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ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทราย หรือดินรวนสีน้ําตาล, น้ําตาลปนเทา ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียว มีสีน้ําตาลออน , สีเทาออน, สีเทาปนชมพูพบจุดประพวกสีน้ําตาล
ปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน  บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสในดินชั้นลาง เกิดจากพวกตะกอนลําน้ํา พบตามพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ บริเวณลานตะพัก
ลําน้ําระดับตํ่า น้ําแชขังลึก 30-50 ซม. นาน 2-4 เดือน เปนดินลึกมาก ดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว มีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา pH 4.5-5.5 ไดแกชุดดินหลมเกา รอยเอ็ด เรณู และสายบุรี สุไหงปาดี โคกเคียน วิสัย 
สงขลา บุณฑริก  ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา บางแหงใชปลูกพืชไรหรือไมยืนตน แตมีปญหาเร่ือง
การแชขังของน้ําในฤดูฝน  

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  เนื้อดินคอนขางเปนทราย ฤดูฝนขังน้ํานาน 2 - 4  เดือน ความอุดม
สมบูรณของดินต่ํา 

ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืช : โดยทั่วไปแลวกลุม 
ชุดดินท่ี 17 มีศักยภาพเหมาะสมท่ีจะใชในการทํานามากกวาการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักในชวงฤดูฝน แต
สามารถปลูกพืชไรหรือพืชผักท่ีมีอายุสั้นไดในชวงฤดูแลง ถามีแหลงน้ําธรรมชาติหรือน้ําชลประทานเขาถึง 

การจัดการกลุมชุดดินที ่17  
ปลูกขาวหรือทํานา ปญหาสภาพพ้ืนที่นาบางแหงมีความลาดเทเล็กนอย น้ําขังในกระทงนาไม

สมํ่าเสมอ ทําใหขาดน้ํา แกไขโดยปรับกระทงนาใหสม่ําเสมอถาเปนไปได นําวิธีการจัดรูปแปลงนามาปฏิบัติ 
ปญหาดินเปนกรดแกไขโดยใสปูนขาว หรือวัสดุปูนเกษตรอยางอื่น อัตรา 100 กก./ไร หรือตามคาความตองการปูน 
ปญหาดินคอนขางเปนทรายและมีโครงสรางคอนขางแนนทึบ แกไขโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดินดังนี ้ -ใสปุยคอก
หรือปุยหมักอัตรา 1-2ตัน/ไร -ไถกลบตอซังพืชลงดิน -ไถกลบพืชปุยสุดจากพืชตระกูลถั่ว -ปลูกพืชตระกูลถั่ว ไดแก 
กระถินยักษหรือถั่วมะแฮะบริเวณคันนาแลวทําการตัดใบหรือกิง่ออนสับกลบเปนปุยพืชสด พันธุขาวพันธุท่ีแนะนํา  

1. พันธุไวตอชวงแสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข.6  กข.8 กข.15 ขาวดอกมะล ิ105 ขาวปาก
หมอ 148 ขาวตาหมอ 17 ชุมแพ 60 น้ําสะกุย 19 เหนียวอุบล หางยี 17 ภาคใต กข.13 พัทลุง60 แกนจันทร นางพญา 
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132 พวงไร 2 เผือกน้ํา 43 เฉี้ยง ภาคตะวันออกและภาคกลาง กข.77 เการวง 88 ขาวตาแหง 17 ขาวปากหมอ 
ปทุมธาน ี60 

2. พันธุไมไวตอชวงแสง ปลูกไดทุกภาค กข.1 กข.2 กข.3 กข.4 กข.5 กข.7 กข.9 กข.10 กข.11 
กข.21 กข.23 กข.25 สุพรรณบุร ี60 พิษณุโลก 60-2 และพิษณุโลก 90 

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าหรือขาดธาตุอาหารพืชบางชนิด ขาวแกไขโดยการ
ใสปุยเคม ี

1. อัตราปุยสําหรับขาวพันธุไวตอชวงแสง คร้ังแรก ปุยยูเรียชวงตกกลา อัตรา 5-10 กก./ไร 
ครั้งท่ี 2 ปุย 16-16-8 อัตรา 25-35 กก./ไร ใสกอนปกดํา ครั้งที ่ 3 ปุยยูเรีย(46-0-0) อัตรา 10-15 กก./ไร เปนปุย
แตงหนา 

2. อัตราปุยสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง ครั้งแรก ใสปุยยูเรียรองพ้ืน ชวงตกกลา อัตรา 10-
15 กก./ไร คร้ังท่ี 2 ใสปุยสูตร 16-16-8 หรือสูตรอื่น ท่ีมีเนื้อปุยเทาเทียมกัน อัตรา 20-25 กก./ไร คร้ังท่ี 3 ใสปุยยูเรีย
(46-0-0) อัตรา 5-10 กก./ไร เปนปุยแตงหนา 

ปลูกพืชไร ปญหาดินมีการระบายน้ําเลวและน้ําแชขังในฤดูฝน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการ
ปลูกไมผล 

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เชน ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 1) ใสปุยสูตร 12-24-
12 อัตรา 25 กก./ไร โดยทําการแบงใส 2 ครั้ง ๆ ละเทา ๆ กัน ครั้งที่ 1 ใสรองกนหลุมกอนปลูก คร้ังท่ี 2 ใสเมื่อตน
ถั่วอายุ 25 วัน 2) ใสโบรอนในรูปของบอแรกซ 0.9 กก./ไร แกปญหาเมล็ดกลวง 3) ใสปุยโมลิบดีนัมในรูปโซเดียม
โมลิบเดทหรือแอมโมเนียมโมลิบเดท อัตรา 100-200 กก./ไร 

ขาวโพดหวาน ใสปุย 24-12-12 อัตรา 40-50 กก. หรือ 15-15-15 อัตรา 30-40 กก./
ไร รวมกับปุยยูเรีย 10-15 ตอไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน ดังนี้ ครั้งท่ี 1 ใสรองพ้ืนกนหลุมกอนปลูก ครั้งท่ี 2 ใส
เม่ืออาย ุ25 วัน 

ขาวโพดฝกออน ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 30-35 กก./ไร รวมกับปุยยูเรีย 25 
กก./ไร หรือปุย 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร โดยแบงใส 3 ครั้งดังนี ้คร้ังท่ี 1 ใสเม่ือตนอายุ 7-10 วัน คร้ังท่ี 2 ใสเมื่อตน
อายุ 25 วัน ครั้งท่ี 3 ใสเมื่อตนอาย ุ35 วัน 

ปอแกว ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40-50 กก..ไร โดยใสสองขางแถว เม่ืออายุ 
20-25วัน 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ปลูกโดยการปรับปรุงพ้ืนท่ีนาใหเปนสวนไมผล จัดระบบการ
ปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม ปญหาดินมีการระบายน้ําเลว แกไขโดยการยกรองปลูกดังนี้คือ 

1) วางแนวรองใหสันรองกวาง 6-8 เมตร และทองรองกวาง 1.0-1.5 เมตร ปาดหนาดิน
มาท่ีกลางสันรอง 

2) ขุดดินจากคูมากลบที่ขอบสันรองใหสูง 50 ซม. 
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3) ทําคันดินใหลอมรอบสวน เพ่ือปองกันน้ําทวม 
ปญหาดินเปนกรด แกไขโดยการใสปูนขาว อัตรา 100 กก./ไร ใสในชวงระหวาง

การเตรียมดินปลูกเริ่มแรก หรือใสในชวงเตรียมหลุมปลูกอัตรา 3-5 กก.ตอตน 
ปญหาดินคอนขางเปนทรายและมีโครงสรางคอนขางแนนทึบ แกไขโดยการเพ่ิม

อินทรียวัตถุใหแกดินดังนี้ 
1. ใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 20-50 กก./ตน ในชวงเตรียมหลุมปลูก 
2. ปลูกพืชคลุมดินซึ่งเปนพืชตระกูลถั่วบํารุงดิน ไดแก ถั่วลาย ถั่วเซอราโตร ถั่วฮา

มาตา และถั่วคุดช ูใชเมล็ดอัตรา 1.5 กก./ไร 
3. ใชวัสดุเศษพืชคลุมดิน ไดแก ฟางขาว หรือสลายตัวจะเพ่ิมอินทรียวัตถุใหแกดิน 

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เชน มะมวง ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ตน/ป แบง
ใส 4 ระยะกอนติดผล คือเดือน มีนาคม พฤษภาคม. สิงหาคม และ ตุลาคม โดยแบงใส 4 ครั้งละเทา ๆ กนั และระยะ
ใหผลผลิตแลวแบงใส 3 ครั้ง โดยเปนชวงหลังเก็บผลผลิต ชวงกอนออกดอก 2-3 เดือนและชวงหลังจากติดผล 

มะละกอ ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มีเนื้อธาตุอาหารทัดเทียมกันอัตรา 1 กก./
ตน/ป ใสในชวงหลังออกดอก 

มะพราว ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-5 กก./ตน/ป โดยแบงใส 2 คร้ัง ชวงตนและปลาย
ฝน ใสเพ่ิมตามอายุของมะพราวและใสปุยแมกนีเซียมซัลเฟต 200-500 กรัม/ตน/ป (หรือใสปุยเทาอาย ุเชน 2 ป ใส 2 
กก./ตน/ป) 

มะมวงหิมพานต ใสสูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 อัตรา 0.5-1 กก./ตน/ป ใสเพ่ิม 
ตามอายุของตน โดยแบงใส 4 คร้ัง ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และ ตุลาคม 


