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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง แต่มีลกัษณะเป็นดินเลน 
ดินบนมีสีด ำปนเทำ  มีจุดประสีน ้ำตำลเล็กนอ้ย  ส่วนดินล่ำงเป็นดินเลนสีเทำแก่ หรือสีเทำปนเีียว  พบบริเวณท่ี
รำบน ้ำทะเลท่วมถึง  และบริเวณชะวำกทะเลเป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำเลวมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง เป็นดินเคม็
จดั ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงถึงเป็นกรดปำนกลำง pH7.0-8.0 ไดแ้ก่ ชุดดินท่ำจีน ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวมีลกัษณะป่ำ
ชำยแลน  มีทั้งเป็นป่ำเส่ือมโทรม และป่ำสมบูรณ์บำงแห่งเปล่ียนสภำพมำเป็นบ่อเล้ียงปลำกะพง เล้ียงกุง้ หรือท ำนำ
เกลือ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินเลนเคม็จดั มีโครงสร้ำงเลวไม่เหมำะท่ีจะน ำมำใชป้ระโยชน์ทำง
กำรเกษตร น ้ำทะเลท่วมถึง 

ความเหมาะสมส าหรับปลูกพชื :  กลุ่มชุดดินท่ี 12 เกิดจำกกำรทบัถมีองตะกอนล ำน ้ ำทะเล มีลกัษณะ
เน้ือดินเป็นดินเหนียวและเป็นดินเลน ท่ีมีเกลือสะสมอยูสู่งมำก พบบริเวณชำยฝ่ังทะเล ในปัจจุบนัน ้ำทะเลท่วมถึง
เป็นประจ ำ เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีศกัยภำพไม่เหมำะสมในกำรเพำะปลูกพืช แต่มีศกัยภำพเหมำะท่ีจะใชใ้นกำร
เพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำชำยฝ่ัง หรือใชใ้นกำรท ำนำเกลือ และรักษำไวเ้ป็นป่ำชำยเลน 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่12 
ปลูกข้าวหรือท านา ปัญหำดินเคม็จดั เน่ืองจำกน ้ำทะเลท่วมถึง ท ำคนัดินรอบพื้นท่ีปลูกพร้อมมี

ประตูปิดเปิดเพื่อป้องกนัน ้ำทะเลเีำ้ท่วมีงัและระบำยน ้ำเคม็ออก ท ำร่องระบำยน ้ำรอบพื้นท่ีและภำยในพื้นท่ีเพื่อ
ช่วยลดระดบัน ้ำใตดิ้นและช่วยเร่งกำรชะลำ้งเกลือออกจำกดิน ท ำกำรชะลำ้งเกลือออกจำกดินดว้ยน ้ำชล-ประทำน
หรือน ้ำฝน ตรวจระดบัควำมเคม็ีองดินให้อยูใ่นระดบัท่ีีำ้วสำมำรถทนทำนไดแ้ละใหเ้ลือกพนัธ์ุีำ้วทนเคม็มำ
ปลูก ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก อตัรำ 2-3 ตนั/ไร่  

การใช้ปุ๋ยเคมี  กำรใส่ปุ๋ยีำ้วนำปี ใชสู้ตร 16-20-0 เพียงอยำ่งเดียว อตัรำ 120-150 กก./ไร่ 
แบ่งใส่สองคร้ังเท่ำ ๆ กนั ส่วนท่ีหน่ึงใส่ระยะปักด ำและส่วนท่ีสองใหใ้ส่หลงัคร้ังแรก 30 วนั หรือระยะท่ีก ำเนิดช่อ
ดอกหรือใส่ปุ๋ย 16-20-0 อตัรำ 30 กก./ไร่ โดยใส่ร่วมกบัแอมโมเนียมซลัเฟต อตัรำ 75-95 กก./ไร่ หรือยเูรีย อตัรำ 
35-45 กก./ไร่ กำรใส่ใหแ้บ่งปุ๋ยร่วมออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกใส่ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 16-20-0 ระยะปักด ำ ส่วนท่ีสอง
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ใส่หลงัคร้ังแรก 30 วนั หรือระยะีำ้วตั้งรวง กำรใส่ปุ๋ยีำ้วนำปรัง ใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0 อยำ่งเดียว อตัรำ 85-100 กก./
ไร่ หรืออตัรำ 30 กก./ไร่  ใส่ร่วมกบัปุ๋ยอ่ืน ไดแ้อมโมเนียมซลัเฟต อตัรำ 45-60 กก./ไร่ หรือยเูรียอตัรำ 20-25 กก./ไร่ 
วธีิกำรใส่ใหใ้ส่เช่นเดียวกบักำรปลูกีำ้วนำปีท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ 

มะพร้าว ปลูกไมผ้ลมีปัญหำน ้ำทะเลเีำ้ท่วมถึงท ำคนัรอบพื้นท่ีปลูกพร้อมมีประตูปิด-
เปิด เพื่อป้องกนัน ้ำทะเลเีำ้ท่วมถึงและช่วยในกำรระบำยน ้ำเคม็ออก  

ปัญหาการระบายน ้าของดินเลวมาก ยกร่องปลูกมีีนำดกวำ้ง 6 - 8 เมตร และมี
ร่องระบำยน ้ำเคม็อยูร่ะหวำ่งร่องปลูก กวำ้ง 1.5-2.0 เมตร ีดุใหต่้อเน่ืองกบัร่องรอบพื้นท่ีปลูก  

ปัญหาดินเค็มจัด ปรับปรุงดินบนสันร่องให้ร่วนซุย โดยกำรใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย
คอก หรือวสัดุปรับปรุงดินอย่ำงอ่ืน อตัรำ 2-3 ตนั/ไร่ หว่ำนให้ทัว่สันร่องเสร็จแลว้ใช้จอบสับให้คลุกเคลำ้กบัดิน 
ตำกดินใหแ้หง้ เวลำฝนตกลงมำจะช่วยเร่งใหเ้กลือถูกชะลำ้งออกไป ท ำติดต่อกนั 2-3 ปี ก่อนท่ีจะปลูกมะพร้ำว  

ควำมอุดมสมบูรณ์แกไ้ีโดยกำรใชปุ๋้ยทั้งปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี  
1) กำรใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยคอก อตัรำ 15-20 กก./ตน้/ปี  
2) กำรใส่ปุ๋ยเคมีควรปฏิบติัดงัน้ี มะพร้ำว อำยุ 1-5 ปี ใส่ปุ๋ยสองคร้ังในช่วงตน้และปลำยฤดูฝน ใช้ปุ๋ยสูตร 

15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 1.0 กก./ตน้ x อำยุปี ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 0-0-6 อตัรำ 0.5 กก./ตน้ x อำยุปี มะพร้ำวอำยุ
ตั้งแต่ 6 ปีี้ึนไป ใส่ปีละสองคร้ัง เช่นเดียวกัน ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือสูตร 16-16-16 อตัรำ 6 กก./ตน้ x อำยุปี 
ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 0-0-6 อตัรำ 0.5 กก./ตน้ x อำยปีุ 
 
 


