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ลกัษณะโดยทัว่ไป : หน่วยท่ีดินน้ีเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินอินทรียปกติเป็นอินทรียว์ตัถุ
หนำมำกกวำ่ 40 ซม. แต่จะหนำไม่เกิน 100 ซม. บำงแห่งเป็นชั้นอินทรียว์ตัถุสลบักบัพวกดินอินทรียสีดินเป็นสีด ำ
หรือสีน ้ำตำลในชั้นดินอินทรียส่วนดินอินทรียท่ี์เกิดเป็นชั้นสลบัอยูมี่สีเป็นสีเทำ ใตล้งไปจะเป็นดินเลนตะกอนน ้ำ
ทะเลซ่ึงมกัพบอยูใ่นระดบัควำมลึกนอ้ยกวำ่ 100 ซม. มีสีเทำหรือสีเทำปนเขียว และมีสำรประกอบก ำมะถนั (ไพ
ไรต)์ อยูม่ำก พบบริเวณพื้นท่ีลุ่มต ่ำหรือพื้นท่ีพรุ มีน ้ำแช่ขงัอยูเ่ป็นเวลำนำนหรือตลอดปี เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำ
เลวมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำมำก ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจดัมำก  มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงนอ้ยกวำ่ 
4.5 ตำมสภำพธรรมชำติพื้นท่ีเหล่ำน้ีจะปกคลุมไปดว้ยป่ำพรุ แต่ไดมี้กำรหกัร้ำงถำงพงเพื่อน ำมำใชป้ลูกขำ้วแต่ไม่
ค่อยไดผ้ล เน่ืองจำกมีปัญหำมำกมำยในเร่ืองคุณภำพของดิน  ดงันั้นในปัจจุบนัจึงปล่อยใหร้กร้ำงวำ่งเปล่ำมีหญำ้
เสมด็ และไมพุ้ม่เลก็ ๆ ข้ึนอยูท่ ัว่ไป ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินกำบแดง 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินน้ีไม่เหมำะสมต่อกำรปลูกพืชทัว่ไป แต่หำกมีควำม
จ ำเป็นตอ้งน ำมำใชท้  ำกำรเกษตร จ ำเป็นตอ้งมีกำรศึกษำสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ เช่น สภำพพื้นท่ี แหล่งน ้ำชลประทำน 
แหล่งวสัดุปรับปรุงดินและวธีิกำรจดักำรท่ีเหมำะสม  

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่57 
ปลูกข้าว หรือท านา ปัญหำควำมเป็นกรดของดินโดยทัว่ ๆ ไปใชหิ้นปูนบดในอตัรำ 1.6 ตนั/

ไร่ หรือใชปู้นขำวในอตัรำ 800 กก./ไร่ ถำ้ดินมีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงต ่ำกวำ่ 4.0 การเตรียมแปลง เน่ืองจำกกลุ่ม
ชุดดินน้ีเป็นดินอินทรียและดินชั้นล่ำงถดัไปเป็นดินเลนของตะกอนน ้ำทะเล จึงท ำใหดิ้นมีควำมสำมำรถในกำร
รองรับน ้ำหนกัไดน้อ้ย กำรเตรียมแปลงจึงควรเลือกใชเ้คร่ืองจกัรกลขนำดเบำ เช่น รถไถเดินตำม หรือใชแ้รงงำนคน
ขดุดว้ยจอบ พร้อมก ำจดัวชัพืช กำรปักด ำ ใชต้น้กลำ้ขำ้วท่ีมีอำยปุระมำณ 25-30 วนั มำปักด ำและก่อนปักด ำ 1 วนั 
หวำ่นปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรำ 15-20 กก./ไร่ หวำ่นรองพื้น และปักด ำ 3-5 ตน้/กอ โดยมีระยะปลูก 25 x 25 
เซนติเมตร และหลงัจำกปักด ำ 30-40 วนั ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรำ 15-20 กก./ไร่ พนัธ์ุขำ้วท่ีปลูกควรเป็นพนัธ์ุ
ขำ้วพื้นเมือง หรือพนัธ์ุขำ้วท่ีทนต่อควำมเป็นกรดของดิน เช่น ขำ้วพนัธ์ุลูกแดง ขำ้วขำวตำยก ไข่มด ช่อมุก อลัฮมัดู
ลิลละห์ ดอนทรำย ลูกเหลือง ขำ้วแดง หมออรุณ กข.13 กข.19 กข.21 และกข.27 เป็นตน้ 
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ปลูกพชืไร่ พืชไร่ท่ีปลูกในพื้นท่ีกลุ่มชุดดินน้ีไดแ้ก่ ถัว่เหลือง และถัว่เขียว เป็นตน้ โดยมีกำร
จดักำรดงัน้ี กำรเตรียมแปลง ท ำไดโ้ดยกำรยกร่องแปลงปลูกใหสู้งกวำ่พื้นท่ีดินเดิม 10-20 เซนติเมตร หรือยกร่องสูง
และปลูกพืชไร่บนสันร่อง ส่วนในร่องยงัสำมำรถปลูกขำ้วได ้บริเวณสันร่องหวำ่นดว้ยปูนขำว อตัรำ 1,600 กก./ไร่ 
หรือหินปูนบดอตัรำ 2.5-3.0 ตนั/ไร่ แลว้ไถเพื่อคลุกเคลำ้กบัดินชั้นบน การปลูก หยอดเมล็ดถัว่ท่ีคลุกเช้ือไรโซเบียม
แลว้หลุมละ 5 เมด็ โดยมีระยะปลูก 20x50 เซนติเมตร เม่ือถัว่งอกแลว้มีอำยปุระมำณ 7-10 วนั ถอนใหเ้หลือหลุมละ 
3 ตน้ กำรใส่ปุ๋ย เม่ือถัว่มีอำยุประมำณ 15 วนั หวำ่นดว้ยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15    30 กก./ไร่ รอบ ๆ โคนตน้ถัว่ 

ปลูกไม้ยนืต้น ไมย้นืตน้ท่ีแนะน ำใหป้ลูกไดแ้ก่ ปำลม์น ้ำมนั โดยมีกำรจดักำรดงัน้ี กำรเตรียม
แปลง ท ำกำรยกร่องโดยใหมี้สันร่องกวำ้งประมำณ 8 เมตร และมีร่องระบำยน ้ำกวำ้ง 1.50 เมตร และลึกประมำณ 70 
เซนติเมตร กำรปลูก ขดุหลุมปลูกขนำด 75 x 75 x 75 เซนติเมตร และใชปุ๋้ยหมกัอตัรำ 25 กก./ไร่ ผสมกบัปุ๋ยหิน
ฟอสเฟตอตัรำ 250 กรัม/หลุม กบัดินบน แลว้น ำกลบัลงไปใหอ้ยูต่  ่ำกวำ่ปำกหลุมประมำณ 10-15 เซนติเมตร ทั้งน้ี
เน่ืองจำกชั้นวสัดุดินอินทรียมี์กำรยบุตวั กำรใส่ปุ๋ยปำลม์น ้ำมนั จะใส่เพิ่มตำมอำยขุองปำลม์น ้ำมนั (ดูในตำรำง) 
 

ระยะเวลาใส่ สูตรปุ๋ยที่แนะน า อตัราการใช้ วธีิการใส่ 
  กรัม/ต้น  
เตรียมหลุมปลูก 0-3-0 250 รองพื้นบริเวณหลุม 
อำย ุ1ปี ใส่ปุ๋ย 5 คร้ัง 12-12-17 2,000-2,500 ปลูกแบ่งใส่ปุ๋ยผสม 3  
 13-13-21 2,000-2,500 คร้ัง สลบัดว้ยปุ๋ยเด่ียว  
 ร่วมกบั  2 คร้ัง 
 21-0-0 2,000-2,500  
 46-0-0 1,000-1,200  
อำย ุ2-4 ปี แบ่งใส่ 3  13-13-21 3,000-5,000 ใส่ปุ๋ยในวงกลมรัศมี 
คร้ัง ตน้ กลำงและ 14-14-21 3,000-5,000 ห่ำงจำกโคนตน้ 1.5- 
ปลำยฤดูฝน 15-15-21 3,000-5,000 2.0 เมตร หลงัจำก 
 12-12-17 3,000-6,500 ก ำจดัวชัพืชรอบโคนตน้ 
อำย ุ5 ปีข้ึนไป แบ่ง 14-9-21 8,000-9,000  
ใส่ 3 คร้ัง ตน้ กลำง  14-9-21 8,000-9,000  
และปลำยฤดูฝน 12-9-21 8,000-9,000  
 ร่วมกบัโบแรกซ์ 50-100  
 กรัม/ตน้/ปี   

 


