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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.040014-2550

เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต



 หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็น
ดินทรายหรอืดินทรายรว่น เกิดเป็นช้ันหนา
มากกว่า 50 เซนตเิมตร

ลักษณะของเนื้อดินบนเป็นทรายหรือทรายร่วน
มีช้ันความหนามากกวา่ 50 เซนตเิมตร บางแหง่อาจพบ
ช้ันทรายหนากวา่ 1-2 เมตร

วิธีการสังเกตพื้นที่ดินทรายจัด
สภาพพื้นที่ดินทรายมักถูกทอดทิ้งให้รกร้างว่าง

เปล่า แต่ปัจจุบันเริ่มมีการนำพื้นที่ดังกล่าวมาทำการ
เกษตรมากข้ึน

พื้นที่ที่จะพบดินทราย
ดินทรายสามารถพบได้โดยท่ัวๆ ไป กระจายอยู่ตาม

จังหวัดต่างๆ ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเปน็สว่นใหญ่
นอกน้ันกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ตามจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเป็น
ชายฝั่งทะเลและพื้นที่เนินทราย

การจัดการดินทรายจัด
การจัดการดินทรายเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการ

เกษตรกรรม สามารถจะแบ่งออกตามลักษณะพื้นที่และ
ลักษณะของพืชได้ดังน้ี

(1) ใช้ปลูกพืชไร่บางชนิด
สำหรับดินทรายที่พบในที่ดอน มีการระบายน้ำดี

สามารถปลูกพืชไร่ได้หลายชนดิ เช่น

ชนิดพืช การจัดการดิน

1.ข้าวไร่ (กรณีท่ีเกษตรกรมีความจำเปน็ต้องปลกูข้าว เพ่ือไว้ใช้กินในครอบครวั) โดยเฉพาะสว่นทีเ่ปน็นาดอนดนิทราย
(ชุดดินอุบล) ควรทำนาหยอดจะเหมาะสมกว่านาดำ เพราะข้าวนาหยอดมีความทนทานต่อความแห้งแล้ง
ได้ดีกว่า ควรหยอดเปน็แถวเพ่ือสะดวกในการปราบวชัพืชและใชปุ๋้ยอนิทรย์ี อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ร่วมกับ
ปุย๋เคมสีตูร 16-16-8 อตัรา 20 กิโลกรมัต่อไร ่แบง่ใสอ่ยา่งนอ้ย 2 ครัง้

2.ปอแก้ว ใช้ปุย๋เคมสีตูร 15-15-15 อตัรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุย๋อนิทรยีอ์ตัรา 1-3 ตันต่อไร่ โดยการโรย
ข้างแถวหลงัปลกู 1 เดือน

3.ถั่วลิสง ใช้ปุย๋เคมสีตูร 12-24-12 อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร ่ครัง้แรกใส่รองกน้หลมุก่อนปลกูและครัง้ที ่2 เม่ือพชือายุ
20 วัน

4.อ้อย ใช้ปุย๋เคมสีตูร 15-15-15 หรอื 16-16-8 อตัรา 25 กิโลกรมัต่อไร่
5.มันสำปะหลัง ใช้ปุย๋เคมสีตูร 15-15-15 อตัรา 75 กิโลกรมัต่อไร ่ครัง้แรกใสร่องกน้หลมุก่อนปลกู และครัง้ที ่2 เม่ืออายุ

2 เดือน
6.ข้าวโพด ใสปุ่ย๋เคมสีตูร 16-16-8 อตัรา 25-50 กิโลกรมัต่อไร ่หรอื 20-20-0 อตัรา 50-75 กิโลกรมัต่อไร ่ (ดินขาด

โพแทสเซยีม หรือมีน้อยกวา่ 70 ppm ควรใสโ่พแทสเซยีม อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่) คร้ังแรกใส่รองก้นหลมุ
และครัง้ที ่2 เม่ือขา้วโพดสูงประมาณ 40 เซนตเิมตร
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(2) ใช้ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผลบางชนิด
ในสภาพดินทรายที่เป็นที่ดอนมีการระบายน้ำ

ดี ไม้ผลท่ีเหมาะจะปลูกคือ มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขาม
นอ้ยหนา่ พุทรา นุน่ สะเดา ไผ่ สำหรบัไมย้นืตน้โตเรว็
ได้แก่ ยูคาลิปตัส กระถินณรงค ์กระถินเทพา และกระถนิ
บ้านหรอืกระถนิยกัษ์ ฯลฯ

(2.1) มะม่วง ใสปุ่ย๋เคมสีตูร 15-15-15 อตัรา
500 กรัมต่อต้น พร้อมปุ๋ยคอกอัตรา 20 กิโลกรัมต่อต้น ใน
ปีแรกเมื่อมะม่วงตั้งตัวได้ ในปีต่อไปจำนวนปุ๋ยเคมีที่ใช้
เท่ากับครึ่งหนึ่งของอายุมะม่วง และใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมี
ความช้ืนพอเหมาะใส่ปีละ 2 คร้ัง ตอนต้นและปลายฤดูฝน
โดยใส่ปุ๋ยเคมีเป็นจุดรอบรัศมีทรงพุ่ม พร้อมปุ๋ยคอก อัตรา
20-50 กิโลกรัมต่อต้น โรยรอบรัศมีทรงพุ่ม

(2.2) มะมว่งหมิพานต ์ เม่ือเริม่ต้ังตัวได้จนถงึ
อาย ุ2 ป ีใช้ปุย๋เคมสีตูร 12-24-12 อตัรา 300-800 กรัม
ต่อตน้ เม่ืออาย ุ3 ป ีใช้ปุย๋เคมสีตูร 12-24-12 อตัรา 1
กิโลกรมัต่อตน้ เม่ืออาย ุ4-6 ป ีใช้ปุย๋เคมสีตูร 15-15-15
อัตรา 1.5-2 กิโลกรัมต่อต้น เม่ืออายุ 7 ปี ข้ึนไป ใช้ปุ๋ยเคมี
สูตร13-13-21 อัตรา 2-3 กิโลกรัมต่อต้น ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2
คร้ัง ในตอนต้นและปลายฤดูฝน โดยใส่ปุ๋ยเคมีเป็นจุดรอบ
รัศมีทรงพุ่ม เพ่ือดินมีความช้ืนพอเหมาะ พร้อมปุ๋ยคอก 20-
50 กิโลกรัมต่อต้น โดยโรยรอบรัศมีทรงพุ่ม

(2.3) นุ่น ใช้ปุ ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา 12
กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุย๋เคมสูีตร 15-15-15 อัตรา 300
กรัมต่อต้น รองก้นหลุม และเม่ืออายุ 1-2 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัม ต่อต้น เม่ืออายุ 3-4 ปี ใส่ 1
กิโลกรมัต่อตน้ และเมือ่อาย ุ5 ป ี ข้ึนไป ใส ่2 กิโลกรมั
ต่อตน้ โดยใสร่อบทรงพุม่ และแบง่ใสป่ลีะ 2 ครัง้

(3)  ใช้ปลูกหญ้าหรือพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์
นับว่าเหมาะสมกับศักยภาพของดินทรายมาก

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบ พันธุ์หญ้าที่
เจริญเติบโตได้ดีได้แก่ พันธ์ุเนเปียร์ลูกผสม หญ้ารูซ่ี หญ้า
เบอร์มิวดา หญ้าบัพเพล หญ้ากินนี และหญ้าสตาร์ เป็นต้น
และถ้าหว่านถ่ัวเวอราโนผสมกับหญ้าแล้ว จะเป็นการดีมาก
เพราะนอกจากจะเพิ่มคุณค่าแก่อาหารสัตว์แล้ว ยังเป็น
การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินอีกด้วย

(4) เพ่ือใช้ทำนา
โดยเฉพาะดินทรายในท่ีราบต่ำ สามารถปลูกได้ดีโดย

เฉพาะในช่วงฤดูฝน ต้องมีน้ำขังเป็นระยะเวลาพอสมควร
พันธุ์ข้าวเป็นพันธุ์ข้าวเบา เพราะดินทรายที่พบในพื้นที่
ส่วนน้ีมักเส่ียงต่อการขาดแคลนนำ้ การปลูกข้าวถ้าจะให้
ได้ผลดี ควรมีการปรับระดับพื้นที่ในกระทงให้สม่ำเสมอ
ทำร่องระบายนำ้ การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ให้ใช้ปุ๋ยอนิทรย์ีจำพวกปุ๋ยคอกหรอืปุย๋หมัก 2-3 ตันต่อไร่
หรอืปลกูพืชปุย๋พชืสด เช่น โสนอฟัริกัน ปอเทอืง ถ่ัวพุ่ม
และถัว่มะแฮะ ใช้อัตราเมลด็ 5-6 กิโลกรมัต่อไร ่สำหรบั
ถั่วพร้าใช้อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือไถกลบตอซัง
พืชร่วมกับใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสมบูรณ์ (16-16-8) ประมาณ 20-
30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือถ้าใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว อาจใช้
ปุ๋ยอัตราสูงประมาณ 75-100 กิโลกรัมต่อไร่

การใช้ปุ๋ยเคมีเฉพาะไนโตรเจนในดินทราย
 มีข้อควรพจิารณา คือ

ควรแบ่งใส่หลายๆ คร้ัง
ใส่ปุ๋ยประเภทที่ละลายออกมาใช้เป็นประโยชน์

ได้ช้า
ควรใส่อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เศษพืช

ฯลฯ เพ่ือดูดยึดธาตุอาหารไว้ไม่ให้ถูกชะล้างได้ง่าย และเป็น
การเพ่ิมความสามารถในการอุ้มน้ำของดินด้วย

 ควรใช้วัสดุคลุมดิน
เช ่น ฟางข ้าว แกลบ
เศษวัสดุต่างๆ หรือคลุม
ด้วยพลาสติก เพื่อรักษา
ความช้ืนในดิน

ข้อมลูจาก : การจัดการดินทราย กรมพัฒนาทีดิ่น
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
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