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ลกัษณะโดยทัว่ไป :  ดินน้ีมีลกัษณะดิน สภำพแวดลอ้ม และกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินคลำ้ยคลึงกบักลุ่ม
ดินท่ี 12 แต่เป็นดินท่ีมีสำรประกอบก ำมะถนัปะปนอยูม่ำก ตำมปกติเม่ือเปียกดินจะเป็นกลำงหรือเป็นด่ำงแต่เม่ือมี
กำรระบำยน ้ำออกไปหรือท ำใหดิ้นแหง้สำรประกอบก ำมะถนัจะแปรสภำพปล่อยกรดก ำมะถนัออกมำ ท ำใหดิ้นเป็น
กรดจดัมำก กำรจดักำรท่ีดินจึงยุง่ยำกข้ึนเป็นทวคูีณดินกลุ่มน้ีจดัเป็นดินเคม็ท่ีมีกรดแฝงอยู ่  ไดแ้ก่ ชุดดินบำงปะกง 
ชุดดินตะกัว่ทุ่ง ปกติบริเวณท่ีพบเหล่ำน้ี มกัมีป่ำชำยเลนข้ึนปกคลุม ปัจจุบนัมีพื้นท่ีจ  ำนวนมำกท่ีดดัแปลงมำใชท้  ำ
นำกุง้ เล้ียงปลำ หรือท ำนำเกลือ กำรท ำนำกุง้ ถำ้ไม่มีกำรจดักำรท่ีเหมำะสมผลผลิตมกัลดลงอยำ่งรวดเร็ว เน่ืองจำก
กำรเกิดกรดและกำรเกิดสำรพิษบำงชนิด เช่น ก๊ำซไข่เน่ำ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  เม่ือดินเปียกจะเคม็ เม่ือแหง้จะเป็นกรดจดัมำก น ้ำทะเลท่วมถึง 
ความเหมาะสมส าหรับปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี  13  มีศกัยภำพไม่เหมำะสมในกำรปลูกพืช  เน่ืองจำก

น ้ำทะเลท่วมถึงเป็นประจ ำ ดินเคม็จดัมำกเม่ืออยูใ่นสภำพเปียก และเปร้ียวจดัมำกในสภำพแหง้  กำรระบำยน ้ำเลว
มำกและดินเป็นดินเลนไม่อยูต่วั แต่มีศกัยภำพเหมำะสมท่ีจะใชเ้พำะเล้ียงสัตวน์ ้ำชำยฝ่ัง  กำรท ำนำเกลือและรักษำ
ใหค้งสภำพเป็นป่ำไมช้ำยเลน เพื่อให้เกษตรกรมีทำงเลือกในกำรใชป้ระโยชน์ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่ 13 
ปลูกข้าวหรือท านา ปัญหำดินเคม็จดั เน่ืองจำกน ้ำทะเลท่วมถึง ท ำคนัดินรอบพื้นท่ีปลูกพร้อมมี

ประตูปิด-เปิด เพื่อป้องกนัน ้ำทะเลเขำ้ท่วมขงัและระบำยน ้ ำเคม็ออก ท ำร่องระบำยน ้ำรอบพื้นท่ีและภำยในพื้นท่ี เพื่อ
ช่วยลดระดบัน ้ำใตดิ้นและช่วยเร่งกำรชะลำ้งเกลือออกจำกดิน ท ำกำรชะลำ้งเกลือออกจำกดินดว้ย น ้ำชลประทำน
หรือน ้ำฝน ตรวจระดบัควำมเคม็ของดินให้อยูใ่นระดบัท่ีขำ้วสำมำรถทนทำนไดแ้ละใหเ้ลือกพนัธ์ุขำ้วทนเคม็มำ
ปลูก  เพื่อเร่งกำรขบัเกลือออกไปจำกดินใหใ้ส่ยบิซัม่ (CaSO4) หรือผงก ำมะถนั เพื่อเปล่ียนเกลือโซเดียมคลอไรด์
และโซเดียมคำร์บอเนต ใหเ้ป็นเกลือโซเดียมซลัเฟต ซ่ึงจะเป็นพิษแก่พืชนอ้ย ลดควำมแน่นทึบของดินและชะลำ้ง
เกลือออกไปไดง่้ำย พนัธ์ุข้าวท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ น ้ำสกุ่ย 19 เจก๊กระโดด ขำวหำงเบำ ขำวตำอู๋ เกำ้รวง ค ำผำย 14 ขำวตำ
แหง้ ฯลฯ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุขำ้วทนเคม็ไดป้ำนกลำง ปัญหาดินขาดธาตุอาหารพชืใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย
คอก อตัรำ 2-3 ตนั/ไร่ กำรใส่ปุ๋ยขำ้วนำปี ใชสู้ตร 16-20-0 เพียงอยำ่งเดียวอตัรำ 120-150 กก./ไร่ แบ่งใส่สองคร้ังเท่ำ 
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ๆ กนัส่วนท่ีหน่ึงใส่ระยะปักด ำและส่วนท่ีสองใหใ้ส่หลงัคร้ังแรก 30 วนั หรือระยะท่ีก ำเนิดช่อดอก หรือใส่ปุ๋ย 16-
20-0 อตัรำ 30 กก./ไร่  โดยใส่ร่วมกบัแอมโมเนียมซลัเฟต อตัรำ 75-95 กก./ไร่ หรือยเูรีย อตัรำ 35-45 กก./ไร่ กำรใส่
ใหแ้บ่งปุ๋ยร่วมออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกใส่ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 16-20-0 ระยะปักด ำ ส่วนท่ีสองใส่หลงัคร้ังแรก 30 วนั 
หรือระยะขำ้วตั้งรวง กำรใส่ปุ๋ยขำ้วนำปรัง  ใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0 อยำ่งเดียว อตัรำ 85-100 กก./ไร่ หรืออตัรำ 30  กก./
ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ยอ่ืน ไดแ้ก่แอมโมเนียมซลัเฟต  อตัรำ 45-60 กก./ไร่ หรือยเูรียอตัรำ 20-25 กก./ไร่ วธีิกำรใส่ใหใ้ส่
เช่นเดียวกบักำรปลูกขำ้วนำปีท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ 

ปลูกพชืไร่  ปัญหำน ้ำทะเลเขำ้ท่วมถึง ท ำคนัรอบพื้นท่ีปลูกพร้อมมีประตูปิด-เปิด เพื่อป้องกนั
น ้ำทะเลเขำ้ท่วมถึงและช่วยในกำรระบำยน ้ำเคม็ออก  ปัญหำกำรระบำยน ้ำของดินเลวมำก ยกร่องปลูกมีขนำดกวำ้ง 
6-8 เมตร และมีร่องระบำยน ้ำเคม็อยูร่ะหวำ่งร่องปลูก กวำ้ง 1.5-2.0 เมตร ขดุให้ต่อเน่ืองกบัร่องรอบพื้นท่ีปลูก 
ปัญหำดินเคม็จดั ปรับปรุงดินบนสันร่องให้ร่วนซุย  โดยกำรใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก หรือวสัดุปรับปรุงดินอยำ่งอ่ืน
อตัรำ 2-3 ตนั/ไร่ หวำ่นให้ทัว่สันร่องเสร็จแลว้ใชจ้อบสับใหค้ลุกเคลำ้กบัดินใหแ้หง้ เวลำฝนตกลงมำจะช่วยเร่งให้
เกลือถูกชะลำ้งออกไป ท ำติดต่อกนั 2-3 ปี ก่อนท่ีจะปลูกมะพร้ำว ปัญหำดินเป็นกรดจดัมำกเม่ืออยูใ่นสภำพแหง้ ใส่
ปูนมำร์ล หรือหินปูนฝุ่ นหรือปูนขำว อตัรำ 2-3 ตนัต่อไร่ หวำ่นบนร่องปลูกและผสมกบัดินในหลุมปลูก อตัรำ 2.5 
กก./หลุม  

ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่ง หรือธำตุอำหำรพืชไม่สมดุล แกไ้ขโดยกำรใชปุ๋้ยทั้ง
ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี 1) กำรใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก อตัรำ 15-20 กก./ตน้/ปี  2) กำรใส่ปุ๋ยเคมีควร
ปฏิบติัดงัน้ี เช่น 

มะพร้ำว อำยุ 1-5 ปี ใส่ปุ๋ยสองคร้ังในช่วงตน้และปลำยฤดูฝน ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 
หรือ 16-16-16 อตัรำ 1.0 กก./ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 0-0-6 อตัรำ 0.5 กก./ตน้ x อำยุปี มะพร้ำวอำยตุั้งแต่ 6 ปีข้ึน
ไป ใส่ปีละสองคร้ังเช่นเดียวกนั ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 หรือสูตร 16-16-16 อตัรำ 6 กก./ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 0-
0-6 อตัรำ 0.5 กก./ตน้ x  อำยปีุ 
 


