
	 ปัจจุบันโลกได้ประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการด�ารงชีวิต	การขยายของ 
ตัวเมือง	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ความยากจน	 ความไม่มั่นคงด้านอาหาร	 การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	
ภาวะมลพษิ	การอพยพของประชากร	ล้วนเป็นประเด็นทีส่�าคัญระดับโลกซึง่เราจ�าเป็นจะต้องให้ความสนใจเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	
 ความส�าคญัของการจัดการดนิอย่างย่ังยืน	(Sustainable	Soil	Management,	SSM)	ในระบบขององค์การสหประชาชาติ	
และองค์กรระหว่างชาต	ิได้ก�าหนดไว้ในกฎบตัรดนิโลก	(FAO,	2015)	และเป็นเป้าหมายของประเทศสมาชกิ	ทีจ่ะท�าให้เกิดความ
มั่นใจว่า	ดินจะต้องได้รับการจัดการให้ยั่งยืน	และดินที่เสื่อมโทรมจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม
	 เอกสารฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้น	 เพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานการประเมินเมื่อมีการด�าเนินการในภาคสนาม	เช่น	การจัดการดิน	
การปรับปรุงระบบการปลูกพืช	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 การฟื้นฟูระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอน	 จะด�าเนินการ 
ในลักษณะการจัดการดินที่ยั่งยืน	 ในทางปฏิบัตินี้จะใช้ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ	และชุดเครื่องมือในการประเมินหน้าที่ของดิน	ซึ่งอิงกับ
สมบัติดินด้านกายภาพ	เคมีและชีวภาพ

แนวทางการจัดการดินอย่างยั่งยืน
เพ่ือน�ำไปสู่ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
แนวทางการจัดการดินอย่างยั่งยืน
เพ่ือน�ำไปสู่ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร

แนวทางการจัดการดินที่ยั่งยืน (FAO และ ITPS, 2015) 

ได้นิยาม “การจัดการดินอย่างยั่งยืน”

	 “การจัดการดินจะยั่งยืนได้ต่อเมื่อมีการบริการสนับสนุน	การจัดหาให้	การควบคุมและการปลูก
พืชที่ได้รับการดูแลรักษาหรือส่งเสริม	 โดยไม่ท�าให้หน้าที่การท�างานของดินและความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลง	ความสมดุลระหว่างการบริการสนับสนุน	และการจัดหาเพื่อการผลิตพืชตลอดจนบริการ
ควบคุมดูแลรักษาดินเพื่อให้ได้คุณภาพน�้าในปริมาณที่เหมาะสมและควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก”

1. องค์ประกอบของการจัดการดินที่ยั่งยืน

	 ตามค�านยิามนี	้การประเมนิการจดัการดินอย่างยัง่ยนื	มอีงค์ประกอบทีต้่องพจิารณาคอื
1.	 การสนับสนุนและการจัดเตรียมส�าหรับการเจริญเติบโตของพืชเพื่อผลิตอาหาร	

ปศุสัตว์	พืชเส้นใยและป่าไม้
2.	 การสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพในดิน
3.		การควบคุมคุณภาพและปริมาณน�้า
4.		การควบคุมการเพิ่มการสะสมคาร์บอนและจ�ากัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	 การจัดการดินที่ยั่งยืน	 จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	
Development	 Goals,	 SDGs)	 ได้แก่	 ผลิตภาพที่ยั่งยืน	 (SDG	 2)	 	 ความเป็นประโยชน์น�้า 
ในดิน	 (SDG	 6)	 	 มลพิษในดิน	 (SDG	 11)	 การใช้ปัจจัยทางการเกษตรท่ียั่งยืน	 (SDG	 12)	 
การกักเก็บคาร์บอนในดิน	(SDG	13)	และการเสื่อมโทรมของดิน	(SDG	15)
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2. ตัวชี้วัดการจัดการดินอย่างยั่งยืน

	 ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติการจัดการดินที่ยั่งยืนจะผันแปรไปตามสภาพแวดล้อม	ทั้งชนิดดิน	ภูมิอากาศ
และระบบการผลิตอาหาร

 2.1 การเปรียบเทียบกับพื้นที่อ้างอิงหรือกับพื้นที่ควบคุมใกล้เคียง

	 	 	 สมบัติดินมีความแปรปรวนมากแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน	 ดังนั้นการประเมินการจัดการดินที่ยั่งยืน	 จะต้อง

ก�าหนดพื้นที่อ้างอิงหรือพื้นท่ีควบคุมเพื่อหาความแตกต่างในพื้นที่ศึกษา	ซึ่งหมายความว่า	 ค่าที่ได้จะต้องเปรียบเทียบกับค่าที่

วัดได้ก่อนปฏิบัติการจัดการดินท่ียั่งยืน	 (พื้นท่ีอ้างอิง)	 หรือเปรียบเทียบกับพื้นที่ติดกันที่ไม่มีการใช้มาตรการจัดการดินที่ยั่งยืน	

(พืน้ทีค่วบคมุ)	ตวัอย่างในพืน้ทีอ้่างองิ	(baseline)	และพ้ืนทีค่วบคมุ	(control)	จะต้องน�ามาจากสภาวะทีเ่หมอืนกนัและอยูช่่วง

เวลาเดียวกัน	(สภาพอากาศและระยะการเจริญเติบโตของพืชเหมือนกัน)	และจะต้องเก็บตัวอย่างดิน	และวิเคราะห์ดินทางห้อง

ปฏิบัติการและวิธีการวิเคราะห์เดียวกัน

 2.2 ชุดตัวชี้วัดแนะน�าส�าหรับการจัดการดินที่ยั่งยืน

1) ผลิตภาพของดิน (Soil productivity)	ผลิตภาพดิน

เป็นตัวชี้วัดในทางอ้อมของสถานะดิน	 และเป็นตัวชี้วัด

ส�าคัญของผลกระทบท้ังหมดจากการจัดการดินท่ียั่งยืน	 

การประเมินการจัดการดินที่ยั่งยืน	 การวัดผลิตภาพ 

ทางการเกษตรจะใช้ผลผลิตที่เหมือนกัน	 (เช่น	 ผลผลิต

ข้าวโพด	 ชีวมวลทางป่าไม้	 และอ่ืนๆ)	 และสถานะปัจจัย

การผลิต	(การใช้ปุ๋ย	แบบการท�าฟาร์ม	และอื่นๆ)	โดยใช้

น�้าหนักผลผลิตทั้งหมด	 หรือการประมาณชีวมวลแห้ง 

ต่อหน่วยพื้นที่

3) สมบตัทิางกายภาพดนิ (Soil physical properties) 

อาจแสดงเป็นความหนาแน่นรวมของดิน	 (Soil	 bulk	

density,	BD)	โดยการวัดมวลของดินอบแห้งต่อปริมาตร	 

การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นรวมของดิน	 จะแสดง 

ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง	 ความพรุนและ 

การอัดตัวของดิน	ซึ่งจะบ่งบอกถึงล้กษณะของน�้า	อากาศ	

และรากพืช	ที่จะสามารถทะลุผ่านเข้าไปในดินได้อย่างไร

2) อินทรีย์คาร์บอนในดิน (Soil organic carbon, 

SOC) อินทรีย ์คาร ์บอนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน	 โครงสร้างและ

ความเสถียรของเม็ดดิน	ความพรุนของดิน	ความสามารถ

ในการดูดยึดน�้าของดิน	 และการมีอยู ่ของสัตว์ในดิน 

ท้ังขนาดใหญ่	 กลางและขนาดเล็ก	 ส�าหรับการประเมิน 

การจัดการดินที่ยั่งยืน	 อินทรีย์คาร์บอนในดินจะวัดค่า 

ในช่วงดินบน	(30	ซม.)	เป็นร้อยละของอินทรียวัตถุในดิน

4) กิจกรรมจุลินทรีย์ในดิน (Soil biological activity) 

เป็นตวัชีว้ดัสิง่มชีวีติทีด่ตีวัหนึง่ในดนิ	กจิกรรมจลุนิทรย์ีดนิ

ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศในดิน	รวมทั้งความเค็ม

และมลพิษในดิน	 การเส่ือมโทรมของดินยังมีอยู่แม้ว่า

กิจกรรมจุลินทรีย์อยู่ในระดับต�่า	 วิธีวัดการหายใจของดิน

เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือส�าหรับการวัดกิจกรรมจุลินทรีย์ดิน	
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 2.3 ตัวชี้วัดการจัดการดินที่ยั่งยืนเพิ่มเติมส�าหรับกรณีพื้นที่เฉพาะ

	 	 	 การเสือ่มโทรมของดนิมีสาเหตเุกดิจากการปฏบิติัเฉพาะอย่าง	ให้ท�าการวดัโดยใช้ตัวชีว้ดัเพิม่เติมเพือ่ทีจ่ะประเมนิ

ผลกระทบของการปฏิบัติการจัดการได้เจาะจงยิ่งขึ้น

1) ธาตุอาหารในดิน (Soil nutrients) 

เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับให้ผลิตภาพการเกษตรที่สูง
และธาตุอาหารต่างๆ	จะต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสม

วัดปริมาณการชะล้างพังทลายดิน  

จากหมุด (Erosion stake)

2) การชะล้างพังทลายดิน (Soil erosion)	คือ
การเคลื่อนย ้ายของดินช้ันบนออกจากพื้นที่	 
มีสาเหตุมาจากลม	 น�้า	 หรือกิจกรรมมนุษย์	 เช่น	 
การไถพรวนดนิ	สามารถตรวจวดัในภาคสนามโดย
การสงัเกตหลกัฐานทีม่องเห็นได้ของการสญูเสยีดนิ	
พร้อมกับวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดินบน	 ในกรณี
การชะล้างพังทลายดิน	 แนะน�าให้ท�าการประเมิน
โดยหลายวิธีการที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ใช้วิธี	 USLE	
หรือ	การสังเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม

3) ความเคม็ของดนิ (Soil salinity) 
เ ป ็ นป ร ากฏก า รณ ์ ธ ร ร มช า ติ	 
ซึ่งสะท้อนถึงสภาพทางธรณีวิทยา	 
การเกดิหินและภมูอิากาศในพืน้ท่ีนัน้	
โดยความเคม็สามารถประเมนิค่าโดย
ใช้การเหนีย่วน�าไฟฟ้า	(EC)

4) กจิกรรมของสิง่มชีวีติในดิน (Soil 
biological activity) วธิท่ีีใช้ส่วนมาก
ในการประเมินกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต
ในดิน	 คือวัดชีวมวลของจุลินทรีย์ดิน	
เป็นวธิวีดักจิกรรมของเอน็ไซม์	และวธิี

ของ	 Bait-Lamina	 ซ่ึงแนะน�าให้เชื่อมโยงใช้อย่างน้อย	 
1	 วิธีการกับวิธีวัดอัตราการหายใจของดินเพื่อให้ได้ 
การแปลผลข้อมูลที่ดีกว่า
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5) ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน (Soil 
biological diversity)	 ได้แก่	 จุลินทรีย์	 (เช่น
แบคทีเรีย	 เชื้อรา	 โปรโตซัว)	 และสัตว์ขนาดกลาง	
(เช่น	ไส้เดือนฝอย	ไร	และแมลง)	รวมทั้งสัตว์ขนาด
ใหญ่	 (เช่น	 ไส้เดือน	 มด	 และปลวก)	 วิธีส่วนมาก 

ที่ใช้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในดิน	 รวมถึงการนับจ�านวน
และการแยกแยะสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และขนาดกลาง	 โดยจะใช ้
ผู้มีความช�านาญท�าการแยกสกัดในห้องปฏิบัติการ	 (เช่น	 ใช้กรวย	
Berlese	 funnel,	 Baermann	 funnel	 หรือ	 หลุมกับดัก 
ในภาคสนาม)

8) อัตราการซึมของน�้าผ่านผิวดิน 
(Soil infiltration rate) เป็นการวัด
ความเร็วของน�้าเคลื่อนผ่านเข้าในดิน
ภายใต้สภาวะดินไม่อิ่มตัวด้วยน�้า 

9) ความต้านทานต่อการเจาะของดิน 
(Soil penetration resistance)  
มีประโยชน์ในการประมาณค่าการ 
อัดตัวแน่นของดิน	 จะชี้ให้เห็นว่ามี 
ชั้นกีดขวางรากพืชในดิน	

6) ความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน (Soil pH)  
จะเป็นตัวชีว้ดัส�าคญัของ
ความเป็นประโยชน์ธาตุ
อาหารพืชในดิน	และพืช

ต่างชนิดกันจะดูดธาตุอาหารในช่วง	 pH	
ต่างกนั		pH	ดินท�าให้เปล่ียนกิจกรรมการ
จัดการดิน	เช่น	การใส่ปูน	การใส่ปุ๋ย	

7) ความจนุ�า้ทีเ่ป็นประโยชน์ (Available water 
capacity) หมายถึงน�้าท่ีถูกยึดในดิน	 ในช่วง 
ความจุสนามและจุดเหี่ยวถาวร	 เป็นการแสดงให้
เห็นถงึการให้บรกิารต่อระบบนเิวศน์ในการควบคมุ
คุณภาพและความเป็นประโยชน์น�้า	 (น�้าที่เป็น

ประโยชน์ถูกดูดยึดระหว่าง	 -10	 และ	 -200	 kPa)	พารามิเตอร์นี้
สามารถช่วยประเมินสถานะทางกายภาพของดิน	(ความพรุนและ
โครงสร้างดิน)	

วัดค่า pH ดิน

วัดความต้านทานต่อ 

การเจาะของดิน (Penetrometer)

วัดการซึมซาบน�้าของดิน 

(Infiltrometer)
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3. การวางแผนการประเมินการจัดการดินที่ยั่งยืน

4. การประเมินการจัดการดินที่ยั่งยืน

	 การวางแผนการประเมินการจัดการดินท่ียั่งยืน	 จะรวมถึงการพิจารณาพื้นที่ศึกษา	 วัตถุประสงค์ของการตรวจวัด	 
งบประมาณทีใ่ช้	ผูร้บัผดิชอบในการประเมนิ	สถานท่ีและเวลาของการเก็บตัวอย่าง	และการรายงานผล	การประเมนิการจดัการ
ดินที่ยั่งยืนจ�าเป็นต้องมีชุดตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง	สถานที่ด�าเนินการ	ลักษณะดิน	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	แบบของ
การจัดการดินที่ยั่งยืนที่น�ามาใช้	การจัดการดินที่ยั่งยืนส่วนใหญ่	มีวัตถุประสงค์ให้ติดตามผลการศึกษาระยะยาว	ซึ่งผลกระทบ
ด้านบวกจะสังเกตเห็นได้ในช่วงเวลา	4-8	ปีหลังจากเริ่มด�าเนินการ	

	 ผลการวิ เคราะห์จากพารามิเตอร ์	 ของชุดตัวชี้วัดแนะน�าจะน�ามาเปรียบเทียบกับค ่าอ ้างอิงหรือควบคุม	 
เพื่อวิเคราะห์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงผลกระทบด้านบวกต่อดินหรือไม่	 การปฏิบัติการจัดการดินจะพิจารณาได้ว่ามีความยั่งยืน	 
เม่ือตัวชี้วัดทั้ง	 4	 มีการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก	 ส�าหรับตัวชี้วัดแรกคือ	 ผลิตภาพดิน	 จะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นหรือคงอยู่เท่าเดิม	 
จึงจะพิจารณาได้ว่าเกิดผลกระทบด้านบวกกับดินที่ศึกษาอยู่	ส�าหรับอินทรีย์คาร์บอนในดินจะต้องเพิ่มขึ้น	และความหนาแน่น
รวมดินจะต้องลดลง	ส�าหรับอัตราการหายใจของดินที่เพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบด้านบวกต่อดิน

10) มลพิษในดิน (Soil pollution) 
เป็นการกล่าวถึงการมสีิง่ปนเป้ือนในดิน	 
ซึ่งจะข้ึนกับลักษณะพื้นท่ี	 หรือปริมาณ 
สิ่งปนเปื ้อนที่ท�าให้เกิดผลกระทบที ่
ไม ่พึงประสงค ์ต ่อสิ่ งแวดล ้อมหรือ

สุขภาพมนุษย์	 การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะข้ึนกับ
ผลการประเมินความเสี่ยงจากมลพิษเบื้องต้น	 (ในหลาย
กรณี	 ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	
หลงัจากทีไ่ด้ทราบถงึสิง่ปนเป้ือนท่ีเกีย่วพนั	และใช้วธิกีาร
เฉพาะในการวิเคราะห์	 สิ่งปนเปื้อน	 เช่น	 โลหะหนัก	 
ยาก�าจัดศัตรูพืช	ธาตุอาหารที่มีมากเกิน	ไฮโดรคาร์บอน	
และพลาสติก	เป็นต้น

ที่มา:	 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 เรื่อง “อาหาร ก่อก�าเนิด เกิดจากดิน”

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5


