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                  หน้าตดัดนิ                                                        บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินบนเป็นดินทรำยปนดินร่วน ดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย, ดินเหนียว
ปนทรำย สีน ้ำตำลปนแดง สีแดงปนเหลือง จุดประสีเทำปนน ้ำตำล , สีเทำปนชมพบูำงพื้นท่ี อำจพบศิลำแลงอ่อน
ปะปน อำจพบกอ้นสำรเคมีพวกปูนและเหล็กปะปนอยู ่ เกิดจำกตะกอนล ำน ้ำระดบักลำง น ้ำแช่ขงัลึก 20-30 ซม. 
นำน 3 - 4 เดือน ดินลึก มีกำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลว มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ pH 4.5-5.0 ไดแ้ก่ชุดดิน
วเิชียรบุรี ชุดดินมำขำม ปัจจุบนัพื้นท่ีน้ีมกัปล่อยเป็นท่ีรกร้ำงวำ่งเปล่ำหรือเป็นป่ำละเมำะเล็ก ๆ มีส่วนนอ้ยท่ีใชท้  ำ
นำ แต่มกัใหผ้ลผลิตต ่ำ  

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินเป็นทรำย ดินล่ำงแน่นทึบไม่เหมำะสมกบักำรเจริญเติบโตของพืช 
ฤดูฝนขงัน ้ำนำน  แต่ถำ้ฝนทิ้งช่วงดินจะขำดน ้ำ ปัจจุบนัจะเป็นป่ำละเมำะ มีส่วนนอ้ยท่ีใชท้  ำนำ ควำมอุดมสมบูรณ์
ต ่ำ  

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 19 พบบริเวณตะพกัล ำน ้ำระดบัต ่ำถึงระดบักลำง 
กำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลวถึงดีปำนกลำง แต่เน้ือดินค่อนขำ้งเป็นทรำย สภำพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำด มีศกัยภำพ
ค่อนขำ้งไม่เหมำะสมในกำรปลูกขำ้ว เพรำะมกัจะขำดน ้ำในกำรปลูกแมแ้ต่ในช่วงฤดูฝน อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มชุดดินน้ี
ไดใ้ชป้ระโยชน์ในกำรปลูกทั้งพืชไร่และปลูกขำ้ว แต่ใหผ้ลผลิตต ่ำถึงค่อนขำ้งต ่ำ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่19 
ปลูกข้าวหรือท านา ปัญหำดินแน่นหลงักำรท ำเทือก ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรำ 2-3 ตนั/ไร่ 

ปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงไปในดินก่อนปลูกขำ้วประมำณ 1 เดือน ข้าวพนัธ์ุท่ีแนะน ำ ขำ้วนำปี หรือขำ้วไวต่อ
ช่วงแสงไดแ้ก่ พนัธ์ุเหลืองประทิว เหมยนอง 62 หำงย ี71 นำงพญำ 132 ขำ้วปำกหมอ้ 148 สันป่ำตอง ฯลฯ ส ำหรับ
ขำ้วนำปรังหรือขำ้วไม่ไวต่อช่วงแสงไดแ้ก่ พนัธ์ุ กข.1-9  

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยเคมีส ำหรับขำ้วท่ีไวต่อช่วงแสง คร้ังแรกใช้
สูตร 10-20-0 หรือ 20-20-0 หรือ 18-12-6 อตัรำ 20  กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์อตัรำ 7 กก./ไร่ หรือ
ใชปุ๋้ยสูตร 16-16-8 อตัรำ 20 กก./ไร่ แต่งหนำ้ดว้ยปุ๋ยแอมโมเนียม คลอไรด ์ 12 กก./ไร่ หรือปุ๋ยยเูรีย 6 กก./ไร่ 
ส ำหรับขำ้วไม่ไวต่อช่วงแสง ใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 สูตรใดสูตรหน่ึง อตัรำ 35 กก./ไร่ 
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ร่วมกบัปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด ์ 7 กก./ไร่ หรือใชปุ๋้ยสูตร 16-16-8 อตัรำ 35 กก./ไร่ แลว้ใส่ปุ๋ยแต่งหนำ้ดว้ยปุ๋ย
แอมโมเนียม คลอไรด ์25 กก./ไร่หรือปุ๋ยยเูรีย 13 กก./ไร่ วธีิกำรใส่ใหใ้ส่ก่อนปักด ำ 1 วนั หรือใส่ตอนปักด ำ ส่วน 
กำรใส่คร้ังท่ีสอง  ใส่ก่อนขำ้วออกดอก 30 วนั หรือใส่หลงัคร้ังแรก 30-40 วนั 

ปลูกพชืไร่ ปัญหำดินค่อนขำ้งเป็นทรำย ควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำต ่ำและกำรชะลำ้งธำตุ
อำหำรพืชไปจำกดินสูง - ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรำ 1-3 ตนั/ไร่ - ปลูกพืชปุ๋ยสดไถกลบลงไปในดิน ปัญหำดินมี
กำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลว ท ำร่องระบำยน ้ำรอบพื้นท่ีปลูก ขนำดกวำ้งระหวำ่ง 1.0-1.5 เมตร ลึกประมำณ 1 เมตร 
และภำยในพื้นท่ีปลูกท ำร่องระบำยน ้ำขนำด 50 x 50 x 50 ซม. และห่ำงกนัระหวำ่งร่อง 10-15 เมตร และขดุร่องให้
ต่อเน่ืองกบัร่องรอบพื้นท่ีปลูกจะช่วยกำรระบำยน ้ำของดินใหดี้ข้ึน 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เช่น มันส าปะหลัง พนัธ์ุท่ีแนะน ำคือ ระยอง 3 
ระยอง 60 ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 100 กก./ไร่ โรยขำ้งตน้แลว้พรวนดินกลบเม่ือมนัอำย ุ1-2 เดือน 

อ้อย  พนัธ์ุท่ีแนะน ำ H38-2915  H48-3166  F140  PT52-227  Q38 ใชปุ๋้ย
สูตร 13-13-21  หรือปุ๋ยสูตรอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนั อตัรำ 100 กก./ไร่ วธีิใส่ส ำหรับออ้ยปลูกใหโ้รยขำ้งแถวเม่ืออำย ุ 30 
และ 60 วนั ส่วนออ้ยตอแบ่งใส่สองคร้ัง คร้ังแรกหลงัแต่งกอ คร้ังท่ีสองใส่หลงัคร้ังแรก 45-60 วนั โดยโรยสองขำ้ง
แถวแลว้พรวนดินกลบ 

ข้าวโพด-ข้าวฟ่าง  ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 50-75 กก./ไร่ หรือ 16-16-8 
อตัรำ 40-80 กก./ไร่ โรยขำ้งแถวหลงัปลูกได ้2 เดือน 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหำดินมีกำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลว ท ำร่องระบำยน ้ำรอบพื้นท่ี
ปลูกมีขนำดกวำ้ง 1.0-1.5 เมตร ลึกประมำณ 1 เมตร และยกร่องปลูกขนำดกวำ้ง 4-6 เมตรระหวำ่งร่องปลูกมีร่อง
ระบำยน ้ำขนำด 75 x75x75 ซม. เพื่อช่วยกำรระบำยน ้ำของดินใหดี้ข้ึน 

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า  เช่น ยางพารา (ปลูกในภำคตะวนัออก) เตรียม
ดินปลูกใชปุ๋้ยสูตร 0-3-0  อตัรำ 170 กรัม/ตน้ คลุกเคลำ้กบัดินในหลุมปลูก อำยุ 2-40 เดือน ใชปุ๋้ยสูตร 10-5-9 อตัรำ 
100-300 กรัม/ตน้  อำยุ 42-72 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 14-4-9 อตัรำ 500 กรัม/ตน้ หลงัเปิดกรีด ใช้ปุ๋ยสูตร 15-5-20 หรือ 
15-6-20 อตัรำ 500 กรัม/ตน้  

มะม่วงหิมพานต์  เตรียมหลุมปลูกใช้ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 300-350 กรัม/
ต้น หรือสูตร 15-30-15  อัตรำ 250-300 กรัม/ต้น  แบ่งใส่ 4 คร้ังคร้ังละเท่ำ ๆ กัน ใส่เดือนมีนำคม พฤษภำคม  
สิงหำคมและตุลำคม 

มะม่วง  ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 จ ำนวนกิโลกรัมของปุ๋ยเคมีท่ีใส่/ตน้/ปี  
เท่ำกบัคร่ึงหน่ึงของอำยตุน้มะม่วง  ใส่เป็นจุดรอบร่องมีทรงพุม่แบ่งใส่ปีละ 2 คร้ัง ตอนตน้และปลำยฤดูฝน  กำรใส่
ปุ๋ยเคมีท่ีกล่ำวควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมดว้ยอตัรำ  20-50  กก./ตน้  ใส่รอบรัศมีทำงพุม่แลว้พรวนดินกลบ 
 


