
กลุมชุดดินที่ 23
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินทราย บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูในดินช้ันลาง

สีดนิเปนสีเทา พบจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยูในดินช้ันลางเกิดจากวัตถุตนกํ าเนิดดินพวก
ตะกอนนํ ้าทะเล พบในบริเวณท่ีลุมระหวางสันหาด หรือเนินทรายชายฝงทะเล นํ้ าแชขังลึก 30-50 ซม.
นาน 4 - 5 เดือน เปนดินลึก มีการระบายน้ํ าเลวถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ า pH
ประมาณ 6.0-7.0 แตถามีเปลือกหอยปะปนอยู pH จะอยู 7.5-8.5  ไดแกชุดดินวังเปรียง และบางละมุง

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิทรายจัด ฤดูฝนนํ้ าแชขังนาน 4 - 5 เดือน ความอุดม
สมบูรณของดินต่ํ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 23 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมใน
การท ํานา และไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผัก ไมผลหรือไมยืนตน เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีลุมต่ํ า นํ้ า
ทวมขัง เนื้อดินเปนทราย และความอุดมสมบูรณต่ํ า

การจัดการกลุมชุดดินท่ี  23
ปลูกขาวหรือทํ านา ควรเพิ่มอินทรียวตัถุโดยการใสปุยคอกอัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือโดย

การไถกลบปุยพืชสด คือโสนอัฟริกัน เม่ืออายุ 45-60 วัน การไถกลบตอซังขาว ฟางขาวหรือการไถกลบ
วสัดแุกลบลงดินในขณะเตรียมดินยอมมีผลดีตอการปรับปรุงโครงสรางของดิน ทํ าใหดินรวนซุยงายตอ
การปกด ํา หลังการไถกลบควรพักดินไว 7-15 วัน ทํ าการไถแปร แลวจึงปกดํ าขาว พันธุขาวแนะนํ า
ภาคตะวันออก ไดแก พันธุ กข.7 เการวง88 ขาวตาแหง17 ขาวปากหมอ148 ปทุมธานี60 พิษณุโลก60-1
นางมลเอส-4 และเหลืองประทิว123 ภาคใต ไดแก พันธุ กข.13, แกนจันทร, พัทลุง60, นางพญา132,
เผือกนํ้ า43, พวงไร2, และเฉ้ียง กรณีขาวนาดํ าชวงเวลาปกดํ าท่ีเหมาะสมจะมีผลอยางมากตอผลผลิตขาว
ขาวพนัธุไวแสงหรือนาป ควรมีเวลาของการเจริญเติบโตจนขาวออกรวงประมาณ 120 วัน ชวงเวลาปลูก
ท่ี
เหมาะสมควรเปนชวงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฏาคม  อายุกลาท่ีเหมาะสมจะใชปกดํ าควรมี
อาย ุ 25-30 วนั เพราะตนกลาจะฟนตัวไดเร็วหลังปกดํ าและแตกกอมาก ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํ า
ควรปลูกถ่ี ระยะปลูก 20 x 15 ซม. ใชตนกลา 3-5 ตน การใสปุยเคมี คร้ังแรกใสปุยยูเรียรองพื้นชวงตก
กลา คร้ังท่ี 2 ใสปุยรองพื้นกอนปกดํ า 1 วัน หรือวันปกดํ าใสปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร - คร้ังท่ี 3
เปนการใสปุยแตงหนาหลังปกดํ าประมาณ 35-45 วันหรือประมาณ 30 วัน กอนขาวออกดอก โดยใชปุยยู
เรีย (46-0-0 )อัตรา 6-10 กก./ไร

การจัดระบบการใหนํ้ าในแปลงนา  ตองจัดทํ าคันนาโดยรอบแปลงปลูกและมีรอง
ระบายน้ํ า เพื่อควบคุมระดับนํ้ าในแปลงใหมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาว และเพื่อ
ปองกนันํ ้าทวมแปลง ระยะสํ าคัญในการใหนํ้ าแกตนขาว ซ่ึงไมควรใหตนขาวขาดนํ้ า คือ ระยะปกดํ า
และระยะท่ีขาวสรางรวงออน ถึงระยะหลังจากขาวออกดอก 15 วัน และเม่ือตนขาวออกรวงได 2



สัปดาห จะตองปลอยนํ้ าออกจากแปลงนาใหหมด เพื่อใหขาวสุกเร็ว เมล็ดแกพรอมท่ีจะเก็บเกี่ยวไดเร็ว
ข้ึน

ปลูกไมผล  การปรับสภาพพ้ืนท่ีของกลุมชุดดินนี้ เพื่อปลูกไมผล จํ าเปนอยางยิ่งท่ีจะ
ตองคํ านึงถึงการเกิดนํ้ าทวมขัง ซ่ึงจะตองทํ าคันดินลอมรอบและทํ าการยกรองปลูกและมีรองระบายน้ํ า
รอบแปลงตลอดจนขุดหลุมปลูกปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 1 หลังปลูกไมผลใหทํ าการปลูกพืช
คลุมดินใชพืชตระกูลถ่ัว เชน ถ่ัวลาย ถ่ัวซีราโตร ถ่ัวเวอราโน หรือถ่ัวคุดซู โดยใชเมล็ดปลูกอัตรา 1.5
กก./ไร หรืออาจจะใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาว เพื่อรักษาความช้ืนในดิน ลดการชะลางพังทลายของดิน
และเพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุและธาตุอาหารพืชใหแกดิน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของไม
ผลตอไป การจัดระบบการปลูกพืชรวมกับไมผล ในชวง 4 ปแรกท่ีทํ าการปลูกไมผลนั้นควรปลูกพืช
แซมระหวางแถวของไมผล เลือกพืชท่ีมีอายุส้ันไดแก พืชตระกูลถ่ัว พืชผัก พืชไร เชน ขาวโพดหวาน
ขาวโพดฝกออน ฯลฯ หลังไมผลมีอายุไดประมาณ 4-5 ป จึงหยุดการปลูกพืชแซม

มะพราว  ระยะท่ีปลูกระหวางตน 6, 9, 8.5 เมตร คือ พันธุตนเต้ีย ตนสูง ลูกผสมตาม
ลํ าดบั สวนระยะระหวางแถวข้ึนอยูกับความกวางของรอง การเตรียมดินหลุมปลูกใหใชปุยคอกหรือปุย
หมักผสมดินในหลุมปลูก ในอัตรา 1:7 และควรใชปุยร็อคฟอสเฟตรองกนหลุมดวย หลุมละ 1.5 กก.
การใชปุยเคมี การใสปุยมะพราวคร้ังแรกควรดํ าเนินการหลังปลูกประมาณ 6 เดือน และหลังจากนั้นควร
ใสปุยปละ 2 คร้ัง ในตอนตนและปลายฤดูฝนชวงมะพราวอายุ 1-5 ป ใสปุย 2 คร้ัง ในชวงตนและปลาย
ฤดฝูน สูตร 15-15-15 และ 16-16-16 อัตรา 1.0 กก./ตน คูณอายุตน รวมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 1.0 กก./
ตนคูณอายุตน มะพราวอายุต้ังแต 6 ป ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 5.0 กก./ตนและ 16-16-16 อัตรา 5.0 กก./
ตนรวมกับ สูตร 0-0-60  อัตรา 3.0 กก./ตน

ปาลมนํ้ ามัน ใชระยะ 9 x 9 เมตร ในลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมดานเทา ใหทํ าการ
ขุดหลุมเปนรูปตัวยู ขนาดกวาง x ยาว x ลึก ประมาณ 60 x 60 x 60 ซม. ตากดินท้ิงไวประมาณ 1 เดือน
และเม่ือใกลเวลาปลูกใหใสปุยร็อคฟอสเฟตรองกนหลุม ประมาณ หลุมละ 250 กรัม เพื่อเรงการเจริญ
เติบโต

การปลูกตนกลาท่ีนํ ามาปลูกควรมีอายุ 12 เดือน ข้ันตอนการปลูกควรปลูกใหตน
กลาอยูในระดับเดียวกับผิวดิน การปลูกลึกเกินไปจะทํ าใหตนปาลมชะงักการเจริญเติบโตและอาจตาย
ได เม่ือปลูกแลวใหกลบดินรอบโคนตนใหแนน  โดยการเหยียบหรือใชไมกระทุงเพื่อไมใหเกิดมีชอง
วางภายในหลุม จากนั้นประมาณ 1 อาทิตยหลังปลูกก็ควรตรวจสอบเพ่ือใหแนใจอีกคร้ังหนึ่งวาตน
ปาลมอยูในลักษณะท่ีปกติ ในตนท่ีปลูกลึกเกินไปก็จํ าเปนตองเอาดินออกใหยอดปาลมอยูเหนือระดับผิว
ดนิ และอีก 6 เดือน ควรทํ าตรวจซ้ํ าอีกคร้ังเพื่อคัดเลือก ตนท่ีมีลักษณะผิดปกติท้ิง เชน ตนท่ีลักษณะทรง
สูงชะลูด หรือโตเร็วผิดปกติ ซ่ึงมักจะเปนตนตัวผู ซ่ึงจะพบประมาณ 2-3 เปอรเซ็นต จํ าเปนตองปลูกทด
แทนดวยตนกลาท่ีสํ ารองโดยเร็ว



การใสปุยปาลมนํ้ ามัน
ปริมาณธาตุ สูตรปุย อัตราการใช

ระยะเวลาใส อาหารแนะนํ า ท่ีแนะนํ า กก./ตน x  อายุป วิธีการใสปุย
(N-P2O5-K2O)
กรัม/ตน x อายุป

เตรียมหลุมปลูก 0-7.5-0 0-3-0 250 รองพ้ืนบริเวณหลุม
อายุ 1 ป ใสปุย 400-300-400 12-12-17 2,000 - 2,500 ปลูกแบงใสปุยผสม 3
5 คร้ัง 13-13-21 2,000 - 2,500 คร้ัง สลับดวยปุยเดี่ยว 2

รวมกับ คร้ัง
21-0-0 2,000 - 2,500
46-0-0 1,000-1,200

อายุ 2-4 ป แบง 420-420-630 13-13-21 3,000-5,000 ใสปุยในวงกลม รัศมี
ใส 3 คร้ัง   ตน 14-14-21 3,000-5,000 หางจากโคนตน 1.5-2
กลางและปลาย 15-15-21 3,000-5,000 เมตร หลังจากกํ าจัด
ฤดูฝน 12-12-17 3,000-5,000 วัชพืชโคนตน
อายุ 5 ป ข้ึนไป 1,120-720-1,600 14-9-21 8,000-9,000

14-9-20 8,000-9,000
แบงใส 3 คร้ัง 12-9-21 8,000-9,000
 ตนกลาง และ รวมกับ
ปลายฤดูฝน โบแรกซ 50-100

กรัม/ตน/ป


