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ปัญหาความเส่ือมโทรมของ
ดินและท่ีดินต่อการท า
การเกษตร และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความเส่ือม
โทรมของดินในประเทศไทย

ดร. สถาพร ใจอารีย์
รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ
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“ทรพัยากรดินมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์พืช สตัว ์ส่ิงมีชีวิต 
รวมถึงเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม

หากขาดการจดัการท่ีดีจะก่อให้เกิดสภาวะดินเส่ือมโทรม 
ส่งผลต่อความสามารถในการผลิตของดินลดลง”
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ทรัพยากรดินและที่ดิน
ทรัพยากรดินมีความส าคัญต่อการด ารงชวีิตของมนุษย์  พืช สัตว์  ส่ิงมีชีวิต 
รวมถึงเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม หากขาด
การจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดสภาวะดินเส่ือมโทรม ส่งผลต่อความสามารถในการผลิต
ของดินลดลงที่กระทบต่อระบบการผลิต 

ood Security

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
limate Change

ความมั่นคงทางอาหารF
C&



…ต้นเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของผู้คน สร้างแรงกดดันให้ส่ิงมีชีวิตสูญ
พันธุ์ มากขึ้น ทวีความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงมีส่วนให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นและ
สร้างปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์  ปัญหานั้นคือ 

ความเสื่อมโทรมของดิน
ตัวชี้วัด
ความเสือ่ม

โทรม

(46.94%)

78,17ล้านไร่
(24.38

%)

ล้านไร่ 150.54

ความอุดม
สมบูรณ์ดินต่่า ดินปัญหา

60 ล้านไร่
(18.72%)

ชะล้างพังทลาย
ของดิน

กายภาพ
ดิน

น้่า
ในดิน

ชีวภาพ
ดิน

สูญเสีย
ดิน

ประเมินและติดตามสถานภาพดิน

เคมีดิน



ทรัพยากรดิน
SOIL RESOURCES

ล้านไร่ 320.7

47%

16%
2%

32%

1%
2%

อุดมสมบูรณ์ ต่ า

อุดมสมบูรณ์ ปานกลาง

อุดมสมบูรณ์ สูง

พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน

เบ็ดเตล็ด

น้ า

ความอุดมสมบูรณ์ดินต่่า

มากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (78.94 ล้านไร)่

รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้

ล้านไร่ 150.54 (46.94%)

0.11%

1.31% 1.69%

3.7%

11.91%

18.72%

46.15%

30.18%

1.71%
3.05%

ดินที่มีปัญหา

ดินที่ไม่มีปัญหา

พื้นที่ลาดชันเชิงซอ้น

พื้นที่น้ า

เบ็ดเตล็ด

ดินที่มีข้อจ่ากัดทางการเกษตร
18.72% (60 ล้านไร่)

345,444 4,200,111     5,423,641      11,863,617    38,192,449

ดินอินทรีย์     ดินเค็ม      ดินเปรี้ยวจัด  ดินทรายจัด    ดินตื้น     
กรมพัฒนาที่ดิน, 2561



การชะล้างพังทลายของดิน
ประเทศไทยพื้นที่ที่มีการสูญเสียดิน

เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้
(> 2 ตันต่อไร่ต่อป)ี

“

”
78,17ล้านไร่

(24.38%)

มูลค่าการสูญเสียดินในประเทศไทย 

ภาคเหนือ
4,435.97 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
1,267.69 

ภาคกลาง
100.34 

ภาคตะวนัตก
459.77 

ภาคตะวนัออก
318.16 

ภาคใต้
1,750.39 

หน่วยมูลค่า : ล้านบาท

มูลค่าการสูญเสียธาตุอาหาร

2563



พื้นที่ปลูกมันส่าปะหลัง (ไร่)

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม 

3,361,291 9,043,576 1,749,264 1,495,497 29 15,649,657 

เบ็ดเตล็ด 8.98 ล้านไร่

แหล่งน้่า 9.82 ล้านไร่







การประเมิน
สถานการณ์ ทรัพยากรดิน

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ความมั่นคงทางอาหาร

เพื่อ การบริหารจัดการพื้นที่

GOALS



การใช้ต่อยอด Agri-Map สู่การปฏิบัติในพื้นที่ 

▪ พื้นที่เหมาะสมมาก (S1) และ พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) 
ส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต

▪ พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และ พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
ส่งเสริม สนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาผลิตสินค้าที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 
และความต้องการของตลาด



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ไม่เหมาะสม 

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ในการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของ

โครงการการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map)
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ปรับโครงสร้างพื้นฐานใหเ้หมาะสม
และสร้างแหล่งเก็บกักน้่า

15



การวิเคราะหเ์ชิงระบบ
เพ่ือก าหนดกลยทุธก์ารใช้ท่ีดิน
อย่างยัง่ยืน
โครงการบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ท่ีดิน
และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.ปิยะ ดวงพตัรา
อดตีหวัหน้าภาควชิาปฐพวีทิยา คณะเกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และประธานกรรมการ 
คณะกรรมการมาตรฐานปุ๋ ยของ สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม
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แนวคิดด้านความยัง่ยืนและวิธีการวิเคราะหท่ี์ส าคญั
(Sustainability Concept and the 3 Pivotal -Analytic Approaches)

N E

S

N = Natural Environment
E = Economics
S = Social Science

แนวคิดด้านความยัง่ยืนบนพืน้ฐานของความเสมอภาค (Equitable-based Sustainability)

ความย่ังยนือย่างแทจ้ริง (True/Real Sustainability)

ความยั่งยนืทีไ่ม่แทจ้ริงหรือไม่สมบรูณ ์(Untrue/Incomplete Sustainability)

ความไม่ย่ังยนื(Unsustainability) เพราะเป็นวิชาการเฉพาะทาง(Mono-discipline) 

1. การใช้ปัญหาเป็นตวัน า

(Problem – oriented Approach)

2. สหวิทยาการ
(Interdisciplinary Approach)

3. การมีส่วนร่วม
(Participatory Approach)

N, E, S

Inter -connection
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The Overall Perspectives of the Related-Problematic Factors 
that Entail Low Productivity of Soil Under Cassava in Thailand                P.DUANGPATRA(2022) 

Soil resource

LOW SOIL 
PRODUCTIVITY

A B C D

A = Focal problem : Low soil productivity (LSP)

B = Four main factors that entail LSP

C = Properties/processes/practices that entail LSP

D = Pertinent causes that entail LSP

Abbreviations

BF = Buffering capacity

CEC = Cation exchange capacity

WIR = Water infiltration rate

L = Leaching

SA = Soil aeration

SC = Soil compaction

SSC = Soil surface  crust

SE = Soil erosion

SP = Soil pan

WD = Water drainage

WHC = Water holding capacity

WR = Water runoff

18



The inter-relationship between causes and effects that entail the 3 pivotal bio-physical
stresses that eventually resulting in low productivity of upland soil for cassava production

(Mineral stress, Water stress, Erosion hazard)          P.Duangpatra(2022)

Abbreviations : CEC = Cation exchange capacity ; IRW = Infiltration rate of water ; SC = Soil compaction ; SSC = Soil surface crust  ;  
WD = Water drainage ; WHC = Water holding capacity ; WR = Water runoff ; O.M =Organic  matter content in soil

Remark : To mitigate the above adverse situations, convert all of the negative words or phrases into the opposite-positive meaning or  in 
other words the countermeasures 

A. Topographic landform B. Soil characteristics 

C. Cultural practices D. Climatic conditions E. Cassava phenology/variety

Coarse 
texture soil

1
Mineral Stress

2
Water Stress

3
Erosion Hazard

Low-activity 
clays

Low 
WHC

High
SC

Poor 
WD

Extreme  
pH

Low 
IRW

Low 
CEC

Low 
OM

Flat  land 
Slope or undulating land

Occurrence 
of  SSC

WR

LeachingHard pan

Temporary water  
table or ponding

Ferrolysis

Podzolization
process

No or 
inappropriate use 

of fertilizers

on

Improper land 
preparation

Improper cropping 
system and planting 

method

No soil and water 
conservation measures

Improper post-
harvest practices

Poor rainfall 
distribution

Long 
harvesting 
time and 

early growth 
period

Short 
fallow 
period

High nutrient 
requirements 
for high crop 

yield

Use of 
drought 
sensitive 
cultivars
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Unsustainable Land Use for Cassava Production

Farmers’ poor livelihood

Farmers’ low income
Effects

Causes
Focal –Common Problem

Low soil productivity/ 
Low crop yield

Mineral 
stress

1

2

Water 
stress 

3 4

Erosion 
hazard 

Biotic
stress

5

Low 
fert. 

use eff. 
(FUE)

6

Low 
water 

use eff. 
(WUE)

No or 
improper 

practices for 
soil and 
water 

conservation

Weed 
infestation,

incidences of 
diseases  and 
insect pests

No or 
Improper 

fert. 
usage

Poor soil-
related 

properties

No or inappropriate 
countermeasures 

7 8

9

10 11

12

High cost 
of inputs

13

Low price of 
the produce 

(fresh 
tuber)

Farmer’s 
dependent 

farming 
(contracted, 

etc.)

16

High cost 
of 

fertilizer, 
labor,
etc.

14

15

High cost of 
machinery 
and  non-
household 

labor 
employed 

18

Lack of fund 
or financial 
credit and 

support etc.

Limited 
household 

labor 
force

19
Farmers’ 
lacking of 

proper 
farming 

knowledge

20
Lack or 
weak 
communal 
strength or 
local agro-
co-
operatives 
activity

21

Ineffective 
GO’s 

technical 
knowledge 

transfer

22

23

Poor role of  local 
GO’s 

decentralized 
empowerment 

and management. 
(TAO, etc.)

Note
1-12    :  Bio-physical constraints
13-16 :  Economical constraints
17-23 :  Social –based constraints
• The underlined words inside each block beneath the focal-common problem are 

crucial causes (or problems) encountered
• TAO : Sub-district Administrative Organization

17
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Some of The Crucial Alleviating Strategies that Help Entail ‘’Farmers’ High Income’’ 
its Consequent Enhancement on Farmers’ well-being Livelihood 
and Thereby the ‘’Sustainable Land Use for Cassava Production’’

Sustainable land use for cassava 
production

Farmer’s well-being livelihood 

Farmer’s high / acceptable income Pivotal-Immediate Objective

Development Objective

High soil 
productivity and 
high crop yield

No or lesser 
mineral stress

No or lesser 
water stress

No or lesser 
erosion hazard

Low or justified 
cost of inputs

High communal 
strength or local 

agro-co-
operatives 

activity

Farmer’s proper 
farming 

knowledge

1st 
Strategy 2nd 3rd

4th

The 3 bio-physical strategies that must be 
achieve in order to increase soil productivity 

and high crop yield

The economical-
based strategy to 
reduce the cost of 

inputs

5th 6th

The social-based 
strategies to increase 
farmer’s farming 
knowledge,
bargaining power and
collaboration 21



บทบาทและนโยบาย
บริษทั ไทยวา ท่ีมีต่อเกษตรยัง่ยืน 
และความสมดลุของโลกเกษตร
ยคุใหม่

คณุ โฮ เรน ฮวา
ซอีโีอ บรษิทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน)
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• One of the largest Starch and Starch-related Food Companies in Asia

• Diversified global portfolio with 15 operations in Thailand, Vietnam, 

Cambodia, China, and Indonesia, and export to over 30 countries 

around the world. 80% of revenue derived outside Thailand. 

• Top performer in SET and amongst ASEAN-listed value plays over 2020 –

2021 with demonstrated improvement in EBITDA and cash flow 

generation.

• World-Class Management Team/Board with long-term shareholder 

interest aligned.

Our Locations

Excellent CG score by IOD

Participate in UN 
Global Compact

List in the THSI 
for the 3rd 

consecutive 
year

Participate in 
Thaipat Institute

Member of 
CAC

Thai Wah At-A-Glance

Export-led Growth From Farm to Shelf Today we cover 15 operations in APAC

23



$1T SEA’s Green 

Economy 

Reposition Thai Wah 
as the SEA Agri Food 

platform company 

with multiple growth 
engines

Farm Tech and 

Innovation
Healthy, 

delicious, RTE 

Food (TH and 

Vietnam Food)

B2B Food 

Solutions and 

Ingredients

Specialty-focused 

innovation on 

bioplastics, 

sustainable 

packaging for 

circular economy

Thai Wah Ventures 

as a catalyst for 

new innovation 

and ecosystem 

partnerships

Roadmap to 2030 to reposition for $1T SEA’s Green 
Economy

1 2 3 4 5

24



Driving SEA’s Net Zero journey through Agri-food system 

transformation

Bain & Company outlines the 
opportunities in green economy for 

Southeast Asia in 2030 to be ~$1 trillion, 
out of which sustainable agriculture 
and food system contributes >$200 
billion in value

Empower smallholder farmers with 

sustainable practices and 
innovation, developing SEA as a 
global center for ag-tech with key 
transformational pathways in terms 

of human, tech and financial 
capital
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Home of >650 million people and 20% 
of the world’s plants and land animals 
of land & water

Encompasses one of the world’s 
major biodiversity with high levels of 
richness of species and endemism

Major output from Agricultural sectors 

with >100 million smallholder farmers 
contributing to almost 5,000 species 
of economically important food 
crops including Cassava

Leveraging SEA’s strengths; farm land and biodiversity to 

‘feed’ the world 
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Farmer Factory Family
Food & 

Finished Goods

Build sustainable supply chain 
and elevate the quality of life 
of farmer members

Work safety, and efficient use 
of resources by moving 
towards 50% renewable 
energy by 2025

Associate’s occupational 
health and quality of life and 
development of human 
resources

Innovation and development 
of products and services to 
enhance the quality of 
finished goods

FARMER DEVELOPMENT AND 
REGENERATIVE AGRICULTURE

GREEN FACTORY AND 
COMMUNITY

FAMILY AND WORK LIFE 
BALANCE

ORGANIC, HEALTHY AND 
GOOD FOR ENVIRONMENT 

PRODUCTS

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
Promote anti-corruption towards sustainable corporate governance

Mission to create Sustainability and Innovation from 
‘Farm to Shelf’ 
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Relentlessly Reimaging 

the future…

…Amplify deep APAC 

value chain and end to end 

capabilities…

together we can create 

solutions that are good 

for People and Planet
28



เครื่องมือและนวตักรรมฟ้ืนฟู
ความอดุมสมบรูณ์ของดิน

ดร. นฤมล ศรีสมุะ
ทีป่รกึษา Biofuels and Biocatalysts Research Center 
ภาควชิาพฤกษศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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ฟ้ืนฟดิูนด้วยอินทรียวตัถ ุ
และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ
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คืนความสมดลุสู่ธรรมชาติ
ด้วยนวตักรรมท่ีมาจาก
ธรรมชาติ 

คณุธนะชาติ เหล่าศิริพงศ์
คณะกรรมการสมาคมพลาสตกิชวีภาพแหง่ประเทศไทย
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Circular Agricultural Economy
In nutshell

“take-make-waste” approach

• minimizing the amount of external inputs for  
agricultural production, 

• closing nutrient loops and reducing negative 

impacts to the  environment by eliminating 
discharges (i.e. wastewater) and surface runoff.  

Opportunities;

• Water reuse

• Recycling of irrigation water

• Precision agriculture

• Biofertilizer

• Bioenergy from Biomass

Remark: https://www.fao.org/land-water/overview/covid19/circular/fr/
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Future Agricultural for Thailand 
Organic farming and Food safety

Challenge for small holding farmers

How to help small farmers to achieve these tasks sustainably?
38



Mulch Film

Potato, 

Cassava

Pumpkin

Melon

Zucchini

Pineapple
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Green products for Agriculture:

Compostable pot 

for decoration plant

Compostable mulch film
Compostable 

plant holder

Compostable 

nursery pot

Seeding tray

Root trainer
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Circular Agricultural Economy

Topic Indicator Corresponding 
SDGs

Environment (soil) Biodegradation in soil/ 
ecotoxicology

2. 14 and 15

Waste prevention Product circularity 2 and 12

Renewable raw 
materials

Renewable content 9 and 12 

Environmental 
profile

Life cycle analysis 12 and 13 

Product functionality Mechanical properties, 
Agronomical results

2, 12 and 16

Economic aspects 
(farmer’s 

perspective)

Economic balance 8

Remark: Francesco Razza, Sep 2018, How sustainable biodegradable and renewable mulch films are? 
A quantitative approach in the light of sustainable development goalss://www.fao.org/land-
water/overview/covid19/circular/fr/

Biodegradable mulch film with current circular agricultural economy can practically help 

Asian farmers for more productive and sustainable achieving “Circular Agricultural Economy” 
and “Sustainable Development Goals”

41
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Scan for presentation

แสกนเพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร


