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                              หน้าตดัดนิ                       บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีลกัษณะกำรทบัถมเป็นชั้น ๆ ของดินและ
อินทรียว์ตัถุท่ีไดจ้ำกกำรขุดลอกร่องน ้ำ  ดินล่ำงมีสีเทำ บำงแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยูด่ว้ย  พบบริเวณท่ีรำบลุ่ม
ชำยฝ่ังทะเล ปัจจุบนัเกษตรกรไดท้  ำกำรขดุยกร่องเพื่อพืชผลต่ำง ๆ ท ำใหส้ภำพพื้นผวิดินเดิมเปล่ียนแปลงไป 
ตำมปกติดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำงถึงสูง pH 6.0-7.0 ไดแ้ก่ชุดดิน ธนบุรี สมุทรสงครำม 
ด ำเนินสะดวก 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินยกร่องบำงแห่งพื้นท่ี ๆ ยกร่องใหม่ ๆ จะมีปัญหำเร่ืองดินเคม็ 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กำรจดัชั้นควำมเหมำะสมของกลุ่มชุดดินท่ี 8 นั้นไดจ้ดัใน

กำรเกษตรคือ ใชป้ลูกไมผ้ล พืชผกัและปลูกพืชไร่บำงชนิด พร้อมกบักำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำ โดยเฉพำะปลำควบคู่กบั
กำรปลูกพืชดงักล่ำว เน่ืองจำกไดมี้กำรยกร่องปลูกพืชและมีร่องน ้ำระหวำ่งร่องปลูกอยูแ่ลว้ เพียงแต่ปรับปรุงให้
เหมำะแก่กำรเล้ียงปลำก็จะท ำใหเ้กิดรำยไดเ้สริม 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่8  
ปลูกพชืไร่ เน่ืองจำกกลุ่มชุดดินน้ี ไดมี้กำรพฒันำและปรับปรุงสภำพพื้นท่ีเดิม โดยมีกำรท ำคนั

ดินรอบพื้นท่ีปลูก เพื่อป้องกนัน ้ำท่วมและน ้ำทะเลเขำ้ถึง และมีกำรยกร่องปลูกไมพ้ืชผลพืชผกัและพืชไร่อยำ่งถำวร  
 ปัญหาการระบายน า้ของดินเลว จดัใหมี้กำรสูบน ้ำออกจำกร่องสวนเพื่อใหก้ำรระบำยน ้ำของดินดีข้ึน 
มีปัญหำควำมเคม็ของดิน ปรับปรุงดินให้ร่วนซุยโดยกำรใชปุ๋้ยอินทรียไ์ดแ้ก่ ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/
ไร่ ใส่คลุกเคลำ้กบัเน้ือดินเม่ือมีกำรเตรียมดินปลูกพืชจะช่วยลำ้งเกลือออกจำกดินไดง่้ำย รักษำระดบัน ้ำในร่องสวน
ใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ร่องปลูกประมำณ 50 ซ.ม. เพื่อช่วยเร่งกำรลำ้งเกลือออกจำกดิน 

การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ขำ้วโพด-ขำ้วฟ่ำง ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 25 กก./ไร่ กรณีดินมี
ฟอสฟอรัสต ่ำ โดยใส่รองกน้หลุมทั้งหมดหรือใส่สองขำ้งแถว แลว้พรวนดินกลบโคนเม่ืออำยไุด ้25-30 วนั หรือใส่
ปุ๋ยสูตร 20-0-0 อตัรำ 40-60 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ ใส่ในกรณีท่ีดินมีฟอสฟอรัสสูงหรือใส่ปุ๋ย 
16-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่รองกน้หลุม ใส่ร่วมกบั 20-0-0 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 10-15 
กก./ไร่ โดยใส่โรยสองขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบเม่ือปลูกได ้20-25 วนั 
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พชืตระกูลถั่วต่าง ๆ (ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง) ใส่ปุ๋ยสูตร 0-46-0 หรือ 0-40-0 อตัรำ 
15-20 กก./ไร่ หรือสูตร 0-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ โดยใส่ตอนปลูกหรือหลงัปลูก 20-25 วนั ใส่รองกน้ร่องปลูก
หรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ 

อ้อยเคีย้ว  ออ้ยปลูกใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-10 อตัรำ 50 กก.ต่อไร่ ใส่คร้ังเดียว โรยสองขำ้ง
แถวแลว้พรวนดินกลบ เม่ือออ้ยอำย ุ30-60 วนั  ออ้ยตอ ใส่ปุ๋ยอตัรำต ่ำสูตร 10-15-5 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ โรยขำ้งแถว
แลว้พรวนดินกลบหลงักำรแต่งกอหรือใส่ปุ๋ยอตัรำสูง สูตร 15-10-10 อตัรำ 100 กก./ไร่ ใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรกใส่หลงั
แต่งกอ คร้ังท่ีสองใส่หลงัคร้ังแรก 45-60 วนั โดยโรยสองขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบ 

ฝ้าย โดยทัว่ไปใส่ปุ๋ยสูตร 20-0-0 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 15-20 
กก./ไร่ ใส่หลงัปลูก 20-25 วนั โรยสองขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบ ในกรณีดินขำดฟอสฟอรัส ใชปุ๋้ยสูตร 20-20-0 
อตัรำ 30-40 กก./ไร่ หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 35-45 กก./ไร่ ใส่หลงัปลูก 20-25 วนั โรยสองขำ้งแถวแลว้พรวนดิน
กลบ 

ปลูกพชืผกั  ปัญหำกำรระบำยน ้ำเลวและควำมเคม็ของดิน กำรจดักำรให้ด ำเนินกำร
เช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่ท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ 

การใช้ปุ๋ยเคมี  เช่น ผักรับประทานใบและต้น (กระหล ่ำปลี คะนำ้ และผกักำดต่ำง 
ๆ)ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ หรือสูตร 16-16-16 อตัรำ 35-40 กก./ไร่ แบ่งใส่สองคร้ัง ๆ ละเท่ำ ๆ กนั
ใส่คร้ังแรกเม่ือยำ้ยกลำ้ปลูก 5-7 วนั คร้ังท่ีสองใส่หลงัคร้ังแรก 20-25 วนั หรือใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อตัรำ 25-30 กก./
ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 8-10 กก./ไร่ ใส่สองคร้ัง คร้ังแรกใส่ปุ๋ย 8-24-24 ทั้งหมดหลงัยำ้ยปลูก 5-7 วนั คร้ังท่ีสอง
ใส่ 21-0-0 หรือ 46-0-0 ใส่หลงัคร้ังแรก 20-25 วนั ผกัรับประทานผล (พริก มะเขือ - แตง) ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
อตัรำ 60-65  กก./ไร่ แบ่งใส่สองคร้ัง คร้ังแรกใส่หลงัยำ้ยปลูก 5-7 วนั คร้ังท่ีสองใส่เม่ือเร่ิมออกดอกหรือหลงัคร้ัง
แรกประมำณ 1 เดือน หรือใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ ใส่รวม สูตร 21-0-0 อตัรำ 25-30 กก./ไร่ หรือ
สูตร 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่ ส ำหรับสูตร 8-24-24 ใส่คร้ังแรกทั้งหมด เม่ือยำ้ยกลำ้ปลูก 5-7 วนั คร้ังท่ีสองใส่
สูตร 21-0-0 หรือ 46-0-0 เม่ือเร่ิมออกดอกหรือหลงัคร้ังแรกประมำณ 1 เดือน 

ปลูกไม้ผลไม้ยนืต้น ปัญหำกำรระบำยน ้ำเลวและควำมเคม็ของดิน กำรจดักำรใหด้ ำเนินกำร
เช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่ท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ 

การใช้ปุ๋ยเคมี มะพร้าว ใชปุ๋้ยสูตรและอตัรำดงัต่อไปน้ี อำย ุ1-2 ปี ใชสู้ตร 15-15-15 
อตัรำ 1 และ 2กก./ตน้ ตำมล ำดบั แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี อำย ุ3-4, 5 และ6 ปี  ใชสู้ตร  
13-13-21 อตัรำ 2,2.5 และ 3 กก./ตน้ ตำมล ำดบั แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี  

ส้มโอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ 2 คร้ัง/ปี ใชอ้ตัรำ 1 กก./ตน้ คูณอำยปีุ เช่น อำยุ 5 
ปี 5 กก./ตน้ 
 


