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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.040015-2550

วิธีสังเกตพื้นที่ดินกรดหรือดินเปรี้ยวในภาคใต้
(1) ทำนาไดผ้ลผลติต่ำไม่เกิน 20 ถังต่อไร่
(2) บริเวณที่เกิดดินเปรี้ยวเป็นที่ราบลุ่ม มักใช้ในการ

ทำนาหรอืเคยใชใ้นการทำนามากอ่น ถ้าปัจจุบันยงัใช้ในการ
ทำนาอยู่จะสังเกตว่าข้าวไม่แตกกอ และเมื่อถอนต้นข้าวมา
ดูจะเหน็รากมสีดีำ บางแห่งปกัดำแลว้แหง้ตาย ผลผลติต่ำ

(3) น้ำบรเิวณพืน้ทีดิ่นเปรีย้ว จะใสคลา้ยนำ้แกว่งด้วย
สารส้ม ชิมดูจะมีรสเปรี้ยวหรือฝาด

(4) มักมีพืชพวกเสม็ด จูด กกทรงกระเทยีม หญ้าโครง
เครง ข้ึนอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ป็นดนิเปรีย้ว

(5) เมื่อขุดลึกลงไปในดินประมาณ 1-2 ศอก จะพบ
จุดประซึ่งเป็นสารสีเหลืองคล้ายสีฟางข้าว หรือผงกำมะถัน
กระจายอยู่ตามเนื้อดิน
พื้นที่ที่จะพบดินเปรี้ยวในภาคใต้

บริเวณที่จะพบดินเปรี้ยวในภาคใต้ จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
พื้นที่พรุหรือในที่ลุ่มต่ำระหว่างสันทราย ปัจจุบันส่วนใหญ่
พื้นที่ใช้ทำนาหรือยกร่องเพื่อปลูกผัก พืชไร่ หรือไม้ผล
หรือพ้ืนทีบ่างแห่งถูกทอดทิง้ให้เป็นทีร่กร้าง มีต้นกก กระจูด
หญ้าโครงเครง และเสม็ดขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป

⌫⌫
สภาพปัญหาที่สำคัญ

ปัญหาที่สำคัญที่ทำให้เกษตรกรทำการเกษตรไม่ได้
ผล เนื ่องจากดินมีความเป็นกรดรุนแรงทำให้ธาตุเหล็ก
อะลมิูน่ัม และแมงกานสี ละลายออกมามากจนเปน็อนัตราย
ต่อพืช และธาตุฟอสฟอรัสจะเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพที่พืชนำ
ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
การจัดการแก้ไขพื้นที่

ถ้าต้องการดัดแปลงพื ้นที ่เพื ่อนำมาใช้ปลูกไม้ผล
ไม้ยืนต้น พืชผัก หรือพืชไร่ จะต้องมีหลักการเตรียมแปลง
ทีถู่กวิธ ีเพ่ือปอ้งกนัการเกดิกรดในดนิเพิม่ข้ึน ข้ันตอนมดัีงนี้

(1) วางแนวสันร่องกว้างประมาณ 6-8 เมตร ข้ึนอยู่กับ
ชนิดพืชที่จะปลูก และขนาดของร่องน้ำกว้างประมาณ 1.0
-1.5 เมตร

(2) ขุดหน้าดินบริเวณร่องน้ำมากองไว้ตรงกลางสัน
ร่อง

(3) ขุดดินช้ันลา่งในร่องนำ้ลึกประมาณ 50 เซนตเิมตร
หรือจนถึงชั้นดินเลนมากองไว้ตรงริมของสันร่อง

(4) ปรับดินบนสันร่องให้เรียบเพื่อใช้ปลูกพืช
(5) ทำคันดินล้อมรอบให้แข็งแรง เพื่อป้องกันน้ำท่วม

พร้อมมรีะบบการควบคมุนำ้และระบายนำ้ โดยใชเ้ครือ่งสบู
หรือระบายออกตามธรรมชาติ

ภายหลังจากการเตรียมพ้ืนท่ีแล้ว จะต้องมีการปรับปรุง
ดินโดยใชวั้สดปุรบัปรงุดิน เช่น หนิปนูฝุน่ในอตัรา 1.5-2.0
ตัน ต่อไร่ (ข้ึนอยูกั่บผลวเิคราะหดิ์น) ร่วมกับการชลประทาน
และควบคุมระดับน้ำในคูระบายน้ำ ให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า
1 เมตร จากผิวดินตลอดท้ังปี เพ่ือป้องกันการเกิดกรดของดิน
เพิ่มขึ้น
วิธีการลดความเป็นกรดของดิน

วิธีที่ 1 ใช้น้ำล้างความเป็นกรดออกไปจากดิน วิธีนี้
จะต้องใช้น้ำมากเพื่อควบคุมระดับน้ำในท้องร่องและล้าง
ออกไปเมื่อน้ำเป็นกรดจัด ต้องทำต่อเนื่อง เมื่อฝนตกลงมา
ก็ปล่อยให้น้ำฝนขังจนท่วมแปลงแล้วระบายออกประมาณ 2-
3 คร้ัง โดยท้ิงช่วงการระบายน้ำประมาณ 1-2 สัปดาห์ต่อคร้ัง

นเปรี้ยวในภาคใต้ หรือดินกรดในภาคใต้ คือ ดิน
ที่มีหรือกำลังมีหรือได้เคยมีกรดกำมะถันอยู่ในชั้น
หน้าตัดของดิน ซึ่งเป็นผลมาจากขบวนการสร้าง

ดิน โดยทั่วไปดินนี้จะมีจุดประสีเหลืองฟางข้าวในดิน
ช้ันลา่ง ดินนีมี้ค่าความเปน็กรดเปน็ด่าง (pH) ท่ีต่ำมาก
จนก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปลูกพืช



ลดตน้ทุน ปรบัโครงสรา้งดนิ เพิม่ผลผลิต พลกิฟืน้ชีวิตเกษตรกร
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สำหรบัการใชป้ระโยชนเ์พือ่เพาะเลีย้งสัตว์นำ้ สัตว์นำ้ทีส่ามารถใช้เพาะเลีย้งได้ เชน่ ปลาดุกอยุเทศ ปลาไน ปลานลิ
และปลาตะเพียนขาว และต้องมีการถ่ายเทน้ำในบ่อ โรยปูนขาวหรือหินปูนฝุ่นบริเวณรอบขอบบ่อและก้นบ่อเพื่อป้องกัน
การเกิดกรดของดินเพิ่มขึ้น

ข้อมลูจาก : คู่มือการปรบัปรงุดินเปรีย้วจัดเพ่ือการเกษตร  ศูนยศึ์กษาการพัฒนาพกุิลทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ

วิธทีี ่2 ใช้วัสดุปูนคลกุเคลา้หนา้ดิน ซ่ึงอาจจำเปน็ต้อง
ใช้ปูนประมาณ 1-4 ตัน/ไร่ (ขึ้นอยู่กับ
ผลวเิคราะหดิ์น) ปรมิาณของปนูทีใ่ช้ข้ึน
อยู่กับความรุนแรงของความเป็นกรด

วิธทีี ่ 3 ใช้วัสดุปูนหวา่นผสมคลกุเคลา้หนา้ดิน ควบคู
่กับการใช้น้ำล้างความเป็นกรดและควบคุมระดับน้ำใน
ร่องน้ำให้คงท่ีเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด ปูนท่ีใช้จะประมาณ 1-2 ตัน/
ไร่ (ขึ้นอยู่กับผลวิเคราะห์ดิน) ควบคุมน้ำใต้ดินให้อยู่เหนือ
ชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท์มาก

⌫
แนวทางการจัดการพืช

การใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืชให้คำนึงถึงสภาพปัญหา
และแนวทางแก้ไข หากพบว่าบริเวณใดมีปัจจัยในการปลูก
พืชไม่เหมาะสมและเสีย่งตอ่ความลม้เหลว หรอืมผีลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้ม ควรหลกีเล่ียงทีจ่ะทำการเกษตร สำหรบั
พ้ืนทีท่ีมี่ความเหมาะสม เช่น มีแหลง่นำ้ชลประทานมรีะบบ
ควบคุมน้ำและระบายน้ำ แหล่งวัสดุปรับปรุงดินหาได้ง่าย
มีราคาถูก ให้เลือกชนิดพืชที่ค่อนข้างทนต่อสภาพความเป็น
กรด และเป็นที่ต้องการของตลาด

การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแต่ละชนิด
ชนิดพืช แนวทางการการจัดการ

ข้าว พันธุข้์าวทีใ่ช้ปลกูได้แก่ ขาวดอกมะล ิหมออรณุ ลกูแดง ลกูเหลอืง นางขาวนอ้ย ตำเมไหร ช่อนางเอือ้ง และ
กข.13 เป็นต้น โดยใช้หินปนูฝุ่นหรอืปนูโดโลไมท ์ ในอตัรา 1.5-2.0 ตัน ต่อไร่ และถา้อยูใ่นเขตชลประทาน
ก็ควรมกีารถ่ายเทนำ้ 4-5 ครัง้ และใชปุ้ย๋เคมสีตูร 16-20-0 หรอื 16-16-16 อตัรา 25-40 กิโลกรมัต่อไร่
ก่อนปกัดำและใชปุ้ย๋ยเูรียอตัรา 5–10 กิโลกรมัต่อไร ่ เม่ือขา้วเร่ิมต้ังทอ้ง

ข้าวโพดหวาน หยอดเมลด็ข้าวโพด 3 เมล็ดต่อหลมุ โดยมีระยะปลกู 25x25 เซนตเิมตร ใช้ฟูราดาน 4 กิโลกรัมต่อไร่ ปอ้งกัน
แมลง และใชปุ้ย๋เคมสีตูร 10-10-10 อตัรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร ่แบง่ใส ่2 ครัง้รองกน้หลมุ และขา้วโพดอายุ
ได้ 25 วัน และใสปุ่ย๋ยูเรียอตัรา 10 กิโลกรมัต่อไร ่ใสส่องขา้งแถวข้าวโพดแลว้พูนโคน เม่ืออาย ุ25-30 วัน

มะม่วง มีระยะการปลกู 8x9 เมตร และขดุหลมุขนาด 1x1x1 เมตร และใชปุ้ย๋เคมสีตูร 15-15-15 อตัรา 1-2 กิโลกรัม
ต่อตน้ แบง่ใส ่2 ครัง้ เม่ือมอีายนุอ้ยกวา่ 4 ป ีและอตัรา 2-4 กิโลกรมัต่อตน้ เม่ือมอีายมุากว่า 4 ปี

มะพร้าวน้ำหอม มีระยะปลกู 8x9 เมตร และขดุหลมุขนาด 1x1x1 เมตร และใชปุ้ย๋เคมสีตูร 15-15-15 อตัรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น
แบง่ใส ่2 ครัง้ เม่ือมอีายนุอ้ยกวา่ 4 ป ีและ 13-13-21 และอตัรา 2-3 กิโลกรมัต่อตน้ เม่ือมอีายมุากว่า 4 ปี

ส้มโอ มีระยะปลกู 8x9 เมตร และขดุหลมุขนาด 1x1x1 เมตร และใชปุ้ย๋เคมสีตูร 15-15-15 อตัรา 1-2, 2-4
และ 5 กิโลกรมัต่อตน้ แบง่ใส ่2 ครัง้ เม่ือสม้โออายนุอ้ยกวา่ 2 ป ี2-4 ป ีและมากกวา่ 4 ป ีตามลำดบั

ส้มเขียวหวาน มีระยะปลกู 3x9 เมตร และขดุหลมุขนาด 1x1x1 เมตร และใชปุ้ย๋เคมสีตูร 15-15-15 อตัรา 1-2 และ
2-4 กิโลกรมัต่อตน้ แบง่ใส ่2 ครัง้ เม่ือสม้เขียวหวาน อายนุอ้ยกวา่ 5 ป ีและมากกวา่ 5 ปี

ถั่วลิสง ถั่วเขียว หยอดเมลด็ 3-5 เมลด็ต่อหลมุ มีระยะปลกู 25x50 เซนตเิมตร และใชปุ้ย๋เคมสีตูร 12-24-12 อตัรา 30
กิโลกรมัต่อไร ่แบง่ใส ่2 ครัง้ รองกน้หลมุและเมือ่อายไุด้ 25 วัน

พืชผัก ใช้กลา้ผักอาย ุ25-45 วัน มีระยะปลกู 25x30 เซนตเิมตร และใชปุ้ย๋เคมสีตูร 15-15-15 อตัรา 100 กิโลกรมั
ต่อไรก่่อนปลกู และใชปุ้ย๋ยเูรียอตัรา 20 กิโลกรมัต่อไร่หลงัปลกู 25 วัน

พืชอาหารสัตว์ พันธุห์ญา้ทีท่นทานและเหมาะสมใชเ้ล้ียงสตัว์ ได้แก่หญา้ชันอากาศ หญา้ปลอ้งนำ้ หญา้ข้าวผี เปน็ตน้ โดยใช้
ปนูขา้วและปุย๋ทรปิเปลิฟอสเฟต ในอตัรา 2,000 กิโลกรมัต่อไรต่่อป ีและ 80 กิโลกรมัต่อไรต่่อปี

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย


