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กลุ่มชุดดินที ่ 15 
        กลุ่มชุดดินที ่15 
 
     
 
 
 
 
                         หน้าตดัดนิ                                          บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : หน่วยท่ีดินน้ีเป็นกลุ่มชุดดิน ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียว
ปนทรำยแป้ง ดินบนมีสีน ้ำตำลปนเทำ ดินล่ำงสีน ้ำตำลหรือสีเทำปนชมพพูบจุดประสีเหลืองหรือสีน ้ำตำลปนเหลือง
ตลอดชั้นดิน ในดินชั้นล่ำงมกัพบกอ้นสำรเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกำนีส กลุ่มชุดดินน้ีเกิดจำกวตัถุตน้ก ำเนิด
ดินพวกตะกอนล ำน ้ำ พบบริเวณพื้นท่ีรำบเรียบหรือค่อนขำ้งรำบเรียบเป็นดินลึกมำก มีกำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลว 
ดินมีควำมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติค่อนขำ้งต ่ำถึงปำนกลำง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำงถึงเป็นกลำง มีค่ำควำมเป็น
กรดเป็นด่ำงประมำณ 6.0-7.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวส่วนใหญ่ใชท้  ำนำ ในฤดูแลง้บริเวณใกลแ้หล่งน ้ำใชป้ลูก
ยำสูบ พืชผกัต่ำง ๆ หรือพืชไร่บำงชนิด ถำ้มีระบบชลประทำนใชท้ ำนำได ้ 2 คร้ัง ในรอบปี ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่น
กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ชุดดินแม่สำย ชุดดินน่ำน ชุดดินหล่มสักชุดดิน แม่ทะ ชุดดินเฉลียงลบั ชุดดินลบัแล 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน โดยทัว่ไปไม่มี แมบ้ำงแห่งดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนขำ้งต ่ำแต่
พอปรับปรุงไดไ้ม่ยำก  

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : เม่ือพิจำรณำถึงสภำพพื้นท่ี ลกัษณะเน้ือดินและกำรระบำยน ้ำของ
ดิน กลุ่มชุดดินท่ี 15 มีควำมเหมำะสมในกำรท ำนำมำกกวำ่กำรปลูกพืชไร่ ไมผ้ลและพืชผกั ซ่ึงเกษตรกรก็ไดใ้ช้
ประโยชน์ในกำรท ำนำอยูแ่ลว้ในช่วงฤดูฝน อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มชุดดินน้ียงัสำมำรถปลูกพืชไร่ และพืชผกัต่ำง ๆ ได้
เป็นอยำ่งดีในช่วงฤดูแลง้  ถำ้มีน ้ำชลประทำนและเกษตรกรไดป้ฏิบติักนัอยูแ่ลว้ในบำงพื้นท่ี เพื่อให้เกษตรกรมี
ทำงเลือก 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่ 15 
ปลูกข้าวหรือท านา  ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งใส่ปุ๋ยอินทรียพ์วก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั 

อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ ในระยะกำรไถเตรียมดินก่อนปักด ำขำ้วหรืออำจจะมีกำรปลูกพืชตระกลูถัว่ เป็นปุ๋ยพืชสดโดย
ใชอ้ตัรำเมล็ดพนัธ์ุ 5 กก./ไร่ หวำ่นก่อนถึงฤดูท ำนำประมำณ 2-3 เดือน แลว้จึงไถกลบ กำรใส่ปุ๋ยเคมี ควรใส่ 2 คร้ัง 
คร้ังแรก ใส่ก่อนปักด ำ 1 วนั หรือใส่วนัปักด ำแลว้ครำดกลบ โดยใชปุ๋้ย 16-20-0 หรือ 20-20-0 อตัรำ 20  กก./ไร่ 
ส ำหรับขำ้วพนัธ์ุไวต่อช่วงแสง และอตัรำ 35 กก./ไร่ ส ำหรับขำ้วพนัธ์ุไม่ไวต่อช่วงแสง คร้ังท่ีสอง ใส่ก่อนระยะขำ้ว
ออกดอกประมำณ 30 วนั หรือหลงัจำกปักด ำแลว้ประมำณ 30-45 วนั โดยหวำ่นใหท้ัว่แปลง เป็นกำรใส่ปุ๋ยแต่งหนำ้
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ดว้ยปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต อตัรำ 15 กก./ไร่ หรือปุ๋ยยเูรีย อตัรำ 6 กก./ไร่ ส ำหรับขำ้วพนัธ์ุไวต่อช่วงแสงหรือใส่ปุ๋ย
แอมโมเนียม อตัรำ 13 กก./ไร่ ส ำหรับขำ้วพนัธ์ุไม่ไวต่อช่วงแสง พนัธ์ุข้าวนาปี (นาด า) พนัธ์ุไวต่อช่วงแสง ไดแ้ก่ 
ขำวดอกมะลิ 105  เหนียวสันป่ำตอง เหลืองใหญ่ 148 เหมยนอง พนัธ์ุไม่ไวต่อช่วงแสง  ไดแ้ก่ พนัธ์ุ กข.4 กข.6 
กข.8 ข้าวนาปรัง  ไดแ้ก่ พนัธ์ุ กข.23, กข.25 

ปลูกพชืไร่ ปัญหาการระบายน า้ของดินเลวและน า้ท่วมขังในฤดูฝน  กำรเตรียมพื้นท่ีเพำะปลูก  
1. ในกรณีปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแลง้ หรือหลงักำรเก็บเก่ียวขำ้วควรด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี ให้

ท ำร่องระบำยน ้ำรอบกกกระทงนำ  และท ำร่องภำยในกระทงนำในกรณีท่ีกระทงนำใหญ่  ซ่ึงห่ำงกนัประมำณ 10-15 
เมตร และร่องมีควำมกวำ้ง 40-50 ซม. ลึกประมำณ 20-30 ซม. ซ่ึงร่องท่ีกล่ำวน้ีจะช่วยระบำยน ้ำผวิดินและสะดวก
ในกำรใหน้ ้ำและเขำ้ไปดูแลพืชท่ีปลูก 

2. ในกรณีเปล่ียนสภำพกำรใชท่ี้ดิน จำกนำขำ้วเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่อยำ่งถำวร คือปลูกทั้งฤดู
ฝนและฤดูแลง้ ใหท้  ำคนัดินรอบพื้นท่ีปลูกและใหย้กร่องปลูกแบบถำวร สันร่องปลูกกวำ้ง 6-8 เมตร มีคูระบำยน ้ ำ
กวำ้งประมำณ 1.5 เมตร และลึกประมำณ 1 เมตร บนสันร่องปลูก อำจแบ่งซอยเป็นสันร่องยอ่ย โดยยกแปลงให้
สูงข้ึน 10-20 ซม. และกวำ้ง 1.5-2.0 เมตร เพื่อช่วยระบำยน ้ ำบนสันร่องและสะดวกในกำรเขำ้ไปดูแลพืชท่ีปลูก 

ปัญหาดินขาดธาตุอาหารพชืบางอย่างและดินค่อนข้างไม่ร่วนซุย ใชปุ๋้ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ย
คอกและปุ๋ยหมกั อตัรำ 1-2  ตนั/ไร่ หวำ่นใหท้ัว่แปลงแลว้ไถกลบก่อนปลูก 7-14 วนั ส่วนปุ๋ยเคมี เช่น  

พชืตระกูลถั่ว ถั่วเหลอืง ถั่วเขียว ถั่วลสิง  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-0 อตัรำ 15-20 กก./ไร่ 
หรือสูตร 0-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธำตุอำหำรของพืชเท่ำเทียมกนั ใส่รองกน้ร่องปลูกหรือโรย
สองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบเม่ือถัว่อำยไุด ้20-25 วนั 

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง  ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ หรือสูตร 23-23-0 
อตัรำ 35-45 กก./ไร่ หรือสูตร 25-25-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ โรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบเม่ือขำ้วโพด ขำ้วฟ่ำง
อำย ุ20-25 วนั หรือใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ โดยใส่รองกน้หลุม ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 20-30 
กก./ไร่ หรือ 46-0-0 อตัรำ 10-15 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหำน ้ำท่วมหรือปัญหำน ้ำแช่ขงั ท ำคนัดินลอ้มรอบพื้นท่ีเพื่อ
ป้องกนัน ้ำท่วม ยกร่องข้ึนแปลงปลูกไมผ้ล เพื่อป้องกนักำรแช่ขงัของน ้ำและเพื่อระบำยน ้ำออกในช่วงท่ีมีระดบัน ้ำ
ใตดิ้นต้ืน 

- เตรียมหลุมขนำด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลำ้ดว้ยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 25-30 กก./หลุม 
ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่ง เช่น มะม่วง  พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ เขียวเสวย ทองด ำ 

ฟ้ำลัน่ หนงักลำงวนั น ้ำดอกไม ้  กำรใส่ปุ๋ยเคมี  ใหใ้ส่อตัรำคร่ึงหน่ึงของจ ำนวนอำย ุ เช่น มะม่วงอำย ุ10 ปี ก็ใส่ปุ๋ย
จ ำนวน 5 กก./ตน้ โดย 1:3 ส่วน ใชปุ๋้ย 13-13-21 ใส่ในช่วงเดือนมีนำคม - เมษำยน 1:3 ส่วนใชปุ๋้ย 15-15-15 ใส่
ในช่วงเดือนพฤษภำคม และใส่ปุ๋ยท่ีเหลืออีก 1:3 ส่วนในรูปของปุ๋ยสูตร 12-24-12  หรือ 8-24 -24 ในช่วงเดือน
กนัยำยน -ตุลำคม 
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มะละกอ  พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ โกโก ้ แขกด ำ จ  ำปำดะ สำยน ้ำผึ้ง ฮำวำย มำเลเซีย 
ปุ๋ยเคมี ควรใชสู้ตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 ควรใส่คร้ังแรกหลงัจำกยำ้ยหลงัยำ้ยปลูก 2-3 อำทิตย ์มะละกออำยไุด ้1 
ปี ใส่ปุ๋ย 1 กก./ตน้ หลงัจำกอำย ุได ้1 ปีข้ึนไปใส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตน้ 

ฝร่ัง  พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ พนัธ์ุเวยีดนำม ทูลเกลำ้ กลมสำลี ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-
15 หรือ 13-13-21 อตัรำประมำณ 1 กก./ตน้/ปี ควบคู่ไปกบักำรใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรำ 10 กก./ตน้ 

กล้วยหอม  พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ กลว้ยหอมทอง  ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั เม่ืออำยไุด ้
1 สัปดำห์ 1 เดือน และ 2 เดือน ตำมล ำดบัคร้ังละประมำณ 5 กก./ตน้ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ แบ่งใส่ 
2 คร้ัง เม่ืออำย ุ3  เดือนและ 5 เดือน 

ล าใย -เม่ือตน้ล ำใยเร่ิมให้ผล ควรงดกำรใหน้ ้ำช่วงเดือนธนัวำคม- มกรำคม ควรท ำ
ควำมสะอำดบริเวณโคนตน้ ถำกหญำ้และเก็บกวำดใบท่ีร่วงออกเพื่อใหห้นำ้ดินแหง้ - เดือนกุมภำพนัธ์ ล ำใยแทงช่อ
ดอก เร่ิมให้น ้ำโดยค่อย ๆ เพิ่มปริมำณจนถึงปกติ เดือนมีนำคมถึงมิถุนำยน ควรมีกำรใหน้ ้ำอยำ่งสม ่ำเสมอ ใส่ปุ๋ย
บ ำรุงผล สูตร 12-12-17-2 หรือปุ๋ยสูตรเสมอในอตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยุตน้และควรมีกำรค ้ำยนัก่ิงและฉีดสำรเคมี
ป้องกนัโรคและแมลงดว้ย ช่วงเดือนกรกฏคมถึงสิงหำคม ควรมีกำรลดกำรให้น ้ำลงก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต ช่วงเดือน
กนัยำยนถึงพฤศจิกำยน ควรมีกำรตดัแต่งก่ิงฉีดยำป้องกนัโรคแมลงและใส่ปุ๋ยบ ำรุงตน้สูตร 15-15-15 อตัรำคร่ึงหน่ึง
ของอำยตุน้  

ลิน้จ่ี ช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงมกรำคม เป็นระยะท่ีล้ินจ่ีพกัตวัเพื่อสร้ำงตำดอก  
จึงควรมีกำรงดกำรให้น ้ ำท ำกำรตดัแต่งก่ิง ท ำควำมสะอำดบริเวณโคนตน้ ช่วงปลำยเดือนมกรำคม-กุมภำพนัธ์ จะ
เร่ิมเห็นตำดอกชดัเจน จึงเร่ิมให้น ้ ำโดยค่อย ๆ เพิ่มปริมำณจนถึงปกติ เม่ือติดผลอ่อนควรมีกำรใส่ปุ๋ย เพื่อบ ำรุงผล
โดยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอหรือสูตร 12-12-12 อตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยุของตน้ร่วมกบักำรใส่ปุ๋ยคอก 10-20 กก./ตน้ ช่วง
เดือนพฤษภำคมถึงมิถุนำยน ควรลดกำรให้น ้ ำลงก่อนกำรเก็บเก่ียวช่วงเดือนกรกฎำคมถึงตุลำคมหลงักำรเก็บเก่ียว 
ควรมีกำรตดัแต่งก่ิงโดยเร็วและควรใส่ปุ๋ยคอกบ ำรุงตน้ ถำ้เป็นพวกมูลววั มูลควำย ใส่ตำมอำยุของล้ินจ่ี เช่น อำย ุ5-
10 ปี ใหใ้ส่ 5-10 ปี แต่ถำ้เป็นมูลไก่ควรลดเหลือ 50 % หรือถำ้เป็นมูลคำ้งคำวลดลงเหลือ 10 % 


