
กลุมชุดดินที่ 8
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเปนชั้น ๆ ของดิน

และอินทรียวตัถุทีไ่ดจากการขุดลอกรองนํ้ า  ดินลางมีสีเทา บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูดวย  พบ
บริเวณทีร่าบลุมชายฝงทะเล ปจจุบันเกษตรกรไดทํ าการขุดยกรองเพื่อพืชผลตาง ๆ ทํ าใหสภาพพื้นผิว
ดนิเดมิเปลี่ยนแปลงไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH 6.0-7.0 ไดแก
ชุดดิน ธนบุรี สมุทรสงคราม ดํ าเนินสะดวก

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิยกรองบางแหงพื้นที่ ๆ ยกรองใหม ๆ จะมีปญหาเรื่องดิน
เค็ม

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : การจดัชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 8 นั้นไดจัดใน
การเกษตรคือ ใชปลูกไมผล พืชผักและปลูกพืชไรบางชนิด พรอมกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ า โดยเฉพาะ
ปลาควบคูกับการปลูกพืชดังกลาว เนื่องจากไดมีการยกรองปลูกพืชและมีรองนํ้ าระหวางรองปลูกอยู
แลว เพยีงแตปรับปรุงใหเหมาะแกการเลี้ยงปลาก็จะทํ าใหเกิดรายไดเสริม

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 8
ปลูกพืชไร เนือ่งจากกลุมชุดดินนี้ ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพพื้นที่เดิม โดยมีการ

ท ําคนัดินรอบพื้นที่ปลูก เพื่อปองกันนํ้ าทวมและนํ้ าทะเลเขาถึง และมีการยกรองปลูกไมพืชผลพืชผัก
และพืชไรอยางถาวร ปญหาการระบายนํ้ าของดินเลว จดัใหมีการสูบนํ้ าออกจากรองสวนเพื่อใหการ
ระบายนํ ้าของดินดีขึ้น มีปญหาความเค็มของดิน ปรับปรุงดินใหรวนซุยโดยการใชปุยอินทรียไดแก ปุย
หมกัหรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร ใสคลุกเคลากับเนื้อดินเมื่อมีการเตรียมดินปลูกพืชจะชวยลาง
เกลอืออกจากดินไดงาย รักษาระดับนํ้ าในรองสวนใหอยูในระดับตํ่ ากวารองปลูกประมาณ 50 ซ.ม. เพื่อ
ชวยเรงการลางเกลือออกจากดิน

การใชปุยเคมี เชน ขาวโพด-ขาวฟาง ใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 25 กก./ไร กรณีดินมี
ฟอสฟอรสัตํ่ า โดยใสรองกนหลุมทั้งหมดหรือใสสองขางแถว แลวพรวนดินกลบโคนเมื่ออายุได 25-30
วนั หรือใสปุยสูตร 20-0-0 อัตรา 40-60 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 20-30 กก./ไร ใสในกรณีที่ดินมี
ฟอสฟอรัสสูงหรือใสปุย 16-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสรองกนหลุม ใสรวมกับ 20-0-0 อัตรา 20-30
กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร โดยใสโรยสองขางแถวแลวพรวนดินกลบเมื่อปลูกได 20-
25 วัน

พชืตระกูลถั่วตาง ๆ (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง) ใสปุยสูตร 0-46-0 หรือ 0-40-0
อัตรา 15-20 กก./ไร หรือสูตร 0-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โดยใสตอนปลูกหรือหลังปลูก 20-25 วัน ใส
รองกนรองปลูกหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ

ออยเคี้ยว  ออยปลูกใสปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 50 กก.ตอไร ใสคร้ังเดียว โรย
สองขางแถวแลวพรวนดินกลบ เมื่อออยอายุ 30-60 วัน  ออยตอ ใสปุยอัตราตํ่ าสูตร 10-15-5 อัตรา 40-50



กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบหลังการแตงกอหรือใสปุยอัตราสูง สูตร 15-10-10 อัตรา 100 กก./
ไร ใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสหลังแตงกอ คร้ังที่สองใสหลังครั้งแรก 45-60 วัน โดยโรยสองขางแถวแลว
พรวนดินกลบ

ฝาย โดยทั่วไปใสปุยสูตร 20-0-0 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา
15-20 กก./ไร ใสหลังปลูก 20-25 วัน โรยสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ ในกรณีดินขาดฟอสฟอรัส ใช
ปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร หรือสูตร 23-23-0 อัตรา 35-45 กก./ไร ใสหลังปลูก 20-25 วัน โรย
สองขางแถวแลวพรวนดินกลบ

ปลูกพืชผัก  ปญหาการระบายนํ้ าเลวและความเค็มของดิน การจัดการใหดํ าเนินการเชน
เดยีวกับการปลูกพืชไรที่ไดกลาวมาแลว

การใชปุยเคมี  เชน ผกัรับประทานใบและตน (กระหลํ ่าปลี คะนา และผักกาดตาง ๆ)ใสปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 40-50 กก./ไร หรือสูตร 16-16-16 อัตรา 35-40 กก./ไร แบงใสสองครั้ง ๆ ละเทา ๆ
กนัใสคร้ังแรกเมื่อยายกลาปลูก 5-7 วัน คร้ังที่สองใสหลังครั้งแรก 20-25 วัน หรือใสปุยสูตร 8-24-24
อัตรา 25-30 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 8-10 กก./ไร ใสสองครั้ง คร้ังแรกใสปุย 8-24-24 ทั้งหมด
หลังยายปลูก 5-7 วัน คร้ังที่สองใส 21-0-0 หรือ 46-0-0 ใสหลังครั้งแรก 20-25 วัน ผกัรับประทานผล
(พริก มะเขือ - แตง) ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 60-65  กก./ไร แบงใสสองครั้ง คร้ังแรกใสหลังยายปลูก
5-7 วัน คร้ังที่สองใสเมื่อเร่ิมออกดอกหรือหลังครั้งแรกประมาณ 1 เดือน หรือใสปุยสูตร 8-24-24 อัตรา
40-50 กก./ไร ใสรวม สูตร 21-0-0 อัตรา 25-30 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร สํ าหรับ
สูตร 8-24-24 ใสคร้ังแรกทั้งหมด เมื่อยายกลาปลูก 5-7 วัน คร้ังที่สองใสสูตร 21-0-0 หรือ 46-0-0 เมื่อเร่ิม
ออกดอกหรือหลังครั้งแรกประมาณ 1 เดือน

ปลูกไมผลไมยืนตน ปญหาการระบายนํ้ าเลวและความเค็มของดิน การจัดการใหดํ าเนิน
การเชนเดียวกับการปลูกพืชไรที่ไดกลาวมาแลว

การใชปุยเคมี มะพราว ใชปุยสูตรและอัตราดังตอไปนี้ อายุ 1-2 ป ใชสูตร 15-15-15 อัตรา
1 และ 2กก./ตน ตามลํ าดับ แบงใส 2 คร้ัง/ป อายุ 3-4, 5 และ6 ป  ใชสูตร 13-13-21 อัตรา 2,2.5 และ 3
กก./ตน ตามลํ าดับ แบงใส 2 คร้ัง/ป

สมโอ ใสปุยสูตร 15-15-15 ใส 2 คร้ัง/ป ใชอัตรา 1 กก./ตน คูณอายุป เชน อายุ 5
ป 5 กก./ตน
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