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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน ้ำตำลหรือแดง ในดินชั้นล่ำงระดบัควำมลึก
ต ่ำ 50 ซม.ลงไปจะพบหินผ ุ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเน้ือละเอียด บำงแห่งมีกอ้นปูนปะปนอยูด่ว้ย สีดินเป็นสี
น ้ำตำลหรือสีแดงเกิดจำกวสัดุตน้ก ำเนิด ดินพวกหินตะกอนเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน ลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีรำบถึงลูก
คล่ืนลอนลำด มีควำมลำดเท 1 - 2 % มีกำรระบำยน ้ำดีถึงดีปำนกลำง ค่ำควำมเป็นกรดประมำณ 6.0-7.5  มีควำมอุดม
สมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำง  ไดแ้ก่ ชุดดินวงัสะพุง ทบักวำง และจตุัรัส ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูกพืชไร่
บำงชนิด เช่น ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั กลว้ย บำงแห่งเป็นป่ำละเมำะ หญำ้เพก็และไผ ่

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินลึกปำนกลำง มีชั้นท่ีมีกอ้นปูนหรือเศษหินปะปนชั้นดินดำนและ
ชั้นหินพื้นอยูลึ่ก 1 เมตร น ้ ำซึมผำ่นชั้นดินไดป้ำนกลำงถึงค่อนขำ้งชำ้ กำรอุม้น ้ำของดินปำนกลำง มีกำรกดักร่อน
ของดินท่ีควำมลำดชนัสูง 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่ พืชผกั ไม้
ผลหรือไมย้นืตน้ และพฒันำเป็นทุ่งหญำ้เล้ียงสัตว ์ แต่ค่อนขำ้งเหมำะสมถึงไม่เหมำะสมในกำรท่ีจะใชท้  ำนำ 
เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีไม่อ ำนวย คือสูงเกินไปและบำงส่วนมีควำมลำดเทสูงส ำหรับนำขำ้ว จึงเก็บกกัน ้ำไม่อยู ่ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่55 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของดิน และปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำในกำรเพำะปลูกใน

บำงช่วง ปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 54 ดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งและดินขำดควำมช้ืนในบำงช่วง ใส่ปุ๋ย
หมกั หรือปุ๋ยคอกอตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบลงดินเม่ือปุ๋ยพืชสดออกดอกไดป้ระมำณ 
50% ปลูกพืชตระกลูถัว่สลบักบัพืชไร่หลกัหรือปลูกพืชตระกลูถัว่แซมกบัพืชหลกั จะช่วยรักษำและเพิ่มควำมอุดม
สมบูรณ์ใหแ้ก่ดิน และยงัช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำของดินอีกดว้ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรอตัรำ และวธีิกำรใช้
ข้ึนอยูก่บัชนิดของพืช เช่น 

ถั่วเหลอืง ถั่วเขียว ถั่วลสิง และอ้อย กำรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร และอตัรำ ปฏิบติัเช่นเดียวกบั
กลุ่มชุดดินท่ี 54 
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ข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 50-75 กก./ไร่ ส ำหรับชุดดินท่ีมี
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชต ่ำ ใส่โดยโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ ใส่หลงัปลูก 20-25 วนั หรือ
ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 35-45 กก./ไร่ หรือสูตร25-25-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ 
เลือกใชสู้ตรใดสูตรหน่ึง ส ำหรับชุดดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชสูง ใส่โดยโรยขำ้งแถวปลูกแลว้
พรวนดินกลบใส่หลงัปลูก 20-25 วนั 

ละหุ่ง ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ หรือ 25-25-0 อตัรำ 
25-30 กก./ไร่ วธีิใส่พนัธ์ุตน้ใหญ่โรยรอบโคนแลว้พรวนดินกลบ ส่วนพนัธ์ุอำยสุั้นโรยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบ
ใส่หลงัปลูก 20-25 วนั 

งา ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 25-30 กก./ไร่ หรือ สูตร 25-25-0 อตัรำ 
20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 16-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่โดยโรยขำ้งแถวหลงัปลูก 20-25 วนั แลว้พรวนดินกลบหรือ
หวำ่นทั้งหมดถำ้ปลูกแบบหวำ่น 

ฝ้าย ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรำ 50-60 กก./ไร่ หรือสูตร 16-16-8 อตัรำ 70-80 กก./ไร่ 
แบ่งคร่ึงใส่ คร้ังแรกรองกน้หลุมปลูก คร้ังท่ีสองโรยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบหลงัปลูก 20-25 วนั 

ปลูกไม้ผล ปัญหำดินลึกปำนกลำง กำรเตรียมหลุมปลูก ควรขดุหลุมปลูกใหมี้ขนำด 75 x 75 x 
75 ซม.ข้ึนไป และดินในหลุมปลูกตอ้งคลุกเคลำ้กบัปุ๋ยอินทรียเ์ช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อตัรำ 20-25 กก./หลุม ปัญหำ
กำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน ปลูกแถวพืชตำมแนวระดบัขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ท ำคนัดินขวำงควำมลำดเท
ของพื้นท่ี เพื่อช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดินเม่ือฝนตกหนกัและบนคนัดินใหป้ลูกหญำ้ เช่นแฝก หรือพืช
ตระกลูถัว่ยนืตน้ เพื่อช่วยรักษำคนัดิน ปลูกพืชตระกลูถัว่คลุมดินระหวำ่งแถวไมผ้ล นอกจำกช่วยป้องกนักำรชะลำ้ง
หนำ้ดินแลว้ ยงัช่วยรักษำควำมช้ืนของดินและเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินอีกดว้ย 

ปัญหำดินมีธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งไม่เพียงพอแก่กำรเจริญเติบโต แกไ้ขโดยกำรใชท้ั้ง
ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี สูตร อตัรำ และวธีิกำรใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของไมผ้ล เช่น  

มะม่วง เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 500 กรัม/ตน้ คลุกเคลำ้กบัดินในหลุม
ปลูก ก่อนตกผล (0-4 ปี) ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรำ 400-500 กรัม/ตน้ x อำยุปี หรือสูตร 15-30-15 อตัรำ 300-400 
กรัม/ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 200-250 กรัม/ตน้ x อำยุปี หรือ 46-0-0 อตัรำ 100-125 กรัม/ตน้ x อำยุ
ปี แบ่งใส่ปุ๋ยผสม 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำ ๆ กนั โดยหว่ำนให้สม ่ำเสมอรอบบริเวณทรงพุ่ม ห่ำงจำกโคนตน้ประมำณ 30 
ซม. แลว้พรวนดินกลบ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-10 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยุปี แบ่งใส่ 4 คร้ัง คร้ังละเท่ำ ๆ กนั 
ช่วงระยะเวลำท่ีใส่คือเดือนมีนำคม พฤษภำคม สิงหำคม และตุลำคม ตกผลแลว้ ใส่ปุ๋ยสูตร 14-9-20 หรือ15-5-20 
อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยุปี ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 14-0-20 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยุปี แบ่งใส่ปุ๋ยผสม 2 คร้ัง ๆ 
ละเท่ำ ๆ กนั หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ และปุ๋ยเด่ียวใส่คร้ังท่ี 3 หลงัติดผลแลว้ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-20 อตัรำ 800-
900 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 3 คร้ัง คร้ังละเท่ำ ๆ กนั 
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มะขามหวาน อำย ุ1-2 ปี ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั 30-50 กก./ตน้/ปี หรือใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 12-24-12 อตัรำ 450 กรัม/ตน้/ปี  แบ่งใส่  3  คร้ัง ๆ ละ  100, 150  และ 200 กรัมตำมล ำดบั อำยุ 3-5 ปี หรือติด
ผลแลว้ควรใส่ปุ๋ยผสมท่ีมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เช่น สูตร 12-12-17, 13-13-21 หรือ 14-14-14 อตัรำท่ีใส่ปี
ละคร่ึงหน่ึงของอำยุตน้มะขำม โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง คือช่วงตน้ฤดูฝนและปลำยฤดูฝน หวำ่นให้สม ่ำเสมอรอบบริเวณ
ทรงพุ่ม ห่ำงจำกโคนตน้ประมำณ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ อำยุเกิน 6 ปีข้ึนไป หรือมะขำมติดผลเต็มท่ีแลว้ให้ใส่
ปุ๋ยดงัน้ี 

1) ระยะพกัตวั ใหปุ๋้ยทำงใบ สูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 ใหทุ้ก 2-3 
สัปดำห์ เพื่อช่วยใหม้ะขำมออกดอก  อำยเุกิน 6 ปีข้ึนไป หรือมะขำมติดผลเตม็ท่ีแลว้ใหใ้ส่ปุ๋ยดงัน้ี 

1) ระยะพกัตวั ใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 ใหทุ้ก 2-3 
สัปดำห์ เพื่อช่วยใหม้ะขำมออกดอกมำก 

2) ระยะแตกใบอ่อน ใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 พน่ทุก ๆ 
7 วนั 

3) ระยะเร่ิมออกดอก ให้ปุ๋ยทำงใบสูตร 11-45-11 หรือสูตร 10-52-17 
หรือ 15-30-17 ก็ได ้ 

4) ระยะเร่ิมติดฝัก พน่ดว้ยสำรอิมเบลเสลลิน 1 หลอด (50 มิลลิกรัม) ต่อ
น ้ำ 100 ลิตร พน่ 1-2 คร้ัง ห่ำงกนั 7-10 วนั 

5) ระยะติดฝักเล็ก ใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 30-20-10  อตัรำ 2-3 ชอ้นแกงต่อน ้ำ 
20 ลิตร พน่ 2 คร้ัง ห่ำงกนั 7-10 วนั 

6) ระยะฝักขนำดกลำง ใหปุ๋้ยทำงใบสูตรเท่ำเช่น 15-15-15 หรือ 20-20-20 
อตัรำท่ีใชต้ำมค ำแนะน ำในสลำก 

7) ระยะฝักขนำดใหญ่แลว้ ใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 12-22-32 หรือ  
6-30-30 อตัรำท่ีใชต้ำมค ำแนะน ำในสลำก 
ส ำหรับส้ม มะละกอ และขนุน กำรใชปุ๋้ยเคมีสูตร และอตัรำ และวธีิกำรปฏิบติักำรเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 54 


