
รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓  ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 
 ๓๒ 

 

โครงการปรบัปรุงและพัฒนาดนิเปรี้ยว – ดินกรดเพือ่ปลกูพืชเศรษฐกิจ 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 ดินกรดเปบนดินทใ่มใศักยภาพในการผลิตต่ า มใผลต่อการเจรินเติบโตและการ
ให้ผลผลิตกองพกช การจัดการปรับปรุงแก้ไกปงนหาดินในพก้นทใ่ดังกล่าวจิงมใผวาม
จ าเปบนอย่างยิ่ง และเพก่อเปบนการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการใช้ทใ่ดินอย่างยั่งยกน จิง
ด าเนินการด้วยการใช้โดโลไมท์หว่านในพก้นทใ่ โดยด าเนินการในเกตปลูกปาล์มน้ ามัน 
เกตไม้ผลและยางพารา 
 

กิจกรรมและพ้ืนท่ีด าเนินงาน 

 - ปรับปรุงและพัฒนาพก้นทใ่ดินเปรใ้ยวเพก่อปลูกก้าว ๑,๒๕๙ ไร่ ด าเนินการ อ.เชใยรใหน่  
หมู่ ๕ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.ชะอวด หมู่ ๒ และ ๗ ต.เผร็ง อ.หัวไทร หมู่ ๒ และ ๕ ต.ผวนชะลิก 

 

 

- ปรบัปรุงและพฒันาพก้นทใ่ดินเปรใ้ยวดินกรดเพกอ่ปลูกไมผ้ลไม้ยกนต้น ๖,๗๔๓ ไร่ 
ด าเนินการ อ.ชะอวด ต.ชะอวด ต.ท่าประจะ ต.ท่าเสม็ด ต.กอนหาด ต.วังอา่ง ต.เกาะกันธ์ 
ต.ผวนนางหงส์ ต.นางหลง ต.เกาพระทอง อ.จุฬาภรณ์ ต.นาหมอบุน ต.ทุ่งโพธ์ิ  
ต.ผวนหนองผว้า ต.บ้านผวนมุด ต.บ้านชะอวด ต.สามต าบล อ.พระพรหม ต.นาพรุ  
ต.ท้ายส าเภา อ.ลานสกา ต.เกาแก้ว ต.ลานสกา อ.ปากพนงั ต.เกาะทวด ต.ผลองน้อย  
อ.ร่อนพบิูลย์ ต.ร่อนพบิูลย์ ต.หินตก ต.เสาธง ต.ผวนชุม 
    
- ปรับปรุงและพฒันาพก้นทใ่ดินเปรใ้ยวดินกรดเพกอ่ปลูกปาล์มน้ ามัน ๘,๓๔๐ ไร่  
ด าเนินการ อ.ชะอวด ต.บ้านตูล ต.เผร็ง อ.ร่อนพบิูลย์ ต.ผวนพัง อ.เชใยรใหน่  
ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เฉลิมพระเกใยรติ ต.ทางพูน ต.สวนหลวง อ.พระพรหม ต.ช้างซ้าย 

 

ผลท่ีได้รับ 

 ๑. ทรัพยากรดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มผลผลิตภาผ
เกษตรกรรมและมใการใช้ประโยชน์ทใ่ดินอย่างยั่งยกน  
 ๒. เกษตรกรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทผโนโลยใการพัฒนาทใ่ดินแบบ
มใส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไกปงนหาทรัพยากรทใ่ดิน 
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 ๓๓ 

 

โครงการปรบัปรุงพื้นทีด่นิเปรี้ยวเพื่อปลกูปาล์มน้ ามัน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 ปาล์มน้ ามัน เปบนพกชชนิดหนิ่งทใ่ผ่อนก้างทนต่อสภาพผวามเปบนกรดกองดินได้ดใ
และเปบนพกชน้ ามันทใ่มใผวามส าผันต่อระบบเศรษฐกิจกองประเทศ เมก่อเกษตรกรท า
การเกษตรโดยไม่ทราบถิงปงนหาดินกองตนเอง หรกอไม่สามารถจัดการให้ใช้ประโยชน์ในการ
ปลูกพกชได้จะท าให้มใการปล่อยพก้นทใ่ทิ้งร้างไว้ กรมพัฒนาทใ่ดินโดยสถานใพัฒนาทใ่ดิน
นผรศรใธรรมราช ได้ด าเนินงานโผรงการปรับปรุงพก้นทใ่ดินเปรใ้ยวเพก่อปลูกปาล์มน้ ามัน ในพก้นทใ่
โผรงการพัฒนาพก้นทใ่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนก่องมาจากพระราชด าริ โดยด าเนินการกุดยกร่อง

และปรับปรงุดินเปรใ้ยวด้วยโดโลไมท์ จิงเปบนการช่วยเหลกอเกษตรกรให้สามารถใช้พก้นทใ่ท าการเกษตรได้ และให้ผวามรู้แก่
เกษตรกรในการจัดการดินเปรใ้ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุด อใกทั้งผุ้มผ่าต่อการลงทุน 

กิจกรรมและพ้ืนท่ีด าเนินงาน 

ปรับปรงุพก้นทใ่ดินเปรใ้ยวเพก่อปลกูปาล์มน้ ามัน ๕,๔๙๗ ไร่ ด าเนินการ อ.ชะอวด หมู่ ๓ 
ต.บ้านตูล หมู่ ๘ ต.เผร็ง อ.หัวไทร หมู่ ๓ – ๑๐ ต.แหลม อ.เชใยรใหน่ หมู่ ๗ ๑๑ และ 
๑๒ ต.การะเกด หมู่ทใ่ ๑ ๒ ๕ และ ๖   
ต.แม่เจ้าอยู่หัว หมู่ ๔ ๖ และ ๘ ต.เกาพระบาท 

  

 

ผลท่ีได้รับ 

 ๑. ทรัพยากรดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มผลผลิตภาผ
เกษตรกรรมและมใการใช้ประโยชน์ทใ่ดินอย่างยั่งยกน  
 ๒. เกษตรกรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทผโนโลยใการพัฒนาทใ่ดินแบบมใส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไกปงนหาทรัพยากรทใ่ดิน 
 
 

 
 
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๓  ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 
 ๓๔ 

 

โครงการสาธติการใช้ปุ๋ยพืชสด 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 ปุ๋ยพกชสด เปบนทางเลกอกหนิ่งทใ่จะช่วยยกระดับกองอินทรใยวัตถุในดินให้สูงก้ิน เพก่อ
ปรับปรุงบ ารุงดินให้มใผวามอุดมสมบูรณ์ ป้องกันการเสก่อมโทรมกองดินและช่วยอนุรักษ์ดิน 
                              และน้ า หลังจากไถกลบ ส่วนหนิ่งกองเศษพกชทใ่ตกผ้างอยู่จะท า 
                               หน้าทใ่ผลุมดิน ป้องกันการระเหยกองน้ าจากผิวดิน กณะเดใยวกัน 
                                    เศษพกชทใ่อยู่ในดิน เมก่อสลายตัวจะกลายเปบนอินทรใยวัตถุช่วยให้ 
                                    สภาพทางกายภาพกองดินดใก้ิน ดังนั้นการสาธิตการใช้ปุ๋ยพกชสด 

                                                                          จะท าให้เกษตรกรเก้าใจและเห็นเปบนแบบอย่างเพก่อน าไปใช้ 
                                                                          ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง มใประสิทธิภาพ 

กิจกรรมและพ้ืนท่ีด าเนินงาน 

จ านวน ๖๒๓ ไร่ ด าเนินการ อ.ปากพนงั หมูท่ใ่ ๑ และ ๒ ต.ปากพนังฝง่งตะวันตก หมู่ ๕ 
ต.หูล่อง อ.เมกอง หมู่ ๑๙ ต.ท่าเรกอ อ.หัวไทร หมู่ ๒ ต.หัวไทร 

 
 
 

 ผลท่ีได้รับ 

 ๑. ทรัพยากรดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มผลผลิตภาผ
เกษตรกรรมและมใการใช้ประโยชน์ทใ่ดินอย่างยั่งยกน 
 ๒. เกษตรกรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทผโนโลยใการพัฒนาทใ่ดินแบบ
มใส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไกปงนหาทรัพยากรทใ่ดิน 
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 ๓๕ 

 

โครงการจดัท าระบบโครงสร้างการพฒันาทีด่ิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี ๑   ก่อสร้างโดยให้ระดับกองผันดินอยู่ใน
ระดับเดใยวกัน วัตถุประสงผ์เพก่อเก็บกักน้ าทใ่ไหลบ่ามาไว้เปบนช่วงๆ มใลักษณ ะเหมกอน
ผันนา บนผันนาสามารถปลูกพกชต่างๆ ได้ วัตถุประสงผ์หลักกองพก้นทใ่เพก่อใช้ท านา 
การพัฒนาพก้นทใ่นาร้างดังกล่าวเพก่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ทใ่ดินเกิดผลตอบแทน
สูงสุดผุ้มผ่าการลงทุน 

 การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี ๒  ก่อสร้างโดยให้ระดับกองผันดินอยู่ใน
ระดับเดใยวกันตลอดเช่นเดใยวกับแบบทใ่ ๑ แต่มใการกุดผูน้ าเพก่อเก็บกักน้ าและ
ระบายน้ า โดยก ารกุดดินท าเปบนผูแล้วเอาดินนั้นก้ินมาทับถมเปบนผันดิน 
วัตถุประสงผ์เพก่อเก็บกักน้ า ระบายน้ า และส่งน้ าในแปลงปลูกพกช บนผันดินยังสามารถ
ปลูกพกชเศรษฐกิจต่างๆ ได้เช่นเดใยวกับแบบทใ่ ๑ การใช้ประโยชน์ส่วนใหน่กอง
พก้นทใ่ยังใช้ท านา และพก้นทใ่ส่วนหนิ่งปลูกพกชเศรษฐกิจ ร่องน้ าสามารถเลใ้ยงปลาได้ 
เปบนทางเลกอกให้เกษตรกรสามารถใช้ทใ่ดินลักษณะผสมผสาน ลดผวามเสใ่ยงจากการท านาเพใยงอย่างเดใยว 

  
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมและพ้ืนท่ีด าเนินงาน 

แปลงนาลักษณะทใ่ ๑ ด าเนินการในพก้นทใ่ หมู่ทใ่ ๗ ๘ ๙ และ ๑๐ ต.ผลองกระบกอ  หมู่ทใ่ ๒ ต.ปากพนังฝง่งตะวันตก  
อ.ปากพนัง  ต.หัวไทร  อ.หัวไทร  จ.นผรศรใธรรมราช เนก้อทใ่ ๔,๙๗๐ ไร่ 

แปลงนาลักษณะทใ่ ๒ ด าเนินการในพก้นทใ่ หมู่ทใ่ ๑ ๒ ๔ ๕ ๗ ๘ ๙ ๑๐ และ ๑๑ ต.บางจาก อ.เมกอง  เนก้อทใ่ ๖๙๒ ไร่ 

ผลท่ีได้รับ 

 ๑. ทรัพยากรดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มผลผลิตภาผเกษตรกรรมและมใการใช้
ประโยชน์ทใ่ดินอย่างยั่งยกน  
 ๒. เกษตรกรได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเทผโนโลยใการพัฒนาทใ่ดินแบบมใส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาและแก้ไกปงนหาทรัพยากรทใ่ดิน 

 
 
 

 


