
กลุมชุดดินที่ 14
ลักษณะโดยท่ัวไป :  หนวยท่ีดนินี้เปนกลุมชุดดินท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสี

ด ําหรือสีเทาปนดํ า ซ่ึงมีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ดินลางสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีนํ้ าตาลปะปนเล็ก
นอย  ดนิลางชวงลึกกวา 80 ซม. มีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนสีเขียวท่ีมีสารประกอบกํ ามะถันมาก พบ
บริเวณท่ีลุมต่ํ าชายฝงทะเลหรือบริเวณพื้นท่ีพรุ เปนดินลึก มีการระบายน้ํ าเลวมาก มีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติคอนขางต่ํ า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.5 ปจจุบัน
บริเวณดงักลาวสวนใหญเปนปาเสม็ด มีวัชพืชตาง ๆ เชน กก กระจูด และหญาชันกาศ เปนพืชพื้นลาง
บางแหงใชทํ านาแตใหผลผลิตต่ํ า ตัวอยางชุดดินท่ีอยูในกลุมนี้ ไดแก ชุดดินระแงะ ชุดดินตนไทร

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน : ของหนวยท่ีดินนี้ไดแก เปนดินกรดกํ ามะถันหรือ
ดนิเปร้ียวจดั อีกท้ังจะเปนกรดเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว ถาหากมีการทํ าใหดินแหงเปนระยะเวลา นาน ๆ
ติดตอกนัหลาย ๆ ป นอกจากนี้ในชวงฤดูเพาะปลูกมักมีปญหาเร่ืองนํ้ าทวมเกิดข้ึนเสมอๆ

ความเหมาะสมของดินสํ าหรับปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 14 สวนใหญ พบในสภาพพื้นท่ีราบ
เรียบและราบลุม มีนํ้ าขังแฉะเปนระยะเวลานานในรอบป  ลักษณะเนื้อดินคอนขางเหนียว มีปฏิกิริยา
ของดินเปนกรดจัดถึงจัดมาก ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ า ศักยภาพในการใชประโยชนท่ีเหมาะ
สม ไดแกการทํ านา และเพาะเล้ียงสัตวนํ้ า ในสภาพปจจุบันไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผัก และ
ไมผล เนือ่งจากมีขอจํ ากัดหลายอยาง เชน ดินเปร้ียวจัด สภาพการระบายน้ํ าเลวถึงเลวมาก มีนํ้ าทวมขัง
เปนระยะเวลานานในรอบป และดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า หรือขาดธาตุอาหารที่จํ าเปนบางอยาง การ
ใชประโยชนในการปลูกพืชไรพืชผัก และไมผล ตองมีการปรับปรุงแกไขโดยเฉพาะการปองกันนํ้ าทวม
ขังและการระบายนํ้ าของดิน ตลอดท้ังการแกไขความเปนกรดจัดของดิน การใชประโยชนกลุมชุดดินนี้
ท่ีเหมาะสมนาจะเปนการเกษตรแบบผสมผสาน ระหวางการทํ านาขาว เพาะเล้ียงสัตวนํ้ า และการปลูก
ไมยนืตนท่ีทนตอสภาพความเปนกรดจัดของดินและสภาพท่ีมีนํ้ าขังแฉะเปนเวลานานในรอบป



การจัดการกลุมชุดดินท่ี 14
ปลูกขาวหรือทํ านา ปญหาดนิเปนกรดจัด ใชหินปูนบดหรือหินปูนฝุนในอัตราดัง

นี้ เขตชลประทาน  pH ดนินอยกวา 4 ใชอัตรา 2 ตัน/ไร  pH ดิน 4-4.5 ใชอัตรา 1 ตัน/ไร เขตเกษตรนํ้ า
ฝน  pH ดนินอยกวา 4 ใชอัตรา 2.5 ตัน/ไร -pH ดิน 4-4.5 ใชอัตรา 1.5 ตัน/ไร ใชนํ้ าลางความเปนกรด
ในกรณท่ีีมีแหลงนํ้ ามากพอ โดยปลอยนํ้ าขังในนาแลวถายออกหลาย ๆ คร้ัง

คร้ังท่ี 1  หลังไถดะ ปลอยนํ้ าแชขัง 1 สัปดาห แลวถายออก
คร้ังท่ี 2  หลังไถแปร  ปลอยนํ้ าแชขัง 10 วัน แลวถายออก
คร้ังท่ี 3  หลังปกดํ า ปลอยนํ้ าแชขัง 2 สัปดาห  แลวถายออกตอจากนั้นถายนํ้ า

4-5 สัปดาห/คร้ัง จนขาวต้ังทอง
พันธุขาวท่ีแนะนํ า นาป ไดแก แกนจันทร ขาวลูกแดง ตํ าเมไหร อัลฮัมดูลัลละห ชอนางเอ้ือง นาปรัง ได
แก กข.21 กข.23 กข.4 สุพรรณบุรี90

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8
อัตรา 25-40 กก./ไร หวานใหท่ัวแปลงกอนปกดํ า 1 วัน หลังจากนั้นใชปุยยูเรีย 5-10 กก./ไร ในชวงต้ัง
ทองหรือเม่ือเร่ิมสรางรวง

ปลูกพืชไร  ปญหาดนิมีการระบายน้ํ าเลวและมีนํ้ าแชขังในชวงฤดูฝน ทํ าการ
ทํ าคันดินรอบพื้นท่ีปองกันนํ้ าทวม ยกรองปลูกมี 2 แบบ

1. ยกรองปลูกแบบถาวร โดยใหสันรองกวาง 6-8 ม. มีคูนํ้ ากวาง 1.5-2.0 ม. ลึก
80-100 ซม. และทํ าแปลงยอยบนสันรองสูง 25-30 ซม. กวาง 1-2 ม.

2. ปลูกหลังฤดูทํ านา (ฤดูแลง) ยกแนวรองปลูกใหสูงข้ึนประมาณ 10-20 ซม.
เพือ่ปองกันไมใหมีนํ้ าแชขัง ถามีฝนตกผิดฤดูกาล

ปญหาดนิเปนกรดจัด  ใชหินปูนบดหรือหินปูนฝุนในอัตราดังนี้
1. เขตชลประทาน

- ดนิ pH นอยกวา 4 ใชอัตรา 2 ตัน/ไร
- ดิน pH 4-4.5 ใชอัตรา 1 ตัน/ไร

2. เขตเกษตรนํ้ าฝน
-  ดิน pH นอยกวา 4 ใชอัตรา 2.5 ตัน/ไร
- ดิน pH 4-4.5 ใชอัตรา 1.5 ตัน/ไร

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ าหรือขาดแรธาตุอาหารบางชนิด เชน
ขาวโพดใสปุยเคมีสูตร 10-10-10 อัตรา 50-100 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทากัน คร้ังท่ี 1 ใสรองกน
หลุมกอนปลูก คร้ังท่ี 2 ใสเม่ืออายุ 25 วัน ปุยยูเรีย อัตรา 10 กก./ไร ใสเม่ืออายุ 25-30 วัน โดยโรยสอง
ขางแถวขาวโพดแลวกลบ



ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวลิสง  ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./
ไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน คร้ังท่ี 1 ใสรองพื้นกอนปลูก  คร้ังท่ี 2  เม่ืออายุได 20-25 วัน

ปลูกไมผลและไมยืนตน การเตรียมพื้นท่ี ปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืชไร
แบบถาวร  คือสรางคันดินขนาดใหญลอมแปลงพรอมติดต้ัง เคร่ืองสูบนํ้ า เพื่อระบายนํ้ า

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า เชน ปาลมนํ้ ามัน  อายุ 1 ป ใสปุย 5
คร้ัง สูตรปุย 12-12-17 หรือ 13-13-21 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง และใสปุยสูตร
21-0-0 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน/ป หรือ 46-0-0 อัตรา 1.0-1.2 กก./ตน อายุ 2-4 ป แบงใส 3 คร้ัง ตน กลาง
ฤดฝูนใชปุยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-21 อัตรา 3.0-5.0 กก./ตน และปลายฤดูฝน ใชปุยสูตร 12-12-17
อัตรา 3.0-6.5 กก./ตน อายุ 5 ปข้ึนไปแบงใสปุย 3 คร้ัง ตน กลาง และปลายฤดูฝน ใชปุยสูตร 14-9-21
หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อัตรา 8-9 กก./ตน รวมกับโบแรกซ 50-100 กรัม/ตน/ป

มะมวงกอนตกผล (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 หรือ
ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 100-125 กรัม/ตน x อายุป หรือ สูตร 20-20-10 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป ตก
ผลแลว  ใสปุยหลังเก็บและใสคงท่ีเม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต อายุ 12 ป แลว 2 คร้ัง และหลังติดผลแลว 1 คร้ัง
ใสปุยสูตร 14-9-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป รวมกับปุยสูตร 14-0-20 อัตรา 100-
150 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 15-3-12 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 15-5-2 อัตรา 800-
900 กรัม/ตน x อายุป
มะพราว  อาย ุ1-5 ป ใสปุย 2 คร้ัง ในชวงตนและปลายฤดูฝนใสปุยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 หรือ
16-16-16 อัตรา 1.0กก./ตน x อายุป รวมกับปุยสูตร 0-0-6 อัตรา 0.5 กก./ตน x อายุป  อายุต้ังแต 6 ปข้ึน
ไป ใสปุย 2 คร้ังในชวงตนและปลายฤดูฝน ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 6 กก./ตน x อายุป หรือ 15-15-15
หรือ 16-16-16 อัตรา 0.5 กก./ตน x อายุป รวมกับปุยสูตร 0-0-6 กก./ตน x อายุป


