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                       หน้าตดัดนิ                                   บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินทรำย บำงแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยูใ่นดินชั้นล่ำง สีดินเป็นสี
เทำ พบจุดประสีน ้ำตำลหรือสีเหลืองปะปนอยูใ่นดินชั้นล่ำงเกิดจำกวตัถุตน้ก ำเนิดดินพวกตะกอนน ้ำทะเล พบใน
บริเวณท่ีลุ่มระหวำ่งสันหำด หรือเนินทรำยชำยฝ่ังทะเล น ้ ำแช่ขงัลึก 30-50 ซม. นำน 4 - 5 เดือน เป็นดินลึก มีกำร
ระบำยน ้ำเลวถึงเลวมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ pH ประมำณ 6.0-7.0 แต่ถำ้มีเปลือกหอยปะปนอยู ่pH 
จะอยู ่7.5-8.5  ไดแ้ก่ชุดดินวงัเปรียง และบำงละมุง 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินทรำยจดั ฤดูฝนน ้ำแช่ขงันำน 4 - 5 เดือน ควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ดินต ่ำ 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 23 มีศกัยภำพค่อนขำ้งไม่เหมำะสมในกำรท ำนำ 
และไม่เหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่ พืชผกั ไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีลุ่มต ่ำ น ้ำท่วมขงั เน้ือดินเป็น
ทรำย และควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่ 23 
ปลูกข้าวหรือท านา ควรเพิ่มอินทรียว์ตัถุโดยกำรใส่ปุ๋ยคอกอตัรำ 1-3 ตนั/ไร่ หรือโดยกำรไถกลบ

ปุ๋ยพืชสด คือโสนอฟัริกัน เม่ืออำยุ 45-60 วนั กำรไถกลบตอซังข้ำว ฟำงข้ำวหรือกำรไถกลบวสัดุแกลบลงดิน
ในขณะเตรียมดินย่อมมีผลดีต่อกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน ท ำให้ดินร่วนซุยง่ำยต่อกำรปักด ำ หลงักำรไถกลบ
ควรพกัดินไว ้7-15 วนั ท ำกำรไถแปร แลว้จึงปักด ำขำ้ว พนัธ์ุขำ้วแนะน ำ ภำคตะวนัออก ไดแ้ก่ พนัธ์ุ กข.7 เกำ้รวง88 
ขำวตำแหง้17 ขำวปำกหมอ้148 ปทุมธำนี60 พิษณุโลก60-1 นำงมลเอส-4 และเหลืองประทิว123 ภำคใต ้ไดแ้ก่ พนัธ์ุ 
กข.13, แก่นจนัทร์, พทัลุง60, นำงพญำ132, เผอืกน ้ ำ43, พวงไร่2, และเฉ้ียง กรณีขำ้วนำด ำช่วงเวลำปักด ำท่ีเหมำะสม
จะมีผลอยำ่งมำกต่อผลผลิตขำ้ว ขำ้วพนัธ์ุไวแสงหรือนำปี ควรมีเวลำของกำรเจริญเติบโตจนขำ้วออกรวงประมำณ 
120 วนั ช่วงเวลำปลูกท่ีเหมำะสมควรเป็นช่วงกลำงเดือนมิถุนำยนถึงกลำงเดือนกรกฏำคม  อำยุกลำ้ท่ีเหมำะสมจะ
ใชปั้กด ำควรมีอำยุ 25-30 วนั เพรำะตน้กลำ้จะฟ้ืนตวัไดเ้ร็วหลงัปักด ำและแตกกอมำก ในดินท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์
ต ่ำ ควรปลูกถ่ี ระยะปลูก 20 x 15 ซม. ใชต้น้กลำ้ 3-5 ตน้ การใส่ปุ๋ยเคมี คร้ังแรกใส่ปุ๋ยยเูรียรองพื้นช่วงตกกลำ้ คร้ังท่ี 
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2 ใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักด ำ 1 วนั หรือวนัปักด ำใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อตัรำ 25 กก./ไร่ - คร้ังท่ี 3 เป็นกำรใส่ปุ๋ยแต่งหนำ้
หลงัปักด ำประมำณ 35-45 วนัหรือประมำณ 30 วนั ก่อนขำ้วออกดอก โดยใชปุ๋้ยยเูรีย (46-0-0 )อตัรำ 6-10 กก./ไร่ 

การจัดระบบการให้น ้าในแปลงนา  ตอ้งจดัท ำคนันำโดยรอบแปลงปลูกและมีร่องระบำยน ้ ำ 
เพื่อควบคุมระดบัน ้ ำในแปลงให้มีควำมเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของขำ้ว และเพื่อป้องกนัน ้ ำท่วมแปลง ระยะ
ส ำคญัในกำรให้น ้ ำแก่ตน้ขำ้ว ซ่ึงไม่ควรให้ตน้ขำ้วขำดน ้ ำ คือ ระยะปักด ำและระยะท่ีขำ้วสร้ำงรวงอ่อน ถึงระยะ
หลงัจำกขำ้วออกดอก 15 วนั และเม่ือตน้ขำ้วออกรวงได ้2 สัปดำห์ จะตอ้งปล่อยน ้ำออกจำกแปลงนำใหห้มด เพื่อให้
ขำ้วสุกเร็ว เมล็ดแก่พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวไดเ้ร็วข้ึน 

ปลูกไม้ผล  กำรปรับสภำพพื้นท่ีของกลุ่มชุดดินน้ี เพื่อปลูกไมผ้ล จ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งค ำนึงถึง
กำรเกิดน ้ำท่วมขงั ซ่ึงจะตอ้งท ำคนัดินลอ้มรอบและท ำกำรยกร่องปลูกและมีร่องระบำยน ้ำรอบแปลงตลอดจนขุด
หลุมปลูกปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 1 หลงัปลูกไมผ้ลใหท้ ำกำรปลูกพืชคลุมดินใชพ้ืชตระกลูถัว่ เช่น ถัว่ลำย 
ถัว่ซีรำโตร ถัว่เวอรำโน หรือถัว่คุดซู โดยใชเ้มล็ดปลูกอตัรำ 1.5 กก./ไร่ หรืออำจจะใชว้สัดุคลุมดิน เช่น ฟำงขำ้ว 
เพื่อรักษำควำมช้ืนในดิน ลดกำรชะลำ้งพงัทลำยของดิน และเพิ่มปริมำณอินทรียว์ตัถุและธำตุอำหำรพืชใหแ้ก่ดิน ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรเจริญเติบโตของไมผ้ลต่อไป กำรจดัระบบกำรปลูกพืชร่วมกบัไมผ้ล ในช่วง 4 ปีแรกท่ีท ำ
กำรปลูกไมผ้ลนั้นควรปลูกพืชแซมระหวำ่งแถวของไมผ้ล เลือกพืชท่ีมีอำยสุั้นไดแ้ก่ พืชตระกลูถัว่ พืชผกั พืชไร่ 
เช่น ขำ้วโพดหวำน ขำ้วโพดฝักอ่อน ฯลฯ หลงัไมผ้ลมีอำยไุดป้ระมำณ 4-5 ปี จึงหยดุกำรปลูกพืชแซม 

มะพร้าว  ระยะท่ีปลูกระหวำ่งตน้ 6, 9, 8.5 เมตร คือ พนัธ์ุตน้เต้ีย ตน้สูง ลูกผสมตำมล ำดบั ส่วน
ระยะระหวำ่งแถวข้ึนอยูก่บัควำมกวำ้งของร่อง กำรเตรียมดินหลุมปลูกใหใ้ชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกัผสมดินในหลุม
ปลูก ในอตัรำ 1:7 และควรใชปุ๋้ยร็อคฟอสเฟตรองกน้หลุมดว้ย หลุมละ 1.5 กก. การใช้ปุ๋ยเคมี กำรใส่ปุ๋ยมะพร้ำว
คร้ังแรกควรด ำเนินกำรหลงัปลูกประมำณ 6 เดือน และหลงัจำกนั้นควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 คร้ัง ในตอนตน้และปลำยฤดู
ฝนช่วงมะพร้ำวอำย ุ1-5 ปี ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง ในช่วงตน้และปลำยฤดูฝน สูตร 15-15-15 และ 16-16-16 อตัรำ 1.0 กก./ตน้ 
คูณอำยตุน้ ร่วมกบัสูตร 0-0-60 อตัรำ 1.0 กก./ตน้คูณอำยุตน้ มะพร้ำวอำยตุั้งแต่ 6 ปี ใชสู้ตร 15-15-15 อตัรำ 5.0 
กก./ตน้และ 16-16-16 อตัรำ 5.0 กก./ตน้ร่วมกบั สูตร 0-0-60  อตัรำ 3.0 กก./ตน้ 

ปาล์มน ้ามัน ใชร้ะยะ 9 x 9 เมตร ในลกัษณะเป็นรูปสำมเหล่ียมดำ้นเท่ำ ใหท้  ำกำรขดุหลุมเป็น
รูปตวัย ูขนำดกวำ้ง x ยำว x ลึก ประมำณ 60 x 60 x 60 ซม. ตำกดินทิ้งไวป้ระมำณ 1 เดือน และเม่ือใกลเ้วลำปลูกให้
ใส่ปุ๋ยร็อคฟอสเฟตรองกน้หลุม ประมำณ หลุมละ 250 กรัม เพื่อเร่งกำรเจริญเติบโต กำรปลูกตน้กลำ้ท่ีน ำมำปลูก
ควรมีอำยุ 12 เดือน ขั้นตอนกำรปลูกควรปลูกให้ตน้กลำ้อยู่ในระดบัเดียวกบัผิวดิน กำรปลูกลึกเกินไปจะท ำให้ตน้
ปำล์มชะงกักำรเจริญเติบโตและอำจตำยได ้เม่ือปลูกแลว้ให้กลบดินรอบโคนตน้ให้แน่น  โดยกำรเหยียบหรือใชไ้ม้
กระทุง้เพื่อไม่ให้เกิดมีช่องวำ่งภำยในหลุม จำกนั้นประมำณ 1 อำทิตยห์ลงัปลูกก็ควรตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจอีกคร้ัง
หน่ึงวำ่ตน้ปำล์มอยูใ่นลกัษณะท่ีปกติ ในตน้ท่ีปลูกลึกเกินไปก็จ  ำเป็นตอ้งเอำดินออกให้ยอดปำล์มอยูเ่หนือระดบัผิว
ดิน และอีก 6 เดือน ควรท ำตรวจซ ้ ำอีกคร้ังเพื่อคดัเลือก ตน้ท่ีมีลกัษณะผิดปกติทิ้ง เช่น ตน้ท่ีลกัษณะทรงสูงชะลูด 
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หรือโตเร็วผิดปกติ ซ่ึงมกัจะเป็นตน้ตวัผู ้ซ่ึงจะพบประมำณ 2-3 เปอร์เซ็นต์จ  ำเป็นตอ้งปลูกทดแทนดว้ยตน้กลำ้ท่ี
ส ำรองโดยเร็ว 
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การใส่ปุ๋ยปาล์มน า้มัน 

 ปริมาณธาตุ สูตรปุ๋ย อตัราการใช้  
ระยะเวลาใส่ อาหารแนะน า ทีแ่นะน า กก./ต้น x  อายุปี วธีิการใส่ปุ๋ย 

 (N-P2O5-K2O)    
 กรัม/ต้น x อายุปี    

เตรียมหลุมปลูก  0-7.5-0 0-3-0 250 รองพื้นบริเวณหลุม 
อำย ุ1 ปี ใส่ปุ๋ย  400-300-400 12-12-17 2,000 - 2,500 ปลูกแบ่งใส่ปุ๋ยผสม 3  
5 คร้ัง  13-13-21 2,000 - 2,500 คร้ัง สลบัดว้ยปุ๋ยเด่ียว 2 คร้ัง 
  ร่วมกบั   
                                                                                                                                            21-0-0 2,000 - 2,500  
  46-0-0 1,000-1,200  
อำย ุ2-4 ปี แบ่ง 420-420-630 13-13-21 3,000-5,000 ใส่ปุ๋ยในวงกลม รัศมี 
ใส่ 3 คร้ัง   ตน้   14-14-21 3,000-5,000 ห่ำงจำกโคนตน้ 1.5-2  
กลำงและปลำย  15-15-21 3,000-5,000 เมตร หลงัจำกก ำจดั 
ฤดูฝน  12-12-17 3,000-5,000 วชัพืชโคนตน้ 
อำย ุ5 ปี ข้ึนไป 1,120-720-1,600 14-9-21 8,000-9,000  
  14-9-20 8,000-9,000  
แบ่งใส่ 3 คร้ัง      12-9-21 8,000-9,000  
 ตน้กลำง และ  ร่วมกบั   
ปลำยฤดูฝน  โบแรกซ์ 50-100  
  กรัม/ตน้/ปี   

 
 
 
 
 


