
กลุมชุดดินที่ 9
ลักษณะโดยทั่วไป : หนวยดนินีเ้ปนกลุมชุดดินที่มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีเทา มี

จดุประสีเหลืองหรือสีแดงปะปน และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซตอยูในระดับตื้นกวา
50 ซม. ดนิลางมีสีเทา หรือสีเทาปนเขียว และมีเศษพืชที่กํ าลังเนาเปอยปะปนอยูดวย พบบริเวณที่ราบลุม
ตามชายฝงทะเล อาจมีนํ้ าทะเลหรือนํ้ ากรอยทวมเปนครั้งคราว เปนดินที่มีการระบายนํ้ าเลวถึงเลวมาก มี
ความอดุมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ า ปฏิกิริยาดินชั้นบนเปนกรดจัดมาก มีความเปนกรดเปนดางประมาณ
4.0 หรือนอยกวา สวนดินลางที่เปนดินเลนเปนกลางถึงดางแก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-
8.5 และเปนดินเค็ม ปจจุบันบริเวณดังกลาวเปนที่รกรางวางเปลา บางแหงใชทํ านาในชวงฤดูฝนแตมัก
ไมไดผล ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินชะอํ า

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน : ไดแก ดินเปนกรดจัดมาก ในฤดูแลงมีคราบเกลือลอย
หนา ปลูกพชืไมขึ้น จึงจัดเปนดินปญหาเรียกวา ดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดกํ ามะถัน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : ในสภาพปจจุบันพื้นที่มศีกัยภาพคอนขางไมเหมาะสมใน
การเพาะปลกู เนื่องจากเปนดินทั้งเปนกรดจัดมากและเค็มมาก พบในสภาพราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ
เนือ้ดนิเปนดนิเหนียว มีสภาพการระบายนํ้ าเลว ในชวงฤดูฝนมีนํ้ าขังอยูระหวาง 5-6 เดือน โดยทั่วไป
แลวใชประโยชนในการขุดเปนบอเล้ียงปลา เชน ปลาสลิด ปลานิล และปลาไน ไมเหมาะสมที่จะใชใน
การปลกูพืชไร พืชผลและไมผล แตพอที่จะพัฒนาที่ดินโดยการยกรองปลูกไมผลไดบางชนิด เชน
มะพราว หรือไมผลทนเค็ม และทนกรดของดิน บางพื้นที่มีการปลูกขาว แตใหผลผลิตตํ่ า การพัฒนาที่
ดนิเพือ่ปรับปรุงดินกลุมนี้ตองลงทุนสูงทั้งดานการแกความเค็ม และความเปนกรดจัดของดินและทํ าได
คอนขางยาก

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 9
ปลูกขาวหรือทํ านา ปญหาดินเปนกรดจัด ใสปูน เชนปูนขาว ปูนมารล หิน

ปนูบดหรอืหนิฝุน อัตรา 2-3 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลง แลวไถคลุกเคลากับดินแลวปลอยนํ้ าใหขัง
ประมาณ 3 อาทิตย เสร็จแลวระบายออก หลังจากนั้นปลอยนํ้ าขังอีกครั้งเพื่อทํ าเทือกปกดํ า พันธุขาวที่
แนะน ํา พันธุที่แนะนํ าขาวลูกแดง ขาวตายก สีรวง อัลฮัมดูลิวละห ดอนทราย ลูกเหลือง ขาวนอย มัท
แคนดุ กข.7 กข.21 กข.23 ชอนางเอื้อง  ปญหาดินเค็มจัด ปลอยใหนํ้ าขังแชและระบายออก 2-3 คร้ัง
กอนปลูกขาว

การใชปุยเคมี สํ าหรับขาวนาป ใชปุยสูตร 16-20-0 เพียงอยางเดียว อัตรา 123 - 150 กก./ไร แบง
ใส 2 คร้ังเทา ๆ กัน สวนที่เหลือจะใสระยะปกดํ าและสวนที่สองใสหลังครั้งแรก 30 วัน หรือระยะที่
ก ําเนดิชอดอก หรือใสปุย 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยใสรวมกบัแอมโมเนียมซลัเฟต อัตรา 74-96 กก./
ไร หรือยูเรีย อัตรา 33-43 กก./ไร การใสใหแบงปุยรวมออกเปนสองสวน สวนแรกใสพรอมกับปุย 16-
20-0 ระยะปกดํ า สวนที่สองใสหลังครั้งแรก 30 วัน หรือระยะขาวตั้งรวง สํ าหรับขาวนาปรัง ใชปุยสูตร



16-20-0 อยางเดียว อัตรา 87-103 กก./ไร หรือปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร ใสรวมกับปุยอ่ืน ไดแก
แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 46-58 กก./ไร หรือยูเรีย อัตรา 20-26 กก./ไร วิธีการใสเชนเดียวกับการปลูก
ขาวนาปที่ไดกลาวมาแลว

ไมผลและไมยืนตน ปญหานํ ้าทวมขังและการระบายนํ้ าของดินเลว ทํ าคันดินรอบพื้นที่ปลูกเพื่อ
ปองกนันํ ้าทวมขังในฤดูฝนและติดตั้งปมนํ้ าเพื่อระบายนํ้ าออก ยกรอง ขนาดกวาง 6-8 เมตร และรอง
ระบายนํ ้าระหวางรองปลูกกวาง 1.5-2.0 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร เพื่อชวยการระบายนํ้ าของดินและ
ชวยการลางความเค็ม และความเปนกรดจัดของดิน

การใชปุยเคมี เชน มะพราว ปรับปรงุแกไขโดยการใชปุยอินทรีย(ปุยหมักหรือปุยคอก) และปุย
เคม ี สํ าหรับปุยอินทรียใหใส 10-15 กก./ตัน/ป สวนปุยเคมีใหใสดังนี้ อายุ 1-5 ป ใสปุยสองครั้งในชวง
ตนและปลายฤดูฝนใชปุยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1.0 กก./ตน x อายุป รวม
กบัปุยสูตร 0-0-6 อัตรา 0.5 กก./ตน x อายุป อายตุัง้แต 6 ปขึ้นไป ใสปละ 2 คร้ังเชนเดียวกัน ใชปุยสูตร
13-13-21 หรือปุยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 6 กก./ตน x อายุป รวมกับปุยสูตร 0-0-6 อัตรา 0.5
กก./ตน x อายุป

มะมวง ปุยอินทรีย 10-15 กก./ตัน/ป สวนปุยเคมีใหใสดังนี้ กอนตกผล (อายุ 0-4
ป) ใสปุย 4 คร้ัง เดือนมีนาคม  พฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 400-500
กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 15-30-15 อัตรา 300-400 กรัม/ตน x อายุป รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 200-
250 กรัม/ตน x อายุป หรือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 100-125 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 20-20-10 อัตรา
500-600 กรัม/ตน x อายุป ตกผลแลวใสปุยสูตร 14-9-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป
รวมกับปุยสูตร 14-0-20 อัตรา

ปาลมนํ้ ามัน(ปลูกเฉพาะภาคใตและภาคตะวันออก) ใชปุยอินทรีย(ปุยหมักหรือ
ปุยคอก) 10-15 กก./ตัน/ป สวนปุยเคมีใหใสดังนี้ อายุ 1 ป ใส 5 คร้ัง ปุยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-21
อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน/ป รวมกับปุยเดี่ยวสูตร 21-0-0 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน/ป แบงใสปุยผสม 3 คร้ังสลับ
กบัปุยเดี่ยว 2 คร้ัง อายุ 2-4 แบงใส 3 คร้ัง ตนและกลางฤดูฝน ใสปุยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 หรือ
15-15-21 อัตรา 3.0-5.0 กก./ตน/ป และปลายฤดูฝนใสปุยสูตร 12-12-17 อัตรา 3.0 - 6.5 กก./ตน/ป อายุ 5
ปขึน้ไป แบงใส 3 คร้ัง กลางและปลายฤดูฝนใชปุยสูตร 14-9-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อัตรา 8-9
กก./ตน/ป รวมกับโบแรกซ 50-100 กรัม/ตน/ป


