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            หน้าตดัดนิ                                             บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว  ดินบนมีสีด ำหรือสีเทำแก่ ดินล่ำงมีสีเทำมีจุดประสี
น ้ำตำลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน ้ำตำลปนเหลืองฟำงขำ้วของสำรจำโรไซต ์ภำยในระดบัควำมลึก 100 ซม. 
จำกผวิดิน พบบริเวณท่ีรำบลุ่มชำยฝ่ังทะเล น ้ำแช่ขงัลึก 100 ซม. นำน 6-7 เดือน เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำเลว ดินมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เป็นกรดจดัมำก pH 4.5 ไดแ้ก่ ชุดดินองครักษ ์ ชุดดินรังสิตประเภทท่ีเป็นกรดจดัมำก นูโน๊ะ 
เชียรใหญ่ ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชท้  ำนำ บำงแห่งมีกำรยกร่องปลูกพืชผกั ส้มเขียวหวำน และสนประดิพทัธ์ หำก
ไม่มีกำรใชปู้น เพื่อแกไ้ขควำมเป็นกรดของดิน พืชท่ีปลูกมกัไม่ค่อยไดผ้ล 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินเป็นกรดจดัมำก  ฤดูฝนมีน ้ำแช่ขงันำน 6 - 7 เดือน ควำมอุดม
สมบูรณ์ของดินต ่ำ 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : เม่ือพิจำรณำสภำพพื้นท่ี ลกัษณะเน้ือดินและกำรระบำยน ้ำของดินกลุ่มชุดดินท่ี 
10 มีศกัยภำพเหมำะสมท่ีจะใชท้  ำนำมำกกวำ่ปลูกพืชอยำ่งอ่ืน เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีรำบเรียบถึงรำบลุ่ม เน้ือดินเป็น
ดินเหนียวและดินมีกำรระบำยน ้ำเลวถึงเลวมำก ซ่ึงในสภำพปัจจุบนัใชท้  ำนำอยูแ่ลว้เป็นส่วนใหญ่ แต่ใหผ้ลผลิตต ่ำ
เพรำะดินเปร้ียวจดัหรือ ดินกรดก ำมะถนั กำรท่ีจะน ำกลุ่มชุดดินน้ีมำใชป้ระโยชน์ในกำรเพำะปลูกพืชอยำ่งอ่ืน เช่น 
พืชไร่ ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และพืชผกัต่ำง ๆ จ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับปรุงดินหรือกำรพฒันำท่ีดิน เช่น กำรท ำคนัดิน
ลอ้มรอบพื้นท่ีเพื่อป้องกนัน ้ำท่วม กำรยกร่องปลูกเพื่อช่วยกำรระบำยน ้ำของดิน และกำรใส่ปูนเพื่อแกค้วำมเป็นกรด
จดัของดิน สำมำรถปลูกพืชท่ีกล่ำวน้ีได ้

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่10  
ปลูกขำ้วหรือท ำนำ ขอ้จ ำกดัท่ีส ำคญัคือ ควำมเป็นกรดจดัหรือดินเปร้ียวจดั ท ำใหก้ำรปลูกขำ้วไม่

ไดผ้ล หรือผลผลิตต ่ำ ควรมีกำรจดักำรดงัต่อไปน้ี เพื่อเพิ่มผลผลิตของขำ้วท่ีปลูกดงัน้ี  
1) กำรยบัย ั้งควำมเป็นกรดของดินเพิ่มข้ึน บริเวณท่ีมีน ้ำชลประทำน ดินควรมีน ้ำขงัแช่ 

เพื่อไม่ใหห้นำ้ดินแหง้ จะท ำใหดิ้นเป็นกรดเพิ่มข้ึนควรปลูกขำ้วอยำ่งนอ้ย 2 คร้ัง ในรอบปี  
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2) กำรลำ้งกรดออกจำกดิน ท ำใหท้ั้งลำ้งดว้ยน ้ำฝนและน ้ ำชลประทำน ปล่อยใหน้ ้ำขงัแช่
ในแปลงนำไม่นอ้ยกวำ่ 2 สัปดำห์ จะช่วยลดควำมเป็นกรดของดิน เสร็จแลว้จึงเตรียมดินปลูกขำ้ว แลว้ค่อย ๆ 
ระบำยออกควรท ำหลำย ๆ คร้ัง 

3) กำรแกไ้ขควำมเป็นกรด ท่ีไดผ้ล คือ กำรใชปู้นต่ำง ๆ เช่น ปูนขำว ปูนมำร์ล ปูนเปลือก
หอยเผำ หินปูนบด หรือหินปูนฝุ่ น เป็นตน้ ใส่ลงไปในดินเพื่อไปท ำปฏิกิริยำกบัลดควำมเป็นกรดของดินและลด
ปริมำณสำรพิษต่ำงๆ ใหน้อ้ยลง อตัรำท่ีใชอ้ยูร่ะหวำ่ง 2-4 ตนัต่อไร่ ข้ึนอยูก่บัควำมรุนแรงของกำรเป็นกรดของดิน
และชนิดของปูน ใส่คร้ังหน่ึงจะมีผลอยูไ่ดป้ระมำณ 5 ปี ส ำหรับวธีิกำรใส่นั้น ให้หวำ่นปูนใหท้ัว่แปลงนำ แลว้ท ำ
กำรไถแปรและปล่อยน ้ำใหข้งัแช่ประมำณ 10 วนั หลงัจำกนั้น ระบำยน ้ำออกเพื่อลำ้งสำรพิษ แลว้ค่อยขงัน ้ำใหม่เพื่อ
ท ำเทือกและรอปักด ำ กำรปรับปรุงควำมอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของขำ้ว จ ำเป็นตอ้งมีกำรใชปุ๋้ยช่วย
และกำรปลูกพืชบ ำรุงดินสลบักบักำรปลูกขำ้ว โดยปลูกในช่วงฤดูแลง้ 

การใช้ปุ๋ยเคมี ส ำหรับพนัธ์ุขำ้วไม่ไวต่อแสงปลูกในฤดูฝน ใชปุ๋้ย 16-20-0 อตัรำ 123-150 กก./
ไร่ หรือปุ๋ย 16-20-0 อตัรำ 30 กก./ไร่ ใส่รวมกบัปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อตัรำ 74-96 กก./ไร่ หรือร่วมกบัปุ๋ยยูเรีย 
อตัรำ 33-43 กก./ไร่ ส ำหรับพนัธ์ุขำ้วไม่ไวต่อแสงปลูกในฤดูแลง้ ใชปุ๋้ย 16-20-0 อตัรำ 87-103 กก./ไร่ หรือ 16-20-0 
อตัรำ 30 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อตัรำ 46-58 กก./ไร่ หรือ ร่วมกบัปุ๋ยยูเรีย อตัรำ 20-26 กก./ไร่ 
กำรเลือกปลูกพนัธ์ุขำ้วทนดินเปร้ียวจดัจะเป็นทำงหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตขำ้ว ซ่ึงไดแ้ก่ พนัธ์ุขำ้วท่ีมีควำมทนทำนต่อ
สภำพดินเปร้ียวจดั เช่น พนัธ์ุขำ้วลูกแดง ขำ้วขำวตำยก รวงยำว สีรวง อลัอมัดูลิละห์ ลูกเหลือง พนัธ์ุขำ้วท่ีมีควำม
ทนทำนปำนกลำงต่อสภำพดินเปร้ียวจดั เช่น ขำ้ว พนัธ์ุขำ้วแดง เหลืองประทิว 123 อะพอลโล ทุ่งทอง นวลแก้ว 
หมออรุณ ลูกนำค ขำวดอกมะลิ 105 ทุ่งทอง กข.21 กข.23 กข.7 กข.13 กข.19 กข.27 กข.25 สุพรรณบุรี 90 แก่น
จนัทร์ ดอกมะลิ สะกุย ตะเภำแกว้ 161 เล็บมือนำง ขำวตำแหง้  

ปลูกพืชไร่  กรณีปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแลง้หลงักำรเก็บเก่ียวขำ้ว หรือกรณีเปล่ียนกำรท ำนำไป
เป็นปลูกพืชไร่ถำวร ตอ้งมีกำรปรับปรุงสภำพพื้นท่ีเพื่อป้องกนัน ้ ำท่วมในฤดูฝนและมีกำรยกร่องปลูกเพื่อช่วยกำร
ระบำยน ้ ำ ปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 1 แก้ความเป็นกรดของดิน ควรใส่ปูน หินปูนฝุ่ นหรือปูนมำร์ลให้ทัว่
แปลง อตัรำประมำณ 2 ตนัต่อไร่ ใส่แลว้คลุกเคลำ้ให้เขำ้กบัดินทิ้งไวป้ระมำณ 15 วนัก่อนปลูกพืช ท ำใหดิ้นร่วนซุย 
ควรมีกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรำประมำณ 2-3 ตนัต่อไร่ หรือมีกำรปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบ
ลงไปในดินสลบักบักำรปลูกพืชไร่ 

การใช้ปุ๋ยเคมี  เช่น ข้าวโพดหวาน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-20 หรือสูตร 15-15-15 อตัรำ 50-
100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำ ๆ กนั คือ ใส่รองกน้หลุมก่อนปลูกและใส่เม่ือขำ้วโพดอำย ุประมำณ 25 วนั และ
ใส่ปุ๋ยยเูรียอตัรำ 100 กก./ไร่ โดยใส่สองขำ้งแถวขำ้วโพดแลว้พนูดินกลบโคลนเม่ืออำยขุำ้วโพด 25-30 วนั  

ถั่วเขียว ถั่วลสิง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรำ 30 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 
ใส่ปุ๋ยรองพื้น 15 กก./ไร่ และคร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยท่ีเหลือเม่ือตน้ถัว่เขียวมีอำย ุ20-25 วนั โดยโรยปุ๋ยขำ้งแถวแลว้พรวนดิน
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กลบ ในกรณีปลูกถัว่เขียวโดยวธีิหวำ่นใหใ้ชอ้ตัรำเดียวกนั และ ถัว่เขียว ถัว่ลิสง ควรจะคลุกเมล็ดดว้ยไรโซเบียม
ก่อนปลูก  

ถั่วเหลอืง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 10-20-10 อตัรำ 
25-35 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง  

ฝ้าย สูตรปุ๋ยเคมีท่ีใส่คือ 0-3-0 (หินฟอสเฟต) อตัรำ 100-200 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ย
สูตร 18-4-5 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ หรือ 25-7-7 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ โดยใส่ปุ๋ยสูตร 0.3.0 ดว้ยกำรหวำ่นตอนปลูก (3-4 
ปีคร้ัง) และใส่ปุ๋ยร่วมหลงัปลูก 20-25 วนั โดยโรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนกลบและใส่ทุกปี 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น กำรท ำคนัดินรอบพื้นท่ีเพำะปลูกเพื่อป้องกนัน ้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ถำ้เป็นไป
ไดค้วรติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ำ เพื่อระบำยน ้ำออกเม่ือมีฝนตกหนกั กำรยกสันร่องส ำหรับปลูกไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ ใหมี้
ขนำดกวำ้ง 6-8 เมตร  ส่วนทอ้งร่อง(ระบำยและกกัเก็บน ้ำ) กวำ้ง 1-1.5 เมตร ควำมลึกประมำณ 1 เมตร หรือลึก
เหนือชั้นดินเลนท่ีมีไพไรทเ์ป็นองคป์ระกอบอยูสู่ง ซ่ึงร่องควรจะต่อเน่ืองกบัร่องรอบสวนท่ีอยูติ่ดกบัคนัดินป้องกนั
น ้ำท่วม เพื่อกำรระบำยน ้ำเขำ้ออก ควรระบำยน ้ำในร่องออก 3-4 เดือน/คร้ัง และควรควบคุมน ้ำในร่องไม่ใหต้  ่ำกวำ่
ชั้นดินเลนทีมีไพไรทเ์ป็นองคป์ระกอบอยูสู่ง เพื่อป้องกนัไม่ใหดิ้นเป็นกรดเพิ่มข้ึน กำรแกค้วำมเป็นกรดจดั โดยกำร
ใชปู้นฝุ่ น หินปูนบด หรือปูนมำร์ล หวำ่นใหท้ัว่ทั้งร่องท่ีปลูก อตัรำประมำณ 2-3 ตนั/ไร่ ส ำหรับดินในหลุมปลูกให้
ผสมกบัปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั และผสมกบัหินฝุ่ นหรือหินปูนมำร์ล อตัรำ 2.5 กก./หลุม ในกรณีท่ีไม่ไดห้วำ่นปูนมำร์
ลบนร่องปลูก ใหค้ลุกหินปูนบดหรือปูนมำร์ลกบัดินในหลุมปลูก อตัรำ 15 กก./หลุม ในกำรแกค้วำมเป็นกรดจดั
ของดิน กำรปรับปรุงควำมอุดมสมบูรณ์ กำรปลูกไมผ้ลในกลุ่มชุดดินท่ี 10 ท่ีจะใหไ้ด ้
ผลดีนั้น จ  ำป็นตอ้งมีกำรใชปุ๋้ยเคมีช่วยนอกเหนือจำกกำรใชปุ๋้ยอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมกั สูตรอตัรำกำรใช้
และวธีิกำรใชปุ๋้ยเคมีน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของไมผ้ลท่ีปลูก เช่น ส้มเขียวหวานและส้มโอท่ีตกผลแลว้ ใส่ปุ๋ยหลงัเก็บ
ผลผลิตแลว้ 2 คร้ัง และหลงัติดผลแลว้ 1 คร้ัง สูตร 12-3-6 อตัรำ 600-700 กรัม/ตน้ คูณอำยตุน้และสูตร 14-4-9 อตัรำ 
500-600 กรัม/ตน้ คูณอำย ุร่วมกบั 14-0-20 อตัรำ 100-150 กรัม/ตน้ คูณอำยุตน้ ใส่คร้ังท่ี 3 ใส่หลงัติดผลแลว้ 


