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กลุมชุดดินที่  10 
        กลุมชุดดินท่ี 10 
 
     
 
 
 
 
            หนาตัดดิน                                             บริเวณที่พบ 

ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว  ดินบนมีสีดําหรือสีเทาแก ดินลางมีสีเทามีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซต ภายในระดับความลึก 100 ซม. 
จากผิวดิน พบบริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเล น้ําแชขังลึก 100 ซม. นาน 6-7 เดือน เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมี
ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนกรดจัดมาก pH 4.5 ไดแก ชุดดินองครักษ ชุดดินรังสิตประเภทท่ีเปนกรดจัดมาก นูโนะ 
เชียรใหญ ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํานา บางแหงมีการยกรองปลูกพืชผัก สมเขียวหวาน และสนประดิพัทธ หาก
ไมมีการใชปูน เพ่ือแกไขความเปนกรดของดิน พืชท่ีปลูกมักไมคอยไดผล 

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดินเปนกรดจัดมาก  ฤดูฝนมีน้ําแชขังนาน 6 - 7 เดือน ความอุดม
สมบูรณของดินต่ํา 
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ําของดินกลุมชุดดินท่ี 
10 มีศักยภาพเหมาะสมท่ีจะใชทํานามากกวาปลูกพืชอยางอื่น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงราบลุม เนื้อดินเปน
ดินเหนียวและดินมีการระบายน้ําเลวถึงเลวมาก ซึ่งในสภาพปจจุบันใชทํานาอยูแลวเปนสวนใหญ แตใหผลผลิตตํ่า
เพราะดินเปรี้ยวจัดหรือ ดินกรดกํามะถัน การท่ีจะนํากลุมชุดดินนี้มาใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชอยางอื่น เชน 
พืชไร ไมผล ไมยืนตน และพืชผักตาง ๆ จําเปนตองมีการปรับปรุงดินหรือการพัฒนาท่ีดิน เชน การทําคันดิน
ลอมรอบพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันน้ําทวม การยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน และการใสปูนเพ่ือแกความเปนกรด
จัดของดิน สามารถปลูกพืชท่ีกลาวนี้ได 

การจัดการกลุมชุดดินที ่10  
ปลูกขาวหรือทํานา ขอจํากัดท่ีสําคัญคือ ความเปนกรดจัดหรือดินเปรี้ยวจัด ทําใหการปลูกขาวไม

ไดผล หรือผลผลิตต่ํา ควรมีการจัดการดังตอไปนี ้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของขาวท่ีปลูกดังนี ้ 
1) การยับยั้งความเปนกรดของดินเพ่ิมขึ้น บริเวณท่ีมีน้ําชลประทาน ดินควรมีน้ําขังแช 

เพ่ือไมใหหนาดินแหง จะทําใหดินเปนกรดเพ่ิมขึ้นควรปลูกขาวอยางนอย 2 ครั้ง ในรอบป  
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2) การลางกรดออกจากดิน ทําใหท้ังลางดวยน้ําฝนและน้ําชลประทาน ปลอยใหน้ําขังแช
ในแปลงนาไมนอยกวา 2 สัปดาห จะชวยลดความเปนกรดของดิน เสร็จแลวจึงเตรียมดินปลูกขาว แลวคอย ๆ 
ระบายออกควรทําหลาย ๆ ครั้ง 

3) การแกไขความเปนกรด ท่ีไดผล คือ การใชปูนตาง ๆ เชน ปูนขาว ปูนมารล ปูนเปลือก
หอยเผา หินปูนบด หรือหินปูนฝุน เปนตน ใสลงไปในดินเพ่ือไปทําปฏิกิริยากับลดความเปนกรดของดินและลด
ปริมาณสารพิษตางๆ ใหนอยลง อัตราท่ีใชอยูระหวาง 2-4 ตันตอไร ขึ้นอยูกับความรุนแรงของการเปนกรดของดิน
และชนิดของปูน ใสครั้งหนึ่งจะมีผลอยูไดประมาณ 5 ป สําหรับวิธีการใสนั้น ใหหวานปูนใหทั่วแปลงนา แลวทํา
การไถแปรและปลอยน้ําใหขังแชประมาณ 10 วัน หลังจากนั้น ระบายน้ําออกเพ่ือลางสารพิษ แลวคอยขังน้ําใหมเพ่ือ
ทําเทือกและรอปกดํา การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินเพ่ือเพิ่มผลผลิตของขาว จําเปนตองมีการใชปุยชวย
และการปลูกพืชบํารุงดินสลับกับการปลูกขาว โดยปลูกในชวงฤดูแลง 

การใชปุยเคมี สําหรับพันธุขาวไมไวตอแสงปลูกในฤดูฝน ใชปุย 16-20-0 อัตรา 123-150 กก./
ไร หรือปุย 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร ใสรวมกับปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 74-96 กก./ไร หรือรวมกับปุยยูเรีย 
อัตรา 33-43 กก./ไร สําหรับพันธุขาวไมไวตอแสงปลูกในฤดูแลง ใชปุย 16-20-0 อัตรา 87-103 กก./ไร หรือ 16-20-0 
อัตรา 30 กก./ไร ใสรวมกับปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 46-58 กก./ไร หรือ รวมกับปุยยูเรีย อัตรา 20-26 กก./ไร 
การเลือกปลูกพันธุขาวทนดินเปรี้ยวจัดจะเปนทางหนึ่งที่ชวยเพ่ิมผลผลิตขาว ซึ่งไดแก พันธุขาวท่ีมีความทนทานตอ
สภาพดินเปรี้ยวจัด เชน พันธุขาวลูกแดง ขาวขาวตายก รวงยาว สีรวง อัลอัมดูลิละห ลูกเหลือง พันธุขาวท่ีมีความ
ทนทานปานกลางตอสภาพดินเปรี้ยวจัด เชน ขาว พันธุขาวแดง เหลืองประทิว 123 อะพอลโล ทุงทอง นวลแกว 
หมออรุณ ลูกนาค ขาวดอกมะลิ 105 ทุงทอง กข.21 กข.23 กข.7 กข.13 กข.19 กข.27 กข.25 สุพรรณบุรี 90 แกน
จันทร ดอกมะลิ สะกุย ตะเภาแกว 161 เล็บมือนาง ขาวตาแหง  

ปลูกพืชไร  กรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว หรือกรณีเปลี่ยนการทํานาไป
เปนปลูกพืชไรถาวร ตองมีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีเพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝนและมีการยกรองปลูกเพ่ือชวยการ
ระบายน้ํา ปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 1 แกความเปนกรดของดิน ควรใสปูน หินปูนฝุนหรือปูนมารลใหท่ัว
แปลง อัตราประมาณ 2 ตันตอไร ใสแลวคลุกเคลาใหเขากับดินท้ิงไวประมาณ 15 วันกอนปลูกพืช ทําใหดินรวนซุย 
ควรมีการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมักอัตราประมาณ 2-3 ตันตอไร หรือมีการปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบ
ลงไปในดินสลับกับการปลูกพืชไร 

การใชปุยเคม ี เชน ขาวโพดหวาน ใสปุยเคมีสูตร 20-20-20 หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 50-
100 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง ๆ ละเทา ๆ กัน คือ ใสรองกนหลุมกอนปลูกและใสเมื่อขาวโพดอาย ุประมาณ 25 วัน และ
ใสปุยยูเรียอัตรา 100 กก./ไร โดยใสสองขางแถวขาวโพดแลวพูนดินกลบโคลนเม่ืออายุขาวโพด 25-30 วัน  

ถั่วเขียว ถั่วลิสง ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 30 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง ครั้งที ่ 1 
ใสปุยรองพื้น 15 กก./ไร และครั้งท่ี 2 ใสปุยท่ีเหลือเม่ือตนถั่วเขียวมีอายุ 20-25 วัน โดยโรยปุยขางแถวแลวพรวนดิน
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กลบ ในกรณีปลูกถั่วเขียวโดยวิธีหวานใหใชอัตราเดียวกัน และ ถั่วเขียว ถั่วลิสง ควรจะคลุกเมล็ดดวยไรโซเบียม
กอนปลูก  

ถั่วเหลือง ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร 10-20-10 อัตรา 
25-35 กก./ไร โดยแบงใส 2 คร้ัง  

ฝาย สูตรปุยเคมีท่ีใสคือ 0-3-0 (หินฟอสเฟต) อัตรา 100-200 กก./ไร ใสรวมกับปุย
สูตร 18-4-5 อัตรา 30-40 กก./ไร หรือ 25-7-7 อัตรา 20-30 กก./ไร โดยใสปุยสูตร 0.3.0 ดวยการหวานตอนปลูก (3-4 
ปครั้ง) และใสปุยรวมหลังปลูก 20-25 วัน โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบและใสทุกป 

ปลูกไมผลและไมยืนตน การทําคันดินรอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ือปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน ถาเปนไป
ไดควรติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพ่ือระบายน้ําออกเมื่อมีฝนตกหนัก การยกสันรองสําหรับปลูกไมผลหรือไมยืนตน ใหมี
ขนาดกวาง 6-8 เมตร  สวนทองรอง(ระบายและกักเก็บน้ํา) กวาง 1-1.5 เมตร ความลึกประมาณ 1 เมตร หรือลึก
เหนือชั้นดินเลนท่ีมีไพไรทเปนองคประกอบอยูสูง ซึ่งรองควรจะตอเนื่องกับรองรอบสวนท่ีอยูติดกับคันดินปองกัน
น้ําทวม เพ่ือการระบายน้ําเขาออก ควรระบายน้ําในรองออก 3-4 เดือน/ครั้ง และควรควบคุมน้ําในรองไมใหต่ํากวา
ชั้นดินเลนทีมีไพไรทเปนองคประกอบอยูสูง เพ่ือปองกันไมใหดินเปนกรดเพ่ิมขึ้น การแกความเปนกรดจัด โดยการ
ใชปูนฝุน หินปูนบด หรือปูนมารล หวานใหท่ัวท้ังรองท่ีปลูก อัตราประมาณ 2-3 ตัน/ไร สําหรับดินในหลุมปลูกให
ผสมกับปุยคอกหรือปุยหมัก และผสมกับหินฝุนหรือหินปูนมารล อัตรา 2.5 กก./หลุม ในกรณีท่ีไมไดหวานปูนมาร
ลบนรองปลูก ใหคลุกหินปูนบดหรือปูนมารลกับดินในหลุมปลูก อัตรา 15 กก./หลุม ในการแกความเปนกรดจัด
ของดิน การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ การปลูกไมผลในกลุมชุดดินท่ี 10 ท่ีจะใหได 
ผลดีนั้น จําปนตองมีการใชปุยเคมีชวยนอกเหนือจากการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก และปุยหมัก สูตรอัตราการใช
และวิธีการใชปุยเคมีนี้ขึ้นอยูกับชนิดของไมผลท่ีปลูก เชน สมเขียวหวานและสมโอท่ีตกผลแลว ใสปุยหลังเก็บ
ผลผลิตแลว 2 ครั้ง และหลังติดผลแลว 1 คร้ัง สูตร 12-3-6 อัตรา 600-700 กรัม/ตน คูณอายุตนและสูตร 14-4-9 อัตรา 
500-600 กรัม/ตน คูณอาย ุรวมกับ 14-0-20 อัตรา 100-150 กรัม/ตน คูณอายุตน ใสครั้งท่ี 3 ใสหลังติดผลแลว 


