
กลุมชุดดินที่ 20
ลักษณะโดยท่ัวไป :  เนือ้ดนิบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปน

ทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว มีสีนํ้ าตาลออนหรือสีเทา พบจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน
มีสภาพพืน้ท่ีคอนขางราบเรียบหรือราบเรียบ ตามลานตะพักลํ านํ้ าระดับต่ํ า นํ้ าแชขัง 30-100 ซม.นาน 3-
4 เดอืน เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ํ าเลวถึงคอนขางเลว ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ า ดิน
ช้ันบน pH ประมาณ 6.0-7.0 จะมีเกลือโซเดียมสูง แตถามีกอนปูนปะปนมี pH ประมาณ 7.0-8.0 ดินกลุม
นีฤ้ดแูลงจะมีคราบเกลือเกิดข้ึน ไดแก ชุดดินหนองแก กุลารองไห อุดร รอยเอ็ด ประเภทท่ีมีคราบเกลือ
ปจจบัุนบริเวณดังกลาวใชทํ านาบริเวณท่ีเค็มจัดจะปรากฎมีคราบเกลือบนผิวดิน ใชประโยชนทางการ
เกษตรไมได มีแตปาละเมาะ ไมพุมหนาม ข้ึนกระจัดกระจายเปนหยอม ๆ บางแหงเปนแหลงทํ าเกลือ
สินเธาว

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิคอนขางเปนทราย ดินเค็มมีคราบเกลือลอยตามผิว
หนาดิน ฤดูฝนขังนํ้ านาน 3 - 4 เดือน  ความอุดมสมบูรณต่ํ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช :  ในสภาพปจจุบันกลุมชุดดินท่ี 20 ไมมีความเหมาะ
สมในการปลูกพืชเปนสวนใหญ เนื่องจากมีปริมาณเกลืออยูสูง แตมีบางพื้นท่ีไดใชประโยชนในการทํ า
นาถามีนํ ้าเพยีงพอ  ในบางชวงท่ีมีนํ้ าไมพอหรือฝนไมตกดินจะแหง  ขาวท่ีปลูกมักจะตายเนื่องจากความ
เค็มของดิน  ในฤดูแลงไมสามารถปลูกพืชไรและพืชผักได

การจัดการกลุมชุดดินท่ี  20
ปลูกขาวหรือทํ านา ขาวพันธุท่ีแนะนํ า ไดแก หอมอม ขาวตาอู กอเดียวเบา

แดงนอย เจกกระโดด กข.1 กข.6 กข.7 กข.8 กข.15 ขาวดอกมะลิ 105 สันปาตอง ขาวตาแหง คํ าผาย 41
เการวง 88 ขาวปากหมอ 148 ปญหาความเค็มของดินและคุณสมบัติทางกายภาพไมดี ปองกันการ
แพรกระจายโดยการปลูกไมโตเร็วเพื่อชวยลดระดับนํ้ าเค็มใตดินไมใหเกลือข้ึนมาสูผิวดิน เชน ยูคาลิปตั
ส กระถินณรงค ข้ีเหล็ก สะเดา ปลูกในพื้นท่ีสูงเหนือพื้นท่ีนา การลางดินดวยนํ้ าจืดเพื่อลดระดับความ
เค็มของดินใหปฏิบัติดังนี้

1) ปรับผิวหนาดินใหเรียบ
2) ไถดนิใหลึกกวา 30 ซม. ทลายดินลางใหเปนรองแลวปรับระดับผิวดิน
3) แบงแปลงขนาดแปลง 1-5 ไร แตละแปลงมีคันดินกั้นโดยรอบ
4) ทดนํ้ าเขาแปลงคร้ังละ 250-300 ลบ.ม./ไร นํ้ าจะละลายเกลือในดินและชะลางลงสู

ดินลาง
5) ปลอยนํ้ าเขาเพิ่มในแปลงอีก 250-300 ลบ.ม./ไร  ทุก ๆ 2-3 วัน  และตรวจสอบความ

เขมขนของเกลือท่ีละลายออกมา การปรับปรุงใหเหมาะสมในการปลูกขาว ควรปฏิบัติดังตอไปนี้
1) ใสปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 4-5 ตัน/ไร ทํ าอยางตอเนื่อง



2) ใสวัสดุปรับปรุงดิน ไดแก แกลบ อัตราแนะนํ า 2-5 ตัน/ไร
3) การปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงในดิน พืชปุยสดท่ีแนะนํ าไดแก โสนอัฟริกัน

ปลูกกอนปลูกขาวประมาณ 3 เดือน แลวไถกลบลงไปในดิน เม่ือปุยสดอายุประมาณ 60 วัน
ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า  ปรับปรุงโดยการใชปุยเคมี  สูตรปุย 16-16-

8 หรือสูตร 18-12-6 หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร แบงใส 3 คร้ัง คร้ังละเทาๆ กัน คร้ังแรกใสหลัง
ปกด ํา 7-10 วัน คร้ังท่ีสองระยะท่ีขาวแตกกอสูงสุด  และคร้ังท่ีสามใสระยะท่ีขาวต้ังรวงวิธีใสใหหวาน
ท่ัวแปลงนา

ปลูกหญาเล้ียงสัตว พนัธุท่ีแนะนํ า ไดแก หญาแพรก หญาชันกาด หญาขน หญา
กนินี หญานวลนอย  และหญาเนเปยรลูกผสม ปญหาความเค็มของดินและดินระบายนํ้ าเลว มีนํ้ าทวมขัง
3-4 เดือนในชวงฤดูฝน

1. ดินเค็มนอยถึงเค็มปานกลาง ปฏิบัติดังนี้
1) ทํ าคันดินรอบพื้นท่ีปลูกหญาเพื่อปองกันนํ้ าทวมขังในชวงฤดูฝน และมีประตู

ปด-เปดเพือ่ระบายน้ํ าเขา-ออก  และชวยในการชะลางดินเค็ม และท่ีแนวคันดินดานในใหขุดเปนรอง
ระบายน้ํ าขนาดกวางระหวาง 1.5-2.0 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร

2) ไถปรับพื้นท่ีใหสม่ํ าเสมอ
3) ทํ ารองระบายน้ํ าในพื้นท่ีปลูกหญาขนาดกวาง 50 ซม. และลึก 30-50 ซม. ยาว

ตามขนาดของพื้นท่ี และขุดใหตอเนื่องกับรองระบายน้ํ ารอบพื้นท่ีปลูกและรองระบายน้ํ าในบริเวณปลูก
หญาท่ีกลาวหางกันประมาณ  15-20 เมตร

4) การเตรียมดินปลูกใหไถดินคลุกเคลากับปุยหมักหรือปุยคอก อัตราระหวาง 2-3
ตัน/ไร หรือวัสดุปรับปรุงดิน เชน แกลบ อัตรา 2-4 ตัน/ไร

2. ดินเค็มมาก ตองปฏิบัติดังนี้
1) ทํ าคันดินรอบพื้นท่ีปลูกเพื่อปองกันนํ้ าทวมขังในชวงฤดูฝนเหมือนดินเค็มปาน

กลาง
2) ยกรองปลูกใหมีขนาดกวาง 6-8 เมตรและมีรองระบายน้ํ าระหวางรองปลูก มี

ขนาดกวาง 1 เมตร และลึก 50-75 ซม.
3) ปรับปรุงดินบนแปลงปลูกดวยการใสแกลบข้ีเล่ือย ปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 3-

4 ตัน/ไร
4) การปลูกหญาทนเค็ม ควรปลูกในชวงตนฤดูฝน เพื่อหลีกเล่ียงดินแหงในชวงท่ี

หญาต้ังตัว ท่ีจะทํ าใหเกลือข้ึนสูผิวดินท่ีจะทํ าใหความเค็มของดินเพิ่มข้ึน
ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ปรับปรุงโดยการใชปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา

30-40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร หรือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร โดย
ใสโรยสองขางแถวหญาท่ีปลูกเม่ือหญาต้ังตัวหรือหลังปลูก 20-25 วัน



ปลูกไมยืนตน  ท่ีแนะนํ าไดแก ยูคาลิปตัส กระถินณรงค สะเดา ข้ีเหล็ก สมอ แค
บาน มะขามเทศ มะขามหวาน และ มะขามเปร้ียว ปญหาความเค็มของดินระบายนํ้ าเลว มีนํ้ าขังท่ีผิวดิน
3-4 เดือนในชวงฤดูฝน การปรับปรุงแกไขใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1) ทํ าคัน และมีคูระบายน้ํ ารอบพื้นท่ีปลูก
2) ยกรองปลูกใหมีขนาดกวาง 4-8 เมตร และระหวางรองปลูก มีคูระบายน้ํ า

ขนาดกวาง 75-100 ซม.ลึกประมาณ 75 ซม.
3) ขุดหลุมปลูกใหมีขนาด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลาดินในหลุมปลูกดวยวัสดุ

ปรับปรุงดนิ เชน แกลบ ข้ีเล่ือย ปุยหมักหรือปุยคอก ประมาณ 10-15 กก./หลุม และพูนดินในหลุมปลูก
ใหสูงกวาพื้นดินบนรองปลูก ประมาณ 20 ซม. และควรปลูกในชวงตนฤดูฝน

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ปรับปรุงแกไขดวยการใชปุยเคมี  สูตร
ท่ีแนะนํ า 16-8-8 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 100-200 กรัม/ตน/ป ใสในปท่ี 1-3 หรือจน
ไมยืนตนต้ังตัวไดดี


