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ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัในการผลิตทางดา้นการเกษตร ซ่ึง
เป็นอาชีพหลกัของคนไทย  การท่ีทรัพยากรดินส่วนใหญ่ของประเทศตกอยูใ่นภาวะเส่ือมโทรม ซ่ึง
เกิดข้ึนใน  3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การชะลา้งพงัทลายของดิน   2) ความเส่ือมโทรมทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพของดินอนัเน่ืองมาจากกระบวนการเกิดดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดินมาเป็นเวลานาน   
และ 3) พื้นท่ีแปรสภาพจากพิบติัภยัธรรมชาติ ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรระดบัรากแกว้ จนเกิดเป็นสภาพความยากจนซ ้ าซาก ดงันั้น การขจดัปัญหาความยากจนจึง
มีความจ าเป็นตอ้งรู้ถึงสถานะภาพของทรัพยากรของพื้นท่ี เพื่อจะไดมี้การบริหารและพฒันาการใช้
ท่ีดินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การประเมินพื้นท่ีเส่ือมโทรมของประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองในการ
วิเคราะห์เชิงพื้นท่ี 3 กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดความเส่ือมโทรม เพื่อก าหนดค่าดัชนีความเส่ือม
โทรมของที่ดิน  ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ปัจจัยภายใน เป็นลกัษณะและสมบติัของตวัดินเอง ไดแ้ก่ พื้น
ท่ีดินมีปัญหาทางการเกษตร พื้นท่ีดินดาน และความสามารถของท่ีดินในการผลิตทางการเกษตร   
2) ปัจจัยสนับสนุน   ได้แก่ การชะล้างพงัทลายดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และความหนาแน่น
ประชากร และ 3) ปัจจัยเฉพาะพืน้ท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ซ ้ าซาก พื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมซ ้ าซาก 
และพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม   โดยจดัแบ่งสถานภาพชั้นความรุนแรงความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ พืน้ท่ีเส่ือมโทรมระดับดุลธรรมชาติ  ระดับเฝ้าระวัง  ระดับรุนแรง  และ
ระดับวิกฤติ 

ผลการประเมินค่าดชันีความเส่ือมโทรมของท่ีดิน ตามค่าคะแนนรวมของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเกิดความเส่ือมโทรม สามารถจ าแนกพื้นท่ีเส่ือมโทรมของประเทศไทยไดด้งัน้ี คือ 1) พืน้ที่เส่ือม
โทรมระดับดุลธรรมชาติ มีเน้ือท่ี 151,353,757 ไร่ หรือร้อยละ 47.29 ของพื้นท่ีประเทศ   ในสภาพ
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัน้อยกวา่ 35  เปอร์เซ็นต ์จดัเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการท าการเกษตรและให้
ผลตอบแทนอย่างคุม้ค่า แต่ควรใช้ท่ีดินเพื่อการผลิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้เกิด
ความย ัง่ยืน ส่วนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ หรือเป็นพื้นท่ีป่า ควรรักษาไวเ้ป็น
พื้นท่ีตน้น ้ า    2) พืน้ที่เส่ือมโทรมระดับเฝ้าระวัง มีเน้ือท่ี 132,710,526 ไร่ หรือร้อยละ 41.47 ของ
พื้นท่ีประเทศ   ในสภาพพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ
พฒันาการใช้ท่ีดินรูปแบบต่าง ๆ ในการผลิตเพื่อการแข่งขนัโดยจะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
คุม้ค่าต่อการลงทุน แต่เม่ือใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานโดยขาดการฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุง อาจท าให้ระบบนิเวศถูกท าลาย สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิดปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้มไดใ้นอนาคต แต่ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์หรือเป็นพื้นท่ีป่า

(ก-1) 



จะตอ้งมีมาตรการป้องกนัและฟ้ืนฟูให้กลบัคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยเร็ว    3) พืน้ที่เส่ือมโทรม
ระดับรุนแรง มีเน้ือท่ี 35,793,455 ไร่ หรือร้อยละ 11.18 ของพื้นท่ีประเทศ   จดัเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินไดเ้ฉพาะอย่าง และตอ้งมีมาตรการควบคุมการใช้ท่ีดินเป็นพิเศษ ซ่ึงอาจจะให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน และส่งผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม จึงควรสงวน
รักษาพื้นท่ีไวใ้นกิจกรรมเพื่อการปลูกป่า และ 4) พืน้ที่เส่ือมโทรมระดับวิกฤติ มีเน้ือท่ี  183,542 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.06 ของพื้นท่ีประเทศ   พื้นท่ีบริเวณน้ีจดัว่าเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมต่อการน ามาใช้
ประโยชน์ เพราะส่งผลกระทบท่ีรุนแรงทั้งดา้นสภาพแวดลอ้ม ชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าว ควรปล่อยพื้นท่ีทิ้งไวเ้พื่อการฟ้ืนคืนสภาพตามธรรมชาติ 

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของพื้นท่ีเส่ือมโทรมในระดบัเขต 25 ลุ่มน ้ าหลกั พบวา่ ลุ่มน ้ าท่ีมี
พื้นท่ีเส่ือมโทรมระดบัวกิฤติ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ลุ่มน ้าป่าสัก มีเน้ือท่ี 47,625 ไร่    2) ลุ่มน ้ าโขง มี
เน้ือท่ี  40,642 ไร่  และ 3) ลุ่มน ้ าน่าน มีเน้ือท่ี 39,181 ไร่   โดยปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการเกิดความ
เส่ือมโทรมของท่ีดิน ไดแ้ก่  ดินมีปัญหาทางการเกษตร รองลงมาเป็นปัญหาการชะลา้งพงัทลายดิน
และเป็นพื้นท่ีดินดาน ตามล าดบั     ส าหรับพื้นท่ีเส่ือมโทรมระดบัรุนแรง  พบว่า  ลุ่มน ้ าท่ีมีพื้นท่ี
เส่ือมโทรมระดบัรุนแรง 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ลุ่มน ้ าน่าน มีเน้ือท่ี 7,546,227 ไร่   2) ลุ่มน ้ าแม่กลอง 
มีเน้ือท่ี 5,290,977 ไร่ และ 3) ลุ่มน ้ าโขง มีเน้ือท่ี 3,299,769 ไร่ โดยปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการเกิด
ความเส่ือมโทรมของท่ีดิน ได้แก่ ดินมีปัญหาทางการเกษตร รองลงมาเป็นปัญหาการชะล้าง
พงัทลายดิน และปัญหาจากประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือความสามารถของท่ีดินในการผลิต
ทางการเกษตร ตามล าดบั 

จะเห็นไดว้่า พื้นท่ีลุ่มน ้ าโขง และลุ่มน ้ าน่าน มีพื้นท่ีเส่ือมโทรมทั้ง 2 ระดบั คิดเป็นพื้นท่ี
จ านวนมาก   ดงันั้น  ลุ่มน ้ าดงักล่าวจึงควรไดรั้บความส าคญัเป็นล าดบัแรกของการคดัเลือกพื้นท่ี
เพื่อด าเนินการพฒันาพื้นท่ีโดยเฉพาะทางดา้นการเกษตรกรรม    โดยการบูรณาการกิจกรรมของ
กรมพฒันาท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางดา้นการปรับปรุงบ ารุงดิน การจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าทั้ง
วิธีกลและวิธีพืช การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและสังคม 
และการพฒันากิจกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการของ
กิจกรรมในฐานะของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder) ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟู
พื้นท่ีเส่ือมโทรม การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียงในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจุบนั และสืบทอด
มรดกทางภูมิปัญญาการเกษตรกรรมของคนไทยท่ีมีมายาวนานไดอ้ยา่งภาคภูมิใจต่อไป 
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