
กลุมชุดดินที่ 10
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว  ดินบนมีสีดํ าหรือสีเทาแก ดินลางมีสีเทามี

จดุประสีนํ้ าตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซต ภายใน
ระดบัความลึก 100 ซม. จากผิวดิน พบบริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเล นํ้ าแชขังลึก 100 ซม. นาน 6-7 เดือน
เปนดนิลึก มีการระบายนํ้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า เปนกรดจัดมาก pH 4.5 ไดแก ชุดดินองครักษ
ชุดดนิรังสิตประเภทที่เปนกรดจัดมาก นโูนะ เชยีรใหญ ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํ านา บางแหงมีการ
ยกรองปลูกพืชผัก สมเขียวหวาน และสนประดพิทัธ หากไมมีการใชปูน เพื่อแกไขความเปนกรดของดิน
พชืที่ปลูกมักไมคอยไดผล

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิเปนกรดจัดมาก  ฤดูฝนมีนํ้ าแชขังนาน 6 - 7 เดือน
ความอุดมสมบูรณของดินตํ่ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : เมือ่พจิารณาสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการ
ระบายนํ้ าของดินกลุมชุดดินที่ 10 มศีกัยภาพเหมาะสมที่จะใชทํ านามากกวาปลูกพืชอยางอื่น เนื่องจาก
สภาพพืน้ทีร่าบเรียบถึงราบลุม เนื้อดินเปนดินเหนียวและดินมีการระบายนํ้ าเลวถึงเลวมาก ซ่ึงในสภาพ
ปจจบุนัใชท ํานาอยูแลวเปนสวนใหญ แตใหผลผลิตตํ่ าเพราะดินเปรี้ยวจัดหรือ ดินกรดกํ ามะถัน การที่จะ
น ํากลุมชดุดินนี้มาใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชอยางอื่น เชน พืชไร ไมผล ไมยืนตน และพืชผักตาง
ๆ จ ําเปนตองมีการปรับปรุงดินหรือการพัฒนาที่ดิน เชน การทํ าคันดินลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันนํ้ าทวม
การยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายนํ้ าของดิน และการใสปูนเพื่อแกความเปนกรดจัดของดิน สามารถ
ปลูกพืชที่กลาวนี้ได

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 10
ปลูกขาวหรือทํ านา ขอจํ ากัดที่สํ าคัญคือ ความเปนกรดจัดหรือดินเปรี้ยวจัด ทํ าใหการ

ปลูกขาวไมไดผล หรือผลผลิตตํ่ า ควรมีการจัดการดังตอไปนี้ เพื่อเพิ่มผลผลิตของขาวที่ปลูกดังนี้
1) การยบัยั้งความเปนกรดของดินเพิ่มขึ้น บริเวณที่มีนํ้ าชลประทาน ดินควรมี

นํ ้าขงัแช เพือ่ไมใหหนาดินแหง จะทํ าใหดินเปนกรดเพิ่มขึ้นควรปลูกขาวอยางนอย 2 คร้ัง ในรอบป
2) การลางกรดออกจากดิน ทํ าใหทั้งลางดวยนํ้ าฝนและนํ้ าชลประทาน ปลอย

ใหนํ ้าขงัแชในแปลงนาไมนอยกวา 2 สัปดาห จะชวยลดความเปนกรดของดิน เสร็จแลวจึงเตรียมดิน
ปลูกขาว แลวคอย ๆ ระบายออกควรทํ าหลาย ๆ คร้ัง

3) การแกไขความเปนกรด ที่ไดผล คือ การใชปูนตาง ๆ เชน ปูนขาว ปูนมารล
ปนูเปลอืกหอยเผา หินปูนบด หรือหินปูนฝุน เปนตน ใสลงไปในดินเพื่อไปทํ าปฏิกิริยากับลดความเปน
กรดของดนิและลดปริมาณสารพิษตางๆ ใหนอยลง อัตราที่ใชอยูระหวาง 2-4 ตันตอไร ขึ้นอยูกับความ
รุนแรงของการเปนกรดของดินและชนิดของปูน ใสคร้ังหนึ่งจะมีผลอยูไดประมาณ 5 ป สํ าหรับวิธีการ
ใสนัน้ ใหหวานปูนใหทั่วแปลงนา แลวทํ าการไถแปรและปลอยนํ้ าใหขังแชประมาณ 10 วัน หลังจาก



นัน้ ระบายนํ้ าออกเพื่อลางสารพิษ แลวคอยขังนํ้ าใหมเพื่อทํ าเทือกและรอปกดํ า การปรับปรุงความอุดม
สมบรูณของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของขาว จํ าเปนตองมีการใชปุยชวยและการปลูกพืชบํ ารุงดินสลับกับการ
ปลูกขาว โดยปลูกในชวงฤดูแลง

การใชปุยเคมี สํ าหรับพันธุขาวไมไวตอแสงปลูกในฤดูฝน ใชปุย 16-20-0 อัตรา
123-150 กก./ไร หรือปุย 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร ใสรวมกับปุยแอมโมเนียมซลัเฟต อัตรา 74-96 กก./
ไร หรือรวมกับปุยยูเรีย อัตรา 33-43 กก./ไร สํ าหรับพันธุขาวไมไวตอแสงปลูกในฤดูแลง ใชปุย 16-20-0
อัตรา 87-103 กก./ไร หรือ 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร ใสรวมกับปุยแอมโมเนียม
ซัลเฟต อัตรา 46-58 กก./ไร หรือ รวมกับปุยยูเรีย อัตรา 20-26 กก./ไร การเลือกปลูกพันธุขาวทนดิน
เปรีย้วจดัจะเปนทางหนึ่งที่ชวยเพิ่มผลผลิตขาว ซ่ึงไดแก พันธุขาวที่มีความทนทานตอสภาพดินเปรี้ยว
จดั เชน พันธุขาวลูกแดง ขาวขาวตายก รวงยาว สีรวง อัลอัมดูลิละห ลูกเหลือง พันธุขาวที่มีความทน
ทานปานกลางตอสภาพดินเปรี้ยวจัด เชน ขาว พันธุขาวแดง เหลืองประทิว 123 อะพอลโล ทุงทอง นวล
แกว หมออรุณ ลูกนาค ขาวดอกมะลิ 105 ทุงทอง กข.21 กข.23 กข.7 กข.13 กข.19 กข.27 กข.25
สุพรรณบรีุ 90 แกนจันทร ดอกมะลิ สะกุย ตะเภาแกว 161 เล็บมือนาง ขาวตาแหง

ปลูกพืชไร  กรณปีลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว หรือกรณีเปลี่ยน
การท ํานาไปเปนปลูกพืชไรถาวร ตองมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อปองกันนํ้ าทวมในฤดูฝนและมีการ
ยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายนํ้ า ปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 1 แกความเปนกรดของดิน ควรใสปูน
หนิปูนฝุนหรือปูนมารลใหทั่วแปลง อัตราประมาณ 2 ตันตอไร ใสแลวคลุกเคลาใหเขากับดินทิ้งไว
ประมาณ 15 วันกอนปลูกพืช ทํ าใหดินรวนซุย ควรมีการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา
ประมาณ 2-3 ตันตอไร หรือมีการปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดินสลับกับการปลูกพืชไร

การใชปุยเคมี  เชน ขาวโพดหวาน ใสปุยเคมีสูตร 20-20-20 หรือสูตร 15-15-
15 อัตรา 50-100 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน คือ ใสรองกนหลุมกอนปลูกและใสเมื่อขาวโพด
อายุ ประมาณ 25 วัน และใสปุยยูเรียอัตรา 100 กก./ไร โดยใสสองขางแถวขาวโพดแลวพูนดินกลบ
โคลนเมื่ออายุขาวโพด 25-30 วัน

ถั่วเขียว ถั่วลิสง ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 30 กก./ไร แบงใส 2
คร้ัง คร้ังที่ 1 ใสปุยรองพื้น 15 กก./ไร และครั้งที่ 2 ใสปุยที่เหลือเมื่อตนถ่ัวเขียวมีอายุ 20-25 วัน โดยโรย
ปุยขางแถวแลวพรวนดินกลบ ในกรณีปลูกถ่ัวเขียวโดยวิธีหวานใหใชอัตราเดียวกัน และ ถ่ัวเขียว ถ่ัว
ลิสง ควรจะคลุกเมล็ดดวยไรโซเบียมกอนปลูก

ถั่วเหลือง ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร 10-
20-10 อัตรา 25-35 กก./ไร โดยแบงใส 2 คร้ัง

ฝาย สูตรปุยเคมีที่ใสคือ 0-3-0 (หินฟอสเฟต) อัตรา 100-200 กก./ไร ใส
รวมกบัปุยสูตร 18-4-5 อัตรา 30-40 กก./ไร หรือ 25-7-7 อัตรา 20-30 กก./ไร โดยใสปุยสูตร 0.3.0 ดวย



การหวานตอนปลูก (3-4 ปคร้ัง) และใสปุยรวมหลังปลูก 20-25 วัน โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ
และใสทุกป

ปลูกไมผลและไมยืนตน การท ําคันดินรอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อปองกันนํ้ าทวมในชวงฤดูฝน
ถาเปนไปไดควรติดตั้งเครื่องสูบนํ้ า เพื่อระบายนํ้ าออกเมื่อมีฝนตกหนัก การยกสันรองสํ าหรับปลูกไมผล
หรือไมยนืตน ใหมีขนาดกวาง 6-8 เมตร  สวนทองรอง(ระบายและกักเก็บนํ้ า) กวาง 1-1.5 เมตร ความลึก
ประมาณ 1 เมตร หรือลึกเหนือช้ันดินเลนที่มีไพไรทเปนองคประกอบอยูสูง ซ่ึงรองควรจะตอเนื่องกับ
รองรอบสวนที่อยูติดกับคันดินปองกันนํ้ าทวม เพื่อการระบายนํ้ าเขาออก ควรระบายนํ้ าในรองออก 3-4
เดอืน/คร้ัง และควรควบคุมนํ้ าในรองไมใหตํ่ ากวาชั้นดินเลนทีมีไพไรทเปนองคประกอบอยูสูง เพื่อปอง
กนัไมใหดนิเปนกรดเพิ่มขึ้น การแกความเปนกรดจัด โดยการใชปูนฝุน หินปูนบด หรือปูนมารล หวาน
ใหทัว่ทัง้รองที่ปลูก อัตราประมาณ 2-3 ตัน/ไร สํ าหรับดินในหลุมปลูกใหผสมกับปุยคอกหรือปุยหมัก
และผสมกับหินฝุนหรือหินปูนมารล อัตรา 2.5 กก./หลุม ในกรณีที่ไมไดหวานปูนมารลบนรองปลูก ให
คลุกหินปูนบดหรือปูนมารลกบัดินในหลุมปลูก อัตรา 15 กก./หลุม ในการแกความเปนกรดจัดของดิน

การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ การปลูกไมผลในกลุมชุดดินที่ 10 ที่จะใหได
ผลดีนั้น จํ าปนตองมกีารใชปุยเคมีชวยนอกเหนือจากการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก และปุยหมัก สูตร
อัตราการใชและวิธีการใชปุยเคมีนี้ขึ้นอยูกับชนิดของไมผลที่ปลูก เชน สมเขียวหวานและสมโอที่ตกผล
แลว ใสปุยหลังเก็บผลผลิตแลว 2 คร้ัง และหลังติดผลแลว 1 คร้ัง สูตร 12-3-6 อัตรา 600-700 กรัม/ตน
คณูอายตุนและสูตร 14-4-9 อัตรา 500-600 กรัม/ตน คูณอายุ รวมกับ 14-0-20 อัตรา 100-150 กรัม/ตน
คูณอายุตน ใสคร้ังที่ 3 ใสหลังติดผลแลว


