เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพิ่มผลผลิตสูเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยมีพื้นที่ดินมีปญหาตาง ๆ หลายชนิด ไดแก ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย ดินทราย ดินตื้น
ดินลูกรัง ดินกรด และดินที่มีการชะลางพังทลายและดินในพื้นที่ลาดชันสูง จากปญหาตางๆ ของดินดังกลาว
จึงมีผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร พืชที่ปลูกไมสามารถเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตต่ํา
กรมพัฒนาที่ดินไดทําการศึกษา วิจัย เพื่อหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัดการดินตางๆใหมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตสูงขึ้น โดยใชเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงต่ํา ลงทุนต่ํา เกษตรกรนําไปปฏิบัติไดเพื่อใหการผลิตทาง
การเกษตรของเกษตรกรมีผลตอบแทนคุมคาและตอเนื่อง มีรายไดเพียงพอตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตจะแตกตางกันตามสภาพปญหาของดินนั้น ๆ
การอนุรกั ษดินและน้ํา
การอนุรักษดินและน้ํา (Soil and Water Conservation) หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่มุงใหเกิดการระวัง
ปองกันรักษาดินและที่ดินไมใหเกิดความเสื่อมโทรมสูญเสีย รวมถึงการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและ
การรักษาน้ําในดิน หรือบนผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุลธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดินในทาง
การเกษตร ประกอบดวย 2 มาตรการ
มาตรการวิธกี ล (Mechanical Measures) ที่ใชเปนหลัก ไดแก
•
•
•
•

การสรางคันดินกัน้ น้ํา (Terrace)
การสรางคูรับน้ํารอบเขา (Hillside Ditch)
การไถพรวนตามแนวระดับ (Contour tillage)
บอน้ําในไรนา (Farm Pond)

• ทางระบายน้าํ (Waterway)
มาตรการวิธีพืช (Biological Measures) ทีใ่ ชสวนใหญ ไดแก
• การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour Cultivation)
• การปลูกพืชสลับ (Strip Cropping)
• การปลูกพืชเปนแนวปองกันลม (Windbreak)
• การปลูกพืชคลุมดิน (Cover Crop)
• การใชวัสดุคลุมดิน (Mulching)

มหัศจรรยหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
หญาแฝก (Vetiveria zizanioides Linn. Nash) เจริญเติบโตไดเกือบทุกสภาพพื้นที่ในเขตรอน ตั้งแตที่
ราบไปจนถึงภูเขาสูงระดับ 2,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ลักษณะเดน คือระบบรากยาวขึ้นเปนกอ
หนาแนน มีการแตกหนอและใบใหมอยูเ สมอ ปรับตัวเขากับสภาพตางๆไดดี และใชประโยชนในดานการ
อนุรักษดินและน้ํา ดังนี้
การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชันเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
- การปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการกัดเซาะของทางน้าํ
- การปลูกหญาแฝกเพื่อรักษาความชุมชื้นในสวนผลไม
- การปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของคันคูนา้ํ และถนน

รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
ประเทศไทยมีพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถันประมาณ 6.2 ลานไร กระจายในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกและภาคใต พบเปนดินเปรี้ยวจัดที่มีชั้นดินกรดกํามะถันตื้น 0-50 เซนติเมตรจากผิวดิน (กรดรุนแรง
มาก) 0.95 ลานไร ชั้นดินกรดกํามะถันลึกปานกลาง 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน (กรดรุนแรงปานกลาง)
2.51 ลานไร และชั้นกรด กรดกํามะถันลึกมากกวา 100 เซนติเมตร
จากผิวดิน (กรดรุนแรงนอย) 2.76 ลานไร ปญหาของดิน คือ เปน
กรดจัดขาดแคลนธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส มีเหล็กและ
อะลูมินัมมากจนเปนพิษตอพืชที่ปลูก และจุลินทรียที่เปนประโยชน
ในดินไมสามารถทํากิจกรรมได เปนดินเหนียวจัด การระบายน้ําไมดี
สวนใหญใชประโยชนในการปลูกขาว แตไดผลผลิตขาวต่ํามาก
(200-300 กิโลกรัมตอไร) ปจจุบันกรมพัฒนาที่ดินไดสงเสริมใหเกษตรกรใชประโยชนพื้นที่แบบผสมผสาน โดย
แบงพื้นที่สําหรับปลูกขาว ผัก ไมผล ไมยืนตน หรือขุดบอกักเก็บน้ําและเลี้ยงปลา และมีการจัดการดินและน้ํา
เปนพิเศษที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชแตละชนิดหรือเลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มผลผลิตและรายได
ใหเกษตรกรอยางตอเนื่อง

การจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกขาว
• ปลอยน้ําขังในนาแลวระบายออกเพื่อลางกรดออกจากดิน
• ใสปูนปรับปรุงดินอัตรา 0.5 1.0 และ 1.5 ตันตอไร ในพื้นที่ดนิ เปรี้ยวจัดที่เปนกรดรุนแรงนอย รุนแรง
ปานกลาง และรุนแรงมาก ตามลําดับ
• ปลูกพืชตระกูลถั่ว (โสนอัฟริกัน ถั่วพุม ถั่วพรา ปอเทือง) ไถกลบ
เปนปุยพืชสด
• หวานปุย หมักที่ขยายเชื้อ พด.9 อัตรา 100 กิโลกรัมตอไรกอน
ปลูกขาว และใชน้ําหมักชีวภาพ (เตรียมจากสารเรง พด.2) อัตรา 15 ลิตร
ตอไร
• ใสปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร รองพื้นและแตงหนาดวยปุยยูเรีย 10 กิโลกรัมตอไร
• ขาวเจริญเติบโตไดดี แตกกอสูง ใหผลผลิตสูงขึ้น จาก 200-300 กิโลกรัมตอไร เปน 500-600 กิโลกรัม
ตอไร
การจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อใชปลูกผัก แนะนําใหยกรองสูงจากพื้น 30 เซนติเมตร หวานปูนปรับปรุง
ดิน ใสปุยหมักหลังปลูกผัก ใชน้ําหมักชีวภาพ (เตรียมจากสารเรง พด.2) อัตรา 5 ลิตร ตอไรเจือจาง 1:1,000
ฉีดพนทุก 7 วัน และฉีดพนดวยน้าํ หมักปองกันแมลงที่เตรียมจาการสารเรง พด.7
การจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อใชปลูกไมผล ไมยืนตน ควรยกรอง
สูง 50-80 เซนติเมตร หวานปูนในหลุมปลูก 3-5 กิโลกรัม ใสปุยหมัก 25
กิโลกรัมตอหลุม และใสปุยหมักทีข่ ยายเชื้อ พด.3 ปองกันโรครากเนาโคน
เนา หลุมละ 10 กิโลกรัม กอนปลูกพืชและควบคุมระดับน้ํา ในรองสวนให
มีน้ําขังตลอดป
การจัดการน้ําในรองสวนหรือบอเลี้ยงปลา หวานปูนบริเวณกนบอและขอบบอ ปลอยน้ําเขาแลว ระบาย
ออกเพื่อลางกรด ปลอยน้ําใหมเขาบอ ตรวจวัดความเปนกรด (pH) ของน้ํา ชวงที่เหมาะสม คือ 6-7 และเลี้ยง
ปลาชนิดตางๆ เชน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก เปนตน
การปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่สวนสมรางที่เปนดินเปรี้ยวจัด ปรับปรุงดินดวยปูนโดโลไมท อัตรา 500
กิโลกรัมตอไร เตรียมหลุมปลูกขนาด 45x45x35 ซม.3 ใสปุยหมัก 25 กิโลกรัมตอหลุม ปลูกปาลมน้ํามันระยะ
ปลูก 8x8 ตารางเมตร ปลูกถั่วพุมคลุมดินใหน้ําแบบใชเรือพนและใสปุยชนิดและอัตราตามคําแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร ปาลมน้ํามันอายุ 5 ป ใหผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตันตอไร

การฟนฟูแกไขปญหาดินเค็ม
ดินเค็ม คือดินที่มีเกลือละลายไดในปริมาณที่มากเกินไป จนมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต และการ
ใหผลผลิตของพืชสวนใหญ วิธีการวัดคาความเค็มวัดจากคาการนําไฟฟาของสารละลายที่สกัดไดจากดิน
ขณะที่อิ่มตัวดวยน้ํา ซึ่งมีคาสูงเกินกวา 2 เดซิซีเมนส/เมตร (dS/m) ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ดินเค็มในประเทศไทยแบงออกไดเปน
• ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากชัน้ หินเกลือในหนวยหินมหาสารคาม มีพื้นที่ 11.5 ลานไร
• ดินเค็มภาคกลาง เกิดจากตะกอนน้ํากรอยและน้าํ เค็ม มีพื้นที่ 1.1 ลานไร
• ดินเค็มชายทะเล เกิดจากอิทธิพลจากการขึน้ ลงของน้ําทะเล มีพื้นที่ 2.3 ลานไร
เทคโนโลยีการฟน ฟูแกไขปญหาดินเค็ม
การปองกันการแพรกระจายดินเค็ม
- พื้นที่เนินรับน้าํ ที่มีศกั ยใน การแพรกระจายดินเค็ม
- ใชมาตรการปองกันโดยปลูกไมยืนตนโตเร็ว บนพื้นที่รับน้ําเพื่อปองกันการแพรกระจายดินเค็ม
- นําน้ําจืดใตดนิ บนเนินรับน้าํ มาใชประโยชนการเกษตร เพื่อลดระดับน้ําใตดินเค็มในที่ลุม
การปรับปรุงพืน้ ที่ดนิ เค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวบนพืน้ ที่ดนิ เค็มนอย-เค็มปานกลาง
การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มสามารถใหผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยจาก 10-15 ถัง/ไร
เปน 30-50 ถัง/ไร และเกษตรกรยังมีรายไดเพิ่มขึ้นไดจากตนไมที่ปลูกบนคันนา
การแกไขฟน ฟูพนื้ ที่ดนิ เค็มจัด
พื้นที่ดินเค็มจัดจะพบคราบเกลือบนผิวดินมากกวา 50 เปอรเซ็นต เปนพื้นที่ถูกทิ้งรางใชประโยชนการ
เกษตรไมได มีน้ําใตดินเค็มอยูใกลผิวดินพบวัชพืชทนเค็ม เชน หนาม
พุงดอ หนามพรม
การปรับปรุงและใชประโยชนพื้นที่โดยปลูกตนไมทนเค็มจัดและ
หญาทนเค็ม เชน อะเคเซียและหญาดิกซี่ ใหเจริญเติบโตขึ้นคลุมหนาดิน
ชวยควบคุม การระเหยของน้ําที่จะพาเกลือมาสะสมบนผิวดินและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม

การจัดการดินทราย

สภาพปญหาของดินทราย
• มีการระบายน้าํ ดีถึงดีเกินไป ไมอุมน้ํา การชะลางพังทลาย
เกิดขึ้นไดงาย
• ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารต่ํา ความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํามาก
• สมบัติทางกายภาพของดินไมดี
เทคโนโลยีการจัดการดินทราย
• ปรับปรุงสมบัติของดินดานกายภาพ โดยใชวัสดุปรับปรุงดิน เชน แรดินเหนียว และเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดิน โดยการใชปยุ เคมี ปุยพืชสด และปุยอินทรียชนิดตางๆ เชน ปุยหมัก ปุยคอก
• ปลูกพืชตระกูลถั่วแลวไถกลบเปนปุยพืชสด เพื่อเพิ่มความสามารถในการอุมน้าํ ของดิน และปริมาณ
ธาตุอาหารไดบางสวน
• รักษาความชุม ชื้นในดิน โดยการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ใชวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชคลุมดิน
ซึ่งสวนใหญใชพืชตระกูลถั่ว
การฟน ฟูปรับปรุงดินทราย
การปรับปรุงดินทรายโดยการใชปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 4-6 ตันตอไร รวมกับการไถกลบปุยพืชสด
ตอเนื่องกันทุกป ทําใหดินทรายในพืน้ ที่ศนู ยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ มีความอุดมสมบูรณขนึ้ สามารถนํา
มาใชประโยชนเพื่อการปลูกพืชได
การปรับปรุงดินทรายเพื่อปลูกพืชผักโดยการปลูกหญาแฝกบริเวณ
ขอบแปลงปองกันการชะลางพังทลายของแปลง แลวตัดใบหญาแฝกสับ
กลบรวมกับการใชปุยพืชสด ปลูกแตงกวาโดยใสปุยหมัก 1 ตันตอไร
รวมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร แตงกวามีการ
เจริญเติบโตและใหผลผลิตจาก 1,300-1,400 กิโลกรัมตอไรเพิ่มเปน
1,700-1,800 กิโลกรัมตอไร

การจัดการดินตื้น
ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีชนั้ ลูกรัง กอนกรวด เศษหิน ปะปนอยูใน
เนื้อดิน หรือมีชั้นหินปูนมารล หรือพบชั้นหินพื้นอยูต ื้นกวา 50
เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณชิ้นสวนหยาบ กรวดหรือลูกรัง
ปนอยูมากกวารอยละ 35
สภาพปญหาของดินตืน้
ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกเพราะมีเนื้อดินนอย มีปริมาณธาตุ
อาหารนอย ดินชั้นลางจะแนนทึบ รากพืชชอนไชไปไดยาก ไมอุมน้ํา จึงมักขาดแคลนน้ําในขณะฝนทิ้งชวง
สงผลใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตต่ํา
การปลูกไมผล ไมยนื ตน ขุดหลุมปลูกใหกวางกวาปกติ ใสปุยหมักหรือปุยคอก 25-30 กิโลกรัมตอหลุม
และปลูกพืชตระกูลถั่ว ตระกูลหญาคลุมดิน
สภาพปญหาของดินตืน้
เทคโนโลยีการจัดการดินตื้น
• เลือกทําการเกษตรในพื้นทีท่ มี่ ีหนาดิน หนามากกวา 25 เซนติเมตร และไมมกี อ นกรวดหรือลูกรัง
กระจัดกระจายอยูที่ผวิ ดินมากหรือปลูกพืชที่มีระบบรากตื้น
• ปรับปรุงดินดวยปุยสดพืชรวมกับปุย หมัก หรือปุยคอกอัตรา 4-6
ตันตอไร
• ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินหรือหญาอาหารสัตว
• ขุดหลุมปลูกไมผลขนาด 75x75x75 เซนติเมตร หรือถึงชั้นหินพื้น
ปรับปรุงหลุมปลูกดวย หนาดินทีไ่ มมกี อ นกรวดรวมกับปุยหมักหรือปุยคอก ใชปุยเคมีรวมกับน้าํ หมักชีวภาพ
และผลิตภัณฑสารเรงพด. 3 และพด. 7 หรือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว

เทคโนโลยีการแกไขปญหาดินดาน
ชั้นดาน หมายถึง ชั้นดินที่อัด ตัวแนนทึบหรืออนุภาคดิน ถูกเชื่อม โดยสารเคมีที่จับตัวกันแนนทึบและแข็ง
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการใชที่ดิน และเปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้ํา และ
การถายเทอากาศ สงผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชที่ปลูก
ชั้นดานแบงออกได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
(1) ชั้นดานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เปนชั้นดานที่มีสารเชื่อมแข็ง โดยมี
สารเชื่อมจากเหล็ก อินทรียวัตถุ คารบอเนตหรือซิลิกา ชั้นดานดิน
เหนียว ชั้นหินทราย แปงผุหรือชั้นหินพื้น
(2) ชั้นดานที่เกิดขึ้นจากการใชที่ดินไมเหมาะสม เกิดจากการอัดแนนของเนื้อดินจากการไถพรวน ดวย
เครื่องจักรกลขนาดใหญในภาวะความชื้นที่ดินเปยกแฉะเกินไปที่ระดับความลึกเดียวเปนประจํา
เทคโนโลยีการแกไขปญหาดินดาน
• ควรไถพรวนในขณะที่ความชื้นของดินเหมาะสม
• ควรไถดินดวยไถสิว่ เพื่อทําลายชัน้ ดาน
• เพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน โดยใชปุยอินทรีย เชน ปุย
คอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด
• การใชระบบการปลูกพืชที่มรี ะบบรากลึกเปนพืชหมุนเวียน
• ปลูกพืชตระกูลหญาที่มีระบบรากลึก และมีรากจํานวนมาก เชน การปลูก หญาแฝก เพื่อใหราก
ชอนไชลงไปในดิน ทําใหเกิดชองวางในดินจํานวนมาก

การจัดการดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา
การเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําไดมีการขยายพื้นที่เขามาในบริเวณพื้นที่การเกษตร กอใหเกิดความเสียหายตอ
สภาพแวด ลอมทรัพยากรดินและน้ํา ดังนั้นรัฐบาลจึงมีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 ใหระงับการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตพื้นที่
น้ําจื ด
และใหก รมพัฒ นาที่ดินรวมกั บหน วยงานต างๆที่เกี่ยวของ
ดําเนินการฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเพื่อใหสามารถใชประโยชนเพื่อ
การกสิกรรมไดอยางยั่งยืน
โดยปรับสภาพพื้นที่ ลมคันบอและปรับพื้นที่ใหสม่ําเสมอ เพื่อใหเหมาะสมกับการใชประโยชน เชน
ทํานาหรือยกเปนรองสวน เปนตน
ลดระดับความเค็ม โดยการลางดินและใชวัสดุปรับปรุงดิน ในกรณีที่ดินมีความเปนกรดสูง (หรือดิน
เปรี้ยว) ใหใชปูนชนิดตางๆ เพื่อปรับสภาพดิน
ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก หรือปลูกพืชปุยสดแลวสับกลบ และคัดเลือกพืชทน
เค็มมาปลูก เชน ขาวพันธุทนเค็ม ละมุด ทับทิม ฝรั่ง มะพราว มะเขือเทศ หนอไมฝรั่ง ผักโขม ผักบุงจีน กะเพรา
และชะอม เปนตน

การฟนฟูพื้นที่นารางเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน
พื้นที่นาราง ลักษณะทั่วไปเปนที่ราบลุมในอดีตมีการทํานา แตปจจุบันปลอยทิ้งรางไว ในฤดูฝนมักมีน้ํา
ทวมเสียหาย ในฤดูแลงจะมีวัชพืช ปกคลุมพื้นที่นารางอยูเปนจํานวนมาก สาเหตุสําคัญของการทิ้งราง คือ
เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาที่ดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ ดินมีความเปนกรดสูง และน้ําทวม
พื้นที่แนวทางการฟนฟูมีดังนี้ คือ เตรียมพื้นที่โดยการยกรอง การใชวัสดุ
ปรับปรุงดิน เตรียมหลุมปลูกขนาด 45x45x35 ซม.3 ใสปุยหมักรองกน
หลุม ปลูกถั่วพุมคลุมดินใหน้ําแบบใชเรือพน และใสปุย ชนิดและอัตรา
ตามคําแนะนํา

ที่มา : วารสารอนุรักษดินและน้ํา ปที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน 2552

