วไปพื้นที่เต็มไปดวยรองลึกพื้นท่ีเกิดดินถลม 
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2) การเกิดความเปนกรดในดิน สามารถเกิดไดหลายกรณี ไดแก (กรม
พัฒนาท่ีดิน, 2549) 

2.1) เกิดการสะสมของกรดในชั้นดินบนอันเนื่องมาจากการชะลางของ
น้ําฝนที่เกิดในแนวดิ่งที่เรียกวาการชะลางภายใน (leaching) หมายถึง การที่แรธาตุอาหาร
พืชและอินทรียวัตถุถูกทําใหละลายแลวไหลลงสูสวนลางของดินไปกับน้ําที่ซึมลึกลงไปใน
ดิน (percolation water) การชะลางแบบนี้เกิดขึ้นเปนประจําและมีบทบาทมากใน
ธรรมชาติ ทําใหดินเกิดเปนกรดเนื่องจาก Ca++, Mg++ ถูกชะลางไปสูดินชั้นลาง ดินชั้นบน
จึงเหลือกรดกํามะถัน (SO4

=) ซึ่งแสดงฤทธิ์เปนกรด พื้นที่ที่ดินมีปฏิกิริยาเปนกรดมีถึง  
98.4 ลานไร การที่พื้นที่ดินเปนพื้นที่ดินกรดมีผลตอศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจอยาง
มาก 

2.3) พื้นที่ที่เคยเปนทะเลเกาที่มีแรจาโรไซด และถูกเปลี่ยนมาเปนพื้นที่
เพาะปลูก ท่ีเปนน้ํากรอย เปนตนจากรายงานของ กรมพัฒนาที่ดิน (2549) ดินเปรี้ยวจัดมี
เนื้อท่ี 4.2 ลานไร เทากับ รอยละ 13 เปอรเซ็นตของประเทศ 

2.4) เกิดจากธรรมชาติของดินที่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป อาทิเชน 
พื้นท่ีดินพรุที่สูบน้ําออกไป 

3) การเกิดปญหาความเค็มที่แพรกระจายมาจากแหลงเกลือตางๆ  
ไดแก 1. น้ําใตดินเค็ม หรือน้ําไหลบาบนผิวดินมีเกลือปะปนอยู ไดแกดินเค็ม ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคเหนือ หรือภาคอื่นๆ ที่มีหินเกลืออยูใตดิน เรียกวา ดินเค็มบก 
และ 2. เกิดจากน้ําทะเลเคยทวมถึง หรือทวมถึงเปนครั้งคราวในปจจุบันเปนพื้นที่ที่อยู
ชายฝงทะเล เรียกวาดินเค็มชายทะเล (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2549) 

4) การดูดธาตุอาหารจากดินโดยพืชนําไปใช ในการสรางการเจริญเติบโต
และผลผลิตแลวไมใสปุยเพิ่มใหเพียงพอทดแทนสวนท่ีหายไป พิพัฒน (2528) กลาววา เมื่อ
เราปลูกพืชและตัดไปขาย ก็คือ ขายความอุดมสมบูรณของดินออกไปดวยนั่นเอง และจาก
การศึกษาของ ยงยุทธ (2548) พบวาปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงสุดพบในเมล็ดถั่วเหลืองและ
ถั่วเขียวเทากับ 55 กิโลกรัมธาตุอาหารตอผลผลิตพืช 1 ตัน ถั่วลิสงเทากับ 32 ขาวโพด 
15.6 และขาว 15 กิโลกรัมธาตุอาหารตอผลผลิตพืช 1 ตัน ธาตุฟอสฟอรัสพบมากที่สุดใน
ถั่วเขียวและถั่วเหลือง เทากับ 4 กิโลกรัมธาตุอาหารตอผลผลิตพืช 1 ตัน แตในกรณีของ
พืชตระกูลถั่ว ไนโตรเจนที่พบในพืชมีที่มาจาก 2 ทาง คือจากดินและจากการที่จุลินทรียที่
ปมรากถั่วที่เรียกวา Rhizobium ตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใหพืชตระกูลถั่วเอาไปใช
ประโยชนไดดวยและปมถั่วที่หลุดรวงในดิน ก็เปนการเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนแกดินอีก
ทางหนึ่ง 
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5) การปลูกพืชชนิดและพันธุเดียวกันตลอดเวลาโดยไมเปลี่ยนพืชที่ปลูก
การปลูกพืชชนิดและพันธุเดียวกันตลอดเวลา โดยไมเปลี่ยนพืชที่ปลูก ผลที่ตามมาคือ ธาตุ
อาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชนั้นๆ หมดไปจากดินถาไมเปลี่ยนพืชไปเปนพืช
ตางชนิดที่มีความตองการธาตุอาหารและความยาวของรากพืชที่แตกตางกัน ก็เทากับดิน
นั้นๆ ไมสามารถเพาะปลูกพืชชนิดนั้นใหไดผลตอบแทนสูงตอไปไดทั้งๆ ที่ยังมีธาตุอาหาร
บางชนิดยังเหลืออยู แตเปนประโยชนแกพืชอื่นๆไมใชพืชนั้นๆ เชน ถาปลูกขาวโพดชนิด
เดียวกันตลอดหลายๆ ป ดินตั้งแตผิวดินจนถึงความลึก 160 เซนติเมตร ปริมาณธาตุ
อาหารที่ขาวโพดตองการก็จะหมดไป และถาเกษตรกรยังปลูกขาวโพดตอไปอีก ผลที่
ตามมา คือขาวโพดจะขาดธาตุอาหาร จําเปนตองใสปุยเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่ในดินนั้นยังมีธาตุ
อาหารพืชเหลืออยูเปนจํานวนมากพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่น รวมทั้งการ
ปลูกพืชตระกูลถั่ว และหญาบางชนิดสลับกับพืชหลัก ยังเปนการเพิ่มธาตุอาหารบางชนิด 
อาทิ ไนโตเจน รวมทั้งอินทรียวัตถุแกดินอีกดวยนอกจากนี้การปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอด 
โดยไมเปลี่ยนพืชอื่นสลับบางเลย ทําใหเกิดการสะสมของโรคและแมลงที่เปนศัตรูของพืช
ชนิดนั้นๆ มากยิ่งๆ ขึ้นอีกดวย 

6) การเกิดจากอินทรียวัตถุในดินถูกจุลินทรียยอยสลายหมดไปตาม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงเขตรอนชื้น อินทรียวัตถุถูกยอยสลายหายไปเร็วและงายกวา
เขตหนาว ปญหาการขาดอินทรียวัตถุของดิน ที่เห็นไดชัดเจนคือดินทรายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอินทรียวัตถุต่ํา กวา 2 เปอรเซ็นต เปนเนื้อที่กวางขวางถึง 191 ลาน
ไร ต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ 98.7 ลานไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2540) การที่ดินขาด
อินทรียวัตถุทํา ใหดินไมจับตัวเปนกอนและขาดชองวางในดินทําใหดินแนนขาดออกซิเจน 
ขาดสิ่งที่จะดูดน้ําดูดปุยที่ใสไปในดิน รวมทั้งทําใหดินมีลักษณะแข็ง เมื่อแหงและเละเมื่อ
เปยก 

7) เกิดจากปญหาขาดแคลนน้ําเปนเวลานานจนพืชพรรณขึ้นไมได เปน
สาเหตทุําใหผิวดินขาดสิ่งปกคลุมดิน การที่ดินขาดสิ่งปกคลุมเปนการเรงใหเกิดการชะลาง
พังทลายของดินในชวงฤดูฝนใหกวางขวาง และรุนแรงยิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากจะเกิดการชะ
ลางหนาดินในฤดูฝนชวงฝนตกชุกแลว ในชวงฤดูแลง การที่ผิวดินแหงและขาดสิ่งปกคลุม
ดินยังทําใหน้ําในดินไหลขึ้นมาดวยแรง Capillary ตามทอเล็กๆซึ่งมาถึงผิวดิน น้ําก็ระเหย
ไปในอากาศ ถามีเกลือใตดิน เกลือที่น้ําพามาก็เกิดการสะสมที่ผิวดินกลายเปนดินเค็มมี
ปญหาในการเพาะปลูกทันที 

8) เกิดจากปญหาดินแฉะหรือน้ําทวมเปนเวลานาน อันเนื่องมาจากการ
สรางถนนสะพานหรือสิ่งกอสรางตางๆ ขวางทางไหลของน้ําทําใหเกิดน้ําทวมขัง 
นอกจากนั้น การที่น้ําทวมเปนเวลานาน ทําใหดินขาดออกซิเจน เปนผลทําใหเศษพืชสัตว
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ถูกจุลินทรียยอยสลายโดยกระบวนการไมใชออกซิเจน กอใหเกิดกาซพิษภายในดิน อาทิ 
ฟอสฟน มีเทน รวมท้ังไฮโดเจนซัลไฟด การที่น้ําทวมขังทําใหพืชพรรณที่ขึ้นอยูตายไป เมื่อ
น้ําแหงทําใหดินขาดสิ่งปกคลุมดิน 

9) การเกิดชั้นดานหรือแผนแข็งใตดิน ทั้งเกิดจากธรรมชาติและการกระทํา
ของมนุษย เปนตัวเรงชั้นดานชนิดของดินดานจําแนกตามลักษณะการเกิดมีรายละเอียด
ดังนี้ 

9.1) เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
(1) เกิดตามธรรมชาติจากกระบวนการเกิดดินไดแกชั้นดานที่มีแร

เหล็ก หรือซิลิกาสูง หรือดินบน เปนดินทรายแตดินลางเปนชั้นดินเหนียว หรือเปนแผน
ศิลาแลง เปนตน 

(2) การเกิดชะลางภายใน ในแนวดิ่ง (leaching) คือการที่น้ําฝน
ละลายดินและอินทรียวัตถุที่ผิวดินแลวซึมลงไปในดินตามชองวางของดิน อนุภาคดินขนาด
เล็กที่ไปกับน้ําอาทิ อนุภาคดินเหนียว (clay) และทรายแปง (silt) จะลงไปสะสมในดินลาง
ใตชั้นไถพรวน ทําใหดินบริเวณความลึกใตชั้นไถพรวนจะเปนที่สะสมของอนุภาคทรายแปง 
(silt) และดินเหนียว (clay) รวมทั้งอินทรียวัตถุ ทําใหชองวางในดินบริเวณนี้อุดตัน มีความ
หนาแนนสูงขึ้น ถาความหนาแนนรวมของดินบริเวณดังกลาวสูงกวาปกติที่ควรเปน คือสูง
กวา 1.3 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ทําใหน้ํา อากาศไหลเวียนผานไดยาก รวมทั้งรากพืช
หยั่งทะลุลงไปไดยากขึ้น บางแหงหยั่งลงไมไดเลยก็มี กลาวคือ ถาคาความหนาแนนของดิน 
(bulk density, BD) มีคาตั้งแต 1.8 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตรขึ้นไปรากฝายซึ่งนับวาเปน
พืชที่มีรากลึกทนแลงไดดีชนิดหนึ่งไมสามารถแทงทะลุลงไปไดทําใหฝายไมสามารถ
เจริญเติบโตไดตามปกติที่ควรจะเปน เพราะหาอาหารและน้ําไดนอย เปนตน 

9.2) เกิดจากมนุษยเปนตัวเรง ไดแก การไถพรวนบอยๆ ในขณะดินเปยก
หรือแหงเกินไป ทําใหโครงสรางของดินชั้นบนแตกกระจายหรือเสียไป กอใหเกิดผลเสีย 2 
ประการคือ ประการที่หนึ่ง เปนการสงเสริมใหเกิดการชะลางภายในดินในแนวดิ่งที่ทําให
เกิดการสะสมของอนุภาคทรายแปง และดินเหนียวในชั้นดินใตชั้นไถพรวน ใหเกิดความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นประการสอง น้ําหนักเครื่องจักรกลทําใหดินใตชั้นไถพรวนแนนขึ้นจน
กลายเปนแผนแข็ง น้ํา อากาศ รากพืชหยั่งลงไปไมได ท่ีเรียกวา plow pan 

10) เกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาพับถมพื้นที่ อาทิ 
พื้นที่นา ไรสวน ถูกน้ําปาพัดพาตะกอนดิน หิน กรวด ทราย มาถมพื้นที่เพาะปลูก 
ตัวอยางเชนเหตุการณที่ จ. อุตรดิตถ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2549 และ จ.แพร เมื่อวันที่ 22 
พ.ค. 2549 หลังเกิดภัยพิบัติน้ําปาและดินโคลนถลม พบวามีตะกอนดิน หิน กรวด ทราย
ใบไม กิ่งไม ถูกน้ํา พัดพาลงมาทับถมในพื้นที่เพาะปลูกเปนจํานวนมาก บางแหงลึกถึง 
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 1 เมตรก็มี ถาตะกอนมีจํานวนพอเหมาะเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณแกดิน แตถาเปน
จํานวนมากเกิดผลเสียหายดังรายงานของ คํารน (2549) ที่ไดรายงานผลกระทบของ
ตะกอนดินที่น้ําพัดพาไปทับถมในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรหลังการเกิดวิบัติภัยที่
จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดแพร ป 2549 ดังกลาวขางตน ดังนี้ ในสวนที่ไมดําเนินการเปด
หนาดินและทํารองระบายน้ํา ไมผลจะตายเกือบทั้งหมด ขณะที่ในสวนที่ไดดําเนินการเปด
ตะกอนและทํารองระบายน้ําไมผลรอดตายเปนจํานวนมาก ไมผลที่ถูกตะกอนดินทับถม
นาน 7 วัน พบวามีคาออกซิเจนที่ละลายน้ําในบริเวณรากพืช (root zone) มีคาต่ํามาก
โดยมีคาใกลศูนยหรือเปนศูนย สวนตะกอนดินที่ไปทับถมในที่นา โดยปกติจะเปนการเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแกดิน แตปริมาณตะกอนที่มากเกินไปทําใหพื้นที่นาสูงขึ้น
ไมสามารถเก็บกักน้ําได พื้นนาสูงต่ําไมสม่ําเสมอ นอกจากนี้ดินตะกอนที่มาทับถมจะมี
ทรายแปงสูง เปนอุปสรรคตอการปกดําและการแตกกอ รวมทั้งดินจะแตกระแหงเมื่อแหง 

11) เกิดการปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักจากการทํา
อุตสาหกรรม หรือจากการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช อาทิ  
แคดเมี่ยมจากการทําเหมืองแรสังกะสีที่บานแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่เปน
ปญหาที่ภาครัฐไดดําเนินการแกไขปญหามาตั้งแตป พ.ศ.2547 เปนตนมา เปนตน การ
ปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนัก ดังกลาวทําใหผลผลิตที่ไดเปนอันตรายตอสุขภาพ 
อนามัยของเกษตรกร เปนการลดคุณภาพของพืชที่ใชเปนอาหาร อาทิ ขาว พืชผัก ผลไม 
เปนตน 

12) การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเปนเวลานานอยางตอเนื่อง โดยไมมี
การใสปุยหมัก ปุยคอก หรืออินทรียวัตถุ เปนสาเหตทุําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นก็จริงแตในระยะ
ยาวดินจะกลายสภาพเปนกรด หรือดินขาดอินทรียวัตถุ การที่ดินขาดอินทรียวัตถุจะทําให
ดินไมเกาะตัว แตกกระจายเมื่อแหงจะแข็ง แตเมื่อถูกน้ําจะเละเหลวไมจับตัวเปนกอน 
ปุยเคมีไมใชวาไมดี แตการใชตองใชควบคูกับปุยคอกหรือปุยอินทรีย 

13)  สารกัมมันตภาพรั งสี  จากการกลบฝ งกากของวั สดุที่ มี ส าร
กัมมันตภาพรังสีในดินโดยขาดหลักวิชาการที่ถูกตอง อาจเปนสาเหตุแหงการเสื่อมโทรม
และมลพิษทางดิน 

14) การทิ้งของเสียที่เปนอินทรียวัตถุลงในดิน อาทิ การทิ้งขยะในเมือง
ตางๆ เกิดการแพรไปตามน้ํา ทั้งน้ําไหลบาบนผิวดินและใตดิน โดยน้ําเปนตัวแพรกระจาย
ของสารเคมีสารพิษ และเชื้อโรคตางๆ ใหแกดินอยางกวางขวางมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ
ตามการไหลของน้ําดังกลาว 

15) การที่ดินมีเชื้อโรค และศัตรูพืชตางๆ เชน ไสเดือนฝอย หรือแมลง
ศัตรูพืชตางๆ ก็เปนเหตุแหงการเสื่อมโทรมของดินอีกประการหนึ่ง 
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5.11 ประเภทของความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
 

จากสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินตามที่กลาวมาแลว หนวยงาน/
สถาบัน/นักวิชาการไดนํามาจัดหมวดหมูเปนประเภทของความเสื่อมโทรมของที่ดินดังนี้ 
(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2547) 

1) การกรอน เปนกระบวนการที่ผิวโลกหลุด กรอน หรือ ละลายออกไปโดย
ตัวการทางธรรมชาติ เชน ลมฟาอากาศ สารละลาย และการครูดถู การกรอนทาง
ธรณีวิทยาใชชวงเวลาตามระยะเวลาทางธรณีกาล (geologic time scale) ซึ่งเปนระยะ
เวลานานหลายหมื่น หรือ หลายลานปแตกตางจากการกรอนของดิน อาจเกิดขึ้นทุกป หรือ
ในชวงรอบเพียงไมกี่ป ดังนั้น ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการกรอนของดิน ไดแก น้ําและลม 
สวนปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษยที่ทําใหอัตราการกรอนสูงกวาที่เกิดในธรรมชาติ 
เรียก การกรอนแบบเรง (accelerated erosion) 

1.1) การกรอนของดินโดยน้ําจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและมี
ปริมาณฝนตกชุก การศึกษาการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยโดย กรมพัฒนา
ที่ดิน (2524) รายงานวา จากการประเมินคาการกรอนของดินโดยน้ํา จากสมการการ
สูญเสียดินสากล พบวา ในประเทศไทยพื้นท่ีที่มีการกรอนของดินระดับปานกลางถึงรุนแรง
มีพื้นท่ีถึง 107 ลานไร คิดเปน 33 เปอรเซ็นตของพื้นที่ประเทศ 

1.2) กิจกรรมของมนุษย เชน การตัดไมทําลายปา การเกษตรกรรมไมถูก
วิธี เชน ทําไรเลื่อนลอย ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเรงความรุนแรงของการกรอนของดินรุนแรง
กว าที่ เกิ ดตามธรรมชาติ เช น  การเกิดดิ นถลม ในพื้ นที่ อํ า เภอกระทูน  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราชและบริเวณลุมน้ํากอ จังหวัดเพชรบูรณ เปนตน 

1.3) การกรอนโดยลม กลไกในการกรอนของดินโดยลมจะคลายคลึงกับ
การเกิดโดยน้ํา กลาวคือ เม็ดดินจะมีการแตกตัวและถูกพัดพาไปโดยลมและตกตะกอน 
เมื่อความเร็วของกระแสลมลดลงจนไมสามารถพัดตะกอนตอไปได ขนาดของอนุภาคดินที่
ถูกพัดพาจะมีขนาดเล็ก สวนใหญจะเปนทรายละเอียดและทรายแปง ปกติแลวดินเหนียว
จะไมถูกพัดพา เพราะมีความตานทานตอการแตกตัวโดยลมสูง สภาพแวดลอมที่เกิดการ
กรอน จะพบในพื้นที่ที่มีความแหงแลงสูง เชน บริเวณที่เปนทะเลทรายที่มีสภาพแหง มี
ตนไมปกคลุมพื้นท่ีไมหนาแนน การตกตะกอนจะกอความเสียหายในพื้นที่เกษตรกรรมบาง
แหงสูงมาก ตัวอยางในสหรัฐอเมริกา ป ค.ศ. 1930 เปนวิบัติภัยที่มีการกลาวถึงทุกวันนี้ มี
รายงานวา ตะกอนที่ถูกพัดพาในสหรัฐอเมริกา สามารถถูกพัดพาไปเปนระยะทางถึง 
2,000 กิโลเมตร 
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ปจจัยที่ทําใหเกิดการกรอนของดิน 
ปจจัยทางธรรมชาติ : ฝนตกหนักบนดินที่ไมมีการเกาะตัวของเม็ดดิน 

เม็ดฝนทําใหอนุภาคดินแตกกระจายและถูกพัดพาไปสูที่ลุม พืชปกคลุมดินลดลง เนื่องจาก
ความแหงแลง เม็ดฝนสามารถกระแทกผิวดินไดโดยตรง การพัดพาอนุภาคดินขนาดเล็ก
เกิดขึ้นในชวงแลง พื้นท่ีมีความลาดชันสูง น้ําไหลแรงขึ้น ดินเคลื่อน (soil creep) ลงสูที่ลุม 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฉับพลัน พายุฝนรุนแรง ความแหงแลวและลมเปล่ียนทิศทาง 

ปจจัยเนื่องจากมนุษย : การตัดไมทําลายปา ทําใหดินขาดสิ่งปกคลุม 
กระทบตอสิ่งมีชีวิต ความพรุนและและความชื้นดิน เกษตรกรรมแบบเขม (intensive 
farming) เชน การไถพรวนการใชปุยเคมีมากเกินไป รวมทั้งระบบการชลประทาน การ
พัฒนาแหลงที่อยูอาศัย ทําใหผิวดินโลง ดินแนนจากการใชเครื่องจักรกล การสรางถนน 
การตัดขุดผิวดิน การใชเครื่องจักรกลหนัก ขาดการดูแลที่ดีในการระบายน้ําและขอบถนน 
การนําผลผลิตทางการเกษตรออกไปจากพื้นที่ (crop removal) โดยไมมีการปรับปรุง
บํารุงดินเปนเวลานานติดตอกัน ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมเชนกัน (กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม, 2547) 

2) การแพรกระจายความเค็ม (salinization) ดินเค็มเปนดินที่มีธาตุ
โซเดียมที่มาจากเกลือแกงในปริมาณสูง เปนพิษตอพืชทั่วไปการเกิดดินเค็มตามธรรมชาติ 
จะพบในบริเวณท่ีน้ําทะเลขึ้นถึง หรือ บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยามาแลวใน
อดีต เชน ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งเคยเปนพื้นที่ที่น้ําทะเลเคย
ทวมถึงมากอนที่ที่ราบสูงโคราชจะคอยๆ ยกตัวสูงขึ้น ปจจุบันใตพื้นดินบางแหงของภาค
บริเวณแองสกลนครและแองโคราชจะพบชั้นเกลือหิน การแพรกระจายความเค็ม เปน
กระบวนการที่ทําใหความเค็มของดิน เพิ่มขึ้นจนเปนอันตรายตอพืช ปกติแลวการ
แพรกระจายดังกลาวเปนผลเนื่องมาจากกิจกรรมที่มนุษยเปนผูกระทํา และพบมากในพื้นที่
แหงแลง พื้นท่ีที่มีระดับน้ําใตดินที่มีความเค็มตื้น น้ําทะเลหนุนเนื่องจากพื้นที่ปาบริเวณตน
น้ําถูกทําลาย ปลูกพืชรากสั้นทําใหน้ําใตดินที่มีความเค็มยกระดับขึ้นมาใกลผิวดินและการ
กอสรางแหลงเก็บน้ําใกลกับแหลงเกลือหรือมีน้ําใตดินเค็มการทําเกลือ เชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ปจจุบันมีรายงานวามีพื้นที่ดินเค็มประมาณ 18 ลานไร 
และยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพความเค็ม เนื่องจากมีเกลือหินอยูลึกลงไปในดินถึงประมาณ 
21.7 ลานไร นอกจากนี้ การประมง เชน การเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตน้ําจืด ยังกอใหเกิดการ
แพรกระจายของความเค็มในดิน (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2547) 

3) ความเสื่อมโทรมทางเคมีของดิน การเจริญเติบโตของพืชอาจไดรับ
ผลกระทบจากธาตุโลหะบางชนิด ธาตุเหล็กและแมงกานีส ซึ่งสามารถจะละลายไดดีในดิน
ที่เปนกรดและเปนพิษตอพืชได ในพื้นท่ีลุมน้ําทะเลที่ลุมราบน้ําขึ้นถึงตามชายฝงทะเล หรือ 
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บริเวณที่เกิดจากตะกอนน้ํากรอย ซึ่งบริเวณดังกลาวตามธรรมชาติจะมีปริมาณของซัลไฟด
สูง เมื่อมีการระบายน้ําออก หรือ มีการขุดลอกหนาดินจะเกิดออกซิเดชันของซัลไฟด ทําให
เกิดกรดกํามะถันออกมา มีสารประกอบของโพแทสเซียมสีเหลืองฟางขาวเรียกวา จาโรไซต
(jarosite) ทําใหดินมีสภาพเปนกรดจัดมากและดินประเภทนี้เรียกวา ดินเปรี้ยวจัด (acid 
sulfate soil)นอกจากนี้ธาตุตาง ๆ เชน อลูมิเนียม เหล็ก แมงกานิส จะละลายออกมาใน
ปริมาณสูง เกิดเปนพิษตอพืชนอกจากนี้เมื่อสารเคมี ดังกลาวถูกปลอยลงทางน้ํา จะมีผล
ตอคุณภาพของน้ําและอาจเกิดปญหาตอสัตวน้ํา เชน โรค red spot (epizootic 
ulcerative) หรือ อาจทําใหสัตวน้ําตายได (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2547) 

4) ความเสื่อมโทรมทางกายภาพของดิน การไถพรวนเพื่อปลูกพืช ทําให
เกิดความเสื่อมโทรมทางดานกายภาพของดินในหลายรูปแบบ เชน ดินสูญเสีย
ความสามารถในการยึดเกาะเม็ดดิน ทําใหผิวดินเกิดแผนแข็ง (crust) การซึมน้ําลดลง เปน
ผลใหเกิดการกรอนรุนแรงขึ้นการเหยียบย่ําจากกีบเทาสัตวในการปศุสัตวและแรงกระแทก
ของเม็ดฝน ท่ีตกลงมาติดตอกัน รวมถึงการใชเครื่องจักรหนักในพื้นที่เพาะปลูก ทําใหหนา
ดินแนน ความพรุนของดินลดลงนอกจากจะเปนการเพิ่มภาวะน้ําบาผิวดิน นอกจากนี้ยังมี
ผลตออัตราการงอกของเมล็ดพืชลดลงการไถพรวนดินเพื่อทําลายโครงสรางของดิน เชน 
การทําเทือก ในการปลูกขาวเพื่อใหสามารถขังน้ําไดดี น้ําไมสามารถซึมผานลงไปในดินชั้น
ลาง จัดวาเปนการปรับปรุงสภาพมากกวาที่จะเปนการทําใหเกิดความเสื่อมโทรม (กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2547) 

5) ความเสื่อมโทรมทางชีวภาพของดิน ความเสื่อมโทรมทางชีวภาพ ปกติ
จะเปนการลดลงของอินทรียวัตถุในดิน และจะเกิดผลกระทบตอพันธุสัตวที่ดํารงชีพจาก
อินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุชวยเสริมสรางโครงสรางดิน ตานการกรอนและดูดซับอาหารพืช 
การไถพรวนนอกจากจะกอใหเกิดการเส่ือมโทรมทางดานกายภาพแลว การถายเทอากาศที่
ดีขึ้น จะทําใหกิจกรรมของจุลินทรียที่ชวยยอยอินทรียวัตถุดีขึ้น ซึ่งมีผลตอการลดลงของ
อินทรียวัตถุดิน (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2547) 

 
5.12 การจัดการความเสื่อมโทรมของดิน 
 

การจัดการความเสื่อมโทรมของดิน ดําเนินงานเพื่อบรรลุ 2 จุดมุงหมายไดแกการ
ปองกัน ยับยั้ง หรือชะลอความเสื่อมโทรมของที่ดินอันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ และการ
ปรับปรุง แกไขที่ดินที่อยูในสภาพเสื่อมโทรมแลวใหกลับมาใชประโยชนไดอีกอยางคุมคา
ตอการลงทุน 
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5.12.1 การปองกัน ยับยั้ง หรือชะลอความเสื่อมโทรมของดิน 
แนวทาง เทคนิค และวิธีการปองกัน ยับยั้ง หรือชะลอการเกิดความเสื่อม

โทรมของดินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คือการปองกัน แกไขที่ตรงกับสาเหตุที่
กอใหเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดิน ไดดังนี้ 

1) การปองกันการเสื่อมโทรมของดิน สาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของ
ดินอันเปนสาเหตุใหญที่สําคัญมากที่ทําใหดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ และทําให
คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชแตละ
ชนิดที่ปลูกในดินแตละชนิด รวมทั้งการสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก และสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอีกแบงเปน 2 วิธีการใหญๆ คือ วิธีกล (mechanical methods) เชนการไถ
พรวนและปลูกพืชตามแนว การสรางคันดินกั้นน้ํา การปรับพื้นที่เฉพาะหลุม คูรับน้ํารอบ
เขา คันดินเบนน้ํา เขื่อนกั้นรองน้ํา ทางระบายน้ํา บอน้ําในไรนาและวิธีพืช (vegetative 
methods) เชนการปลูกพืชเปนแถบ การปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืชคลุมดิน การ
ปลูกพืชบํารุงดิน การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหลื่อมฤดู การปลูกพืชหมุนเวียนการปอง
กนการเสื่อมโทรมของดิน 

2) การปองกันดินเปรี้ยวสาเหตุมาจากความเปนกรดของดินไมใหเพิ่มชื้น
สํานักสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน (2549) แนะนําวาตองรักษาไมใหหนาดินแหงเพราะ
ถาหนาดินแหงสารไพไรทจะกลายเปนกรดเพิ่มขึ้นรวมทั้งปองกันการเกิดการชะลางของดิน
ในแนวดิ่งที่จะทําใหดินบนกลายเปนกรดตามที่กลาวมาแลว และกลุมวิจัยและพัฒนาการ
จัดการดินเปรี้ยว สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน แนะนําใหจัดสราง
แปลงเพาะปลูกแบบคูยกรองสวน รวมทั้งการใสปูนขาวหรือปูนมารลเพื่อยกระดับ pH 
ของดินใหสูงขึ้น 

3) การปองกันการแพรกระจายของเกลือเขามาในพื้นที่เพาะปลูก 1) ให
จัดสรางคูและคันดินเบนน้ําที่สามารถปองกันไมใหน้ําที่มีเกลือไหลเขาทวมพื้นที่เพาะปลูก 
แตใหไหลไปสูแหลงที่เตรียมไวสํา หรับรับน้ํา เค็มโดยเฉพาะ 2) การทําทางระบายน้ําหรือ
จัดทําแปลงปลูกพืชแบบคูยกรองสวน เพื่อใหรากพืชพนระดับน้ําใตดินที่มีเกลือ จะยกสูง
ขึ้นมาในฤดูฝน รวมท้ังทําใหน้ําฝนสามารถลางเกลือออกไปจากดิน 3) ปองกันเกลือที่จะถูก
พาขึ้นมาสูบริเวณรากพืชดวยแรงดึงดูดขึ้นของดิน ในชวงดินแหงโดยการไถพรวนดินหรือ
ใชอินทรียวัตถุหรือแกลบเพิ่มชองวางขนาดใหญในดินเปนการตัดทอลําเลียงน้ํา อากาศ
ขนาดเล็กในดินที่จะเปนตัวนําเกลือขึ้นมาบนดินหรือใชวัสดุคลุมดินหรือทําการใหน้ําแกพืช
ใหพอเพียงไมใหดินแหง 

4) การปองกันความเสื่อมโทรมของดิน อันมีสาเหตุมาจากพืชดูดธาตุอาหาร
ไปใชโดยการใสทั้งปุยอินทรียและปุยเคมีรวมทั้งปุยพืชสดเพิ่มแกดิน ใหเพียงพอเหมาะสม
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ตอการเพาะปลูกพืชแตละชนิด แตละพันธุ รวมทั้งการใสวัสดุปรับปรุงดินตางๆ อาทิ ปูน
หรือหินฟอสเฟต หรือหินภูเขาไฟ เปนตน โดยตองมีการตรวจเช็คความเปนกรดดางและ
ธาตุอาหารของดินอยูเสมอ เพื่อหาวาปจจุบันดินขาดธาตุอาหารชนิดใดบาง จํานวนเทาไหร
เปนตน 

5) การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดินที่มีสาเหตุมาจากพืชที่ปลูกขาดธาตุ
อาหารพืชบางชนิดทั้งๆ ที่ยังมีธาตุอาหารอยูในดินโดยการปลูกพืชสลับชนิดและพันธุไมให
เปนพืชเดียวกันตลอด ทุกๆ ปรวมทั้งปลูกพืชที่มีระบบความยาวของรากไมเทากันหรือ
ตองการธาตุอาหารหลักและรองที่แตกตางกันสลับกัน นอกจากจะทําใหการใชธาตุอาหาร
ทุกชนิดในดินมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอพืชแลวยังเปนการตัดวงจรชีวิตของโรคและแมลง
ศัตรูพืชอีกดวยเพราะพืชแตละชนิดมีโรคและแมลง ศัตรูพืชเปนการเฉพาะตัว แมลงสวน
ใหญไมสามารถกัดกินพืชไดทุกชนิด และโรคพืชก็เชนเดียวกัน รวมทั้งการปรับสภาพความ
เปนกรดดางของดินใหเหมาะสมกับชนิด และพันธุพืช หรือปลูกพืชเหมาะสมกับ pH ของ
ดิน เปนตน 

6) การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากดินขาด
อินทรียวัตถุทําไดหลายวิธีการ ดังตอไปนี้ 

6.1) การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน ไดแก การใสปุยหมักหรือปุยคอก อาทิ 
มูลวัว ควาย หมู ไก คางคาวบอยๆ หรือทุกครั้งท่ีเพาะปลูก เปนตน 

6.2) การไถกลบตอซังหรือเศษพืชตางๆ 
6.3) การไถกลบพืชตระกูลถั่วและอื่นๆ เพื่อใชเปนปุยพืชสดในการ

ปรับปรุงบํารุงดิน 
7) การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากปญหาการขาด

แคลนน้ําเปนเวลานานจนพืชพรรณขึ้นไมได ทําไดหลายวิธีไดแก 
7.1) การสรางแหลงน้ําและระบบชลประทาน 
7.2) การสรางแองหรือฐานสําหรับปลูกไมผลหรือทําเปนบล็อกเปนหลุม

หรือบอหรือฐานที่สามารถดักน้ํา อินทรียวัตถุ เศษพืช หนาดินและธาตุอาหารตางๆ ไวให
เปนประโยชนตอพืชท่ีปลูก 

7.3) การใชวัสดุคลุมดิน ปองกันการระเหยน้ําจากดินนอกจากจะสามารถ
ปองกันการระเหยน้ําจากดินไดแลว ยังเปนการปองกันวัชพืชอีกดวยนอกจากนั้นการคลุม
ดินยังทําใหดินมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่มี
ประโยชนแกพืช ดังภาพตัวอยางซายมือท่ีเกษตรกรโครงการหลวงปฏิบัติอยู 

8) การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจาก ปญหาน้ําทวม
ขังเปนเวลานาน 
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8.1) การจัดทําคูเบนน้ําที่มีคันดินขนาดใหญเพื่อเบนน้ําที่ไหลบามาจาก
พื้นท่ีที่อยูตอนบนแปลงเพาะปลูก ไมใหไหลเขามาในพื้นท่ี 

8.2) การปองกัน แกไข ปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลากที่น้ําจากแมน้ํา ลํา
คลอง ไหลมาทวมแปลงบอยครั้ง โดยจัดทําคูน้ําและคันดินลอมรอบแปลงเพาะปลูกพืชให
สูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมพื้นท่ีสูงสุดอยางนอย 50 เซนติเมตร 

8.3) การจัดทําแปลงเพาะปลูกพืชแบบคูยกรองสวน ที่ใชเพาะปลูกพืชได
เกือบทุกชนิด ท้ังพืชไร พืชผัก ไมดอก ไมประดับ และไมผล นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูง
ในการแกปญหาเรื่องน้ําแลวยังแกปญหาเรื่องดินเปรี้ยว ดินเค็ม ไดเปนอยางดีอีกดวย 

8.4) การวางทอหลอดถนนและจัดทําทางระบายน้ําในพื้นท่ีใหเหมาะสม 
9) การปองกันความเสื่อมโทรมของดิน อันมีสาเหตุมาจาก การเกิดชื้นดาน

หรือแผนแข็งใตดินทําไดหลายวิธี ไดแก 
9.1) การไถพรวนในขณะที่ความชื้นของดินเหมาะสมคือไมแหงจนดินแตก

เปนผงเมื่อลมพัดแรงๆ ฝุนก็ฟุงกระจาย ฝุนก็คืออนุภาคทรายแปง ดินเหนียว และ
อินทรียวัตถุที่อุดมสมบูรณของดินนั่นเอง หรือเปยกแฉะจนดินใตชั้นไถพรวนแนน (สําราญ
และคณะ, 2530) แนะนําใหปลูกพืชโดยไมไดพรวน 

9.2) ควรใชไถสิ่ว (ripper) ที่ไถดินไดลึกกวา 50เซนติเมตร ไถสลับกับการ
ใชผาน 3 และ 7 อยางนอย 3 ปตอครั้งในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชทั่วๆ ไป 

9.3) การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดินทั้งการใสปุยคอก ปุยหมัก หรือการไถกลบ
พืชเปนปุยพืชสด เพื่อใหเกิดชองวางขนาดใหญในดินใตชั้นไถพรวน 

9.4) การใชระบบปลูกพืชท่ีมีพืชระบบรากลึกเปนพืชหมุนเวียน 
9.5) ปลูกพืชตระกูลถั่ว และหญาที่มีระบบรากลึกและมีรากจํานวนมาก 

เพื่อใหรากชอนไชลงไปในดิน ทําใหเกิดชองวางในดินจํานวนมาก อาทิการปลูกหญาแฝก
พันธุท่ีเหมาะสมเปนระยะๆ ขวางความลาดเทหรือตามแนวระดับ 

9.6) การใชสารละลายดินดาน 
10) การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากตะกอนหิน 

กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาพับถมในพื้นท่ีทําไดหลายวิธี ไดแก 
10.1) การทําคันดินขนาดใหญลอมรอบแปลง เพื่อปองกันน้ํา ทวมที่

กลาวมาแลวในเร่ืองการปองกันน้ําทวม 
10.2) จัดสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา เหมือง ฝาย ปองกันน้ํา ปาที่มักมากับ

ตะกอนดิน ไหลเขาทวมบานเรือน ที่สวน ไรนาของเกษตรกร 
11) การปองกันการเสื่อมโทรมของดิน อันมีสาเหตุมาจากการแพรกระจาย

ของสารเคมี หรือสารโลหะเขามาในพื้นที่เพาะปลูก โดยทําคันดินขนาดใหญรอบแปลง  
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โดยไมใหน้ําจากแหลงน้ําที่มีการปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักไหลเขามาใน
พื้นที่ หรือการไมนําน้ําที่มีการปนเปอนไปใชในพื้นที่เพาะปลูก โดยจัดทําระบบระบายน้ํา 
และเก็บกักน้ํา และใชน้ําในพื้นท่ีของตนเอง อาทิ การใชน้ําบาดาลที่ไมมีสารโลหะหลัก มา
ใชในพื้นท่ี และตองมีการตรวจคุณภาพน้ําตลอดเวลา 

12) การปองกันการเสื่อมโทรมของดิน อันมีสาเหตุมาจากการใชปุยเคมีเพียง
อยางเดียวติดตอกันเปนเวลานานโดยการใสปุยคอก ปุยอินทรีย ปุยพืชสด เปนตน 

13) การปองกันการเส่ือมโทรม อันเนื่องมาจากสารกมัมันตภาพรังส ี
14) การทําบอกลบฝงขยะ หรือโรงกําจัดขยะ 
15) การปองกันดินเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากเชื้อโรค และศัตรูพืชตางๆ 
 

5.12.2 การปรับปรุงแกไขดินที่เสื่อมโทรม 
1) กรณีที่เกิดการเสื่อมโทรมแลว แตยังถือวายังนอยอยู ผลผลิตต่ําแตยัง

คุมคาตอการลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาการเสื่อมคุณภาพของดิน แตยังจัดอยูในขั้นเปน
ดินศักยภาพปานกลางถึงสูง ไมรุนแรงถึงขั้นถูกจัดใหเปนดินศักยภาพทางการเกษตรต่ํา 
หรือดินที่มีปญหาทางการเกษตรตามที่กลาวมาแลว การปรับปรุง แกไข กระทําโดยใช
เทคนิคธรรมดาท่ีเกษตรกรสามารถกระทําได สามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้ 

1.1) ปญหาดินขาดอินทรียวัตถุ อันมีสาเหตุมาจากถูกน้ําชะลางไป หรือ
อินทรียวัตถุถูกยอยสลายไป ปรับปรุงแกไข โดยการใสปุยอินทรีย อาทิ ปุยคอก ปุยหมัก 
ปุยอินทรียน้ํา ปุยพืชสด  

1.2) ปญหาดินขาดธาตุอาหาร ทั้งธาตุอาหารหลัก หรืออาหารรอง อันมี
สาเหตุมาจากถูกพืชดูดไปใช แตไมมีการใสเพิ่ม หรือใสไมเพียงพอ หรือถูกชะลางไป 
ปรับปรุงดินโดยการใสปุยอินทรีย อาทิ ใสปุยหมัก ปุยคอก ปุยอินทรียน้ํา ปุยพืชสด 
รวมทั้งปุยเคมี และสารปรับปรุงดินบางชนิด อาทิ ปูนมารล ปูนขาว เพื่อปรับสภาพความ
เปนกรดดางของดิน หรือยิบซั่ม และที่สําคัญคือ การปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่ว
แทรกอยู เปนตน 

1.3) ดินเปนกรดออนๆ อันมีสาเหตุมาจากการชะลางภายในของดิน หรือ
การใสปุยเคมีเปนเวลานาน โดยไมใสปุยอินทรีย ปรับปรุง แกไข โดยการใสปูนมารล ปูน
ขาว เปนตน 

1.4) ดินที่คุณสมบัติทางกายภาพของดินเสื่อมสภาพ เกิดปญหาดินแนน
ทึบ แข็งเมื่อแหงและเละเมื่อเปยกน้ํา อันเนื่องมาจากดินขาดอินทรียวัตถุ การชะลางของ
ดิน หรือการไถพรวนดินขณะความชื้นของดินไมเหมาะสมปรับปรุง แกไข โดยการใส
อินทรียวัตถุแกดิน ใสสารปรับปรุงดิน หรือสารปรับสภาพดินบางชนิด 
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1.5) ดินที่จุลินทรียที่มีประโยชนนอยลง หรือมีนอยเกินไป ปรับปรุงโดย
การเพิ่มจุลินทรียที่มีประโยชนแกดิน อาทิ ปุยอินทรียตาง ๆ รวมทั้งปุยอินทรียน้ํา แตควร
ใชวัสดุปูน เพื่อปรับ pH ของดินใหเปนกลางดวย เพราะจุลลินทรียที่มีประโยชนสวนใหญ
เจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความเปนกลาง เปนตน 

2) กรณีที่ดินเสื่อมโทรมแลวอยางรุนแรงจนถึงขั้นลูกจัดใหเปนดินที่มีปญหา
ทางการเกษตรหรือ เปนดินศักยภาพต่ําทางการเกษตรแลว มีเทคนิค และวิธีการแกไข 
ปรับปรุง ดังตอไปนี้ 

2.1) ดินเค็ม (salt affected soils) ตองทําสองอยางพรอมๆ กัน คือ 
ปองกันไมใหความเค็มของดินเพิ่มขึ้น และทําใหความเค็มลดลง ไดแก 

2.1.1) โดยวิธีการทางวิศวกรรม โดยการออกแบบโพลเดอร หรือคัน
ดินและคูน้ําใหญ เพื่อปองกันน้ําไหลบาและตัดน้ําใตดินที่มีความเค็มไมใหเขามาในพื้นที่มี
ลักษณะคลายๆ หรือเหมือนคูเบนน้ํา (diversion ditch drain) นั้นเอง เปนวิธีการที่ลงทุน
สูง และมีปญหาในการทิ้งน้ําเค็ม วาจะเอาไปทิ้งที่ใดที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม 

2.1.2) โดยวิธีการทางชีววิทยา ไดแก การปลูกปาเพื่อปองกันการ
แพรกระจายของดินเค็ม โดยการใชไมยืนตนหรือไมโตเร็วรากลึกที่ใชน้ํามากปลูกบนพื้นที่
รับน้ําที่มีหินเกลืออยูใตดินเพื่อลดปริมาณน้ําที่ซึมลึกลงไปในดินใหเหลือนอยลงเปนผลทํา
ใหเกลือจากหินเกลือใตดินไมถูกน้ําละลายแพรกระจายออกไปยังที่อื่นๆ ไมยืนตน หรือไม
โตเร็วท่ี กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม กรมพัฒนาท่ีดิน แนะนําใหปลูก ไดแก ยูคา
ลิปตัส สะเดากระถินณรงค แคบาน ขี้เหล็ก ไมเลี่ยน มะขามหวาน และมะขามเปรี้ยว เปน
ตนหรือ โดยวิธีการผสมผสานระหวางสองวิธีการท่ีกลาวมาแลว 

2.1.3) การแกไขดินเค็มใหนอยลง โดยการลางดินและปรับปรุงดิน 
ทําไดทั้งแบบลางเกลือออกจากดินในชวงเวลาสั้นๆ และระยะยาวแบบตอเนื่อง แตตอง
ระมัดระวังเรื่องน้ําเค็มท่ีมีปญหาวาจะตองไมกระจายไปสูพื้นท่ีเพาะปลูกของคนอื่น 

2.1.4) การใชประโยชนพื้นที่ดินเค็มไมใหวางเปลา โดยเพิ่มผลผลิต
พืชดวยการใชสารปรับปรุงดิน การใสปุย การใหน้ํา การสงวนรักษาความชื้นของดิน 
รวมทั้งการเปลี่ยนพืชโดยมีเปาหมายใหมีสิ่งปกคลุมดินตลอดเวลา ไมใหเปนพื้นที่ดินวาง
เปลา โดยการปลูกพืชทนเค็ม พืชชอบเกลือ หรืออาจวิธีการขูดเอาคราบเกลือมาจากพื้นที่ 
ทําใหพืชขึ้นไดชั่วคราว แตถาพื้นที่นั้นมีน้ําใตดินก็มีแนวโนมวาเกลือจากน้ําใตดินจะขึ้นมา
สะสมอยูท่ีบริเวณรากพืชไดอีก สาเหตุจากการสูงขึ้นของน้ําใตดิน หรือจากน้ําคาพิลารี่ ซึ่ง
เกิดเมื่อปลอยใหดินแหง 
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2.2) ดินทรายจัด (sandy soils) มีปญหาหลักๆ ท่ีตองปรับปรุงแกไข ดังนี ้
2.2.1) ปญหามีแรธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชต่ํา สิ่ง

ที่เกษตรกรทําได คือ ใสปุยอินทรียและปุยเคมีตามคําแนะนําของทางราชการ แตตองแบง
ใสคร้ังละนอยๆ แตใสบอยคร้ัง 

2.2.2) ความสามารถในการดูดยึดน้ําต่ํา ทําใหปริมาณความชื้นที่เปน
ประโยชนของดินต่ําไปดวย จะเห็นไดจากหลังฝนตกไมกี่ชั่วโมงในกรณีดินทรายจัดน้ําฝน
ซึมหายไปหมด พืชเอาไปใชไดนอย สิ่งที่เกษตรกรควรทําคือ 

- การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก เศษพืช หรือ
ไถกลบปุยพืชสด เพื่อใหอินทรียวัตถุเปนตัวดูดน้ําหรือดูดความชื้น ไวใหพืชนําไปใช เพราะ
ถาไมมีอินทรียวัตถุไวดูดซับน้ําไว น้ําจะไหลออกจากบริเวณรากพืช ตามแรงโนมถวงของ
โลกหมด 

- ตองมีการรักษาความชื้นของดิน โดยการปองกัน หรือลดการ
ระเหยของน้ํา โดยการใชวัสดุคลุมดิน อาทิ ฟางขาว เศษหญา หรือพลาสติก เปนตน 

- มีการใหน้ําชวงฝนทิ้งชวง โดยการใหน้ําทีละนอย แตบอยครั้ง 
อาทิ การใหน้ําแบบหยด เปนตน 

-ปลูกพืชทนแลงที่มีระบบรากลึกเพื่อใหพืชสามารถใชน้ําใตดินได 
อาทิยูคาลิปตัส เปนตน 

- ปลูกพืชที่ใชน้ํานอย ไดแก พืชที่อายุสั้น ที่มั่นใจวาสามารถเก็บ
เกี่ยวไดในชวงฤดูฝนท่ีมีฝนตกจนความชื้นของดินเพียงพอตอความตองการของพืช และใช
น้ําในแตละวันนอย 

2.2.3) ปญหาดินทรายมีการเปลี่ยนแปลงประจุบวกต่ํา คือ ดูดยึดธาตุ
อาหารท่ีใสลงไปในดินไดนอยมาก ทําใหการใชประโยชนจากปุยที่ใสไดจํานวนนอย แตธาตุ
อาหารสวนใหญถูกน้ําฝนชะลางหายไปไดงาย ทําใหการใชปุยไมคุมคาตอการลงทุน แกไข
โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุแกดินตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 

2.3) ดินตื้น (shallow soils) 
2.3.1 ดินตื้นอันเนื่องมาจาก ดินดานที่เกิดจากธรรมชาติ หรือการ

กระทําของมนุษยเปนตัวเรง มีขอกําหนด และเง่ือนไขดังตอไปนี้ กรณีถาเปนชั้นดานเปราะ
ตามธรรมชาติ หรือเปนชั้นดานท่ีเกิดจากการไถพรวนก็ตาม สามารถแกไขโดย 

- การไถลึก หรือเรียกวา ไถสิ่ว (ripper) โดยตองไถในขณะดินมี
ความชื้นพอดี 

- การใหน้ําพืชสม่ําเสมอ เพื่อใหดินชั้นไถพรวนออนจนรากพืช
สามารถชอนไชผานลงไปได 
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- ปลูกหญาแฝกเปนระยะๆ เพราะหญาแฝกมีระบบรากแข็งแรง
และมีระบบรากลึก มีรายงานผลการวิจัยวารากแฝกแข็งแรงพอท่ีจะทะลุดินดานได แตสิ่งที่
ควรทําคือ การใชไถสิ่วเบิกดินดานกอน แลวจึงปลูกหญาแฝกเปนแถวตามแนวการไถเบิก
ดินดาน โดยใชระยะหางระหวางแถวแฝกไดหลายระยะ ตั้งแต 10 20 หรือ 30 เมตร ตาม
แนวระดับ 

- การใชสารละลายดินดาน หรือ aluminum liter sulfate (ALS) 
ก็มีงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการแกไขปญหาดินดานที่
เกิดจากการไถพรวนไดดี 

- เลือกชนิดพืชที่จะปลูกที่ใหมีระบบรากที่แข็งแรง ที่สามารถหยั่ง
ลึกลงในดินที่มีคา ความหนาแนนของดิน (bulk density) สูงได อาทิ หญาแฝก 

- การจัดสรางแปลงเพาะปลูกพืชแบบขุดคูยกรองสวน ระยะหาง
ของคูน้ําเทากับขนาดกวางของคูน้ํา นําดินจากการขุดคูมาถมพื้นที่ระหวางคู จะเพิ่มความ
หนาของดินขึ้นไดอีกประมาณ 2 เทา 

- การปลูกพืชในวงบอซีเมนต อาทิ การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต 
เปนตน 

2.3.2 ดินตื้นอันเนื่องมาจากชั้นดานแข็งที่มีแรเหล็ก และซิลิกามาก 
หรือมีแผนหินหรือชั้นหินใตดิน 

- ถาลึกกวา 50 เซนติเมตร ยังสามารถใชเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่มี
ระบบรากไมลึกมากนัก อาทิ พืชผักตางๆ ได แตตองมีการใหน้ําดวย 

- การใชเทคนิคการเพิ่มความหนาของดิน โดยการเตรียมแปลง
ปลูกพืชแบบคูยกรองสวนโดย นําดินที่ขุดจากรองน้ํามาถมบนพื้นที่ระหวางคูน้ําที่ใชเปน
พื้นที่เพาะปลูกแตควรกันหนาดินออกไวกอน เมื่อถมดินเสร็จก็เอาหนาดินมาเกลี่ยไว
ขางบน การออกแบบแปลงเพาะปลูกแบบนี้สามารถเพิ่มความหนาของดินเพื่อการ
เพาะปลูกพืชได 

- การใชเทคนิคการปลูกพืชในกระถาง หรือวงบอซีเมนตมาใชใน
การเพาะปลูก 

2.4) ดินเปรี้ยว (acid sulfate soils) เปนดินที่มีปญหาเกี่ยวกับสมบัติทาง
เคมีของดิน (รสมาลิน, 2551) แนวทางและวิธีการท่ีนาจะนําไปใชปฏิบัติไดมีดังตอไปนี้ 

 (1) การเลือกชนิดพืชที่ปลูกใหเหมาะสมกับระดับความเปนกรด
ดางหรือ pH ของดิน 

(2) การใชวัสดุปรับปรุงบํารุงดินประเภทปูน อาทิ ปูนมารล ยิบซั่ม 
หรือปูนขาว 
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(3) ออกแบบแปลงเพาะปลูกแบบคูยกรองสวนตามที่กลาวมาแลว
ขางตน 

2.5) ดินอินทรีย (organic soils)  
ขอจํากัดในการใชประโยชนของดินนี้ ไดแก การมีน้ําแชขัง ดินขาดแร

ธาตุอาหารตางๆอยางรุนแรง ติดไฟงาย หรือ ยุบตัวอยางรวดเร็วเมื่อดินแหง และดินมัก
เปนกรดจัด การปรับปรุงดินอินทรียหากจําเปนที่จะใชพื้นที่เพื่อการเกษตรใหเลือกพื้นที่ที่มี
แหลงน้ําจืดบริเวณขอบพรุ โดยมีแนวปองกันน้ําทวมรวมกับคลองระบายน้ํา และคลองสง
น้ํา หากดินเปนกรดใหปรับสภาพดินดวยวัสดุปูนรวมกับการใชน้ําควบคุมความเปนกรด
ของดิน และบํารุงดินดวยปุยเคมี (รสมาลิน, 2551) 

2.6) ดินบนพื้นที่สูงชัน (slope complex soils) 
ดินบนลาดชัน (slope complex soils) โดยทั่วๆ ไปดินบนพื้นที่

ภูเขาจะมีความชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ลักษณะดินผันแปรไปตามชนิดของดิน ซึ่งมีทั้งที่
เปนดินตื้นและดินลึก บางแหงจะมีหินโผลมากลักษณะดินสวนใหญเสี่ยงตอการถูกชะลาง
พังทลายงายตอการเกิดแผนดินถลมและยากตอการเกษตรกรรม ดังนั้นจึงไมเหมาะสมใน
การที่จะนํามาใชในการเกษตร สมควรกําหนดใหเปนเขตปาไมถาวร เขตตนน้ําลําธาร เขต
อุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาถาจะนําพื้นที่ดังกลาวมาใชในการเพาะปลูก
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และอยางยั่งยืน จําเปนตองดําเนินการ 2 
ขั้นตอน ดังตอไปนี ้

ขั้นแรก ตองออกแบบ และกอสรางแปลงเพาะปลูกใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปองกัน แกไข การชะลางพังทลายของดิน และสูญเสียหนาดิน และธาตุอาหาร
พืช แบงเปน 2 วิธีการไดแก วิธีกล (mechanical method) และวิธีพืช (vegetative 
method) ตามท่ีกลาวมาแลว 

ขั้นที่สอง ทําการปรับปรุงบํารุงดินใหอุดมสมบูรณอยูเสมอ ไดแก การ
ใสปุยอินทรีย และปุยเคมี หรือการปลูกพืชสลับปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน ถาทําการ
ปรับปรุงดินโดยการใสปุยอินทรีย หรือปุยคอก หรือปุยเคมี โดยไมมีการจัดทําแปลงที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการปองกันการชะลางพังทลายของดินเสียกอน การใส
ปุย หรือสารปรับปรุงดินก็เปนการสิ้นเปลือง โดยไมคุมคาตอการลงทุน เพราะปุยจะถูกน้ํา
ไหลบา ชะลางพัดพาหายไปจากแปลงปลูกเกือบหมด 
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สรุป 
 

ความเส่ือมโทรมของดินเกิดจากการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของที่ดินไมวาที่เกิดจาก
การกระทําของมนุษยหรือกระบวนการทางธรรมชาติ ลวนแตสงผลกระทบตอการ
ตอบสนองการใชประโยชนที่ดินใหลดลงทั้งดานคุณภาพและปริมาณความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินเกิดจากหลายสาเหตุไดแก เกิดจากการชะลางพังทลายของดินเกิดความเปน
กรดในดินการเกิดปญหาความเค็มท่ีแพรกระจายมาจากแหลงเกลือตางๆ เกิดจากการที่พืช
ดูดธาตุอาหารจากดินไปใชในการสรางการเจริญเติบโตและผลผลิตการปลูกพืชชนิดและ
พันธุเดียวกันตลอดเวลา โดยไมเปลี่ยนพืชท่ีปลูกเกิดจากอินทรียวัตถุในดินถูกจุลินทรียยอย
สลายหมดไปตามธรรมชาติเกิดจากปญหาขาดแคลนน้ําเปนเวลานาน จนพืชพรรณขึ้นไมได 
ทําใหผิวดินขาดสิ่งปกคลุมดินเกิดจากปญหาดินแฉะ หรือน้ําทวมเปนเวลานานการเกิดชั้น
ดานหรือแผนแข็งใตดินเกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพื้นที่เกิด
การปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักจากการทําอุตสาหกรรมการใชปุยเคมีเพียง
อยางเดียวเปนเวลานานอยางตอเนื่องโดยไมมีการใสปุยหมัก ปุยคอก หรืออินทรียวัตถุสาร
กัมมันตภาพรังสี (radioactive materials) การทิ้งของเสียที่เปนอินทรียวัตถุลงในดินและ
การที่ดินมีเชื้อโรคตางๆการจัดการความเสื่อมโทรมของดิน ถูกดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ 2 
จุดมุงหมายสําคัญ ไดแกการปองกัน ยับยั้ง หรือชะลอความเสื่อมโทรมของดินอัน
เนื่องมาจากสาเหตุตางๆ และการปรับปรุงแกไขดินที่อยูในสภาพเสื่อมโทรมแลวใหกลับมา
ใชประโยชน ไดอีกอยางคุมคาตอการลงทุน ดวย 2 วิธีการใหญๆ ไดแก  วิธีกล 
(mechanical methods) และวิธีพืช (vegetative methods) 
 
แบบฝกหัดทายบท 
 

1. จงอธิบายความความหมายของ “ความเส่ือมโทรมของดิน” มาพอเขาใจ 
2. จงอธิบายความหมาย พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทาง

การเกษตร ดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร และดินที่ ไมมีศักยภาพทาง
การเกษตร 

3. จงอธิบายความสัมพันธระหวางความเสื่อมโทรมของที่ดินกับศักยภาพการผลิต
ของที่ดินและดินที่มีปญหาทางการเกษตร มาโดยละเอียด 

4. จงอธิบายสาเหตุที่กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของดิน และการจัดระดับความ
รุนแรงของความเส่ือมโทรมของดิน มาพอสังเขป พรอมยกตัวอยางประกอบ 

5. จงอธิบายความหมายพรอมยกตัวอยางประกอบของ “ดินศักยภาพปานกลางถึง
สูงทางการเกษตร” (medium-high potential soils) 
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6. จงอธิบายความหมายพรอมยกตัวอยางประกอบของ “ดินศักยภาพต่ําทาง
การเกษตร” (low potential soils) 

7. จงบอกผลกระทบของความเส่ือมโทรมของดินตอผลผลิตพืชและสิ่งแวดลอม มา
อยางละเอียด 

8. การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเปนเวลานานอยางตอเนื่องกอใหเกิดผลกระทบ
อยางไร อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ 

9. จงอธิบายสาเหตุความเส่ือมโทรมของดินเพื่อการเกษตรของไทย มาพอสังเขป 
10. จงบอกแนวทางการจัดการความเสื่อมโทรมของดินมาอยางละเอียด พรอม

ยกตัวอยางประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 
 
หัวขอเนื้อหา 

บทที่ 6 การชะลางพังทลายของดิน 
1. ความหมายของการชะลางพังทลายของดิน 
2. ปญหาและความสําคัญของการชะลางพังทลายของดิน 
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดการชะลางพังทลายของดิน 
4. ผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดิน 
5. สมการการสูญเสียดินสากล 
6. การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย 
7. ดินถลมในประเทศไทย 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับความหมายปญหาและความสําคัญของการชะลาง

พังทลายของดิน 
2. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาเหตุปจจัยการเกิดการชะลางพังทลายของดิน 

การชะลางพังทลายของดินตามธรรมชาติ และการชะลางพังทลายของดินจาก
การกระทําของมนุษย 

3. อธิบายความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดิน 
4. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสมการการสูญเสียดินสากล 
5. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย 
6. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับดินถลมในประเทศไทย 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอน 
1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เนนการเรียนรูดวยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 บรรยาย 
2.2 ฝกปฏิบัติและอภิปราย 
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2.3 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ภาพประกอบ 
2. หนังสือ ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ 
3. วีดีทัศน 
4. Power Point Presentation 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม 
2. สังเกตการอภิปรายรวมกันขณะทํางานเปนกลุม 
3. วัดจากพฤติกรรม ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม  
4. รายงาน 
5. แบบฝกหัดทายบท 
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บทที ่6 
การชะลางพังทลายของดิน 

 
 
ดินเปนวัตถุธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของสิ่งแวดลอม เกิดจากการ

สลายตัวผุพังของหินและแรชนิดและขนาดตางๆ กัน การสลายตัวผุพังจนไมเหลือซากของ
หินและแรนี้ เมื่อผสมรวมกับซากพืช ซากสัตว น้ํา อากาศ ก็กลายเปนเนื้อดิน ซึ่ง
สวนประกอบเหลานี้จะมากนอยแตกตางกันไปตามชนิดของดินโดยใชเวลาที่ยาวนานมาก 
จึงจะกอกําเนิดกลายมาเปนดินที่เห็นทุกวันนี้  คําวาดินดีในทางการเกษตรนั้น หมายถึง 
ดินที่สามารถใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชไดเปนอยางดี ไมจําเปนตองปรับปรุงบํารุงดิน
มากนัก ไมมีอาการผิดปกติใดๆ ที่จะทําใหเปนอุปสรรคในการเพาะปลูก หรือในการ
เจริญเติบโตของพืช แตทั้งนี้ เนื่องจากพืชแตละชนิดมีความตองการลักษณะสมบัติของดิน
ในการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน การจะระบุวาดินดีตองมีสมบัติอยางนั้นอยางนี้ใหแนนอน
โดยไมคํานึงถึงสิ่งอื่นๆ จึงทําไมได จําเปนตองระบุลักษณะดินดีไปตามลักษณะของชนิดพืช 
เชน ดินดีสําหรับขาว ควรจะเปนดินที่มีการแชขังน้ําได ดินควรมีการระบายน้ําที่เลว มี
ความอุดมสมบูรณสูง ซึ่งเปนลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของขาว และไม
เหมาะสําหรับวัชพืชอื่นๆ จึงลดปญหาดานการจัดการวัชพืชไปไดสวนหนึ่ง ซึ่งตรงกันขาม
กับดินดีสําหรับขาวโพดที่ตองการการระบายน้ําที่ดี เพราะขาวโพดทนสภาพน้ําแชขังไมได
ในขณะเดียวกัน ดินเดียวกันนั้นหากปลูกคนละชวงฤดูกาล จากดินที่ไมดีก็กลับกลายเปน
ดินที่ดีได เชนดินท่ีใชทํานาปลูกขาว เมื่อถึงฤดูแลงหนาหนาวหลังเกี่ยวขาวแลว หากไมมีน้ํา
แชขังมากเกินไปจากดินท่ีไมดีสําหรับขาวโพด ก็จะกลายเปนดินที่ดีสําหรับขาวโพดไดเมื่อมี
น้ําเพียงพอสําหรับขาวโพดในทางตรงกันขาม คําวาดินเสื่อมโทรม นั้นคือดินที่มีสภาพแปร
เปลี่ยนไปจากเดิมและอยูในสภาพที่ไมเอื้ออํานวยตอผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจาก
คุณสมบัติทางดานตางๆ ของดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช เชน สมบัติทาง
เคมีของดินมีสภาพเปนกรดจัด เค็มจัด ทางดานกายภาพของดินสูญเสียโครงสรางทําใหเกิด
อัดตัวแนน ขาดความโปรงพรุน ความอุดมสมบูรณ หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงและ
อยูในสภาวะไมสมดุล ขาดการบํารุงรักษา สาเหตุที่กอใหเกิดสภาพดินเสื่อมโทรมที่สําคัญ 
ไดแก การใชที่ดินโดยไมถูกตอง การทําการเกษตรโดยเพาะปลูกพืชใดพืชหนึ่งซ้ําซาก
ติดตอกันเปนเวลานานโดยไมมีการปรับปรุงดินบํารุงดิน สภาพทางนิเวศเปลี่ยนแปลงไป 
การหักลางถางปาและเผาปาเพื่อมาทําการเกษตรทําใหดินขาดสิ่งปกคลุมการสะสมของ
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อินทรียวัตถุมีนอย อุณหภูมิของหนาดินสูงขึ้นการละลายตัวของวัสดุอินทรียตางๆ เปนไป
อยางรวดเร็ว และเกิดจากการชะลางพังทลายของดิน จนเกิดการสูญเสียดินในท่ีสุด 

ดังไดกลาวมาแลววาการกอกําเนิดดินโดยธรรมชาตินั้นใชเวลายาวนานมาก แตการ
สูญเสียอันเปนผลจากการชะลางพังทลายนั้นใชเวลาเพียงชั่วขามคืนก็กอใหเกิดการเสื่อม
โทรมสูญเสียไดอยางมากมายจนบางครั้งก็ไมอาจประเมินมูลคาได ในบทนี้จะกลาวถึง
ความหมาย ปญหา สาเหตุ ปจจัย และกระบวนการเกิดการชะลางพังทลายของดิน
ดังตอไปนี้ 
 
6.1 ความหมายของการชะลางพังทลายของดิน 
 

ไดมีการนิยามความหมายของคําวา “การชะลางพังทลายของดิน” ไวใน
พระราชบัญญัติพัฒนา ที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ดังนี้  

“การชะลางพังทลายของดิน หมายความวา ปรากฏการณซึ่งที่ดินถูกชะลางกัด
เซาะ พังทลายดวยพลังงานที่เกิดจาก น้ํา ลม หรือโดยเหตุอื่นใดใหเกิดการเสื่อมโทรม 
สูญเสียเนื้อดิน หรือความอุดมสมบูรณของดิน” นอกจากนี้ยังไดเคยมีการใหนิยาม
ความหมายของการชะลาง พังทลายของดินไวดังนี้ 

“การชะลางพังทลายของดิน” หมายถึง กระบวนการแตกกระจาย และการ
เคล่ือนยาย ของดินไปทับถมยังที่ใหม  

“การชะลางพังทลายของดิน” หมายถึง การที่ดินถูกชักพาเคลื่อนท่ีไปและผิวดินจะ 
สูญเสียท้ังหมด  

“การชะลางพังทลายของดิน” หมายถึง กระบวนการทําลายและเคลื่อนยายวัตถุที่
เปน ดินและหินดวยการกระทําของน้ํา ลม และแรงโนมถวงของโลก  

การชะลางพังทลายของดินแปลมาจากคําวา soil erosion ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู
แปลเปนภาษาไทยตางๆกันไดแก เชน “การเซาะกรอนของดิน” “การกัดกรอนและการชะ
ลางของดิน” ตลอดจนคําวา “การกรอนดิน” แตราชบัณฑิตสถานแปลวา “กษัยการของ
ดิน” ซึ่งทําใหเขาใจไดยากตองกลับมาแปลภาษาไทยใหเปนคําไทยไมรูจบไมรูสิ้น หนังสือ
วิชาการโดยเฉพาะหนังสือที่แปลมาจากภาษาตางประเทศบางครั้งจะใชคําวา “เซาะพัง” 
ซึ่ง เปนความหมาย เดียวกัน ดร.สมเจตน จันทวัฒน นักวิชาการอนุรักษดิน กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิประจําคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ไดแปลความหมายของคําวา “soil 
erosion” วา “การชะลางพังทลายของดิน” (สมเจตน, 2522) ดังนั้นเพื่อใหเขาใจงายและ
สื่อใหเห็นสภาพของการเกิดปญหาเชิงพื้นที่ในเรื่องนี้ ในที่นี้จะใชคําวา “การชะลาง
พังทลายของดิน” ใหเปนไปตามชื่อเรียกปรากฏการณดังกลาวของพระราชบัญญัติพัฒนา
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ที่ดิน พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนมาตรการทางกฎหมายหลักที่ใชในการจัดการปญหาการชะลาง
พังทลายของดินเนื่องจากการเพาะปลูกไมถูกวิธ ี(ชนินทร, 2554) 
 
6.2 ปญหาและความสําคัญของการชะลางพังทลายของดิน 
 

ประเทศไทยตั้งอยูประมาณระหวางละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 
27 ลิปดาเหนือ และ ระหวางลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา ตะวันออก กับ 105 องศา 37 
ลิปดาตะวันออก  หรือบริเวณซีกโลกเหนือในเขตละติจูดต่ํา ระหวางเสนศูนยสูตรกับเสน
ทรอปกออฟเคนเซอร  จึงจัดอยูในประเทศเขตรอน มีพื้นที่ประมาณ 513,000 ตาราง
กิโลเมตร ปกคลุมพื้นที่สวนใหญทางดานตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยู
ภายใตเขตภูมิอากาศรอนและชุมชื้น ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยของประเทศมีมากกวา 1,000 
มิลลิเมตรตอป ซึ่งภายใตภูมิอากาศเชนนี้เอื้ออํานวยตอการเกิดการชะลางพังทลายของดิน
โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อพืชพรรณท่ีขึ้นปกคลุมตามธรรมชาติถูก ทําลายไป มักกอใหเกิดการ
ชะลางพังทลายโดยน้ําเปนตัวการและเกิดอยางรุนแรง และนอกจากนี้แลวการชะลาง
พังทลายของดินยังเกิดจากการใชดินไมถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งมีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก
การพยายามเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการของประชากรที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยการเพิ่มพื้นที่ทําการเกษตร การตัดไมทําลายปา ทําใหหนาดินถูกน้ําฝน
ชะลางไดงาย การเพาะปลูกที่ไมถูกวิธี เชน การทําแปลงปลูกพืชยาวตามแนวลาดเทของ
พื้นที่ เปนตน เมื่อป พ.ศ. 2543 กองวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน รายงานความอุดม
สมบูรณของ ดินในประเทศไทยพบวาพื้นที่ประเทศไทยที่ไมใชน้ําและภูเขา 216 ลานไร มี
ระดับความอุดมสมบูรณปานกลางถึงต่ํารอยละ 97 มีดินที่อุดมสมบูรณสมบูรณเพียงรอย
ละ 3 เทานั้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากวัตถุตนกําเนิดดิน และการชะลางพังทลายของดิน 
อาจกลาวไดวาการชะลางพังทลายของดินของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นพรอมๆ กับการตั้ง
อาณาจักรของประเทศ เพราะวาทุกครั้งที่มีการทําลายพืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นปกคลุมดิน
การเกิดการชะลางพังทลายของดินก็เกิดขึ้นเสมอแตการเกิดการชะลางพังทลายใน
สมัยกอนๆนั้นมีอาณาเขตแคบๆ และเกิดในอัตราไมรนุแรงการเกิดการชะลางพังทลายของ
ดินอยางรุนแรงนั้น คาดวาเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองทั้งนี้ก็เพราะวาการเพิ่ม
จํานวนของประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับการเรงระดมการผลิตทาง
ทางการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวเพื่อใชหนี้คาปฏิกรรมสงครามและตอบสนองการเรงรัด
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในยุคนั้น ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองประชากรที่เพิ่มขึ้นนี้จะบุกเบิกทําลายปาไมและพืชพรรณที่ปกคลุมดินตาม
ธรรมชาติใหกลายเปนที่ปลูกพืชที่สําคัญและมีปริมาณมากขึ้นทุกปและการเกิดการชะลาง
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พังทลายของดินในประเทศไทยนั้นสวนมากจะเกิดบนพื้นท่ีที่ปลูกพืชไรและขาว ไรมากกวา
พืชชนิดอื่นๆ เพราะวาพืชท่ีกลาวมานี้มักปลูกบนพื้นที่กลาวมานี้มัก ปลูกบนพื้นที่ที่มีความ
ลาดเท (ชนินทร, 2554) 

ปญหาการชะลางพังทลายของดิน ถือเปนปญหาที่สําคัญมากปญหาหนึ่งในปญหา
สิ่งแวดลอมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ (เฉลียว, 2530) การศึกษาคนควาวิจัย
มากมายลวนแลวแตกลาวถึงปญหาการชะลางพังทลายของดินไวคอนขางมาก ซึ่งแสดงให
เห็นวาปญหาการสูญเสียดินโดยเฉพาะในสวนหนาดินจากการชะลางพังทลายของดินนั้น
เปนปญหาใหญของโลกและประเทศไทยในปจจุบันนี้ เพราะสงผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชน รัฐบาลของประเทศตางๆ ทั่วโลกลวนแลวแตมีการสนับสนุน
โครงการอนุรักษดินของแตละประเทศ ไดเคยมีการประเมินสถานการณสิ่งแวดลอมวาใน
แตละปจะมีการสูญเสียหนาดิน รวมกันทั่วโลกสูงถึง 24 พันลานตัน (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2543) สวนในการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยนั้น ไดเคยมี การประเมินมาตั้งแต 
ป พ.ศ. 2527 เมื่อเวลาผานไปกวา 30 ป ไดมีการประเมินสถานการณสิ่งแวดลอมในสวน
ของทรัพยากรดินวาสถานการณการชะลางพังทลายของดินอยูในระดับสูง โดยมีพื้นที่ที่มี
ปญหาการชะลางพังทลายของดินมีอยูประมาณ 108 ลานไรหรือรอยละ 33 ของพื้นที่
ประเทศ และมีการเปรียบเทียบกันกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนการชะลางพังทลายของดินใน
ไทยกับโลกพบวาสูงกวาคาเฉลี่ยของโลกที่รอยละ 23 และสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศ
ในเอเชียและแปซิฟกที่รอยละ 25 สาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะดินในประเทศไทยมีลักษณะ
สมบัติงายตอการชะลางพังทลาย ซึ่งพื้นที่ที่มีการชะลางดังกลาวจัดวาเปนพื้นที่ดินที่มี
ปญหาตอการใชประโยชนดานเกษตรกรรมของประเทศดวยเพราะการชะลางพังทลายของ
ดินเปนสวนสําคัญที่สุดในการทําให เกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณของดินและทําใหดิน
เสื่อมโทรม ปญหาการชะลางพังทลายของดินเปนปญหาใหญสําหรับทรัพยากรดินซึ่งทั่ว
โลกตางใหความสนใจจนกระทั่งหลายๆปที่ผานๆมา เมื่อกลาวถึงปญหาทรัพยากรดิน ก็
มักจะนําแตเฉพาะปญหาการชะลางพังทลายของดินขึ้นมาพิจารณาเทานั้น (ชนินทร, 
2554) 
 
6.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดการชะลางพังทลายของดิน 
 

การเกิดการชะลางพังทลายของดินเริ่มจากเมื่ออนุภาคของดินแตกกระจายออก
จากกัน หรือจากกอนดินกอนใหญโดยตัวการที่ทําใหอนุภาคของดินแตกกระจาย 
(detaching agents) ซึ่งมีอยูหลายตัวการดวยกัน แตตัวการท่ีสําคัญที่สุดไดแกเม็ดฝนที่ตก
ลงมา ตอจากนั้นอนุภาคของดินที่แตกแยกออกจากกันนี้จะเคลื่อนที่ไปจากที่เดิมโดยมี
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ตัวการที่ทําใหอนุภาคของดินที่เคลื่อนที่ (transporting agents) ซึ่งมีอยูหลายตัวการ
ดวยกัน แตตัวการท่ีสําคัญที่สดุไดแกน้ําที่ไหลบาไปบนผิวดิน (นิพนธ, 2545) กระบวนการ
ชะลางพังทลายของดินที่สําคัญนั้นมีทั้งกระบวนการชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากน้ํา
ดังกลาวนี ้และกระบวนการชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากลม แตในประเทศไทยปญหา
ที่เกี่ยวกับการพังทลายของดินที่เกิดโดยลมจะยังไมเกิดขึ้นชัดเจนนักดังนั้นเมื่อกลาวถึง
กระบวนการชะลางพังทลายของดินมักกลาวถึงแตเพียงการชะลางพังทลายของดินที่เกิด
จากน้ําเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเผยแพรความรูของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเปน
หนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการปญหาการชะลางพังทลายของดินใน 
ประเทศไทย ไดอธิบายถึงการเกิดการชะลางพังทลายของดินไวในแงของการชะลาง
พังทลายโดยทางน้ําเปนสวนใหญการเกิดการชะลางพังทลายของดินสามารถแบงไดเปน 4 
กระบวนการดังนี้ (ชนินทร, 2554) 

กระบวนการที่ 1 การตกกระทบของเม็ดฝนทําใหเกิดการแตกกระจายของเม็ดดิน
ซึ่งจะมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความคงทนของเม็ดดิน สิ่งปกคลุมดิน ความรุนแรงของ
เม็ดฝน 

กระบวนการที่ 2 ดินถูกน้ําชะละลายเปนของเหลวหรือน้ําขุนไหลหรอืดินโคลน 
กระบวนการที่ 3 น้ําท่ีเปนตัวชะละลายของดินซึมลงสูใตดินถาอัตราการดูดซึมของ

น้ําต่ํา กวาความรุนแรงของน้ําฝนก็จะเกิดน้ําขังตามแองบนผิวดินและลนหลากเปนน้ําไหล
บา 

กระบวนการที่ 4 การไหลบาของน้ําบนผิวดินซึ่งชะละลายดิน จากพื้นที่สูงลงสู
พื้นที่ต่ํากวา จะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ พืชพรรณ และสิ่งปกคลุมดิน 
รวมทั้งปริมาณน้ําที่เหลือบนผิวดิน 

อยางไรก็ตาม ปจจัยสาเหตแุหงการชะลางพังทลายของทรัพยากรดินนี้ มีดวยกัน 2 
ประการหลักๆ ทั้งสาเหตุจากธรรมชาติ และสาเหตุจากการกระทําของมนุษยดังนี้ 

 
6.3.1 การชะลางพังทลายของดินตามธรรมชาติ 

การชะลางพังทลายอันเกิดจาก น้ํา ลม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ของ
อุณหภูมิ แรงโนมถวงของโลก และการกระทําทางชีววิทยา ซึ่งเกิดขึ้นเปนปกติและเปน
กระบวนการที่เกิดตอเนื่องกันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอยูตลอดเวลาถา
กระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยมนุษยไมเขาไปเกี่ยวของเราเลย จึงเรียกวาการชะลางพังทลาย
ตามปกติ การชะลางพังทลายทางธรณีวิทยาหรือการชะลางพังทลายตามธรรมชาติ
(geological or natural or normal erosion) การชะลางพังทลายที่เกิดขึ้นภายใตสภาพ
ดินมีสิ่งปกคลุมตามธรรมชาติ อยางหนาแนน เชน หญา ไมพุมและตนไม ถือเปนเรื่องปกติ
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ธรรมดา เนื่องจากโดยธรรมชาติแลวภายใตสภาพดังกลาวดินจะมีการสรางตัวจากการ
สลายตัวของหินและแรผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุเกิดขึ้นใหมในอัตราใกลเคียงกันกับ
การที่ดินถูกชะลางไป หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ดินและพืชอยูในภาวะสมดุลกัน  สาเหตุ
การชะลางพังทลายของดินทางธรรมชาติมีอยูหลาย ประการดวยกัน ที่สําคญั คือ 

6.3.1.1 การชะลางพังทลายของดินตามธรรมชาติที่เกิดจากน้ํา 
กระบวนการชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากน้ําคือผลที่เกิดจากแรง

ปะทะของเม็ดฝนและแรงของน้ําที่ไหลผาน แรงอันเกิดจากเกิดจากการกระแทกของเม็ด
ฝนและแรงของน้ําไหลผานพื้นดินจะทําใหอนุภาคของดินแยกออกจากกันและถูกพัดพาให
เคล่ือนท่ีลงมาเบ้ืองลางไปตามกระแสน้ํา แรงกระแทกของเม็ดฝนเพียงเม็ดเดียวที่ตกลงมา
บนพื้นดินโลงๆ นั้นจะมีผลรุนแรง สวนพลังงานที่ปลอยออกมาจากเม็ดฝนที่มีขนาด
คอนขางใหญดวยความเร็วสูงระหวางเกิดพายุโซนรอนอยางหนักนั้น มีมากมายมหาศาล
มากการปลอยพลังงานออกมานี้ทําใหอนุภาคของดินแตกกระจัดกระจายออกไป อนุภาคที่
มีขนาดเล็กมากหลุดแตกออกไปนี้ สวนใหญไดแกดินเหนียวก็จะไปอุดรูชองวางตามผิวดิน 
เมื่อรูที่อยูตามผิวดินถูกปด ความสามารถในการดูดซึมน้ําของดินจะลดลงทําใหน้ําที่เหลือ
ไหลลงสูเบื้องลางเปนน้ําไหลบา พัดพาเอาอนุภาคเล็กๆ ที่แตกกระจายติดไปดวยผลที่
เกิดขึ้นโดยทั่วๆ ไป ก็คือการสูญเสียผิวหนาดินทั้งหมดบนที่ดอน และ มีการเกิดดินที่อุดม
สมบูรณอยูในบริเวณสันดอนปากแมน้ํา เมื่อการกัดเซาะดําเนินตอไปน้ําไหลผานจะรวมตัว
กันกลายเปนรองน้ําหรือทางน้ําเล็กๆ ซึ่งมีพลังกัดเซาะและพลังพัดพาเพิ่มขึ้นอยางมากมาย 
รองน้ําเล็กๆ จะกลายเปนรองธารและรองธารจะทวีความลึกและกวางขึ้นเรื่อยๆ ถา
กระบวนการนี้ยังดําเนินตอไป ดินชั้นบนจะถูกพัดพาออกไปจนหมดสิ้น ตะกอนที่เคลื่อนที่
ดวยวิธีนี้ อาจถูกพัดพาเขาไปในแหลงน้ําและจะตกตะกอนสะสมกันอยูในนั้นเนื่องจากน้ํา
จะลดอัตราความเร็วลง ผลลัพธก็คือแหลงน้ําสูญเสียการเก็บกักน้ําผลของการชะลาง
พังทลายของดินโดยน้ําเนื่องจากไมมีมาตรการปองกันที่ดินไดแก การสูญเสียหนาดิน และ
ความสามารถในการผลิตของดิน ผลที่เกิดขึ้นที่มองเห็นไดบนพื้นดินมีหลายแบบดวยกัน 
ขึ้นอยูกับสภาพของทองถิ่น ลักษณะที่เห็นทั่วๆ ไป ก็คือการกอตัวเปน รองน้ําเล็กๆ และ
รองธารซึ่งไดกลาวมาแลว ลักษณะทั่วไปอีกประการก็คือการสูญเสียผิวบนของหนาดินเปน
บริเวณกวาง (ชนินทร, 2554) 

ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่กอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินโดยมีน้ําเปน
ตัวการไดแกปริมาณเฉลี่ยของน้ําฝนประจําป พืชพรรณ โดยพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมผิวดิน
อยางหนาแนน จะชวยลดการเกิดการชะลางพังทลายของดินจากอิทธิพลของฝน บริเวณที่
เกิดการชะลางพังทลายของดินที่รุนแรงที่สุดมักจะอยูภายใตบริเวณที่พืชพรรณซึ่งขึ้นปก
คลุมดินในบริเวณนั้นถูกทําลายไป นอกจากนี้แลวความรุนแรงหรือความหนาแนนของฝน
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ซึ่งหมายถึงปริมาณน้ําฝนที่ตกตอหนวยเวลา ก็มีบทบาทโดยตรงตอการชะลางพังทลายของ
ดิน ถาฝนมีความหนาแนนสูงการชะลางพังทลายของดินก็จะมีมากขึ้น  

6.3.1.2 การชะลางพังทลายของดินตามธรรมชาติที่เกิดจากลม  
การชะลางพังทลายของดินซึ่งเกิดจากลมเปนปญหาที่เกิดในบริเวณ

แหงแลง และกึ่ง แหงแลงทุกแหง ตลอดจนในบริเวณที่มีฝนตกตามฤดูกาล การชะลาง
พังทลายของดินซึ่งเกิดจากลมแตกตางไปจากน้ําเพราะไมตองอาศัยความลาดของพื้นที่ใน
การไหลและพัดพาเอาดินเคลื่อนที่ไป และสามารถนําพาตะกอนดินดังกลาวเคลื่อนที่ไปได
ไกลกวา ซึ่งสภาพที่เหมาะสมที่การเซาะพังทลายโดยลมเกิดขึ้นไดงาย ไดแก ดินที่เปนฝุน
และแหงแลง มีพืชขึ้นปกคลุมเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย ลมถือเปนตัวการสําคัญในการเกิด
การชะลางพังทลายของดินตามธรรมชาติในพื้นที่แหงแลง บริเวณกึ่งแหงแลงและ
ทะเลทรายในโลก มักจะมีการชะลางพังทลายของดินเนื่องจากลม โดยเฉพาะเมื่อเปนดิน
รวน ที่เห็นเกิดขึ้นเสมอๆ ก็คือพายุทรายหรือพายุฝุน ซึ่งทําความรําคาญและทําความ
เสียหายใหแกที่อยูอาศัยของมนุษย แตสําหรับระบบเกษตรของประเทศไทยในขณะนี้ การ
ชะลางพังทลายของดินโดยกระแสลมมีบทบาทนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการชะ ลาง
พังทลายท่ีเกิดจากน้ํา 

6.3.1.3 การชะลางพังทลายของดินตามธรรมชาติที่เกิดจากความลาดชัน
และสภาพภูมิประเทศ 
นอกจากนี้ปจจัยสําคัญทางธรรมชาติอีกประการหนึ่งที่ชวยลงเสริม

การชะลาง พังทลายของดินก็คือคือความลาดชันและสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ เนื่องจาก
ดินจะถูกชะลางพังทลายเร็วขึ้นถาพื้นดินมีความลาดเอียง เพราะการที่อนุภาคดินจะ
เคลื่อนยายไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับความลาดเทของพื้นที่ ความลาดเทหรือระดับของ
พื้นดินเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการชะลางพังทลายของดิน พื้นดินที่มีความลาด
พอเพียงที่น้ําจะไหลลงสูเบื้องลางมักจะทําใหเกิดการเซาะพังได ถาพื้นดินมีความลาดชัน
น้ําจํานวนมากที่เกิดจากฝนจะไหลลงสูเบื้องลางดวยอัตราความเร็วสูงกวาดินที่มีความลาด
เทนอยกวา และการชะลางพังทลายของดินที่เกิดขึ้นก็จะรุนแรงกวา นอกจากนี้ความยาว 
ลักษณะและทิศทาง ของพื้นที่ท่ีมีความลาดเทยังมีความสําคัญมากอีกดวย ฝนที่ตกปริมาณ
เดียวกันบนพื้นที่ๆ ลาดเทยิ่งมีระยะทางยาวน้ําฝนจะมีโอกาสสะสมอยูเปนปริมาณมาก
ยิ่งขึ้นและน้ําทั้งหมดยังจะไหลลงมาตามความลาดเทดวยปริมาตรและอัตราความเร็วที่สูง
ยิ่งขึ้น ในแงของการอนุรักษดินความสัมพันธกันในเรื่องนี้เปนที่ตระหนักถึงความสําคัญ
อยางกวางขวางและมีหลักฐาน มากมายที่แสดงวาการละเลยไมเอาใจใสกับความสําคัญใน
เร่ืองความลาดชันกับการชะลาง พังทลายของดินนี้ไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอพื้นที่ๆ มีความลาดเทอยูเสมอ นอกจากดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง จะมีโอกาส 
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เกิดการชะลางพังทลายสูงแลว ปริมาณการเคลื่อนยายดินตะกอนยอมมีมากตามความลาด
ชันของพื้นที่ท่ีเพิ่มขึ้นดวย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการจัดทําแผนที่แสดงการชะลางพังทลายของ
ดินในประเทศไทย ของกรมพัฒนาที่ดินยังมีการแยกพื้นที่สูงออกจากพื้นที่ราบ ซึ่งในการ
จัดทําแผนที่ดังกลาวไดจํากัด ความพื้นที่สูงไววาพื้นที่สูงคือพื้นที่เขาและที่ลาดหุบเขาซึ่งมี
ความลาดชัน 35% ขึ้นไปเมื่อพิจารณาจากการใหความหมายของนักภูมิศาสตรที่ไดให
ความหมายวา พื้นที่สูง หมายถึง พื้นที่ที่เปนภูเขาสูงและมีความลาดชันมาก รวมถึงนัก
นิเวศวิทยา ซึ่งกลาวไววา พื้นที่ สูงเปนพื้นที่ที่เปนที่ลาดชันเปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ
และไมเหมาะตอการทําการเกษตร ก็จะเห็นไดวาพื้นที่ ที่มีการชะลางพังทลายของดินใน
ระดับท่ีสูงสวนใหญแลวก็คือพื้นที่สูง ซึ่งมี ความลาดชันมากนั่นเอง ดังนั้นจะพบวาในพื้นที่
ราบจะมีการชะลางพังทลายของดินนอย แมจะ ไมมีสิ่งปกคลุมดินก็ตาม เนื่องจากไมมีการ
เคลื่อนยายของอนุภาคดินแตก็ทําใหโครงสรางของดินเสีย สําหรับบนพื้นที่สูงโอกาสที่ดิน
จะมีการเคล่ือนยายสูงถาดินไมมีสิ่งปกคลุม 

6.3.1.4 การชะลางพังทลายของดินตามธรรมชาติที่เกิดจากสาเหตุทาง
ธรรมชาติอื่นๆ 
ยังมีสาเหตุอื่นทางธรรมชาติที่ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินอีก 

เชน 
1. ภัยธรรมชาติเชนภูเขาไฟระเบิดแผนดินไหวและน้ําทวม แมจะเกิด

เปนครั้งคราว และเกิดเฉพาะบริเวณ แตทําใหดินพังทลาย หนาดินถูกปดทับหรือ
เคล่ือนยายไปจากแหลงเดิมได  

2. ธารน้ําแข็งซึ่งเปนสาเหตุการชะลางพังทลายของดินซึ่งเกิดในเขต
หนาวโดยน้ําใน ลําธารจะกลายเปนน้ําแข็ง และการเลื่อนไหลเคลื่อนตัวของธารน้ําแข็ง
สามารถกอใหเกิดการ พังทลายของดินได  

3. น้ําใตดินและแรงโนมถวงของโลก โดยการเปลี่ยนแปลงของระดับ
น้ําใตดินและแรง โนมถวงของโลกมีสวนทําใหดินยุบตัวซึ่งจะเห็นไดชัดเจนตามบริเวณที่
เปนถ้ําหรือท่ีสูง เชน หนาผา ไหลเขา  

การชะลางพังทลายตามธรรมชาติ ที่ไดกลาวมาแลวนี้ถือเปนการชะ
ลางพังทลายท่ีเกิดขึ้นเองภายใตสภาพแวดลอมและสิ่งปกคลุมตาม ธรรมชาติ การกัดเซาะ
กรอนประเภทนี้จะคอยเปนคอยไป ซึ่งเมื่อผานกาลเวลานับลานปจะทําให เกิดลักษณะ
ตางๆ บนผิวโลก เชนหวยธาร หุบเขา หรือหวยเหวตางๆ ซึ่งกระบวนการเหลานี้มนุษย
ไมไดมีบทบาทในการควบคุมหรือบังคับใหเกิดขึ้น โดยที่ประเทศไทยตั้งอยูภายใตอากาศ
รอนและชุมขึ้นอยูระหวางเสนรุงที่ 40 องศาเหนือ และใตซึ่งเปนบริเวณที่เกิดการชะลาง
พังทลายโดยน้ําเปนตัวการและเกิดอยางรุนแรง นอกจากนี้ ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยของ
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ประเทศมีมากกวา 1,000 มิลลิเมตรตอป ซึ่งภายใตภูมิอากาศเชนนี้การ เกิดการชะลาง
พังทลายของดินจะมีมากถาพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมตามธรรมชาติถูกทําลายไป ดังนั้นการ 
เกิดการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยนั้น ปจจัยจากน้ําฝนจึงเปนตัวการที่สําคัญ
ทีสุ่ด (ชนินทร, 2554) 
 

6.3.2 การชะลางพังทลายของดินจากการกระทําของมนุษย 
นอกจากการชะลางพังทลายตามธรรมชาติแลว การชะลางพังทลายอีก

ลักษณะหนึ่ง นั้นเกิดจากมนุษยหรือ มนุษยเปนตัวเรงใหเกิดเร็วมากขึ้น การชะลาง
พังทลายในลักษณะนี้นับวา เกิดขึ้นมากและรุนแรงในประเทศไทย  การชะลางพังทลายที่
เกิดจากมนุษยนี้  อาจเรียกอีกอยาง หนึ่งวา การชะลางพังทลายของดินที่มีตัวเรง 
(accelerated or man-made erosion) ซึ่งหมายถึง การชะลางพังทลายของดินที่เกิดขึ้น
เกินกวาที่จะเปนโดยธรรมชาติ สวนใหญเนื่องมาจากการกระทําของมนุษยในการ
แปรเปลี่ยนสภาพสิ่งปกคลุมดิน และทําลายสภาพดิน เชน การถางปา การทําถนนหนทาง 
การทําการเกษตร การกอสรางตางๆ ซึ่งลวนกอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินทั้งสิ้น 
สาเหตแุละปจจัยแหงการชะลางพังทลายของดินจากการกระทําของมนุษยที่สําคัญมีดังนี ้

6.3.2.1. การเพาะปลูกโดยขาดการอนุรักษดินและน้ําที่ถูกตอง 
นอกจากอิทธิพลของธรรมชาติของดินและความลาดเทของพื้นที่ที่

มีตออัตราการ ชะลางพังทลายของดินแลว อิทธิพลดังกลาวยังถูกเสริมเพิ่มขึ้นโดยปจจัย
จากลักษณะของการเกษตรกรรมหรือ วิธีการที่ใชในการเกษตรกรรม ซึ่งไดแก วิธีการปลูก
พืช วิธีการไถพรวนและอื่นๆ ไมวาจะเปนพืช ดิน และเครื่องมือ ที่ใชในการเพาะปลูกทุก
ชนิดจะมีลักษณะเฉพาะที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตางๆ กัน บางครั้งเมื่อนําไปใชผิดวิธี
จะกอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินและทําใหผลผลิตที่ไดลดต่ําลงและไมมีคุณภาพ  
การเพาะปลูกทําการเกษตรอันขาดการอนุรักษดินและน้ําที่ดี จะทําใหเกิดการชะลาง 
พังทลายของดินโดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําแปลงปลูกพืชยาวตามแนวลาดเทของพื้นที่ซึ่ง
ทําใหน้ําฝนไหลบารุนแรงขึ้นจะทําใหดินพังทลายไดงายการไถพื้นที่และปลูกพืชตามแนว
ขึ้นลง เปดหนาดินโลงไมมีสิ่งปกคลุมดิน เมื่อฝนตกจึงเกิดการชะลางพังทลายไดงายขึ้น 
การชะลางพังทลายที่เกิดจากมนุษยหรือมนุษยเปนตัวเรงใหเกิดมากยิ่งขึ้นนี้ สําหรับ
ประเทศไทยจะเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณพื้นที่ดินดอนที่มีความลาดเทตั้งแต
รอยละ 5 ขึ้นไป ที่เปดปาทําการเพาะปลกูหรือบริเวณท่ีทําไรเลื่อนลอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในที่ดินที่ทําการเกษตรบนพื้นที่ลาดชันโดยไมมีระบบการอนุรักษดิน และน้ําใดๆ จะมี
โอกาสเกิดขึ้นการชะลางพังทลายของดินไดสูงมาก  
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6.3.2.2. การตัดไมทําลายปา 
สาเหตุสําคัญของการชะลางพังทลายของดินจากการกระทําของ

มนุษยอีกประการหนึ่งคือการตัดไมทําลายปา เนื่องจากบริเวณที่เปนปาดิบทึบจะลดความ
รุนแรงของฝน และทําหนาที่เปนสิ่งกั้นกําบังดินไดเปนอยางดี ถาปาถูกทิ้งไวตามธรรมชาติ
อันตรายที่เกิดจากดินถูกชะลางพังทลายและน้ําไหลผานจะไมรุนแรง แตเมื่อปาเหลานั้นถูก
ทําลายโดยการที่มนุษยเขาไปตั้งถิ่นฐานและทําการเพาะปลูก ดินจะถูกชะลางพังทลายได
งาย การตัดไมทําลายปาเกิดขึ้นอยางมากในประเทศกําลังพัฒนา สําหรับปญหาการตัดไม
ทําลายปาของประเทศไทยนั้น การใชประโยชนจากพื้นที่ปาอยางตอเนื่องในชวงสี่ทศวรรษ
ที่ผานมาทําใหประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาไปแลวประมาณ 67 ลานไรหรือเฉลี่ยประมาณ 
1.6 ลานไรตอป กลาวคือ ป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาอยูถึงรอยละ 53 ของพื้นที่
ประเทศ หรือประมาณ 171 ลานไร และลดลงมาโดยตลอดจนในป พ.ศ. 2532 ประเทศ
ไทยเหลือพื้นท่ีปาเพียงประมาณ 90 ลานไร หรือรอยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ 
รัฐบาลไดประกาศยกเลิกสัมปทานการทําไมในปาทั้งหมดในป พ.ศ. 2532 เพื่อพยายามจะ
รักษาพื้นที่ปาเอาไว แตหลังจากการยกเลิกการสัมปทาน สถานการณปาไมก็ดีขึ้นใน
ระยะแรกเทานั้น ตอมาอีกไมนาน การทําลายก็ยังคงเกิดขึ้นไมแตกตางจากสถานการณ
กอนยกเลิกสัมปทานปาไมเทาใดนัก โดยพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกกอนการยกเลิกสัมปทาน(ป
พ.ศ. 2525-2532) เฉลี่ยตอปเทากับ 1.2 ลานไร และพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกหลังการยกเลิก
สัมปทาน (ป พ.ศ. 2532-2541) เฉลี่ย 1.1 ลานไรตอปจนกระทั่งในป พ.ศ. 2551 กรมปา
ไมไดระบุวาปาไมในเมืองไทยเหลืออยู 172,185 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ33 ของ
พื้นท่ีทั่งประเทศ ซึ่งการสูญเสียพื้นที่ปาไมนี้ก็เปนสาเหตุที่ทําใหทําใหเกิดปญหาการชะลาง
พังทลายของดินตลอดจนการสูญเสียหนาดินจากการที่ถูกน้ําฝนชะลางพังทลายไดงาย
นั้นเอง ตามปกติแลวบริเวณปาไมที่มีพืชพรรณขึ้นปกคลุมผิวดินอยางหนาแนน จะลดการ
เกิดการชะลางพังทลายของดิน บริเวณท่ีเกิดการชะลางพังทลายของดินที่รุนแรงที่สุดมักจะ
อยูภายใตบริเวณที่ฝนตกเฉลี่ยประจําปปานกลางและพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมดินในบริเวณ
นั้นถูกทําลายไปและในบริเวณที่ฝนตกเฉลี่ยประจําปมากและพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมดินถูก
ทําลายไป ทุกครั้งท่ีมีการ ทําลายปาไมที่ขึ้นปกคลุมดินการชะลางพังทลายของดินก็เกิดขึ้น
เสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการบุกรุก ทําลายปาในบริเวณที่มีความลาดเทสูงกวารอยละ 35 
จะกอใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของ ที่ดินอยางรุนแรง ดังนั้นหากจะมีการจัดการ
การชะลางพังทลายของดินไดอยางมีประสิทธิภาพ แทจริงแลวตองคํานึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรปาไมควบคูดวย (ชนินทร, 2554) 
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6.3.2.3. สาเหตุอื่นๆ จากการกระทําของมนุษย 
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวขางตน ยังมีสาเหตุอื่นจากการกระทํา

ของมนุษยที่ทําให เกิดการชะลางพังทลายของดินขึ้น เชนการขุดและถมที่ดิน เชนการถม
ดิน เพื่อกอสรางอาคารและถนนก็เปนสาเหตุทําให เกิดการชะลางพังทลายของดินไดดวย 
การทําเหมืองเร สามารถทําใหดินชะลางพังทลายไดงายรวมถึงดินขาดความอุดมสมบูรณ
ดวยเชนกัน 

ในการชะลางพังทลายของดินนั้น หากมนุษยเขามามีสวนรวมก็จะทํา
ใหเกิดการชะลางพังทลายของดินที่เกิดเร็วกวาปกติ ทันทีที่พืชซึ่งปกคลุมอยูตามธรรมชาติ
ถูกทําลายไป ตัวอยางเชน จากการเพาะปลูก หรือการเผาหญา ความสมดุลตามธรรมชาติ
ระหวางดินและพืชจะถูกทําลาย ดินจะถูกกระทําโดยตรงจากตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการ
ชะลางพังทลายคือน้ําและลม ภาวะเชนนี้ดินจะถูกชะลางหรือถูกพัดพาไปในอัตราที่รวดเร็ว
เกินกวาดินจะเกิดใหมไดทัน ผลก็คือจะเกิดการสูญเสียดินมากกวาการเกิดดิน สภาพการณ
เชนนี้เรียกวา การชะลางพังทลายท่ีเกิดขึ้นเร็วกวาปกติ ซึ่งหมายถึงการชะลางพังทลายของ
ดินที่เรามักจะกลาวถึงโดยทั่วๆ ไป ดินท่ีสูญเสียเนื่องจากการชะลางพังทลายดังกลาวจะถูก
พัดพาไปยังที่แหงอื่น ซึ่งไมเปนที่ตองการหรือพัดพาไปตามแมน้ําและสําธารที่มีน้ําลนฝง
ไปสูทะเล ปรากฏการณที่เกิดขึ้นซึ่งมองเห็นชัดจากการชะลาง พังทลายของดินอยาง
รุนแรงไดแก การเกิดรองธารลึกบนผิวดิน การโผลของหินดานใหปรากฏบนผิวดิน และการ
ตกตะกอนตามแมน้ําและเขื่อนตางๆ สําหรับปรากฏการณที่มองเห็นไมคอยชัดตาม ไรนา 
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและพื้นที่ปาไม ก็คือผลผลิตของพืชและแหลงน้ําลดนอยลง อาจสรุปไดวา 
การชะลางพังทลายของดินจะกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมเฉพาะการชะลางพังทลายที่
เกิดขึ้นเร็วกวาปกติจากการกระทําของมนุษยซึ่งจะกอใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวง
ยิ่งกวาการชะลางพังทลายท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยางมาก (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2543) 

 
6.4 ผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดิน 
 

ในภาพรวมของผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดินนั้น การชะลางพังทลาย
ของดินที่เกิดขึ้นจากการใชที่ดินเพื่อกิจการตางๆ ในปหนึ่งๆ นั้น ไดกอใหเกิดความสูญเสีย
แกทรัพยากรธรรมชาติ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง นับตั้งแตการสูญเสีย
หนาดินที่มีธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ ตลอดจนทําใหโครงสรางของดินเสื่อม โทรมลง 
เปนผลใหไมสามารถทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นตะกอนของดินที่ 
ถูกซะลางและถูกพัดพาไปทับถมในแมน้ําลําธารสายตางๆ จนตื้นเขินไมสามารถจะใชเก็บ
กักน้ําได ตามความตองการ ความเสียหายของการชะลางพังทลายของดินดังกลาวนี้ 
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มีผลตอเนื่องไปถึงความสามารถในการผลิตและผลิตภัณฑมวลรวมในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนอยางยิ่ง  การจัดการดินที่ไมถูกวิธีจะทําใหเกิดการชะลางพังทลายเปนบริเวณ
กวาง หนาดินชั้นบนซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีสุดและจําเปนตอการเจริญเติบโตจะถูกชะกรอนให
สูญเสียไป ดินชั้นบนเมื่อสูญเสียแลวเทากับสูญเสียไปเลย ตัวอยางเชน ธรรมชาติใชเวลา 
300 ถึง 1,000 ปสําหรับสรางดินชั้นบนที่มีความหนา 1 นิ้ว และอาจจะตองใชเวลา 2,000 
ถึง 3,000 ปสําหรับสรางดินชั้นบนที่มีความหนา 7 นิ้ว แตในบริเวณที่เกิดการซะลาง
พังทลายของดินอยางรุนแรง ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจสูญเสียหนาดินที่สะสมสรางตัว
ดวยเวลาอันยาวนานดังกลาวนี้ไปเพียงในเวลาชั่วขามคืนโดยไมอาจแกไขใหกลับคืนสู
สภาพเดิมไดหรือมิฉะนั้นคาใชจายในการฟนฟูปรับปรุงที่ดินอาจมีคาใชการในการฟนฟู
เยียวยาสูงจนไมคุมกับผลตอบแทนที่จะไดรับทางเศรษฐกิจเมื่อมีการชะลางพังทลายของ
ดินเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นกับสังคมเกษตรกรรม ไดแกการลดลงของผลผลิตอาหาร และ
มาตรฐานการครองชีพ จะกระทบตอทุกคนที่อยูในสังคมดังกลาว และในที่สุดก็จะลงผล
สะทอนแกคนที่อยูในเมืองและคนทั้งประเทศ ไมเฉพาะแตอาหารจะขาดแคลนเทานั้น แต
เศรษฐกิจของประเทศจะชะงักงันและเกิดความไมสงบทางลังคมอีกดวย ดังนั้นการสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณของดินและความสามารถในการผลิตเนื่องจากการชะลางพังทลายของ
ดินและดินเสื่อมสภาพจึงเปนปญหาระดับชาติ   นอกจากนี้ ตะกอนสวนใหญที่เกิดจาการ
ชะลางพังทลายของดินจะไหลผานสูรองธารสูลําธารและแมน้ํา แลวไปตกตะกอนทับถมกัน
อยูในแหลงน้ํา เขื่อนหรือในชั้นสุดทายคือในทะเล แตบางสวนตะกอนก็จะกอใหเกิดผล
เสียหายแกพืชที่กําลังเจริญเติบโต ทําใหทางระบายน้ําและคลองชลประทานตื้นเขินและมี
อันตรายจากการเกิดน้ําทวม รวมทั้งเปนปญหาดานของมลพิษทางน้ําดวย ดังนั้นการ
จัดการการชะลางพังทลายใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแทจริง ตองคํานึงถึงการ
จัดการตะกอนดิน ซึ่งเกิดจากการชะลางพังทลายดวยเสมอ 

ไดเคยมีผลงานวิจัยประเมินการสูญเสียความอุดมสมบูรณของดินที่เกิดจากการชะ
ลางพังทลาย โดยใชปุยเพื่อทดแทนความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดินที่สูญเสียไป 
โดยพิจารณาเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกพืชไร เนื่องจากมีอัตราการชะลาง พังทลายดินในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรงมาก หรือมีอัตราการสูญเสียดินประมาณ 2-50 ตัน ตอไรตอป ขอมูลที่
ใชในการคํานวณมูลคาการสูญเสียธาตุอาหาร คือ ขอมูลอัตราการสูญเสียปุยในพื้นที่ 
เพาะปลูกพืชไรในแตละภาคตามชนิดของปุย ซึ่งจากการคํานวณตนทุนการสูญเสียธาตุ
อาหารจากการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยมีคาเฉลี่ย 5,015 ลานบาทตอป 
สําหรับการประเมินมูลคาความเสียหายจากการชะลางพังทลายของดินในระดับดินถลม
เปนมูลคาความเสียหายที่รวบรวมโดยกรมทรัพยากรธรณี ครอบคลุมความเสียหาย 
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ของทรัพยสิน บานเรือน ถนน สถานที่ราชการ และทรัพยสินอื่นๆ แตไมไดคํานึงถึงความ
สูญเสียชีวิต พบวา มีมูลคาความเสียหายเฉลี่ย 157 ลานบาทตอป (ชนินทร, 2554) 

กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการการชะลาง
พังทลายของดินในประเทศไทยไดมีการจัดแบงผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดิน
โดยมี การจัดแบงตามสภาพพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายหรือผลกระทบจากการชะลาง
พังทลายของดิน และแบงตามสภาพการใชประโยชนจากที่ดินออกเปน 2 พื้นที่ ซึ่ง
ตามปกติแลวปญหาที่เกิดจากดิน และดินตะกอนนั้นจะเกิดขึ้นทั้งพื้นที่ที่เกิดการชะลาง
พังทลายของดิน และพื้นที่ซึ่งหางไกลออกไป ซึ่งมักเกิดในบริเวณพื้นที่ตอนลางของลุมน้ํา
โดยสําหรับพื้นที่เกือบราบเรียบ จะเกิดการกัดเซาะภายในเมื่อเม็ดฝนตกกระทบเม็ดดิน 
เม็ด ดินแตกกระจาย น้ําละลายอนุภาคดิน แรธาตุตางๆ อาหารพืชและอินทรียวัตถุ และ
เมื่อน้ําไหลลงสู ดินลางตามรอยแตกหรือซองวางในดินผลก็คือดินบนสูญเสียแรธาตุอาหาร
โครงสรางของดินแตกกระจาย สูญเสียอินทรียวัตถุ และสูญเสีย Ca+ Mg+เหลือไวแต SO4

= 
ทําใหดินชั้นบนเปนกรด สวน ดินลางจะเกิดการสะสมอนุภาคดินเหนียว และทรายแปง ทํา
ใหดินแนนทึบสกัดกั้นการหยั่งลึกของรากพืชและการไหลของน้ําในแนวดิ่ง สงผลใหเกิด
ปญหาดินบนชื้นแฉะ หรือน้ําทวมขัง พืชไมเจริญเติบโตหรือตายไปในที่สุดสําหรับพื้นที่
พื้นที่ที่มีความลาดเท จะทําใหดินเสียอินทรียวัตถุ แรธาตุตางๆ ธาตุอาหารพืช คุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีเสียไป ทําใหผลผลิตพืชลดลงจนกระทั่งพืชพรรณตาม ธรรมชาติ
ชื้นไมไดและถาการกัดเซาะมีลักษณะเปนรองลึกจะทําใหสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก และ เปน
อุปสรรคตอการคมนาคม สําหรับพื้นที่ตนน้ําลําธาร ถาเปนพื้นที่ที่ทําการเกษตรแบบไร
เล่ือนลอยหรือพื้นที่ปาถูกทําลาย จะทําใหแผนดินเลื่อมโทรมจนไมมีสิ่งปกคลุมและขาดสิ่ง
ที่จะดูดซับน้ําฝนหรือชะลอการไหลบา ของน้ําที่ไหลลงสูที่ต่ํากวา ทําใหชวงที่ฝนตกชุกเกิด
ปญหาน้ํ า จ ากพื้ นที่ ภู เ ข า ไหลบ ามาอย า ง เฉี ยบพลันรุ นแรง  กระทบต อพื้ นที่
สาธารณประโยชนตางๆ ทําใหถนน หรือสะพานพัง แมน้ําลําธารตื้นเขิน เกิดน้ําทวมและไม
มีน้ําไหลในถูดูแลง 

ผลการชะลางพังทลายของดินที่เกิดบนพื้นที่ตอนบน คือ ทําใหหนาดินแรธาตุตางๆ 
และอินทรียวัตถุและเศษไมใบหญา หรือที่เรียกวาตะกอนดินถูกพัดพาจากที่สูงสูที่ต่ํา 
เกิดผลกระทบตอพื้นที่ที่ต่ํากวาดังนี้กลาวคือพื้นที่เก็บกักน้ําเหนือเขื่อน เหมือง ฝาย ที่
มนุษยสรางขึ้น จะมีตะกอนดินหิน กรวด เศษไมใบหญาตางๆ ถูกน้ําพัดพาลงมาทับถมทํา
ใหประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําลดลงแมน้ําลําคลองตื้นเขินทําใหฤดูฝนกักเก็บน้ําไมทันจน
เกิดปญหาน้ําทวมในทาง ตรงกันขามในฤดูแลงจะเกิดปญหาขาดแคลนน้ํา นอกจากนี้ 
แหลงน้ําที่ตื้นเขิน แสงสวางจะ สามารถลงถึงพื้นลางไดจึงเปนโอกาสใหพืชน้ําเจริญเติบโต
รวดเร็ว ซึ่งทําใหแหลงน้ําเขินเร็วขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่เพาะปลูกในที่ลุม ถูกหิน ดิน ทราย กิ่งไม 
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ลงมาทับถม จนเพาะปลูกไมไดดี เหมือนเดิม (พิพัฒน, 2548) สวนพื้นน้ําที่ตะกอนไหลลง
มาทับถมจะยากในการแกไขปญหาเพราะคาใชจายในการ ฟนฟูมากกวาการปองกันไมให
ปญหาดังกลาวเกิดขึ้น ในสวนของการประมง ตะกอนที่เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน
จะถูกพัดพาออกไปสูแหลงน้ําตางๆ ตะกอนที่ถูกพัดพาไปจะเปนอันตรายตอสัตวน้ํา และ
ตอระบบนิเวศนในแหลงน้ํา  สําหรับการจราจรทางเรือ ตะกอนที่มาตกในบริเวณสันดอน
ปากแมน้ําตางๆ ทําให ขวางการสัญจรทางน้ําที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ทํา
ใหตองเสียคาใชจายสูงในของการขุดลอก อีทั้งยังกอใหเกิดมลพิษสะสมในดินและแหลงน้ํา 
การชะลางพังทลายของดินโดยเฉพาะอยาง ยิ่งดินที่ปนเปอนสารเคมี อาจสงผลกระทบตอ
ดินตะกอนซึ่งจะไหลไปสูพื้นท่ีอื่นได เชน การเกษตร ในปจจุบันนิยมใชปุยเคมีและยาปราบ
ศัตรูพืชซึ่งเมื่อมีการชะลางพังทลายของดินในบริเวณนี้ลงสูแมน้ําลําธาร หรือลงสูดินชั้นลาง 
และไหลออกสูแมนี้น้ําลําธารในที่สุด อาจทําใหเกิดการสะสมของสารเคมีซึ่งเปนการเพิ่ม
มลพษิใหสิ่งแวดลอมไดหรือบางทองท่ีซึ่งใชสารเคมีในขบวนการผลิต เชน ทองที่ที่มีการทํา
อุตสาหกรรมดินในบริเวณพื้นที่ดังกลาวจะมีโลหะหนักปนเปอนสูงกวาปกติ ซึ่งถามีการชะ
ลางพังทลายของดินเกิดขึ้นในพื้นท่ีดังกลาว จะทําใหมีโลหะหนักลงไปเจือปนกับดินตะกอน
ซึ่งจะถูกพัดพาไปกอมลพิษยังพื้นที่อื่นได ตัวอยางหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต 
ทรัพยสิน ที่อยูอาศัย ของมนุษยการชะลาง พังทลายของดินในพื้นที่ดินตอนบน จะ
กอใหเกิดตะกอนดิน และทะเลโคลน รวมทั้งเศษไมใบหญา เศษหิน กรวดตางๆ ท่ีถูกน้ําพัด
ลงมาทับถม บางครั้งทําใหคนและสัตวเลี้ยงตายไปจํานวนมาก เชน ในป พ.ศ. 2544  ณ 
ตําบลน้ํากอน้ําชุน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณประชาชนประสพภัยทั้งสิ้น 88,889 คน 
มีผูเสียชีวิตทั้งสิ้น 121 ราย จะเห็นไดวาผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดินกั้นมีอยู
อยางคอนขางมากมาย และรุนแรง ดังนั้นการจัดการการชะลางพังทลายของดิน จึงตอง
มุงเนนไปที่ขั้นตอนการปองกัน ไมใหมีการชะลางพังทลายของดินซึ่งยากตอการแกไข
เยียวยาเกิดขึ้น (ชนินทร, 2554) 

 
6.5 สมการการสูญเสียดินสากล 
 

ในป พ.ศ. 2543 กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายใหมีการศึกษาจัดทําแผนที่การชะลาง 
พังทลายของดินในประเทศไทย เพื่อศึกษาใหทราบถึงสภาพและความรุนแรงของการชะ
ลาง พังทลายของดินในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อใหเปนระบบที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
และสามารถ นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายการปองกันการะชะลางพังทลาย
ของดินในระดับประเทศ และระดับภาค รวมทั้งใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนการใช
ประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ แนวทาง
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ในการศึกษาและประเมินคาการสูญเสียดินมีหลายวิธีดวยกัน หนึ่งในหลายวิธีคือการศึกษา
จากสมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation: USLE) ซึ่งพัฒนามา
จากการวิ เคราะหทางสถิติมากกวา 10,000 แปลงตอป เปนวิธีที่ ใช ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนเวลานาน (นิพนธ, 2545)  และกรมพัฒนาที่ดินไดนําสมการนี้มาศึกษา
และใชประโยชนในประเทศไทยเปนระยะเวลาอันสมควร วิธีการศึกษาการชะลางพังทลาย
ของดินดังกลาวเปนแนวทางที่กรมพัฒนาที่ดินนํามาใชในการศึกษาการชะลางพังทลาย 
ของดินในประเทศไทย    

สมการการสูญเสียดินสากลไดพัฒนาขึ้น ตั้งแตป ค.ศ. 1961 โดยกระทรวงเกษตร
ประเทศสหรัฐอเมริกา และในป ค.ศ. 1978 Wischmier and Smith ไดปรับปรุงแกไข
ใหมรูปแบบของสมการใหมดังนี ้

 
A = RKLSCP 

 
A เปนคาการสูญเสียดินตอหนวยของพื้นท่ี  
R เปนคาท่ีรวมทั้งปจจัยของน้ําฝนและการไหลของ  
K เปนคาปจจัยความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดิน  
L เปนคาของปจจัยความยาวของความลาดเท  
S เปนคาของปจจัยความชันของความลาดเท  
C เปนคาปจจัยการจัดการพืช 
P เปนคาปจจัยการปฏิบัตติอการปองกันการชะลางพังทลาย  

 
จะเห็นไดวาตัวแปรที่สําคัญของสมการนี้และเปนตัวแปรที่ควบคุมไดก็คือ คาปจจัยที่ใชใน
การจัดการพืช (C) กับคาปจจัยการปฏิบัติตอการปองกันการชะลางพังทลาย (P) ซึ่ง
หลักการในการปฏิบัติเพื่อควบคุมปจจัยทั้งสองนี้จะไดกลาวถึงในมาตรการในการอนุรักษ
ดินและน้ําในบทท่ี 7 ตอไป (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2543) 
 

ในการออกแบบโครงสรางอนุรักษดินและน้ําสมการ USLE มักจะใชรวมกับการ
ประเมินอัตราของน้ําไหลบาโดยวิธี Rational Method เมื่อพื้นที่รับน้ําไมเกิน 25 ตาราง
กิโลเมตร (ไชยสิทธิ์, ม.ป.ป.) โดยใชรวมกับการหาอัตราการไหลสูงสุดของน้ําไหลบาที่
สามารถจะเกิดขึ้นไดในพื้นที่รับน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่ตลอดจนความรุนแรงของ
น้ําฝนหรือความเขมของฝน ที่ประเมินไดโดยวิธ ีRational Method นั่นคือ 
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Q = 0.00278 CiA 

 
ในท่ีนี้ 

Q = อัตราของน้ําไหลบาสูงสุดมีหนวยเปน ม3/วินาที 
C = สัมประสิทธิ์ของน้ําไหลบาซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของพื้นท่ีและความรุนแรงของฝน 
i = ความรุนแรงของน้ําฝนมีหนวยเปน มม./ชม. 
A = พื้นท่ีของบริเวณรับน้ํามีหนวยเปนเฮกตาร 
 

6.6 การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย 
 

ประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนที่ รายงาน สถานการณการชะลางพังทลายของดิน
ในระดับประเทศอยูหลายครั้งหลายหนดวยกันโดยกรมพัฒนาที่ดินเปนผูจัดทําขึ้น ซึ่งสถิติ
ตางๆ เหลานี้ มีความละเอียดมากนอยแตกตางกัน แตทุกสถิติลวนชี้ชัดวาประเทศไทยมี
การชะลางพังทลายของดินอยางกวางขวางกินพื้นที่ถึงประมาณหนึ่งในสามของประเทศ 
ประเทศไทยไดเคยมีการประเมินสถานการณการชะลางพังทลายของดินดังนี้ 

1) สถานการณการชะลางพังทลายของดินป พ.ศ. 2527 ประเทศไทยมีการชะลาง 
พังทลายของดินประมาณ 108 ลานไร  

2) สถานการณการชะลางพังทลายของดิน พ.ศ. 2543 เปนสถิติรายงาน
สถานการณ อยางละเอียดที่เผยแพรสูสาธารณะชนในเว็บไซด และในหนังสือของกรม
พัฒนาที่ดินและมีผูนิยมกลาวอางมากที่สุด ซึ่งในปนี้ไดเริ่มจัดแบงการชะลางพังทลายของ
ดินทั้งในสวนของพื้นท่ีราบและพื้นท่ีสูง 

การทําแผนที่การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภาค ในป พ.ศ. 2543 และครั้งตอๆ มา ไดใชวิธีการศึกษาคํานวณปริมาณการสูญเสีย
ดินจากสมการการสูญเสียดินสากลและที่นาสนใจที่สุดคือสถิติแรกสุด คือสถิติการชะลาง
พังทลายของดินในป พ.ศ. 2527 ประเทศไทยมีการชะลางพังทลายของดินประมาณ 108 
ลานไร  สวนสถิติลาสุด คือ สถิติการชะลางพังทลายของดินในแผนการจัดการสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2550-2554 ก็ใกลเคียงจํานวนตัวเลขเดิม และไดมีการประเมินสถานการณ
สิ่งแวดลอมในสวนของทรัพยากรดินวาดานสถานการณการชะลางพังทลายของดินใน
ระดับสูง โดยมีพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดินมีอยูประมาณ 108 ลานไร  ซึ่ง
แสดงวาหลังจากเวลาผานไปกวา 20 ป สถานการณการชะลาง พังทลายของดินในประเทศ
ไทยแทบไมตางกับสถานการณการชะลางพังทลายของดินแตเดิมเลยจากสถิติสถานการณ
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การชะลางพังทลายของดิน พ.ศ. 2543 นั้นไดมีการพิจารณาจัดขั้นความรุนแรงของการชะ
ลางพังทลายของดินตามลักษณะของดินในประเทศไทย โดยมีการวิเคราะหแบงพื้นที่
ออกเปน 2 สวนคือ พื้นท่ีราบและพื้นท่ีสูงกลาวคือ 

- พื้นท่ีราบ หมายถึง ท่ีราบลําน้ํา ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันนอยกวา 
35 เปอรเซ็นตจําแนกเปนกลุมขุดดินที่ 1-61 ตามแผนที่กลุมชุดดินมาตราสวน 1: 50,000 
ของกรม พัฒนาที่ดิน 

- พื้นที่สูง หมายถึง ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันประมาณ 35 เปอรเซ็นต 
จําแนกเปนกลุมชุดดินที่ 62 ตามแผนที่กลุมชุดดินมาตราสวน 1: 50,000 ของกรมพัฒนา
ที่ดิน เนื่องจากพื้นที่สูงมีความเปราะบางและเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินมาก หาก
มีการใช ประโยชนอยางไมระมัดระวัง นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดการชะลางพังทลายแบบ
อื่นที่มีความ เสียหายรุนแรงกวาการสูญเสียดินตามหลักของสมการการสูญเสียดินสากล 
เชน การชะลาง พังทลายแบบรองลึก (gully) และการเกิดดินถลม (landslide) เปนตน ใน
การจัดทําแผนที่การ ชะลางพังทลายของดินของกรมพัฒนาที่ดินจึงไดพิจารณาแยกพื้นที่สูง
ออกจากพื้นท่ีราบเพื่อให แผนที่ชุดนี้มีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสําหรับการนําไปใชวางแผน
อนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการวางแผนโครงการพัฒนาตางๆ ในระดับภาคและ
ระดับประเทศตอไปโดยมีการจัดชั้นความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดินจําแนก
ออกเปน 5 ระดับ ทั้งในพื้นท่ีราบและพื้นท่ีสูงดังนี้ (ชนินทร, 2554) 

 
พื้นที่ราบ (ที่ราบลําน้ําที่ราบเชิงเขาและเนินเขา ความลาดชันนอยกวา 35

เปอรเซ็นต) 
ชั้นที่ 1 การชะลางพังทลายของดินนอยมาก คือ มีการสูญเสียดิน 0-2 ตันตอไรตอ

ป พื้นท่ีนี้ไมจําเปนตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําเปนพิเศษ เพราะพื้นที่สวนใหญเปนที่
ราบและใช ประโยชนในการทํานา ปลูกพืชไร และไมยืนตน   

ชั้นที่ 2 การชะลางพังทลายของดินนอย คือ มีการสูญเสียดิน 2-5 ตันตอไรตอป 
พื้นที่ นี้ควรจะมีการใชที่ดินอยางระมัดระวังโดยการปลูกพืชตามแนวระดับหรอขวางตาม
ลาดเขา และมี การปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อการใชประโยชนทางดานการเกษตรไดอยาง
ยั่งยืน พื้นท่ีสวนใหญใช ประโยชนในการปลูกพืชไร พืชสวน ไมผล ไมยืนตน และสวนปา 

ชั้นที่ 3 การชะลางพังทลายของดินปานกลาง คือ มีการสูญเสียดิน 5-15 ตันตอไร
ตอ ป ซึ่งมีผลทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลงและผลผลิตต่ํา จึงควรมีมาตรการ
ปองกันการชะ ลางพังทลายของดินทั้งวิธีพืชและวิธีกลเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน
และผลผลิตใหคงอยู ตลอดไป พื้นที่สวนใหญใชประโยชนในการปลูกพืชไร พืชสวน ไมผล 
ไมยืนตนและสวนปา 
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ชั้นที่ 4 การชะลางพังทลายของดินรุนแรง คือ มีการสูญเสีย 15-20 ตันตอไรตอป 
พื้นที่นี้หากจะใชประโยชนเพื่อการเกษตรจําเปนตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําอยาง
เครงครัด เพื่อเปนการรักษาทรัพยากรดินไวพื้นท่ีตังกลาวสวนใหญมีความลาดเทสูง และใช
ประโยชนในการ ปลูกพืชไร พืชสวน ไมผล ไมยืนตน และสวนปา 

ชั้นที่ 5 การชะลางพังทลายของดินรุนแรงมาก คือ มีการสูญเสียดินมากกวา 20 
ตัน ตอไรตอป พื้นท่ีนี้มักปรากฏการชะลางพังทลายแบบมีรองลึก โดยทั่วไป เปนพื้นที่ที่ไม
เหมาะสม สําหรับการทําการเกษตรอยางถาวร ควรกันไวเปนพื้นท่ีปลูกไมยืนตนหรือปา 

 
พื้นที่สูง (ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต) 
ชั้นที่ 1H การชะลางพังทลายของดินนอยมาก คือ มีการสูญเสียดิน 0-2 ตันตอไร

ตอ ปพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาสูงชันที่ยังคงคุณภาพเปนปาไมธรรมชาติจึงควรมี
มาตรการอนุรักษ พื้นท่ีปาไมเพื่อปองกันไมใหการชะลางพังทลายของดินเกิดขึ้น 

ชั้นที่ 2H การชะลางพังทลายของดินนอย คือ มีการสูญเสีย 2-5 ตันตอไรตอป 
พื้นที่นี้ สวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาสูงชันที่ยังคงสภาพเปนปาไมธรรมชาติ จึงควรมีมาตรการ
อนุรักษพื้นที่ปาไมเพื่อควบคุมไมใหการชะลางพังทลายของดินเพิ่มขึ้น 

ชั้นที่ 3H การชะลางพังทลายของดินปานกลาง คือ การสูญเสียดิน 5-15 ตันตอไร
ตอปพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาสูงชันใชประโยชนในการปลูกพืชสวนไมผลไมยืนตนและ
ปาเสื่อมโทรม จึงควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําอยางเครงครัดเพื่อลดการชะลาง
พังทลายของดิน  

ชั้นที่ 4H การชะลางพังทลายของดินรุนแรง คือ มีการสูญเสียดิน 5-20 ตันตอไรตอ
ป พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาสูงชันใชในการปลูกพืชไรพืชสวนไมผลไมยืนตน และปา
เสื่อมโทรม จึงควรมีมาตรการการอนุรักษดินและน้ําอยางเครงครัดควบคูไปกับการฟนฟู
สภาพปาเพื่อลดการ ชะลางพังทลายของดินใหนอยลง 

ชั้นที่ 5H การชะลางพังทลายของดินรุนแรงมาก คือ มีการสูญเสียดินมากกวา 20 
ตัน ตอไรตอป พื้นที่นี้สวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาสูงชันใชประโยชนในการปลูกพืชไร และพืช
สวน จึงควรมี มาตรการอนุรักษดินและน้ําอยางเครงครัดควบคูไปกับการฟนฟูสภาพปา
อยางเรงดวน เพื่อควบคุมการชะลางพังทลายของดินไมใหทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งการจัดแบงแผนที่รายงานสถานการณการชะลางพังทลายของดินในรูปแบบที่
ราบ ที่สูงนี้ก็ใชในการจัดทําแผนที่แสดงสถานการณการชะลางพังทลายของดินในประเทศ
ไทยของกรมพัฒนาที่ดินตอมา และจากการจัดแบงพื้นที่ออกเปนพื้นที่ราบและพื้นที่สูงในป 
พ.ศ. 2543 พบวาประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320.7 ลานไร พื้นที่สวนใหญมีการสูญเสีย
ดิน 0-50 ตัน ตอไรตอป โดยภาคใตมีการสูญเสียดินสูงกวาภาคอื่น คือมีการสูญเสียดิน  
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0-50 ตัน ตอไรตอป ขณะท่ีภาคเหนือมีการสูญเสียดิน 0-38 ตันตอไรตอป ภาคกลางมีการ
สูญเสียดินอยู 0-17 ตันตอไรตอป ภาคตะวันออกมีการสูญเสียดิน 0-16 ตันตอไรตอป 
ภาคตะวันตกมีการสูญเสียดิน0-10 ตันตอไรตอป และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
สูญเสียดินต่ําสุด คือ มีการสูญเสียดิน 0-4 ตันตอไรตอป โดยสามารถจําแนกชั้นความ
รุนแรงของการชะลางพังทลายของดินทั้งประเทศได ดังนี้ 
-พื้นที่ราบ (ท่ีราบลําน้ํา ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันนอยกวา 35เปอรเซ็นต) 

ชั้นที่ 1 การชะลางพังทลายของดินนอยมาก    169,794,437  ไร 
ชั้นที่ 2 การชะลางพังทลายของดินนอย  42,878,012   ไร  
ชั้นที่ 3 การชะลางพังทลายของดินปานกลาง  9,797,689 ไร 
ชั้นที่ 4 การชะลางพังทลายของดินรุนแรง      692,935 ไร 
ชั้นที่ 5 การชะลางพังทลายของดินรุนแรงมาก  2,282,913 ไร 

รวมพื้นท่ีราบ    225,445,986 ไร 
-พื้นที่สูง (ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต) 

ชั้น 1H การชะลางพังทลายของดินนอยมาก  41,739,376 ไร 
ชั้น 2H การชะลางพังทลายของดินนอย  25,880,330 ไร 
ชั้น 3H การชะลางพังทลายของดินปานกลาง  14,290,486 ไร 
ชั้น 4H การชะลางพังทลายของดินรุนแรง                 2,678,879 ไร 
ชั้น 5H การชะลางพังทลายของดินรุนแรงมาก 10,653,858ไร 

รวมพื้นท่ีสูง 95,242,929ไร 
รวมพื้นที่ทั้งประเทศ 320,698,916 ไร 

 
ในป พ.ศ. 2543 กรมพัฒนาที่ดิน ไดทําการสรุปวาปญหาการชะลางพังทลายของ

ดินเปนปญหาที่สําคัญมากประการหนึ่งในประเทศพื้นที่ทําการเกษตรใน ทุกประเภท 
รวมกันทั้งประเทศมีจํานวน 188,387,596 ไร คิดเปนรอยละ 58.743 ของเนื้อที่ จัดเปน
พื้นท่ีที่ดินถูกชะลางพังทลายรุนแรงและตองรบีแกไขประมาณ 108.3 ลานไร  การประเมิน
สถานการณการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยใน พ .ศ. 2543 ตามสมการการ
สูญเสียดินสากลนี้ ถือวาเปนการประเมินสถานการณการชะลางพังทลายของดิน ครั้ง
สําคัญที่สุดของประเทศไทย เพราะการวางแผนปฏิบัติการ และการเผยแพรขอมูลตอ
ประชาชน ตลอดจนโครงการอนุรักษดินและน้ําในแตละจังหวัด ของกรมพัฒนาที่ดินซึ่ง
เปนหนวยงานที่ เกี่ยวของโดยตรงในการจัดการปญหาการชะลางพังทลายของดินลวน
แลวแตมีการอางอิงสถิติจาก สถานการณการชะลางพังทลายของดิน พ.ศ. 2543 เปน
พื้นฐานทั้งสิ้น (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2543) นอกจากนี้แลวยังมีรายงาน 
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3) สถานการณการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย พ.ศ. 2545  
4) สถานการณการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย พ.ศ. 2552  

ซึ่งตัวเลขทางสถิติการชะลางพังทลายของดินใกลเคียงกันกับพ.ศ. 2543 และสถิติดังกลาว
เกือบจะเปนตัวเลขเดียวกับสถิติการชะลางพังทลายของดิน พ.ศ. 2527 แสดงใหเห็นวา
ในชวงระยะเวลาเกือบ 30 ปที่ผานมาสถานการณการชะลางพังทลายของดินในประเทศ
ไทยยังไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักแตอยางไรก็ตาม สถานการณการชะลางพังทลายของ
ดินในประเทศไทย ลวนแลวแตเปนการประเมินการชะลางพังทลายของดินตามสมการการ
สูญเสียดินสากล เพราะในทางปฏิบัติ ไมสามารถสํารวจพื้นที่ซึ่งดินถูกชะลางพังทลายอยาง
แทจริงไดซึ่งการคํานวณการชะลางพังทลายของดินตามสมการดังกลาวอาจมีความ
คลาดเคลื่อนสูง เพราะเมื่อพิจารณาถึงสมการดังกลาวแลว ตัวแปรหลักที่นํามาคํานวณตาม
สูตรสมการ ทั้งดานการจัดการพืช หรือการปฏิบัติการปองกันการชะลางพังทลายทั้งๆ ที่
เปนตัวแปรสําคัญก็ลวนแลวแตเปนตัวแปรที่คํานวณออกมาไดยากมาก และ คอนขาง
คลาดเคลื่อนไมตรงกับความเปนจริง ตลอดจนตัวแปรหลักที่ใชคํานวณ อีกประการหนึ่ง 
คือ ปริมาณน้ําฝน ซึ่งใชการวัดจากปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งป ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนไดมาก
เชนกัน โดยเฉพาะในบริเวณซึ่งฝนตกหนักในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในระยะเวลาสั้นๆ เชน 
กรณีการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรง หรือภัยพิบัติดินถลมซึ่งเถิดขึ้นที่ลังหวัดกระบี่
ในชวงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีสาเหตุพื้นฐานมาจากการที่ฝนตกหนักในเวลา
ประมาณ 2-3 วันก็ไมสามารถใช สมการการสูญเสียดินสากลซึ่งเปนแนวทางหลักในการ
จัดทําสถานการณการชะลางพังทลายของดิน (ชนินทร, 2554) 
 
6.7 ดินถลมในประเทศไทย 
 

ในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินพ.ศ.2551 ซึ่งเปนกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการปญหาการชะลางพังทลายของดินโดยเฉพาะและเปน
หลักการสําคัญที่ใชในการปองกันการชะลางพังทลายของดินไดบัญญัติวา “ในกรณีที่
ปรากฏวาพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ลาดชันเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินหรือเสี่ยง
ตอการเกิดดินถลมอันเกิดจากการกระทําของผูเขาไปครอบครองทําประโยชนในบริเวณ
พื้นท่ีดังกลาวโดยไมเหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หากปลอยไวไมดําเนินการ
จะเกิดการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรงจนถึงขั้นเกิดดินถลม สรางความสูญเสียแก
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหพื้นท่ีนั้นเปนเขตอนุรักษดินและน้ําและใหมีแผนที่
แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของประกาศ” จากตัวบท
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กฎหมายที่วา “หากปลอยไวไมดําเนินการจะเกิดการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรง
จนถึงขั้นเกิดดินถลม” จะเห็นวาการชะลางพังทลายของดินหากเกิดขึ้นอยางรุนแรงถึงขั้น
ที่สุดจะเรียกวา“ดินถลม”นั่นเองซึ่งคําวา“ดินถลม” (landslide) หมายถึง การเคลื่อนที่
ของแผนดินและขบวนการซึ่งเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของแผนดิน หิน ตามแนวลาดชัน 
เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก การเคลื่อนท่ีของมวลเหลานี้มีความเร็วปานกลางถึงเร็วมาก ซึ่ง
ในประเทศไทยโดยสวนใหญ เกิดจากฝนตกหนักมาก และมักเกิดพรอมน้ําทวม น้ําปาไหล
หลาก และถือเปนธรณีพิบัติภัยอยางหนึ่ง โดยกระบวนการที่ทําใหเกิดดินถลมนั้นสรุปไดวา 
เมื่อฝนตกหนักน้ําจะซึมลงไปในดิน จนกระทั่งดินอิ่มตัวดวยน้ํา แรงยึดเกาะระหวางมวลดิน
จะลดลงทําใหแรงตานทานการเลื่อนไหลของดินเกิดแผนดินเลื่อนไหลและก็จะเกิดตอเนื่อง
ขึ้นไปตามลาดเขารวมกับน้ําปาไหลหลากบริเวณเทือกเขา การเกิดแผนดินถลมอาจจะเริ่ม
มาจาการเกิดพายุฝนอยางหนักและเปนเวลายาวนานในบริเวณภูเขา เมื่อฝนตกไมหยุดดิน
ที่เคลื่อนตัวลงมาจะกลายเปนโคลนไหลไปรวมกับน้ําท่ีอยูตีนเขาและตะกอนจะถูกพัดพาไป
ทับถมกันตามบริเวณที่หางไกลออกไปอยางกวางขวาง  กระบวนการเกิดดินถลมคลายกัน
มากกับกระบวนการชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากน้ํา เพียงแตวารุนแรงกวาและเกิด
จากการไหลบาของน้ําจํานวนมากกวาปจจัยที่ทําใหเกิดดินถลมนั้นมีอยูมากมายหลาย
ปจจัย เชนพื้นที่เปนหินแข็งเนื้อแนนแตผุงายมีชั้นดินสะสมตัวหนาบนภูเขาภูมิประเทศที่
เปนภูเขาสูงชัน ที่ลาดเชิงเขา หุบเขาและหนาผาปาไมถูกทําลายมีฝนตกหนักตอเนื่องกัน
เปนระยะเวลานาน (มากกวา 100 มิลลิเมตรตอวัน) เปนตน (ชนินทร, 2554) 

กรมทรัพยากรธรณีไดศึกษาวิเคราะหขอมูล สํารวจเก็บขอมูลทางธรณีวิทยาและ 
สภาพแวดลอมของพื้นที่เบื้องตน และรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลอื่นๆ พบวา ใน 51 
จังหวดั ท่ัวประเทศซึ่งมีลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยตอดินถลมอยูบริเวณลาดเชิงเขาและที่ลุมใกล
เขาโดยเฉพาะ อยางยิ่งหมูบานที่ตั้งอยูในบริเวณดังกลาวมีความเสี่ยงภัยตอดินถลมมาก 
เนื่องจากเมื่อมีพายุฝนตกหนักตอเนื่องจะทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และ
ดินถลมตามมาได ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดังนั้น
ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวจึงควรใหความสนใจและระมัดระวังเปนพิเศษโดย
รอยละ 21 ของพื้นท่ีประเทศไทยมีความเส่ียงตอดินถลมในระดับสูงดินถลมเกิดจากสาเหตุ
ตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษยโดยกิจกรรมของ มนุษยมีสวนเรงใหเกิดมากขึ้น เชน 
การดัดไมทําลายปา การปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง การตั้งบานเรือนตามหุบเขา 
การปลูกสรางสิ่งกอสรางขวางทางน้ํา เปนตน ตัวอยางผลกระทบจากการชะลางพังทลาย
ของดินอยางรุนแรงหรือดินถลม เชน พ.ศ. 2544  ณ ตําบลน้ํากอน้ําชุน อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณประชาชนประสพภัยท้ังสิ้น 88,889 คน มีผูเสียชีวิตทั้งสิ้น 121 ราย และ 
กรณีศึกษาจังหวัด อุตรดิตถเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เกิดเหตุอุทกภัยและการชะลาง
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พังทลายของดินอยางรุนแรงหรือดินถลมในหลายทองที่ของ จังหวัดโดยพื้นที่ที่ไดรับความ
เสียหายมากที่สุดก็คือ อําเภอลับแล อําเภอเมือง และอําเภอทาปลา มีราษฎรประสพภัย
ประมาณ 128,800 คน มีผูเสียชีวิตจํานวน 67 คน สูญหายจํานวน 36 คน บานเรือน
เสียหายจํานวน 36 หลัง โดยเฉพาะอําเภอลับแล มีความเสียหายรวม 8 ตําบล 219 
หมูบาน สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน 55,323 คน จาก 17,729 ครัวเรือน 
มี ผูเสียชีวิตจํานวน 23 ราย สูญหายจํานวน 4 คน บาดเจ็บกวา 500 คน บานเรือน
เสียหายทั้งหลัง จํานวน 226 หลัง เสียหายบางสวนจํานวน 3,428 หลัง พื้นที่ทาง
การเกษตรของอําเภอลับแลไดรับ ผลกระทบหนักที่สุด โดยพื้นที่สวนผลไมและพืชสวน
เสียหาย 34,495 ไรนาขาวเสียหาย 26,619ไร และพืชไรเสียหาย 910 ไร รวมพื้นที่
ทางการเกษตรเสียหาย 61,251 ไร  

การชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรงจนถึงขั้นเกิด “ดินถลม” นี้ ถือเปนธรณี
พิบัติ- ภัยและภัยพิบัติสาธารณะประเภทหนึ่ง ซึ่งหากเกดิขึ้นแลวจะสงผลกระทบรุนแรงทั้ง
ตอทรัพยสิน ของประชาชน รวมถึงงบประมาณในการบรรเทาภัยพิบัติของรัฐ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตองเสียหาย และยิ่งไปกวานั้นภัยพิบัติดังกลาวไดกอใหเกิดความ
เสียหายตอชีวิต รวมทั้งวิถีชีวิต ของประชาชนจํานวนมาก ดังนั้น การจัดการการชะลาง
พังทลายของดินใหมีประสิทธิภาพแทจริง จะตองมุงเนนไปที่การปองกันไมใหมีการชะลาง
พังทลายของดิน โดยเฉพาะอยางรุนแรงถึงขั้นดิน ถลมเกิดขึ้น (ชนินทร, 2554) 

 
สรุป 
 

ทรัพยากรดินเปนทรัพยากรที่มีประโยชนและเปนทรัพยากรพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบันเกิดปญหาดินเสื่อมโทรมมีสาเหตุมาจากธรรมชาติและการ
กระทําของมนุษยสาเหตุดังกลาวสงผลตอดานกายภาพดานเศรษฐกิจและดานสังคม 

ผลกระทบดานกายภาพความเสื่อมโทรมของดินเกิดจากการจัดการที่ดินไม
เหมาะสมขาดการปองกันท่ีไมถูกตอง ทําใหมีการชะลางพังทลายของหนาดินที่เปนสวนที่มี
ความอุดมสมบูรณหมดไป หนาดินที่ถูกชะลางจะตกลงไปเปนตะกอนตามแหลงน้ําตางๆ 
กอใหเกิดการตื้นเขินของแหลงน้ําทําใหรัฐตองเสียคาใชจายในการขุดลอกตะกอนตาม
แหลงน้ําเปนจํานวนมาก และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบดานดานเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมของดินสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผลผลิตทางการเกษตร และกระทบตอเกษตรกรกวา 35 ลานคน (รอยละ 52 ของ
ประชากรทั้งประเทศ) ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศจะไดรับผลผลิตต่ําเปนสาเหตุ
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หนึ่งท่ีทําใหเกษตรกรมีรายไดต่ํา ยากจนสงผลรายไดของประชากรที่ทําการเกษตรมีรายได
ต่ํากวาประชากรนอกการเกษตร 

ดานสังคม การที่เกษตรกรมีรายไดต่ํามีทางเลือกในการหารายไดนอย การบุกรุก
พื้นท่ีปาไมขยายพื้นท่ีทํากินเพื่อใหมีรายไดเพียงพอหรืออพยพเขาเมืองทิ้งถิ่นฐานมาหางาน
ทําในเมืองซึ่งทั้ง 2 ทางเลือกนี้กอใหเกิดปญหาตอประเทศชาติทั้งสิ้น สาเหตุสําคัญประการ
หนึ่งก็คือละเลยการมองปญหาพื้นฐานของมนุษย คือดินและที่ดินนั่นเองดังนั้นตองหาแนว
ทางการแกไขถารูจักใชดินอยางถูกวิธีแลวหันมาชวยกันดูแลปรับปรุงบํารุงดินหากทําเชนนี้
แลวดินก็จะมีสภาพท่ีดีขึ้น 

อยางไรก็ตามความรุนแรงของการสูญเสียดินจะขึ้นอยูกับลักษณะของดินในแตละ
พื้นท่ี หากกระบวนการเกิดดินไปอยางรวดเร็วและดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติสูง 
แมจะมีอัตราการสูญเสียดินสูงก็อาจจะไมมีผลกระทบตอการใชที่ดิน ตรงกันขามถาดินมี
ความอุดมสมบูรณต่ําและกระบวนการเกิดดินเปนไปอยางชาๆ แมมีการสูญเสียดินเพียง
เล็กนอยก็อาจสงผลกระทบเสียหายรุนแรงตอการไดประโยชนบนที่ดินนั้น การเรียนรูเรื่อง
การชะลางพังทลายของดิน ใหทราบถึงขอบเขตของพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลาย 
และ ระดับความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของประเทศก็เพื่อจะไดเปน
แนวทางในการวางแผนอนุรักษดินและน้ําตอไป สําหรับประเทศไทยปริมาณการสูญเสียดิน
สูงสุดที่ยอมรับไดคือ 2 ตันตอไรตอป หรือ เทียบกับ 0.96 มิลลิเมตรตอป การสูญเสียใน
ระดับนี้จะไมทําใหสมรรถนะของดินสําหรับ การเกษตรเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 25 ป 
คาการสูญเสียดินที่สูงกวาระดับนี้จะมีผลเสียหายตอคุณภาพดินและผลผลิตพืชในระยะ
ยาว สงผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และจําเปนตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่
เหมาะสม 
 
แบบฝกหัดทายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของการชะลางพังทลายของดิน มาโดยละเอียด 
2. จงบอกปญหาและ อธิบายความสําคัญของการชะลางพังทลายของดิน มาโดย

ละเอียด 
3. จงอธิบายกระบวนการเกิดการชะลางพังทลายของดิน พรอมยกตัวอยาง

ประกอบ 
4. จงอธิบายกระบวนการเกิดการชะลางพังทลายของดินตามธรรมชาติ พรอม

ยกตัวอยางประกอบ 
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5. จงอธิบายกระบวนการเกิดการชะลางพังทลายของดินจากการกระทําของมนุษย 
พรอมยกตัวอยางประกอบ 

6. จงอธิบายบอกถึงผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดิน มาพอสังเขป 
7. จงอธิบายความสัมพันธของสมการการสูญเสียดินสากล มาอยางละเอียด 
8. ความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดินจําแนกออกเปนไดกี่ระดับอธิบาย

พรอมยกตัวอยางประกอบ 
9. จงอธิบายกระบวนการและสถานการณการชะลางพังทลายของดินในประเทศ

ไทย มาพอสังเขป  
10. จงอธิบายสถานการณดินถลมในประเทศไทย พรอมยกตัวอยางประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 
 
หัวขอเนื้อหา 

บทที่ 7 การอนุรักษดินและน้ํา 
1. วัตถุประสงคและหลักการของการอนุรักษดินและน้ํา 
2. มาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา 
3. การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีการใชพืช 
4. การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีกล 
5. การใชท่ีดินตามสมรรถนะของที่ดิน 
6. พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัตถุประสงคและหลักการอนุรักษดินและน้ํา 
2. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา 
3. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีการใชพืช 
4. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีกล 
5. อธิบายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการใชที่ดินตามสมรรถนะของท่ีดิน 
6. อธบิายความรูท่ัวไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอน 
1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย 
1.3 เนนการเรียนรูดวยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 บรรยาย 
2.2 ฝกปฏิบัติและอภิปราย 
2.3 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. ภาพประกอบ 
2. หนังสือ ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ 
3. วีดีทัศน 
4. Power Point Presentation 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม 
2. สังเกตการอภิปรายรวมกันขณะทํางานเปนกลุม 
3. วัดจากพฤติกรรม ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม 
4. รายงาน 
5. แบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 7 
การอนุรักษดินและน้ํา 

 
 

การใชที่ดินทางการเกษตรที่กอใหเกิดปญหาแกดินและน้ํา อันเนื่องมาจากการใช
ประโยชนที่ดินไมเหมาะสม และการปฏิบัติงานในไรนากอใหเกิดการเสื่อมโทรมของดิน 
ลักษณะการเสื่อมคุณภาพของดิน ไดแก ธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุลดลง มีการสะสม
เกลือและแรธาตุหรือมีการปนเปอนสารพิษหนาดินตื้นหรือมีหนาดินชั้นลางที่เปนกรวด
ทรายตะกอนดินของดินชั้นลางจากแหลงอื่นๆ มาทับถมอยูขางบน และลักษณะทาง
กายภาพของดินเลวลงกวาเดิม ซึ่งในเวลาตอมา ไดมีการนิยามความหมายของคําวา “การ
อนุรักษดินและน้ํา” ไวในพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ดังนี้  

“การอนุรักษดินและน้ํา” หมายความวาการกระทําใดๆ ที่มุงใหเกิดการระวังปอง
กันรักษาดินและที่ดิน ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความ
อุดมสมบูรณของดินและการรักษาน้ําในดินหรือบนผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุลธรรมชาติให
เหมาะสมในการใชประโยชนที่ดินในทางเกษตรกรรมซึ่งอาจขยายความไดวา การอนุรักษ
ดินและน้ํา (soil and water conservation) ก็คือการระวังรักษาและปองกันดินมิใหถูก
ชะลางกัดกรอนพังทลายและพัดพาไปตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดินใหคงความอุดม
สมบูรณรวมท้ังการรักษาหนาดินและบนผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุลธรรมชาติใหเหมาะสม
ในการใชประโยชนดินและที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืนมีวัตถุประสงค เพื่อรักษาความ
อุดมสมบูรณของดินใหดีอยูเสมอ ทําใหไดผลผลิตสูงที่สุด และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได
นานท่ีสุดจากการใชท่ีดินนั้นปรับปรุงพื้นท่ีที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรใหเหมาะสมและเกิด
ประโยชนตอการทําการเกษตรและรักษาสภาพพื้นที่เพาะปลูกใหคงสภาพอยูตลอดไปไม
สูญหายรักษาแหลงตนน้ําในปาไมและกักเก็บน้ําไวใชในพื้นที่ ตลอดจนมีการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลธรรมชาติ ซึ่งมีหลักการ คือ ลดการชะลางพังทลายของดิน
รักษาปริมาณธาตุอาหารในดินรักษาระดับอินทรียวัตถุในดินรักษาสมบัติทางกายภาพและ
เคมีที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืชและรักษาน้ําในดินดังนั้นการอนุรักษดินและน้ํา
จึงรวมถึงการรักษาปรับปรุงสภาพของพื้นท่ีตนน้ําลําธารปาไมและสภาพแวดลอมธรรมชาติ
ใหดีขึ้นปองกันมิใหเกิดการชะลางพังทลายของดินทั้งในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่นอก
การเกษตร 
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7.1 วัตถุประสงคและหลักการของการอนุรักษดินและน้ํา 
 

การอนุรักษดินและน้ํามีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินใหดีอยู
เสมอ ทําใหไดผลผลิตสูงที่สุดและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดนานที่สุดจากการใชที่ดินนั้น
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรใหเหมาะสมและเกิดประโยชนตอการทํา
การเกษตรและรักษาสภาพพื้นที่เพาะปลูกใหคงสภาพอยูตลอดไปไมสูญหายเพื่อรักษา
แหลงตนน้ําในปาไมและกักเก็บน้ําไวใชในพื้นที่ตลอดจนมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
และเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช
โดยมีหลักการของการอนุรักษดินและน้ําที่จะตองทําใหมีการลดการกัดกรอนชะลาง
พังทลายของดินรักษาปริมาณธาตุอาหารในดินรักษาระดับอินทรียวัตถุในดินรักษาสมบัติ
ทางกายภาพที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืชรักษาสมบัติทางเคมีของดินใหมีสภาพ
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชตลอดจนรักษาน้ําในดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
7.2 มาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา 
 

มาตรการในการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสมสามารถทําได 3 วิธี คือ 1) การ
อนุรักษดินและน้ําโดยวิธีการใชพืช 2) การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธกีล และ 3) การใชที่ดิน
ตามสมรรถนะของที่ดินโดยการอนุรักษดินและน้ําท้ัง 3 วิธดีังกลาวนี้ สามารถใชผสมผสาน
กันได ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ การอนุรักษดินและน้ําโดยการใชพืชเปนวิธีที่
ปฏิบัติไดงาย ไมตองการอุปกรณในการดําเนินการที่พิเศษ แตอาศัยเพียงหลักการการปลูก
พืชที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได การที่ลงทุนต่ําแตมีประสิทธิภาพการอนุรักษดินและน้ํา
โดยวิธกีล เปนการควบคุมน้ําไหลบาหนาดินโดยการสรางสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นที่
และทิศทางการไหลของน้ําชวยลดความเร็วของกระแสน้ํา ซึ่งมีหลายวิธีที่เกษตรกร
สามารถทําได รวมถึงวิธีที่ภาครัฐควรตองเปนผูจัดทําขึ้น สวนการใชที่ดินในการเพาะปลูก
ใหถูกตองตามชั้นสมรรถนะที่ดินนั้นเปนการใชที่ดินตามความเหมาะสมของที่ดินในการ
ปลูกพืชชนิดตางๆ รวมถึงการแกไขปรับปรุง เปนการใชที่ดินอยางถูกตอง ซึ่งจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและรักษาคุณภาพของดินไวไดยาวนานชั้นสมรรถนะที่ดินแต
ละชั้นมีเหมาะสมที่แตกตางกันและการจําแนกชั้นสมรรถนะที่ดินมีขอจากัดในการใช
ประโยชนที่ดิน ดินที่จําแนกแตละชั้นจะมีความเหมาะสมและขอจํากัดในการใชประโยชน
ลดหลั่นกันลงไป รวมถึงชนิดพืชที่เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดินดังจะไดกลาวในหัวขอ
ตอไปนี ้
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7.3 การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีการใชพืช 
 

มาตรการทางพืช (vegetative measures) เปนการใชพืชพวกตระกูลถั่วบํารุงดิน 
หญาเลี้ยงสัตว หรือ หญาธรรมชาติปลูกเปนแถบขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อดักตะกอน
ดินและน้ํา และชวยปรับปรุงบํารุงดิน 

1) การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) เปนการปลูกหญาหรือพืชตระกูลถั่ว
คลุมดิน ซึ่งเมื่อปลูกแลวจะปกคลุมผิวหนาดินชวยควบคุมการชะลางพังทลายของดินและ
ปรับปรุงบํารุงดินนอกจากนี้ยังชวยควบคุมวัชพืชดวย (ภาพท่ี 7.1) 

 

 
 

ภาพที่ 7.1 การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) 
ที่มา: กลุมแผนงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาท่ีดิน (ม.ป.ป.) 
 

2) การคลุมดิน (mulching) เปนการใชวัสดุตางๆ คลุมดินเพื่ออนุรักษดินและน้ํา 
เชน เศษซากพืช ฟางขาว หรือวัสดุอื่นๆการคลุมดินจะชวยลดการระเหยน้ําจากผิวดินทํา
ใหดินสามารถเก็บความชื้นไวในดินไดยาวนานขึ้น รักษาอุณหภูมิดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุ
ในดิน (ภาพท่ี 7.2) 
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ภาพที่ 7.2 การคลุมดิน (mulching) 
ที่มา: พิทยากร (ม.ป.ป.) 

 
3) การปลูกพืชปุยสด (green manure cropping)พืชปุยสด เปนพืชชนิดใด

ชนิดหนึ่งที่ปลูกลงดินแลวไถกลบในขณะที่ยังมีชีวิตอยู เพื่อการบํารุงดิน สวนมากพืชปุยสด
มักจะเปนพืชที่สลายตัวแลวใหไนโตรเจนแกดินปริมาณสูง ไดแก พืชวงศถั่ว ภายหลังการ
ไถกลบตนพืชแลวสวนหนึ่งของเศษพืชที่ตกคางอยูบนผิวดินทําหนาที่เปนสิ่งคลุมดินปองกัน
การระเหยน้ําจากผิวดิน ขณะเดียวกันสวนของเศษพืชที่อยูในดินเมื่อสลายตัวกลายเปน
อินทรียวัตถุชวยใหสภาพของดินโดยเฉพาะการอุมน้ํา การไหลซึมของน้ําผานผิวดิน และ
การระบายน้ําลงสูสวนลึกของดินดีขึ้น (ภาพท่ี 7.3) 
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ภาพที่ 7.3 การปลูกพืชปุยสด (green manure cropping) 
ที่มา: กลุมอนุรักษดินและน้ํา (2544) 

 
4) การปลูกพืชสลับเปนแถบ (strip cropping)เปนการปลูกพืชที่มีระยะปลูกถี่

และระยะปลูกหางเปนแถบสลับกันขวางความลาดเทของพื้นที่ตามแนวระดับหรือไมเปนไป
ตามแนวระดับก็ไดการปลูกพืชสลับเปนแถบมักจะประกอบดวยแถบของพืชที่ปลูกชวย
อนุรักษดิน ไดแก หญาและพืชคลุม สลับกับแถบของพืชหลัก (ภาพท่ี 7.4) 

 

 
 

ภาพที่ 7.4 การปลูกพืชสลับเปนแถบ (strip cropping) 
ที่มา: พิทยากร (ม.ป.ป.) 
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5) การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) เปนการปลูกพืชสองชนิดหรือ
มากกวาหมุนเวียนกันลงบนพื้นท่ีเดียวกัน โดยจัดชนิดของพืชและเวลาปลูกใหเหมาะสมมัก
นิยมใชกับพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไรและพืชอายุสั้น (ภาพท่ี 7.5) 

 
ภาพที่ 7.5 การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) 
ที่มา: กลุมอนุรักษดินและน้ํา (2544) 

 

6) การปลูกพืชแซม (inter cropping) เปนการปลูกพืชตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปบน
พื้นที่ในเวลาเดียวกัน โดยทําการปลูกพืชที่สองแซมลงในระหวางแถวของพืชแรกหรือพืช
หลัก (ภาพท่ี 7.6) 

 
 

ภาพที่ 7.6 การปลูกพืชแซม (inter cropping) 
ที่มา: กลุมอนุรักษดินและน้ํา (2544) 
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7) การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (relay cropping) เปนการปลูกพืชตอเนื่องคาบเกี่ยว
กัน โดยการปลูกพืชที่สองระหวางแถวของพืชแรก ในขณะที่พืชแรกใหผลผลิตแตยังไมแก
เต็มท่ี (ภาพท่ี 7.7) 

 

 
 

ภาพที่ 7.7 การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (relay cropping) 
ที่มา: กลุมอนุรักษดินและน้ํา (2544) 

 
8) การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน (alley cropping)เปนการปลูกพืช

ระหวางแถบไมพุมบํารุงดินซึ่งปลูกตามแนวระดับ (ภาพท่ี 7.8) 
 

 
 

ภาพที่ 7.8 การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน (alley cropping) 
ที่มา: กลุมอนุรักษดินและน้ํา (2544) 
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9) คันซากพืช (contour trash line) เปนการนําซากพืชที่เกิดจากการบุกเบิก
พื้นท่ีหรือท่ีเหลือหลังการเก็บเกี่ยวมาวางสุมใหสูงประมาณ 50 ซม. เปนคันตามแนวระดับ
ไวเปนระยะๆ หางกัน ประมาณ 20 - 40 เมตร หรือตามแนวคันดินกั้นน้ํา (ภาพท่ี 7.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7.9 คันซากพืช (contour trash line) 
ที่มา: กลุมอนุรักษดินและน้ํา (2544) 

 

10) ไมบังลม (windbreak) เปนแถบตนไมหรือหญาสูงที่ปลูกเปนระยะๆโดยมี
ระยะหางของแถบที่เหมาะสมเพื่อปองกันการสูญเสียดิน สูญเสียน้ํา และผลเสียหายที่จะ
เกิดแกพืชอันเนื่องมาจากแรงลมชนิดไมบังลมที่จะปลูกควรโตเร็วกิ่งกานนอย ทรงสูง 
ทนทานตอสภาพแวดลอมโดยเฉพาะตานทานลมไดดี เชน ไมไผรวก (ภาพท่ี 7.10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.10 ไมบังลม (wind break) 
ที่มา: Axiom Solution (2556) 



173 
 บทท่ี 7  การอนุรักษดินและน้ํา 

11) การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา แนวหญาแฝกซึ่งปลูกเปนแถว
ขวางความลาดชันของพื้นที่นั้น เมื่อเวลาผานไป 20- 30 ป สามารถทําใหพื้นที่นั้นปรับ
สภาพความลาดชันลงเปนพื้นที่ขั้นบันไดดินสูง 3 ถึง 4 เมตร หญาแฝกจึงสามารถนํามา
สรางขั้นบันไดดินไดโดยธรรมชาติในลักษณะคอยเปนคอยไปผสมผสานกับเทคนิคการ
เตรียมดินและเพาะปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งตองอาศัยเวลาการที่หญาแฝกสามารถทําใหเกิด
ขั้นบันไดไดนั้น เนื่องจากหญาแฝกมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถแตกกอโดยการแตกหนอที่
ขอของลําตน หรือ เหงาเหนือดินไดตลอดเวลา เมื่อตะกอนดินมาทับถมแถวหญาแฝก จะ
ลดการสูญเสียดินจากการชะลางได3 ถึง 5 เทาจากที่ไมมีแฝก จึงทําใหหญาแฝกทั้งกอใหม
อยูท่ีระดับผิวดินตลอดไป ขณะเดียวกันมีระบบรากฝอยที่หยั่งลึกลงไปตามความลึกของดิน
เกาะยึดดินทําใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง ประกอบกับหญาแฝกเปนพืชท่ีไมไวตอชวงแสงจึง
เจริญเติบโตยางปลองออกดอกไดตลอดป ทําใหแถวหญาแฝกมีการเจริญเติบโตในลักษณะ
ยกตัวสูงอยูเหนือระดับผิวดินที่สูงขึ้นตลอดเวลาเสมือนหนึ่งวาเปนขั้นบันไดดินมีชีวิต
สามารถงอกเงยสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกวาความลาดชันของพื้นที่จะถูกปรับใหอยูในแนวระดับ
แลว กระบวนการปรับโครงสรางขั้นบันไดดิน โดยแนวหญาแฝกจึงสิ้นสุดลง (ภาพท่ี 7.11) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.11 การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
ที่มา: โครงการปลูกหญาแฝก (2558) 
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7.4 การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีกล 
 

มาตรการทางวิธีกล (mechanical measures) เปนการควบคุมน้ําไหลบาหนาดิน 
โดยการสรางส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ํา ชวยลดความเร็ว
ของกระแสน้ํา การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีกล มักจะตองใชตนทุน เครื่องมือ เครื่องจักร 
และดําเนินการโดยภาครัฐ ไดแก 

1) การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ (contour cultivation) เปนการไถ
พรวน หวาน ปลูก และเก็บเกี่ยวพืชไปตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ (ภาพที่ 
7.12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.12 การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ (contour cultivation) 
ที่มา: Paul Chesley (2011) 
 

2) การยกรองปดหัวทาย (tied ridging) เปนการปรับพื้นที่โดยการยกรองปลูก
พืชเปนสองทิศทางคือ กลุมหนึ่งยกรองไปตามความลาดเท อีกกลุมหนึ่งยกรองใน
แนวตั้งฉากกับความลาดเททําใหเกิดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาเล็กๆ เต็มพื้นที่เพื่อเพิ่มการกัก
เก็บน้ํา ลดปริมาณน้ําไหลบา (ภาพท่ี 7.13) 
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ภาพที่ 7.13 การยกรองปดหัวทาย (tied ridging) 
ที่มา: Royal Agricultural Society of England (1987) 

 

3) การยกรองตามแนวระดับ (contour ridging) เปนการยกรองปลูกพืช โดย
ใชรองน้ําเปนตัวแบงสันดินเพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน และเพิ่มการกักเก็บน้ําไวสา
หรับการปลูกพืช (ภาพท่ี 7.14) 

 

 
 

ภาพที่ 7.14 การยกรองตามแนวระดับ (contour ridging) 
ที่มา: กลุมอนุรักษดินและน้ํา (2544) 

4) การทํารองน้ําไปตามแนวระดับ (contour furrowing) เปนการทํารองน้ํา
เดี่ยวๆ ที่ขุดขึ้นขวางความลาดเทของพื้นที่ โดยมีการลดระดับรองน้ําหรือไมลดระดับก็ได 
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ความลึกของรองน้ําอยูระหวาง 25-40 ซม. หรือขึ้นกับเนื้อดิน สวนระยะหางของรองน้ํา
ขึ้นกับความลาดเทของพื้นที่และปริมาณน้ําไหลบา (ภาพท่ี 7.15) 

 
 

ภาพที่ 7.15 การทํารองน้ําไปตามแนวระดับ (contour furrowing) 
ที่มา: Jane O'Sullivan (2002) 

 

5) คันดิน (terracing) เปนสิ่งกอสรางท่ีสรางขวางความลาดเทของพื้นที่โดยพื้นที่
จะถูกแบงออกเปนชวงๆเพื่อลดความยาวของพื้นท่ีรับน้ําฝนใหส้ันลงในบริเวณพื้นที่ราบเชิง
เขา และเก็บกักน้ําไหลบาในแตละชวงหรือเบนน้ําไหลบาออกไปจากพื้นที ่(ภาพท่ี 7.16) 

 

 
 

ภาพที่ 7.16 คันดิน (terracing) 
ที่มา: สนิท (2546) 
 

6) คันดินรับน้ํารูปครึ่งวงกลม (semicircular bund) และคันดินรับน้ํารูป
สี่เหลี่ยมคางหมู (trapezoidalbund) เปนการทําคันดินใหเปนรูปครึ่งวงกลมและรูป
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สี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวระดับโดยใชแรงคนเพื่อชวยเก็บกักน้ําไหลบาจากพื้นที่ดานบน 
(ภาพท่ี 7.17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.17 คันดินรับน้ํารูปครึ่งวงกลม (semicircular bund) 
ที่มา: http://www.cilss.bf/spip.php?article11&id_document=50#  cited by 
Isabelle Noirard and Viktor Kiaya (2011) 

 

7) คันดินเบนน้ํา (diversion terrace) เปนคันดินขนาดใหญที่สรางขึ้นขวาง
ความลาดเท โดยมีการลดระดับเพื่อเบนน้ําที่ไหลบาลงมาจากพื้นท่ีดานบนไปยังทางระบาย
น้ํา (ภาพท่ี 7.18) 

 

 
 
 

ภาพที่ 7.18 คันดินเบนน้ํา (diversion terrace) 
ที่มา: สนิท (2546) 
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8) ขั้นบันไดดิน (bench terraces) เปนการปรับพื้นที่เปนขั้นๆ ตอเนื่องกัน
คลายขั้นบันไดเพื่อลดความยาวและระดับของความลาดเทชวยลดการไหลบาของน้ําและ
ควบคุมการชะลางพังทลายของดินสะดวกในการไถพรวน และเก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร
(ภาพท่ี 7.19) 

 
 

ภาพที่ 7.19 ขั้นบันไดดิน (bench terraces) 
ที่มา: สนิท (2546) 

 

9) ขั้นบันไดดินสําหรับไมผล (orchard bench terrace) เปนการปรับพื้นที่
เปนขั้นบันไดแบบแคบๆ สําหรับปลูกไมผลโดยมีความกวางประมาณ 2 เมตรไปตามแถวไม
ผล (ภาพท่ี 7.20) 

 

 
ภาพที่ 7.20 ขั้นบันไดดินสําหรับไมผล (orchard bench terrace) 
ที่มา: The University of Waikato (2015) 
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10) กําแพงหิน (stone wall) เปนการใชกอนหินเรียงขึ้นมาเปนกําแพงโดยมีระยะหางที่
เหมาะสมในพื้นท่ีที่เกิดการกรอนของดินมาก (ภาพท่ี 7.21) 

 

 
 

ภาพที่ 7.21 กําแพงหิน (stone wall)  
ที่มา: กลุมวิจัยและพัฒนาการอนุรักษดินและน้ําพื้นท่ีพืชไร  (2550) 

 
11) คูรับน้ําขอบเขา (hillside ditches) เปนคูรับน้ําที่สรางบริเวณขอบเขาตาม

แนวระดับหรือลดระดับเปนรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ระยะหางของคูขึ้นอยู
กับสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดลอม (ภาพท่ี 7.22) 

 
 

 
 

ภาพที่ 7.22 คูรับน้ําขอบเขา (hillside ditches) 
ที่มา: สนิท (2546) 
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12) แองปลูกไมผลเฉพาะตน (individual basin) เปนการปรับพื้นที่เปนฐาน
ขนาดเล็กที่ทําขึ้นสําหรับปลูกตนไมแตละตนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชันสูง 
เสนผาศูนยกลางขึ้นกับขนาดทรงพุมของตนไมที่ปลูก (ภาพท่ี 7.23) 

 

 
 

ภาพที่ 7.23 แองปลูกไมผลเฉพาะตน (individual basin) 
ที่มา: กลุมอนุรักษดินและน้ํา (2544) 

 

13) คันชะลอความเร็วของน้ํา (check dam) เปนสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นในพื้นที่
ที่มีการกรอนของดินแบบรองลึก โดยสรางขวางเปนชวงๆ ในรองน้ําที่มีการกัดเซาะ อาจ
สรางดวย เศษไม เศษพืช หิน ดิน หรือคอนกรีตก็ได (ภาพท่ี 7.24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.24 คันชะลอความเร็วของน้ํา (check dam) 
ที่มา: กรมชลประทาน (2559) 
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14) ทางระบายน้ํา (waterway) เปนสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อรับน้ําจากพื้นที่
ตางๆ ซึ่งถูกเบนมาเพื่อใหไหลไปยังแหลงที่ตองการ เชน อางเก็บน้ํา ทุงหญาเลี้ยงสัตวและ
แหลงน้ําธรรมชาติอาจสรางจากหญาหรือวัสดุอื่นๆ (ภาพท่ี 7.25) 

 

 
 

ภาพที่ 7.25 ทางระบายน้ํา (waterway) 
ที่มา: สนิท (2549) 

 

15) สิ่งกอสรางชะลอความเร็วของน้ําในทางระบายน้ํา (drop structure)เปน
สิ่งกอสรางเปนชวงๆ ในทางระบายน้ําที่กอสรางขึ้นใหม หรือปรับปรุงจากรองน้ําธรรมชาติ 
เพื่อใชในการชะลอความเร็วของน้ําไมใหกัดเซาะทําความเสียหายแกทางระบายน้ํา (ภาพที่ 
7.26) 

 

 
 

ภาพที่ 7.26 สิ่งกอสรางชะลอความเร็วของน้ําในทางระบายน้ํา (drop structure) 
ที่มา: สนิท (2549) 
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16) บอดักตะกอน (sediment trap) เปนบอขนาดเล็ก ที่สรางขึ้นเพื่อดัก
ตะกอนที่ไหลมาตามทางระบายน้ํากอนลงสูบอน้ําประจําไรนา (ภาพท่ี 7.27) 

 

 
 

ภาพที่ 7.27 บอดักตะกอน (sediment trap) 
ที่มา: กลุมอนุรักษดินและน้ํา (2544) 

 

17) บอน้ําในไรนา (farm pond) เปนพื้นที่ที่สรางขึ้นโดยการขุด หรือทําคันดิน
ลอมรอบสําหรับเก็บกักน้ําไวใชในพื้นที่การเกษตร หรือถมดินขวางกั้นทางเดินน้ําหรือรอง
น้ํา (ภาพท่ี 7.28) 

 

 
 

ภาพที่ 7.28 บอน้ําในไรนา (farm pond) 
ที่มา: กลุมวิจัยและพัฒนาการอนุรักษดินและน้ําพื้นท่ีพืชไร (2550) 
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18) ระบบการใหน้ําพืชแบบประหยัด เปนการใหน้ําแกพืชในปริมาณที่พืช
ตองการคร้ังละนอยๆ แตบอยครั้ง เปนระบบการใหน้ําท่ีมีประสิทธิภาพสูงดวยอัตราการให
น้ําท่ีต่ําและเปนการใหน้ําแกพืชเฉพาะจุด (ภาพท่ี 7.29) 

 

 
 

ภาพที่ 7.29 ระบบการใหน้ําพืชแบบประหยัด 
ที่มา: กลุมอนุรักษดินและน้ํา (2544) 

 

19) การไถพรวนดินลาง (sub soiling) เปนการทําใหดินชั้นลางแตกแยกโดยไม
ยกดินชั้นลางขึ้นมาบนผิวหนาดิน โดยใชเครื่องจักรกลไถพรวนดินชั้นลาง ปกติจะลึกไม
นอยกวา 35 ซม. หรือบางท่ีอาจลึกกวา 60 ซม (ภาพท่ี 7.30) 

 
 

 
 

ภาพที่ 7.30 การไถพรวนดินลาง (sub soiling) 
ที่มา: Jinglong Zhang (2015) 
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20) การปลูกพืชโดยไมไถพรวน (no-tillage)เปนการปลูกพืชโดยไมมีการไถ
พรวนดิน (ภาพท่ี 7.31) 

 

 
 

ภาพที่ 7.31 การปลูกพืชโดยไมไถพรวน (no-tillage) 
ที่มา: Brad Plumer  (2013) 

 

21) การไถพรวนนอยครั้ง (minimum tillage) เปนการไถพรวนดินที่มีจํานวน
ครั้งของการไถนอยท่ีสุดในการเตรียมดินสําหรับการปลูกพืช (ภาพท่ี 7.32) 

 
 

 
 

ภาพที่ 7.32 การไถพรวนนอยคร้ัง (minimum tillage) 
ที่มา: Bittman et. al. (2004) 
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7.5 การใชท่ีดินตามสมรรถนะของที่ดิน 
 

การจําแนกสมรรถนะของดินเปนเรื่องที่สําคัญมากอยางหนึ่งในการพิจารณาความ
เหมาะสมในการใชท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกใหถูกตองตรงกับสมรรถนะในการใหผลผลิตของ
ดินและเปนแนวทางหนึ่งของมาตรการในการอนุรักษดินและน้ําไดอีกดวยดังนั้นการ
พิจารณาเฉพาะในเรื่องของดินก็ตองมีบรรทัดฐาน และกฎเกณฑเพื่อประโยชนในการนํามา
กําหนดการจําแนกสมรรถนะของดินซึ่งมีดังตอไปนี ้

1. ลักษณะและสมบัติของดิน ที่จะนํามาใชพิจารณาการจําแนกสมรรถนะของดิน
นั้นตองเปนลักษณะและสมบัติที่ถาวร หรือไมเปลี่ยนแปลงไดงายๆ ไดแกเนื้อดิน ความลึก 
ความสามารถในการซาบซึมน้ําของดิน ความสามารถในการดูดซึมน้ําของดิน ชนิดและ
ปริมาณแรดินเหนียว โครงสรางของดินชั้นลาง ความลาดชันของพื้นที่ และการกรอนดินที่
ผานมา 

2. จําแนกสมรรถนะของดินตามความรุนแรงของขอจํากัด หรืออัตราเสี่ยงตอความ
เสียหายถาจะนําดินนั้นมาใชในการปลูกพืชที่ระบุชนิดไว ดังนั้น แตระชั้นของการจําแนก
สมรรถนะของดินก็อาจจะมีดินชุดตางๆ (soil series) หรือดินประเภทตางๆ (soil phase) 
ที่มีความรุนแรงของขอจํากัดในการเพาะปลูกในระดับเดียวกัน 

3. การจําแนกสมรรถนะของที่ดินไมไดหมายความถึง การคาดคะเนหรือการระบุ
ผลผลิตของพืชท่ีจะไดรับจากที่ดินนั้น ท้ังนี้เพราะวาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชนั้น 
นอกจากดินแลวยังมีปจจัยอื่นๆ เกี่ยวของดวยมากมาย เชน ลมฟาอากาศ ชนิดพันธุพืช 
โรคและแมลง การจัดการในไรนา ฯลฯ 

4. การจัดการสมรรถนะของที่ดินนั้นพิจารนาลักษณะเมื่อปลูกในฤดูฝน ดังนั้นจะใช
ลักษณะตางๆของที่ดินในชวงฤดูฝนเปนหลัก ในการพิจารณาจัดชั้นความเหมาะสม เชน 
ปริมาณน้ําหรือความชื้นในดิน การไหลบาของน้ํา การกรอนดิน การระบายน้ํา การซาบซึม
น้ําในดิน เปนตน ดินที่มีน้ําขังในฤดูฝน จึงเหมาะสําหรับทํานา แตจะไมเหมาะสําหรับการ
ปลูกพืชไรหรือทําสวน 

5. ดินแตละชนิดไมจําเปนจะตองมีสมรรถนะอยูในชั้นเดิมตลอดทั้งป อาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมเมื่อดินนั้นไดรับการปรับ หรือการจัดการทําใหดิน
เปลี่ยนลักษณะถาวรอยางใดอยางหนึ่ง เชน การปรับระดับดินใหราบเรียบ การทําคันดิน
เพื่อปองกันการกรอนดินของหนาดิน การปองกันน้ําทวมโดยการยกรอง หรือโดยการทํา
เขื่อนทําฝาย 

6. ขอจํากัดที่นํามาพิจารณานั้นอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีขอมูลตางๆ เกี่ยวกับดิน
มากขึ้น หรือเมื่อวิทยากรหรือเทคนิคทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป เชน การนําเครื่องจักร
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เครื่องยนตมาใชทําใหการปองกันการกรอนดินของดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอจํากัด
ความลาดเอียงท่ีเคยใหไว 3-5% วาเปนอันตรายตอการใชที่ดินก็อาจขยายเปน 5-10%  

7. การจําแนกสมรรถนะที่ดิน จะตองพิจารณาความสัมพันธทั้งดินและพืช เชนดิน
ที่ใชทํานาอาจจะไมเหมาะสมสําหรับพืชไรหรือไมผล 

8. การจําแนกสมรรถนะที่ดิน ไมไดนําเอาลักษณะสภาพภูมอิากาศมาพิจารณาดวย 
แตจะนํามาใชประกอบในการเลือกชนิดของพืชที่สัมพันธกับที่ดินนั้น เชน ภาคใตควรปลูก
พืชชนิดใด จึงจะเขากับชั้นสมรรถนะของดินที่จัดไว 

9. ไมไดใชสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสภาพการขนสงการคมนาคม
มาพิจารณาในการจัดชั้นสมรรถนะของท่ีดิน 
 
การจําแนกสมรรถนะของดินโดยพิจารณาจากความเหมาะสมสําหรับการใชที่ดินเพื่อการ
เพาะปลูกพืชประเภทตางๆ ใหถูกตองตรงกับสมรรถนะในการใหผลผลิตของดินนั้น 
สามารถจําแนกออกเปน 5 ระดับชั้นความเหมาะสมดังแสดงในตารางท่ี 7.1 
 
ตารางที่ 7.1 การจําแนกสมรรถนะของดินและความหมาย 
 

Class Meaning ความหมาย 
I very well suited เหมาะสมมาก ไรขอจํากัด 
II well suited เหมาะสมดี มีขอจํากัดนอย 
III moderately suited เหมาะสมปานกลาง มีขอจํากัดปานกลาง 
IV poorly suited เหมาะสมนอยมี ขอจํากัดคอนขางมาก 
V not suited ไมเหมาะสมเลย มีขอจํากัดมากยากตอการแกไข 

 
การจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับขาว  
(land suitability classification for paddy field) 

1. ชั้นที่ 1 (P-I)ที่ดินชั้นนี้มักจะไมมีขอจํากัดใดๆ ถาจะใชในการปลูกขาว มีเนื้อ
ละเอียด น้ําซึมผานไดชา ดูดซับน้ําไวไดดี พื้นที่ราบเรียบ งายตอการกักเก็บน้ําไวทํานามี
ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง จะมีน้ําพอเพียงสําหรับการปลูกขาวไดอยางนอย 1 ครั้ง
ในรอบปโดยไมมีการเส่ียงตอความแหงแลง ผลผลิตขาวโดยเฉลี่ยมากกวา 50 ถังตอไร โดย
การเพาะปลูกแบบชาวนาธรรมดา ที่ดินชั้นนี้ยังคงมีการดูแลรักษาหรือมีการใสปุยบํารุงดิน
บางเพื่อคงความอุดมสมบูรณไว 

2. ชั้นที่ 2 (P-II) ที่ดินนี้มีขอจํากัดในการปลูกขาวอยูบางแตไมสูรุนแรงนักและ
สามารถแกไขไดไมยากและไมตองลงทุนสูง มีน้ําใชในการทํานาไดอยางนอย 1 ครั้งตอป 
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แตอาจจะประสบภาวะขาดน้ําไดในชวงเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจกระทบตอผลผลิตอยูบาง ผลผลิต
ของขาวอยูในระหวาง 35-50 ถังตอไร โดยวิธีการทํานาแบบทั่วๆไป ชั้นนี้อาจมีขอจํากัด
เพียงอยางเดียว หรือไมเกิน 3 อยาง 

3. ชั้นที่3 (P-III) ที่ดินนี้มีขอจํากัดรุนแรงปานกลาง แตก็สามารถแกไขไดดวย
วิธีการท่ีเหมาะสม แตก็อาจจะลงทุนสูงขึ้นบาง ที่ดินในชั้นนี้มักจะมีความสามารถดูดซับน้ํา
และกักเก็บน้ําไวในระดับปานกลาง เมื่อฝนท้ิงชางนานมักจะประสบภาวะขาดแคลนน้ํา จน
ทําใหผลผลิตต่ําลง การใชปุยในอัตราที่พอเพียงมีความจําเปนในการปลูกขาวที่มีการ
จัดการในระดับธรรมดาปรากฏวาผลผลิตของดินนี้จะอยูประมาณ 20-35 ถังตอไร 

4. ชั้นที่ 4 (P-IV) ที่ดินนี้มีขอจํากัดในการปลูกขาวในระดับที่รุนแรงมาก ยากที่จะ
ปรับปรุงแกไข ถาจะทําตองลงทุนมากจนอาจไมคุม จะใชปลูกขาวก็ตอเมื่อมีความจํา
เปนมากจริงๆ เทานั้น ผลผลิตขาวในดินนี้จะต่ํากวา 20 ถังตอไร ในการจัดการแบบ
ธรรมดาท่ัวๆไป 

5. ชั้นที่ 5 (P-V)ที่ดินในชั้นนี้ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชทํานาเลย เนื่องจากมี
ขอจํากัดรุนแรงมากแกไขไดยากมาก ไมคุมทุนหรือบางกรณีก็แกไขไมไดเลยควรเปลี่ยนไป
ใชปลูกพืชอื่นดีกวา ที่ดินชั้นนี้จะประกอบไปดวยขอจํากัดเพียงขอใดขอหนึ่ง ก็ถือวาเปน
ดินชุดนี้ไดแลว 

 
การจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชไร  
(land suitability classification for non-flooded annual crops) 

พืชไรในท่ีนี้หมายถึง พืชลมลุกประเภทรากสั้นไมชอบที่ดินที่ชื้นมากหรือน้ําขัง เชน 
ขาวโพด ขาวฟาง ยาสูบ ถั่งตางๆ ขาวไร สับปะรด ฝาย ฯลฯ ซึ่งถือวาพืชเหลานี้ตองการ
ดินหรือที่ดินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สวนใหญอาศัยน้ําฝนเปนปจจัยสําคัญในการ
เพาะปลูก แบงออกเปน 5 ชั้นคือ 

1. ชั้นที่ 1 (N-I)คือชั้นที่ดินที่มีความเหมาะสมดีมาก ไมมีขอจํากัดใดๆ สําหรับใช
ปลูกพืชไรทั่วๆไป มีลักษณะดินลึก การระบายน้ําดี หรือดีปานกลาง สภาพพื้นที่ราบเรียบ
หรือคอนขางราบเรียบ เนื้อดินรวน ถาเปนดินเหนียวก็จะมีลักษณะรวนซุย สะดวกตอการ
ไถพรวน ดินมีความอุดมสมบูรณระดับปานกลางถึงสูง มีความสามารถดูดซับน้ําดี ไมเสี่ยง
ตอการขาดน้ําถึงแมวาฝนจะทิ้งชวงไปบาง สามารถปลูกพืชไดอยางนอย 1 ครั้งในรอบป 
น้ําไมทวมไมมีเกลือมากจนเปนอันตรายตอพืช อยางไรก็ดีการใชดินนี้ก็ตองมีการบํารุงดิน
ตามสมควร เพื่อใหดินคงความอุดมสมบูรณใหปลูกพืชไดนานๆ 
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2. ชั้นที่ 2 (N-II) เปนดินที่มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร แตก็ยังมีขอจํากัด
อยูบางโดยไมรุนแรงนัก และสามารถแกไขโดยวิธีธรรมชาติ เชน ใสปุยเพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดิน และใชวิธีอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม ขอจํากัดดินชั้นนี้มีอยางนอย 1 
ขอ แตไมเกิน 3 ขอ 

3.ชั้นที่ 3 (N-III) เปนดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไรปานกลาง และมี
ขอจํากัดที่มีความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง การแกไขยังพอทําได แตก็อาจตองลงทุนสูง
บางแตก็ยังคุมกับการลงทุน 

4.ชั้นที่ 4 (N-IV) ที่ดินชั้นนี้ไมคอยเหมาะสมสําหรับพืชไร ขอจํากัดของดินนี้อยูใน
ระดับท่ีรุนแรง ตองใชวิธีการจัดการดินเปนพิเศษ และตองใชเงินลงทุนสูงถาจะนํามาใสพืช
ไร เชน ตองทําคันดินหรือแนวขั้นบันได ในการปลูกพืชตองใสปูนเปนปริมาณมากเพื่อปรับ 
pH ใหสูงขึ้น เพิ่มอินทรียวัตถุ 

5. ชั้นที่ 5 (N-V)เปนชั้นที่ไมเหมาะสมสําหรับใชปลูกพืชไรเลย เนื่องจากมี
ขอจํากัดแตละขอรุนแรงจนเปนการยากที่จะปรับปรุงแกไข ควรนําไปใชประโยชนใน
กิจการอื่นมากกวา 

 
การจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับไมผล  
(land suitability classification for fruit trees) 

ไมผลในที่นี้หมายถึง ไมผลทั่วๆไปของเมืองรอน เชน เงาะ ทุเรียน มะมวง สม 
ลําไย ลิ้นจี่ ฯลฯ การจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับไมผลยังมีขอมูลนอย การ
จําแนกจึงอาจจะไมละเอียดมาก การจําแนกก็ยึดหลักที่วาดินที่เหมาะสมมากก็คือดินที่เมื่อ
ปลูกไมผลแลวจะมีการเสี่ยงนอยท่ีสุด จําแนกไดเปน 5 ชั้นดวยกัน คือ 

1. ชั้นที่ 1 (F-I) เปนที่ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกไมผลมากที่สุด เปนดินลึก
มากกวา 1 เมตร การระบายน้ําและซึมซาบของน้ําดี (สําหรับดินที่มีลักษณะอื่นๆ 
เหมาะสม แตอาจมีปญหาเรื่องน้ําทวมถายกรองเพื่อแกปญหาเร่ืองการระบายน้ําแลวก็อาจ
จัดอยูในชั้นนี้ได) อาจมีลูกรังหรือเศษหินปะปนอยูจนถึงระดับความลึก 75 เซนติเมตรไดไม
เกิน 0.15% ดินมีความสามารถในการดูดซับน้ําไวไดมาก มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึง
สูง ไมมีปญหาเรื่องความเค็มหรือกรดจัดในระดับความลึกจนถึง 1 เมตร สภาพพื้นที่
โดยท่ัวไปจะเปนท่ีราบเรียบหรือลูกคลื่นลอนลาดมีความลาดเทของพื้นที่ 16% ไมมีหินโผล
ผิวดิน ถามีก็ตองไมเกิน 2% ของพื้นที่ทั้งหมด ไมมีปญหาเรื่องน้ําทวมถามีก็ตองมากกวา 
25 ปตอครั้ง มีแหลงน้ําที่ใชไดทันทวงทีในฤดูแลงจัด หรือแทบจะไมสงผลกระทบตอ
ผลผลิตของพืชเลย อยางไรก็ดีตองใสปุยเพื่อคงความอุดมสมบูรณของดิน และมีการ
อนุรักษดินและน้ําบางพอควร เพื่อปองกันการกรอนของดินที่อาจเกิดขึ้นได 
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ชั้นที่ 2 (F-II) คือ ชั้นที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล โดยจะมีขอจํากัดอยู
บาง แตขอจํากัดเหลานี้ไมรุนแรงมาก สามารถแกไขไดโดยวิธีงายๆ เชน ตองใสปุยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต จัดทํารองระบายน้ํางายๆ หรือปลูกพืชตามแนวระดับ การใชพืชคลุมดิน เปนตน 

3. ชั้นที่ 3 (F-III) มีความเหมาะสมระดับปานกลางสําหรับปลูกไมผลสามารถใช
ปลูกไมผลไดทั่วๆไป แตตองมีการลงทุนเพื่อดูแลรักษา หรือแกไขปญหาตางๆบางโดยใชวิธี
งายๆ แตก็ยังคุมทุนกสิกรสามารถจัดการแกไขปญหาตางๆ โดยตัวเองได และบางกรณีอาจ
ตองปฏิบัติตอเนื่องกัน เชน การปองกันการกรอนดิน การระบายน้ําออกจากที่หรือการให
น้ํา เปนตน 

4. ชั้นที่ 4 (F-IV) เปนดินที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากมีขอจํากัดที่
รุนแรงจนทําใหเกิดปญหามากในการใชที่ดิน ซึ่งปญหาตางๆจะแกไขไดก็ตองใชวิธีการ
พิเศษ การลงทุนก็คอนขางเสี่ยงตอการขาดทุน ควรใชประโยชนอยางอื่นจากศักยภาพของ
ดินจะดีกวา 

5. ชั้นที่ 5 (F-V)ที่ดินในชั้นนี้จัดวาไมมีความเหมาะสมสําหรับไมผลเลย ไมควร
นํามาปลูกไมผลเพราะมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก ยากในการแกไขหรือปรับปรุง ไมคุมตอการ
ลงทุน 

ชั้นความเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดินตางๆนี้จะใสขอจํากัดของแตละชั้นที่เปน
อุปสรรคในการใชที่ดินนั้นกํากับไวดวย เพื่อเปนการชี้บงใหชัดแจงวาแตละชั้นนั้นมี
ขอจํากัดอะไรบาง จะไดเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข เพราะแตละชั้นไดกําหนด
ขอจํากัดไวหลายขอดวยกัน  

 
ตัวอยางสัญลักษณแสดงขอจํากัดตางๆในภาพกวางๆทั้งดินไรและดินนา ไดแก 

 
c = compact layer  ขอจํากัดในเร่ืองโครงสรางของดินที่แนนทึบมีชั้นดาน 
s = sand   ขอจํากัดในเร่ืองความเปนดินทราย 
g = gravel   ขอจํากัดในเร่ืองความเปนกรวด  
r = rock    ขอจํากัดในเร่ืองการมีหินโผล 
o = organic layer  ขอจํากัดในเร่ืองการมีชั้นอินทรียวัตถุ 
x = salt    ขอจํากัดในเร่ืองความเค็ม  
w = water shortage  ขอจํากัดในเร่ืองการขาดแคลนน้ํา  
m = moisture   ขอจํากัดในเร่ืองความชื้นในดินต่ํา  
n = soil fertility   ขอจํากัดในเรื่องความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
f = flooding    ขอจํากัดในเร่ืองน้ําทวม  
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d = drainage   ขอจํากัดในเร่ืองการระบายน้ําไมเหมาะสม  
(เลว หรือ ดีเกินไป)  

t = topography   ขอจํากัดในเร่ืองภูมิประเทศ 
e = erosion    ขอจํากัดในเร่ืองการชะลางพังทลายของดิน  
a = acidity or alkalinity ขอจํากัดในเร่ืองดินเปนกรดจัดหรือดางจัด 

  (pH < 4 หรือ pH > 8) 
ตัวอยางความหมาย เชน 

P-IInw หมายถึง ท่ีดินที่มีความเหมาะสมดีในการทํานาจัดอยูในชั้นที่ 2 ซึ่งมีความ
เหมาะสมที่จะใชปลูกขาวได แตอาจมีขอจํากัดอยูบางแตก็สามารถแกไขไดไมยากนัก
ขอจํากัดคือ ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา (n) และเส่ียงตอการขาดน้ําเพียงเล็กนอย (w) 

N-IIIcde หมายถึง ท่ีดินที่มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไรจัดอยูในชั้น
ที่ 3 แตอาจมีขอจํากัดอยูบาง ในเร่ืองของการมีชั้นดานแข็ง (c) การระบายน้ําไมคอยดี (d) 
และมีปญหาการชะลางพังทลายของดิน (e) 

F-IVrte หมายถึงเปนที่ดินที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากมีขอจํากัดที่
รุนแรงจนทําใหเกิดปญหาในการใชที่ดิน โดยขอจํากัดดังกลาวคือการมีหินโผลเยอะ (r) 
และภูมิประเทศไมเหมาะสม (t) และและมีปญหาการชะลางพังทลายของดิน (e) 
 
7.6 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
 

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ ๒๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดินพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาที่ดิน” หมายความวา การกระทําใดๆ ตอดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น และ
หมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติหรือ
ขาดความอุดมสมบูรณเพราะการใชประโยชน และการอนุรักษดินและน้ําเพื่อรักษาดุล
ธรรมชาติหรือเพ่ือความเหมาะสมในการใชท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
“การวางนโยบายและแผนการใชที่ดิน” หมายความวา การวางนโยบายและแผนการใช
ที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคลองกับประเภทของท่ีดินที่ไดจําแนกไว 

“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แรธาตุ น้ํา และอินทรียวัตถุตางๆ ที่
เจือปนกับเนื้อดินดวย 
“ที่ดิน” หมายความวา ที่ดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

“สํามะโนที่ดิน” หมายความวา การสํารวจ ภาวการณถือครองที่ดินอยางละเอียด 
รายชื่อเกษตรกรเกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยูอาศัย การพาณิชย และการ
อุตสาหกรรม 

“เศรษฐกิจที่ดิน” หมายความวา ภาวะความสัมพันธระหวางประชากรกับที่ดิน
ทางดานเศรษฐกิจ 

“เกษตรกรรม” หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา 
และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

“การชะลางพังทลายของดิน” หมายความวา ปรากฏการณซึ่งที่ดินถูกชะลางกัด
เซาะพังทลายดวยพลังงานที่เกิดจากน้ํา ลม หรือโดยเหตุอื่นใดใหเกิดการเสื่อมโทรม 
สูญเสียเนื้อดิน หรือความอุดมสมบูรณของดิน 

“การอนุรักษดินและน้ํา” หมายความวา การกระทําใดๆ ที่มุงใหเกิดการระวัง
ปองกันรักษาดินและที่ดิน ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง 
ความอุดมสมบูรณของดินและการรักษาน้ําในดินหรือบนผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุล
ธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนท่ีดินในทางเกษตรกรรม 

“มาตรการวิธีกล” หมายความวา วิธีการอนุรักษดินและน้ํา โดยการกอสราง
โครงสรางทางวิศวกรรม โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับ คันดินกั้นน้ํา ขั้นบันไดดิน คูรับ
น้ําขอบเขา บอน้ําในไรนาหรืออื่นๆ 

“มาตรการวิธีพืช” หมายความวา วิธีการอนุรักษดินและน้ํา โดยวิธีการทางพืช โดย
การปลูกพืชหรือใชสวนใดๆ ของพืชทําใหเปนแถบหรือเปนแนว หรือปกคลุมผิวดินหรือ
อื่นๆ 
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพัฒนาที่ดนิ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” 

ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมธนารักษ 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม และผูทรงคุณวุฒิอีกไม เกินหาคน ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง เปนที่
ประจักษในดานการอนุรักษดินและน้ําดานการเกษตร หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาท่ีดินเปนกรรมการ  

ใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดินแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยู ในตําแหนง ใหผู ไดรับแตงตั้ งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 
เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได เมื่อครบ
กําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีก
ไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได  
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการท้ังหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๖ วรรคสอง 

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

กรรมการผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดการจําแนกประเภทที่ดิน และเสนอขอรับความเห็นชอบตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อใหหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของรับไปปฏิบัติ 
(๒) วางแผนการใชที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณการใชที่ดินและการ

กําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา 
(๓) ประกาศกําหนดเขตสํารวจที่ดิน และประกาศกําหนดเขตสํารวจการอนุรักษ

ดินและน้ําตามมาตรา ๑๗ 
(๔) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ในการใหความชวยเหลือ และ

เยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกผูครอบครองที่ดินตามความ
เหมาะสมจากการกําหนดบริเวณการใชท่ีดินหรือการกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา 

(๕) กําหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือกําหนดมาตรการเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ํา 

(๖) ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงานพัฒนาที่ดินระดับ
ตางๆ ขึ้นในเขตทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดเพื่อชวยเหลือทางวิชาการ สาธิต และแนะนําเกษตรกร
โดยตรง ในกรณีที่มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือมาตรการเพื่อการอนุรักษ
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ดินและน้ําตามที่คณะกรรมการกําหนดตองใชวิทยาการซึ่งไมอาจนําไปแนะนําเกษตรกร
ดวยวิธีการสงเสริมได 

(๗) ออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับคําขอใหวิเคราะห
ตรวจสอบตัวอยางดินหรือคําขอใหปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือคําขอใหการบริการแผนที่ 
ขอมูลทางแผนที่เปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๒๐ 

(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตางๆ ตามท่ีมอบหมาย 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดิน
เปนผูปฏิบัติงานหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปก็ได 

มาตรา ๑๐ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุม
ของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได ทั้งนี้ วิธีการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากําหนดบริเวณการใชที่ดินตามมาตรา ๙ (๒) และใหมีแผนที่แนบทาย
ประกาศดวย แผนท่ีดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ปรากฏวาบริเวณพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ลาดชันเสี่ยงตอ
การชะลางพังทลายของดิน หรือเสี่ยงตอการเกิดดินถลม อันเกิดจากการกระทําของผูเขา
ไปครอบครองทําประโยชนในบริเวณพื้นท่ีดังกลาวโดยไมเหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจากภัย
ธรรมชาติ หากปลอยไวไมดําเนินการจะเกิดการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรงจนถึง
ขั้นเกิดดินถลมสรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหพื้นที่นั้นเปน
เขตอนุรักษดินและน้ํา และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวน
หนึ่งแหงประกาศ 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นที่ใดมีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของ
สารเคมีหรือวัตถุอื่นใดที่จะทําใหที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมตอการใชประโยชนทาง
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การเกษตร ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาควบคุมการใชที่ดินบริเวณนั้นและใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาว
ใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ 

กรณีมีการปนเปอนเกิดขึ้น ใหผูกระทําการปนเปอนดําเนินการปรับปรุงที่ดินใหคืน
สูสภาพเดิมหรือชดเชยคาเสียหายใหแกรัฐหรือผูที่ไดรับความเสียหาย 

มาตรา ๑๕ ในการออกประกาศตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ให
กําหนดมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ไวในประกาศดวย 

(๑) กําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ํา เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน และ
ปองกันการเกิดดินถลม โดยใชมาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช หรือมาตรการอื่นใดที่
เหมาะสม 

(๒) หามกระทําการใดๆ รวมถึงการทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษที่เปน
อันตรายตอดินหรือทําใหสภาพท่ีดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง 

(๓) กําหนดมาตรการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพพื้นท่ีนั้น 
ในการกําหนดมาตรการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหดําเนินการจัดใหมีการรับฟง

ความเห็นของประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการกําหนดมาตรการดังกลาว 
มาตรา ๑๖ ใหกรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่สํารวจและวิเคราะห ตรวจสอบดิน หรือ

ที่ดินเพื่อใหทราบถึงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชน
ที่ดินหรือภาวะเศรษฐกิจที่ดิน หรือเพื่อประโยชนในการจําแนกประเภทที่ดิน การพัฒนา
ที่ดิน การกําหนดบริเวณการใชที่ดิน การกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา และการทําสํา
มะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

ใหกรมพัฒนาท่ีดินมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายวาดวยสถิติในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการทําสํามะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการสํารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ
ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และการกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา 
คณะกรรมการจะจัดใหมีการสํารวจที่ดิน และการสํารวจเพื่อกําหนดเขตการอนุรักษดิน
และน้ําก็ได 

เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรจะสํารวจที่ดินเพื่อทราบความอุดมสมบูรณของดิน
ตามธรรมชาติความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และสํารวจเพื่อกําหนดเขตการ
อนุรักษดินและน้ําในทองท่ีใดใหคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่
ที่จะดําเนินการดังกลาว และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปน
สวนหนึ่งแหงประกาศ 
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มาตรา ๑๘ ภายในเขตสํารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ ความ
เหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และเขตสํารวจการอนุรักษดินและน้ําตามมาตรา ๑๗ 
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในที่ดินที่มีเจาของหรือผูครอบครองระหวางเวลาพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อทําการเก็บตัวอยางดินหรือน้ํา หรือทําเครื่องหมายสํารวจ
ไวในที่ดินหรือน้ําไดตามสมควรและเทาที่จําเปน แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันการประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว ณ 
บริเวณซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู หรือท่ีทําการเขตหรือที่วาการอําเภอหรือที่ทําการกํานัน หรือที่ทํา
การแขวงซึ่งท่ีดินนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดเวลาและการที่จะกระทํานั้นไวดวย 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
และในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผูที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๐ ผูใดประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือ

ปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษดินและน้ํา หรือบริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่ เวนแต 
แผนที่หรือขอมูลทางแผนที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ เปนการเฉพาะ
รายใหยื่นคําขอตอหนวยงานพัฒนาที่ดินในทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู หากไมมีหนวยงาน
ดังกลาวใหยื่นตอที่ทําการเขตหรือท่ีวาการอําเภอ 

การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษดินและ
น้ําหรือบริการแผนที่ หรือขอมูลทางแผนที่ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการวิเคราะหตรวจสอบ
ตัวอยางดินเพื่อปรับปรุงดินหรือที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกร ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขและเสียคาใชจายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๑ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๒ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือถอดถอน
เครื่องหมายสํารวจซึ่งพนักงานเจาหนาที่ทําไวตามมาตรา ๑๘ โดยไมไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 
๒๕๒๖ ใหคงมีผลใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 
๒๕๒๖ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ไปพลาง
กอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
         นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีบทบัญญัติบาง
ประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันและโดยที่ปจจุบันมีปญหาความเสื่อมโทรม
ของดินเพราะไมมีการอนุรักษดินและน้ํา ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินกอใหเกิด
ความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งไมมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐสามารถ
เขาไปดําเนินการปองกันรักษาสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมและเกิด
การชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรง และเพื่อใหการใชที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดสมควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
สํารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน 
และการกําหนดการอนุรักษดินและน้ํา การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือการ
ปรับปรุงดินหรือท่ีดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการหามกระทําการใดๆ รวมถึงการทําใหที่ดิน
เกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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สรุป 
 

การตัดสินใจในการเลือกวิธีการอนุรักษดินและน้ําควรมีการศึกษาขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ เชนการศึกษาขอมูลตางๆ ของสภาพพื้นที่ในไรนาแปลงนั้นใหไดมากที่สุด เพื่อใช
ในการวิเคราะหและตัดสินใจเลือกวิธีการอนุรักษ ซึ่งขอมูลที่ตองการ อันไดแก สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ชนิดและสมบัติอื่นๆ ของดิน ปญหาเกี่ยวกับการใชที่ดินและ
ความสามารถในการแกไขปญหาของเกษตรกรการตัดสินใจในการเลือกวิธีการอนุรักษดิน
และน้ํา การดําเนินงานควรจะมีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลตางๆ กัน ระหวางนักสงเสริมการเกษตร เกษตรกร และนักวิชาการการอนุรักษดิน 
แลววิเคราะหขอมูล โดยมีหลักในการพิจารณา คือ ความมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
กรอนของดินไดตามความตองการ และประหยัดที่สุดความสะดวก ซึ่งสามารถใชเครื่องมือ
หรือเครื่องจักรกลที่มีอยูแลว และใชครอบคลุมพื้นที่จํานวนมากไดความเหมาะสมกับการ
นํามาใชประโยชนที่ดินไดหลายอยาง เชน ปลูกพืชไร ไมผลไมยืนตน หรือการทํานา
ตลอดจนความคุมคาในแงเศรษฐกิจ เนื่องการอนุรักษดินและน้ําอาจเห็นผลชา ดังนั้นควร
ประเมินความคุมทุนในแตละวิธีการทีจ่ะนํามาใชดวย 

 
แบบฝกหัดทายบท 
 

1. จงบอกวัตถุประสงคของการอนุรักษดินและน้ํามาพอสังเขป 
2. จงอธิบายหลักการของการอนุรักษดินและน้ํา มาอยางละเอียด 
3. จงอธิบายเกี่ยวกับมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา มาพอสังเขป 
4. จงอธิบายวิธกีารอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีการใชพืช พรอมยกตัวอยางประกอบ 
5. จงอธิบายวิธกีารการอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีกล พรอมยกตัวอยางประกอบ 
6. จงอธิบายการใชที่ดินตามสมรรถนะของที่ดินใหเหมาะสมกับชนิดการผลิตทาง

การเกษตร พรอมยกตัวอยางประกอบ 
7. จงอธิบายถึงใจความสําคัญของพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551  
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เอกสารอางอิง 
 

กรมชลประทาน .2559. คูมือกําหนดรูปแบบ กอสราง ซอมปรับปรุง บํารุงรักษา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝายชะลอน้ําพอเพียงตามแนวพระราชดําริ. กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
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บทที่ 8 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9  

กับการอนุรักษดินและน้ํา 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเปนนักพัฒนาบน
พื้นฐานของความยั่งยืน แนวทางการพัฒนาประเทศของพระองค เริ่มจากพื้นฐานลําดับ
แรกคือ เพื่อปากทองของประชาชน ตอมาคือเพื่อความมั่นคงของสังคม และสุดทายคือ 
เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ดวยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงมีแนวทางการ
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา ปา โดยทรงมุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
และความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อให “คน” และ “ธรรมชาติ” อยูรวมกันอยางพึ่งพา
อาศัยและเอื้อประโยชนตอกันไดอยางยั่งยืนความสนพระราชหฤทัยดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีขึ้นตั้งแตเมื่อทรงพระเยาว ขณะ
ทรงศึกษา ณ ประเทศสวิตเซอรแลนดทรงเรียนรูถึงหลักความสัมพันธของธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบนิเวศ หากขาดสิ่งใดไปก็จะทําใหเกิดปญหาตามมา ดังพระราชดํารัส
ตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแก
คณะกรรมการสโมสรไลออนสสากล ภาค 310 (ประเทศไทยและราชอาณาจักรลาว) ณ 
พระตําหนักจิตรลดารโหฐานวันท่ี 25 กันยายน พุทธศักราช 2512 ที่วา“...จําไดวาเมื่ออายุ 
10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแลว สอนเรื่องวิทยาศาสตร เรื่องการ
อนุรักษดิน แลวใหเขียนวา ภูเขาตองมีปาไมอยางนั้นเม็ดฝนลงมาแลวจะชะดินลงมาเร็วทํา
ใหไหลตามน้ําไปไปทําใหเสียหาย ดินหมดจากภูเขา เพราะไหลตามสายน้ําไป ก็เปนหลัก
ของปาไมเรื่องการอนุรักษดิน และเปนหลักของชลประทานที่วา ถาเราไมรักษาปาไม
ขางบน จะทําใหเดือดรอนตลอด ตั้งแตดินภูเขาจะหมดไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาใน
เขื่อน มีตะกอนลงมาในแมน้ําทําใหเกิดน้ําทวม นี่นะ เรียนมาตั้งแตอายุ สิบขวบ...”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยึดมั่นในแนวพระราชดําริการพัฒนาประเทศใหกาวหนา
คูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากร ดิน น้ํา และ ปาไม ใหธํารงอยูไดอยางยั่งยืน ทรงใชหลักการพลิกฟนคืนชีวิต
ดวยวิถีแหงธรรมชาติผสมผสานกับหลักวิชาการตามแนววิทยาศาสตร เพื่อใหจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดังประสงค (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 
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8.1 ทรัพยากรปาไม: หัวหนากลุมของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ในชวงเริ่มแรกของการเสด็จขึ้นครองราชย สถานการณปาไมในประเทศไทยมี
ปริมาณลดนอยลง สาเหตุจากประชากรเพิ่มขึ้นทําใหตองการพื้นที่ทํากินและอยูอาศัยมาก
ขึ้น นโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการสงออก การทําการเกษตรที่
ผิดวิธี การขยายตัวอยางรวดเร็วของวงการอุตสาหกรรม และการสรางเขื่อนขนาดใหญเพื่อ
ผลิตพลังงานไฟฟาและเพื่อการจัดการชลประทานเพิ่มมากขึ้น ในชวงพุทธศักราช 2505 
พื้นท่ีปาไมในประเทศไทยมีประมาณรอยละ 53 ของพื้นที่ท้ังประเทศ ไดลดลงอยางรวดเร็ว
เหลือเพียงประมาณรอยละ 26 ของพื้นที่ทั้งประเทศในพุทธศักราช 2536 เนื่องจาก
ประชาชนเขาบุกรุกจับจองทําไรเลื่อนลอย เชน ปลูกขาวโพด ขาวไร มันสําปะหลังออย ถั่ว 
และพืชไรตางๆ ในขณะที่อัตราการปลูกปาไมทดแทนมีจํานวนนอยกวาปริมาณปาไมที่
สูญเสียประมาณ 10 เทา ในภาคเหนือปาไมตนน้ําลําธารถูกทําลายกวา 14 ลานไรและใน
คราวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทรงเล็งเห็นสภาวะภัยแลงที่เกิดจากการตัดไมทําลายปา คือ ปริมาณ
น้ําในอางเก็บน้ําหลายแหงรอบเทือกเขาภูพานลดปริมาณลงอยางมาก บางแหงเหลือเพียง
ครึ่งหนึ่งเทานั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปกปองพื้นที่ปาสวนที่เหลือและฟนฟูปา
ที่เสื่อมโทรม คือการปลูกปาทดแทนทรงดัดแปลงวิธีการปลูกปาเพื่อการยังชีพของ
ประชากรเนื่องจากประชาชนชาวไทยจําเปนตองใชไมและผลผลิตอื่นๆจากปาใน
ชีวิตประจําวัน การปลูกปาจึงตองอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยีดานการเกษตร เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการผลิตตอพื้นที่ใหคุมประโยชนสูงสุด ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาทรัพยากรปา
ไมใหคงอยูไดอยางย่ังยืน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 

8.1.1 การจัดการปาไมยั่งยืน: ปลูกปาทดแทนบริเวณตนน้ําลําธาร 
ดวยทรงตระหนักในสมดุลของธรรมชาติอยางลึกซึ้งไดทรงดัดแปลงวิธีการ

สรางปาเพื่อการยังชีพของประชาชนอันแฝงประโยชนทั้งดานการอนุรักษดินและน้ําไวดวย 
พรองคทรงเนนวิธีการฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมเพื่อใหไดปาธรรมชาติดั้งเดิมในเวลาที่
รวดเร็ว ดวยวิธีที่เรียบงายประหยัด ทรงเริ่มปรับสภาพที่เอื้ออํานวยใหเกิดปาขึ้นกอนและ
พระราชทานแนวทางในการปลูกปาทดแทนตามแหลงตนน้ําสาขาบนภูเขา ตลอดจน
บริเวณอางเก็บน้ําและพื้นที่ทั่วไป ดําเนินการอยูบนพื้นฐานของกฎแหงธรรมชาติอาศัย
วงจรชีวิตของปา ใหปาไดมีเวลาในการสรางตัวเองขึ้นใหมเพื่อมีสภาพเปนปาธรรมชาติ
วิธีการปลูกปาตามแนวพระราชดําริ ไดแก การปลูกปาจากสันเขาหรือไหลเขาสูเชิงเขา 
การปลูกปาบนพื้นที่สูงโดยทรงคํานึงถึงธรรมชาติของตนไมบางชนิดที่มีฝกหรือเมล็ด
สามารถกระจายพันธุไดเองตามธรรมชาติ เชน ลอยตกลงจากสันเขาลงมายังที่ต่ํา หรือ
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อาศัยนกบินมากินเมล็ดแลวไปถายตามที่ตางๆเมื่อเมล็ดเหลานั้นไดรับน้ําและความชื้นใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมก็จะงอกเปนตนออนและเจริญเติบโตเปนตนไมใหญอันเปนการ
ปลูกปาโดยไมตองปลูก (natural reforestation) เพียงแตควบคุมมิใหมีคนเขาไปรบกวน
ปองกันมิใหเกิดไฟปาและปลอยใหปาไดคอยๆฟนตัวเองตามธรรมชาติเมื่อทิ้งชวงเวลาไว
ระยะหนึ่งพรรณไมตางๆก็จะคอยเจริญเติบโตขึ้นเปนสภาพปาที่หนาทึบและสมบูรณใน
อนาคตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานคําแนะนําถึงพันธุไมที่จะนํามาปลูกปา
บนท่ีสูงนี้วา ควรเปนพันธุไมดั้งเดิมของภูมิประเทศนั้นๆ เปนไมมีเมล็ด ไมผลัดใบงายราคา
ถูก เชน กระถินยักษ กระถินณรงค ไทร หวา ตะขบฯลฯ รวมถึงทรงชี้แนะวาเมล็ดของ
พันธุไมเหลานี้ยังเปนอาหารของสัตวปา เทากับมีคุณูปการไปถึงการอนุรักษสัตวปาดวย 

8.1.2 การสรางความชุมชื้นใหกับปา 
การปลูกภูเขาปาและปาเปยก เปนอีกแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เพื่อควบคุมและปองกันการเกิดไฟปาและรักษาตนน้ําลําธาร โดย
พระราชทานพระราชดํารินี้แกศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ใหนําไปศึกษาทดลองเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาฟนฟูปาไม ทรงใชระบบการ
ชลประทานแบบงายๆ เพื่อรักษาความชุมชื้นใหแกปาโดยเฉพาะกลาไมออนๆ ที่กําลัง
เติบโต ในลักษณะของฝายแมวฝายชะลอน้ํา ฝายชะลอความชุมชื้น หรือ check dam ซึ่ง
เปนฝายกั้นน้ําเล็กๆ ตามรองน้ําที่เกิดจากภูมิปญญาของชาวบานหรือชาวไทยภูเขา โดย
การยกระดับน้ําใหสูงขึ้น และชะลอการไหล ของน้ําใหชาลงดวยการกั้นน้ําในรองน้ํา ไม
เพียงเทานี้ ยังสามารถชักน้ําจากฝายแมวสงผานตามทอไมไผกระจายความชุมชื้นออกไป
สองขางลําหวยลําธาร ชวยสรางความชุมชื้นใหกับพื้นดินบริเวณใกลเคียง เปนการเก็บกัก
ตะกอนที่ไหลลงมากับน้ํา ยืดอายุแหลงน้ําตอนลางมิใหตื้นเขิน สามารถใชเปนแนวทาง
ปองกันไฟปาไดดวย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 

8.1.3 การจัดการใหคนอยูรวมกับปาตามพระราชดําร ิ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงวางแนวทางใหคนอยูกับปาอยางยั่งยืน 

เนื่องจากผลิตผลจากปาและพื้นที่ปามีความจําเปนตอวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยทรง
มุงมั่นที่จะเพิ่มพื้นที่ปาไมใหมากขึ้นเพื่อเกื้อกูลแกธรรมชาติอื่นๆและเอื้อประโยชนแก
ประชาชนไปพรอมกัน ดวยการผสมผสานความตองการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม
ควบคูไปกับการตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจและสังคมกลาวคือ ไมเกิดความ
ขัดแยงกับราษฎรท่ีครอบครองพื้นท่ีปาทํากิน และราษฎรยังสามารถเก็บเกี่ยวพืชผลจากปา
มาใชในชีวิตประจําวัน เชน อาหาร สมุนไพร ไมฟน ฯลฯเปนการสรางแรงจูงใจใหรักปา ไม
อพยพโยกยายไปบุกรุกทําลายปาเพื่อแสวงหาที่ทํากินใหมอีกดวยแนวพระราชดําริในการ
จัดการเรื่องนี้ ไดแก 
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พระราชดําริปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริการปลูกปา 3 อยาง 

ประโยชน 4 อยางท้ังนี้เปนการปลูกปาแบบผสมผสาน ซึ่งนอกจากจะไดไมใชสอย ไมกินได 
ไมเศรษฐกิจแลว ยังไดประโยชนในการชวยอนุรักษตนน้ําลําธารอีกดวยชวงพุทธศักราช 
2535-2549 จัดโครงการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง จํานวน 11 โครงการในพื้นที่
จังหวัดตางๆ ไดแก จังหวัดแมฮองสอน นาน เลยสกลนคร และเชียงใหม ทําใหราษฎร
ไดรับปจจัย 4 อยางเพียงพอสามารถบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติมีคุณภาพชีวิต
และฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นกวาเดิม (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 

พระราชดําริฟนฟูปาพรุ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแกไขปาพรุหรือปาที่มีน้ําทวมขังตลอดป

ซึ่งมีทั่วประเทศประมาณ 4,000,000 ไร โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคใต ในโอกาสที่เสด็จพระ
ราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน เมื่อพุทธศักราช 
2517 ทรงทราบวาในหนามรสุม ราษฎรไดรับความเดือดรอนเนื่องจากมีน้ําไหลบาลงมา
ทวมพรุ น้ําจากพรุลนเขาไปในเขตเกษตรกรรมทําใหผลผลิตของราษฎรเสียหายรวมทั้งมี
ปาพรุที่เสื่อมโทรมอีกเปนจํานวนมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดพื้นที่ปาพรุออกเปน 3 เขต คือ 
เขตสงวน ที่ยังคงสภาพธรรมชาติของปาอยางสมบูรณ เขตอนุรักษ เปนพื้นที่ที่สวนใหญถูก
ทําลายและมีพระราชดําริใหนําพันธุไมที่เหมาะสมมาปลูกเพิ่ม และสุดทายคือ เขตพัฒนา 
ซึ่งเปนบริเวณที่มีการระบายน้ําออกไปจากพื้นที่บางแลว และดําเนินการแกไขปญหาดิน
เปรี้ยวจนสําเร็จ สามารถจัดสรรใหราษฎรเขาอยูอาศัยและทํากินได ทําใหปาพรุไดรับการ
ใชประโยชนอยางอเนกประสงคควบคู ไปกับการสรางสมดุลของระบบนิเวศตาม
พระราชดําริ ทําใหราษฎรไดรับประโยชนท่ัวหนา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558 ค) 

พระราชดําริฟนฟูปาชายเลน 
ประเทศไทยมีปาชายเลน หรือปาชายเลนน้ําเค็มหรือปาโกงกาง เกิดขึ้นบริเวณ

ชายฝงทะเลและปากแมน้ําเปนทรัพยากรปาไมที่มีบทบาทตอระบบนิเวศชายฝงเปนอยาง
มาก เพราะเปนทั้งแหลงไมใชสอยในรูปของฟนและถาน แหลงอาหารและที่พักพิงอนุบาล
ของสัตวน้ําในวัยออน ชวยบําบัดน้ําเสียและกรองสิ่งปฏิกูลตางๆกอนไหลลงทะเลลึก ชวย
ปองกันการกัดเซาะพังทลายของดินตามแนวชายฝง รวมถึงเปนแนวปองกันวาตภัยทาง
ทะเลเนื้อที่ปาชายเลนของประเทศไทยลดนอยลงไปเรื่อยๆจากที่เคยมีอยูเมื่อพุทธศักราช 
2505 ประมาณ 2.3 ลานไรในพุทธศักราช 2534 เหลือเพียง 1.09 ลานไร เพราะมีการ
เปลี่ยนสภาพปาชายเลนเปนนากุง นาเกลือ และแหลงอุตสาหกรรม ปญหาปาชายเลนนี้อยู
ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเชนเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
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โปรดกระหมอมใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดจันทบุรีมีวัตถุประสงคสําคัญคือการรักษาและฟนฟูปาชายเลนในพื้นที่รอบอาวคุง
กระเบนที่มีสภาพเสื่อมโทรมในเนื้อที่ 1,100 ไร ใหกลับสมบูรณดังเดิม รวมถึงมีพระราช
ดํารัสใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของดําเนินการทดลองขยายพันธุโกงกาง และปลูกสรางปาชาย
เลนอยางกวางขวางแนวพระราชดําริในการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนคือ การศึกษาวิจัย
พันธุไมปาชายเลน การรักษาสภาพแวดลอม การสนับสนุนจัดระเบียบท่ีอยูอาศัยของชุมชน 
การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําโดยวิธีการทําประมงที่ถูกตอง การเสริมสรางความเขาใจภายใน
ชุมชนเกี่ยวกับปาชายเลนและวิถีการดํารงชีวิตของชาวชุมชน ตลอดจนการสรางทัศนคติให
เกิดความหวงแหนปาชายเลนใหคงอยูกับชุมชนตอไปอยางยั่งยืน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2558) 

พระราชดําริปลูกปาในใจคน 
แนวพระราชดําริบริหารจัดการทรัพยากรปาไมแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ

ของนักพัฒนาปาไม นอกจากจะทรงเขมงวดในการดูแลพื้นท่ีปาไมสวนที่ตองอนุรักษเพื่อให
เกิดความยั่งยืนแลว ขณะเดียวกันก็เปนการปลูกฝงการรักปาอันหมายถึงการปลูกปาในใจ
คนทรงเริ่มตนจากการทําความเขาใจกับราษฎรใหรูถึงประโยชนของปา และการอยูรวมกับ
ปาอยางพึ่งพาอาศัยกัน ระยะแรกๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหราษฎรได
เขามามีสวนรวมในการปลูกปา จนกระทั่งสามารถจัดตั้งเปนกลุมอนุรักษปาชวยกันดูแล
รักษาปาตลอดจนใหรูจักนําพืชปามาบริโภคใชสอยอยางเหมาะสมอันเปนที่มาของการคืน
ความสมบูรณใหกับพื้นที่ตนน้ําลําธารพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแนวพระราชดําริการจัดการทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่องติดตอกันยาวนาน
หลายทศวรรษ ปาไมจึงมิไดเปนเพียงพื้นท่ีเติบโตของพืชพรรณธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตตางๆ 
เทานั้น หากยังเปนพื้นท่ีที่รวมความจงรักภักดีอยางเปนรูปธรรมที่พสกนิกรรวมใจกันถวาย
แดพระมหากษัตริย ดวยการรวมแรงรวมใจปลูกตนไมถวายแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในวาระตางๆ เปนความรวมมือกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทําให ณ วันนี้มีไมที่ปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวจํานวนหลายรอยลานตน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 

 
8.2 การจัดการทรัพยากรน้ํา: น้ําคือชีวิต 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักวา น้ําเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
ของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย รวมทั้งเปนตัวแปรแหงความอยูรอดของปาไมดังพระราช
ดํารัสตอนหนึ่งวา“...เร่ืองน้ํานี้ก็เปนปจจัยหลักของมวลมนุษย ไมใชมนุษยเทานั้นเอง แมสิ่ง
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ที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งสัตวทั้งพืชก็ตองมีน้ํา ถาไมมีก็อยูไมได เพราะวาน้ําเปนสื่อหรือเปน
ปจจัยสําคัญของการเปนสิ่งมีชีวิต...ที่กลาวถึงขอนี้ก็จะไดใหทราบถึงวาทําไมการพัฒนาขั้น
แรกหรือสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือทําโครงการชลประทาน แลวก็โครงการสิ่งแวดลอมทําใหน้ําดี 
สองอยางนี้ อื่นๆ ก็จะไปได...” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาส
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศนําคณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญประจํา
ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลางพรอมดวยขาราชการชั้นผูใหญของกระทรวง
การตางประเทศเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 29 
ธันวาคม พุทธศักราช 2532 

พระราชดําริสรางฝายอนุรักษตนน้ํา 
พระราชทานพระราชดําริใหสรางฝาย ซึ่งพัฒนามาจากฝายแมวที่ทรงเห็น

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือ อันเปนสิ่งกอสรางที่ขวางหรือ
กั้นทางเดินของลําน้ําใหกระจายอยูในบริเวณตนน้ําลําธารที่ปาถูกทําลาย เชน ลําธารขนาด
เล็ก ลําหวย หรือบริเวณพื้นที่ลาดสูง เพื่อเก็บกักน้ําและชะลอการไหลของน้ําจากพื้นที่สูง
ชันลงสูท่ีต่ําใหไหลชาลงในชวงท่ีมีน้ําไหลแรง เชนฝนตกหนัก น้ําสวนที่ชะลอและเก็บกักไว
ในฝาย จะชวยเพิ่มและยืดเวลาความชุมชื้นในดิน และชั้นบรรยากาศในบริเวณโดยรอบให
ยาวนาน เปนการเพิ่มความชุมชื้นใหกับผืนปา ทําใหปามีสภาพดีขึ้นเปนลําดับ ดังพระราช
ดํารัสตอนหนึ่งวา“...การปลูกปาปลูกหญาแฝก สองอยางนี้ตองทําเขาคูกัน ไดทําตัวอยาง
ใหดูที่จังหวัดนครนายก เปนพื้นที่เล็กๆไดทําเปนเขื่อนกั้นน้ําสําหรับชะลอน้ําไมใชเขื่อนกั้น
น้ําใหญๆหรือเขื่อนเล็กๆแตวาเปนฝายเล็กๆในบริเวณนั้นมีฝายชะลอน้ํา 35 ตัว แตคาทํา
ฝาย 35 ตัวนี้ คนอาจจะนึกวา 35 ลาน ไมใช 2 แสนบาท ทําได 35 ตัว ยังไมไดเห็น แตวา
กลาที่จะยืนยันวาไดผล...ไปดูวาปาจะขึ้นอยางไร เพิ่งเสร็จมาไมกี่เดือน จะเห็นวาปานั้น
เจริญ ไมตองไปปลูกสักตนเดียว มันขึ้นเอง...”พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตวันที่ 4 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริใหจัดทําฝาย
อนุรักษตนน้ํา 3 รูปแบบ คือ ฝายแบบทองถิ่นเบื้องตน อันเปนการกอสรางแบบงายๆ ดวย
วัสดุธรรมชาติที่หาไดงายในทองถิ่น เชน กิ่งไม ทอนไมลมนํามาขนาบดวยกอนหินขนาด
ตางๆ ในลําหวย โดยกอสรางในบริเวณตอนบนของลําหวยหรือรองน้ํา วิธีนี้จะสิ้นเปลือง
คาใชจายนอยหรืออาจไมเสียคาใชจายเลยฝายแบบเรียงดวยหินคอนขางถาวร เปนฝาย
ตามแนวพระราชดําริอีกรูปแบบหนึ่ง กอสรางดวยการเรียงหินเปนผนังกั้นน้ํา โดยกอสราง
บริเวณตอนกลางและตอนลางของลําหวยหรือรองน้ํา สวนฝายรูปแบบสุดทายคือ ฝาย
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนการกอสรางแบบถาวรสวนมากจะกอสรางในบริเวณตอน
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ปลายของลําหวยหรือรองน้ํา จะทําใหสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ําในฤดูแลงไดดีเมื่อ
ฝายอนุรักษตนน้ํานํามาซึ่งความชุมชื้นของปานั่นหมายถึงความอุดมสมบูรณของน้ํา ทั้งน้ํา
ฟา น้ําผิวดินและน้ําใตดิน เปนการจัดการน้ําที่เริ่มจากจุดกําเนิด แมจะมิใชเพื่อการทดน้ํา
เขาสูพื้นท่ีการเกษตรโดยตรงก็ตามแตปญหาภัยแลงในอดีตที่เกิดจากการขาดแคลนน้ําจาก
ตนน้ําลําธาร ไดรับการผอนคลาย ปาไมสามารถฟนคืนกลับมาผลิตน้ําหลอเลี้ยงประเทศได
ดังเดิมแหลงน้ําบนภูเขาไมเหือดแหงอีกตอไปจากแนวพระราชดําริที่สะทอนถึงพระปรีชา
สามารถในการนําฝายแมวมาเปนนวัตกรรมที่สรางความชุมชื้นและคืนชีวิตใหแกผืนปา 
เปนการยังประโยชนใหแกสวนรวมอยางอเนกอนันต ปจจุบันหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ไดสนองแนวพระราชดําริกอสรางฝายตนน้ําขึ้นในภูมิภาคตางๆ เพื่อประโยชนในการ
อนุรักษและฟนฟูปาไมเปนจํานวนมาก ในพุทธศักราช 2549 ไดมีการรณรงคสรางฝาย
อนุรักษตนน้ําแบบผสมผสานจํานวน 114,302 แหงแบบคอนขางถาวร 4,821 แหง และ
แบบถาวร 2,243 แหง รวมทั้งหมด 121,365 แหง สามารถฟนฟูพื้นที่ตนน้ําลําธารที่เสื่อม
โทรม 25 ลุมน้ําหลักของประเทศทําใหความอุดมสมบูรณเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2558) 
 
8.3 โครงการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

กับการจัดการและการอนุรักษน้ํา 
 

โครงการพระราชดําริเกี่ยวกับน้ําการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกหรือการ
ชลประทาน นับวาเปนงานท่ีมีความสําคัญและมีประโยชนอยางสําหรับประชาชนสวนใหญ
ของประเทศ ในการชวยใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกไดอยางสมบูรณตลอดป ในปจจุบัน
พื้นที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งตองอาศัยเพียงน้ําฝนและน้ําจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติเปนหลัก ทําใหพืชไดรับน้ําไมสม่ําเสมอตามที่พืชตองการ อีกทั้งความผันแปร
เนื่องจากฝนตกไมพอเหมาะกับความตองการ เปนผลใหผลผลิตที่ไดรับไมดีเทาที่ควร 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงน้ํา
มากกวาโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริประเภทอื่น ทรงใหความสําคัญใน
ลักษณะ “น้ําคือชีวิต” ดังพระราชดํารัส ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2529 ความตอนหนึ่งวา “...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการ
เพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ถาไมมีน้ํา คนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยู
ไมได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได...” โครงการตางๆอันมากมายหลายหลากที่พระองค
ทรงดําเนินการชวยเหลือราษฎรนั้นมิอาจกลาวไดหมดสิ้นบางโครงการอันไดแก โครงการ
แกมลิงโครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์โครงการเขื่อนคลองทาดาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
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แมอาว โครงการหวยองคต โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมปงโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเขื่อนขุนดานปราการชลโครงการน้ําดีไลน้ําเสียโครงการบําบัดน้ํา
เสียดวยผักตบชวาโครงการฝนหลวงฯลฯ เปนตน ซึ่งพอจะกลาวโดยสังเขปบางโครงการ
เชน 

8.3.1 โครงการแกมลิง 
โครงการแกมลิง เปนแนวคิดในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เพื่อแกปญหาอุทกภัย โดยพระองคทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2538 จึงมีพระราชดําริ “โครงการแกมลิง”ขึ้นเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยใหจัดหาสถานที่เก็บกักน้ําตามจุดตางๆ ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับน้ําฝนไวชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ําไดจึง
คอยระบายน้ําจากสวนที่กักเก็บไวออกไป จึงสามารถลดปญหาน้ําทวมไดทั้งนี้ นอกจาก
โครงการแกมลิงจะมีขึ้นเพื่อชวยระบายน้ํา ลดความรุนแรงของปญหาน้ําทวมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและบริเวณใกลเคียงแลว ยังเปนการชวยอนุรักษน้ําและสิ่งแวดลอมอีก
ดวย โดยน้ําที่ถูกกักเก็บไว เมื่อถูกระบายสูคูคลอง จะไปบําบัดน้ําเนาเสียใหเจือจางลง และ
ในท่ีสุดน้ําเหลานี้จะผลักดันน้ําเสียใหระบายออกไปไดแนวคิดของโครงการแกมลิง เกิดจาก
การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริถึงลิงที่อมกลวยไวในกระพุงแกมได
คราวละมากๆ จึงมีพระราชกระแสอธิบายวา “ลิงโดยท่ัวไปถาเราสงกลวยให ลิงจะรีบปอก
เปลือก เอาเขาปากเคี้ยว แลวนําไปเก็บไวที่แกมกอน ลิงจะทําอยางนี้จนกลวยหมดหวีหรือ
เต็มกระพุงแกม จากนั้นจะคอยๆ นําออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง” ดวยแนว
พระราชดํารินี้ จึงเกิดเปนโครงการแกมลิงขึ้น เพื่อสรางพื้นที่กักเก็บน้ําที่เกินพอไวรอการ
ระบายเพื่อใชประโยชนในภายหลังนอกจากนี้แลวในการเตรียมการปองกันปญหาการขาด
แคลนน้ําสําหรับนครขนาดใหญและที่ราบลุมภาคกลางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงพระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2536 ความวา “…ปญหาเรื่องภัยแลงนี้จะเปนปญหาที่แกไมได และหมูนี้ก็พูดกันอยางเสีย
ขวัญเสียวาอีกหนอยตองปนสวนน้ําหรือตองตัดน้ําประปา อันนี้สําหรับกรุงเทพฯ ดังนั้น 
ตองหาแนวทางแกไขซึ่งปญหานี้ตองวางแผนมาเปนเวลาหลายปแลว ถาหากวาไดปฏิบัติใน
วันนี้ เราก็ไมตองพูดถึงการขาดแคลนน้ําโครงการโดยเฉพาะนั้นก็มี และโครงการนั้นได
ยืนยันมาเมื่อเดือนกวาแลวที่นราธิวาส ไดวางโครงการและแมเปนโครงการที่ไมไดแกปนี้ 
หรือปหนา แตถาทําอยางไรดีประมาณ 5 หรือ 6 ป ปญหาน้ําขาดแคลนในกรุงเทพฯ จะ
หมดไปโดยสิ้นเชิง อาจจะนึกวา 5-6 ป นั้นนาน ความจริงไมนานและระหวางนี้เราก็
พยายามแกไขเฉพาะหนาไปเรื่อย แตถามีความหวังวา 5-6 ป ปญหานี้คงหมดไปก็คงมี
กําลังใจที่จะฟนฝาชีวิตตอไปที่วา 5-6 ปนี้ ความจริงไดเริ่มโครงการนี้มากกวา 5-6 ป 
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โครงการที่คิดจะทํานี้บอกได ไมกลาพูดมาหลายปแลวเพราะเดี๋ยวจะมีการคัดคานจาก
ผูเชี่ยวชาญจากผูที่ตอตานการทําโครงการ แตโครงการนี้เปนโครงการที่อยูในวิสัยที่ทําได 
แมจะตองเสียคาใชจายไมใชนอย แตถาดําเนินการไปเดี๋ยวนี้อีก 5-6 ป ขางหนาเราก็สบาย 
แตถาไมทําในอีก 5-6 ปขางหนาราคาคาสรางคาดําเนินการก็จะขึ้นไป 2 เทา 3 เทา ลง
ทายก็จะตองประวิงตอไป และเมื่อประวิงตอไปไมไดทํา เราก็ตองอดน้ําแนจะกลายเปน
ทะเลทราย แลวเราก็จะอพยพไปที่ไหนไมได โครงการนี้คือสรางอางเก็บน้ํา 2  แหง แหง
หนึ่งคือแมน้ําปาสัก อีกแหงคือ แมน้ํานครนายก สองแหงรวมกันจะเก็บกักน้ําเหมาะสม
พอเพียงสําหรับการบริโภค การใชในเขตกรุงเทพฯ และเขตใกลเคียงที่ราบลุมของประเทศ
ไทยนี้ สําหรับการใชน้ํานั้นตองทราบวาแตละคนใชอยูอยางสบายพอสมควร โดยเฉลี่ยวัน
หนึ่งใชคนละ 200 ลิตร ถาคํานวณดูวาวันละ 200 ลิตรนี้ 5 คน ก็ใช 1,000 ลิตร คือหนึ่ง
ลูกบาศกเมตรตอวัน ถาปหนึ่งคูณ 365 ก็หมายความวา 5คนใชในหนึ่งป 365 ลูกบาศก
เมตร ในกรุงเทพฯ และในบริเวณใกลเคียงนี้เรานับเอาคราวๆ วามี 10 ลานคน 10 ลานคน
ก็คูณเขาไปก็เปน 730 ลานลูกบาศกเมตร ฉะนั้นเราเก็บกัก 730 ลานลูกบาศกเมตรใน
เขื่อนเราก็สามารถที่จะบริการคนในละแวกนี้ คนในภาคกลางใกลกรุงเทพฯ นี้ไดตลอดไป 
แลวก็ไมมีความขาดแคลน เขื่อนปาสักท่ีตอนแรกวางแผนใหจุได 1,350 ลานลูกบาศกเมตร 
แตแกไปแกมาก็เหลือ 750 ลานกวาๆ ตามตัวเลขที่ใหไวนี้แมเขื่อนปาสักเขื่อนเดียวก็พอ
สําหรับการบริโภคแนนอน ไมแหง ถาเติมอีกโครงการที่นครนายกจะไดอีก 240 ลาน
ลูกบาศกเมตร ก็เกินพอ...” ดังนั้นเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ และ เขื่อนขุนดานปราการชล ก็
เปรียบเสมือนแกมลิงขนาดยักษใหญนั่นเอง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 

8.3.2 การบําบัดน้ําเสียดวยผักตบชวา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสนพระราชหฤทัยในการปรับปรุง

คุณภาพของแหลงน้ําที่มีอยูแลว เชน บึงและหนองตางๆ เพื่อทําเปนแหลงบําบัดน้ําเสีย 
โดยหนึ่งในจํานวนนั้นไดแก โครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีหลักการ
บําบัดน้ําเสียตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ําเสียดวยผักตบชวา บึงมักกะสันเปน
บึงขนาดใหญที่อยูใจกลางกรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่บึงประมาณ 92 ไร เปนแหลงน้ําอยู
ในเขตโรงงานรถไฟมักกะสันของการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทย
ไดขุดขึ้น ในป พ.ศ. 2474 เพื่อใชเปนแหลงระบายน้ําและรองรับน้ําเสีย รวมทั้ง
น้ํามันเครื่องจากโรงงานรถไฟมักกะสัน ทําใหบึงมักกะสันตื้นเขิน จากการตกตะกอนของ
สารแขวนลอย กอปรกับรอบบึงมักกะสันมีชุมชนแออัด 3 ชุมชน รวม 729 ครัวเรือน ซึ่ง
สวนใหญตางก็ถายสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยลงสูบึงมักกะสัน จนเกิดปญหาภาวะ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและน้ําเนาเสียกลายเปนแหลงเพาะเชื้อโรค พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงตระหนักถึงภาวะมลพิษนี้ จึงไดพระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันที่ 15 
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เมษายน และวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2528 ใหหนวยงานตางๆ รวมกันปรับปรุงบึง
มักกะสันเพื่อใชเปนสถานที่กักเก็บน้ํา ชวยในการระบายน้ําในหนาฝนและบรรเทาสภาพ
น้ําเสียในคลองสามเสน โดยพระราชทานคําแนะนํา ใหใชผักตบชวากรองน้ําเสีย เพราะ
ผักตบชวามีคุณสมบัติทําหนาที่เปนตัวกรอง ซึ่งเรียกวา เครื่องกรองน้ําธรรมชาติ คือใช
ผักตบชวา ซึ่งเปนวัชพืชท่ีมีอยูมาก มาทําหนาที่ดูดซับความโสโครก และสารพิษจากแหลง
น้ําเนาเสีย และในเวลาเดียวกัน ก็ตองหมั่นนําผักตบชวาออกจากบึงทุกๆ 10 สัปดาห เพื่อ
ไมใหผักตบชวามีการเจริญพันธุจนบดบังแสงแดดที่จะสองลงไปในบึง แตหลังจากที่การ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย มีการกอสรางทางดวนมหานครขั้น 2 ระยะที่ 1 โดยมีแนวผาน
บึ งมักกะสันและมีตอมอ โครงสร างอยู กลางบึ ง  ทํ า ใหน้ํ า ในบึ ง ไมถู กแสงแดด 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระราชดําริใหใช เครื่องพนอากาศเขา
ชวย เมื่อมูลนิธิชัยพัฒนาและกรุงเทพมหานครรับสนองพระราชดําริ ทําใหบึงมักกะสัน 
สามารถฟอกน้ําในคลองสามเสนใหสะอาดขึ้น วันละ 260,000 ลูกบาศกเมตร ดวยการใช
เครื่องเติมอากาศแบบทุนลอยผสมกับการใชผักตบชวา สามารถบําบัดน้ําเสียไดเพิ่มจาก
เดิม 10 เทา โดยมูลนิธิชัยพัฒนาเปนผูจัดหา และติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ขนาด 11KW 
จํานวน 10 เครื่อง และกรุงเทพมหานครเปนผูดําเนินการขุดลอกบึง พรอมทั้งติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําและปลูกผักตบชวา สําหรับน้ําที่ใสสะอาดขึ้นนี้ใหระบายออกสูคลองธรรมชาติ
ตามเดิม แลวรับน้ําเสียจํานวนใหมมาดําเนินการผานกรรมวิธีเปนวงจรเชนนี้ตลอดไปใน
อนาคตเมื่อการกําจัดน้ําเนาเสียดวยผักตบชวาในบึงมักกะสันแหงนี้ไดผลดี ก็จะไดนําไปใช
เปนแบบอยางในการแกไขปญหาน้ําเนาเสียที่แหลงน้ํา หรือลําคลองอื่นตอไป ซึ่งในขณะนี้
กรุงเทพมหานครและการรถไฟแหงประเทศไทย รวมเปนหนวยงานหลักในการใช
ประโยชน และดูแลรักษาบึงแหงนี้ใหคงมีสภาพที่ดีสืบไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเปรียบเทียบวา บึงมักกะสันเปนเสมือนดั่ง “ไตธรรมชาติ” ของกรุงเทพมหานคร ที่
เปนแหลงเก็บกักและระบายน้ําในฤดูฝน สําหรับผักตบชวาและพืชน้ําอื่นๆ ก็จะกลายเปน
ผลพลอยไดที่นํามาทําเปนปุย เชื้อเพลิง และสิ่งของเครื่องใชที่สานจากผักตบชวา อีกทั้งยัง
มีพืชน้ําบางชนิดท่ีนํามาเปนอาหารได เชน ผักบุง รวมถึงสามารถเล้ียงปลาในบึงเพื่อใหเปน
อาหารของประชาชนที่พักอาศัยอยูโดยรอบไดอีกทางหนึ่งดวย ผักตบชวาสามารถชวยใน
การบําบัดน้ําเสีย โดยการทําหนาที่กรองน้ําที่ไหลผานกอผักตบชวาอยางชาๆ ทําให
ของแข็งแขวนลอยตางๆ ที่ปนอยูในน้ําถูกสกัดกั้นกรองออก นอกจากนั้น ระบบรากที่มี
จํานวนมากจะชวยกรองสารอินทรียที่ละเอียด และจุลินทรียที่อาศัยเกาะอยูที่ราก จะชวย
ดูดสารอินทรียไวดวยอีกทางหนึ่ง รากผักตบชวาจะดูดสารอาหารที่อยูในน้ํา ทําให
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจึงถูกกําจัดไป อยางไรก็ตามไนโตรเจนในน้ําเสียนั้น 
สวนมากจะอยูในรูปสารประกอบทางเคมี เชน สารอินทรียไนโตรเจน แอมโมเนีย
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ไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจน พบวา ผักตบชวาสามารถดูดไนโตรเจนไดทั้ง 3 ชนิด แต
ในปริมาณที่แตกตางกันคือ ผักตบชวาสามารถดูดอินทรียไนโตรเจนไดสูงกวาไนโตรเจนใน
รูปอื่นๆ คือ ประมาณ 95% ขณะที่ไนเตรทไนโตรเจน และแอมโมเนียไนโตรเจน จะเปน
ประมาณ 80% และ 77% ตามลําดับสถานท่ีแรกในประเทศไทยท่ีใชการบําบัดดวยวิธีนี้คือ
บึงมักกะสันซึ่งเปนโครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยใชหลักการบําบัดน้ําเสียตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ําเสีย
ดวยผักตบชวา 

8.3.3 โครงการฝนหลวง 
โครงการฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดําริสวนพระองค ในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในป พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดทรงรับทราบถึงความเดือดรอน ทุกขยากของราษฎร และ
เกษตรกรที่ขาด แคลนน้ํา อุปโภค บริโภค และการเกษตร จึงไดมีพระมหากรุณาธิคุณ 
พระราชทาน โครงการพระราชดําริ "ฝนหลวง" ใหกับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไป
ดําเนินการ ซึ่งตอมา ไดเกิดเปนโครงการคนควาทดลอง ปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวง
ขึ้น ในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อป 2512 ดวยความสําเร็จ
ของ โครงการ จึงไดตราพระราชกฤษฎีกา กอตั้งสํานักงานปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นในป 
พ.ศ.2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเปนหนวยงานรองรับโครงการ 
พระราชดําริ “ฝนหลวง” ตอไปนับวาโครงการพระราชดําริฝนหลวง เปนโครงการที่
กอกําเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงหวงใยในความทุกขยากของพสกนิกรในทองถิ่น
ทุรกันดาร ที่ตองประสบปญหาขาดแคลนน้ํา เพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม อัน
เนื่องมาจากภาวะแหงแลงซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาล
ตามธรรมชาติ กลาวคือ ฤดูฝนเริ่มตนลาเกินไป หรือหมดเร็วกวาปกติหรือฝนทิ้งชวงยาว
ใ น ช ว ง ฤ ดู ฝ น  จ า ก พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ  ใ น ก า ร เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช ดํ า เ นิ น เ ยี่ ย ม 
พสกนิกร ในทุกภูมิภาคอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอนับแตเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ จน
ตราบเทาทุกวันนี้ ทรงพบเห็นวาภาวะแหงแลง ไดทวีความถี่ และมีแนวโนมวาจะรุนแรง
ยิ่งขึ้นตามลําดับ เพราะนอกจากความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ
แลว การตัดไมทําลายปา ยังเปนสาเหตุใหสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ซึ่งสรางความเดือดรอนใหแกราษฎร ในทุกภาคของประเทศ ทําความเสียหายแก
เศรษฐกิจโดยรวมของชาติเปนมูลคามหาศาลในแตละป ตามเสนทางที่เคยเสด็จพระราช
ดําเนิน ทั้งภาคพื้นดิน ทางอากาศยานดังกลาว ทรงสังเกตเห็นวามีเมฆปริมาณมากปกคลุม
ทองฟา แตไมสามารถกอรวมตัวกัน จนเกิดเปนฝนได เปนเหตุใหเกิดภาวะฝนทิ้งชวงระยะ
ยาวทั้งๆ ที่เปนชวงฤดูฝน ทรงคิดคํานึงวา นาจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร ที่จะชวยให
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เมฆเหลานั้นกอรวมตัวกันจนเกิดเปนฝนได (สุชีรา, 2550) ทรงเชื่อมั่นวา ดวยลักษณะของ
กาลอากาศ ภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูในภูมิภาคเขตรอน และ
อยูในอิทธิพลของฤดูมรสุมของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งเปนฤดู
ฝน และเปนฤดูเพาะปลูกประจําปของประเทศไทย จะสามารถดัดแปรสภาพอากาศ ให
เกิดเปนฝนตกได อยางแนนอน ตามที่ทรงเลาไวใน RAINMAKING STORY จาก พ.ศ. 
2498 เปนตนมา ทรงศึกษาคนควา และวิจัยทางเอกสาร ทั้งดานวิชาการอุตุนิยมวิทยา 
และการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งทรงรอบรู และเชี่ยวชาญ เปนที่ยอมรับทั้งใน และ
ตางประเทศ จนทรงมั่นพระทัย จึงพระราชทานแนวคิดนี้แก ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล 
ผูเชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐทางดานเกษตรวิศวกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขณะนั้น (สุชีรา, 2550) ในปถัดมา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหหา
ลูทางที่จะทําใหเกิดการทดลองปฏิบัติการในทองฟาใหเปนไปไดการทดลองในทองฟาเปน
ครั้งแรก จนถึงป พ.ศ. 2512 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดตั้งหนวยบินปราบศัตรูพืช
กรมการขาว และพรอมท่ีจะใหการสนับสนุน ในการสนองพระราชประสงค ม.ร.ว.เทพฤทธิ ์
เทวกุล จึงไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบวา พรอมที่จะดําเนินการ ตาม
พระราชประสงคแลว ดังนั้นในปเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทําการ
ทดลองปฏิบัติการจริงในทองฟาเปนครั้งแรก เมื่อวันที ่1-2 กรกฎาคม 2512 โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณแตงตั้งให ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล เปนผูอํานวยการโครงการ และ
หัวหนาคณะปฏิบัติการทดลอง เปนคนแรก และเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญเปนพื้นที่
ทดลองเปนแหงแรก โดยทดลองหยอดกอนน้ําแข็งแหง (dry ice หรือ solid carbon 
dioxide) ขนาดไมเกิน 1 ลูกบาศกนิ้ว เขาไปในยอดเมฆสูงไมเกิน 10,000 ฟุต ที่ลอย
กระจัดกระจายอยูเหนือพื้นที่ทดลองในขณะนั้น ทําใหกลุมเมฆ ทดลองเหลานั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงทางฟสิกสของเมฆอยางเห็นไดชัดเจน เกิดการกลั่นรวมตัวกันหนาแนน และ
กอยอดสูงขึ้นเปนเมฆฝนขนาดใหญ ในเวลาอันรวดเร็วแลวเคลื่อนตัวตามทิศทางลม พนไป
จากสายตา ไมสามารถสังเกตได เนื่องจากยอดเขาบัง แตจากการติดตามผลโดยการสํารวจ
ทางภาคพื้นดิน และไดรับรายงานยืนยันดวยวาจาจากราษฎรวาเกิดฝนตกลงสูพื้นที่ทดลอง
วนอุทยานเขาใหญในท่ีสุด นับเปนนิมิตหมายบงชี้ใหเห็นวา การบังคับเมฆใหเกิดฝนเปนสิ่ง
ที่เปนไปไดอยางไรก็ตามสํานักงานปฏิบัติการฝนหลวง ไมสามารถขยายขอบเขตการ
ใหบริการฝนหลวง แกประชาชนและเกษตรกรไดอยางทั่วถึง และเพียงพอกับความ
ตองการใชประโยชนได เชน ในฤดูแลงป พ.ศ. 2530 ไดเกิดภาวะขาดแคลนน้ําอุปโภค 
บริโภคใน 8 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 
รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม และชัยภูมิ อยางรุนแรง ไดทราบถึงพระเนตร 
พระกรรณ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ 25 มีนาคม 2530 จึงไดมีกระแสพระ
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ราชดํารัสกับผูบัญชาการทหารบก ใหหาลูทางแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว ดวยเหตุนี้จึงได
เกิดโครงการน้ําพระราชหฤทัยจากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียวขึ้นจากการที่การทํา
ฝนหลวงเปนกรรมวิธีการเหนี่ยวนําน้ําจากฟา จึงจะตองใหเครื่องบิน ที่มีอัตราการ บรรทุก
มากๆ บรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในทองฟา โดยดูจากความชื้นของจํานวนเมฆ และสภาพ
ของทิศทางลมประกอบกัน ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดฝนคือ ความรอนชื้น ปะทะความเย็น 
และมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพ ในปริมาณที่เหมาะสมกลาวคือ เมื่อมวลอากาศรอนชื้น 
ที่ระดับผิวพื้นขึ้นสูอากาศเบื้องบน อุณหภูมิของมวลอากาศ จะลดต่ําลงจนถึงความสูงที่
ระดับหนึ่ง อุณหภูมิที่ลดต่ําลงนั้นมากพอ ก็จะทําใหไอน้ําในมวลอากาศอิ่มตัว จะเกิด
ขบวนการกลั่นตัวเองของไอน้ําในมวลอากาศขึ้นบนแกนกลั่นตัว เกิดเปนฝนตกลงมา 
ฉะนั้นสารเคมีที่ใชจึงประกอบดวยสูตรรอน เพื่อใชกระตุนเรงเรากลไกการหมุนเวียนของ
บรรยากาศสูตรเย็น ใชเพื่อกระตุนกลไกการรวมตัวของละอองเมฆ ใหโตขึ้นเปนเม็ดฝน 
และสูตรที่ใชเปนแกนดูดซับความชื้น เพื่อใชกระตุนกลไก ระบบการกลั่นตัวใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นการทําฝนหลวงนี้มีขั้นตอน ยุงยากหลายประการ จึงตองใชบุคลากร
หลายฝายรวมมือกัน จึงจะประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่ง ที่ตองมีหลายหนวยงาน
เขารวมกัน สรางสรรคโครงการนี้ ใหเปนฝนที่เปนจริงของพี่นองชาวอีสานในสวนของฝน
หลวงพิเศษโครงการฝนหลวงพิเศษ หากสามารถชวยเหลือพี่นองชาวอีสานจากภาวะแหง
แลง ถึงแมจะมีการสรางเขื่อนหรือ อางเก็บน้ําขนาดเล็กในบางสวนของภูมิภาค แตก็ยังไม 
เพียงพอที่จะเก็บกักน้ําสํารับอุปโภค บริโภคและใชในการเกษตร โครงการนี้จึงสามารถ 
บรรเทาความเดือดรอนได เพราะสามารถที่จะเขาไปปฏิบัติ ภารกิจในจุดตางๆ ซึ่งเกิด 
ภาวะแหงแลงได แมฝนที่ตกในบางครั้ง อาจจะผิดเปาหมายไปบาง เนื่องจาก ขอผิดพลาด
ของสภาพลมฟาอากาศ หรือจากการคํานวณ แตก็เปน เพียงสวนนอย เมื่อเทียบกับ
ผลสําเร็จซึ่งนับไดวาอยูในระดับที่นาพึงพอใจนอกจากนี้แลวดานอนุรักษทรัพยากรแหลง
น้ํา.โปรดเกลาฯ ใหตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อ
ศึกษาคนควารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพื้นที่ตนน้ําลําธาร โครงการอนุรักษ
แหลงน้ํ า ตนน้ําลําธารมีอยูทั่วประเทศ ดังกลาวแลวในเรื่องการพัฒนาแหลงน้ํ า 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558ข) 

 
8.4 โครงการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

กับการจัดการและการอนุรักษดิน 
 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญเลี้ยงชีพโดยอาศัยความ
อุดมสมบูรณของดินมาชานาน แผนดินจึงเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางแทจริง 
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ดวยพระปรีชาญาณอันยิ่งใหญ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความเสื่อม
โทรมของดิน อันเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติ เชน บางแหงเปนดินเปรี้ยว ดินดาง ดินเค็ม 
และบางแหงก็ไมมีดินเลย ซึ่งทรงเรียกดินเหลานี้วา "ดินแรนแคน" นอกจากนี้ ความเสื่อม
โทรมของดินยังเกิดจากการกระทําอันรูเทาไมถึงการณของประชาชน เชน การตัดไม
ทําลายปา และการใชพื้นที่โดยขาดการอนุรักษ จึงพระราชทานแนวพระราชดําริในการ
ปองกัน แกไข และพัฒนาทรัพยากรดินเปนอเนกประการ ซึ่งลวนแตนําประโยชนสุขมาสู
เกษตรกรท่ัวประเทศตัวอยางโครงการไดแก 1). โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2). โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย จังหวัดเพชรบุรี3). 
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม 4). โครงการพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําแมอาว จังหวัดลําพูน 5. โครงการศึกษาฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม จังหวัดราชบุรี6). 
โครงการทดลองแกปญหาดินเปรี้ยว จังหวัดนครนายก 7). โครงการหญาแฝก 8). โครงการ
แกลงดินเปนตน การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรดิน สนับสนุนใหเกษตรกรเรียนรูและ
เขาใจวิธีการอนุรักษและบํารุงดินใหสมบูรณอยูเสมอ มีพระราชดําริวา “การปรับปรุงที่ดิน
นั้นตองอนุรักษผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณไว ไมใหไถหรือลอกหนาดินทิ้งไป สงวนไมยืนตนที่
ยังเหลืออยูเพื่อที่จะรักษาความชุมชื้นของผืนดิน  

“ดิน” เปนปจจัยการผลิตที่สําคัญอยางหนึ่งเคียงคูกับ “น้ํา” ในการทําเกษตร ตอ
ใหมีทรัพยากรน้ําอุดมสมบูรณ แตมีดินที่เลว กลาวคือ โครงสรางแนน อัดตัวเปนกอน 
ปราศจากซึ่งธาตุอาหารที่จําเปนตอการเติบโตของพืช ก็เปนการยากตอการปลูกพืชไมวา
พืชชนิดใดๆ ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญของดิน 
โดยเฉพาะการปรับปรุงบํารุงดินและการจัดสรรที่ดิน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของประเทศที่ทํา
การเกษตรกรรมเปนเปนหลัก จึงนํามาซึ่งแนวพระราชดําริในการแกไขปญหาดินที่สําคัญ
ดังนี้ 

8.4.1 การแกปญหาขาดแคลนที่ดินทํากินของเกษตรกร 
ปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินของเกษตรกร เปนปญหาสําคัญยิ่งในชวง

กวา5ทศวรรษที่ผานมา งานจัดและพัฒนาที่ดินเปนงานแรกๆ ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงใหความสําคัญ ทรงเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินหุบกะพง ตามพระราชประสงค 
เมื่อป พ.ศ. 2511 โดยมุงแกไขปญหาการไมมีที่ดินทํากินของเกษตรกรเปนสําคัญ ดังพระ
ราชดํารัสไว ณ สํานักงาน กปร. ในป พ.ศ. 2531 วา“มีความเดือดรอนอยางยิ่งวา
ประชาชนในเมืองไทยจะไรที่ดิน และถาไรที่ดินแลวก็จะทํางานเปนทาสเขา ซึ่งเราไม
ปรารถนาที่จะใหประชาชนเปนทาสคนอื่น แตถาเราสามารถที่จะขจัดปญหานี้ โดยเอา
ที่ดินจําแนกจัดสรรอยางยุติธรรม อยางมีการจัดตั้งจะเรียกวานิคม หรือจะเรียกวาหมูหรือ
กลุม หรือสหกรณก็ตาม ก็จะทําใหคนท่ีมีชีวิตแรนแคนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได”
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พระราชดําริแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาเรื่องดิน คือ ทรงนําเอาวิธีการปฏิรูปที่ดินมาใช
ในการจัดและพัฒนาท่ีดินที่เปนปาเสื่อมโทรม รกราง วางเปลา นํามาจัดสรรใหเกษตรกรที่
ไรที่ทํากินไดประกอบอาชีพในรูปของหมูบานสหกรณ และโครงการจัดและพัฒนาที่ดินใน
รูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้โดยใหสิทธิทํากินชั่วลูกชั่วหลาน (วารุณี, 2554) แตไมใหกรรมสิทธิ์ใน
การถือครอง พรอมกับจัดบริการพื้นฐานใหตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่
ทํากินใหราษฎรชาวไทยภูเขา สามารถดํารงชีพอยูไดเปนหลักแหลง โดยไมตองทําลายปา
อีกตอไปในการจัดพื้นที่ตางๆ ดังที่กลาวมานี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีหลักการ
วาตองมีการวางแผนการจัดการใหดีเสียตั้งแตตน โดยใชแผนที่และภาพถายทางอากาศ
ชวย ไมควรทําแผนผังท่ีทํากินเปนลักษณะตารางสี่เหลี่ยมโดยไมคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ 
แตควรจัดสรรพื้นที่ทํากินแนวพื้นที่รับน้ําจากโครงการชลประทาน นั่นคือ จะตองดําเนิน
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรควบคูไปกับการพัฒนาแหลงน้ํา เชน 
โครงการนิคมสหกรณหุบกะพงในพระบรมราชูปถัมภ อ.ชะอํา จ. เพชรบุรี โครงการจัด
พัฒนาที่ดินทุงลุยลาย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และโครงการจัด
พัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเหลานี้ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 1).เพื่อนําทรัพยากรธรรมชาติ
ออกมาใชในดานการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2).เพื่อสงเสริมใหราษฎรมีที่ดินสําหรับ
ประกอบอาชีพและอยูอาศัยและ 3).เพื่อสงเสริมใหราษฎรรูจักพึ่งตนเอง และชวยเหลือ
สวนรวม ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม บางโครงการมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจในการบรรเทา
ความเดือดรอนในเรื่องที่ทํากินของราษฎรที่ถูกอพยพออกจากพื้นที่ (เรารักพระเจาอยูหัว, 
2558) 

8.4.2. การอนุรักษและฟนฟูดิน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระทัยและใหความสําคัญมากขึ้นใน

งานอนุรักษและฟนฟูดิน ที่มีสภาพธรรมชาติและปญหาที่แตกตางกันไปในแตละภูมิภาค 
โดยไดทรงเขียนไวในเอกสารพระราชทานวา “ดินที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรม ตอง
มีคุณสมบัติตางๆ ดังนี้ มีแรธาตุที่เรียกวา ปุย สวนประกอบสําคัญคือ 1). N (nitrogen) ใน
รูป nitrate 2).P (phosphorus) ในรูป phosphate 3). K (potassium) และแรธาตุ 
อื่นๆ O H Mg Fe มีระดับ เปรี้ยว ดาง ใกลเปนกลาง (pH 7) มีความเค็มต่ํา มีจุลินทรีย มี
ความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง)” จึงมีพระราชดําริใน
การแกไขปญหาที่ดินที่เนนเฉพาะเรื่องมากขึ้น เชน การศึกษาวิจัยเพื่อแกไขปญหา ดิน
เปรี้ยว ดินเค็ม ดินทราย ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาดินพรุในภาคใต 
และที่ดินชายฝงทะเล รวมถึงการแกไขปรับปรุงและฟนฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการ
ชะลางหนาดิน ตลอดจนการทําแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มี
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ปญหาดินเสื่อมโทรม เพื่อใหพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องดินจากหลายๆ สาเหตุ กลับมาใช
ประโยชนทางการเกษตรไดอีกดังนั้น โครงการตางๆ ในระยะหลังๆ จึงเปนการรวบรวม
ความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจากหลากหลายสาขามาใชรวมกันในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และที่ปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนก็คือ แนวคิดและตัวอยางการ
จัดการทรัพยากรดินในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 6 แหง ที่ทรงมี
พระราชดําริใหจัดตั้งขึ้นเพื่อทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา เปน
ตัวอยางในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน การขยายพันธุพืชเพื่ออนุรักษดิน และ
บํารุงดิน และ สนับสนุนใหเกษตรกรเรียนรูเขาใจวิธีการอนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุง
บํารุงดิน สามารถนําไปปฏิบัติไดเอง ทรงมีพระราชดําริวา “การปรับปรุงที่ดินนั้นตอง
อนุรักษผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณไวไมใหไถหรือลอกหนาดินทิ้งไป สงวนไมยืนตน ที่ยัง
เหลืออยู เพื่อที่จะรักษาความชุมชื่นของผืนดิน” แนวพระราชดําริในดานการอนุรักษและ
ฟนฟูดิน ที่สําคัญแบงเปน 4 สวน คือ 1).แบบจําลองการพัฒนาพื้นที่ที่มีสภาพขาดความ
สมบูรณ ดินปนทรายและปญหาการชะลางพังทลาย 2).การแกปญหาดินเปรี้ยวโดยทฤษฎี
แกลงดิน 3).การอนุรักษดินโดยหญาแฝก และ 4).การหมดิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2558 ก) 

แบบจําลองการฟนฟูบํารุงดินที่มีสภาพขาดความสมบูรณ  
ดินปนทราย และปญหาการชะลางพังทลาย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหจัดตั้ง ศูนยศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 6 แหงทั่วประเทศ รวมทั้งพระราชทานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเปนแหลงศึกษาวิจัยการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ ที่มี
สภาพปญหาตางกันตามภูมิสังคม ตลอดจนเปนแหลงศึกษาดูงานและนําความรูไปปรับใช
ตามสภาพปญหาพื้นท่ี โดยทรงเขียนไวในเอกสารพระราชทาน ดังนี้  
1. ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เขาหินซอน: ดินทราย มีแรธาตุนอย  
2. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: หิน กรวด แหงแลง  
3. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: ดินเปร้ียวจัด  
4. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ: ดินทรายมีแรธาตุนอย ดิน
ดาน 
5. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ: ดินทราย ดินเค็ม ขาดน้ํา  
6. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ: ดินเค็ม  
7. โครงการเขาชะงุม: ดินแข็ง ดิน-หินลูกรัง  
8. โครงการวัดมงคลชัยพัฒนา: ขาดน้ํา  
9. โครงการปากพนัง: น้ําเค็ม ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด  
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10. ที่ดิน ต.บานพริก อ.บานนา: ดินเปร้ียว น้ําทวม น้ําแลง  
11. โครงการ หนองพลับ-กลัดหลวง: ดินลูกรัง ดินดาน  
12. โครงการหุบกระพง-ดอนหวยขุน: ดินทราย มีแรธาตุนอย ดินดาน ขาดน้ํา  
13. โครงการ สหกรณสันกําแพง: ดินลูกรัง ขาดน้ํา 

 
8.4.3 การแกปญหาดินเปรี้ยวดวย "ทฤษฎีแกลงดิน” 

ดินเปร้ียวหรือดินพรุเปนสภาพธรรมชาติของดินที่เกิดจากอินทรียวัตถุสะสม
จํานวนมาก เปนเวลานานจนแปรสภาพเปนดินอินทรียที่มีความเปนกรดกํามะถันสูง เมื่อ
ดินแหงกรดกํามะถันจะทําปฏิกิริยากับอากาศ ทําใหแปรสภาพเปนดินเปรี้ยวจัด ทํา
การเกษตรไดผลนอยไมคุมทุน พบมากในภาคตะวันออกและภาคใต และบริเวณที่ราบลุม
ชายฝงทะเล ในการแกปญหาดินเปรี้ยว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทาน
แนวพระราชดําริ "แกลงดิน” โดยศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการสนอง
พระราชดําริโครงการแกลงดิน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของดินเริ่มจาก
วิธีการแกลงดินใหเปรี้ยว ดวยการทําใหดินแหงและเปยกสลับกันไปเพื่อเรงปฏิกิริยาทาง
เคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุนใหสารไพไรต (pyrite หรือ FeS2) ทําปฏิกิริยากับออกซิเจน 
(O2) ในอากาศ ปลดปลอยกรดกํามะถัน (sulphuric acid) ออกมา ทําใหดินเปนกรดจัด
โดยธรรมชาติ พระองคไดทรงพระราชทานแนวคิดในการ “แกลงดินใหเปรี้ยวสุดขีด” 
จนกระทั่งถึงจุดที่พืชไมสามารถเจริญงอกงามได จากนั้นจึงหาวิธีการทําลายความเปรี้ยว
ของดินออกไปเสีย และปรับปรุงดินดังกลาวใหสามารถปลูกพืชไดวิธีการแกไขปญหาดิน
เปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดํารินั้น โดยการควบคุมระดับน้ําใตดิน เพื่อปองกันการเกิดกรด
กํามะถัน จึงตองควบคุมน้ําใตดินใหอยูเหนือชั้นดินเลนที่มีสารไพไรตอยู เพื่อไมใหสารไพ
ไรตทําปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ (oxidization) จากนั้นทําการปรับปรุงดิน
ตามสภาพของดินและความเหมาะสม ไดแก ใชปูนผสมคลุกเคลากับหนาดิน ปูนที่หาได
งายในทองท่ี เชน ใชปูนมารล (marl) สําหรับภาคกลาง หรือปูนฝุน ( lime dust ) สําหรับ
ภาคใต หวานใหทั่ว 1-4 ตันตอไรแลวไถแปรหรือพลิกกลบคืน ขอควรจําคือ ไมมีสูตร
ตายตัว โดยปริมาณของปูนที่ใชขึ้นอยูกับความรุนแรงในความเปนกรดของดินการใชปูน
ควบคูไปกับการใชน้ําชะลางและควบคุมระดับน้ําใตดิน เปนวิธีการที่สมบูรณที่สุดและใช
ไดผลมา ในพื้นที่ซึ่งดินเปนกรดจัดรุนแรงและถูกปลอยทิ้งเปนเวลานาน โดยเริ่มจากหวาน
ปูนใหทั่วพื้นท่ี ใชปูน 1-2 ตันตอไร แลวไถกลบ จากนั้นใชน้ําชะลางความเปนกรดออกจาก
หนาดิน และควบคุมน้ําใตดินใหอยูเหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรตมากเพื่อปองกัน
ไมใหทําปฏิกิริยากับออกซิเจน เพราะจะทําดินกลายเปนกรดใชน้ําชะลางความเปนกรด 
ดินจะเปรี้ยวจัดในชวงดินแหงหรือในฤดูแหง การชะลางควรเริ่มในฤดูฝนเพื่อลดปริมาณ
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การใชน้ําชลประทาน การใชน้ําชะลางความเปนกรดตองกระทําตอเนื่องและตองหวังผลใน
ระยะยาว มิใชกระทําเพียง 1 หรือ 2 ครั้งเทานั้น วิธีนี้เปนวิธีที่งายที่สุด แตจําเปนตองมีน้ํา
มากพอที่จะใชชะลางดินควบคูไปกับการควบคุมระดับน้ําใตดิน ใหอยูเหนือชั้นดินเลนที่มี
สารประกอบไพไรตมาก เมื่อดินคลายความเปรี้ยวลงแลวจะมีคา pH เพิ่มขึ้น อีกทั้ง
สารละลายเหล็กและอลูมินัมที่เปนพิษในดินก็เจือจางลงจนทําใหดินสามารถใชทํา
การเกษตรได ถาหากใชปุยไนโตรเจนและฟอสเฟตชวย พืชก็จะสามารถเจริญเติบโตไดดี  
ประกอบกับการปรับสภาพพื้นท่ีเชน การปรับผิวหนาดิน โดยการทําใหผิวหนาดินลาดเอียง
เพื่อใหน้ําไหลออกไปสูคลองระบายน้ําไดหรือ ถาเปนการทํานาก็จัดตกแตงแปลงนาและคัน
นา ใหสามารถเก็บกักน้ําและสามารถระบายน้ําออกไดถาตองการ และการยกรองปลูกพืช
ซึ่งวิธีนี้ใชสําหรับพื้นที่ที่จะทําการปลูกพืชไร พืชผัก ไมผลหรือไมยืนตน แตวิธีนี้จําเปน
จะตองมีแหลงน้ําชลประทาน เพราะจะตองขังน้ําไวในรองเพื่อใชถายเทเปลี่ยนออกไปเมื่อ
น้ําในรองเปนกรดจัดในการขุดรองนี้เกษตรกรจะตองทราบวาในพื้นที่นั้นมีดินชั้นเลนซึ่ง
เปนดินที่มีสารประกอบไพไรตมากอยูลึกในระดับใด เพราะเมื่อขุดรองจะใหลึกเพียงระดับ
ดินเลนนั้น โดยทั่วไปจะลึกไมเกิน 100 เซนติเมตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558 ก) 

8.4.4 การอนุรักษดินดวยหญาแฝก 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการ

พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 ทรงตรัสวา“หญา
แฝกเปนหญาของไทยสามารถใชอนุรักษดินและน้ําไดดี ปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
ในขณะนั้นยังไมมีใครรูจักหญาแฝก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนพระองค
แรกที่ทําการทดลองเลี้ยงและปลูกหญาแฝกเปนจํานวน 1 ลานถุงแรกที่ดอยตุง หลาย
หนวยงานพยายามคนหาหญาแฝกตามสถานที่ตางๆ แตก็ลมเหลว จนตองเชิญ ดร.เต็ม 
สมิตินันท ปรมาจารยทางดานพฤกษศาสตร ทานก็ไปชวยหาหญาแฝกทั่วประเทศ ในที่สุด
ก็เจอหญาแฝกที่เพชรบุรี เปนหญาแฝกที่มีกอใหญมาก จากนั้นก็เริ่มรวบรวมหญาแฝก 
กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานแรกที่ทําการรวบรวมหญาแฝก โดยรวบรวมมาจากหลาย
จังหวัด ขณะนี้สามารถรวบรวมสายพันธุของหญาแฝกไดกวา 100 สายพันธุ ถาพบที่
สงขลาเรียกวาสายพันธุสงขลา พบที่กําแพงเพชรเรียกวาสายพันธุกําแพงเพชร พบที่อุดรก็
เรียกวาสายพันธุอุดร” จากการสํารวจพบวามีกระจายอยูทั่วประเทศ กรมพัฒนาที่ดินได
นําเอาหญาแฝกมาปองกันการชะลางพังทลายหนาดินตามลําคลอง อางเก็บน้ํา หญาแฝก
ชวยกรองทําใหน้ําใสท่ีมา :จากการบรรยาย ดร.วีระชัย ณ นคร 27 สิงหาคม 2553 ในการ
เสวนา "เกษตรยั่งยืน ฟนฟูภูมิปญญา พัฒนาสูสากล” ในงาน ทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร 
ครั้งที่ 6 และงานนิทรรศการปดทองหลังพระฯ) (สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน,. 
2558) 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงศึกษาศักยภาพของหญาแฝกซึ่งเปนวัชพืชที่มี
คุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน และอนุรักษความชุมชื้น
ใตดินไว เปนพืชพื้นบานที่คนไทยรูจักใชประโยชนในการมุงหลังคามาแตโบราณ แตไมมี
การใชประโยชนในดานอื่นอีกดังไดกลาวแลววา พระองคทรงมีพระราชดําริถึงหญาแฝก
เปนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2534 โดยใหหนวยงานตางๆทําการศึกษา 
ทดลอง และดําเนินการปลูกหญาแฝกเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อ
ปองกันปญหาการชะลางพังทลายของดิน และเพื่อประโยชนอื่นๆโดยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหศึกษาคนควาทดลองที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี เปนแหงแรกผลการศึกษาคนควาพบวารากของ
หญาแฝกสามารถหยั่งรากไดลึกถึง 1 เมตรในระยะเวลา 1 เดือน และลึกถึง 3 เมตรใน
เวลา 8 เดือน แนวหญาแฝกชวยลดการสูญเสียน้ําได 25-70 เปอรเซ็นต การใชใบหญาแฝก
มาใชคลุมดิน ชวยใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ไดแกการเพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุ
อาหารแกดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรียและสัตวในดิน ทําใหดินมีชีวิต เกิดความอุดมสมบูรณ 
เมื่อตัดใบหญาแฝกอายุ 4 เดือนมาใชคลุมดินจะสลายตัวใหธาตุอาหารแกดินเฉลี่ย
ไนโตรเจน 1.29 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 0.20 เปอรเซ็นต และโพแทสเซียม 1.3 เปอรเซ็นต 
(โดยน้ําหนักหญาแหง) หญาแฝกมีระบบรากที่แผกระจายดังกําแพงทําใหแถวหญาแฝก
ตองการพื้นที่เพื่อการเจริญเติบโตไมกวางนักชวยชะลอความเร็วของน้ําที่ไหลผานหนาดิน 
ชวยเก็บความชุมชื้นของดินไว ชวยปองกันการถูกกัดเซาะพังทลายของหนาดิน ดูดซับ
โลหะหนักในดินและสารเคมีที่เปนพิษปองกันไนเตรตไมใหปนเปอนลงสูแหลงน้ํา ใชเปน
กําแพงสีเขียวกันไฟปาลุกลาม เพราะแมในฤดูแลงหญาแฝกก็ยังเขียวชอุม นอกจากนี้ ยัง
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นไดใกลชิด โดยท่ีไมมีการแขงขันหรือรบกวนจากหญาแฝก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนับสนุนใหปลูกหญาแฝก ดังพระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ อาคารจักร
พันธเพ็ญศิริ วันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2540 ความตอนหนึ่งวา“...และหญาที่มีคุณ
อยางหญาแฝก ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงแกการอนุรักษดินและน้ํา เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผ
กระจายลงไปตรงๆ ทําใหอุมน้ําและยึดเหนี่ยวดินไดมั่นคงรักษาหนาดินไดดี...” 

ประโยชนของหญาแฝก 
หญาแฝกมีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญาทั้งหมด ดินที่แข็งมากก็ทําให

รวนซุยดวยหญาแฝก ภายใน 6-8 เดือน หญาแฝกจะหยั่งรากลึกชอนไชใหดินเกิดรูพรุนทํา
ใหดินใชประโยชนได และสามารถฟนฟูดินที่เสื่อมสภาพใหใชประโยชนไดภายใน 1-2 ป
ประโยชนของหญาแฝกมีดังนี้ 
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1) ปรับปรุงฟนฟูความสมบูรณของดิน  
2) ปองกันการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่เปดใหมลาดชันหรือในพื้นที่ที่มี

ความลาดชันมาก  
3) ชวยปองกันการสูญเสียหนาดินไดอยางมีประสิทธิภาพ ตะกอนดินที่ถูกน้ํา

กัดเซาะและพัดพามา โดย จะถูกกอหญาแฝกดักไวเมื่อเวลาผานไปหลายๆ ปจะกลายเปน
ขั้นบันไดดินตามธรรมชาติ 
4) ชวยลดความรุนแรงและความเร็วของน้ําไหลบาเมื่อน้ําไหลมาปะทะแนวกอแฝกแลวน้ํา
จะซึมลงสูดิน น้ําบางสวนจะไหลผานแนวกอแฝกอยางชาๆ 

5) ชวยเสริมความมั่นคงแข็งแรงตามแนวตลิ่ง ฝายกั้นน้ํา ทางระบายน้ํา คลอง
สงน้ําริมถนนสูง 

6) ใชเปนวัสดุคลุมดินรักษาความชุมชื้นและควบคุมวัชพืช 
7) สามารถนําไปทําเปนอาหารสัตวและปุยหมักไดเปนอยางดี  
8) สามารถนํารากหญาแฝกหอมมาสกัดเพื่อทําน้ําหอม และเครื่องหอม ไดแก

ใชอบเส้ือผา ทําสบูผสมกับสีผึ้ง และดินสอพอง  
9) สามารถนําไปทําเปนสินคา ประเภทผลิตภัณฑหัตถกรรม และ

เคร่ืองปนดินเผา  
10) นําใบใชทําตับหญามุงหลังคา ใชทําเครื่องประดับ เครื่องใช เชน กระเปา 

พัดไมแขวนเสือ สวนรากใชทําน้ํามันหอม สบู ยาสมุนไพรรักษาโรคบางชนิดเชน ราก
บดละเอียดผสมน้ําแกไข แกโรคเกี่ยวกับน้ําดี รากตมดื่มชวยละลายนิ่วในกระเพาะ
ปสสาวะ เปนตน  

11) เพื่อการฟนฟูสภาพดินในพื้นที่ที่เปนดินเกลือ มีการทดลองปลูกหญาแฝก
บนพื้นท่ีดินเค็มเพ่ือดูดเกลือ และปลูกดานขางของลําคลองที่เปนดินเกลือ พบวาหญาแฝก
สามารถเติบโตได 

"หญาแฝกเปนพืชที่ระบบรากลึก แผกระจายลงไปในดินตรง ๆ เปนแผงเหมือน
กําแพงชวยกรองตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี จึงควรนํามาศึกษาและทดลองปลูกใน
พื้นที่ของศูนยศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และพื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม
อยางกวางขวางโดยพิจารณาจากลักษณะของภูมิประเทศ คือ บนพื้นที่ภูเขา ใหปลูกหญา
แฝกตามแนวขวางความลาดชันและในรองน้ําของภูเขา เพื่อปองกันการพังทลายของหนา
ดินและชวยเก็บความชื้นของดินไวดวย บนพื้นที่ราบใหปลูกหญาแฝกรอบแปลงพืชไรให
ปลูกตามรองสลับกับพืชไรเพ่ือท่ีรากของหญาแฝกจะอุมน้ําไว ซึ่งจะชวยใหเกิดความชุมชื้น
ในดิน" พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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จากพระราชดําริเร่ืองหญาแฝกนําไปสูการประสานแรงใจ แรงกาย ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรณรงคปลูกหญาแฝก ตัวอยางเชนโครงการ
ปลูกหญาแฝกปลูกแผนดิน ของกรมทางหลวงโดยมีเปาหมายคือบริเวณเชิงลาดดินตัด
เหนือคันทางเชิงลาดดินถมคันทางที่สูงและพื้นที่ที่มีแนวโนมที่จะเกิดการชะลางพังทลาย
ของดิน เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินและการอนุรักษดิน จากพุทธศักราช 2536
เปนตนมา สามารถดําเนินการปลูกหญาแฝกไดมากกวา 150 เสนทาง จํานวนกลาที่ปลูก
มากกวา 10,000,000 ตน ชวยประหยัดงบประมาณดานการบํารุงรักษาไหลทางที่เคยใชป
ละนับ 100 ลานบาทนอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถดําเนินการปลูกหญาแฝกไดเอง 
เนื่องจากเปนพืชพื้นบาน การปลูกและการดูแลรักษาไมซับซอน จึงมีการปลูกกันอยาง
แพรหลายทําใหเกษตรกรมีดินท่ีอุดมสมบูรณตอการเพาะปลูกสามารถพึ่งตนเองได ดําเนิน
ชีวิตอยางมีความสุข ถือเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน (สํานักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดิน, 2558) 

พระราชดําริการปลูกหญาแฝกแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการนําธรรมชาติมา
ใชในการปองกันและแกปญหาอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติ รวมถึงความสนพระราชหฤทัยที่มี
ตอสิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่ถูกมองขามคุณคาไปไดนํามาใชประโยชนอยางมหาศาล สงผลยิ่งใหญ
ในวงกวางและในระยะยาวตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยรวม ชวย
พลิกฟนใหดินกลับคืนความอุดมสมบูรณขึ้นมาใหม 

8.4.5 การหมดิน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริในการ

ดูแลและรักษาดินอีกทางหนึ่ง นั่นคือ “การหมดิน” เพื่อใหดินมีความชุมชื้น จุลินทรีย
ทํางานไดดี อันจะสงผลใหดินบริเวณนั้นทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการ
ชะลางพังทลายของดินและพัฒนาทรัพยากรดินใหเกิดแรธาตุ ทั้งนี้การหมดินมีอยูดวยกัน
หลายวิธีการ เชน ใชฟางและเศษใบไมมาหมดินหรือวัสดุอื่นตามที่หาไดตามสภาพทั่วไป
ของพื้นที่การใชพรมใยปาลม (wee drop) ซึ่งทํามาจากปาลมที่ผานการรีดน้ํามันแลว เริ่ม
จากการนําทะลายปาลมมาตะกุยใหเปนเสนๆ กอนจะเอาไปอัดใหเปนแผนเปนผาหมดิน 
นอกจากประโยชนที่กลาวไปแลว การหมดินยังจะชวยคลุมหนาดินไมใหวัชพืชขึ้นรบกวน
ตนไมและพืชหลักอีกดวย 

 
 
 
 
 



224 
 การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา 

สรุป 
 

ดินและน้ํา เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอความคงอยูของสิ่งมีชีวิตทุก
ชนิด และความคงอยูของทรัพยากรอื่นๆ การอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําจึงมีความจําเปน
ตอความเปนอยูและความมั่นคงของประเทศชาติ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากดินนั้นให
ยาวนาน สามารถเพิ่มผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนพระราชกรณียกิจและแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง
ดินน้ํา และ ปาไม สะทอนถึงพระปรีชาญาณพระวิริยอุตสาหะ ที่ทรงศึกษาถึงปญหาตางๆ 
อยางถองแททรงแกไขปญหาดวยวิธีประหยัดแตมีประสิทธิภาพสูงใหผลประโยชนโดยตรง
ตอพื้นที่ กอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงแกราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้น ทําใหการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดํารินอกจากจะหมายถึงการอนุรักษ
แลว ยังหมายรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ
และตอเนื่อง จึงเปรียบเสมือนตราชั่งที่เสมอกันระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางเหมาะสมถูกตอง เพื่อให “คน” และ “ธรรมชาติ” สามารถดํารงอยูรวมกันอยาง
ยั่งยืนตลอดไป 
 
แบบฝกหัดทายบท 
 

1. จงอธิบายการจัดการปาไมยั่งยืนดวยการปลูกปาทดแทนบริเวณตนน้ําลําธาร
และการสรางความชุมชื้นใหกับปามาพอสังเขป 

2. จงอธิบายการสรางความชุมชื้นใหกับปามาพอสังเขป 
3. จงอธิบายการจัดการใหคนอยูรวมกับปาตามพระราชดํารมิาพอสังเขป 
4. จงอธิบายพระราชดําริปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยางมาอยางละเอียด 
5. พระราชดําริปลูกปาในใจคนหมายถึงอะไร จงอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ 
6. จงอธิบายพระราชดําริสรางฝายอนุรักษตนน้ํา มาพอสังเขป พรอมการใช

ประโยชน 
7. โครงการแกมลิง มีวัตถุประสงคการจัดตั้งโครงการเพื่ออะไร และใชแกปญหา

อะไร อธิบายอยางละเอียดพรอมยกตัวอยางประกอบ 
8. จงอธิบายหลักการ การบําบัดน้ําเสียดวยผักตบชวา มาอยางละเอียด พรอมการ

ใชประโยชน 
9. จงอธิบายหลักการโครงการฝนหลวง มาพอสังเขป 
10. ทฤษฎีแกลงดิน คืออะไร อธิบายอยางละเอียด ยกตัวอยางประกอบ พรอมการ

นําไปใชประโยชน 
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