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บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมณ 320.7 ล้านไร่ มีพื้นที่เป็นดินทรายจัด 7.1 ล้านไร่ ซึ่งดินทรายจัดเป็นดินที่ไม่
เหมาะสมต่อการทำาการเกษตร เนื่องจากมีการผุพังสลายตัวมาจากหินทราย และมีวัตถุต้นกำาเนิดดินมาจากแร่ควอร์ตซ์ ทำาให้
เป็นข้อจำากัดต่อการเกษตร เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารไม่เพียงพอ ดินเป็นกรด มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำา และมีความ
สามารถในการกักเก็บน้ำาต่ำา ต้องมีการจัดการธาตุอาหารก่อนนำาไปใช้
คำาสำาคัญ : ดินทรายจัด อินทรียวัตถุ การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการดินทรายจัด

Abstract

The total area of Thailand is about 320.7 million rai where sandy soil covers around 7.1 million rai
that is not suitable for agriculture. The sandy materials in Thailand mostly originated from in situ weathering of sandstone although quartz is the parent materials for sandy soils. Sandy soil have a wide range
of limiting factors for agricultural production, including nutrient deficiencies, acidity, low organic matter
and low water holding capacity. Developing integrated nutrient management practices are highly recommended to improve the quality of the sandy soil for better agricultural production in Thailand.
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อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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บทนำา

ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 320.7 ล้านไร่ ปัจจุบันที่ดินถูกใช้เพื่อการเกษตรทุกประเภทรวมประมาณ 146.9 ล้านไร่
หรือประมาณร้อยละ 46 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ) และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมากกว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก (สำานักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2550) แต่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ทำาให้มีความ
จำาเป็นต้องขยายพื้นที่ทำาการเกษตร และการขยายพื้นที่การเกษตรยังคงเกิดขึ้นเรื่อย ๆจนถึงจุดที่มีการขยายในอัตราส่วนลดลง
เนื่องจากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำาการเกษตรลดน้อยลงจนไม่สามารถขยายพื้นที่ต่อไปได้ แนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มพื้นที่
ทำาการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้คือการนำาพื้นที่ดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหนึ่ง
ในจำานวนนี้คือดินทรายจัด ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 7,127,085 ไร่ แต่ในการนำาดินทรายจัดมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร
ยังมีข้อจำากัดหลายด้านคือด้านกายภาพ เนื่องจากดินทรายจัดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแร่ควอตซ์(Quartz) จึงไม่มีการจับ
ตัวกันเป็นเม็ดดิน ทำาให้ดินไม่มีโครงสร้าง มีความสามารถในการอุ้มน้ำาต่ำา ความชื้นที่เป็นประโยชน์จึงต่ำา มีความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่ำา เนื่องจากดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำา ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ำามาก (เอิบ เขียวรื่นรมย์, 2533) จากรายงานการศึกษาอิทธิพล
ของธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่มีผลต่อผลผลิตและความเข้มข้นของธาตุอาหารของหญ้าอะตราตั้มที่ปลูกในชุดดินบ้าน
ทอนซึ่งเป็นดินทรายจัด แสดงให้เห็นว่าหญ้า อะตราตั้มสามารถเจริญเติบโตได้ดี (พิสุทธิ์ สุขเกษม, เกียรติสุรักษ์ โภคสวัสดิ์
และกมลทิพย์ คำาคงเพชร, 2551) ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการทดลองปลูกหญ้าชันนกาดที่ปลูกในชุดดินบ้านทอนที่ตอบสนองต่อ
การขาดธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัสอย่างรุนแรงได้ (สมพล ไวปัญญา, พิสุทธิ์ สุขเกษม และ เกียรติสุรักษ์ โภคสวัสดิ์, 2542)
ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงสมบัติของดินทรายจัดก่อนที่จะนำามาใช้ประโยชน์ ซึ่งแนวทางการปรับปรุงทั้งด้านกายภาพและด้านเคมี
ของดินทรายจัดสามารถทำาได้โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดินในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด ซึ่ง
ปุ๋ยเหล่านี้จะช่วยทำาให้ดินเกาะตัวเป็นก้อน ร่วนซุย เป็นผลทำาให้การระเหยของน้ำาจากดินช้าและลดน้อยลง ทำาให้ดินสามารถดูด
ซับน้ำาและธาตุอาหารได้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำาของดิน ทำาให้น้ำาที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่ม
อินทรียวัตถุลงไปในดินยังทำาให้มีช่องว่างในดินทำาให้การหมุนเวียนอากาศในดินทรายดีขึ้น ทำาให้ระบบรากของพืชสามารถแผ่
กระจายในดินได้อย่างกว้างขวาง (บุรี บุญสมภพพันธ์, 2531) อุษา ศรีใส, เศกสิน ศรีใส, วิโรจน์ สอนเสาวภาค และ สมศักดิ์
สระแก้ว (2544) รายงานว่ามีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินทรายจัดชุดดินบ้านทอนโดยการไถกลบปุ๋ยพืชสด 10 ชนิด
ได้แก่ ถั่วพุ่มดำา ถั่วพุ่มแดง ถั่วพุ่มลาย ถั่วพร้า โสนอัฟริกัน โสนจีนแดง โสนอินเดีย โสนคางคก ปอเทือง และถั่วมะแฮะ และ
หลังไถกลบสามารถทำาให้ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลี่ย 2 ปีมีค่าสูงกว่า
ก่อนการไถกลบ เพราะเมื่อปุ๋ยพืชสดสลายตัวจะปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมา (นิรันดร์ สิงหบุตรา, 2533)
1. ดินทรายจัด
ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทราย หรือ ดินทรายร่วน และมีความหนามากกว่า 50 เซนติเมตร
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) ดินทรายที่มีเนื้อเป็นทราย หรือ ทรายร่วนหนากว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1 เมตร จากผิวดินบน ส่วนดินชั้น
ล่างลงไปจะเหนียวขึ้น ดินทรายกลุ่มนี้พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ดินทรายที่มีเนื้อดินเป็นทราย หรือทรายร่วนหนากว่า 1 เมตร แต่ไม่เกิน 2 เมตร คือ ภายใน 2 เมตรจะพบชั้นดิน
ที่ร่วนบนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายเกิดขึ้น ดินทรายกลุ่มนี้พบมากเช่นเดียวกับกลุ่มแรก
3) ดินทรายที่มีเนื้อดินเป็นทรายและทรายร่วนหนากว่า 2 เมตร ซึ่งพบเป็นพื้นที่ไม่มากนัก
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จากลักษณะที่กล่าวมาพบว่า เนื้อดินจะเป็นทรายปะปนอยู่ตั้งแต่ผิวดินลงไปจนถึงความลึกเกินไปกว่า 1 เมตร มี
กำาเนิดจากหินทราย (Sandstone) ซึ่งมีแร่ควอตซ์ (Quartz) เป็นส่วนประกอบสำาคัญ เนื้อดินค่อนข้างหยาบมีสภาพเป็นกรด
pH ประมาณ 5-6 มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติ ตลอดจนความสามารถในการดูดธาตุอาหารต่ำา มีอินทรียวัตถุต่ำามาก โดย
เฉลี่ยจะน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติทางกายภาพของดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช บางแห่งมีการจัดตัวเป็นชั้นดานแข็ง
ขึ้น บริเวณที่มีเนื้อดินเป็นทรายละเอียดเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและชอนไชของรากพืช เมื่อฝนตกจะเกิดน้ำาไหลบ่าไป
บนผิวดิน ชะล้างเอาหน้าดินและธาตุอาหารไปด้วย (เอิบ เขียวรื่นรมย์, 2533)
ในประเทศไทยมีดินทรายจัดทั้งหมด 7,127,085 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 2.22 ของพื้นที่ทั้งประเทศดินทรายจัดแบ่ง
เป็น 2 ประเภท คือ
1) ดินทรายมีชั้นดาน พบมากบริเวณจังหวัดที่อยู่ติดฝั่งทะเลทางภาคใต้และภาคตะวันออกประมาณ 7 แสนไร่ จะ
เกิดในสภาพแวดล้อมที่จำากัด สภาพที่เหมาะสมสำาหรับการเกิดดินชนิดนี้จะต้องมีวัตถุต้นกำาเนิดที่เป็นหินทราย ภูมิอากาศชุ่ม
ชื้นและเป็นที่ราบ องค์ประกอบทางแร่ของดินเหล่านี้ มีแต่แร่ที่ไม่สลายตัวหรือสลายตัวได้ยากมาก มีบางแห่งเท่านั้นเป็นดิน
ค่อนข้างใหม่ พบมีแร่ทส่ี ลายตัวบางชนิดเหลืออยู่ เช่น โพแทส (Potash) เฟลด์สพาร์ (Feldspars) และ มัสโคไวต์ (Muscovite)
ชนิดของแร่ดินเหนียวส่วนใหญ่จะเป็นคาโอลิไนท์ (Kaolinite) สภาพของดินทั่วไปเป็นกรด มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวก (CEC) ต่ำา มีเปอร์เซ็นต์ของความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (BS) ต่ำา มีแร่ดินเหนียวน้อย อินทรียวัตถุในดิน
เป็นตัวสำาคัญในขบวนการเปลี่ยนแปลงของดินและควบคุมการดูดยึดต่าง ๆ
ขบวนการเกิดของดินชนิดนี้ คือการชะล้างเอาสารประกอบ ออร์กาโน มีทัลลิค จากดินชั้นบน A ลงไปสะสมในดิน
ชั้นล่างจนทำาให้เกิดเป็นชั้นดานของชุดดินบ้านทอน (Bh) หรือ Spodic horizon โลหะธาตุที่จับกับอินทรียวัตถุจะมีอลุมีนัมเป็น
ส่วนใหญ่และมีเหล็กเพียงเล็กน้อย กรดฟูลวิคเป็นตัวสำาคัญในการจับตัวของอลุมีนัมและเหล็กการตกตะกอนของสารประกอบ
ออร์กาโน มีทัลลิค แต่การแห้งและเปียกของดินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้เกิดการตกตะกอน ดินทรายจัดที่มีชั้นดานอินทรีย์
ลักษณะของดินทรายจะมีลักษณะเฉพาะตัวคือ ช่วงชั้นดินตอนบนเป็นทรายสีขาว ถัดลงไปในระดับความลึก 60-80 เซนติเมตร
พบชั้นทรายสีน้ำาตาลปนแดง ซึ่งมีลักษณะเป็นดาน เกิดจากการสะสม หรือ ตกตะกอนของสารประกอบพวกเหล็กฮิวมัส ดิน
ทรายประเภทนี้ส่วนใหญ่พบตามชายฝั่งทะเลของภาคใต้และภาคตะวันออก มีเนื้อที่ 513,928 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 0.06
ของพื้นที่ทั้งประเทศ (เอิบ เขียวรื่นรมย์, 2533)
2) ดินทรายจัดทีไ่ ม่มชี น้ั ดาน เป็นดินทรายทีพ่ บทัว่ ๆ ไปตามชายหาดหรือชายฝัง่ ทะเล และพืน้ ทีเ่ ป็นทรายในภาคต่าง ๆ
ดินประเภทนี้มีพื้นที่ 6,613,157 ไร่หรือประมาณร้อยละ 2.06 ของพื้นที่ทั้งประเทศ เป็นดินที่มีเกือบทุกภาคของประเทศ ได้แก่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ (เอิบ เขียวรื่นรมย์, 2533)
2. ปัญหาและข้อจำากัดของดินทรายจัด
ดินทรายจัดเป็นดินที่มีเนื้อดินเป็นทราย หรือดินร่วนปนทราย เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า 50 เซนติเมตร มีแร่ควอร์ต
(quartz) เป็นส่วนประกอบสำาคัญ เนื้อดินค่อนข้างหยาบ มีสภาพเป็นกรดมีค่าปฏิกิริยาดินประมาณ 5 – 6 มีปริมาณธาตุอาหาร
ตามธรรมชาติต่ำา ตลอดจนความสามารถในการดูดธาตุอาหารต่ำา มีอินทรียวัตถุต่ำามาก โดยเฉลี่ยจะน้อยกว่า 10 gkg-1 ธาตุ
โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำา ความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ำามาก เป็นเหตุให้การใช้ปุ๋ยเคมี
ให้ผลตอบสนองต่อพืชต่ำา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2540) ดินทรายจัดในบางบริเวณจะมีชั้นดานในชั้นล่าง โดยมีลักษณะเฉพาะคือ
ดินบนจะเป็นดินทรายสีขาว ถัดลงไปในระดับความลึก 60-80 เซนติเมตร จะพบชั้นดานอินทรีย์ (Spodic horizon) ที่มีดิน
ทรายสีน้ำาตาลปนแดง หนามากกว่า 10 เซนติเมตร ซึ่งเกิดจากการสะสมของสารประกอบพวกเหล็ก และอินทรียวัตถุ
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ชั้นนี้แข็งมากจนพืชไม่สามารถ ชอนไชลงไปได้ ดินประเภทนี้พบตามชายฝั่งทะเลของภาคใต้และภาคตะวันออก บริเวณที่เป็น
สันทรายเก่า ความสามารถในการอุ้มน้ำาต่ำา ในฤดูแล้งจะขาดน้ำา ส่วนในฤดูฝนจะเกิดน้ำาท่วมขัง เนื่องจากน้ำาซึมผ่านลงไปได้ช้า
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากน้าำ ไม่สามารถไหลผ่านชัน้ ดานอินทรียล์ งไปได้ เหนือชัน้ ดานอินทรียม์ ชี น้ั ดินทีถ่ กู ชะล้าง ธาตุอาหารพืชถูกชะล้างไปมาก
ดินเหล่านี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำา เป็นผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้
3. การจัดการดินทรายจัด
ดินทรายจัดเป็นดินที่มีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก การสะสมธาตุอาหาร
พืชมีขีดจำากัดมาก เนื่องจากการสูญเสียธาตุอาหารพืชมีสูง ประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำาไม่ดี ทำาให้สภาพบริเวณนี้เปรียบเสมือน
เขตแห้งแล้ง โดยเฉพาะในฤดูแล้งดินจะมีอุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นปัญหาต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืช (เสรี จาตุรงคกุล,
2532) ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นข้อจำากัดในการนำาดินทรายมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ดังนั้นการปรับปรุงแก้ไขก่อนนำามาใช้ใน
การเกษตร ซึ่งสามารถจะทำาโดยวิธีต่อไปนี้ร่วมกัน
3.1 การจัดการด้านกายภาพของดินทรายจัด
ดินทรายจัด เป็นดินทีม่ คี วามสามารถในการอุม้ น้าำ ต่าำ ไม่มกี ารจับตัวกันเป็นเม็ดดิน ทำาให้ดนิ ไม่มโี ครงสร้าง
จึงต้องเพิ่มการกักเก็บน้ำาหรือการอุ้มน้ำาของดินทรายจัด ซึ่งสามารถทำาได้โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดินด้วยวิธีการต่างๆ
เพราะการใส่อินทรียวัตถุช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น มีผลให้อนุภาคดินเกาะตัว การระบายอากาศของดินเพิ่มมาก
ขึ้น ทำาให้ระบบรากของพืชสามารถแผ่กระจายในดินได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้รากสามารถดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น นอกจาก
นี้อินทรียวัตถุยังช่วยในด้านการซึมผ่านของน้ำา และความสามารถในการอุ้มน้ำาของดิน ทำาให้ดินมีความชุ่มชื้นได้ยาวนานกว่าใน
ดินทีม่ โี ครงสร้างไม่ดี ลักษณะดังกล่าวจะมีผลทางอ้อมต่อการช่วยควบคุมการเกิดชะล้างพังทลายของหน้าดิน (ปรัชญา ธัญญาวดี,
2536) การเพิ่มอินทรียวัตถุในดินทรายจัดสามารถทำาได้โดยใช้วัสดุอินทรีย์หรือวัสดุปรับปรุงดิน เช่น เปลือกถั่วลิสง เศษพืช
เศษหญ้า เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินช่วยในการอุ้มน้ำาของดิน นอกจากนี้การนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุ
ปรับปรุงดิน นับเป็นการจัดการทางการเกษตรวิธีหนึ่ง เพราะวัสดุเหล่านี้มีสมบัติและองค์ประกอบที่เหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของพืช (Donahue, Miller, and Schickluna, J.C., 1977) วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นที่สามารถนำามาใช้ในการปรับปรุง
ดิน เช่น แกลบ แกลบเผา และขุยมะพร้าว
แกลบ เป็นผลพลอยได้จากโรงสีขา้ ว การนำาแกลบมาใช้ปรับปรุงดินเพือ่ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างและสมบัติ
ทางกายภาพของดินให้ดขี น้ึ ช่วยให้ดนิ โปร่ง ร่วนซุย มีการระบายน้าำ และถ่ายเทอากาศในดินดีขน้ึ ความหนาแน่นของดินลดลง ทำาให้
ระบบรากพืชสามารถชอนไชและแผ่ขยายได้มากขึน้ เป็นผลให้รากพืชสามารถดูดธาตุอาหารได้มากขึน้ ทำาให้การเจริญเติบโตของพืช
ดีขน้ึ (ดำาริ ถาวรมาศ และ จันทิมา อริยธัช, 2534) นอกจากนีย้ งั สามารถลดความเค็มของดินได้ เพราะแกลบจะทำาให้โครงสร้างของ
ดินดีขน้ึ ซึง่ จะช่วยลดการระเหยของน้าำ ใต้ดนิ ทีม่ คี วามเค็มไม่ให้ขน้ึ มาสูผ่ วิ ดิน และช่วยเร่งอัตราการชะล้างเกลือทีส่ ะสมอยูอ่ อกไป
จากชัน้ ดินบน เมือ่ เวลาฝนตกหรือมีการชะล้างเกลือด้วยน้าำ ชลประทาน จึงทำาให้ความเค็มของดินลดลงหรือหมดไป (ฝ่ายเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์, 2532) การนำาแกลบไปใช้ในไร่นาโดยตรงควรคำานึงถึงอัตราส่วนระหว่างธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน (C/N ratio) เนือ่ งจากค่า C/N ratio เป็นตัวควบคุมบทบาทของไนโตรเจนในดิน และค่า C/N ratio ของแกลบประมาณ 152 (ปรัชญา ธัญ
ญาวดี, เมธี วณีวรรณ, ปรีดี ดีรกั ษา และพิรชั ฌา วาสนานุกลู , 2537) ซึง่ จัดว่ามีคา่ C/N ratio กว้างเมือ่ ใส่ลงไปในดินจะทำาให้ดนิ
ขาดไนโตรเจนเนือ่ งจากการสลายตัวโดยกิจกรรมของจุลนิ ทรีย์ ซึง่ จุลนิ ทรียจ์ ะขยายตัวอย่างรวดเร็ว และดึงไนโตรเจนในรูปของไน
เตรทไปจากดิน จึงเป็นการแย่งไนโตรเจนจากพืชทำาให้พชื ขาดไนโตรเจนอยูร่ ะยะหนึง่ ดังนัน้ หลังจากใส่แกลบในไร่นาควรคลุกเคล้า
ให้เข้ากับดินแล้วควรทิง้ ไว้ประมาณ 30 วันเพือ่ ให้คา่ C/N ratio แคบลงจึงปลูกพืช และเมือ่ แกลบสลายตัวจะให้ธาตุอาหาร ได้แก่
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มีไนโตรเจน (N) 5.90 gkg-1 ฟอสฟอรัส (P205) 0.80 gkg-1 โพแทสเซียม (K2O) 4.00 gkg-1 นอกจากนีแ้ กลบมีสารบางชนิด คือ
ซิลิกา ประมาณ 15 % (สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ และ อำานวยศิลป์ สุขศรี, 2532) นลินี ว่องมงคลฤทธิ์ กิตติ บุญเลิศนิรันด์ รวิวรรณ
สุวรรณ์ศร และสุชาดา บุญเลิศนิรนั ดร์ (2537) รายงานว่าการใส่ปยุ๋ หมักจากแกลบ 1 ตันร่วมกับปุย๋ เคมี 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีผลทำาให้ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในดินเพิม่ สูงขึน้
แกลบเผา เป็นวัสดุทม่ี นี าำ้ หนักเบา เมือ่ ผสมกับดินทำาให้ดนิ เบาช่วยในการปรับปรุงสมบัตทิ างกายภาพของ
ดิน เช่น การระบายอากาศ การซาบซึมน้ำา การอุ้มน้ำา ลดความเป็นกรดของดิน เพิ่มอุณหภูมิดิน กระตุ้นการทำางานของจุลินทรีย์
ดิน ไม่มีเชื้อโรค โครงสร้างของแกลบเผาจะมีลักษณะพรุน หรือมีช่องว่าง 80 % และอุ้มน้ำาได้ 40 % ในการเผาแกลบ 100
ลิตรหรือ 13 กิโลกรัม จะได้แกลบเผา 7 กิโลกรัม มีแร่ธาตุ 2.5 กิโลกรัม และคาร์บอน 4.5 กิโลกรัม ในบรรดาธาตุที่ถูกเผามี
ซิลิกา (SiO2) 95 % ส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำาและเป็นประโยชน์ต่อพืช ดังนั้น แกลบเผาจึงเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพที่ให้
ซิลิกาแก่พวกธัญพืช และใช้เป็นวัสดุปลูกกล้าพืช อุ้มน้ำาได้ดี มีความโปร่ง และละลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมออกมาให้
กับพืช ทำาให้ได้กล้าพืชที่แข็งแรง และมีธาตุอาหารคือ ไนโตรเจน (N) 1.40 gkg-1 ฟอสฟอรัส (P205) 3.5 gkg-1 โพแทสเซียม
(K2O) 22.5 gkg-1 และ C/N ratio เท่ากับ 11 ประเสริฐ สองเมือง, วิทยา ศรีนานันท์, กรีพล ลิ้มสมวงศ์, อนนท์ สุขสวัสดิ์,
ดิเรก อินตาพรม, กรรณิการ์ นากลาง และสว่าง โรจนกุศล(2541) รายงานว่าการใช้แกลบและขี้เถ้าแกลบร่วมกับปุ๋ยเคมีในการ
ผลิตข้าวหอมมะลิ 105 พบว่าการใช้แกลบอัตรา 500-1000 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
ทำาให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากแปลงควบคุมร้อยละ 34.7 – 44.2 และการใช้ขี้เถ้าแกลบ 500-1000 โลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี
16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ทำาให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากแปลงควบคุม 37.7-41.5 %
ขุยมะพร้าว วิไล สันติโสภาศรี, กล้าณรงค์ ศรีรอด, เอ็จ สโรบล และสนีรัตน์ หทัยรักษ์ธรรม(2546)
ทดลองใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุผสมดินที่ใช้ปลูกอ้อยในเรือนกระจก พบว่า อ้อยมีการเจริญเติบโตดีขึ้น เนื่องจากสมบัติทาง
กายภาพของดินที่ปลูกดีขึ้น โดยทำาให้การระบายน้ำา และอากาศของดินดีขึ้น Raja-Huran และ Muhammad (1992) อ้างโดย
วิไล สันติโสภาศรี, กล้าณรงค์ ศรีรอด, เอ็จ สโรบล และสนีรัตน์ หทัยรักษ์ธรรม (2546) ปลูกมะเขือเทศในถุงเพาะขนาด 4, 6, 8
และ 12 กิโลกรัม โดยใช้ขุยมะพร้าวและทรายเป็นวัสดุปลูก พบว่า ในระหว่างการทดลองน้ำาหนักแห้งของใบ ลำาต้น และรากไม่
แตกต่างกัน แม้ว่าผลได้ของช่อดอกในการปลูกในถุงเพาะขนาด 8 และ 12 กิโลกรัม จะมากกว่า แต่ผลได้โดยรวมจากทุกการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน Shinohara และคณะ 1999 อ้างโดยวิไล สันติโสภาศรี, กล้าณรงค์ ศรีรอด, เอ็จ สโรบล และสนีรัตน์
หทัยรักษ์ธรรม(2546) ทำาการเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและกายภาพของขุยมะพร้าวกับใยหิน แก่นไม้ และฟางข้าว โดยการ
จุ่มลงในน้ำาในสารละลายธาตุอาหารเพื่อสังเกตุการอุ้มน้ำา และองค์ประกอบของสารละลายที่ถูกบีบออกมา เพื่อนำาไปใช้เป็นวัสดุ
ปลูกมะเขือเทศ พบว่าแม้ใยหินจะอุ้มน้ำาได้มากกว่าวัสดุอื่น ๆ แต่ค่าการอุ้มน้ำาของขุยมะพร้าวจะเพิ่มขึ้นตามการใช้งาน ในขณะ
ที่ค่าการนำาไฟฟ้า ค่าปฏิกิริยาดิน และองค์ประกอบของแร่ธาตุของน้ำาที่บีบออกมาไม่แตกต่างกัน และขุยมะพร้าวมีธาตุอาหาร
คือ ไนโตรเจน (N) 3.60 gkg-1 ฟอสฟอรัส (P205) 0.50 gkg-1 โพแทสเซียม (K2O) 29.40 gkg-1 และ C/N ratio เท่ากับ 167
(สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ และ อำานวยศิลป์ สุขศรี, 2532) อย่างไรก็ตามศักยภาพของการนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้จะขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบของวัสดุ โดยต้องพิจารณาสมบัติทางกายภาพและเคมีก่อนนำามาใช้ในดิน
3.2 การจัดการด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินทรายจัด
ดินทรายมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ำา เป็นผลมาจากที่มีแร่ดินเหนียวและอินทรีย
วัตถุน้อย (เสรี จาตุรงคกุล, 2532; สมบูรณ์ ประภาพันธ์พงศ์, 2530) ดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุงด้านกายภาพแล้วจำาเป็นต้องเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินทรายที่สามารถทำาได้ง่ายคือการใส่อินทรียวัตถุให้กับดิน ใน
รูปของปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นสารประกอบที่ได้จากสิ่งที่มี ปุ๋ยอินทรีย์มี 3 ประเภทคือ
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3.2.1 ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และห่าน โดย
อาจจะใช้ในรูปปุ๋ยคอกแบบสด แบบแห้ง หรือ นำาไปหมักให้เกิดการย่อยสลายก่อนแล้วค่อยนำาไปใช้ก็ได้ ซึ่งต้องคำานึงถึงชนิด
ของดินและพืชที่ปลูกด้วย โดยเฉพาะการใช้แบบสดอาจทำาให้เกิดความร้อน และมีการดึงธาตุอาหารบางตัวไปใช้ในการย่อย
สลายมูลสัตว์ ซึ่งอาจจะทำาให้พืชเหี่ยวตายได้ การใช้ปุ๋ยคอกนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชในดินแล้ว
ยังช่วยทำาให้ดินโปร่งและร่วนซุย ทำาให้การเตรียมดินง่าย การตั้งตัวของต้นกล้าเร็วทำาให้มีโอกาสรอดได้มากด้วย มูลสัตว์ ส่วน
ใหญ่เป็นของแข็งประกอบไปด้วยเศษของพืชและสัตว์ซึ่งเป็นอาหารที่สัตว์กินเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยหรือนำาไปใช้ประโยชน์
ได้หมด จึงเหลือเป็นกากที่สัตว์ขับถ่ายออกมา โดยเศษอาหารเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการย่อยสลายไปบางส่วนแล้วในทางเดิน
อาหาร ดังนั้นส่วนที่เป็นมูลสัตว์จึงอุดมไปด้วยธาตุอาหารชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำาได้หลายชนิด ซึ่งเมื่อรวมกัน
เข้าก็จะมีองค์ประกอบที่สามารถใช้เป็นธาตุอาหารที่สมบูรณ์ของพืชได้ ส่วนมูลสัตว์แต่ละชนิดจะมีธาตุอาหารชนิดใดมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นกินเข้าไปเป็นปัจจัยสำาคัญรวมทั้งปัจจัยอื่น ๆได้แก่ ระบบการย่อยอาหารของสัตว์
วิธีการให้อาหาร รวมทั้งการจัดการรวบรวมมูล การเก็บรักษา ฯลฯ ในปุ๋ยคอกนอกจากจะมีธาตุอาหารที่จำาเป็นต่อพืชแล้วยังให้
ฮอร์โมนและสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิดต่าง ๆ ที่จำาเป็นสำาหรับพืชอีกมากมายด้วย
การใช้ปุ๋ยคอกเพื่อปรับปรุงบำารุงดิน
มูลวัวและมูลควาย โดยทั่วไปแล้วมีธาตุอาหารต่ำากว่ามูลสัตว์ชนิดอื่นเพราะเป็นสัตว์กินหญ้า ไม่ควรใส่
แปลงปลูกผักโดยตรง เพราะจะมีปัญหาเมล็ดวัชพืชปะปนมา ควรนำาไปหมักเป็นปุ๋ยหมักเสียก่อน หรือนำาไปผลิตก๊าซชีวภาพ
แล้วนำากากที่เหลือไปใช้จะได้ประโยชน์มากกว่า มูลแห้งเหมาะสำาหรับใส่แบบหว่าน ในสวนไม้ผล หรือรองก้นหลุมปลูกพืช
การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์เป็นปุ๋ยกับพืชชนิดต่าง ๆ
1) มูลสัตว์แห้งใส่ลงในดินหรือแปลงปลูกพืชโดยตรง
2) มูลสัตว์แห้งหมักกับเศษพืชต่าง ๆ และอาหารเสริมเติมสารเร่ง พด. หรือจุลินทรีย์อีเอ็ม ใส่ลงในดิน
หรือแปลงปลูกพืช
3) ทำาน้ำาสกัดมูลสัตว์ โดยใช้มูลสัตว์ผสมน้ำาอัตราส่วน 1 ต่อ 10 แช่ไว้ 24 ชั่วโมง นำาน้ำาสกัดส่วนใส่ไปเจือ
จางด้วยน้ำาใช้รดรอบ ๆต้น
4) นำาน้ำาสกัดมูลสัตว์ส่วนใสเจือจางด้วยน้ำา 1 ต่อ 10 ถึง 1 ต่อ 20 แล้วฉีดพ่นให้ทางใบแก่ต้นพืช
5) น้ำาล้างคอก น้ำาทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์รวบรวมไว้ในบ่อพัก ใช้เครื่องดูดขึ้นไปเจือจางกับน้ำาตามความ
เหมาะสมแล้วฉีดพ่นในแปลงปลูกพืช
ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ
ธาตุ
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
แคลเซียม

มูลไก่
2.59
1.96
2.29
8.09

ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด (มก./กก.)
มูลโค
1.36
0.51
1.71
1.76

มูลแพะ
1.03
0.66
0.64
1.49
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ
ธาตุ
แมกนีเซียม
ซัลเฟอร์
โซเดียม
เหล็ก
ทองแดง
แมงกานีส
สังกาสี
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2550)

มูลไก่
0.74
0.54
0.32
0.31
75.51
591.87
396.54

ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด (มก./กก.)
มูลโค
0.5
0.33
0.73
0.45
40.63
375.86
134.62

มูลแพะ
0.37
0.37
0.13
0.14
24.78
210.88
125.64

3.2 2. ปุ๋ยหมัก
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้จากการนำาชิ้นส่วนของพืช วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว ซังข้าวโพด กากอ้อยจากโรงงานน้ำาตาล และแกลบจากโรงสีข้าว ขี้เลื่อยจากโรงงาน
แปรรูปไม้ เป็นต้น มาหมักในรูปของการกองซ้อนกันบนพื้นดิน หรืออยู่ในหลุม เพื่อให้ผ่านกระบวนการย่อยสลายให้เน่าเปื่อย
เสียก่อน โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์จนกระทั่งได้สารอินทรียวัตถุที่มีความคงทน ไม่มีกลิ่น มีสีน้ำาตาลปนดำา
3.2.3. ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการปลูกพืชบำารุงดินซึ่งได้แก่พืชตระกูลถั่วต่างๆ แล้วทำาการไถกลบเมื่อ
พืชเจริญเติบโตมากที่สุด ซึ่งเป็นช่วงที่กำาลังออกดอก พืชตระกูลถั่วที่ควรใช้เป็นปุ๋ยพืชสดควรมีอายุสั้น มีระบบรากลึก ทนแล้ง
ทนโรคและแมลงได้ดี เป็นพืชทีป่ ลูกง่าย และมีเมล็ดมาก ตัวอย่างพืชเหล่านีก้ ไ็ ด้แก่ ถัว่ พุม่ ถัว่ เขียว ถัว่ ลาย ปอเทือง ถัว่ ขอ ถัว่ แปบ
และโสน เป็นต้น ในทางปฎิบัติควรมีการจัดการผสานกัน เช่น
1) ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ สามารถ
เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารให้แก่พืช ซึ่งอินทรียวัตถุจะเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง ถึงแม้จะไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปุ๋ยเคมี แต่จะค่อยๆปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว อินทรียวัตถุเป็นอินทรีย์สารที่ได้จากวัสดุเศษพืชต่างๆ และ
มีธาตุอาหารบางชนิดที่พืชต้องการในปริมาณน้อย ที่สำาคัญ เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม และอื่นๆ การใส่
อินทรียวัตถุในดินยังเป็นการช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (buffer capacity) ทำาให้
การเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อพืช และควรมีการจัดการปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น ชนิดของปุ๋ย เวลา
ใส่ปุ๋ย ปริมาณปุ๋ยที่จะใส่ เพราะดินทรายจัดมีการชะล้างเกิดขึ้นมากและมักขาดน้ำาเสมอ (ปรัชญา ธัญญาวดี, เมธี วณีวรรณ,
ปรีดี ดีรักษา และพิรัชฌา วาสนานุกูล, 2537)
2) ใส่วัสดุปรับปรุงดินพวกปูนทางการเกษตร เช่น ปูนขาว ปูนมาร์ล เปลือกหอยเผา หินปูนบด เป็นต้น
3) ใช้พืชตระกูลถั่วอายุสั้นมาปลูกในพื้นที่แล้วไถกลบ เช่น ปอเทือง โสน และถั่วพร้า เป็นต้น
4) ใช้ยิปซัม 100-500 กิโลกรัม/ไร่ / ปี ร่วมกับหินปูนบด 150 - 600 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ ใช้ยิปซัม100
-500 กิโลกรัม/ไร่/ปี ร่วมกับปูนขาว 80- 400 กิโลกรัม/ไร่/ปี (กรมพัฒนาที่ดิน, 2540)
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3.3 การจัดการน้ำาของดินทรายจัด
การปลูกพืชบนดินทรายมักจะประสบปัญหาการขาดน้ำาในฤดูแล้ง การจัดการน้ำาจึงเป็นปัจจัยสำาคัญอีกปัจจัยหนึ่งใน
การใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกพืชในดินชนิดนี้ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการอุ้มน้ำาของดินต่ำา และอัตราการซึมผ่านของน้ำา
ในดินสูงมาก ต้องสร้างที่กักเก็บน้ำาฝนไว้ในระหว่างฤดูฝน และการชลประทานในฤดูแล้งโดยมีการจัดการชลประทานที่ดีเป็นสิ่ง
ที่จำาเป็นต้องทำา การให้น้ำาพืชแบบหยด และการให้น้ำาแบบพ่นฝอยสามารถควบคุมน้ำาได้ และการรักษาความชื้นโดยการใช้วัสดุ
คลุมดินเป็นสิ่งจำาป็น การใช้ฟางข้าวและเศษพืชบางชนิด จะมีประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในดินได้ดี และสามารถลด
อุณหภูมิในดินได้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2540)
4. การจัดการดินทรายเพื่อนำามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
การจัดการดินทรายเพื่อนำามาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมสามารถจะแบ่งออกตามลักษณะพื้นที่และลักษณะ
ของพืชได้ดังนี้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2540)
4.1 ใช้ปลูกพืชไร่บางชนิด สำาหรับดินทรายทีพ่ บในทีด่ อนมีการระบายน้าำ ดีสามารถปลูกพืชไร่ได้หลายชนิด เช่น ข้าวไร่
ในบางกรณีที่เกษตรกรมีความจำาเป็นต้องปลูกข้าว เพื่อไว้ใช้กินในครอบครัว โดยเฉพาะส่วนทีเป็นนาดอนดินทราย (ชุดดิน
อนุบาล) ควรทำานาหยอดจะเหมาะสมกว่านาดำา เพราะข้าวนาหยอดจะมีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีกว่า ควรหยอดเป็น
แถวเพื่อสะดวกในการปราบศัตรูพืช และควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 20 กิโลกรัม
ต่อไร่ แบ่งใส่อย่างน้อย 2 ครั้ง
ปอแก้ว ควรใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 8-8-8 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 8-4-8 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ย
15-15-15 อัตรา 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1-3 ตันต่อไร่
โดยการโรยข้างแถวหลังปลูก 1 เดือน
ถั่วลิสง ควรใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 3-9-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 8-24-16 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 1224-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยครั้งแรกใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกและครั้งที่สองเมื่อพืชอายุ 20 วัน
อ้อย ควรใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 12-12-15 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 15-10-10 อัตรา 70-100 (N-P2O5-K2O)
กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 13-13-21หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รองพื้นหลังการเปิดร่อง
มันสำาปะหลัง ควรใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 8-8-8 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 15-15-15 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อ
ไร่ หรือ 15-15-15 อัตรา 75 กิโลกรัมต่อไร่โดยครั้งแรกใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกและครั้งที่สองเมื่อพืชอายุ 2 เดือน
ข้าวโพด ควรใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 6-6-3 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 16-16-8 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
20-20-0 อัตรา 50-75 กิโลกรัมต่อไร่ (ดินที่ขาด โพแทสเซียม หรือมี น้อยกว่า 70 ppm ควรใส่ โพแทสเซียม อัตรา 10 กิโลกรัม
ต่อไร่ (ครั้งแรกใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกและครั้งที่สองเมื่อข้าวโพดสูงประมาณ 40 เซนติเมตร
4.2 ใช้ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผลบางชนิด ในสภาพดินทรายที่เป็นที่ดอนมีการระบายน้ำาดี ไม้ผลที่เหมาะจะปลูกคือ
มะขาม น้อยหน่า พุทรา สำาหรับไม้ยืนต้นโตเร็วได้แก่ ยูคาลิปตัส กระถิ่นณรงค์ ฯลฯ
มะม่วง ควรใช้ปยุ๋ เคมี สูตร 5-15-15 อัตรา 500 กรัม พร้อมปุย๋ คอก อัตรา 20 กิโลกรัมต่อต้น ในปีแรกทีม่ ะม่วงตัง้ ตัว
ได้ ในปีตอ่ ไปจำานวนปุย๋ เคมีทใ่ี ช้เท่ากับครึง่ หนึง่ ของอายุมะมะม่วงและใส่ปยุ๋ เคมีเมือ่ ดินมีความชืน้ พอเหมาะใส่ปลี ะ 2 ครัง้ ตอน
ต้นและปลายฤดูฝน โดยใส่ปยุ๋ เคมีเป็นจุดรอบรัศมีทรงพุม่ พร้อมปุย๋ คอก อัตรา 20-50 กิโลกรัมต่อต้น โรยรอบรัศมีทรงพุม่
มะม่วงหิมพานต์ เมือ่ มะม่วงหิมพานต์ตง้ั ตัวได้จนถึงอายุ 2 ปีใช้ปยุ๋ เคมี สูตร 12-24-12 อัตรา 300-800 กรัมต่อต้น เมือ่
อายุ 3 ปี ใช้ปยุ๋ เคมีสตู ร 12-24-12 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น เมือ่ อายุ 4-6 ปี ใช้ปยุ๋ เคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 1.5-2 กิโลกรัมต่อต้น
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เมื่ออายุ 7 ปี ขึ้นไปใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กิโลกรัมต่อต้น ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ในตอนต้นและปลายฤดูฝน โดย
ใส่ปุ๋ยเคมีเป็นจุดรอบรัศมีทรงพุ่มเมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะ พร้อมปุ๋ยคอก อัตรา 20-50 กิโลกรัมต่อต้น โรยรอบรัศมีทรงพุ่ม
นุน่ ใช้ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ หมักอัตรา 12 กิโลกรัมต่อต้นรวมกับปุย๋ เคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 300 กรัมต่อต้น รอก้นหลุม
เมือ่ อายุ 1-2 ปี ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น เมือ่ อายุ 3-4 ปี ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อ
ต้น และเมือ่ อายุ 5 ปีขน้ึ ไปใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นโดยใส่รอบทรงพุม่ และแบ่งใส่ปลี ะ 2 ครัง้
4.3 ใช้ปลูกหญ้า หรือพัฒนาเป็นทุ้งหญ้าเลี้ยงสัตว์ นับว่าเหมาะสมกับศักยภาพของดินทรายมาก โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบ พันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดี ได้แก่พันธุ์เนเปียร์ลูกผสม หญ้ารูซี่ หญ้าเบอร์มิวดา หญ้าบัพเพล หญ้ากินนี
และหญ้าสตาร์ เป็นต้น และถ้าหว่านถั่วเวอราโนผสมหญ้าแล้วจะดีมาก เพราะนอกจากจะเพิ่ม คุณค่าแก่อาหารสัตว์เลี้ยงยัง
เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินอีกด้วย จากการศึกษาพบว่า การปลูกหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโน ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 20-4
กิโลกรัมต่อไร่ จะได้น้ำาหนักสดถั่วผสมหญ้ารวม 3 ปี จำานวน 6,000-7,000 กิโลกรัมต่อไร่และการวิเคราะห์ดินก่อนและหลัง
การทดลองผลปรากฏว่าปริมาณอินทรียวัตถุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
4.4 เพือ่ ใช้ทาำ นา โดยเฉพาะดินทรายทีพ่ บในทีร่ าบต่าำ (Low terrace) ซึง่ สามารถปลูกได้ดโี ดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน โดย
มีนาำ้ ขังเป็นระยะเวลาพอสมควร พันธุข์ า้ วทีใ่ ช้ปลูกควรเป็นพนธุข์ า้ วเบา เพราะดินทรายทีพ่ บในพืน้ ทีน่ ม้ี กั เสีย่ งต่อการขาดแคลน
น้าำ การปลูกข้าวถ้าจะให้ได้ผลดีควรมีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยใช้ปยุ๋ อินทรีย์ 2-3 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีสตู ร
สมบูรณ์ (16-16-8) ประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือถ้าใช้ปยุ๋ เคมีอย่างเดียวอาจใช้ปยุ๋ อัตราสูงประมาณ 75-100 กิโลกรัมต่อไร่
สิ่งสำาคัญในการจัดการดินชนิดนี้เพื่อการเกษตรกรรม คือ การคัดเลือกชนิดพืชที่ปลูกซึ่งจะต้องเป็นพืชที่ทนทานต่อ
สภาพแห้งแล้ง พืชที่สามารถปลูกได้ผลดี คือ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ยาสูบ แตงโม กะหล่ำาปลี และ กระทกรกฝรั่ง แต่
จะต้องใส่ปุ๋ยในอัตราสูง และพอเพียง พืชอีกชนิดหนึ่งที่มีแนวโน้มที่ดี คือถั่วมะแฮะ จากการที่ดินชนิดนี้มีธาตุอาหารต่ำาการใช้
ปุ๋ยอัตราสูงและการแบ่งใส่ปุ๋ยจึงเป็นปัจจัยสำาคัญ อัตราปุ๋ยควรสูงกว่าการปลูกในดินธรรมดา เช่น ปลูกยาสูบ ควรใช้อัตราปุ๋ย
ไนโตรเจน ประมาณ 10-15 กิโลกรัมต่อไร่
นอกจากนัน้ การจัดการดินชนิดนีท้ ส่ี าำ คัญ คือ การใส่ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ หมัก เพราะว่าปุย๋ อินทรียเ์ หล่านี้ สามารถเพิม่ อินทรีย
วัตถุและธาตุอาหารให้แก่พชื ลดอุณหภูมใิ นดิน เพราะความชืน้ ในดินจะสามารถอยูใ่ นดินได้นานกว่าเมือ่ อินทรียวัตถุเพิม่ ขึน้
สรุป

จากสมบัติต่างทางกายภาพและเคมีของดินทรายัดทำาให้ทราบว่า ดินมีศักยภาพในการเกษตรต่ำามาก และอาจจะเกิด
ปัญหาในด้านการจัดการดิน เมื่อนำาไปใช้ในการเกษตรปัญหาที่สำาคัญ คือ
1. ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ดินแน่นทึบ ทำาให้การแพร่กระจายของรากอยู่ในวงจำากัด
ทำาให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำา เนื่องจากมีอินทรียวัตถุเป็นองค์ประกอบต่ำา
2. ปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของดิน นับว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในบริเวณพื้นที่การเกษตร ซึ่งดินทราย จะมี
ศักยภาพในการถูกชะล้างสูง เนื่องจากอนุภาคดินเกาะกันอย่างหลวมๆ การชะล้างพังทลายของดินได้ทำาให้เกิดปัญหาติดตามมา
หลายอย่าง เช่น ทำาให้คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
3. ปัญหาเกี่ยวกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินทรายจัด จะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำาปริมาณอินทรียวัตถุ อยู่
ในเกณฑ์ต่ำา หรือต่ำามาก เป็นเหตุให้การใช้ปุ๋ยเคมีให้ผลตอบสนองต่อพืชต่ำา และดินถูกนำามาใช้ในการเพาะปลูกเป็นเวลานาน
ขาดการบำารุงรักษาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินเท่าที่ควร จึงทำาให้ดินมีสภาพเสื่อมลง และเป็นผลทำาให้ผลิตต่อหน่วย
พื้นที่ลดลงด้วย
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ข้อเสนอแนะ
การเพิ่มอินทรียวัตถุในดินทรายจัดจะทำาให้ดินร่วนซุยจับเป็นก้อนได้ดี ช่วยในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของ
ดิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความแน่นทึบ ความสามารถในการอุ้มน้ำาและรักษาความชื้นในดิน ดังนั้นนดินทรายจัดจำาเป็นจะต้องมี
การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยเทศบาล และการใช้วัสดุคลุมดิน เช่น
ฟางข้าว แกลบ ฯลฯ ซึ่งสารปรับปรุงดินเหล่านี้จะช่วยทำาให้ดินเกาะกันเป็นก้อนร่วนซุย เป็นผลทำาให้การระเหยของน้ำาจากดินช้า
ลง และก็สามารถดูดซับน้ำาและธาตุอาหารไว้ได้มากขึ้น
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