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ลักษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย ส่วนดินล่ำงเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดิน
เหนียวท่ีเป็นกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมำณมำก มีจุดประสีน ้ำตำลปนเหลือง สีเทำอ่อน หรือ สีน ้ำตำลปนเทำ ใต้
ชั้นดินลูกรังอำจพบชั้นดินเหนียวท่ีมีศิลำแลงอ่อนปะปน  เกิดจำกวตัถุตน้ก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน ้ ำทบัอยูบ่นชั้น
หินผุ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนขำ้งรำบเรียบ ตำมลำนตะพกัล ำน ้ำระดบัต ่ำและระดบักลำง น ้ ำแช่ขงัลึก 30 ซม. นำน 3 - 4 
เดือน เป็นดินต้ืน ส่วนใหญ่มีกำรระบำยน ้ ำค่อนขำ้งเลว ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ pH ประมำณ 4.5-6.0 
ไดแ้ก่ชุดดินเพญ็ อน้ และม่วงค่อม ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชท้  ำนำ บำงแห่งเป็นป่ำละเมำะหรือป่ำเตง็รัง  

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :   ดินต้ืนเป็นทรำยมีชั้นลูกรังศิลำแลงยำกแก่กำรไถพรวน และ ขดุเจำะ 
น ้ำซึมผำ่นชั้นดินไดเ้ร็ว ปำนกลำง ถึงชำ้มำก มีกำรอุม้น ้ำต ่ำถึงปำนกลำง ฤดูฝน น ้ำแช่ขงั นำน 3 - 4 เดือน  ควำม
อุดมสมบูรณ์ของดินต ่ำ มกัขำดน ้ำ 

ควำมเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืช เน่ืองจำกกลุ่มชุดดินท่ี 25 เป็นดินต้ืน เพรำะมีชั้นกรวดหรือลูกรัง
ปะปนในเน้ือดินอยูม่ำก ดินมีกำรระบำยน ้ำเลว มกัมีน ้ำท่วมขงัในฤดูฝน จึงมีศกัยภำพเหมำะท่ีจะใชท้  ำนำ ส่วนฤดู
แลง้สำมำรถปลูกพืชไร่ท่ีระบบรำกสั้น รวมทั้งพืชผกับำงชนิดได ้ ส ำหรับกำรปลูกไมผ้ลและพืชไร่เศรษฐกิจในกลุ่ม
ชุดดินน้ีไม่เหมำะสม เน่ืองจำกดินมีศกัยภำพทำงกำรเกษตรต ่ำ มีปัญหำเร่ืองดินต้ืน และกำรระบำยน ้ำเลว แลว้ยงัมี
ปัญหำในกำรเขตกรรมดว้ย กำรจะเพิ่มศกัยภำพของดินน้ีกระท ำไดล้  ำบำกและตอ้งลงทุนสูง กำรเปล่ียนสภำพกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินอำจพฒันำเป็นทุ่งหญำ้เล้ียงสัตวห์รือปลูกป่ำไมโ้ตเร็วทดแทน 

กำรจดักำรกลุ่มชุดดินท่ี 25  
ปลูกข้าวหรือท านา ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชท่ีจ ำเป็นบำงอยำ่ง ขำ้วพนัธ์ุท่ีแนะน ำ ขำวตำหยก 

ไข่มุก รวงยำว สีรวง อลัฮมัดุลิลละห์ ฯลฯ ใชปุ๋้ยรองพื้นสูตร 16-20-0 อตัรำ 25-40 กก./ไร่ หรือสูตร 16-16-8 อตัรำ 
30-40 กก./ไร่ โดยหวำ่นก่อนปักด ำ 1-3 วนั หลงัจำกนั้นใชปุ๋้ยยเูรียเป็นปุ๋ยแต่งหนำ้ อตัรำ 5-10 กก./ไร่ ใส่เม่ือขำ้วตั้ง
ทอ้ง 

ปลูกพชืไร่  ปัญหำกำรระบำยน ้ำของดินไม่ดีหรือกำรระบำยน ้ำเลวและมีน ้ำท่วมในช่วงฤดูฝน 
กำรเตรียมพื้นท่ีเพำะปลูก 
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1) กรณีปลูกในช่วงฤดูแลง้หรือหลงักำรเก็บเก่ียวขำ้ว หรือกรณีเปล่ียนสภำพกำรใชท่ี้ดินจำก
นำขำ้วเป็นปลูกพืชไร่ถำวร ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 1 

ปัญหำดินค่อนขำ้งเป็นทรำย ปลูกพืชตระกลูถัว่ หรือใส่วสัดุปรับปรุงดินอยำ่งอ่ืน เช่น  
ข้ีเล่ือย แกลบ กำกน ้ำตำล หรือเศษพืชแลว้ไถกลบลงไปในดิน 

ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่ง เช่น ขำ้วโพดหวำน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-20 อตัรำ 
50-100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง คือ ใส่รองกน้หลุมก่อนปลูกและใส่เม่ือขำ้วโพด อำย ุ25 วนั และใส่ปุ๋ยยเูรีย อตัรำ 10 
กก./ไร่ เม่ือขำ้วโพดอำย ุ25-30 วนั 

ถั่วเหลอืง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 10-20-10 
อตัรำ 25-35 กก./ไร่ หรือสูตร 16-20-0 อตัรำ 25-30 กก./ไร่ (กรณีชุดดินท่ีมีโพแทสเซ่ียมเป็นองคป์ระกอบอยูสู่ง) 
โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง 

ปลูกไม้ผล มีปัญหำกำรระบำยน ้ำของดินเลว น ้ำท่วมและขงัแช่ในช่วงฤดูฝน กำรเตรียมพื้นท่ี
ปลูกเพื่อแกปั้ญหำกำรระบำยน ้ำของดินและน ้ำท่วมขงั ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบักำรเตรียมพื้นท่ีปลูกพืชไร่ท่ีไดก้ล่ำว
มำแลว้ 

ปัญหาดินขาดธาตุอาหารพชื เช่น ปาล์มน า้มัน(ปลูกเฉพำะภำคใต)้ อำย ุ1 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-
15-15 อตัรำ 1.5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ปีละ 4-5 คร้ัง อำย ุ2 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-10-30 อตัรำ 2.5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ปีละ 4-5 
คร้ัง อำย ุ3 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-10-30 อตัรำ 3.5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง คือช่วงตน้ กลำงและปลำยฤดูฝน 

เงาะ  อำย ุ1-3 ปี ยงัไม่ใหผ้ล ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 0.5-1.0 กก./ตน้ ใส่ปุ๋ย 
2 คร้ัง ในตอนตน้และตอนปลำยฤดูฝน ส ำหรับปีต่อไปใส่ปุ๋ยเพิ่มข้ึน 0.5 กก./ตน้/ปี ให้ใส่ปุ๋ยหลงัจำกตดัแต่งก่ิงและ
ก ำจดัวชัพืชแลว้ โดยใส่ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์เงำะท่ีใหผ้ลแลว้แบ่งใส่ 3 ช่วง คร้ังแรก ใส่สูตร 15-15-15 อตัรำ 2.0-3.0 
กก./ตน้ หลงัจำกเก็บผลผลิตและไดต้ดัแต่งก่ิง พร้อมก ำจดัวชัพืชแลว้ คร้ังท่ีสองใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อตัรำ 2.0-3.0 
กก./ตน้ ก่อนกำรออกดอก คร้ังท่ี 3 ใส่ปุ๋ย 9-24-24 หรือ 15-15-15 อตัรำ 1.0-2.0 กก./ตน้ ใส่เม่ือติดผลแลว้ และใน
ระยะก่อนเก็บเก่ียวประมำณ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2  อตัรำ 1-2 กก./ตน้  

มังคุด มงัคุดยงัไม่ใหผ้ล ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 0.5 กก./ตน้/อำย ุ1 ปี โดย
แบ่งใส่ 2 คร้ัง ในตน้ฤดูฝนและปลำยฤดูฝน หลงัจำกเก็บผลแลว้ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 1-2 กก./ตน้ ซ่ึงจะมำก
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขนำดของตน้ใหญ่หรือเล็ก ก่อนออกดอกและติดผลเล็ก ๆ ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2 อตัรำ 1-2 กก./
ตน้ 

ลองกอง ยงัไม่ใหผ้ล ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 0.5 กก./ตน้/อำย ุ1 ปี โดยแบ่ง
ใส่ 2 คร้ังในช่วงตน้ และปลำยฤดูฝน เม่ือใหผ้ลผลิตแลว้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ประมำณ 0.5-1 กก./ตน้ 
โกโก้ อำย ุ1 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 0.2 กก./ตน้/คร้ัง อำย ุ3 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-172 อตัรำ 0.6 กก./ตน้/คร้ัง 
อำย ุ4 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2 อตัรำ 0.7 กก./ตน้/คร้ัง โดยแบ่งใส่ 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใส่ก่อนฤดูฝน คร้ังท่ี 2 ใส่กลำง
ฤดูฝน และคร้ังท่ี 3 ใส่ปลำยฤดูฝน 


