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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.040012-2550



ดิ นลกูรังหรอืดนิปนกรวด หมายถงึ ดินที่
พบช้ันลูกรัง ช้ันกรวด ช้ันเศษหิน หรือช้ัน

หินพ้ืนในระดับต้ืนกว่า 50 เซนติเมตร จากผิวดิน
ดินลูกรังเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ลดตน้ทุน ปรบัโครงสรา้งดนิ เพิม่ผลผลิต พลกิฟืน้ชีวิตเกษตรกร

1.2 การปลูกพันธ์ุไม้พุ่มตระกูลถ่ัวบำรุงดิน เป็นแถบ
ขวางความลาดเทของพืน้ท่ี ได้มีการทดลองปลกูพืช 7 ชนิด
คือ กระถินยักษ์ แคฝรั่ง ถั่วมะแฮะ แคบ้าน ขี้เหล็กบ้าน
กระถินณรงค์ ขี ้เหล็กอเมริกัน ระยะระหว่างแถว 50
เซนตเิมตร ระหวา่งต้น 20 เซนตเิมตร เม่ือต้นสงู 1 เมตร
ตัดแต่งกิ่งให้เหลือความสูง 50 เซนติเมตร กิ่งที่ตัดแต่ง
ใช้คลุมดินระหว่างแถว ในช่วงฤดูแล้งไม่มีการตัดแต่งกิ่งจน

วิธีการสังเกตพื้นที่ดินลูกรังหรือดินปนกรวด
(1) โดยการขุดเจาะดินในความลึก 50 เซนติเมตร

พบเศษหินกรวด หินมนเล็กมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ของ
เนื้อดินโดยปริมาณ

(2) เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปน
ทราย อาจพบกรวด หินมนเลก็ หรือเศษหนิปะปน

พื้นที่ที่จะพบดินลูกรัง
มีอยู่เกือบทุกภาคของประเทศยกเว้นในเขตฝนตก

ชุกทางภาคใตมี้พ้ืนทีป่ระมาณ 6.6 ลา้นไร่ ชุดดินทีพ่บ ได้แก่
ชุดดินทา่ยาง ชุดดินแม่ริม ชุดดินพะเยา ชุดดินนำ้ชุน ชุดดิน
นาเฉลียง และดินคล้ายชุดดินดังกล่าว

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร
ปัญหาทีส่ำคัญ คือ เป็นดินต้ืนมีกรวด หินมนเลก็หรือ

เศษหินปะปนอยู่มาก ทำให้ดินมีปริมาณเนื้อดินน้อยลง
มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ นอกจากนี้ลักษณะของดิน
เป็นอุปสรรคต่อการไถพรวน หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย
ได้ง่าย ดินมคีวามสมบรูณต่์ำ และการจดัระบบชลประทาน
มีความเป็นไปได้น้อยเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อำนวย

แนวทางการแกไ้ขและใชป้ระโยชนท์ีด่นิลกูรงั
1. ใชป้ลกูพชืไร่
ดินลูกร ังสามารถปลูกพืชไร ่ได ้หลายชนิด เช่น

ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวไร่ ถ่ัวลสิง ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลอืง ถ่ัวพุ่ม
และพชืรากต้ืนอืน่ๆ โดยทีดิ่นต้องมีหนา้ดินหนาประมาณ 20
เซนติเมตรขึ ้นไป และเป็นดินที ่มีการระบายน้ำดีหรือดี
ปานกลาง คือ ไม่อยูใ่นสภาพนำ้ขังแช่นานในชว่งฤดูฝน การ
บำรุงรักษาควรเน้นด้านความอุดมสมบูรณ์และการรักษา
ความชื้นในดิน

1.1 การปลูกถ่ัวเขียว ข้าวไร่ ในระหวา่งแถวของแค
ฝรั่ง ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วยืนต้น เจริญเติบโตได้เร็วและขึ้น
ได้ดีในดินเกือบทกุชนิด ยกเว้นทีมี่น้ำขัง ให้น้ำหนกัพืชสดสงู
หลงัจากหวา่นถัว่เขียวและขา้วโดยไมมี่การไถพรวน ทำการ
ตัดต้นแคฝรัง่คลมุดินในอตัรา 4 ถึง 6 ตันตอ่ไร ่ เพียงครัง้
เดียว ถ่ัวเขียวและขา้วสามารถงอกเจรญิเติบโตให้ผลผลิตได้
โดยไม่มีการใช้ปุ ๋ยเคมี ไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
วิธีดังกล่าวสามารถจัดเข้าในระบบการทำฟาร์มได้
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กว่าถึงฤดูฝน พบว่าขี้เหล็กอเมริกันและแคฝรั่งมีแนวโน้ม
ที่จะใช้ได้ผลดี เนื่องจากมีการเจริญเติบโตเร็ว ทรงพุ่มเตี้ย
ทำใหไ้ม่รบกวนพชืหลกั มีใบและกิง่ก้านมากจึงสามารถคลมุ
ดินได้ดี นอกจากนั้นปริมาณซากที่ตัดได้เพ่ือใช้คลุมดินบำรุง
ดินสูงสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี การปลูก
ไม้พุ่มนี้ใช้ต้นกล้าปลูก ดังนั้นในระยะแรกควรปลูกร่วมกับ
ถั่วมะแฮะ เนื่องจากถั่วมะแฮะที่หว่านด้วยเมล็ดจะเจริญ
เติบโตเร็วในระยะแรก หลักจากถั่วมะแฮะตายไปในระยะ
ประมาณ 3 ปี ไม้พุ่มเหลา่น้ีจะเจริญเติบโตเต็มท่ี มีต้นติดกัน
เมื่อปลูกข้าวไร่ สามารถเก็บผลผลิตของข้าวไร่ได้

ข้อมูลจาก : การจัดการดินลูกรัง กรมพัฒนาที่ดิน

3. ใช้ทำเปน็ทุง่หญา้เล้ียงสัตว์
การปรับปรงุทุ่งหญ้าสามารถทำได ้ถ้ามีการนำพืชท่ีมี

คุณค่าทางอาหารสูงเข้ามาปลูกในพื้นที่เหล่านั้น โดยเฉพาะ
ดินลกูรังท่ีมีหนา้ดินหนาเกนิ 15 เซนตเิมตรข้ึนไป และพบใน
ที่ดอน นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของดินประเภทนี ้และนอกจากนีดิ้นลกูรังมักมีช้ันดินเหนยีว
อยู่ตอนล่างสามารถเก็บกักน้ำได้ดี จึงเหมาะสมที่จะพัฒนา
แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการปศุสัตว์ได้อีกด้วย

(1) การศึกษาผลผลติของถ่ัวเวอราโน สไตโล ท่ีปลกู
ร่วมกับหญ้าโรดในอัตราส่วนต่างๆ กัน ในเขตอาศัยน้ำฝน
และดินลูกรัง พบว่า การทำทุ่งหญ้า-ถ่ัวผสม โดยใช้อัตราส่วน
ถั่ว : หญ้า = 1:3 และให้ปุ๋ยไนโตรเจน 3 กิโลกรัมต่อไร่
โดยมีปุ๋ย ฟอสฟอรสัและโพแทสเซีย่มเป็นปุ๋ยรองพ้ืนอยา่งละ
15 กิโลกรัมต่อไร่ จะให้ผลดีท่ีสุดเม่ือพิจารณาถึงผลผลิตและ
ส่วนประกอบทางเคมี

4. ใช้ในการทำนา
สำหรับดินลูกรังท่ีใช้ประโยชนใ์นการทำนา พบในพ้ืนท่ี

ราบเรียบและท่ีราบต่ำ มีหน้าดินหนาประมาณ 15 เซนติเมตร
และเป็นดินที่มีการระบายน้ำเลว ดินลูกรังประเภทนี้ไม่
เหมาะที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น เพราะในช่วงฤดูฝนน้ำจะ
ขังแฉะเป็นระยะเวลานาน ยากที่จะระบายน้ำออก การใช้
ปลกูข้าวนับว่าเหมาะสมทีสุ่ด ถ้าได้มีการใช้ปุ๋ยช่วยปรบัปรงุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้ว ข้าวท่ีปลูกจะให้ผลผลิตคุ้มค่า
ต่อการลงทุน

ดินลูกรัง หรือดินต้ืน มีความอดุมสมบรูณ์ของดินต่ำ
เป็นดินกรด มีชั้นดินกรวดลูกรัง เป็นอุปสรรคต่อรากพืช
ดินไม่อุ้มน้ำ ทำใหข้าดความชุ่มช้ืน การใช้ประโยชนดิ์นลกูรัง
ขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม และระดับการจัดการเกษตร
กรรมต้องลงทนุต่ำ เกษตรกรรมถาวรและเกษตรผสมผสาน
จะเป็นแนวทางของการจัดการ นอกจากนี้การใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตร จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีหรือมีการจัดการ
ดินและพชืท่ีเหมาะสมดว้ย ได้แก่ ชลประทาน การปรับปรงุ
คุณสมบติัทางกายภาพและเคมขีองดิน การรักษาความอดุม
สมบูรณ์ของดิน การใช้ปุ๋ยในรูปท่ีเหมาะสมและเกดิประโยชน์
สูงสุด ในการพัฒนาดนิลกูรังมาใช้ในการเพาะปลกูพืชหลาย
อย่าง
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2. ใช้ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลบางชนิด โดยมีการ
จัดการท่ีเหมาะสม

การใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ยืนต้นประเภทไม้โต
เร็ว โดยเฉพาะดินลูกรังท่ีมีช้ันลูกรังไม่จับกันแน่นนัก ไม้ยืนต้น
ท่ีควรพิจารณา ได้แก ยูคาลปิตัส กระถินต่างๆ นุ่น สะเดา
ขี้เหล็กบ้าน มะม่วงหิมพานต์ มะม่วง มะขาม น้อยหน่า
มะขาวเทศ พุทรา และไผ่ สำหรับดินลูกรังที่พบในบริเวณ
ท่ีมีฝนตกต้ังแต่ประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปีข้ึนไป สามารถ
ใช้ปลูกยางพาราได้โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านเหนือ และด้าน
ตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปลูกไม้ยืนต้น คือ ขุดหลุม
ปลกูขนาด 75x75x75 ซม. ปรบัปรงุหลมุปลกูด้วยหนา้ดิน
ร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น การ
สร้างคันดิน ทำข้ันบนัไดดิน ทำฐานปลกูเฉพาะตน้ ปลกูพืช
คลุมดิน ทำแนวรั้วหรือทำฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝกในช่วง
เจริญเติบโตก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำตาม
ชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำใน
แปลงปลกู


