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ลักษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรำย หรือดินร่วนสีน ้ ำตำล, น ้ ำตำลปนเทำ ดินล่ำง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย หรือดินร่วนเหนียว มีสีน ้ ำตำลอ่อน , สีเทำอ่อน, สีเทำปนชมพูพบจุดประพวกสีน ้ ำตำล
ปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน  บำงแห่งอำจพบศิลำแลงอ่อนหรือก้อนสำรเคมีพวกเหล็กและ
แมงกำนีสในดินชั้นล่ำง เกิดจำกพวกตะกอนล ำน ้ ำ พบตำมพื้นท่ีรำบเรียบหรือค่อนขำ้งรำบเรียบ บริเวณลำนตะพกั
ล ำน ้ ำระดบัต ่ำ น ้ ำแช่ขงัลึก 30-50 ซม. นำน 2-4 เดือน เป็นดินลึกมำก ดินมีกำรระบำยน ้ ำค่อนขำ้งเลว มีควำมอุดม
สมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ pH 4.5-5.5 ได้แก่ชุดดินหล่มเก่ำ ร้อยเอ็ด เรณู และสำยบุรี สุไหงปำดี โคกเคียน วิสัย 
สงขลำ บุณฑริก  ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวส่วนใหญ่ใช้ท ำนำ บำงแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไมย้ืนตน้ แต่มีปัญหำเร่ือง
กำรแช่ขงัของน ้ำในฤดูฝน  

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  เน้ือดินค่อนขำ้งเป็นทรำย ฤดูฝนขงัน ้ำนำน 2 - 4  เดือน ควำมอุดม
สมบูรณ์ของดินต ่ำ 

ความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินส าหรับการปลูกพชื : โดยทัว่ไปแลว้กลุ่ม 
ชุดดินท่ี 17 มีศกัยภำพเหมำะสมท่ีจะใชใ้นกำรท ำนำมำกกวำ่กำรปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และพืชผกัในช่วงฤดูฝน แต่
สำมำรถปลูกพืชไร่หรือพืชผกัท่ีมีอำยสุั้นไดใ้นช่วงฤดูแลง้ ถำ้มีแหล่งน ้ำธรรมชำติหรือน ้ำชลประทำนเขำ้ถึง 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่17  
ปลูกข้าวหรือท านา ปัญหำสภำพพื้นท่ีนำบำงแห่งมีควำมลำดเทเล็กนอ้ย น ้ำขงัในกระทงนำไม่

สม ่ำเสมอ ท ำใหข้ำดน ้ำ แกไ้ขโดยปรับกระทงนำใหส้ม ่ำเสมอถำ้เป็นไปได ้ น ำวิธีกำรจดัรูปแปลงนำมำปฏิบติั 
ปัญหำดินเป็นกรดแกไ้ขโดยใส่ปูนขำว หรือวสัดุปูนเกษตรอยำ่งอ่ืน อตัรำ 100 กก./ไร่ หรือตำมค่ำควำมตอ้งกำรปูน 
ปัญหาดินค่อนข้างเป็นทรายและมีโครงสร้ำงค่อนขำ้งแน่นทึบ แกไ้ขโดยเพิ่มอินทรียว์ตัถุใหแ้ก่ดินดงัน้ี -ใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมกัอตัรำ 1-2ตนั/ไร่ -ไถกลบตอซงัพืชลงดิน -ไถกลบพืชปุ๋ยสุดจำกพืชตระกลูถัว่ -ปลูกพืชตระกลูถัว่ ไดแ้ก่ 
กระถินยกัษห์รือถัว่มะแฮะบริเวณคนันำแลว้ท ำกำรตดัใบหรือก่ิงอ่อนสับกลบเป็นปุ๋ยพืชสด พนัธ์ุขำ้วพนัธ์ุท่ีแนะน ำ  

1. พนัธ์ุไวต่อช่วงแสง ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ กข.6  กข.8 กข.15 ขำวดอกมะลิ 105 ขำวปำก
หมอ้ 148 ขำวตำหมอ้ 17 ชุมแพ 60 น ้ำสะกุย 19 เหนียวอุบล หำงย ี17 ภำคใต ้กข.13 พทัลุง60 แก่นจนัทร์ นำงพญำ 
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132 พวงไร่ 2 เผอืกน ้ำ 43 เฉ้ียง ภำคตะวนัออกและภำคกลำง กข.77 เกำ้รวง 88 ขำวตำแหง้ 17 ขำวปำกหมอ้ 
ปทุมธำนี 60 

2. พนัธ์ุไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกไดทุ้กภำค กข.1 กข.2 กข.3 กข.4 กข.5 กข.7 กข.9 กข.10 กข.11 
กข.21 กข.23 กข.25 สุพรรณบุรี 60 พิษณุโลก 60-2 และพษิณุโลก 90 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำหรือขำดธำตุอำหำรพืชบำงชนิด ขำ้วแกไ้ขโดยกำร
ใส่ปุ๋ยเคมี 

1. อตัรำปุ๋ยส ำหรับขำ้วพนัธ์ุไวต่อช่วงแสง คร้ังแรก ปุ๋ยยเูรียช่วงตกกลำ้ อตัรำ 5-10 กก./ไร่ 
คร้ังท่ี 2 ปุ๋ย 16-16-8 อตัรำ 25-35 กก./ไร่ ใส่ก่อนปักด ำ คร้ังท่ี 3 ปุ๋ยยเูรีย(46-0-0) อตัรำ 10-15 กก./ไร่ เป็นปุ๋ย
แต่งหนำ้ 

2. อตัรำปุ๋ยส ำหรับขำ้วไม่ไวต่อช่วงแสง คร้ังแรก ใส่ปุ๋ยยเูรียรองพื้น ช่วงตกกลำ้ อตัรำ 10-
15 กก./ไร่ คร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 หรือสูตรอ่ืน ท่ีมีเน้ือปุ๋ยเท่ำเทียมกนั อตัรำ 20-25 กก./ไร่ คร้ังท่ี 3 ใส่ปุ๋ยยเูรีย
(46-0-0) อตัรำ 5-10 กก./ไร่ เป็นปุ๋ยแต่งหนำ้ 

ปลูกพชืไร่ ปัญหำดินมีกำรระบำยน ้ำเลวและน ้ำแช่ขงัในฤดูฝน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบักำร
ปลูกไมผ้ล 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เช่น ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลอืง 1) ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-
12 อตัรำ 25 กก./ไร่ โดยท ำกำรแบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำ ๆ กนั คร้ังท่ี 1 ใส่รองกน้หลุมก่อนปลูก คร้ังท่ี 2 ใส่เม่ือตน้
ถัว่อำยุ 25 วนั 2) ใส่โบรอนในรูปของบอแรกซ์ 0.9 กก./ไร่ แกปั้ญหำเมล็ดกลวง 3) ใส่ปุ๋ยโมลิบดีนมัในรูปโซเดียม
โมลิบเดทหรือแอมโมเนียมโมลิบเดท อตัรำ 100-200 กก./ไร่ 

ข้าวโพดหวาน ใส่ปุ๋ย 24-12-12 อตัรำ 40-50 กก. หรือ 15-15-15 อตัรำ 30-40 กก./
ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยยเูรีย 10-15 ต่อไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำ ๆ กนั ดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ใส่รองพื้นกน้หลุมก่อนปลูก คร้ังท่ี 2 ใส่
เม่ืออำย ุ25 วนั 

ข้าวโพดฝักอ่อน ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 30-35 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย 25 
กก./ไร่ หรือปุ๋ย 21-0-0 อตัรำ 50 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 3 คร้ังดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ใส่เม่ือตน้อำยุ 7-10 วนั คร้ังท่ี 2 ใส่เม่ือตน้
อำย ุ25 วนั คร้ังท่ี 3 ใส่เม่ือตน้อำย ุ35 วนั 

ปอแก้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 40-50 กก..ไร่ โดยใส่สองขำ้งแถว เม่ืออำย ุ
20-25วนั 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปลูกโดยกำรปรับปรุงพื้นท่ีนำใหเ้ป็นสวนไมผ้ล จดัระบบกำร
ปลูกพืชแบบไร่นำสวนผสม ปัญหำดินมีกำรระบำยน ้ำเลว แกไ้ขโดยกำรยกร่องปลูกดงัน้ีคือ 

1) วำงแนวรองใหส้ันร่องกวำ้ง 6-8 เมตร และทอ้งร่องกวำ้ง 1.0-1.5 เมตร ปำดหนำ้ดิน
มำท่ีกลำงสันร่อง 

2) ขดุดินจำกคูมำกลบท่ีขอบสันร่องใหสู้ง 50 ซม. 
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3) ท ำคนัดินใหล้อ้มรอบสวน เพื่อป้องกนัน ้ำท่วม 
ปัญหำดินเป็นกรด แกไ้ขโดยกำรใส่ปูนขำว อตัรำ 100 กก./ไร่ ใส่ในช่วงระหวำ่ง

กำรเตรียมดินปลูกเร่ิมแรก หรือใส่ในช่วงเตรียมหลุมปลูกอตัรำ 3-5 กก.ต่อตน้ 
ปัญหำดินค่อนข้ำงเป็นทรำยและมีโครงสร้ำงค่อนข้ำงแน่นทึบ แก้ไขโดยกำรเพิ่ม

อินทรียว์ตัถุใหแ้ก่ดินดงัน้ี 
1. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 20-50 กก./ตน้ ในช่วงเตรียมหลุมปลูก 
2. ปลูกพืชคลุมดินซ่ึงเป็นพืชตระกลูถัว่บ ำรุงดิน ไดแ้ก่ ถัว่ลำย ถัว่เซอรำโตร ถัว่ฮำ

มำตำ้ และถัว่คุดชู ใชเ้มล็ดอตัรำ 1.5 กก./ไร่ 
3. ใชว้สัดุเศษพืชคลุมดิน ไดแ้ก่ ฟำงขำ้ว หรือสลำยตวัจะเพิ่มอินทรียว์ตัถุใหแ้ก่ดิน 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เช่น มะม่วง ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 1-2 กก./ตน้/ปี แบ่ง
ใส่ 4 ระยะก่อนติดผล คือเดือน มีนำคม พฤษภำคม. สิงหำคม และ ตุลำคม โดยแบ่งใส่ 4 คร้ังละเท่ำ ๆ กนั และระยะ
ใหผ้ลผลิตแลว้แบ่งใส่ 3 คร้ัง โดยเป็นช่วงหลงัเก็บผลผลิต ช่วงก่อนออกดอก 2-3 เดือนและช่วงหลงัจำกติดผล 

มะละกอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนท่ีมีเน้ือธำตุอำหำรทดัเทียมกนัอตัรำ 1 กก./
ตน้/ปี ใส่ในช่วงหลงัออกดอก 

มะพร้าว ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรำ 1-5 กก./ตน้/ปี โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง ช่วงตน้และปลำย
ฝน ใส่เพิ่มตำมอำยขุองมะพร้ำวและใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมซลัเฟต 200-500 กรัม/ตน้/ปี (หรือใส่ปุ๋ยเท่ำอำย ุเช่น 2 ปี ใส่ 2 
กก./ตน้/ปี) 

มะม่วงหิมพานต์ ใส่สูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 อตัรำ 0.5-1 กก./ตน้/ปี ใส่เพิ่ม 
ตำมอำยขุองตน้ โดยแบ่งใส่ 4 คร้ัง ในเดือน มีนำคม พฤษภำคม สิงหำคม และ ตุลำคม 


