
เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน เพิ่มผลผลิตสูเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ดินมีปญหาตาง ๆ หลายชนิด ไดแก ดินเค็ม ดินเปร้ียวจัด ดินอินทรีย ดินทราย ดินต้ืน 
ดินลูกรัง  ดินกรด และดินที่มีการชะลางพังทลายและดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง จากปญหาตางๆ ของดินดังกลาว 
จึงมีผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดินทางการเกษตร พืชที่ปลูกไมสามารถเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตตํ่า 
กรมพัฒนาที่ดินไดทําการศึกษา วิจัย เพ่ือหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัดการดินตางๆใหมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตสูงขึ้น โดยใชเทคโนโลยีที่มีความเส่ียงตํ่า ลงทุนตํ่า เกษตรกรนําไปปฏิบัติไดเพ่ือใหการผลิตทาง
การเกษตรของเกษตรกรมีผลตอบแทนคุมคาและตอเนื่อง มีรายไดเพียงพอตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตจะแตกตางกันตามสภาพปญหาของดินนั้น ๆ 

การอนุรักษดินและน้ํา 

  การอนุรักษดินและน้ํา (Soil and Water Conservation) หมายถึง การกระทําใด ๆ ท่ีมุงใหเกิดการระวัง
ปองกันรักษาดินและที่ดินไมใหเกิดความเสื่อมโทรมสูญเสีย รวมถึงการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและ
การรักษาน้ําในดิน หรือบนผิวดินใหคงอยูเพ่ือรักษาดุลธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดินในทาง
การเกษตร ประกอบดวย 2 มาตรการ  

 มาตรการวธีิกล (Mechanical Measures) ที่ใชเปนหลัก ไดแก 

  • การสรางคันดินกัน้นํ้า (Terrace) 
  • การสรางคูรับนํ้ารอบเขา (Hillside Ditch) 
    • การไถพรวนตามแนวระดับ (Contour tillage) 
  • บอน้ําในไรนา (Farm Pond) 

   • ทางระบายน้าํ (Waterway) 

 มาตรการวธีิพืช (Biological Measures) ทีใ่ชสวนใหญ ไดแก 

  • การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour Cultivation) 
  • การปลูกพืชสลับ (Strip Cropping) 
  • การปลูกพืชเปนแนวปองกันลม (Windbreak) 
  • การปลูกพืชคลุมดิน (Cover Crop) 
  • การใชวัสดุคลุมดิน (Mulching) 
 
 
 



 มหัศจรรยหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า 
  หญาแฝก (Vetiveria zizanioides Linn. Nash) เจริญเติบโตไดเกือบทุกสภาพพ้ืนที่ในเขตรอน ต้ังแตที่
ราบไปจนถึงภูเขาสูงระดับ 2,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ลักษณะเดน คือระบบรากยาวขึ้นเปนกอ 
หนาแนน มกีารแตกหนอและใบใหมอยูเสมอ ปรับตัวเขากับสภาพตางๆไดดี และใชประโยชนในดานการ
อนุรักษดินและน้ํา ดังนี้ 
  การปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ลาดชันเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
 - การปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการกัดเซาะของทางนํ้า 
 - การปลูกหญาแฝกเพ่ือรักษาความชุมช้ืนในสวนผลไม 
 - การปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของคันคูนํ้าและถนน 
 

รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัด  แบบผสมผสานเพ่ือเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัดหรือดินกรดกํามะถันประมาณ 6.2 ลานไร กระจายในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกและภาคใต พบเปนดินเปร้ียวจัดที่มีชั้นดินกรดกํามะถันต้ืน 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 แตไดผลผลิตขาวตํ่ามาก 
(200-300 กิโลกรัมตอไร) ปจจุบันกรมพัฒนาที่ดินไดสงเสริมใหเกษตรกรใชประโยชนพ้ืนที่แบบผสมผสาน โดย
แบงพ้ืนที่สําหรับปลูกขาว ผัก ไมผล ไมยืนตน หรือขุดบอกักเก็บน้ําและเล้ียงปลา และมีการจัดการดินและน้ํา
เปนพิเศษท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชแตละชนิดหรือเล้ียงสัตวน้ํา เพ่ือลดความเสี่ยงเพ่ิมผลผลิตและรายได
ใหเกษตรกรอยางตอเนื่อง 

 

 

 



 การจัดการพื้นที่ดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกขาว  

  • ปลอยน้ําขังในนาแลวระบายออกเพ่ือลางกรดออกจากดิน  
  • ใสปูนปรับปรุงดินอัตรา 0.5 1.0 และ 1.5 ตันตอไร ในพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัดที่เปนกรดรุนแรงนอย  รุนแรง
ปานกลาง และรุนแรงมาก ตามลําดับ  
  • ปลูกพืชตระกูลถั่ว (โสนอัฟริกัน ถั่วพุม ถั่วพรา ปอเทือง) ไถกลบ
เปนปุยพืชสด  
  •  หวานปุยหมักท่ีขยายเชื้อ พด.9 อัตรา 100 กิโลกรัมตอไรกอน
ปลูกขาว และใชน้ําหมักชวีภาพ (เตรียมจากสารเรง พด.2) อัตรา 15 ลิตร
ตอไร  
  • ใสปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร รองพ้ืนและแตงหนาดวยปุยยูเรีย 10 กิโลกรัมตอไร  

    • ขาวเจริญเติบโตไดดี แตกกอสูง ใหผลผลิตสูงขึ้น จาก 200-300 กิโลกรัมตอไร เปน 500-600 กิโลกรัม
ตอไร 

  การจัดการพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัดเพ่ือใชปลูกผัก แนะนําใหยกรองสูงจากพ้ืน 30 เซนติเมตร หวานปูนปรับปรุง
ดิน ใสปุยหมกัหลังปลูกผัก ใชน้ําหมักชีวภาพ (เตรียมจากสารเรง พด.2) อัตรา 5 ลิตร ตอไรเจือจาง 1:1,000 
ฉีดพนทุก 7 วัน และฉีดพนดวยนํ้าหมักปองกันแมลงที่เตรียมจาการสารเรง พด.7  

  การจัดการพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัดเพ่ือใชปลูกไมผล ไมยืนตน ควรยกรอง
สูง 50-80 เซนติเมตร หวานปูนในหลมุปลูก 3-5 กิโลกรัม ใสปุยหมัก 25 
กิโลกรัมตอหลุม และใสปุยหมักทีข่ยายเชื้อ พด.3 ปองกันโรครากเนาโคน
เนา หลุมละ 10 กิโลกรัม กอนปลูกพืชและควบคุมระดับน้ํา ในรองสวนให
มีน้ําขังตลอดป 

  การจัดการน้ําในรองสวนหรือบอเล้ียงปลา หวานปูนบริเวณกนบอและขอบบอ ปลอยนํ้าเขาแลว ระบาย
ออกเพ่ือลางกรด ปลอยนํ้าใหมเขาบอ ตรวจวัดความเปนกรด (pH) ของน้ํา ชวงท่ีเหมาะสม คือ 6-7 และเล้ียง
ปลาชนิดตางๆ เชน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก เปนตน 

  การปลูกปาลมนํ้ามันในพ้ืนที่สวนสมรางที่เปนดินเปร้ียวจัด ปรับปรุงดินดวยปูนโดโลไมท อัตรา 500 

กิโลกรัมตอไร เตรียมหลุมปลูกขนาด 45x45x35 ซม.3 ใสปุยหมัก 25 กิโลกรัมตอหลุม ปลูกปาลมน้ํามันระยะ
ปลูก 8x8 ตารางเมตร ปลูกถั่วพุมคลุมดินใหน้ําแบบใชเรือพนและใสปุยชนิดและอัตราตามคําแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร ปาลมน้ํามนัอายุ 5 ป ใหผลผลิตเฉล่ีย 3.5 ตันตอไร 

 



การฟนฟูแกไขปญหาดินเค็ม 
  ดินเค็ม คือดินท่ีมีเกลือละลายไดในปริมาณที่มากเกินไป จนมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต และการ
ใหผลผลิตของพืชสวนใหญ วิธีการวัดคาความเค็มวัดจากคาการนําไฟฟาของสารละลายที่สกัดไดจากดิน
ขณะที่อ่ิมตัวดวยน้ํา ซ่ึงมีคาสูงเกินกวา 2 เดซิซีเมนส/เมตร (dS/m) ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 ดินเค็มในประเทศไทยแบงออกไดเปน 

  • ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เกิดจากช้ันหนิเกลือในหนวยหนิมหาสารคาม มีพ้ืนที ่ 11.5 ลานไร 
  • ดินเค็มภาคกลาง เกิดจากตะกอนน้ํากรอยและน้าํเค็ม มีพ้ืนที ่1.1 ลานไร  

  • ดินเค็มชายทะเล เกิดจากอิทธิพลจากการขึน้ลงของนํ้าทะเล มีพ้ืนท่ี 2.3 ลานไร  

 

 เทคโนโลยีการฟนฟูแกไขปญหาดนิเค็ม  

  การปองกันการแพรกระจายดินเค็ม 

  - พ้ืนท่ีเนินรับน้าํท่ีมีศักยใน การแพรกระจายดินเค็ม 

  - ใชมาตรการปองกันโดยปลูกไมยืนตนโตเร็ว บนพ้ืนที่รับน้ําเพ่ือปองกันการแพรกระจายดินเค็ม 

  - นําน้ําจืดใตดินบนเนนิรับน้าํ มาใชประโยชนการเกษตร เพ่ือลดระดับน้ําใตดินเค็มในท่ีลุม 

 การปรับปรุงพ้ืนที่ดนิเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวบนพืน้ที่ดินเค็มนอย-เค็มปานกลาง 

  การปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็มสามารถใหผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 เพ่ิมขึ้น โดยเฉล่ียจาก 10-15 ถัง/ไร 
เปน 30-50 ถัง/ไร และเกษตรกรยังมีรายไดเพ่ิมขึ้นไดจากตนไมที่ปลูกบนคันนา 

 การแกไขฟนฟูพืน้ที่ดนิเค็มจัด 

  พ้ืนที่ดินเค็มจัดจะพบคราบเกลือบนผิวดินมากกวา 50 เปอรเซ็นต เปนพ้ืนที่ถูกทิ้งรางใชประโยชนการ 
เกษตรไมได มีน้ําใตดินเค็มอยูใกลผิวดินพบวัชพืชทนเค็ม เชน หนาม
พุงดอ หนามพรม 

  การปรับปรุงและใชประโยชนพ้ืนท่ีโดยปลูกตนไมทนเค็มจัดและ
หญาทนเค็ม เชน อะเคเซียและหญาดิกซี่ ใหเจริญเติบโตขึ้นคลุมหนาดิน
ชวยควบคุม การระเหยของน้ําที่จะพาเกลือมาสะสมบนผิวดินและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณพ้ืนที่ดินเค็ม 

การจัดการดินทราย 



 สภาพปญหาของดนิทราย 

  • มีการระบายน้าํดีถึงดีเกินไป ไมอุมน้ํา การชะลางพังทลาย
เกิดขึ้นไดงาย 

  • ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารตํ่า ความอดุม
สมบูรณตามธรรมชาติตํ่ามาก 

  • สมบัติทางกายภาพของดินไมดี 

 เทคโนโลยีการจัดการดินทราย 

   • ปรับปรุงสมบัติของดินดานกายภาพ โดยใชวัสดุปรับปรุงดิน เชน แรดินเหนยีว และเพ่ิมความอุดม
สมบูรณของดิน โดยการใชปุยเคมี ปุยพืชสด และปุยอินทรียชนิดตางๆ เชน ปุยหมกั ปุยคอก 

  • ปลูกพืชตระกูลถั่วแลวไถกลบเปนปุยพืชสด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอุมน้าํของดิน และปริมาณ
ธาตุอาหารไดบางสวน 
  • รักษาความชุมช้ืนในดิน โดยการเพ่ิมปริมาณอินทรียวตัถุในดิน ใชวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชคลุมดิน 
ซ่ึงสวนใหญใชพืชตระกูลถั่ว 
 การฟนฟปูรับปรุงดินทราย 
  การปรับปรุงดินทรายโดยการใชปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 4-6 ตันตอไร รวมกับการไถกลบปุยพืชสด
ตอเน่ืองกันทุกป ทําใหดินทรายในพ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหนิซอนฯ มีความอุดมสมบูรณขึน้ สามารถนํา 
มาใชประโยชนเพ่ือการปลูกพืชได 

  การปรับปรุงดินทรายเพ่ือปลูกพืชผักโดยการปลูกหญาแฝกบริเวณ
ขอบแปลงปองกันการชะลางพังทลายของแปลง แลวตัดใบหญาแฝกสับ
กลบรวมกับการใชปุยพืชสด ปลูกแตงกวาโดยใสปุยหมกั 1 ตันตอไร 
รวมกับปุยเคมสูีตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร แตงกวามกีาร
เจริญเติบโตและใหผลผลิตจาก 1,300-1,400 กิโลกรัมตอไรเพ่ิมเปน 
1,700-1,800 กิโลกรัมตอไร 

 

 

 

 

 



การจัดการดินตื้น 

  ดินต้ืน หมายถึง ดินที่มีช้ันลูกรัง กอนกรวด เศษหนิ ปะปนอยูใน
เน้ือดิน หรือมีชั้นหินปนูมารล หรือพบชั้นหนิพ้ืนอยูต้ืนกวา 50 
เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณช้ินสวนหยาบ กรวดหรือลูกรัง
ปนอยูมากกวารอยละ 35  

 สภาพปญหาของดนิต้ืน 

  ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกเพราะมีเนื้อดินนอย มีปริมาณธาตุ
อาหารนอย ดินช้ันลางจะแนนทึบ รากพืชชอนไชไปไดยาก ไมอุมน้ํา จึงมักขาดแคลนนํ้าในขณะฝนทิ้งชวง 
สงผลใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตตํ่า 

  การปลูกไมผล ไมยนืตน ขุดหลุมปลูกใหกวางกวาปกติ ใสปุยหมกัหรือปุยคอก 25-30 กิโลกรัมตอหลุม 
และปลูกพืชตระกูลถั่ว ตระกูลหญาคลุมดิน   

 สภาพปญหาของดนิต้ืน  

 เทคโนโลยีการจัดการดินตื้น 

 • เลือกทําการเกษตรในพ้ืนทีท่ีม่ีหนาดิน หนามากกวา 25 เซนติเมตร และไมมกีอนกรวดหรือลูกรัง
กระจัดกระจายอยูท่ีผิวดินมากหรือปลูกพืชที่มีระบบรากต้ืน 
 • ปรับปรุงดินดวยปุยสดพืชรวมกับปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 4-6 
ตันตอไร  
 • ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินหรือหญาอาหารสัตว 
 • ขุดหลุมปลูกไมผลขนาด 75x75x75 เซนติเมตร หรือถึงช้ันหินพ้ืน 
ปรับปรุงหลุมปลูกดวย หนาดินทีไ่มมกีอนกรวดรวมกบัปุยหมกัหรือปุยคอก ใชปุยเคมีรวมกับน้าํหมกัชีวภาพ
และผลิตภัณฑสารเรงพด. 3 และพด. 7 หรือพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียงสัตว        
 
 
 
 
 
 
 
 



เทคโนโลยีการแกไขปญหาดินดาน 
  ช้ันดาน หมายถึง ช้ันดินที่อัด ตัวแนนทึบหรืออนุภาคดิน ถูกเช่ือม โดยสารเคมีที่จับตัวกันแนนทึบและแข็ง
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการใชที่ดิน และเปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้ํา และ
การถายเทอากาศ สงผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชที่ปลูก 
ช้ันดานแบงออกได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  

(1) ช้ันดานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เปนช้ันดานที่มีสารเช่ือมแข็ง โดยมี
สารเชื่อมจากเหล็ก อินทรียวัตถุ คารบอเนตหรือซิลิกา ชั้นดานดิน
เหนียว ช้ันหินทราย แปงผุหรือช้ันหินพ้ืน 

(2) ช้ันดานที่เกิดขึ้นจากการใชที่ดินไมเหมาะสม เกิดจากการอัดแนนของเนื้อดินจากการไถพรวน ดวย
เคร่ืองจักรกลขนาดใหญในภาวะความชื้นที่ดินเปยกแฉะเกินไปที่ระดับความลึกเดียวเปนประจํา 

เทคโนโลยีการแกไขปญหาดินดาน 

  • ควรไถพรวนในขณะที่ความช้ืนของดินเหมาะสม 

  • ควรไถดินดวยไถส่ิวเพ่ือทําลายชัน้ดาน  

  • เพ่ิมอินทรียวัตถุแกดิน โดยใชปุยอินทรีย เชน ปุย
คอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด  

  • การใชระบบการปลูกพืชที่มรีะบบรากลึกเปนพืชหมุนเวียน 

  • ปลูกพืชตระกูลหญาที่มีระบบรากลึก และมีรากจํานวนมาก เชน การปลูก หญาแฝก เพ่ือใหราก
ชอนไชลงไปในดิน ทําใหเกิดชองวางในดินจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
  การเพาะเล้ียงกุงกุลาดําไดมีการขยายพ้ืนที่เขามาในบริเวณพ้ืนที่การเกษตร กอใหเกิดความเสียหายตอ
สภาพแวด ลอมทรัพยากรดินและน้ํา ดังนั้นรัฐบาลจึงมีมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2541 ใหระงับการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตพื้นที่
น้ําจืด และใหกรมพัฒนาท่ีดินรวมกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบเพื่อใหสามารถใชประโยชนเพ่ือ
การกสิกรรมไดอยางยั่งยืน   

  โดยปรับสภาพพ้ืนที่ ลมคันบอและปรับพ้ืนท่ีใหสม่ําเสมอ เพ่ือใหเหมาะสมกับการใชประโยชน เชน          
ทํานาหรือยกเปนรองสวน เปนตน  

  ลดระดับความเค็ม โดยการลางดินและใชวัสดุปรับปรุงดิน ในกรณีที่ดินมีความเปนกรดสูง (หรือดิน
เปร้ียว) ใหใชปูนชนิดตางๆ เพ่ือปรับสภาพดิน  

  ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก หรือปลูกพืชปุยสดแลวสับกลบ และคัดเลือกพืชทน
เค็มมาปลูก เชน ขาวพันธุทนเค็ม ละมุด ทับทิม ฝร่ัง มะพราว มะเขือเทศ หนอไมฝร่ัง ผักโขม ผักบุงจีน กะเพรา 
และชะอม เปนตน  

 การฟนฟูพ้ืนท่ีนารางเพ่ือปลูกปาลมนํ้ามัน 
  พ้ืนที่นาราง ลักษณะทั่วไปเปนที่ราบลุมในอดีตมีการทํานา แตปจจุบันปลอยท้ิงรางไว ในฤดูฝนมักมีน้ํา
ทวมเสียหาย ในฤดูแลงจะมีวัชพืช ปกคลุมพ้ืนที่นารางอยูเปนจํานวนมาก สาเหตุสําคัญของการทิ้งราง คือ 
เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาที่ดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ ดินมีความเปนกรดสูง และน้ําทวม 
พ้ืนที่แนวทางการฟนฟูมีดังนี้ คือ เตรียมพ้ืนที่โดยการยกรอง การใชวัสดุ

ปรับปรุงดิน เตรียมหลุมปลูกขนาด 45x45x35 ซม.3  ใสปุยหมักรองกน
หลุม ปลูกถั่วพุมคลุมดินใหนํ้าแบบใชเรือพน และใสปุย ชนิดและอัตรา
ตามคําแนะนํา 
 
 
ที่มา : วารสารอนุรักษดินและน้ํา ปท่ี 25 ฉบับที่ 2 เมษายน 2552  

 


