
กลุมชุดดินที่ 57
ลักษณะโดยทั่วไป : หนวยทีด่นินีเ้ปนกลุมชุดดินที่มีเนื้อดินเปนพวกดินอินทรีย ปกติเปน

อินทรียวตัถุหนามากกวา 40 ซม. แตจะหนาไมเกิน 100 ซม. บางแหงเปนชั้นอินทรียวตัถุสลับกับพวก
ดนิอนิทรยี สีดินเปนสีดํ าหรือสีนํ้ าตาลในชั้นดินอินทรีย สวนดินอินทรียที่เกิดเปนชั้นสลับอยูมีสีเปนสี
เทา ใตลงไปจะเปนดินเลนตะกอนนํ้ าทะเลซึ่งมักพบอยูในระดับความลึกนอยกวา 100 ซม. มีสีเทาหรือสี
เทาปนเขียว และมีสารประกอบกํ ามะถัน (ไพไรต) อยูมาก พบบริเวณพื้นที่ลุมตํ่ าหรือพื้นที่พรุ มีนํ้ าแชขัง
อยูเปนเวลานานหรือตลอดป เปนดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ า
มาก ปฏิกริิยาดินเปนกรดจัดมาก  มีคาความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.5 ตามสภาพธรรมชาติพื้นที่เหลา
นีจ้ะปกคลมุไปดวยปาพรุ แตไดมีการหักรางถางพงเพื่อนํ ามาใชปลูกขาวแตไมคอยไดผล เนื่องจากมี
ปญหามากมายในเรื่องคุณภาพของดิน  ดังนั้นในปจจุบันจึงปลอยใหรกรางวางเปลามีหญาเสม็ด และไม
พุมเลก็ ๆ ขึ้นอยูทั่วไป ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินกาบแดง

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชทั่วไป แตหากมี
ความจ ําเปนตองนํ ามาใชทํ าการเกษตร จํ าเปนตองมีการศึกษาสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน สภาพพื้นที่
แหลงนํ้ าชลประทาน แหลงวัสดุปรับปรุงดินและวิธีการจัดการที่เหมาะสม

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 57
ปลูกขาว หรือทํ านา ปญหาความเปนกรดของดินโดยทั่ว ๆ ไปใชหินปูนบดในอัตรา 1.6

ตนั/ไร หรือใชปูนขาวในอัตรา 800 กก./ไร ถาดินมีคาความเปนกรดเปนดางตํ่ ากวา 4.0 การเตรียมแปลง
เนือ่งจากกลุมชุดดินนี้เปนดินอินทรีย และดินชั้นลางถัดไปเปนดินเลนของตะกอนนํ้ าทะเล จึงทํ าใหดินมี
ความสามารถในการรองรับนํ้ าหนักไดนอย การเตรียมแปลงจึงควรเลือกใชเครื่องจักรกลขนาดเบา เชน
รถไถเดนิตาม หรือใชแรงงานคนขุดดวยจอบ พรอมกํ าจัดวัชพืช การปกดํ า ใชตนกลาขาวที่มีอายุ
ประมาณ 25-30 วัน มาปกดํ าและกอนปกดํ า 1 วัน หวานปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 15-20 กก./ไร หวาน
รองพืน้ และปกดํ า 3-5 ตน/กอ โดยมีระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร และหลังจากปกดํ า 30-40 วัน ใชปุย
เคมสูีตร 16-16-8 อัตรา 15-20 กก./ไร พันธุขาวที่ปลูกควรเปนพันธุขาวพื้นเมือง หรือพันธุขาวที่ทนตอ
ความเปนกรดของดิน เชน ขาวพันธุลูกแดง ขาวขาวตายก ไขมด ชอมุก อัลฮัมดูลิลละห ดอนทราย ลูก
เหลือง ขาวแดง หมออรุณ กข.13 กข.19 กข.21 และกข.27 เปนตน

ปลูกพืชไร พชืไรทีป่ลูกในพื้นที่กลุมชุดดินนี้ไดแก ถ่ัวเหลือง และถ่ัวเขียว เปนตน โดย
มกีารจดัการดังนี้ การเตรียมแปลง ทํ าไดโดยการยกรองแปลงปลูกใหสูงกวาพื้นที่ดินเดิม 10-20
เซนตเิมตร หรือยกรองสูงและปลูกพืชไรบนสันรอง สวนในรองยังสามารถปลูกขาวได บริเวณสันรอง
หวานดวยปูนขาว อัตรา 1,600 กก./ไร หรือหินปูนบดอัตรา 2.5-3.0 ตัน/ไร แลวไถเพื่อคลุกเคลากับดิน
ช้ันบน การปลูก หยอดเมล็ดถ่ัวที่คลุกเชื้อไรโซเบียมแลวหลุมละ 5 เม็ด โดยมีระยะปลูก 20x50



เซนตเิมตร เมื่อถ่ัวงอกแลวมีอายุประมาณ 7-10 วัน ถอนใหเหลือหลุมละ 3 ตน การใสปุย เมื่อถ่ัวมีอายุ
ประมาณ 15 วัน หวานดวยปุยเคมีสูตร 15-15-15    30 กก./ไร รอบ ๆ โคนตนถ่ัว

ปลูกไมยืนตน ไมยนืตนทีแ่นะนํ าใหปลูกไดแก ปาลมนํ้ ามัน โดยมีการจัดการดังนี้ การ
เตรยีมแปลง ทํ าการยกรองโดยใหมีสันรองกวางประมาณ 8 เมตร และมีรองระบายนํ้ ากวาง 1.50 เมตร
และลึกประมาณ 70 เซนติเมตร การปลูก ขุดหลุมปลูกขนาด 75 x 75 x 75 เซนติเมตร และใชปุยหมัก
อัตรา 25 กก./ไร ผสมกับปุยหินฟอสเฟตอัตรา 250 กรัม/หลุม กับดินบน แลวนํ ากลับลงไปใหอยูตํ่ ากวา
ปากหลมุประมาณ 10-15 เซนติเมตร ทั้งนี้เนื่องจากชั้นวัสดุดินอินทรียมีการยุบตัว การใสปุยปาลมนํ้ ามัน
จะใสเพิ่มตามอายุของปาลมนํ้ ามัน (ดูในตาราง)

ระยะเวลาใส สตูรปุยท่ีแนะนํ า อัตราการใช วิธีการใส
กรัม/ตน

เตรียมหลุมปลูก 0-3-0 250 รองพื้นบริเวณหลุม
อายุ 1ป ใสปุย 5 คร้ัง 12-12-17 2,000-2,500 ปลูกแบงใสปุยผสม 3

13-13-21 2,000-2,500 คร้ัง สลับดวยปุยเดี่ยว
รวมกับ 2 คร้ัง
21-0-0 2,000-2,500
46-0-0 1,000-1,200

อายุ 2-4 ป แบงใส 3 13-13-21 3,000-5,000 ใสปุยในวงกลมรัศมี
คร้ัง ตน กลางและ 14-14-21 3,000-5,000 หางจากโคนตน 1.5-
ปลายฤดูฝน 15-15-21 3,000-5,000 2.0 เมตร หลังจาก

12-12-17 3,000-6,500 ก ําจัดวัชพืชรอบโคนตน
อายุ 5 ปขึ้นไป แบง 14-9-21 8,000-9,000
ใส 3 คร้ัง ตน กลาง 14-9-21 8,000-9,000
และปลายฤดูฝน 12-9-21 8,000-9,000

รวมกับโบแรกซ 50-100
กรัม/ตน/ป
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