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ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน
1. ชั้น O ( O Horizon) หรือชั้นอินทรียวัตถุ เป็นดินที่
อยู่ชั้นบนสุด เป็นชั้นที่มีต้นไม้ปกคลุม มีเศษใบไม้ กิ่งไม้ผุพังปกคลุมและทับถม
อยู่ทําให้ดินอ่อนนุ่ม สีคล้ํา พื้นดินมีความชุ่มชื่นสูง เกิดการย่อยสลายของซาก
พืชซากสัตว์ได้ดี ทําให้ดินมีฮิวมัสมาก ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการ
เจริญเติบโตของพืช จึงพบรากของพืชแผ่กระจายอยู่โดยทั่วไป ลักษณะ
ดังกล่าวของดินชั้น O จะเป็นดินที่เกิดอยู่กับที่จากการผุพังของหิน โดยไม่ได้
ถูกพัดพาไปที่อื่น สามารถพบได้ในพื้นที่ป่า ส่วนพื้นที่ที่ทําการเกษตรจะไม่มีดินชั้นนี้เพราะถูกไถ พรวนไปหมดแล้ว
2. ชั้น A ( A Horizon) หรือชั้นดินแร่ เป็นชั้นดินที่อยู่ลึกถัดไปจากดินชั้น O บริเวณส่วนบน
ของดินชั้นนี้จะพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่จํานวนมาก และยังคงมีอินทรียวัตถุปรากฏอยู่ทั่วไป ดินมีสีจาง เนื้อดินหยาบ
ลักษณะแตกต่างกับดินชั้นบนสุดอย่างชัดเจน บริเวณส่วนล่างของชั้นดินจะมีการทับถมของแร่ธาตุ เนื่องจากดินมี
การซึ ม ชะ (eluviation) โดยน้ํ า จากผิ ว ดิ น นํ า พาตะกอนขนาดละเอี ย ดมาทั บ ถมและมี ก ารซึ ม ชะ
ละลาย (leaching) โดยน้ําละลายอนินทรียวัตถุในดินเช่นเหล็ก อะลูมิเนียม และ/หรือแคลเซียมคาร์บอเนตไหล
ลงสู่ชั้นที่อยู่ลึกลงไป
3. ชั้น B (B Horizon) หรือชั้นสะสมของแร่ เป็นดินชั้นล่าง (Subsoil) ที่มีการสะสมของ
ตะกอนและแร่ที่มีองค์ประกอบของเหล็ก คาร์บอเนตและซิลิกา เป็นต้น สารดังกล่าวนี้ถูกชะล้างลงมาจากดินชั้น
บนทําให้เนื้อดินมีความชื้นสูง เนื้อดินแน่นและมีจุดประ (mottle) สีส้มแดงกระจายอยู่ทั่วไป ทําให้ดินชั้นนี้มีสี
ของแร่ธาตุอย่างชัดเจน ดินชั้นนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่อนข้างสูง
4. ชั้น C ( C Horizon) หรือชั้นการผุพังของหิน ดินชั้นนี้อยู่ลึกสุด ประกอบด้วยดินที่ยังเกิด
ไม่สมบูรณ์มีแต่หินผุและเศษหินที่สลายมาจากหินดาน (Bed rock) ที่รองรับในบริเวณนั้นหินดานมีลักษณะเป็น
พืด จัดเป็นหินต้นกําเนิดดิน (Parent rock)
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดิน
1. สภาพภูมิอากาศ (Climate)ภาคพื้นต่างๆ ของโลกมี
ภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ซึ่งมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
สลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆ ในดิน เช่น เขตร้อนชื้นมีอัตราการ
สลายตัวของหินและแร่เร็วกว่าเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว ส่งผลให้เกิด
การชะล้างของแร่ธาตุและอินทรียวัตถุในบริเวณผิวดินมากขึ้น และ
อุณหภูมิของอากาศยังมีผลต่อปฏิกิริยาในการย่อยสลายของจุลินทรีย์
ในดิน ส่งผลให้สีของดินและปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีความแตกต่างกันด้วย
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2. ปัจจัยทางชีวภาพ (Organisms) มีผลต่อดินในสภาพต่างๆ พืชจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับ
ดิน ช่วยผสมสิ่งที่จะสร้างดิน เช่น ในแถบชุ่มชื้นพืชขึ้นหนาแน่น จุลินทรีย์ย่อยสลายซากพืชให้เป็นอินทรียสาร
มากขึ้นทําให้เกิดดินเร็ว ดินที่เกิดจะลึก ชั้นของดินหนาและมีชั้นชัดเจน ส่วนบริเวณแห้งแล้งพืชมีน้อยจึงให้
อินทรีย์สารน้อย ดินจะสร้างตัวหรือเกิดดินได้อย่างช้าๆ

3. ลักษณะภูมิประเทศ (Topography)ในพื้นที่หนึ่งๆ จะมีภูมิประเทศแตกต่างกัน พื้นที่บางแห่งมี
ความลาดชันสูง บางแห่งเป็นพื้นที่ราบ ลักษณะภูมิประเทศส่งผลต่อความรุนแรงในการชะล้างพังทลายของหน้า
ดิน การระบายน้ํา และปริมาณความชื้นในดิน เช่น ดินที่เกิดในพื้นที่ราบจะมีการสะสมและทับถมของตะกอน
ต่างๆ มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินต่ํา ดินชั้นบนค่อนข้างหนา ส่วนดินที่เกิดในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง มี
จํานวนชั้นดินน้อย มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินมาก ดินชั้นบนจะบางหรืออาจไม่มีดินชั้นบนเลย เนื้อดินที่
พบจะหยาบกว่าดินที่พบในบริเวณพื้นที่ราบ
4. วัตถุต้นกําเนิดดิน (Soil Parent Material) หินและแร่ที่สลายตัวเป็นดินมีผลทําให้ดินมีจํานวน
และปริมาณแร่ธาตุ สีของดิน เนื้อดินและความเป็นกรดเบสของดินแตกต่างกัน เช่น ดินที่เกิดจากการสลายตัว
มาจากหินที่ประกอบด้วยแร่ที่มีปฏิกิริยาเป็นเบส เนื้อดินจะละเอียด มีสีคล้ํามีความอุดมสมบูรณ์สูง ส่วนดินที่เกิด
จากการสลายตัวมาจากหินที่ประกอบด้วยแร่ที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด เนื้อดินจะหยาบ มีสีจาง และมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ํา
5. เวลา (Time)ดินที่มีอายุนานกว่าจะมีสภาพหน้าตัดข้างของดินสมบูรณ์กว่าดินที่มีอายุน้อย แต่ถ้าดิน
เกิดในภูมิอากาศที่ทําให้การสลายตัวเร็วและรุนแรงมาก เช่น ในเขตร้อนชุ่มชื้นดินจะมีลักษณะของหน้าตัดข้าง
ของดินที่ค่อนข้างสมบูรณ์ถึงแม้จะใช้เวลาน้อยกว่าปกติ
องค์ประกอบของดิน
ดิ น เป็ น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ต่ อ การเกษตร เนื่ อ งจากดิ น เป็ น
ปั จ จั ย ขั้ น พื้ น ฐานในการดํ า รงชี วิ ต ของพื ช โดยทั่ ว ไปดิ น ที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช มีองค์ประกอบและสัดส่วนของดิน
ในอุดมคติต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ
น้ําหรือสารละลาย และอากาศ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 45 5 25 และ 25
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณ
ดิ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ มี แ ร่ ธ าตุ อ าหารที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ การ
เจริญเติบโตของพืช ขณะเดียวกันก็มีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม
สําหรับเป็นที่ยึดเกาะของรากพืช ช่วยยึดลําต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง
และยังทําหน้าที่เก็บกักน้ําเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ให้อากาศแก่ราก
พืชเพื่อการหายใจ ดินในธรรมชาติมีการเรียงตัวเป็นชั้นต่อเนื่องกัน
อย่างกลมกลืน โดยชั้นดินบนเป็นชั้นที่เอื้ออํานวยต่อการเพาะปลูกอย่างยิ่ง
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การพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรให้สามารถใช้ทําการเพาะปลูกให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้
ตามปกติ หรือ ปรับปรุงบํารุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืชให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี
อย่างยั่งยืน เช่น การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน การทําการเกษตรติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยขาดการปรับปรุง
บํารุงดิน จะส่งผลต่อสมบัติของดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทําให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

การปรับปรุงคุณภาพดิน

กการใช้ประโยชชน์ที่ดินเพื่อกาารเกษตรกรรมมจําเป็นต้องมีการปรับปรุงบํบารุงดินอย่างต่อเนื่อง ถูกวิธี และ
เหมาะสมตามลักษณะแและสมบัติของงดิน ในดินที่มีข้ขอจํากัด เช่น ดินเค็ม ดินเปปรี้ยวจัด และดิดินดาน จําเป็นต้
น องมี
า ดในดินนั้นก่อน แต่สําหรับดิ
บ นทั่วๆไปการปรับปรุงบํารงดิ
รุ นเพื่อให้เหมมาะสม
การมีการจจัดการเฉพาะเเพื่อแก้ไขข้อจํากั
สําหรับพืชที
ช ่ต้องการปลูลูกและสภาพพืพื้นที่ปลูก ควรรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสสมบัติของดินและการวิ
แ
เคราาะห์ดิน
ทั้งนี้ ผลกาารตรวจสอบแและการวิเคราะะห์ดินดังกล่าวจจะนําไปสู่วิธีการหรื
า อแนวทางงการปรับปรุงบํบารุงดินที่เหมาะสม
ต่อไปโดยกการปรับปรุงบํารุงดินแบ่งได้ ดังนี้
1. การปรับปรุงดิ
ง นทางกายภาาพ คือ การปรัรับสภาพโครงสสร้างของดินให้ห้เอื้ออํานวยต่อการเจริ
อ
ญเติบโตของ
บ
รากพืช ทําให้มีช่องว่างสสําหรับการระบายน้ําและกาารถ่ายเทอากาาศได้ ซึ่งตามอุดมคติควรมีช่องว่
อ างสําหรับน้นําและ
ข
ประกออบดิน โดยทั่วไปการปรับปรรุงดินให้มีช่องวว่าง อาศัยการรไถพรวนดิน แต่
แ หาก
อากาศอยูยู่ราวครึ่งหนึ่งขององค์
ต้องการใหห้โครงสร้างดินมี
น ช่องว่างในรระดับที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน จําเป็นต้องออาศัยอินทรียวััตถุในดินในกาารสร้าง
เม็ดดินจนนประกอบเป็นโครงสร้
โ
างดิน ดัดงนั้นการปรับปรุ
บ งบํารุงดินทางกายภาพ
ท
จึงจําเป็นต้องใชช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพพื่อเพิ่ม
หรือรักษาาระดับของอินทรียวัตถุในดินให้
น อยู่ในสัดส่วนที
ว ่เหมาะสมม ในกรณีของดิดินเนื้อละเอียดผิ
ด วดินแน่นทึบมี
บ การ
ระบายน้ําไม่
า ดี หากต้องการจั
ง ดการดินให้
น สามารถระะบายน้ําได้ดีขึ้น สามารถใช้ปุป๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ช่วยสามารถ
ปรับปรุงโครงสร้างของดิดินได้ ขณะที่ ดินเนื้อหยาบไไม่เก็บกักน้ําและธาตุ
แ
อาหารร หากต้องการรจัดการดินเพื่อให้
อ ดิน
เ น ปุ๋ยหมัก ปุป๋๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ย
สามารถเก็ก็บกักน้ําและธธาตุอาหารได้ดีขึ้น สามารถใช้ช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ อาทิเช่
อินทรีย์คุณภาพสู
ณ
ง ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และการไถกลลบตอซัง ซึ่งจะช่วยในการดูดซับน้ําและธาตุตุอาหารได้เช่นกักน
2 การปรับปรุงบํ
2.
ง ารุงดินทางดด้านเคมี คือ การปรั
ก บสภาพขของดินให้สามมารถรองรับกิจกรรมทางชี
จ
วเคคมีของ
สิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงพืชและดินด้วย เป็ปนการทําให้ดินมี
น ปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอและสมด
ย
ดุล ธาตุอาหารต่างๆ
สามารถละลายและเป็นประโยชน์
น
ได้ หรือการจัดการเพื่อลดโอกาสในการสูญเสี
เ ยธาตุอาหารร ดังนั้น หากดิดินขาด
ม รณ์สามาารถเติมปริมาณ
ณธาตุอาหารได้ด้ด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี
ย ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้ ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควร
ความอุดมสมบู
สอดคล้องกั
ง นระหว่างปริริมาณธาตุอาหาารที่มีอยู่ในดิน ความต้องการรธาตุอาหารขอองพืช และอัตราการสู
ร
ญเสียปุป๋ยของ
ดิน จึงควรรมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหห์ดิน กรณีดินมีความเป็นกรดด-ด่างไม่เหมาะสมต่อชนิดพืืช เช่นถ้าดินเป็ป็นกรด

3. การปรับปรุงบํารุงดินด้านชีวภาพ โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่
และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เอง หรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่
ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้
การจัดการดินปัญหา
1..ดินทราย มีเนื้อดินเป็นดินทราย หรือดินทรายปนดินร่วน เนื้อดินเหนียวน้อย เป็นดินที่ไม่มีโครงสร้างมีลักษณะ
เป็นเม็ดเดี่ยวๆ การเกาะตัวหรือยึดตัวของเม็ดดินต่ําทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย บางพื้นที่ดินแน่น
ทึบเนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายละเอียดทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช มีการระบายน้ําดีเกินไปทําให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ํา ความสามารถในการอุ้มน้ําและดูดซับธาตุอาหารต่ํา ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา การ
ใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกพืชจําเป็นต้องมีการจัดการเป็นพิเศษกว่าดินทั่วไป
แนวทางการจัดการดิน
1.การปรับปรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปลูกพืช
ตระกูลถั่ว แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชและความสามารถในการอุ้ม
น้ําแก่ดินปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินทําให้ดินมีการเกาะยึดตัวดีขึ้น
2. การอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสม ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การใช้วัสดุ
คลุมดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําและรักษาความชื้นไว้ในดิน
3. การเลือกชนิดพืชปลูกที่เหมาะสม ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ใช้น้ําน้อยมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ถั่ว
เขียว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน หรือการปลูกพืชแบบหมุนเวียนไร่นาสวนผสม
4. การจัดการน้ําที่เหมาะสมเพื่อให้การใช้น้ําเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การให้น้ําแบบ
หยดเป็นต้น หรือขุดสระเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ํา
5. การใช้ปุ๋ยเคมีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามากและมีปริมาณธาตุอาหารพืชไม่เพียงพอ ควรใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมด้วยตามความเหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีที่ละลายช้าแบ่งใส่ครั้งละน้อยๆ เป็นระยะใส่ในขณะ
ที่ดินมีความชื้นเหมาะสมและควรใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
2. .ดินเค็ม คือ ดินที่มีเกลือที่ละลายได้ในสารละลายดินปริมาณมาก จนกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
พืช การสังเกตโดยดูจากคราบเกลือจะเห็นคราบเกลือเป็นหย่อมๆ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง พืชมักจะแสดงอาการใบ
ไหม้ ลําต้นแคระแกร็น เนื่องจากพืชจะขาดน้ํา ความเป็นพิษจากธาตุโซเดียมและคลอไรด์ และเกิดความไม่สมดุล
ของธาตุอาหาร ดินเค็มมีค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ํามากกว่า 2 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปัญหาดินเค็มนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพ

แนวทางการจัดการดิน
1.การป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ควบคุมไม่ให้เกิดพื้นที่ดินเค็มเพิ่มขึ้น หรือมีความรุนแรงมากขึ้น โดย
พิจารณาจากสาเหตุการเกิดดินเค็มในแต่ละพื้นที่
2.การเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเค็มน้อย-เค็มปานกลาง โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์แก่ดินการใช้พันธุ์พืชทนเค็มการเขตกรรมที่เหมาะสม
3.การแก้ไขลดระดับความเค็มดินในพื้นที่ดินเค็มจัดที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ สามารถทําได้ด้วยวิธีการทาง
วิศวกรรมชะล้างเกลือออกจากบริเวณรากพืชและวิธีการจัดการทางพืช
4.การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ดินเค็มจัด เนื่องจากดินมีเกลือมากเกินไปพืชขึ้นไม่ได้ สามารถฟื้นฟู
สภาพเสื่อมโทรมของพื้นที่ได้โดยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากด้วยการปลูกหญ้าชอบเกลือและต้นไม้ทนเค็มจัด พืชเหล่านี้มี
ความสามารถพิเศษปรับตัวเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่ว่างเปล่ามีคราบเกลือได้ และยังใช้ประโยชน์เป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์
และเป็นฟืนได้และทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูดินเค็มควรใช้แนวทางเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรให้
มีความรู้ในเรื่องการจัดการดินเค็มในระดับเกษตรกรและเสริมสร้างทัศนคติของเกษตรกรในการช่วยกันป้องกันการ
แพร่กระจาย และฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการช่วยรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมในพื้น
ที่ดินเค็ม และเมื่อสิ้นสุดโครงการควรมอบพื้นที่ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรับผิดชอบในการดูแลรักษา
3.ดินตื้น (shallow soils) หมายถึง ดินที่มีชิ้นส่วนเนื้อหยาบที่เป็นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินในปริมาณเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นมาร์ล ชัน้ หินพื้น ชั้นดานแข็งหรือชั้นเชื่อมแข็งภายในความลึก 50
เซนติเมตรจากผิวดิน
แนวทางการจัดการดิน
ดินลูกรังหรือดินตื้นมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา เป็นดินกรด มีชั้นดินกรวด ลูกรังเป็นอุปสรรคต่อรากพืช
ดินไม่อุ้มน้ําทํ าให้ขาดความชุ่ม ชื้น การใช้ประโยชน์ดินลูกรังขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้ อมและระดั บการจัดการ
เกษตรกรรมต้องลงทุนต่ํา เกษตรกรรมถาวรและเกษตรผสมผสานจะเป็นแนวทางของการจัดการ นอกจากนี้การใช้
ที่ดินเพื่อการเกษตรจําเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีหรือมีการจัดการดินและพืชที่เหมาะสมด้วย ได้แก่ ชลประทาน
การปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินการใช้ปุ๋ยในรูปที่เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาดินลูกรังมาใช้ในการเพาะปลูกพืชหลายอย่าง
4.ดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดกํามะถัน (acid sulfate soils) หมายถึงดินที่มีสารประกอบไพไรต์ (FeS2) เป็น
องค์ประกอบ เมื่อผ่านกระบวนการออกซิเดชั่น จะทําให้เกิดกรดกํามะถัน (H2SO4) ในชั้นดิน และฤทธิ์ของความ
เป็นกรดรุนแรงมากจนส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช ดินชนิดนี้มักพบจาโรไซต์ [KFe3(SO4)2(OH)6] ลักษณะสีเหลือง

แนวทางการจัดการดิน
"แกล้งดินให้เปรี้ยว” ด้วยการทําให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป เพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไป
กระตุ้นให้สารไพไรท์ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ปลดปล่อยกรดกํามะถันออกมา ทําให้ดินเป็นกรดจัดจนถึง
ขั้น "แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด” จนกระทั่งถึงจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดิน
ดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชได้
1.เริ่มต้นด้วยการเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ เพื่อจะได้รู้ว่าดินเป็นกรดรุนแรงมากหรือน้อย วัดค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน (pH) หาค่าความต้องการปูนของดิน วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม เพื่อนําไปหาอัตราปุ๋ยที่ต้องใช้ ตามโปรแกรมคําแนะนําการใช้ปุ๋ยรายแปลง
2.ใส่วัสดุปูนปรับปรุงดินตามอัตราที่กําหนด (ตามค่าความต้องการปูนของดิน) โดยหว่านปูนกระจายทั่ว
พื้นที่ ไถคลุกเคล้ากับดิน หมักไว้อย่างน้อย 7 วัน ในสภาพดินชื้น เพื่อให้ปูนทําปฏิกิริยาสะเทินกรดในดิน ความ
รุนแรงของกรดจะลดลง (pH สูงขึ้น) การใช้วัสดุปูนทางการเกษตร แก้ความรุนแรงของกรดในดิน จึงเป็นวิธีที่ง่าย
สะดวกและได้ผลรวดเร็วที่สุด
3.ปลูกพืชปุ๋ยสดตระกูลถั่วบํารุงดิน เช่น โสนอัฟริกัน ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า หรือปอเทือง โดยหว่านเมล็ดหลังปรับ
สภาพความเป็นกรดของดินแล้ว แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเมื่อเริ่มออกดอก (อายุประมาณ 55-60 วัน) หมักไว้
ประมาณ 10 วัน จึงเตรียมดินปลูกข้าว ปุ๋ยพืชสดที่ได้ให้ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
แคลเซียม และแมกนีเซียมลงดิน (ตารางที่ 1) ปริมาณธาตุอาหารที่ได้จะมากหรือน้อยขึ้นกับมวลชีวภาพของพืชปุ๋ย
สดที่ได้ และช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้บางส่วน
5.ดินดาน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบ และแข็งเป็น
แนวขนานกับหน้าดินที่ความลึกแตกต่างกันไปจนเป็นอุปสรรคต่อการซอนไซของรากพืช การไหลซึมของน้ําและการ
ถ่ายเทอากาศ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช โดยสาเหตุของการเกิดชั้นดาน อาจ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเกิดจากการสะสมดินเหนียว หรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเขตกรรมที่ไม่
เหมาะสม โดยมีการไถพรวนที่ระดับความลึกเดิม การไถพรวนในขณะที่ดนิ มีความชื้นสูง การไถพรวนติดต่อกันเป็น
เวลานาน การใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ลงไปเหยียบย่ําในแปลง ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน ชั้นดานที่เกิดจากการ
เขตกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้มักเกิดได้ง่ายในดินเนื้อละเอียดปานกลาง คือ พวกอนุภาคทรายแป้งเป็นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกมันสําปะหลัง อ้อยและข้าวโพด เป็นต้น
แนวทางการจัดการดิน
ดินดานเกิดขึ้นจากธรรมชาติและการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม การเขตกรรมที่ผิดวิธี การป้องกันและการจัดการ
พื้นที่ดินดาน ทําได้ทั้งวิธีพืช วิธีกล ร่วมกับวิธีการอื่นๆ โดยปลูกพืชทําลายชั้นดาน เช่น หญ้าบาเฮีย (bahiagrass)
หญ้าแฝก (vetiver Grass) ควบคุมการใช้เครื่องจักรกล ให้ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นและในขณะที่ดินไม่ชื้นเกินไป ไถ

ลักษณะและสมบัติดินเบือ้ งต้น สําหรับการพัฒนากาารเกษตร

ดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณสมบัติบางประการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น อุณหภูมิ และปริมาณน้ํา
(ทุกนาที) ในขณะที่คุณสมบัติบางประการเปลี่ยนแปลงช้ามาก เช่น
ดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณสมบัติบางประการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น อุณหภูมิ และปริมาณน้ํา
(ทุกนาที) ในขณะที่คุณสมบัติบางประการเปลี่ยนแปลงช้ามาก เช่น ชนิดของแร่ (อาจต้องใช้เวลาเป็นร้อยหรือพันปี)
คุณสมบัติของดินจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. วัตถุต้นกําเนิดดิน ดินจะเป็นอย่างไรขึ้นกับวัตถุต้นกําเนิดดิน ได้แก่ หินพื้น (Parent rock)
อินทรียวัตถุ ผิวดินดั้งเดิม หรือชั้นหินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของน้ํา ลม ธารน้ําแข็ง ภูเขาไฟ หรือวัตถุที่เคลี่อน
ที่ลงมาจากพื้นที่ลาดชัน
2. สภาพภูมิอากาศ ความร้อน ฝน น้ําแข็ง หิมะ ลม แสงแดด และแรงกระทบจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่ง
ทําให้วัตถุต้นกําเนิดผุพัง แตกหัก และมีผลต่อกระบวนการเกิดดินว่า จะเกิดเร็วหรือช้า
3. สิ่งมีชีวิต พืชและสัตว์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในดินหรือบนดิน (รวมถึงจุลินทรีย์ และมนุษย์) ปริมาณน้ํา
และธาตุอาหารที่พืชต้องการมีผลต่อการเกิดดิน สัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินจะช่วยย่อยสลายของเสียและช่วยเคลื่อนย้าย
วัตถุต่างๆ ไปตามหน้าตัดดิน ซากพืชและสัตว์ที่ตายแล้วจะกลายเป็นอินทรียวัตถุ ซึ่งทําให้ดินสมบูรณ์ขนึ้ การใช้
ที่ดินของมนุษย์ก็มีผลต่อการสร้างดินด้วยเช่นกัน
4. ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศจะมีผลต่อดินอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับตําแหน่งของดินตามลักษณะภูมิ
ประเทศเช่น ดินที่เชิงเขาจะมีความชื้นมากกว่าดินในบริเวณพื้นที่ลาด และพื้นที่ที่ได้รบั แสงอาทิตย์โดยตรงจะทําให้
ดินแห้งเร็วขึ้น
5. เวลา ปัจจัยข้างต้นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเวลา เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาของชั้นดินจะ
เพิ่มขึ้น

