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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย สีเทำปนน ้ำตำลอ่อน, สีน ้ำตำลปนแดงอ่อน ดิน
ล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย สีเทำปนน ้ำตำล, สีเทำปนชมพ ู  พบจุดประสีน ้ำตำลแก่ สีแดงปนเหลืองปะปน เกิด
จำกพวกตะกอนล ำน ้ำพบบริเวณ พื้นท่ีรำบเรียบหรือค่อนขำ้งรำบเรียบตำมลำนตะพกัล ำน ้ำระดบัต ่ำ น ้ำแช่ขงัลึก 30 
ซม. นำนประมำณ 4 เดือน เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลว มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติค่อนขำ้งต ่ำ 
ดินชั้นบน pH 6.0-7.0 ส่วนดินชั้นล่ำง pHประมำณ 5.5-6.5 ไดแ้ก่ชุดดินเขำยอ้ย ชลบุรี และโคกส ำโรง ปัจจุบนั
บริเวณดงักล่ำวส่วนใหญ่ใชท้  ำนำ บำงแห่งใชป้ลูกออ้ย หรือปลูกพืชลม้ลุกในฤดูแลง้ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  เน้ือดินเป็นดินทรำยหยำบ พืชมีโอกำสเส่ียงต่อกำรขำดแคลนน ้ำ 
ควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนขำ้งต ่ำ ฤดูฝนมีน ้ำแช่ขงันำน 4 เดือน 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 18 พบบริเวณท่ีรำบต ่ำ สภำพพื้นท่ีรำบเรียบถึงเกือบ
รำบเรียบ ดินมีกำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนมีน ้ำขงันำนระหวำ่ง 3-4 เดือน จึงมีศกัยภำพเหมำะสม
ในกำรท ำนำมำกกวำ่กำรปลูกพืชไร่ พืชผกัและไมผ้ล ยกเวน้ถำ้ไดมี้กำรปรับปรุงแกไ้ขปัญหำน ้ำขงัและกำรระบำย
น ้ำของดิน อยำ่งไรก็ตำมในสภำพปัจจุบนัสำมำรถปลูกพืชไร่และพืชผกัอำยสุั้นได ้ ในช่วงฤดูแลง้ ถำ้มีน ้ำ
ชลประทำนและแหล่งน ้ำธรรมชำติเสริม 
การจัดการกลุ่มชุดดินที ่18 

ปลูกข้าวหรือท านา ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ขำ้วพนัธ์ุท่ีแนะน ำ  
1.1 ขำ้วท่ีไวต่อช่วงแสง ไดแ้ก่ ขำวปำกหมอ้ ขำวตำแหง้ 17 เกำ้รวง เหลืองประทิว 123 น ้ ำ

สะกุ่ย 19 ขำวดอกมะลิ 105 นำงมล เอส-4 ปทุมธำนี 60 
1.2 ขำ้วท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง ไดแ้ก่ กข.1-7 กข.9  กข.10 กข.11 กข.21 กข.25 สุพรรณบุรี 60 

สุพรรณบุรี 70 พิษณุโลก 60-2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 35 กก./ไร่ หรือสูตร 16-16-8 หรือสูตรใกลเ้คียง อตัรำ 
25-35 กก./ไร่ หรือปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อตัรำ 30 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ยยเูรีย อตัรำ 15-20 กก./ไร่ กำรใส่ให้
แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังละเท่ำ ๆ กนั คร้ังแรกใส่ระยะปักด ำ และคร้ังท่ีสองใส่หลงัคร้ังแรก ประมำณ 30 วนั หรือระยะท่ี
ตน้ขำ้วตั้งทอ้ง ส ำหรับปุ๋ยท่ีใส่ร่วมก็ใหแ้บ่งใส่ 2 คร้ังเช่นเดียวกนั ปัญหำดินแน่นหลงัจำกกำรท ำเทือกปักด ำ ใส่ปุ๋ย
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อินทรียไ์ดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ ในระยะเตรียมดินก่อนปักด ำขำ้วหรือปลูกพืชตระกลูถัว่ เช่น 
ปอเทือง โสน โสนอฟัริกนั ฯลฯ เป็นปุ๋ยพืชสด ปลูกก่อนปลูกขำ้ว 2-3 เดือนแลว้ไถกลบ เม่ือพืชตระกลูถัว่ออกดอก
หรือไถกลบฟำงขำ้วและเศษหญำ้ลงไปในดิน ทิ้งไวใ้หส้ลำยตวั เป็นอินทรียว์ตัถุจะช่วยท ำใหดิ้นร่วนซุยอีกทำงหน่ึง  

ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรระบำยน ้ำของดินค่อนขำ้งเลวถึงเลว และน ้ำท่วมขงัในฤดูฝน กำรเตรียม
พื้นท่ีปลูก ในกรณีปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแลง้หลงักำรเก็บเก่ียวขำ้ว หรือกรณีเปล่ียนพื้นท่ีท ำนำไปเป็นปลูกพืชไร่แบบ
ถำวร ใหท้  ำคนัดินลอ้มและขดุยกร่องและคูระบำยน ้ำ ปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 1 ปัญหำดินไม่ร่วนซุย
เท่ำท่ีควร แกไ้ขโดยกำรใชอิ้นทรีย ์เช่น ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมกั อตัรำ 1-2 ตนั/ไร่ 

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เช่น พชืตระกูลถั่ว (ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง) ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือ สูตร 10-20-10 อตัรำ 25-35 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกหรือ
หลงัปลูก 20-25 วนั โดยใส่รองกน้หลุมหรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ 

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 
21-0-0 อตัรำ 20-25 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลงัปลูก 20-25 วนั โดยใส่รอง
กน้หลุมและโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ 

ฝ้าย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 35-45 กก./ไร่ ใส่
ตอนปลูกและหลงัปลูกแบ่งคร่ึง คร้ังแรกรองกน้หลุมปลูก คร้ังท่ีสองโรยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบ 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหำน ้ำท่วมขงัในฤดูฝนและดินระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลวถึงเลว ปฏิบติั
เช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 1 ในกรณีเปล่ียนสภำพกำรใชท่ี้ดินจำกนำขำ้วเป็นท่ีปลูกไมผ้ลถำวร 

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เช่น มะม่วง ใส่ปุ๋ยเคมีอตัรำคร่ึงหน่ึงของจ ำนวนอำย ุ
เช่น มะม่วงอำย ุ10 ปี ใส่ปุ๋ยจ ำนวน 5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง คือ 1 ใน 3 ส่วน ใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 ใส่ในช่วงเดือน
มีนำคม-เมษำยน คร้ังท่ีสองใส่อีก 1 ใน 3 ส่วน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ในช่วงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม และปุ๋ยท่ี
เหลือ 1 ใน 3 ส่วนใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ใส่ในช่วงเดือนกนัยำยน - ตุลำคม 

ฝร่ัง พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ กลมสำลี ทูลเกลำ้ เวยีดนำม ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 
13-13-21 อตัรำประมำณ 1 กก./ตน้/ปี ควบคู่ไปกบักำรใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 10 กก./ตน้ 

กล้วยหอม ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัเม่ืออำย ุ1 สัปดำห์ 1 เดือน และ 2 เดือน คร้ังละ
ประมำณ 5 กก./ตน้ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ แบ่งใส่ 2 คร้ัง เม่ืออำย ุ3 เดือน และ 5 เดือน 
ขนุน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10 อตัรำ 100-200 กรัม/ตน้/คร้ัง อำย ุ1-3 ปี ใส่ 6 คร้ัง/ปี อำย ุ4-6 ปี ใส่ปุ๋ยอินทรียห์น่ึง
คร้ังต่อปี อตัรำ 20-30 กก./ตน้ ใส่ห่ำงตน้ ก่อนออกดอก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 1-2 กก./ตน้ ปลำยฤดูฝน
ใส่ปุ๋ยสูตร 14-14-21 อตัรำ 1-2 กก./ตน้/ปี 


