
ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรดิน 

 การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก ทําใหมีการขยายตัวของการใชทรัพยากรดินเพื่อ
การผลิตอาหารอยางรวดเร็ว สงผลใหทรัพยากรดินเกิดความเสื่อมโทรม ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินยังเปนกุญแจสําคัญในการชี้วัดส่ิงแวดลอมโลก สถานการณความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินโลก จากการประเมินของ WRI/UNEP/UNDP/World Bank, 1996  พบวาทั่วโลกมี
พื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 1.9 พันลานเฮคแตร โดยอยูในทวีปเอเชีย – แปซิฟกถึง 
850 ลานเฮคแตร ซ่ึงคิดเปนรอยละ 24 ของพื้นที่ทั้งภูมิภาค (รูปที่ 1) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปท่ี 1 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดนิของโลก 

 สําหรับประเทศไทย การเปลี่ยนระบบเกษตรจากระบบยังชีพ(subsistence agriculture) 
เปนระบบเพื่อขาย (commercial agriculture)  ตลอดจนการใชประโยชนจากทรัพยากรดินที่ไม
เหมาะสม เปนเหตุใหทรัพยากรดินเกิดความเสื่อมโทรม ซ่ึงดินเสื่อมโทรม หมายถึง ดินที่อยูใน
สภาพที่ไมเอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากคุณสมบัติตาง ๆ ของดินไมเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของพืช เชนสมบัติทางเคมีของดินมีสภาพเปนกรดจัด เค็มจัด ทางดานกายภาพของ 
ดินสูญเสียโครงสรางทําใหเกิดการอัดตัวแนน ขาดความโปรงพรุน และดินอยูในสภาวะไมสมดุล 
อยางไรก็ตาม หลายหนวยงานไดใหคํานิยามของ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินทั้งในแงของ
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land Degradation) และความเสื่อมโทรมของดิน (Soil Degradation) ไว
หลายนิยาม ดังตอไปนี้ 



 ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน (Land Degradation) 
 ความเสื่อมโทรมของที่ดิน เปนกระบวนการซึ่งมีผลทําใหศักยภาพในการผลิตของดินลดลง 
(FAO, 1979) 
 ความเสื่อมโทรมของที่ดิน คือ การสูญเสียความเปนประโยชน หรือศักยภาพของความเปน
ประโยชน หรือการสูญเสีย หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐาน และส่ิงมีชีวิตที่ไมอาจจะทดแทน
ได (Barrow, 1991) 
 ความเสื่อมโทรมของที่ดิน หมายถึง การลดลงของศักยภาพของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจาก
กระบวนการหนึ่งหรือหลายๆ กระบวนการประกอบกันที่สงผลตอที่ดิน (UNEP, 1992) 
 ความเสื่อมโทรมของที่ดิน เปนการลดลงหรือสูญเสียประโยชนทางชีวภาพและทาง
เศรษฐกิจ และการสูญเสียความซับซอนของระบบนิเวศ ซ่ึงรวมถึงดิน พันธุพืชและสัตวประจํา
ทองถ่ิน และกระบวนการทางนิเวศวิทยา กระบวนการทางชีวเคมีวิทยา กระบวนการทางอุทกวิทยา 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ ที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ และกิจกรรมของมนุษย 
(UNCCD, 1994) 
 ความเสื่อมโทรมของดิน (Soil Degradation) 
 ความเสื่อมโทรมของดิน เปนกระบวนการที่กลาวถึงปรากฏการณที่มนุษยชักนําให
ประสิทธิภาพของดินตอการรองรับแบบการดําเนินชีวิตของมนุษยทั้งในปจจุบัน และอนาคตลดลง 
(Oldeman et al., 1991) 
 ความเสื่อมโทรมของดิน คือ การที่ดินสูญเสียหนาที่ในการทํางานอยางหนึ่งหรือมากกวา
หรืออีกความหมายหนึ่งเปนความเสื่อมโทรมของคุณภาพดิน โดยคุณภาพของดินอาจจะประเมินได
ในรูปของศักยภาพในการทําหนาที่ของดินตางๆ (Blum, 1998) 
 ความเสื่อมโทรมของดิน เปนการสูญเสียคุณภาพหรือความสามารถในการผลิตของดินอัน
เปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษย เชื่อกันวาการเสื่อมโทรมจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของธาตุ
อาหารในดิน การสูญเสียอินทรียวัตถุ โครงสรางดินสูญเสียไป และเกิดความเปนพิษอันเนื่องมาจาก
การสะสมของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือวัตถุที่มาจากมนุษย ผลของดินเสื่อมจะรวมถึงการ
สูญเสียความสามารถในการผลิตทางการเกษตร ผลกระทบที่เสียหายตอเสถียรภาพทางสิ่งแวดลอม 
และทางเศรษฐกิจ และยังเปนการเพิ่มการบุกรุกปาและการใชประโยชนที่ดินอยางไมเหมาะสม 
(Science and Technology Encyclopedia, 2006) 
 จากนิยามความเสื่อมโทรมของดินและที่ดินที่กลาวขางตน สามารถสรุปไดวาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรดิน คือ การลดลงของศักยภาพของทรัพยากรดินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทาง
ธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย ซ่ึงสงผลใหกระทบตอการใชประโยชนที่ดินของมนุษยใหลดลง
ทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ 
  



 อะไรคือสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรม 
 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเกิดจากหลายสาเหตุ ซ่ึงเปนผลมาจากกิจกรรมของ
มนุษยเปนหลัก จากรูปขางลางแสดงใหเห็นไดวาทั่วโลกกําลังเผชิญกับสถานการณความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรดิน โดยแตละภูมิภาคก็จะมีสาเหตุที่แตกตางกันออกไป สําหรับในเอเชีย 40 % 
มาจากปญหาการตัดไมทําลายปา 27% จากกิจกรรมทางการเกษตร 26 % จากการปลอยใหสัตวแทะ
เล็มพืชพรรณที่ปกคลุมหนาดินมากเกินไป 6% การนําไมเชื้อเพลิงมาใชประโยชนมากเกินไป 
 

 
รูปที่ 2 สาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดนิในแตละภูมภิาค 

ที่มา http://www.globalchange.umich.edu 

 สําหรับประเทศไทย ปจจุบันทรัพยากรดินมีความเสื่อมโทรมในระดับที่สูงขึ้น โดย

สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมอาจจําแนกดังนี้ คือ  
 1) สาเหตุจากการใชประโยชนที่ดินติดตอกันเปนเวลานานโดยไมถูกตองตามหลักการ
อนุรักษดินและน้ํา รวมถึงขาดการปรับปรุงบํารุงดิน จึงทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ความ
อุดมสมบูรณลดลง การสูญเสียโครงสรางของดินทําใหเกิดการอัดแนน    และยังนําไปสูปญหาการ
ทิ้งรางที่ดิน  
 2) สาเหตุจากการเสื่อมโทรมโดยสมบัติของดินเอง ซ่ึงครอบคลุมถึงความเสื่อมโทรม
ของดินทางดานกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพ 
 3) สาเหตุจากพิบัติภัยธรรมชาติซ่ึงอาจจะไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา   ไดแก   การเกิดภัย
แลง   อุทกภัย   ดินถลม   แผนดินไหว   ไฟปา   หรือพายุตางๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกพื้นที่ที่



ประสบภัย   ซ่ึงบางพื้นที่สามารถฟนฟูใหกลับมาใชประโยชนไดอีกครั้ง   บางพื้นที่อาจตองใช
เวลานาน   หรือบางที่อาจเกิดความเสียหายที่รุนแรงมากจนยากแกการฟนฟู  
 สุชาติ และดวงใจ, 2550 ไดทําการประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินของ
ประเทศไทย พบวาปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เสื่อมโทรม โดยจําแนกตามสถานภาพชั้นความเสื่อม
โทรม คือ พื้นที่เสื่อมโทรมระดับดุลธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 47.27 ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่เสื่อม
โทรมระดับเฝาระวัง คิดเปนรอยละ 41.47 ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่เส่ือมโทรมระดับรุนแรง คิดเปน 
รอยละ 11.18 ของพื้นที่ประเทศ และพ้ืนที่เสื่อมโทรมระดับวิกฤติ คิดเปนรอยละ 0.06 ของพื้นที่
ประเทศ 
  
 การประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน (LADA  PROJECT,2005) 
 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดคิดคนวิธีการประเมินความ
เสื่อมโทรมของดิน อยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทําโปรแกรม LADA (Regional Land 
Degradation Assessment in Drylands (LADA) เพื่อใชในการวิเคราะหประเมินความเสื่อมโทรม
ของดินในพื้นที่แหงแลง   
 โดย FAO ไดจัดทําคูมือ ซ่ึงมีวิธีการและชุดเครื่องมือ สําหรับประเมินความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรดินในระดับทองถ่ิน ซ่ึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางดาน กายภาพ เคมี ชีวภาพ และ/หรือความสามารถในการกักเก็บน้ําของดิน การ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงจากกระบวนการกรอนดินแบบแผน ร้ิว และรองธารของน้ํา และ
การชะลางและการทับถมดินจากลม ทําใหเกิดการสูญเสียดิน แตยังมีการเปลี่ยนแปลงของดินจากบาง
กระบวนการที่ไมสามารถเห็นไดโดยตรง เชน ความอุดมสมบูรณ หรือ ธาตุอาหาร ที่กําลังแพรกระจาย
ไปทั่ว ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดเปนสาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
 ตัวช้ีวัดความเสื่อมโทรมของดินสามารถระบุไดจากกระบวนการเกิดความเสื่อมของดิน 
ดังนี้ 
 1. ความเสื่อมโทรมของดินทางชีวภาพ คือ การลดลงของอินทรียวัตถุและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในดินซึ่งกระทบตอการทําหนาที่ของดิน รวมถึงการถูกรบกวนจากคนและสัตว 
 2. ความเสื่อมโทรมของดินทางเคมี คือ ความอุดมสมบูรณของดินลดลง การขาดความ
สมดุลของธาตุอาหาร ดินเกิดสภาพกรด ดาง และดินเค็ม 
 3. ความเสื่อมโทรมของดินทางกายภาพ คือ การเกิดแผนแข็งหนาดิน และการอัดตัวของดิน 
จากการตกกระทบของเม็ดฝน การเหยียบย่ําจากสัตว หรือเครื่องจักร การสูญเสียโครงสรางของหนา
ดินและอินทรียวัตถุจํานวนมาก หรือจากการไถที่ไมเหมาะสม 
 4. ความเสื่อมโทรมของดินจากความสามารถในการกักเก็บน้ําลดลง คือ ความสามารถใน
การเก็บกักความชื้นในดินไดนอยลง 



 5. ความเสื่อมโทรมของดินจากการชะลางและการสูญเสียดินจากน้ําและลม คือ การกรอน
ดินแบบแผน ร้ิว และรองธาร และการทับถมของตะกอนจากธารน้ํา  
 

แนวทางในการการแกไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
 เนื่องจากพื้นที่เส่ือมโทรมของประเทศไทยในแตละภาคจะมีลักษณะปญหาแตกตางกันไป 
สําหรับแนวทางในการแกไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินนั้นควรพิจารณาแนวทางแกไข
เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการใชประโยชนที่ดินและดินปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ ดังนี้ 
 1. แนวทางการแกไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินดานการใชประโยชนที่ดิน ควรมี
การกําหนดเขตควบคุมและสงวนเพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ กําหนดเขตพื้นที่เพื่อทําระบบ
อนุรักษดินและน้ํา ปลูกพืชใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน เผยแพรแนวทางการจัดการทรัพยากร
ดินที่เหมาะสมและถายทอดใหกับเกษตรกรนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 2. แนวทางการแกไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินดานคุณสมบัติของดิน  คือ 
ปรับปรุงบํารุงดินทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช โดย
การใสปุยอินทรียรวมกับใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดิน ควบคุมการใชสารเคมีที่มีผลตกคางและสะสมในดิน เลือกชนิดพืชที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปลูกพืชคลุมดินหรือใชวัสดุคลุมดินรวมกับการจัดระบบการใหน้ํา – 
ระบายน้ํา 
 
 
เอกสารอางอิง 
สุชาติ และดวงใจ, 2550. การประยุกตใชแบบจําลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
 ในประเทศไทย. สํานักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน 

Land degradation   แหลงที่มา http://www.globalchange.umich.edu.  

http://www.globalchange.umich.edu/

