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            หน้าตัดดิน                         บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นดินเหนียวจดั หนำ้ดินแตกระแหงเป็นร่องเล็กในฤดูร้อน สีดินส่วนมำก
เป็นสีด ำ หรือสีเทำแก่ ตลอดชั้นดินอำจมีจุดประสีน ้ำตำลหรือสีเหลืองปะปนอยู่้ ำ้งในดินชั้น้น  ส่วนดินชั้นล่ำง
มกัจะมีกอ้นปูนปะปน เกิดจำกตน้ก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน ้ำ้ริเวณเทือกเขำหินปูน หรือหินภูเขำไฟ สภำพพื้นท่ี
พ้ตำมท่ีรำ้ลุ่มตั้งแต่ท่ีรำ้น ้ำท่วมถึงตะพกัล ำน ้ำระดั้ ต ่ำ มีน ้ำแช่ขงัในฤดูฝนลึก 30 - 40 ซม.นำน 3-4 เดือน ดิน
ลึก มีควำมอุดมสมู้รณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำงถึงสูง pH 6.5-8.0 ไดแ้ก่ ชุดดินช่องแค ท่ำเรือ  โคกกระเทียม  ้ำ้น
หม่ี  ลพุ้รี-ท ำนำุ้รีรัมย-์ท ำนำ  ้ำงเลน  ้ำ้นโพด และวฒันำ   

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินเหนียวจดั กำรไถพรวนล ำ้ำก ดินแหง้จะแตกระแหงเป็นร่องลึก 
ท ำใหน้ ้ำซึมหำยไดง่้ำยเม่ือฝนทิ้งช่วงนำนกวำ่ปกติ ในช่วงฤดูฝนมีน ้ำแช่ขงั 

ความเหมาะสมส าหรับปลูกพืช : พื้นท่ีมีศกัยภำพเหมำะสมท ำนำ ในฤดูฝนมีน ้ ำขัง 3-4 เดือน แต่
สำมำรถปลูกพืชไร่ เช่น ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ถัว่เขียว และผกัต่ำง ๆ ก่อนและหลงักำรปลูกขำ้ว ถำ้มีน ้ ำชลประทำน 
หรือแหล่งน ้ำธรรมชำติ 
การจัดการกลุ่มชุดดิน 1 

ปลูกข้าวหรือท านา เพิ่มควำมอุดมสมู้รณ์ให้กั้ ดิน โดยกำรไถกล้ตอซัง หลงักำรเก็้เก่ียว
ขำ้ว กำรปลูกพืชตระกลูถัว่ในช่วงหลงักำรเก็้เก่ียวขำ้วแลว้หมุนเวยีนกั้ พืชไร่อยำ่งอ่ืน หรือกำรปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น 
ปอเทือง โสน โสนอฟัริกนั ถัว่ต่ำง ๆ อตัรำไร่ละ 5 กก./ไร่ หวำ่นทัว่แปลงแลว้ไถกล้ตน้ลงดินก่อนปลูกขำ้ว 2-3 
เดือน กำรใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมู้รณ์ กรณีใช้ปุ๋ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอกให้ใช้อตัรำ 2-3 ตนั/ไร่ ถำ้
เป็นปุ๋ยเคมีส ำหรั้พนัธ์ุขำ้วไวแสง เช่น ขำวปำกหมอ้ 148 ขำวตำแหง้ 17 ปทุมธำนี 60 ให้ใชปุ๋้ยคร้ังท่ี 1 สูตร 16-20-
0 หรือสูตร 18-22-0 อตัรำ 25-30 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยยูเรีย 5-10 กก./ไร่ หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 10-20 
กก./ไร่ ถำ้เป็นพนัธ์ุขำ้วไม่ไวแสง เช่น กข. 1-5 กข.7 กข.9 สุพรรณุ้รี 60 ให้ใช้ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 สูตร 16-20-0 หรือสูตร 
18-22-0 อตัรำ 25-35 กก./ไร่ คร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยยเูรีย 10-15 กก./ไร่ หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต 20-30 กก./ไร่ 
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ปลูกพชืไร่ กรณีปลูกหลงัเก็้เก่ียวขำ้ว หรือปลูกฤดูแลง้ พืชไร่ท่ีจะปลูกควรมีอำยไุม่เกิน 120 
วนั ใหย้กร่องสูง 20-30 ซม. และมีร่องระ้ำยน ้ำรอ้แปลง หรือภำยในแปลงนำห่ำงกนั 15-20 เมตร ควรมีควำมกวำ้ง 
40-50 ซม. ลึก 20-30 ซม. ท ำใหดิ้นร่วนซุยดว้ยปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก อตัรำ 1-2 ตนั/ไร่ ไถคลุก-เคลำ้กั้ ดิน
และตำกดินใหแ้หง้ 20-30 วนั ก่อนท่ีจะยอ่ยดิน กรณีเปล่ียนสภำพพื้นท่ีจำกนำขำ้วเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่แ้้ถำวร 
ตอ้งสร้ำงคนัดินรอ้พื้นท่ีปลูกเพื่อป้องกนัน ้ำท่วมในฤดูฝน ภำยในพื้นท่ียกร่องปลูกแ้้ถำวร โดยใหส้ันร่องกวำ้ง 
6-8 เมตร คูระ้ำยน ้ำกวำ้งประมำณ 1.5 เมตร ลึกประมำณ 1 เมตร ้นสันร่องใหญ่อำจแ้่งซอยเป็นสันร่องยอ่ย โดย
ยกแปลงใหสู้งข้ึนประมำณ 10-20 ซม. และกวำ้ง 1.5 - 2.0 เมตร เพื่อช่วยระ้ำยน ้ำ้นสันร่องและเพื่อสะดวกในกำร
เขำ้ไปดูแลก ำจดัวชัพืช ใส่ปุ๋ย 

การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ใช้สูตร 0-46-0 หรือ สูตร0-40-0 อตัรำ 15-20 
กก./ไร่ หรือสูตร 0-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ โดยโรยปุ๋ยกน้ร่องหรือหวำ่นปุ๋ยท่ีแปลงพรวนดินกล้ปุ๋ยก่อนปลูก  

อ้อย ใชสู้ตร 16-8-8 อตัรำ 70-90 กก./ไร่ หรือสูตร 20-10-10 อตัรำ 50 กก./ไร่ ส ำหรั้
ออ้ยปลูกใส่คร้ังเดียวพรวนกล้ เม่ือออ้ยอำย ุ60-90 วนั ส่วนอ้อยตอ ใชสู้ตร 10-5-5 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ ใส่คร้ังเดียว
โรยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกล้ ส ำหรั้ปุ๋ยท่ีใส่เพื่อแต่งตอ ใชสู้ตร 15-10-10 อตัรำ 100 กก./ไร่ แ้่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรก
ใส่หลงัแต่งกอ และคร้ังท่ีสองใส่หลงัคร้ังแรก 40-60 วนั  

ฝ้าย ใชสู้ตร 21-0-0 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 15-20 กก./ไร่ ใส่หรือ
ปลูก 20-25 วนั โดยโรยขำ้งแถวแลว้พรวนดิน 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น จดัท ำคนัดินรอ้พื้นท่ี ยกร่องตำมควำมยำวพื้นท่ี ขนำดกวำ้ง 6เมตร 
สูง 80-100 ซม. ทอ้งร่องระหวำ่งร่องปลูกกวำ้ง 1.5-2.0 เมตร ลึก 1 เมตร ร่องน ้ำระหวำ่งสันร่องท่ีปลูกพืชควร
ต่อเน่ืองกั้ ร่องรอ้สวนท่ีอยูติ่ดกั้ คนัดิน ป้องกนัน ้ำท่วม เตรียมหลุมปลูกขนำดกวำ้งxยำวxลึก ประมำณ 50-100 
ซม. แยกดินชั้น้นและล่ำง กองไวป้ำกหลุมทิ้งตำกแดด 1-2 เดือน  
คลุกดินกั้ ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรำ 10-20 กก./หลุม เป็นดินปลูก ปุ๋ยอินทรียท่ี์ใส่ปีละคร้ัง อตัรำ 10-30 กก./ไร่ ส่วนปุ๋ยเคมี
ข้ึนอยูก่ ั้ ชนิดของไมผ้ล 

การใช้ปุ๋ยเคมี  เช่น มะม่วง (ใหผ้ลแลว้) ใชปุ๋้ยสูตร 20-10-10 อตัรำ 1.5-3.0 กก./ตน้/ปี แ้่ง
ใส่ 3 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 หลงัเก็้เก่ียวผลผลิต คร้ังท่ี 2 หลงัตดัแต่งก่ิง คร้ังท่ี 3 ใส่ช่วงหลงั 
ติดผลแลว้  

ส้ม (ท่ีตกผลแลว้) ใชสู้ตร 15-15-15 อตัรำ 2.0 กก./ตน้/ปี แ้่งใส่ 3 คร้ัง  
ขนุน ใชสู้ตร 15-15-15 หรือสูตร 13-13-21 อตัรำ 2.0 กก./ตน้/ปี โรยปุ๋ยรอ้โคนตน้รัศมีพุม่ใ้ พรวนดิน พูนโคน
กล้ปุ๋ยตน้ฤดูฝน 


