
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุร ี
74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขอบคุณ / ที่มา 

นายโสฬส  แซ่ลิ้ม 
ผู้เช่ียวชาญด้านบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



คือ วัสดุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของ
หินและแร่ ผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรียวัตถุที่ได้จากการ
สลายตัวของซากพืชและซากสัตว์ 

การที่ดินในแต่ละพื้นที่มีลักษณะและสมบัติของดินเหมือนกันหรือ
แตกต่างกัน เป็นผลมาจากปัจจัยที่ท าให้เกิดดินมี 5 ปัจจัย คือ



ปัจจัยที่ท าให้เกิดดิน (soil formation)

สภาพภูมิอากาศ

จุลินทรีย์ดิน

สภาพพื้นที่

วัตถุต้นก าเนิดดิน

ระยะเวลา



ส่วนประกอบของดิน
โดยปริมาตรที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

แหล่งธาตุอาหารโดยเฉพาะ N,P,S
แหล่งพลังงานแก่จุลินทรยี์
ควบคุมโครงสร้างดิน

ให้ก๊าซต่างๆ เช่น O2, 
CO2และ N2

ให้น้ าแก่พืช
ช่วยละลายธาตุอาหารในดิน

แหล่งก าเนิดของธาตุอาหาร
เป็นส่วนที่ควบคุมเนื้อดิน

น้ า  25 %

อากาศ 
25 %อนินทรียวัตถุ 

45 %

อินทรียวัตถุ 5 %



ดิน...ส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก 

○ ดินเป็นแหล่งที่มาของปจัจัยสี่เพือ่การด ารงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งได้มาจากดินทั้งทางตรงและทางอ้อม

5



ดิน...ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม

○ ดินเป็นที่ให้รากพชืยึดเกาะเพือ่ให้ล าต้นยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

○ ดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเติบโตและให้ผลผลิต

○ ดินเป็นแหล่งกักเก็บน้ าหรือความชื้นในดิน

○ ดินเป็นแหล่งที่ให้อากาศในดินที่รากพชื 
ใช้ในการหายใจ

ดังนั้น ถ้าเรารู้จักดินมากขึ้น  ก็จะท าให้ 
เราสามารถใช้ดินได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นด้วย 



ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง

1. มีธาตุอาหารครบทุกธาตุ

2. แต่ละธาตุมีรูปที่เป็นประโยชน์ปริมาณเพียงพอกับ

ความต้องการของพืชที่ปลูก

3. ธาตุเหล่านั้นมีปริมาณสมดุลกันอย่างเหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของพืช



ดินผลิตภาพสูง (ดินดี)

สมบัติทางเคมีของดิน
ที่เหมาะสม

สมบัติทางกายภาพของดิน
ที่เหมาะสม

สมบัติทางชีวภาพของดิน
ที่เหมาะสม

ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง



กระบวนการที่ท าให้ดินเสื่อม (ลดผลิตภาพดิน)

กระบวนการท าให้ดินเสื่อม 
(ให้ผลลบ) 

การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ดิน 
(ให้ผลบวก)

1. การกร่อนดิน

2. การสูญเสียธาตุอาหารไปกับ

น้ าบ่า

3. น้ าท่วมขัง

4. ดินแห้งแล้งจัด

5. เกิดกรดในดิน

1. การไถพรวนแบบอนุรักษ์

2. การปลูกพืชหมุนเวียน

3. การปรับปรุงการระบายน้ า

4. การจัดการซากพืช

5. การอนุรักษ์น้ า

6. การท าขั้นบันได



กระบวนการท าให้ดินเสื่อม 
(ให้ผลลบ)

การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ดิน 
(ให้ผลบวก)

6. ดินแน่น
7. มีชั้นแข็งบนผิวดิน
8. การสูญเสียอินทรียวัตถุ
9. การสะสมเกลือ
10. การสูญเสียธาตุอาหาร
11. การสะสมสารพิษ

7. การไถพรวนตามแนวระดับ
8. การใส่ปุ๋ยเคม/ีปุ๋ยอินทรีย์

/ปุ๋ยชีวภาพ
9. การปรับปรุงวงจรอาหาร
10. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับ 

สภาพดินและภูมิอากาศ

ที่มา: Stewart et al. 1991



ดินดี - ดินเลว
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ลักษณะดินดี
มักมีสีด าหนา มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง
มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพชืสูง
ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืช
มีปฏิกิริยาดินใกล้เป็นกลาง มี pH ประมาณ 5.5 – 7.0
และไม่มีชั้นขวางการเติบโตของรากพชื

ดินดี ในทางการเกษตร
เป็นดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่งจะต้องมีลักษณะและสมบัติ
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ที่เหมาะสม มีปริมาณน้ าและแร่ธาตุอาหารพืช
ที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต



ดินดีพืชงาม



ดินเลวหรือดินไม่ดี คือ ดินที่มีสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพที่ไม่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และหากรุนแรงจะท าให้พืชตายได้ 
จ าเป็นต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมก่อนเพาะปลูกพืช

ดินเลวที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ได้แก่ ดินตื้น ดินปนกรวด ดินเค็ม                                
ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด ดินอินทรีย์

ดินไม่ดี  พืชไม่งาม



ดินไม่ดีในแง่ของการปลูกพืช มีลักษณะดังนี้  

1. สมบัติทางกายภาพของดินทีไ่ม่เหมาะสม เช่น ดินแข็ง แน่นทึบ ไถพรวน
ยาก การระบายน้ าและการถ่ายเทอากาศเลว

2. สมบัติทางเคมีของดินไม่เหมาะสม เช่น ดินเป็นกรดหรือด่างเกินไป มี
ความเค็มสูง และสะสมสารพิษบางชนิดตามธรรมชาติ ความเป็น

ประโยชน์ของธาตุอาหารต่ า หรือธาตุอาหารไม่สมดุล

3. สมบัติทางชีวภาพของดินไม่เหมาะสม เช่น อินทรียวัตถุต่ า ชนิดของ
ประชากรและกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน
มีต่ า



ดินในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะเป็นชั้น ๆ จากการสลายตัวหรือตกตะกอนเป็นชั้น
ขนานหรือเกือบขนานกับผิวดิน เมื่อขุดดินในลักษณะตัดตรงจากผิวดิน พบ
ความแตกต่างภายในหน้าตัดดินที่สามารถแบ่งเป็นชั้น ๆ ได้ เช่น ความแตกต่าง
ของสีดินและจุดประสี เนื้อดิน โครงสร้างดิน การแพร่กระจายของรากพืช 
ช่องว่างในดิน ชนิดและปริมาณวัสดุปะปนในชั้นดิน ชั้นหินพื้น ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน (เป็นผลจากกระบวนการเกิดดินและการสร้างดิน)
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ดินและชั้นดิน

O = ชั้นดินอินทรีย์
A = ชั้นดินบน

E = ชั้นชะล้าง

B = ชั้นดินล่าง

C = ชั้นวัตถุต้นก าเนิดดิน

R = ชั้นหินพื้น





ความลึกของดิน
มีผลต่อการเลือกชนิดพชืที่ปลกู การยึดเกาะของราก และการทรงตัวของ

ต้นพืช ปริมาณความชื้น ธาตุอาหาร และอุณหภูมิดิน
ดินต้ืนมาก
พบชั้นขัดขวางในความลึก 25 เซนติเมตรจากผิวดนิ
ดินต้ืน 
พบชั้นขัดขวางระหว่างความลึก 25-50 เซนติเมตรจากผิวดนิ
ดินลึกปานกลาง
พบชั้นขัดขวางระหว่างความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน
ดินลึก
พบชั้นขัดขวางระหว่างความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน
ดินลึกมาก
พบชั้นขัดขวางลกึมากกว่า 150 เซนติเมตร จากผิวดิน



สีดิน เป็นสมบัติของดินที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสมบัติอื่น ๆ     
ดินแต่ละบริเวณจะมีสีที่แตกต่างกันไป เช่น สีด า สีน้ าตาล สีเหลือง สีแดง 
หรือ สีเทา รวมทั้งจุดประสีต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เปน็องค์ประกอบ
ในดิน สภาพแวดล้อมในการเกิดดิน ระยะเวลาการเกิดดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มี
อยู่ในดิน  ดังนั้น สีของดิน สามารถประเมินสมบัติบางอย่างของดินได้ เช่น 
การระบายน้ าของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน



ดินสีน้ าตาลเข้ม หรือสีด า แสดงถึงองค์ประกอบของดินที่มีอินทรียวัตถุ
สะสมอยู่ มักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง หรือเป็นดินที่เกิดจากวัตถุต้น
ก าเนิดที่มีสีเข้ม เช่น หินภูเขาไฟ ดินที่มีแร่แมงกานีสสูง

ดินสีเทา แสดงถึงสภาพของดินที่อยู่ในสภาวะขาดออกซิเจน มักพบใน
บริเวณพื้นที่น้ าใต้ดินตื้น หรือพื้นที่มีน้ าท่วมขังนาน การระบายน้ าและการ
ถ่ายเทอากาศไม่ดี เช่น ดินนาในพื้นที่ลุ่ม



ดินสีเหลือง หรือสีแดง เป็นสีออกไซด์ของเหล็กและอะลูมิเนียม แสดงถึง
พัฒนาการของดินที่มีการสลายตัวของวัตถุต้นก าเนิดดินสูง เป็นดินที่มีการ
ระบายน้ าดี

ดินสีประ เป็นดินที่มีหลายสีปะปนอยู่ด้วยกัน เช่น ดินสีเทา และมีจุดประสี
เหลือง โดยสีประของดินแสดงถึงสภาพขังน้ าและสภาพแห้งของดินเป็นบาง
ช่วง ท าให้แร่เหล็กที่มีภายในดินเปลี่ยนสภาพ และเกิดเป็นสีประในดิน
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เนื้อดิน บอกถึงความหยาบหรือละเอียดของดิน
มีผลต่อการดูดซับน้ า ดูดยึดธาตุอาหาร และ
ปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในดิน แบ่งออกเป็น
กลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม

กลุ่มดินทราย 
อุ้มน้ าไม่ดี แห้งง่าย ธาตุอาหารต่ า

กลุ่มดินเหนียว อุ้มน้ ามาก ระบาย
น้ าเลวดูดซับและแลกเปลี่ยนธาตุ
อาหารพืชดี

กลุ่มดินร่วน ระบายน้ าและถ่ายเท
อากาศดีมีความอุดมสมบูรณ์สูง
เหมาะสมส าหรบัการเพาะปลูก



เป็นสมบัติที่บอกถึงความหยาบหรือละเอียดของชิ้นส่วนเล็กๆ ของดินที่
เรียกว่า “อนุภาคของดิน” มีขนาดไม่เท่ากัน   แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม 

1. กลุ่มอนุภาคขนาดทราย  (2.0 - 0.05 มิลลิเมตร) 
2. กลุ่มอนุภาคขนาดทรายแป้ง  (0.05 - 0.002 มิลลิเมตร) 
3. กลุ่มอนุภาคดินเหนียว  (< 0.002 มิลลิเมตร)

เนื้อดิน  



เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เปน็ของแข็งในดิน เกิดเป็นเม็ดดิน 
ก้อนดิน ที่มีขนาด รูปร่าง และความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆ กัน

แบบก้อนเหลี่ยม (blocky)แบบก้อนกลม (granular) แบบแผ่น (platy)

แบบแท่งหัวเหลี่ยม (prismatic)

โครงสร้างของดิน  

ไม่มีโครงสร้าง (single grain)



บอกเป็นค่าตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 14
ค่าพีเอชน้อยกว่า 7 เป็นดินกรด ยิ่งมีค่าน้อยกว่า 7 มาก ก็จะเป็นกรดมาก
ค่าพีเอชมากกว่า 7 จะเป็นดินด่าง
ค่าพีเอชเท่ากับ 7 ดินเป็นกลาง

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน มีอิทธิพลต่อปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน และความสามารถของพืชในการ
น าธาตุอาหารในดินไปใช้. 

ถ้าดินมี pH ไม่เหมาะสม ธาตุอาหารในดินอาจ
ละลายออกมาได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของพืช หรือในทางตรงกันข้ามธาตุอาหารบางชนิด
อาจจะละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชได้

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)



ค่าพีเอชของดิน

• ควบคุมความมากน้อยของ
ธาตุอาหาร ที่ละลายออกมา
อยู่ในน้ าในดิน 

• ควบคุมความเป็นพิษของ
เหล็ก และ อลูมินั่ม

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน หรือ “พีเอช” (pH)

กรด ด่าง



เนื้อท่ีประเทศไทย 321 ล้านไร่
พื้นที่เกษตร       174 ล้านไร่ (54 %)

▪ เหมาะสมต่อการเกษตร    75     ล้านไร่
▪ ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร 99     ล้านไร่



ดินปัญหา หมายถึง ดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสม หรือเหมาะสมน้อย
ส าหรับการเพาะปลูก ท าให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้  ส่วน
ใหญ่เป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดินปัญหาเหล่านั้น ได้แก่ ดินเค็ม  ดินเปรี้ยวจัด  
ดินทรายจัด ดินอินทรีย์  ดินปนกรวด และดินตื้น รวมถึงพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงด้วย

หากว่าจะใช้ดินเหล่านี้เพื่อการปลูกพืชจ าเป็นต้องมีการจัดการเพ่ือแก้ไขสภาพของดิน           
ให้เหมาะสมก่อนการปลูกพืชตามวิธีการปกติ



ดินเปรี้ยวจัด
หมายถึง ดินที่มีสภาพความเป็นกรดสูงมาก 
เนื่องจากมีกรดก ามะถันที่เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนน้ ากร่อยที่มีสารประกอบก ามะถันสะสมใน
หน้าตัดดิน ท าให้ดินเป็นกรดจัดมาก 

เมื่อดินแห้ง สารประกอบก ามะถันเหล่านี้ จะแปร
สภาพท าให้เกิดกรดก ามะถันขึ้นในดิน ท าให้ดิน
เป็นกรดสูงมากจนมีผลกระทบต่อพืชที่ปลูก 
โดยทั่วไปจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือพีเอช 
(pH) ต่ ากว่า 4.0 และมักจะพบจุดประสีเหลือง
ฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ในชั้นดินล่าง



ประเภทของดินเปรี้ยวจัด
แบ่งตามระดับความลึกของสารจาโรไซด์ที่พบ ได้ 3 ประเภท
1. ดินเปรี้ยวจัดระดับตื้น พบจาโรไซต์ภายใน 50 เซนติเมตร จากผิวดิน 
2. ดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลาง พบจาโรไซต์ภายในช่วง 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน
3. ดินเปรี้ยวจัดระดับลึก พบจาโรไซต์ที่ระดับความลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน

ดินเป็นกรดสูงเกินไป ท าให้ขาดแคลนธาตุอาหารที่ส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส นอกจากนี้สภาพที่
เป็นกรดสูงยังท าให้เหล็ก และอะลูมินั่มละลายออกมาอยู่ในดินมาก จนถึง
ระดับที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก

ปัญหาของดินเปรี้ยวจัด



การจัดการดินเปรี้ยวจัด
○ ใช้น้ าชะล้างกรดควบคู่กับการใช้ปูน

○ รักษาระดับน้ าให้อยู่ในระดับประมาณ 80 เซนติเมตร ใต้ผิวดิน เพื่อป้องกันไม่ให้
สารประกอบก ามะถันในดินท าปฏิกิริยากับอากาศจนปลดปล่อยกรดก ามะถันออกมา

○ ใส่วัสดุปูน เช่น ปูนมาร์ล ปูนขาว หินปูนบด
หินปูนฝุ่น ผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินในอัตราที่

เหมาะสมตามความต้องการปูนของดิน เพ่ือช่วย
ลดความเป็นกรดในดิน หรือใช้ปูนควบคู่ไปกับ
การใช้น้ าชะล้างและควบคุมระดับน้ าใต้ดิน 



การจัดการดินเปรี้ยวจัด(ต่อ)

○ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน  โดยใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 
ซึ่งการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตหรือการเพิ่มปริมาณฟอสเฟตให้กับดินเปรี้ยวจัดเป็นสิ่งที่
จ าเป็นในการปลูกข้าว ช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีขึ้น และให้ผลผลิตสูงขึ้น

○ ใช้พันธุ์พืชทนเปรี้ยว เช่น สับปะรด 
กล้วย มะม่วง ฯลฯ หรือปรับเปลี่ยน
ระบบการปลูกพืช เลือกพืชที่           
ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงมาปลูก



ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมาก
เกินไปจนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเนื่องจาก  
ท าให้พืชเกิดอาการขาดน้ า และมีการสะสมโซเดียมไอออนที่เป็นพิษในพืช
มากเกินไป 



1. ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินที่มีการสะสมเกลือจากการละลายของ
หินเกลือหรือจากน้ าใต้ดินที่มีเกลือละลายน้ าอยู่มาก ท าให้พบชั้นสะสมเกลือหรือ
คราบเกลือที่ผิวหน้าดินจ านวนมาก

2. ดินเค็มภาคกลาง  มีแหล่งก าเนิดจากตะกอนน้ าเค็มและตะกอนน้ ากร่อยที่           
ถูกทับอยู่ใต้ตะกอนน้ าจืด

3. ดินเค็มชายฝั่งทะเล เกิดจากอิทธิพลการขึ้นลงของน้ าทะเลท าให้เกิดการสะสม
เกลือในดิน



การจัดการดินเค็มในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
○ การล้างดิน โดยใช้น้ าชะล้างเกลือ
○ ใช้แกลบปรับปรุงโครงสร้างดิน ท าให้ดินร่วนซุย ระบายน้ าดีขึ้น

○ การใช้ยิปซั่ม ซึ่งเป็นแร่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีแคลเซียมซัลเฟตเป็นองค์ประกอบหลัก
ไม่ต่ ากว่า 96 เปอร์เซ็นต์

○ ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด

○ ปลูกพืชทนเค็ม พืชชอบเกลือ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง คะน้า ผักบุ้งจีน ฝ้าย ละมุด พุทรา 
มะขาม สน  มะพร้าว อินทผาลัม สะเดา มะขามเทศ ชะคราม สะเม็ด แสม โกงกาง

○ พันธุ์ข้าวทนเค็ม ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 เก้ารวง 88 ขาวตาแห้ง เหนียวสันป่าตอง
○ ปลูกป่า ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้โตเร็ว
○ สร้างแหล่งน้ าส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง



การจัดการดินเค็มชายทะเล
○ จัดการให้เหมาะกับสภาพธรรมชาติท่ีมีอยู่

เช่น ปลูกป่าชายเลน ท านาเกลือ หรือ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

○ ดัดแปลงสภาพธรรมชาติ เช่น สร้างเขื่อน
ปิดกั้นน้ าทะเลเพ่ือพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูก
และยกเป็นร่องสวนเพ่ือปลูกไม้ทนเค็ม



ดินทราย
ดินทราย หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทราย หรือดินทรายปนร่วน เกิดเป็นชั้น
หนามากกว่า 200 เซนติเมตร บางพื้นที่มีความหนามากกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน 
ที่รองรับด้วยชั้นดานดินเหนียวหรือดินร่วน หรือพบชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100
เซนติเมตร ดินทรายพบทั้งในพื้นที่ลุ่มและพ้ืนที่ดอน



ประเภทของดินทราย
แบ่งออกได้เป็น  3 ประเภท

1. ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม  มีการระบายน้ าเลวหรือค่อนข้างเลว ท าให้ดินแฉะหรือมีน้ าขัง
เป็นระยะเวลาสั้นๆ ได้ หลังจากที่มีฝนตกหนัก บางแห่งใช้ท านา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ 
2. ดินทรายในพื้นที่ดอน เนื้อดินเป็นทรายตลอด การระบายน้ าดีมากจนถึงดีมากเกินไป 

ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น  มันส าปะหลัง สับปะรด
3. ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์  ในฤดูแล้งชั้นดานในดินนี้จะ                                              

แห้งแข็งมาก ส่วนฤดูฝนดินจะเปียกแฉะ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าเสม็ด                                                   
ป่าชายหาด ป่าละเมาะ หรือบางแห่ง                                                                              
ใช้ปลูกมะพร้าว มะม่วงหิมพานต์



ปัญหาของดินทราย
1. การชะล้างพังทลายของดิน เกิดขึ้นได้ง่าย
2. ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อพืชอยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงต่ ามาก 
3. ไม่มีโครงสร้าง เป็นเม็ดเดี่ยว ๆ ท าให้ไม่ยึดเกาะตัวกัน เกิดการสูญเสียดิน น้ า และ
ธาตุอาหารได้ง่าย บางพื้นที่แน่นทึบเนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายละเอียด ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช
4. มีระบายน้ าดีเกินไป อุ้มน้ าได้น้อย ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า 



○ ปรับปรุงบ ารุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ย
อินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การอุ้มน้ าของดิน และปริมาณธาตุอาหารพืช

○ การอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม ปลูกพืชคลุมดิน ใช้วัสดุคลุมดิน การจัดการน้ า 
และเลือกชนิดพืชปลูกที่เหมาะสม

การจัดการดินทราย



ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน ปะปนอยู่ในเนื้อดิน 
มากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือมีชั้นหินปูนมาร์ล หรือพบชั้นหินพื้น อยู่
ตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ชั้นดินเหล่านี้เป็นอุปสรรคและขัดขวางการ
ชอนไชของรากพืช ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตต่ า



1. มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน ปะปน เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช
และการไถพรวน
2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ความสามารถในการดูดซับน้ าและธาตุอาหารต่ า เนื้อ
ดินเหนียวที่มีน้อย ท าให้การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย



○ เลือกท าการเกษตรในพื้นที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 เซนติเมตร และไม่มี
ก้อนกรวดหรือลูกรังกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดินมาก
○ เลือกชนิดพืชปลูกที่เหมาะสม มีระบบรากต้ืน พืชทนแล้ง หรือปลูกพืชแบบผสมผสาน
○ การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ควรมีการจัดการเฉพาะหลุมและปรับปรุงหลุมปลูกด้วย
หน้าดินที่ไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรัง
○ การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 2-3 ตัน/ไร่ หรือปรับปรุงดินด้วย
การไถกลบพืชปุ๋ยสด
○ การใช้วัสดุคลุมดิน และมีการให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
○ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

45



ดินอินทรีย์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ดินพร”ุ หมายถึง ดินที่เกิดจากการสะสมเศษ
ซากอินทรีย์ ที่เกิดจากการสลายตัว เน่าเปื่อย ของพืชพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นในแอ่ง
ที่ลุ่มต่ า มีน้ าแช่ขังเป็นเวลานาน จนเกิดการสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนากว่า 40
เซนติเมตร



มีชิ้นส่วนของพืชเป็นองค์ประกอบมาก พื้นที่มักจะมีน้ าขัง หาก
ระบายน้ าออกจนแห้ง ดินจะยุบตัวมาก น้ าหนักเบา ติดไฟง่าย และพืชที่ปลูก
ไม่สามารถตั้งตรงอยู่ได้

นอกจากนี้ในบรเิวณที่มีดินที่มีศักยภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดอยู่ตอนล่าง
หลังจากมีการระบายน้ าออก ดินจะกลายเป็นดินกรดจัดรุนแรงด้วย



○ เลือกพื้นที่ที่มีแหล่งน้ าจดืบริเวณขอบพรุ และมีชั้นวัสดุอินทรียห์นาน้อย
กว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน
○ ท าแนวป้องกันน้ าท่วมรว่มกับคลองระบายน้ า และคลองส่งน้ าในระบบที่
สามารถป้องกันอันตรายจากน้ าท่วมได้
○ หากดินเปน็กรดจัดมาก ปรับสภาพความเป็นกรดในดิน และเพิม่ความ
เป็นประโยชนข์องธาตุอาหาร โดยการไถคลุกเคล้าวัสดุปูน ให้ทั่วบนสันร่อง
และหว่านในร่องคนู้ า



หมายถึง พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง มากกว่า 35 % ท าให้พืน้ที่เกษตรกรรม
เกิดการสูญเสียหน้าดินได้ง่ายและรนุแรง ขาดแคลนน้ าและเสี่ยงต่อการเกิด
ดินถล่ม



พื้นที่ภูมิประเทศ



1. เลือกพื้นที่ที่ไม่สูงชันมาก พื้นที่ที่มีหน้าดินหนา 
2. เลือกชนิดพืชปลูกที่เหมาะสม
3. ท าแนวคันดิน เป็นขั้นบันได ปลูกพืชตามแนวระดับ
4. ปลูกหญ้าแฝกขวางแนวตามขั้นบันไดดิน ปลูกพืชตระกูลถั่ว

คลุมดินป้องกันการชะล้างของหนา้ดิน 



1. ความส าคัญของการวิเคราะห์ดิน
เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณธาตุอาหารที่จ าเป็น ความ

เป็นกรดเป็นด่างของดิน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการดิน

2. การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง

- เก็บตัวอย่างหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือก่อนการเตรียมดินปลูกพืชคร้ังต่อไป

- พื้นที่ที่จะเก็บตัวอย่างดินควรมีความชื้นเล็กน้อยเพื่อให้เก็บดินได้ง่ายขึ้น
- ไม่เก็บดินในพื้นที่ที่เคยเป็นบ้านหรือโรงเรือนเก่า คอกสัตว์ บริเวณท่ีมีปุ๋ยตกค้าง
- อุปกรณ์ที่ใช้เก็บต้องสะอาด
- บันทึกรายละเอียดเกีย่วกบัตัวอย่างทีเ่กบ็ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ตอ่การให้

ค าแนะน า การจัดการดินทีถู่กต้อง



3. วิธีเก็บตัวอย่างดิน
- เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น
- แบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงย่อย ขนาดของ

แปลงที่จะเก็บ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของพื้นที่ 
- สุ่มเก็บตัวอย่างดินให้กระจายครอบคลุม

ทั่วทั้งแปลง แปลงละ 15-20 จุด กรณีไม้ผล ไม้ยืนต้น 
เลือกพืช 15-20 ต้นต่อแปลง เก็บรอบทรงพุ่ม 2-4 จุด
ต่อต้น 



3. วิธีเก็บตัวอย่างดิน (ต่อ)

- ก่อนขุดดินให้ถางหญ้า กวาดเศษพืชหรือวัสดุที่อยู่ผิวหน้าดินออกก่อน แล้วใช้จอบ 
เสียม หรือพลั่วขุดหลุมเป็นรูป V ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร แล้วแซะดินด้านหนึ่งเป็นแผ่นหนา
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ท าจนครบทุกจุด น าดินแต่ละจุดมาใส่รวมกันใน
ภาชนะที่เตรียมไว้  

- น าดินท่ีได้มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน น าไปผึ่งในที่ร่มให้แห้ง เมื่อแห้งดีแล้ว สุ่มเก็บตัวอย่าง
ดินประมาณ 500 กรัม ใส่ถุงพลาสติกที่สะอาด ปิดปากถุงให้แน่น บันทึกรายละเอียดตัวอย่างดิน                
ให้เรียบร้อย



4. วิธีส่งตัวอย่างดิน

- ส่งด้วยตนเองที่ส านักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดิน

- ส่งผ่านเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินหรือหมอดินอาสาในพื้นที่
รายละเอียดส่งตัวอย่างดิน

1. ชื่อ ที่อยู่ผู้ส่งตัวอย่าง
2. สถานที่เก็บตัวอย่างดิน เนื้อที่เก็บตัวอย่างกี่ไร่ ลักษณะของพื้นที่เป็นอย่างไร 

วันที่เก็บตัวอย่าง
3. เคยปลูกพืชอะไรมาบ้าง  ผลผลิตที่ได้ ประวัติการใช้ปุ๋ย ปัญหาที่เกิด พืชที่

ต้องการจะปลูก
4. ปัญหาเฉพาะที่ต้องการค าแนะน า 



หมายถึง สารอินทรีย์ อินทรีย์สังเคราะห์ อนินทรีย์
หรือจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือท า
ขึ้นก็ตาม  ส าหรับใช้เป็น “ธาตุอาหารพืช” ไม่ว่า
โดยวิธีใด หรือท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
กายภาพหรือชีวภาพในดิน  เพื่ อบ ารุ งความ
เจริญเติบโตแก่พืช  
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1. ปุ๋ยเคมี
2. ปุ๋ยอินทรีย์
3. ปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยแต่ละชนิดมีความหมายต่างกัน  

การผลิตและมีไว้เพื่อการค้าต้องเป็นตาม พรบ.ปุ๋ย

ปุ๋ย  จ าแนกเป็น 3 ประเภท           
ตามหลักวิชาการ 



หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์  
รวมถึง ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสม ปุ๋ยเชิงประกอบ และปุ๋ยอินทรีย์
เคมี  แต่ไม่รวมถึงปูนขาว  ดินมาร์ล ปูนปลาสเตอร์  ยิปซัม  
โดโลไมต์ หรือสารอื่นที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เช่น
ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 แสดงว่า มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมแต่ละธาตุร้อยละ 15 กก.  

ปุ๋ยเคมี



หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือท ามาจากวัสดุอินทรีย์  
ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีท าให้ชื้น สับ หมัก บด ร่อน 
สกัด หรือด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อย
สลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ย
ชีวภาพ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด

59

ปุ๋ยอินทรีย์



หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากการน าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่
สามารถสร้างอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารที่เป็น
ประโยชน์กับพืช  มาใช้ในการปรับปรุงดินทาง
ชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี และให้
หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
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ปุ๋ยชีวภาพ



1) การใช้ปุ๋ยเคมี คือ การให้สารประกอบซึ่งมีธาตุอาหารพืชรูปที่
เป็นประโยชน์  โดยวิธีต่าง ๆ เช่น ใส่ลงดิน ให้ทางใบ 
ข้อดี ให้ธาตุอาหารตรงกับความต้องการของพืช ปริมาณที่
เหมาะสม  

2) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คือ การใส่ปุ๋ยที่เป็นอินทรียสารจากธรรมชาติ
ลงไปในดิน เพื่อให้ธาตุอาหาร ปรับปรุงดินทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ  ข้อดี เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน เพราะอินทรียวัตถุ
ในดินมีผลท าให้ดินมีผลิตภาพสูง (ดินดี) 

3) การใช้ปุ๋ยชีวภาพ คือ การใส่เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปใน
ดิน  เพื่อให้จุลินทรีย์เหล่านั้นเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร ข้อดี เป็น
การสร้างโรงงานปุ๋ยในดิน

หลักการใช้ปุ๋ยแต่ละประเภท  



เปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ

การเปรียบเทียบ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ

1. ธาตุอาหารพืชที่ดินได้รับ

จ านวนธาตุ

ปริมาณแต่ละธาตุ  

อัตราการใส่ (กก./ไร่)

การปลดปล่อยให้พืชใช้

มาก

น้อย

สูง

ช้า

น้อย

มาก

ต่ า

เร็ว

น้อย

ขึ้นกับจุลินทรีย์

ต่ า

ปานกลาง



การเปรียบเทียบ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ

2. ผลต่อสมบัติของดินทางเคมี

CEC 

การปรับสภาพดิน

ผลตกค้างความเป็นกรด

เป็นด่าง

เพิ่ม

กลาง

ไม่มี

--

--

กรด, ด่าง

หรือไม่มีผล

--

--

--

เปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ



เปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ

การเปรียบเทียบ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย--ชีวภาพ

3. ผลต่อสมบัติของดินทาง
กายภาพ

ความหนาแน่นของดิน

การเกิดเม็ดดิน  

ความชื้นที่เป็นประโยชน์

การถ่ายเทอากาศ

ลด

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

--

--

--

--

--

ขึ้นกับจุลินทรีย์

--

--



เปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ

การเปรียบเทียบ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ

4. ผลต่อจุลินทรีย์ในดิน

แหล่งธาตุอาหาร

แหล่งพลังงาน  
สารอาหาร

กิจกรรมของจุลินทรีย์

หลายธาตุ

ให้พลังงาน
กรดอะมิโน, โปรตีน,
วิตามินและอื่น ๆ

สูงขึ้น

บางธาตุ

บางธาตุ
--

อาจจะ
สูงขึ้น

--

--
--

สูงขึ้น



1) เพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ต่ าหรือปาน
กลางให้สูงขึ้นถึงระดับที่ต้องการ  เพื่อแก้ปัญหาการขาด
ธาตุอาหารบางธาตุ  ท าให้พืชที่ปลูกได้รับธาตุอาหาร
อย่างเพียงพอและสมดุล 

2) เพื่อคงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ดีต่อไป  โดยใส่
ปุ๋ยเพื่อชดเชยธาตุอาหารส่วนที่สูญหายไปกับการเก็บ
เกี่ยวและกระบวนการตามธรรมชาติ  รวมทั้งอินทรียวัตถุ
ในดินที่สลายไปในรอบปี  

เป้าหมายของการใช้ปุ๋ยมี 2 ประการ  



1) ปรับปรุงสมบัติดินทางเคมีด้วยสารปรับปรุงดิน เช่น ใส่ปูนในดิน
กรด หรือใส่ยิปซั่มในดินโซดิก

2) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 
(1) จัดการซากพืชหลังการเก็บเกี่ยวด้วยการไถกลบ เพื่อหมุนเวียน

สารอินทรีย์และธาตุอาหาร
(2) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่าที่หาได้ โดยค านึงถึงปริมาณของปุ๋ยอินทรีย์ที่

เหมาะสมต่อดินและพืช กับต้นทุนการผลิต ตลอดจนความ
สามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ

ซึ่งท้ัง 2 ข้อ มีความส าคัญมากและต้องเอาใจใส่อย่างจรงิจัง เพราะ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเป็นสิ่งหนึ่งท่ีท าให้คุณภาพดินดีขึ้น

วิธีบ ารุงดินแบบผสมผสาน ประกอบด้วยกิจกรรม 5 อย่าง ดังนี้   



3) มีการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการทางพืชร่วมกับการ
ไถพรวนที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่

4) ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเสริมธาตุอาหารบางธาตุที่ยังไม่เพียงพอ  ช่วยให้
ความอุดมสมบูรณ์ของดินสูงขึ้น

5) ใช้ปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อให้จุลินทรีย์เหล่านั้น
เพิ่มปริมาณธาตุอาหารหรือเปลี่ยนรูป
ของธาตุอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็น
ประโยชน์ต่อพืช 

วิธีบ ารุงดินแบบผสมผสาน ประกอบด้วยกิจกรรม 5 อย่าง ดังนี้   



แนวทางการบ ารุงดินแบบเกษตรอินทรีย์และแบบผสมผสาน

จัดการดินโดยคืนเศษซากพืชทั้งหมดลงไปในดิน และไถพรวนแบบอนุรักษ์

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เท่าที่หาได้และด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมาะสม ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางหรือต่ า

ปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ

ปลูกพืชและบ ารุงดินแบบผสมผสาน

ใส่ปุ๋ยเคมี



1) เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืชมาวิเคราะห์สมบัติทางเคมี  ท าให้
ทราบว่า ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้  

2) ถ้าดินมีอินทรียวัตถุ 2.6 – 3.5 เปอร์เซ็นต์  เป็นดินที่มีความอุดม
เหมาะสมกับการปลูกพืช  ไม่จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ย

3) ถ้าดินมีอินทรียวัตถุต่ ากว่า 2.6 เปอร์เซ็นต์เป็นดินที่มีความอุดม
ปานกลางหรือต่ า  จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ย  โดยน าค่าวิเคราะห์ดินไป 
เปรียบเทียบกับค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ (กรม
วิชาการเกษตร, 2553)

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
เพื่อใช้เป็นแนวทางการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการปลูกพืช  

โดยการวิเคราะห์ดินทางเคมี  มีขั้นตอนดังนี้ 



เข้าถึงความรู/้การบริการได้ ที่

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  
ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร.แฟกซ์. 035-454081 ที่คิวอาร์โคดด้านบน หรือ ที่เว็ปไซต์ http://r01.ldd.go.th/spb/

http://r01.ldd.go.th/spb

