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                        หน้าตัดดิน              บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : หน่วยดินน้ีเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีเทำ มีจุดประสี
เหลืองหรือสีแดงปะปน และพบจุดประสีเหลืองฟำงขำ้วของสำรจำโรไซตอ์ยูใ่นระดบัต้ืนกวำ่ 50 ซม. ดินล่ำงมีสีเทำ 
หรือสีเทำปนเขียว และมีเศษพืชท่ีก ำลงัเน่ำเป่ือยปะปนอยูด่ว้ย พบบริเวณท่ีรำบลุ่มตำมชำยฝ่ังทะเล อำจมีน ้ำทะเล
หรือน ้ำกร่อยท่วมเป็นคร้ังครำว เป็นดินท่ีมีกำรระบำยน ้ำเลวถึงเลวมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ 
ปฏิกิริยำดินชั้นบนเป็นกรดจดัมำก มีควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 4.0 หรือนอ้ยกวำ่ ส่วนดินล่ำงท่ีเป็นดินเลนเป็น
กลำงถึงด่ำงแก่ มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 7.0-8.5 และเป็นดินเคม็ ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวเป็นท่ีรกร้ำงวำ่ง
เปล่ำ บำงแห่งใชท้  ำนำในช่วงฤดูฝนแต่มกัไม่ไดผ้ล ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินชะอ ำ  

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดจดัมำก ในฤดูแลง้มีครำบเกลือลอยหนำ้ ปลูก
พืชไม่ข้ึน จึงจดัเป็นดินปัญหำเรียกวำ่ ดินเปร้ียวจดั หรือดินกรดก ำมะถนั 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : ในสภำพปัจจุบนัพื้นท่ีมีศกัยภำพค่อนขำ้งไม่เหมำะสมในกำร
เพำะปลูก เน่ืองจำกเป็นดินทั้งเป็นกรดจดัมำกและเคม็มำก พบในสภำพรำบเรียบถึงเกือบรำบเรียบ เน้ือดินเป็นดิน
เหนียว มีสภำพกำรระบำยน ้ำเลว ในช่วงฤดูฝนมีน ้ำขงัอยูร่ะหวำ่ง 5-6 เดือน โดยทัว่ไปแลว้ใชป้ระโยชน์ในกำรขดุ
เป็นบ่อเล้ียงปลำ เช่น ปลำสลิด ปลำนิล และปลำไน ไม่เหมำะสมท่ีจะใชใ้นกำรปลูกพืชไร่ พืชผลและไมผ้ล แต่
พอท่ีจะพฒันำท่ีดินโดยกำรยกร่องปลูกไมผ้ลไดบ้ำงชนิด เช่น มะพร้ำว หรือไมผ้ลทนเคม็ และทนกรดของดิน บำง
พื้นท่ีมีกำรปลูกขำ้ว แต่ใหผ้ลผลิตต ่ำ กำรพฒันำท่ีดินเพื่อปรับปรุงดินกลุ่มน้ีตอ้งลงทุนสูงทั้งดำ้นกำรแกค้วำมเคม็ 
และควำมเป็นกรดจดัของดินและท ำไดค้่อนขำ้งยำก 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่9 
ปลูกขำ้วหรือท ำนำ ปัญหำดินเป็นกรดจดั ใส่ปูน เช่นปูนขำว ปูนมำร์ล หินปูนบดหรือหินฝุ่ น 

อตัรำ 2-3 ตนั/ไร่ หวำ่นให้ทัว่แปลง แลว้ไถคลุกเคลำ้กบัดินแลว้ปล่อยน ้ ำให้ขงัประมำณ 3 อำทิตย ์เสร็จแลว้ระบำย
ออก หลงัจำกนั้นปล่อยน ้ ำขงัอีกคร้ังเพื่อท ำเทือกปักด ำ พนัธ์ุขำ้วท่ีแนะน ำ พนัธ์ุท่ีแนะน ำขำ้วลูกแดง ขำวตำยก สีรวง 
อลัฮมัดูลิวละห์ ดอนทรำย ลูกเหลือง ขำ้วนอ้ย มทัแคนดุ กข.7 กข.21 กข.23 ช่อนำงเอ้ือง  ปัญหำดินเคม็จดั ปล่อยให้
น ้ำขงัแช่และระบำยออก 2-3 คร้ัง ก่อนปลูกขำ้ว 
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การใช้ปุ๋ยเคมี ส ำหรับขำ้วนำปี ใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0 เพียงอยำ่งเดียว อตัรำ 123 - 150 กก./ไร่ แบ่ง
ใส่ 2 คร้ังเท่ำ ๆ กนั ส่วนท่ีเหลือจะใส่ระยะปักด ำและส่วนท่ีสองใส่หลงัคร้ังแรก 30 วนั หรือระยะท่ีก ำเนิดช่อดอก 
หรือใส่ปุ๋ย 16-20-0 อตัรำ 30 กก./ไร่ โดยใส่ร่วมกบัแอมโมเนียมซลัเฟต อตัรำ 74-96 กก./ไร่ หรือยเูรีย อตัรำ 33-43 
กก./ไร่ กำรใส่ใหแ้บ่งปุ๋ยร่วมออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกใส่พร้อมกบัปุ๋ย 16-20-0 ระยะปักด ำ ส่วนท่ีสองใส่หลงั
คร้ังแรก 30 วนั หรือระยะขำ้วตั้งรวง ส ำหรับขำ้วนำปรัง ใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0 อยำ่งเดียว อตัรำ 87-103 กก./ไร่ หรือ
ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อตัรำ 30 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ยอ่ืน ไดแ้ก่ แอมโมเนียมซลัเฟต อตัรำ 46-58 กก./ไร่ หรือยเูรีย อตัรำ 
20-26 กก./ไร่ วธีิกำรใส่เช่นเดียวกบักำรปลูกขำ้วนำปีท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ 

ไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหำน ้ำท่วมขงัและกำรระบำยน ้ำของดินเลว ท ำคนัดินรอบพื้นท่ีปลูกเพื่อ
ป้องกนัน ้ำท่วมขงัในฤดูฝนและติดตั้งป๊ัมน ้ำเพื่อระบำยน ้ำออก ยกร่อง ขนำดกวำ้ง 6-8 เมตร และร่องระบำยน ้ำ
ระหวำ่งร่องปลูกกวำ้ง 1.5-2.0 เมตร ลึกประมำณ 1 เมตร เพื่อช่วยกำรระบำยน ้ำของดินและช่วยกำรลำ้งควำมเคม็ 
และควำมเป็นกรดจดัของดิน  

การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น มะพร้าว ปรับปรุงแกไ้ขโดยกำรใชปุ๋้ยอินทรีย(์ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก) และ
ปุ๋ยเคมี ส ำหรับปุ๋ยอินทรียใ์ห้ใส่ 10-15 กก./ตนั/ปี ส่วนปุ๋ยเคมีใหใ้ส่ดงัน้ี อำย ุ 1-5 ปี ใส่ปุ๋ยสองคร้ังในช่วงตน้และ
ปลำยฤดูฝนใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 1.0 กก./ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 0-0-6 
อตัรำ 0.5 กก./ตน้ x อำยปีุ อำยตุั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป ใส่ปีละ 2 คร้ังเช่นเดียวกนั ใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 หรือปุ๋ยสูตร 15-15-
15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 6 กก./ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 0-0-6 อตัรำ 0.5 กก./ตน้ x อำยปีุ  

มะม่วง ปุ๋ยอินทรีย ์10-15 กก./ตนั/ปี ส่วนปุ๋ยเคมีใหใ้ส่ดงัน้ี ก่อนตกผล (อำย ุ0-4 ปี) ใส่ปุ๋ย 4 
คร้ัง เดือนมีนำคม  พฤษภำคม สิงหำคม และตุลำคม ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรำ 400-500 กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือสูตร 
15-30-15 อตัรำ 300-400 กรัม/ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 200-250 กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือปุ๋ยสูตร 46-
0-0 อตัรำ 100-125 กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือสูตร 20-20-10 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยุปี ตกผลแลว้ใส่ปุ๋ยสูตร 14-9-
20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 14-0-20 อตัรำ  

ปาล์มน า้มัน(ปลูกเฉพำะภำคใตแ้ละภำคตะวนัออก) ใชปุ๋้ยอินทรีย(์ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก)  
10-15 กก./ตนั/ปี ส่วนปุ๋ยเคมีให้ใส่ดงัน้ี อำยุ 1 ปี ใส่ 5 คร้ัง ปุ๋ยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-21 อตัรำ 2.0-2.5 กก./ตน้/
ปี ร่วมกบัปุ๋ยเด่ียวสูตร 21-0-0 อตัรำ 2.0-2.5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ปุ๋ยผสม 3 คร้ังสลบักบัปุ๋ยเด่ียว 2 คร้ัง อำยุ 2-4 แบ่ง
ใส่ 3 คร้ัง ต้นและกลำงฤดูฝน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 หรือ 15-15-21 อตัรำ 3.0-5.0 กก./ต้น/ปี และ
ปลำยฤดูฝนใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-17 อตัรำ 3.0 - 6.5 กก./ตน้/ปี อำยุ 5 ปีข้ึนไป แบ่งใส่ 3 คร้ัง กลำงและปลำยฤดูฝนใช้
ปุ๋ยสูตร 14-9-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อตัรำ 8-9 กก./ตน้/ปี ร่วมกบัโบแรกซ์ 50-100 กรัม/ตน้/ปี 


