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ลกัษณะโดยทัว่ไป :  หน่วยท่ีดินเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดิน เป็นพวกดินเหนียวท่ีค่อนขำ้งร่วนซุย และมี
โครงสร้ำงดี พบบริเวณพื้นท่ีฝนตกชุก เช่น ภำคตะวนัออก สีดินเป็นสีน ้ำตำลปนแดง หรือสีแดง เกิดจำกกำร
สลำยตวัผพุงัของหินภูเขำไฟ เช่น หินบะซอลต ์ สภำพพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลำดถึงลอนชนั เป็นดินลึก
มำก มีกำรระบำยน ้ำดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดแก่ ค่ำควำม
เป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 5.0-5.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ระโยชน์ในกำรท ำสวนผลไม ้ ท ำสวนยำงพำรำ และ
พริกไทยโดยทัว่ๆไป ไม่มีปัญหำในกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินหนองบอน ชุด
ดินท่ำใหม่ 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : โดยทัว่ไปกลุ่มชุดดินท่ี 27 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกไมผ้ล 
ไมย้นืตน้ และพืชไร่ บำงชนิดไม่เหมำะสมในกำรท ำนำ เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีเป็นท่ีดอนมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอน
ลำดถึงลอนชนั ดินมีควำมพรุนสูงเก็บกกัน ้ำไม่ค่อยอยู ่ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่27 
ปลูกพชืไร่  ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน กำรไถเตรียมดินปลูกพืชไร่ขวำงควำมลำด

เทของพื้นท่ี ท ำแนวร้ัวหญำ้แฝกขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดินเม่ือฝนตกหนกั ขดุ
บ่อดกัตะกอน เพื่อช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำและยงัสำมำรถใชน้ ้ำเสริมในกำรเพำะปลูก 

ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งและดินเก็บควำมชุ่มช้ืนไม่ค่อยอยู ่ เพิ่มอินทรียว์ตัถุ
ใหแ้ก่ดิน ไดแ้ก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำไร่ละ 1.5-2.0 ตนั หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงดิน ปลูกพืชตระกลู
ถัว่สลบักบัพืชไร่หลกั หรือปลูกพืชตระกลูถัว่แซมกบัพชืหลกั จะช่วยรักษำและเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดิน 
และยงัช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำของดินอีกดว้ย กำรใชปุ๋้ย เช่น  

ข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ในกรณีท่ีดินมีโพแทสเซียมสูง ใชปุ๋้ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 40-50 
กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ วธีิใส่โดยโรยสองขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบหลงัปลูก 20-25 วนั 
ในกรณีท่ีดินมีโพแทสเซียมต ่ำ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 50-75 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั คือใส่รอง
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กน้หลุมก่อนปลูกเป็นกำรใส่คร้ังแรก และใส่คร้ังท่ีสอง เม่ือขำ้วโพดสูงประมำณ 40 ซม. โรยสองขำ้งแถวแลว้พรวน
ดินกลบ 

ถั่วเหลอืง ถั่วลสิง และถั่วเขียว ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรืออตัรำ 20-30 กก./ไร่ ใส่
ร่วมกบัหินฟอสเฟต (0-3-0)  อตัรำ 75-150 กก./ไร่ วธีิใส่รองกน้หลุมก่อนปลูก หรือโรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดิน
กลบ เม่ือถัว่อำย ุ20-25 วนั 

มันส าปะหลงั   ในกรณีดินมีธำตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช
ต ่ำ ใชปุ๋้ยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-21 หรือ 14-14-21 อตัรำ 40-60 กก./ไร่ เป็นกำรใส่ปุ๋ยคร้ังแรกหลงัปลูก  1-2  
เดือน  โดยโรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ คร้ังท่ีสองใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 40-50  กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 
อตัรำ  25-35 กก./ไร่ ใส่เม่ือมนัส ำปะหลงัอำย ุ 4-6 เดือน โดยโรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ    ในกรณีดินมี
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชต ่ำ แต่โพแทสเซียมสูง  ใหใ้ส่ปุ๋ยสูตร 14-14-14  หรือ 15-15-15  อตัรำ  30-40 กก./
ไร่ ใส่เม่ือมนัส ำปะหลงัอำย ุ1-2 เดือน โดยโรยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบเป็นกำรใส่ปุ๋ยคร้ังแรก  ส ำหรับคร้ังท่ีสอง  
เป็นกำรใส่ปุ๋ยร่วมสูตร 21-0-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 15-20 กก./ไร่   ใส่เม่ือมนัส ำปะหลงัอำย ุ
4-6 เดือน   โดยโรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ 

อ้อย ควรใส่ปุ๋ยสูตร 16-8-8 อตัรำ 70-90 กก./ไร่ หรือสูตร 21-10-10 อตัรำ 60-70 กก./
ไร่ หรือสูตร 16-16-6 อตัรำ 70-90 กก./ไร่ หรือสูตร 18-6-6 หรือสูตร 18-8-8 อตัรำ 65-85 กก./ไร่ เลือกใชสู้ตรใด
สูตรหน่ึง กำรใส่ใหแ้บ่งคร่ึงใส่ ส ำหรับออ้ยปลูกใส่คร้ังแรกหลงัปลูก 1 เดือน คร้ังท่ีสอง ใส่หลงัปลูก 2-3 เดือน 
ส่วนออ้ยตอใส่คร้ังแรกตน้ฝนและคร้ังท่ีสองหลงัจำกคร้ังแรก 30-45 วนั วธีิใส่โรยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบ 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน ปลูกแถวพืชตำมแนวระดบั
ขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ท ำแนวร้ัวหญำ้แฝกขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ีเพื่อช่วยชลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดิน
เม่ือมีฝนตกหนกั ปลูกพืชคลุมดินระหวำ่งแถวของไมผ้ลและไมย้นืตน้ โดยเฉพำะกำรปลูกพืชตระกลูถัว่นอกจำก
ช่วยป้องกนักำรชะลำ้งหนำ้ดินแลว้ ยงัช่วยรักษำควำมช้ืนของดินและเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินอีกดว้ย 

ปัญหำดินมีธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งไม่เพียงพอแก่กำรเจริญเติบโตของพืช เช่น เงาะ 
เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 500 กรัม/ตน้คลุกกบัดินในหลุมปลูก ก่อนตกผล (0-4 ปี) (0-4 ปี)ใส่ปุ๋ยสูตร 
12-6-17 อตัรำ 700-800 กรัม/ตน้ x อำยปีุ  หรือสูตร 15-5-20 อตัรำ 600-700 กรัม/ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 
อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยปีุ โดยแบ่งใส่ปุ๋ยผสม 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำ ๆ กนั สลบักบัปุ๋ยเด่ียวแบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำ 
ๆ กนั ใส่ในเดือนมีนำคม พฤษภำคม สิงหำคม และตุลำคม โดยหวำ่นใหส้ม ่ำเสมอรอบบริเวณทรงพุม่ห่ำงจำก โคน
ตน้ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ ตกผลแล้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 18-6-6 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยปีุ โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ 
ละ เท่ำ ๆ กนั หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ และใส่ปุ๋ยสูตร 14-0-20 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยปีุ เป็นปุ๋ยร่วม ใส่หลงั
ติดผลแลว้เป็นกำรใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 3 หรือใส่ปุ๋ยสูตร 16-3-9 อตัรำ 1,200-1,400 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 3 คร้ัง ๆ ละเท่ำ 
ๆ กนั คือหลงัเก็บเก่ียว 2 คร้ัง และหลงัติดผล 1 คร้ัง วิธีใส่หวำ่นใหส้ม ่ำเสมอรอบบริเวณทรงพุม่ห่ำงจำกโคนตน้
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ประมำณ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ ใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อตัรำ 30-50 กก./ตน้ หลงัจำกเก็บเก่ียว
ผลผลิตแลว้ทุกปี 

ยางพารา เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 170 กรัม/ตน้ ใส่คลุกเคลำ้กบัดินใน
หลุมปลูก อำย ุ2-40 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 11-6-4 หรือ 12-8-4 อตัรำ 100-300 กรัม/ตน้/ปี ใส่เป็นวงกลมรอบตน้ เม่ือตน้
ยำงมีอำยตุั้งแต่ 17 เดือนข้ึนไปใหห้วำ่นปุ๋ยกระจำยสม ่ำเสมอในแถวยำงพำรำห่ำงจำกโคนตน้ขำ้งละ 1 เมตร อำยุ 42-
72 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 18-4-5 อตัรำ 100 กรัม/ตน้/ปี หลงัเปิดกรีด ใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-20 หรือ 14-9-20 อตัรำ 500 กรัม/
ตน้/ปี วธีิใส่ถำ้เป็นท่ีรำบเม่ือปรำบวชัพืชแลว้ใหใ้ส่แบบหวำ่น ถำ้เป็นท่ีลำดเทใหใ้ส่แบบหลุม โดยขดุหลุมรอบโคน
สองขำ้งล ำตน้ 2-4 หลุม ใส่ปุ๋ยลงในหลุมแลว้กลบ 

ปำลม์น ้ำมนั  เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 250 กรัม/ตน้ ใส่รองพื้นบริเวณ
หลุมปลูก อำย ุ 1 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-21 ตรำ 2-2.5 กก./ตน้ ร่วมกบัปุ๋ยเด่ียวสูตร 21-0-0 อตัรำ 2-2.5 
กก./ตน้ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 1-1.2 กก./ตน้ แบ่งใส่ปุ๋ยผสม 3 คร้ัง สลบักบัปุ๋ยเด่ียว 2 คร้ัง อำย ุ2-4 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 
13-13-21 หรือ 14-14-21 หรือ 15-15-21 อตัรำ 3-5 กก./ร่วมกบัโบแรกซ์ 50-100 กรัม/ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง คือ ตน้ 
กลำงและปลำยฤดูฝน วธีิใส่ใหใ้ส่เป็นวงกลม รัศมีห่ำงจำกโคนตน้ 1.5-2.0 เมตร หลงัจำกก ำจดัวชัพืชรอบโคนตน้
แลว้ 

มะพร้ำว เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ย 0-3-0 อตัรำ 500 กรัม/ตน้ ใส่รองพื้นบริเวณหลุม
ปลูก อำย ุ1-5 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 1 กก./ตน้/ปี ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 0-0-60 อตัรำ 
500 กรัม/ตน้/ปี แบ่งใส่ 2 คร้ัง ช่วงตน้และปลำยฤดูฝน โดยท ำเป็นร่องรอบโคนตน้ รัศมี 0.5 - 2.0 เมตร แลว้โรยปุ๋ย
ลงในร่องเสร็จแลว้พรวนดินกลบ อำยตุั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 1 
กก./ตน้/ปี ร่วมกบัปุ๋ย 0-0-60 อตัรำ 0.5 กก./ตน้/ปี แบ่งปุ๋ยใส่ 2 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั ในช่วงตน้และปลำยฤดูฝน 
หมำยเหตุ อำยปีุหมำยถึง จ ำนวนปีหลงัปลูกไมผ้ล เช่น ไมผ้ลอำย ุ4 ปี อตัรำแนะน ำ 200 กรัม ปุ๋ยท่ีใชเ้ท่ำกบั 200 x 4 
= 800 กรัม/ตน้/ปี 
 
 


