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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 10   จํานวน 5663.54 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิเปรยีวจดัตนืทเีกดิจากตะกอนน ้าํทะเล ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดรุนแรงมาก การระบายน ้าํเลว ความอดุมสมบูรณต์่าํ 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน ้าํและตะกอนน ้าํทะเล แลว้พฒันาในสภาพน ้าํกร่อย
พบในบรเิวณทรีาบลุม่ทหีา่งจากทะเลไมม่ากนัก มนี ้าํแชข่งัในชว่งฤดฝูน เป็นดนิลกึทมีกีารระบายน ้าํเลวหรอืคอ่นขา้งเลว
หนา้ดนิอาจแตกระแหงเป็นร่องลกึในชว่งฤดแูลง้ เนอืดนิเป็นพวกดนิเหนยีว ดนิบนมสีดํีาหรอืสเีทาแก ่ ดนิลา่งมสีเีทา
มจีดุประสนี ้าํตาลปนเหลอืง สแีดง ปะปนตลอดชันดนิ และพบจดุปะสเีหลอืงฟางขา้วของสารจาโรไซตภ์ายในระดบัความลกึตนืกวา่
50 ซม. และเป็นกรดรุนแรงมากถงึเป็นกรดจดัมาก 

การใชป้ระโยชน์
ใชทํ้านา หากไมม่กีารใชปู้นเพอืแกไ้ขความเป็นกรดของดนิ ขา้วทปีลกูมักไมค่อ่ยไดผ้ลผลติ 

ปัญหา
ดนิเป็นกรดรุนแรงมากหรอืเป็นดนิเปรยีวจดัตนืภายในความลกึ 50 ซม.จากผวิดนิ
เกดิการตรงึของธาตอุาหารและมสีารทเีป็นพษิตอ่พชืทปีลกู มโีครงสรา้งดนิแน่นทบึ ดนิแหง้แขง็และแตกระแหง ทําใหไ้ถพรวนยาก
คณุภาพน ้าํเป็นกรดรุนแรงมาก ขาดแคลนแหลง่น ้าํจดื และน ้าํทว่มขงัในฤดฝูน ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถพรวนดนิในขณะทดีนิมคีวามชนืทเีหมาะสม ลดและควบคมุความเป็นกรดรุนแรงมากของดนิดว้ยวัสดปุูน 1,000-2,000
กโิลกรัม/ไร่ โดยหวา่นใหท้วัแปลงปลกู ไถกลบตอซงั ปลอ่ยไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด
(หวา่นเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ ยสด โสน อัฟรกินัหรอืโสนอนิเดยี 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบเมอือายุ 50-70 วัน ปลอ่ยไว ้ 1-2
สปัดาห)์ ร่วมกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีน์ ้าํหรอืปุ๋ ยเคมสีตูร 16-20-0 ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา 35-45 วัน
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืใชทํ้านาครังท ี 2

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตร หรอืถงึชันดนิเลนของตะกอนน ้าํทะเล
มคีนัดนิอัดแน่นลอ้มรอบ กอ่นยกร่อง ควรแยกหนา้ดนิมาทบับนดนิทขีดุมาจากร่องคนู ้าํ
หวา่นวัสดปุูนบนสนัร่องและร่องคนู ้าํ 1,000-2,000 กโิลกรัม/ไร่ ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-
35 กโิลกรัม/หลมุ ร่วมกบัวัสดปุูน 7 กโิลกรัม/หลมุ ในชว่งเจรญิเตบิโต กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ
ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํตามชนดิพชืทปีลกู เมอืดนิเกดิกรดเพมิขนึ หวา่นดว้ยวัสดปุูน
1,000-2,000 กโิลกรัม/ไร่ พฒันาแหลง่น ้าํและระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู เพอืใชล้า้งความเป็นกรดของดนิ
และควบคมุไมใ่หด้นิกรดเพมิขนึ

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 11   จํานวน 52.59 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิเปรยีวจดัลกึปานกลางทเีกดิจากตะกอนน ้าํทะเล ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมาก การระบายน ้าํเลว ความอดุมสมบูรณต์่าํ 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน ้าํและตะกอนน ้าํทะเล แลว้พฒันาในสภาพน ้าํกร่อย
พบในบรเิวณทรีาบลุม่ทหีา่งจากทะเลไมม่ากนัก โดยเฉพาะทรีาบลุม่ภาคกลาง มนี ้าํแชข่งัในชว่งฤดฝูน
เป็นดนิลกึทมีกีารระบายน ้าํเลวหรอืคอ่นขา้งเลว เนอืดนิเป็นพวกดนิเหนยีวหรอืดนิเหนยีวจดั
หนา้ดนิอาจแตกระแหงเป็นร่องลกึในฤดแูลง้ และมรีอยถูไถลในดนิ ดนิบนมสีดํีาหรอืสเีทาแก ่ ดนิลา่งมสีเีทา 
และมจีดุประสนี ้าํตาล สเีหลอืง หรอื สแีดง ปะปนอยู่เป็นจํานวนมากในชว่งดนิลา่งตอนบน
และพบจดุปะสเีหลอืงฟางขา้วของสารจาโรไซตภ์ายในระดบัความลกึ 50-100 ซม.
มปีฏกิริยิาดนิเป็นกรดรุนแรงมากถงึเป็นกรดจดัมาก 

การใชป้ระโยชน์
ใชทํ้านา   ถา้ดนิเหลา่นไีดร้ับการปรับปรุงบํารุงดนิ ใชปุ้๋ ย และปูนในอัตราทเีหมาะสม   และมกีารควบคมุน ้าํ
หรอืจดัระบบชลประทานทมีปีระสทิธภิาพ ขา้วทปีลกูจะไดผ้ลผลติดขีนึ 

ปัญหา
ดนิเป็นกรดจดัมากหรอืเป็นดนิเปรยีวจดัลกึปานกลางในชว่งความลกึ 50-100 ซม. จากผวิดนิ
เกดิการตรงึของธาตอุาหารและมสีารทเีป็นพษิตอ่พชืทปีลกู มโีครงสรา้งดนิแน่นทบึ ดนิแหง้แขง็และแตกระแหง ทําใหไ้ถพรวนยาก
คณุภาพน ้าํเป็นกรดจดัมาก ขาดแคลนแหลง่น ้าํจดื และน ้าํทว่มขงัในฤดฝูน ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถพรวนดนิในขณะทดีนิมคีวามชนืทเีหมาะสม ลดและควบคมุความเป็นกรดรุนแรงมากของดนิดว้ยวัสดปุูน 500-1,000
กโิลกรัม/ไร่ โดยหวา่นใหท้วัแปลงปลกู ไถกลบตอซงั ปลอ่ยไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด
(หวา่นเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ ยสด โสนอัฟรกินัหรอืโสนอนิเดยี 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบเมอือายุ 50-70 วัน ปลอ่ยไว ้ 1-2
สปัดาห)์ ร่วมกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีน์ ้าํหรอืปุ๋ ยเคมสีตูร 16-20-0 ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา 35-45 วัน
พฒันาแหลง่น ้าํและระบบการใหน้ ้าํไวใ้ชใ้นชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืใชทํ้านาครังท ี 2

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตร มคีนัดนิอัดแน่นลอ้มรอบ เพอืป้องกนัน ้าํทว่ม
กอ่นยกร่อง ควรแยกหนา้ดนิมาทบับนดนิทขีดุมาจากร่องคนู ้าํ หวา่นวัสดปุูน 500-1,000 กโิลกรัม/ไร่
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50
ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-35 กโิลกรัม/หลมุ ร่วมกบัวัสดปุูน 6 กโิลกรัม/หลมุ
ในชว่งเจรญิเตบิโต กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ
ตามชนดิพชืทปีลกู เมอืดนิเกดิกรดเพมิขนึ หวา่นดว้ยวัสดปุูน 500-1,000 กโิลกรัม/ไร่
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู เพอืใชล้า้งความเป็นกรดของดนิ และควบคมุไมใ่หด้นิกรดเพมิขนึ

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 17   จํานวน 1012.01 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิร่วนหยาบทเีกดิจากตะกอนลําน ้าํ มชีันแน่นทบึภายในความลกึ 100 ซม. จากผวิดนิ
ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากถงึเป็นดา่งเลก็นอ้ย การระบายน ้าํคอ่นขา้งเลว ความอดุมสมบูรณต์่าํ 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ หรอืจากการสลายตวัผุพงั แลว้ถูกเคลอืนยา้ยมาทบัถม
ของวัสดเุนอืหยาบ พบในบรเิวณทรีาบเรยีบหรอืคอ่นขา้งราบเรยีบ สว่นใหญ่มนี ้าํแชข่งัในชว่งฤดฝูน
เป็นดนิลกึทมีกีารระบายน ้าํคอ่นขา้งเลว เนอืดนิบนเป็นดนิร่วนปนทรายหรอืดนิทราย ดนิลา่งเป็นชันดนิแน่นทบึ
มเีนอืดนิเป็นดนิร่วนเหนยีวปนทรายหรอืดนิเหนยีว สนี ้าํตาลออ่นและสเีทา มจีดุประสเีหลอืงหรอืสนี ้าํตาลแดง
บางแหง่อาจมศีลิาแลงออ่นปะปนอยู่ดว้ย มปีฏกิริยิาเป็นกรดจดัมากถงึดา่งปานกลาง 

การใชป้ระโยชน์
มักปลอ่ยเป็นทรีกรา้งวา่งเปลา่หรอืเป็นป่าละเมาะเลก็ๆ บางพนืทใีชทํ้านา แตม่ักใหผ้ลผลติต่าํ 

ปัญหา
เนอืดนิคอ่นขา้งเป็นทรายทมีชีันดานภายในความลกึ 100 ซม. จากผวิดนิ ความอดุมสมบูรณต์่าํ ขาดแคลนน ้าํนาน
และน ้าํทว่มขงัในฤดฝูน ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถกลบตอซงั ปลอ่ยทงิไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด (หวา่นโสนอัฟรกินั หรอืโสนอนิเดยี 4-6 กโิลกรัม/ไร่
ไถกลบเมอือายุ 50-70 วัน ปลอ่ยไว ้ 1-2 สปัดาห)์ ร่วมกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีน์ ้าํหรอืปุ๋ ยเคมสีตูร 16-16-8
ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา 35-45 วัน พฒันาแหลง่น ้าํไวใ้ชใ้นชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืใชทํ้านาครังท ี 2 หรอืปลกูพชืไร่
พชืผักหรอืพชืตระกลูถัวหลงัเก็บเกยีวขา้ว ทําร่องแบบเตยี ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตรหรอืถงึชันดานแขง็ มคีนัดนิอันแน่นลอ้มรอบ
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50
ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-35 กโิลกรัม/หลมุ ในชว่งเจรญิเตบิโต
กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก

4/15



คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

แหลง่น้าํ   จํานวน 550.22 ไร่ 

ลกัษณะเดน่

สมบตัขิองดนิ

การใชป้ระโยชน์

ปัญหา

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก

5/15



คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 2   จํานวน 4040.34 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิเหนยีวลกึมาก ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมาก อาจพบจดุประสเีหลอืงฟางขา้วของสารประกอบกํามะถันลกึกวา่ 100 ซม.
จากผวิดนิ การระบายน ้าํเลว ความอดุมสมบูรณป์านกลาง 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน ้าํและตะกอนน ้าํทะเล แลว้พฒันาในสภาพน ้าํกร่อย
พบบรเิวณทรีาบชายฝังทะเลหรอืทรีาบลุม่ภาคกลาง ดนิมกีารระบายน ้าํเลว มเีนอืดนิเป็นพวกดนิเหนยีวหรอืดนิเหนยีวจดั
หนา้ดนิอาจแตกระแหงเป็นร่องลกึในฤดแูลง้ และมรีอยถูไถลในดนิ สดีนิเป็นสเีทาหรอืสเีทาแกต่ลอด มจีดุประสนี ้าํตาล สเีหลอืง
หรอืสแีดงปะปนตลอดชันดนิ อาจพบผลกึยปิซมับา้งเลก็นอ้ย
และพบชันดนิเหนยีวสเีทาทมีจีดุประสเีหลอืงของสารจาโรไซตใ์นระดบัความลกึประมาณ 100 ถงึ 150 ซม.
ทบัอยู่บนชันดนิเลนตะกอนน ้าํทะเลทมีสีเีทาปนเขยีว ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากถงึกรดปานกลาง 

การใชป้ระโยชน์
ใชทํ้านา บางแหง่ยกร่องปลกูไมย้นืตน้และไมผ้ลบางชนดิ นอกฤดทํูานาบางบรเิวณอาจใชป้ลกูพชืไร่ พวกพชืตระกลูถัวตา่งๆ
บางพนืทถีูกปลอ่ยทงิไวเ้ป็นทุง่หญา้ 

ปัญหา
ดนิเป็นกรดจดัมาก และมศีกัยภาพกอ่ใหเ้กดิความเป็นกรดของดนิเพมิขนึในดนิลา่ง
ทําใหเ้กดิการตรงึธาตอุาหารและปลดปลอ่ยสารทเีป็นพษิตอ่พชื โครงสรา้งแน่นทบึ ดนิแหง้แขง็และแตกระแหง ทําใหไ้ถพรวนยาก
คณุภาพน ้าํเป็นกรดจดัมาก ขาดแคลนแหลง่น ้าํจดื และน ้าํทว่มขงัในฤดฝูน ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถพรวนขณะทดีนิมคีวามชนืทเีหมาะสม ลดและควบคมุความเป็นกรดจดัมากของดนิดว้ยวัสดปุูน 500 กโิลกรัม/ไร่
หวา่นใหท้วัแปลงปลกู ไถกลบตอซงั ปลอ่ยไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด (หวา่นโสนอัฟรกินัหรอืโสนอนิเดยี
4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบเมอือายุ 50-70 วัน ปลอ่ยทงิไว ้ 1-2 สปัดาห)์ ร่วมกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีน์ ้าํหรอืปุ๋ ยเคมสีตูร
16-20-0 ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา 35-40 วัน พฒันาแหลง่น ้าํไวใ้ชใ้นชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืทํานาครังท ี 2
หรอืใชป้ลกูพชืไร่หรอืพชืผักหลงัเก็บเกยีวขา้ว ไถกลบตอซงัและทําร่องแบบเตยี ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3
ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตร มคีนัดนิอัดแน่นลอ้มรอบ กอ่นยกร่อง
ควรแยกหนา้ดนิมาทบับนดนิทขีดุมาจากร่องคนู ้าํ หวา่นวัสดปุูน 500 กโิลกรัม/ไร่ บนสนัร่องและร่องคนู ้าํ
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50
ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-35 กโิลกรัม/หลมุ ร่วมกบัวัสดปุูน 5 กโิลกรัม/หลมุ
ในชว่งเจรญิเตบิโต กอ่นเก็บผลผลติและหลงัเก็บเกยีวผลผลติ
ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู ไวใ้ชใ้นชว่งทพีชืขาดน ้าํ ลา้งและควบคมุไมใ่หด้นิเกดิกรดเพมิขนึ
เมอืดนิเป็นกรดเพมิขนึ หวา่นดว้ยวัสดปุูน 500 กโิลกรัม/ไร่

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก

6/15



คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 6   จํานวน 1462.30 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิเหนยีวลกึมากทเีกดิจากตะกอนลําน ้าํ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากถงึเป็นกรดจดั การระบายน ้าํเลวถงึคอ่นขา้งเลว
ความอดุมสมบูรณต์่าํ 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ พบในบรเิวณทรีาบตะกอนน ้าํพา
มสีภาพพนืทเีป็นทรีาบเรยีบหรอืคอ่นขา้งราบเรยีบ มนี ้าํแชข่งัในชว่งฤดฝูน เป็นดนิลกึทมีกีารระบายน ้าํเลวหรอืคอ่นขา้งเลว
เนอืดนิเป็นพวกดนิเหนยีว มเีนอืดนิบนเป็นดนิร่วนเหนยีวหรอืดนิเหนยีว สเีทาแก ่ ดนิลา่งเป็นดนิเหนยีวสนี ้าํตาลออ่น หรอืสเีทา
มจีดุประสนี ้าํตาล สเีหลอืง หรอืสแีดงตลอดชันดนิ บางแหง่มศีลิาแลงออ่นหรอืกอ้นสารเคมสีะสมพวกเหลก็แมงกานสีปะปนอยู่ดว้ย
ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากถงึกรดจดั 

การใชป้ระโยชน์
ใชทํ้านา ในชว่งฤดแูลง้ บรเิวณทมีแีหลง่น ้าํใชป้ลกูพชืไร่ พชืผัก หรอืยาสบู 

ปัญหา
ความอดุมสมบูรณต์่าํ บางพนืทดีนิเป็นกรดจดัมาก ขาดแคลนน ้าํ และน ้าํทว่มขงัในฤดฝูน ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถพรวนขณะทดีนิมคีวามชนืทเีหมาะสม ไถกลบตอซงั ปลอ่ยไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด
(หวา่นโสนอัฟรกินัหรอืโสนอนิเดยี 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบเมอือายุ 50-70 วัน ปลอ่ยทงิไว ้ 1-2 สปัดาห)์
ร่วมกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีน์ ้าํหรอืปุ๋ ยเคมสีตูร 16-20-0 ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา 35-40 วัน ในพนืททีเีป็นกรดจดัมาก
ใชว้ัสดปุูน 200-300 กโิลกรัม/ไร่ เพอืเพมิความเป็นประโยชนข์องธาตอุาหารในดนิ
พฒันาแหลง่น ้าํไวใ้ชใ้นชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืทํานาครังท ี 2 หรอืใชป้ลกูพชืไร่หรอืพชืผักหลงัเก็บเกยีวขา้ว
โดยทําร่องแบบเตยี ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลกูอยู่สงูจากระดบัน ้าํทเีคยทว่ม
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50
ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 15-25 กโิลกรัม/หลมุ ในชว่งเจรญิเตบิโต
กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํตามชนดิพชืทปีลกู
ในพนืททีดีนิเป็นกรดจดัมาก ใชว้ัสดปุูน 200-300 กโิลกรัม/ไร่ หรอื 0.5-1.0 กโิลกรัม/หลมุ
เพอืเพมิความเป็นประโยชนข์องธาตอุาหารในดนิ พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก

7/15



คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 34   จํานวน 18871.38 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิร่วนละเอยีดลกึถงึลกึมากทเีกดิจากตะกอนลําน ้าํหรอืวัตถุตน้กําเนดิดนิเนอืหยาบ ปฏกิริยิาดนิกลางหรอืเป็นดา่ง
การระบายน ้าํดถีงึดปีานกลาง ความอดุมสมบูรณต์่าํถงึปานกลาง 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ หรอืการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที
หรอืการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคลอืนยา้ยมาทบัถม ของวัสดเุนอืหยาบ พบบรเิวณพนืทดีอน
ทมีสีภาพพนืทเีป็นลกูคลนืลอนลาดจนถงึเนนิเขา เป็นดนิลกึ มกีารระบายน ้าํดถีงึดปีานกลาง
มเีนอืดนิเป็นพวกดนิร่วนละเอยีดทมีเีนอืดนิบนเป็นดนิร่วนปนทราย หรอืดนิร่วน
สว่นดนิลา่งเป็นดนิร่วนเหนยีวปนทรายหรอืดนิร่วนเหนยีว ดนิมสีนี ้าํตาล สเีหลอืงหรอืสแีดง และอาจพบจดุประสตีา่งๆ
ในชันดนิลา่ง ดนิมคีวามอดุมสมบูรณต์ามธรรมชาตคิอ่นขา้งต่าํถงึปานกลาง ดนิชันบนสว่นใหญ่จะมปีฏกิริยิาเป็นกรดจดัถงึเป็นกลาง
สว่นดนิลา่งจะมปีฏกิริยิาดนิเป็นกรดปานกลางถงึเป็นดา่งปานกลาง 

การใชป้ระโยชน์
ใชป้ลกูพชืไร่ตา่งๆ เชน่ ออ้ย ขา้วโพด ถัวสบัปะรด และไมผ้ลบางชนดิ 

ปัญหา
การมเีนอืดนิคอ่นขา้งเป็นทราย ซงึทําใหด้นิอุม้น ้าํไดน้อ้ย พชือาจขาดแคลนน ้าํไดใ้นชว่งฝนทงิเป็นระยะเวลานานๆ
สาํหรับบรเิวณทมีคีวามลาดชันสงู อาจมปัีญหาเรอืงการชะลา้งพงัทลายเกดิขนึ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-35 กโิลกรัม/หลมุ
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ มรีะบบอนุรักษ์ดนิและน ้าํ เชน่ ทําขนับันได คนัดนิ ปลกูพชืคลมุดนิ ปลกูพชืแซม
วัสดคุลมุดนิ ทําแนวรัวหรอืทําฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในชว่งเจรญิเตบิโต กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ
ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
เลอืกพนืทคีอ่นขา้งราบเรยีบ ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด (หวา่นเมลด็ถัวพรา้
8-10 กโิลกรัม/ไร่ เมลด็ถัวพุม่ 6-8 กโิลกรัม/ไร่หรอืปอเทอืง4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปลอ่ยไว ้ 1-2
สปัดาห)์ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ มวีัสดคุลมุดนิ ปลกูพชืหมนุเวยีน หรอืปลกูพชืสลบัเป็นแถบ
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 14   จํานวน 3890.06 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิเปรยีวจดัลกึปานกลางและมชีันดนิเลนทมีศีกัยภาพกอ่ใหเ้กดิเป็นดนิเปรยีวจดัหรอืดนิกรดกํามะถันภายในความลกึ 150 ซม.
จากผวิดนิ ดนิบนปฏกิริยิาเป็นกรดจดัมากและดนิลา่งมปีฏกิริยิาดนิเป็นกรดเลก็นอ้ยถงึเป็นดา่ง การระบายน ้าํเลว
ความอดุมสมบูรณต์่าํ 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน ้าํและตะกอนน ้าํทะเล แลว้พฒันาในสภาพน ้าํกร่อย
พบในบรเิวณทลีุม่ต่าํชายฝังทะเล หรอืบรเิวณพนืทพีรุ มนี ้าํแชข่งันานในรอบปี เป็นดนิลกึ มกีารระบายน ้าํเลว
มเีนอืดนิเป็นพวกดนิเหนยีวหรอืดนิร่วนละเอยีด ดนิบนมสีดํีาหรอืสเีทาปนดํา ซงึมปีรมิาณอนิทรยีวัตถุสงู ดนิลา่งมสีเีทา
มจีดุประสเีหลอืงและสนี ้าํตาลปะปนอยู่เลก็นอ้ย ดนิชว่งลา่งระหวา่งความลกึ 50-100 ซม.
มลีกัษณะเป็นดนิเลนสเีทาปนเขยีวทมีสีารประกอบกํามะถันมาก ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดรุนแรงมากถงึเป็นกรดจดัมาก 

การใชป้ระโยชน์
ปัจจบุันบรเิวณดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นป่าเสม็ด มวีัชพชืตา่งๆ เชน่ กก กระจดู และ หญา้ชันกาศ เป็นพชืพนืลา่ง
บางแหง่ใชทํ้านาแตผ่ลผลติต่าํ 

ปัญหา
ดนิเป็นกรดจดัมากหรอืเป็นดนิเปรยีวจดัลกึปานกลาง ดนิชันลา่งเป็นดนิเลนทมีศีกัยภาพกอ่ใหเ้กดิเป็นดนิกรดกํามะถัน
เกดิการตรงึของธาตอุาหารและมสีารทเีป็นพษิตอ่พชืทปีลกู คณุภาพน ้าํเป็นกรดจดัมาก ขาดแคลนแหลง่น ้าํจดื
และน ้าํทว่มขงัในฤดฝูน ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถพรวนดนิในขณะทดีนิมคีวามชนืทเีหมาะสม ลดและควบคมุความเป็นกรดรุนแรงมากของดนิดว้ยวัสดปุูน 500-1,000
กโิลกรัม/ไร่ โดยหวา่นใหท้วัแปลงปลกู ไถกลบตอซงั ปลอ่ยไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด
(หวา่นเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ ยสด โสนอัฟรกินัหรอืโสนอนิเดยี 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบเมอือายุ 50-70 วัน ปลอ่ยไว ้ 1-2
สปัดาห)์ ร่วมกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีน์ ้าํหรอืปุ๋ ยเคมสีตูร 16-20-0 ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา 35-45 วัน
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืใชทํ้านาครังท ี 2

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตรหรอืถงึชันดนิเลนของตะกอนน ้าํทะเล
มคีนัดนิอัดแน่นลอ้มรอบ กอ่นยกร่อง ควรแยกหนา้ดนิมาทบับนดนิทขีดุมาจากร่องคนู ้าํ
หวา่นวัสดปุูนบนสนัร่องและร่องคนู ้าํ 500-1,000 กโิลกรัม/ไร่ ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-
35 กโิลกรัม/หลมุ ร่วมกบัวัสดปุูน 6 กโิลกรัม/หลมุ ในชว่งเจรญิเตบิโต กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ
ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํตามชนดิพชืทปีลกู เมอืดนิเกดิกรดเพมิขนึ หวา่นดว้ยวัสดปุูน 500-
1,000 กโิลกรัม/ไร่ พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู เพอืใชล้า้งและควบคมุไมใ่หด้นิกรดเพมิขนึ

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 32   จํานวน 1991.68 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิร่วนละเอยีดลกึถงึลกึมากทเีกดิจากตะกอนลําน ้าํหรอืวัตถุตน้กําเนดิดนิเนอืหยาบ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดั
การระบายน ้าํดถีงึดปีานกลาง ความอดุมสมบูรณต์่าํ 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทพีบในเขตฝนตกชกุ เชน่ ภาคใต ้ ภาคตะวันออก เกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ
หรอืจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท ี หรอืจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคลอืนยา้ยมาทบัถม ของวัสดเุนอืหยาบทมีาจากพวกหนิอัคนี
หรอืหนิตะกอน พบบรเิวณพนืทดีอน ทมีสีภาพพนืทคีอ่นขา้งราบเรยีบถงึเป็นเนนิเขา เป็นดนิลกึมาก
มกีารระบายน ้าํดถีงึดปีานกลาง มเีนอืดนิเป็นพวกดนิร่วนละเอยีดทมีเีนอืดนิบนเป็นดนิร่วนปนทราย
สว่นดนิลา่งเป็นดนิร่วนเหนยีวปนทราย สดีนิเป็นสนี ้าํตาล สเีหลอืงหรอืสแีดง ดนิมคีวามอดุมสมบูรณต์ามธรรมชาตติ่าํ
ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากถงึกรดจดั 

การใชป้ระโยชน์
ใชป้ลกูยางพารา มะพรา้ว ไมผ้ล และพชืไร่บางชนดิ บางแหง่ยังคงสภาพป่าธรรมชาต ิ ป่าละเมาะและไมพุ้ม่ 

ปัญหา
เนอืดนิคอ่นขา้งเป็นทรายและดนิมคีวามอดุมสมบูรณต์่าํ
ในบรเิวณทมีคีวามลาดชันสงูจะมปัีญหาเกยีวกบัชะลา้งพงัทะลายของหนา้ดนิ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-35 กโิลกรัม/หลมุ
มรีะบบอนุรักษ์ดนิและน ้าํ เชน่ ปลกูพชืคลมุดนิ มวีัสดคุลมุดนิ ขนับันได คนัดนิ
ทําแนวรัวหญา้แฝกหรอืทําฐานเฉพาะตน้ ในชว่งเจรญิเตบิโต กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ
ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
เลอืกพนืทคีอ่นขา้งราบเรยีบ จดัระบบการปลกูพชืหมนุเวยีนตลอดทงัปี ใหม้กีารปลกูพชืบํารุงดนิร่วมอยู่ดว้ย
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด (หวา่นเมลด็ถัวพรา้ 8-10 กโิลกรัม/ไร่
เมลด็ถัวพุม่ 6-8 กโิลกรัม/ไร่ หรอืปอเทอืง 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปลอ่ยไว ้ 1-2 สปัดาห)์
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ไถพรวนและปลกูพชืตามแนวระดบั มวีัสดคุลมุดนิ ปลกูพชืหมนุเวยีน
ปลกูพชืสลบัเป็นแถบ ทําแนวรัวหญา้แฝก พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 50   จํานวน 230.58 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิร่วนลกึปานกลางถงึเศษหนิ กอ้นหนิหรอืชันหนิพนื ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมาก การระบายน ้าํด ี ความอดุมสมบูรณต์่าํ 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทพีบในเขตฝนตกชกุ เชน่ ภาคใต ้ ภาคตะวันออก เกดิจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที
หรอืจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคลอืนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไมไ่กลนัก ของวัสดเุนอืหยาบทมีาจากพวกหนิตะกอน
หรอืจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ พบบรเิวณพนืทดีอน มสีภาพพนืทเีป็นลกูคลนืลอนลาดจนถงึเนนิเขา
เป็นดนิลกึปานกลาง มกีารระบายน ้าํด ี เนอืดนิชว่ง 50 ซม. ตอนบนเป็นดนิร่วนปนทรายหรอืดนิร่วนเหนยีวปนทราย
ในระดบัความลกึ ประมาณ 50-100 ซม. จะพบชันดนิปนเศษหนิหรอืลกูรังปรมิาณมาก สดีนิเป็นสนี ้าํตาล สเีหลอืงหรอืสแีดง
ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากถงึกรดจดั 

การใชป้ระโยชน์
สว่นใหญ่ใชป้ลกูยางพารา ไมผ้ล สบัปะรด กลว้ยและแตงโม 

ปัญหา
เนอืดนิคอ่นขา้งเป็นทราย มคีวามอดุมสมบูรณต์่าํ อาจขาดแคลนน ้าํในระยะทฝีนทงิชว่งนาน ในบรเิวณทมีคีวามลาดชันสงู
จะมปัีญหาเรอืงการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-35 กโิลกรัม/หลมุ
มรีะบบอนุรักษ์ดนิและน ้าํ เชน่ ปลกูพชืคลมุดนิ มวีัสดคุลมุดนิ ปลกูพชืแซม ขนับันได คนัดนิ
ทําแนวรัวหญา้แฝกหรอืทําฐานเฉพาะตน้ ในชว่งเจรญิเตบิโต กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ
ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
เลอืกพนืทคีอ่นขา้งราบเรยีบ จดัระบบการปลกูพชืหมนุเวยีนตลอดทงัปี ใหม้กีารปลกูพชืบํารุงดนิร่วมอยู่ดว้ย
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด (หวา่นเมลด็ถัวพรา้ 8-10 กโิลกรัม/ไร่
เมลด็ถัวพุม่ 6-8 กโิลกรัม/ไร่ หรอืปอเทอืง 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปลอ่ยไว ้ 1-2 สปัดาห)์
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ไถพรวนและปลกูพชืตามแนวระดบั มวีัสดคุลมุดนิ ปลกูพชืหมนุเวยีน
ปลกูพชืสลบัเป็นแถบ ทําแนวรัวหญา้แฝก พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 57   จํานวน 12733.32 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิทมีวีัสดอุนิทรยีห์นา 40-100 ซม. จากผวิดนิ ทบัอยู่บนตะกอนน ้าํทะเล ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมาก การระบายน ้าํเลวมาก
ความอดุมสมบูรณต์่าํมนี ้าํทว่มขงันานเกอืบตลอดปี 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทพีบบรเิวณพนืทลีุม่ต่าํหรอืพนืทพีรุ มนี ้าํแชข่งัอยู่เป็นเวลานานหรอืตลอดปี การระบายน ้าํเลวมาก
มเีนอืดนิเป็นพวกดนิอนิทรยีท์สีลายตวัปานกลางหนา 40-100 ซม. บางแหง่เป็นชันอนิทรยีวัตถุสลบักบัพวกดนิอนนิทรยี์
สดีนิเป็นสดํีาหรอืสนี ้าํตาลในชันดนิอนิทรยี ์ สว่นดนิอนนิทรยีท์เีกดิเป็นชันสลบัอยู่ มสีเีป็นสเีทา
ใตช้ันดนิอนิทรยีล์งไปเป็นดนิเลนตะกอนน ้าํทะเล ทมีักพบระหวา่งความลกึ 50-100 ซม. มสีเีทาหรอืสเีทาปนเขยีว
และมสีารประกอบกํามะถัน (ไพไรต)์ อยู่มาก มคีวามอดุมสมบูรณต์ามธรรมชาตติ่าํปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมาก 

การใชป้ระโยชน์
ตามสภาพธรรมชาตพินืทเีหลา่นจีะปกคลมุไปดว้ยป่าพรุ แตไ่ดม้กีารหกัรา้งถางพงเพอืนํามาใชป้ลกูขา้ว แตไ่มค่อ่ยไดผ้ล
เนอืงจากมปัีญหามากในเรอืงคณุภาพของดนิ ดงันันในปัจจบุันจงึปลอ่ยทงิใหร้กรา้งวา่งเปลา่ มหีญา้ เสม็ด และไมพุ้ม่เลก็ๆ
ขนึอยู่ทวัไป 

ปัญหา
เป็นดนิอนิทรยี ์ เนอืดนิเป็นเศษชนิสว่นของพชืสะสมหนาปานกลางและเป็นกรดจดัมาก มนี ้าํทว่มขงัเกอืบตลอดทงัปีเมอืแหง้จะยุบตวั
พชืลม้งา่ย ตดิไฟงา่ยและดบัยาก และปฏกิริยิาดนิจะเป็นกรดรุนแรงมาก ทําใหข้าดธาตอุาหารพชือย่างรุนแรง นอกจากนี
ยังเป็นพนืททีมีนี ้าํแชข่งัอยู่ตลอดเวลา 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
เลอืกพนัธุข์า้วททีนความเป็นกรดมาปลกู หวา่นหนิปูนฝุ่ น 1.5-2.0 ตนั/ไร่ ใหท้วัแปลงปลกู
เตรยีมแปลงปลกูโดยใชเ้ครอืงจกัรกลขนาดเบาหรอืแรงคน กอ่นปลกูและหลงัปลกู 30-45 วัน ใชปุ้๋ ยเคมสีตูร 16-16-8
มรีะบบการระบายน ้าํและการใหน้ ้าํแยกสว่นกนั

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
มแีนวป้องกนัน ้าํทว่ม ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-0.75 เมตร มคีนัดนิอัดแน่นลอ้มรอบ
หวา่นหนิปูนฝุ่ น 2.5-3.0 ตนั/ไร่ ใหท้วับนสนัร่อง และในร่องคนู ้าํ มกีารควบคมุระดบัน ้าํใตด้นิใหค้งที
หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50 ซม. พรอ้มปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยร็อคฟอสเฟต 250 กรัม/หลมุ
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมตีามชนดิพชืทปีลกู และใชห้นิปูนฝุ่ น 2.5-3.0 ตนั/ไร่ เมอืดนิเป็นกรดเพมิขนึ มกีารพนูโคนสม่าํเสมอ
เมอืรากลอย

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 58   จํานวน 45074.32 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิทมีวีัสดอุนิทรยีห์นามากกวา่ 100 ซม. จากผวิดนิ มปีฏกิริยิาดนิเป็นกรดและมกีารระบายน ้าํเลวมาก ความอดุมสมบูรณต์่าํ
มนี ้าํทว่มขงันานเกอืบตลอดปี 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุม่ชดุดนิท ี 57 คอื พบบรเิวณพนืทลีุม่ต่าํหรอืพนืทพีรุ
มนี ้าํแชข่งัอยู่เป็นเวลานานหรอืตลอดปี เป็นดนิลกึ การระบายน ้าํเลวมาก มเีนอืดนิเป็นพวกดนิอนิทรยีท์มีเีนอืหยาบ
ทมีคีวามหนามากกวา่ 100 ซม. มักมเีศษพชืขนาดเลก็และขนาดใหญ่ปะปนอยู่ทวัไป 

การใชป้ระโยชน์
สว่นใหญ่ยังคงสภาพป่าพรุ บรเิวณขอบๆ พรุบางแหง่ ใชป้ลกูพชืลม้ลกุและพชืผักสวนครัว แตไ่มค่อ่ยไดผ้ล
เมอืป่าพรุถูกทําลายไปจะมพีชืตา่งๆ เชน่ กระจดู เฟิรน์ และเสม็ดขนึแทนท ี

ปัญหา
เป็นดนิอนิทรยีท์มีคีณุภาพต่าํเป็นกรดรุนแรงมาก ขาดธาตอุาหารพชืตา่งๆ อย่างรุนแรง
และยากตอ่การใชเ้ครอืงมอืทางการเกษตรเนอืงจากเป็นทลีุม่ต่าํและดนิยุบตวั หากมกีารระยายน ้าํออกเมอืดนิแหง้จะตดิไฟไดง้า่ย 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
เลอืกพนัธุข์า้วททีนความเป็นกรดมาปลกู หวา่นหนิปูนฝุ่ น 1.5-2.0 ตนั/ไร่ ใหท้วัแปลงปลกู
เตรยีมแปลงปลกูโดยใชเ้ครอืงจกัรกลขนาดเบาหรอืแรงคน กอ่นปลกูและหลงัปลกู 30-45 วัน ใชปุ้๋ ยเคมสีตูร 16-16-8
มรีะบบการระบายน ้าํและการใหน้ ้าํแยกสว่นกนั

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
มแีนวป้องกนัน ้าํทว่ม ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-0.75 เมตร มคีนัดนิอัดแน่นลอ้มรอบ
เพอืป้องกนัน ้าํทว่ม หวา่นหนิปูนฝุ่ น 2.5-3.0 ตนั/ไร่ ใหท้วับนสนัร่อง และในร่องคนู ้าํ มกีารควบคมุระดบัน ้าํใตด้นิใหค้งที
หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50 ซม. พรอ้มปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยร็อคฟอสเฟต 250 กรัม/หลมุ
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมตีามชนดิพชืทปีลกู และใชห้นิปูนฝุ่ น 2.5-3.0 ตนั/ไร่ เมอืดนิเป็นกรดเพมิขนึ มกีารพนูโคนสม่าํเสมอ
เมอืรากลอย

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

กลุม่ชุดดนิท ี 62   จํานวน 1754.91 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
พนืทลีาดชันเชงิซอ้นทมีคีวามลาดชันมากกวา่ 35 เปอรเ์ซ็นต ์ พนืทบีรเิวณนยีังไมม่กีารศกึษา สาํรวจและจําแนกดนิ
เนอืงจากสภาพพนืทมีคีวามลาดชันสงู ซงึถอืวา่ยากตอ่การจดัการดแูลรักษาสาํหรับการเกษตร 

สมบตัขิองดนิ
กลุม่ดนินปีระกอบดว้ยพนืทภีเูขาและเทอืกเขาซงึมคีวามลาดชันมากกวา่รอ้ยละ 35 ลกัษณะและสมบัตขิองดนิทพีบไมแ่น่นอน
มทีงัดนิลกึและดนิตนื
ลกัษณะของเนอืดนิและความอดุมสมบูรณต์ามธรรมชาตแิตกตา่งกนัไปแลว้แตช่นดิของหนิตน้กําเนดิในบรเิวณนัน มักมเีศษหนิ
กอ้นหนิหรอืพนืโผลก่ระจดักระจายทวัไป สว่นใหญ่ยังปกคลมุดว้ยป่าไมป้ระเภทตา่งๆ เชน่ ป่าเบญจพรรณ
ป่าเตง็รังหรอืป่าดงดบิชนื หลายแหง่มกีารทําไร่เลอืนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดนิและน ้าํ
ซงึเป็นผลทําใหเ้กดิการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิ จนบางแหง่เหลอืแตห่นิโผล ่

การใชป้ระโยชน์
กลุม่ดนินไีมค่วรนํามาใชป้ระโยชนท์างการเกษตร เนอืงจากมปัีญหาหลายประการทมีผีลกระทบตอ่ระบบนเิวศน์
ควรสงวนไวเ้ป็นป่าตามธรรมชาตเิพอืรักษาแหลง่ตน้น ้าํลําธาร 

ปัญหา
มคีวามลาดชันสงูมาก ในพนืททํีาการเกษตรจะเกดิการชะลา้งพงัทลายสญูเสยีหนา้ดนิอย่างรุนแรง
ขาดแคลนน ้าํและบางพนืทอีาจพบชันหนิพนืหรอืเศษหนิกระจดักระจายอยู่บรเิวณหนา้ดนิ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ ตําบล สไุหงปาด ี อําเภอ อ. สไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส

พนืทชีุมชน   จํานวน 3806.07 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
พนืทชีมุชน 

สมบตัขิองดนิ

การใชป้ระโยชน์

ปัญหา

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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