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            หน้าตดัดนิ                                             บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป :  เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย ส่วนดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำยหรือดิน
ร่วนปนดินเหนียว มีสีน ้ำตำลอ่อนหรือสีเทำ พบจุดประสีน ้ำตำล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนมีสภำพพื้นท่ีค่อนขำ้ง
รำบเรียบหรือรำบเรียบ ตำมลำนตะพกัล ำน ้ำระดบัต ่ำ น ้ำแช่ขงั 30-100 ซม.นำน 3-4 เดือน เป็นดินลึกมำก มีกำร
ระบำยน ้ำเลวถึงค่อนขำ้งเลว ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ ดินชั้นบน pH ประมำณ 6.0-7.0 จะมีเกลือ
โซเดียมสูง แต่ถำ้มีกอ้นปูนปะปนมี pH ประมำณ 7.0-8.0 ดินกลุ่มน้ีฤดูแลง้จะมีครำบเกลือเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ชุดดิน
หนองแก กุลำร้องไห ้ อุดร ร้อยเอด็ ประเภทท่ีมีครำบเกลือ ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชท้  ำนำบริเวณท่ีเคม็จดัจะ
ปรำกฎมีครำบเกลือบนผวิดิน ใชป้ระโยชน์ทำงกำรเกษตรไม่ได ้ มีแต่ป่ำละเมำะ ไมพุ้่มหนำม ข้ึนกระจดักระจำย
เป็นหยอ่ม ๆ บำงแห่งเป็นแหล่งท ำเกลือสินเธำว ์

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินค่อนขำ้งเป็นทรำย ดินเคม็มีครำบเกลือลอยตำมผิวหนำ้ดิน ฤดูฝน
ขงัน ้ำนำน 3 - 4 เดือน  ควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื :  ในสภำพปัจจุบนักลุ่มชุดดินท่ี 20 ไม่มีควำมเหมำะสมในกำร
ปลูกพืชเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจำกมีปริมำณเกลืออยูสู่ง แต่มีบำงพื้นท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์ในกำรท ำนำถำ้มีน ้ำเพียงพอ  ใน
บำงช่วงท่ีมีน ้ำไม่พอหรือฝนไม่ตกดินจะแหง้  ขำ้วท่ีปลูกมกัจะตำยเน่ืองจำกควำมเคม็ของดิน  ในฤดูแลง้ไม่สำมำรถ
ปลูกพืชไร่และพืชผกัได ้

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่ 20 
ปลูกขำ้วหรือท ำนำ ขำ้วพนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ หอมอม้ ขำวตำอู๋ กอเดียวเบำ แดงน้อย เจ๊กกระโดด 

กข.1 กข.6 กข.7 กข.8 กข.15 ขำวดอกมะลิ 105 สันป่ำตอง ขำวตำแห้ง ค ำผำย 41 เก้ำรวง 88 ขำวปำกหม้อ 148 
ปัญหำควำมเค็มของดินและคุณสมบติัทำงกำยภำพไม่ดี ป้องกนักำรแพร่กระจำยโดยกำรปลูกไมโ้ตเร็วเพื่อช่วยลด
ระดบัน ้ำเคม็ใตดิ้นไม่ใหเ้กลือข้ึนมำสู่ผวิดิน เช่น ยคูำลิปตสั กระถินณรงค ์ข้ีเหล็ก สะเดำ ปลูกในพื้นท่ีสูงเหนือพื้นท่ี
นำ กำรลำ้งดินดว้ยน ้ำจืดเพื่อลดระดบัควำมเคม็ของดินใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1) ปรับผวิหนำ้ดินใหเ้รียบ 
2) ไถดินใหลึ้กกวำ่ 30 ซม. ทลำยดินล่ำงใหเ้ป็นร่องแลว้ปรับระดบัผิวดิน 
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3) แบ่งแปลงขนำดแปลง 1-5 ไร่ แต่ละแปลงมีคนัดินกั้นโดยรอบ 
4) ทดน ้ำเขำ้แปลงคร้ังละ 250-300 ลบ.ม./ไร่ น ้ำจะละลำยเกลือในดินและชะลำ้งลงสู่ดินล่ำง 
5) ปล่อยน ้ำเขำ้เพิ่มในแปลงอีก 250-300 ลบ.ม./ไร่  ทุก ๆ 2-3 วนั  และตรวจสอบควำมเขม้ขน้ของ

เกลือท่ีละลำยออกมำ กำรปรับปรุงใหเ้หมำะสมในกำรปลูกขำ้ว ควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1) ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรำ 4-5 ตนั/ไร่ ท ำอยำ่งต่อเน่ือง 
2) ใส่วสัดุปรับปรุงดิน ไดแ้ก่ แกลบ อตัรำแนะน ำ 2-5 ตนั/ไร่  
3) กำรปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงในดิน พืชปุ๋ยสดท่ีแนะน ำไดแ้ก่ โสนอฟัริกนั ปลูกก่อน

ปลูกขำ้วประมำณ 3 เดือน แลว้ไถกลบลงไปในดิน เม่ือปุ๋ยสดอำยปุระมำณ 60 วนั 
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า  ปรับปรุงโดยกำรใชปุ๋้ยเคมี  สูตรปุ๋ย 16-16-8 หรือสูตร 

18-12-6 หรือสูตร 15-15-15 อตัรำ 30 กก./ไร่ แบ่งใส่ 3 คร้ัง คร้ังละเท่ำๆ กนั คร้ังแรกใส่หลงัปักด ำ 7-10 วนั คร้ังท่ี
สองระยะท่ีขำ้วแตกกอสูงสุด  และคร้ังท่ีสำมใส่ระยะท่ีขำ้วตั้งรวงวธีิใส่ใหห้วำ่นทัว่แปลงนำ 

ปลูกหญ้าเลีย้งสัตว์ พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ หญำ้แพรก หญำ้ชนักำด หญำ้ขน หญำ้กินนี   
หญำ้นวลนอ้ย  และหญำ้เนเปียร์ลูกผสม ปัญหำควำมเค็มของดินและดินระบำยน ้ ำเลว มีน ้ำท่วมขงั 3-4 เดือนในช่วง
ฤดูฝน 

1. ดินเคม็นอ้ยถึงเคม็ปำนกลำง ปฏิบติัดงัน้ี 
1) ท ำคนัดินรอบพื้นท่ีปลูกหญำ้เพื่อป้องกนัน ้ำท่วมขงัในช่วงฤดูฝน และมีประตูปิด-เปิดเพื่อ

ระบำยน ้ำเขำ้-ออก  และช่วยในกำรชะลำ้งดินเคม็ และท่ีแนวคนัดินดำ้นในใหขุ้ดเป็นร่องระบำยน ้ำขนำดกวำ้ง
ระหวำ่ง 1.5-2.0 เมตร ลึกประมำณ 1 เมตร  

2) ไถปรับพื้นท่ีใหส้ม ่ำเสมอ  
3) ท ำร่องระบำยน ้ ำในพื้นท่ีปลูกหญำ้ขนำดกวำ้ง 50 ซม. และลึก 30-50 ซม. ยำวตำมขนำดของ

พื้นท่ี และขุดให้ต่อเน่ืองกบัร่องระบำยน ้ ำรอบพื้นท่ีปลูกและร่องระบำยน ้ ำในบริเวณปลูกหญ้ำท่ีกล่ำวห่ำงกัน
ประมำณ  15-20 เมตร 

4) กำรเตรียมดินปลูกใหไ้ถดินคลุกเคลำ้กบัปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก อตัรำระหวำ่ง 2-3 ตนั/ไร่ หรือ
วสัดุปรับปรุงดิน เช่น แกลบ อตัรำ 2-4 ตนั/ไร่ 

2. ดินเคม็มำก ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
1) ท ำคนัดินรอบพื้นท่ีปลูกเพื่อป้องกนัน ้ำท่วมขงัในช่วงฤดูฝนเหมือนดินเคม็ปำนกลำง 
2) ยกร่องปลูกใหมี้ขนำดกวำ้ง 6-8 เมตรและมีร่องระบำยน ้ำระหวำ่งร่องปลูก มีขนำดกวำ้ง 1 

เมตร และลึก 50-75 ซม. 
3) ปรับปรุงดินบนแปลงปลูกดว้ยกำรใส่แกลบข้ีเล่ือย ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก อตัรำ 3-4 ตนั/ไร่ 
4) กำรปลูกหญำ้ทนเคม็ ควรปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน เพื่อหลีกเล่ียงดินแหง้ในช่วงท่ีหญำ้ตั้งตวั ท่ี

จะท ำใหเ้กลือข้ึนสู่ผวิดินท่ีจะท ำใหค้วำมเคม็ของดินเพิ่มข้ึน 
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ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ปรับปรุงโดยกำรใชปุ๋้ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรำ 30-40 กก./
ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 20-25 กก./ไร่ หรือปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่ โดยใส่โรยสองขำ้งแถว
หญำ้ท่ีปลูกเม่ือหญำ้ตั้งตวัหรือหลงัปลูก 20-25 วนั 

ปลูกไม้ยนืต้น  ท่ีแนะน ำไดแ้ก่ ยคูำลิปตสั กระถินณรงค ์สะเดำ ข้ีเหล็ก สมอ แคบำ้น มะขำม
เทศ มะขำมหวำน และ มะขำมเปร้ียว ปัญหำควำมเคม็ของดินระบำยน ้ำเลว มีน ้ำขงัท่ีผิวดิน 3-4 เดือนในช่วงฤดูฝน 
กำรปรับปรุงแกไ้ขใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1) ท ำคนั และมีคูระบำยน ้ำรอบพื้นท่ีปลูก 
2) ยกร่องปลูกใหมี้ขนำดกวำ้ง 4-8 เมตร และระหวำ่งร่องปลูก มีคูระบำยน ้ำขนำดกวำ้ง 75-

100 ซม.ลึกประมำณ 75 ซม. 
3) ขดุหลุมปลูกใหมี้ขนำด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลำ้ดินในหลุมปลูกดว้ยวสัดุปรับปรุงดิน 

เช่น แกลบ ข้ีเล่ือย ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก ประมำณ 10-15 กก./หลุม และพนูดินในหลุมปลูกใหสู้งกวำ่พื้นดินบนร่อง
ปลูก ประมำณ 20 ซม. และควรปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน 
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ปรับปรุงแกไ้ขดว้ยกำรใชปุ๋้ยเคมี  สูตรท่ีแนะน ำ 16-8-8 หรือ 15-15-15 หรือ 16-
16-16 อตัรำ 100-200 กรัม/ตน้/ปี ใส่ในปีท่ี 1-3 หรือจนไมย้นืตน้ตั้งตวัไดดี้ 


