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                               หน้าตดัดนิ                    บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย ส่วนดินล่ำงเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือดิน
ร่วนเหนียวปนทรำย สีน ้ำตำล หรือสีแดงปนเหลือง  ส่วนมำกเกิดจำกกำรสลำยตวัผพุงัของหินเน้ือหยำบ พบบริเวณ
พื้นท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำด กบัลอนชนัของลำนตะพกัล ำน ้ำระดบักลำงถึงสูง มีควำมลำดชนัประมำณ 2 - 5 %  
เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำดี ระดบัน ้ำใตดิ้นอยูลึ่กกวำ่ 2 เมตรตลอดปี มีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนขำ้งต ่ำถึงปำนกลำง 
ดินชั้นบน  pH 5.5-6.5  ส่วนชั้นดินล่ำงจะเป็นกรดเล็กนอ้ยถึงปำนกลำง pH 6.0-7.5 ไดแ้ก่ ชุดดิน สีคิ้ว เพชรบูรณ์ 
และปรำณบุรี ศรีรำชำ ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูกพืชไร่ต่ำง ๆ เช่น ออ้ย ขำ้วโพด ถัว่ สับปะรด และไมผ้ลบำง
ชนิด 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : ดินอุม้น ้ำไดต้  ่ำถึงปำนกลำง ในฤดูแลง้น ้ำใตดิ้นลึก พืชจะขำดน ้ำใน
ระยะฝนทิ้งช่วงควำมอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนขำ้งต ่ำ 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : โดยทัว่ไปกลุ่มชุดดินท่ี 36 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่ 
ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และปลูกผกับำงชนิด ไม่เหมำะสมในกำรท ำนำ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่36 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน กำรไถเตรียมดินปลูกพืชไร่ตำมแนวระดบั

ขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ปัญหำดินขำดแคลนน ้ำในกำรเพำะปลูก ในบำงช่วง ท ำแนวร้ัวหญำ้แฝกขวำงควำมลำด
เทของพื้นท่ี ช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดินเม่ือฝนตกหนกั ขุดบ่อดกัตะกอน เพื่อช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ ำ
ท่ีผวิดิน และยงัสำมำรถใชน้ ้ำเสริมในกำรเพำะปลูก น ำมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ำทำงพืชมำใช ้ กำรปลูกพืชเป็น
แถว ขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี กำรปลูกพืชตระกลูถัว่แซมพืชหลกั เป็นตน้ 

ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่ง และดินขำดควำมช้ืนในบำงช่วง ใส่ปุ๋ยหมกั 
หรือปุ๋ยคอก อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบลงดินเม่ือปุ๋ยพืชสดออกดอกไดป้ระมำณ 50 %  
ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไร่หลักหรือปลูกพืชตระกูลถัว่แซมกับพืชหลัก จะช่วยรักษำและเพิ่มควำมอุดม
สมบูรณ์ใหแ้ก่ดิน และยงัช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำของดินอีกดว้ย กำรใชปุ๋้ย เช่น 
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ข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 50-75 กก./ไร่ ส ำหรับชุด
ดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชต ่ำ ใส่โดยโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ ใส่หลงัปลูก 20-25 
วนั  หรือใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 35-45 กก./ไร่ หรือสูตร 25-25-0 อตัรำ 
30-40 กก./ไร่ เลือกใชสู้ตรใดสูตรหน่ึง ส ำหรับชุดดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชสูง ใส่โดยโรยขำ้งแถว
ปลูกแลว้พรวนดินกลบใส่หลงัปลูก 20-25 วนั 

ข้าวไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี ควรปฏิบติัดงัน้ี คร้ังแรก-ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-
8 อตัรำ 25 กก./ไร่ ใส่หลงัขำ้วงอก ประมำณ 20 วนั คร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 15-30 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 
อตัรำ 7-15 กก./ไร่ ใส่ในระยะขำ้วตั้งทอ้งหรือประมำณ 30 วนัก่อนขำ้วออกดอก 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน ปฏิบติัเช่นเดียวกบักำร
ปลูกพืชไร่ ปัญหำดินมีธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งไม่เพียงพอแก่กำรเจริญเติบโต กำรใชปุ๋้ย เช่น 

มะละกอ  ใส่ปุ๋ยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ ระยะตน้อ่อนถึง
ก่อนออกดอก หลงัจำก 1 ปีข้ึนไปใส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตน้ 

ขนุน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10 อตัรำ 100-200 กรัม/ตน้/คร้ัง อำย ุ1-3 ปี ใส่ 6 คร้ัง/
ปี อำย ุ4-6 ปี ใส่ปุ๋ยอินทรียห์น่ึงคร้ังต่อปี อตัรำ 20-30 กก./ตน้ ใส่ห่ำงตน้ - ก่อนออกดอก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-
15 อตัรำ 1-2 กก./ตน้  - ปลำยฤดูฝนใส่ปุ๋ยสูตร 14-14-21 อตัรำ 1-2 กก./ตน้/ปี 

มะขามหวาน อำย ุ1-2 ปี ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั 30-50  กก./ตน้/ปี หรือใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรำ 450 กรัม/ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง ๆ ละ 100, 150 และ 200 กรัม ตำมล ำดบั 

สับปะรด คร้ังแรก ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรำ 10-25 กรัม/ตน้ เม่ือสับปะรด อำยุ 
3 เดือน โดยใส่ท่ีกำบใบล่ำง - คร้ังท่ีสอง ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-51 อตัรำ 10-25 กรัม/ตน้ เม่ือสับปะรด อำย ุ6 เดือน โดย
ใส่ท่ีกำบใบล่ำง 

ไผ่ตง ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรำ 300-350 กรัม/ตน้/คร้ัง หรือปุ๋ยสูตร 15-30-15 
อตัรำ 250-300 กรัม/ตน้/คร้ัง โดยใส่ทุกปีตอนตน้ฤดูฝน เม่ือไผอ่อกหน่อ และเก็บผลแลว้ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 
200-300 กรัม/ตน้/คร้ัง โดยใส่เป็นจุดหรือเป็นหลุมรอบรัศมีทรงพุม่แลว้พรวนดินกลบ 
มะพร้าว ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือปุ๋ยสูตรอ่ืนท่ีมีเน้ือธำตุอำหำรเท่ำเทียมกนั อตัรำปุ๋ยท่ีใช ้กก./ตน้/ปี ตำมอำยุ
มะพร้ำวและใส่ปุ๋ยแมกเนเซียม 200-500 กรัม/ตน้/ปี แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั ในช่วงตน้และปลำยฤดูฝน โดย
หวำ่นปุ๋ยตั้งแต่โคนตน้ถึงรอบรัศมีทรงพุม่ 


