
กลุมชุดดินที่ 15
ลักษณะโดยท่ัวไป : หนวยท่ีดนินีเ้ปนกลุมชุดดิน ท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินรวนเหนียวหรือดิน

รวนเหนียวปนทรายแปง ดินบนมีสีนํ้ าตาลปนเทา ดินลางสีนํ้ าตาลหรือสีเทาปนชมพูพบจุดประสีเหลือง
หรือสีนํ ้าตาลปนเหลืองตลอดช้ันดิน ในดินช้ันลางมักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส
กลุมชุดดนินีเ้กดิจากวัตถุตนกํ าเนิดดินพวกตะกอนลํ านํ้ า พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ
เปนดนิลึกมาก มีการระบายน้ํ าคอนขางเลว ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํ าถึงปานกลาง
ปฏิกริิยาดนิเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.5 ปจจุบันบริเวณ
ดงักลาวสวนใหญใชทํ านา ในฤดูแลงบริเวณใกลแหลงนํ้ าใชปลูกยาสูบ พืชผักตาง ๆ หรือพืชไรบางชนิด
ถามีระบบชลประทานใชทํ านาได 2 คร้ัง ในรอบป ตัวอยางชุดดินท่ีอยูในกลุมนี้ ไดแก ชุดดินแมสาย ชุด
ดนินาน ชุดดินหลมสักชุดดิน แมทะ ชุดดินเฉลียงลับ ชุดดินลับแล

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน โดยท่ัวไปไมมี แมบางแหงดินมีความอุดมสมบูรณ
คอนขางต่ํ าแตพอปรับปรุงไดไมยาก

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : เม่ือพิจารณาถึงสถาพพื้นท่ี ลักษณะเนื้อดินและการ
ระบายน้ํ าของดิน กลุมชุดดินท่ี 15 มีความเหมาะสมในการทํ านามากกวาการปลูกพืชไร ไมผลและพืช
ผัก ซ่ึงเกษตรกรก็ไดใชประโยชนในการทํ านาอยูแลวในชวงฤดูฝน อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้ยัง
สามารถปลูกพืชไร และพืชผักตาง ๆ ไดเปนอยางดีในชวงฤดูแลง  ถามีนํ้ าชลประทานและเกษตรกรได
ปฏิบัติกนัอยูแลวในบางพื้นท่ี เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือก

การจัดการกลุมชุดดินท่ี  15
ปลูกขาวหรือทํ านา  ปญหาดนิขาดธาตุอาหารพืชบางอยางใสปุยอินทรียพวก ปุยคอก

ปุยหมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร ในระยะการไถเตรียมดินกอนปกดํ าขาวหรืออาจจะมีการปลูกพืชตระกูล
ถ่ัว เปนปุยพืชสดโดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 5 กก./ไร หวานกอนถึงฤดูทํ านาประมาณ 2-3 เดือน แลวจึงไถ
กลบ การใสปุยเคมี ควรใส 2 คร้ัง คร้ังแรก ใสกอนปกดํ า 1 วัน หรือใสวันปกดํ าแลวคราดกลบ โดยใช
ปุย 16-20-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20  กก./ไร สํ าหรับขาวพันธุไวตอชวงแสง และอัตรา 35 กก./ไร
สํ าหรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสง คร้ังท่ีสอง ใสกอนระยะขาวออกดอกประมาณ 30 วัน หรือหลังจาก
ปกด ําแลวประมาณ 30-45 วัน โดยหวานใหท่ัวแปลง เปนการใสปุยแตงหนาดวยปุยแอมโมเนียมซัลเฟต
อัตรา 15 กก./ไร หรือปุยยูเรีย อัตรา 6 กก./ไร สํ าหรับขาวพันธุไวตอชวงแสงหรือใสปุยแอมโมเนียม
อัตรา 13 กก./ไร สํ าหรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสง พนัธุขาวนาป (นาดํ า) พนัธุไวตอชวงแสง ไดแก ขาว
ดอกมะลิ 105  เหนียวสันปาตอง เหลืองใหญ 148 เหมยนอง พันธุไมไวตอชวงแสง  ไดแก พันธุ กข.4
กข.6 กข.8 ขาวนาปรัง  ไดแก พันธุ กข.23, กข.25

ปลูกพชืไร ปญหาการระบายน้ํ าของดินเลวและนํ้ าทวมขังในฤดูฝน  การเตรียมพื้น
ท่ีเพาะปลูก



1. ในกรณปีลูกพืชไรในชวงฤดูแลง หรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวควรดํ าเนินการ ดัง
ตอไปนี ้ใหทํ ารองระบายน้ํ ารอบกกกระทงนา  และทํ ารองภายในกระทงนาในกรณีท่ีกระทงนาใหญ  ซ่ึง
หางกนัประมาณ 10-15 เมตร และรองมีความกวาง 40-50 ซม. ลึกประมาณ 20-30 ซม. ซ่ึงรองท่ีกลาวนี้
จะชวยระบายน้ํ าผิวดินและสะดวกในการใหนํ้ าและเขาไปดูแลพืชท่ีปลูก

2. ในกรณีเปล่ียนสภาพการใชท่ีดิน จากนาขาวเปนพื้นท่ีปลูกพืชไรอยางถาวร คือ
ปลูกท้ังฤดูฝนและฤดูแลง ใหทํ าคันดินรอบพื้นท่ีปลูกและใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองปลูกกวาง 6-
8 เมตร มีคูระบายน้ํ ากวางประมาณ 1.5 เมตร และลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรองปลูก อาจแบงซอยเปน
สันรองยอย โดยยกแปลงใหสูงข้ึน 10-20 ซม. และกวาง 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยระบายน้ํ าบนสันรองและ
สะดวกในการเขาไปดูแลพืชท่ีปลูก

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินคอนขางไมรวนซุย ใชปุย
อินทรีย เชน ปุยคอกและปุยหมัก อัตรา 1-2  ตัน/ไร หวานใหท่ัวแปลงแลวไถกลบกอนปลูก 7-14 วัน
สวนปุยเคมี เชน

พืชตระกูลถ่ัว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง  ใสปุยเคมีสูตร 0-46-0 อัตรา 15-
20 กก./ไร หรือสูตร 0-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธาตุอาหารของพืชเทาเท่ียมกัน ใสรอง
กนรองปลูกหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเม่ือถ่ัวอายุได 20-25 วัน

ขาวโพดและขาวฟาง  ใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40-50 กก./ไร หรือสูตร
23-23-0 อัตรา 35-45 กก./ไร หรือสูตร 25-25-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ
เม่ือขาวโพด ขาวฟางอายุ 20-25 วัน หรือใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โดยใสรองกนหลุม
รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือ 46-0-0 อัตรา 10-15

ปลูกไมผลและไมยืนตน ปญหานํ้ าทวมหรือปญหานํ้ าแชขัง ทํ าคันดินลอมรอบพื้น
ท่ีเพือ่ปองกันนํ้ าทวม ยกรองข้ึนแปลงปลูกไมผล เพื่อปองกันการแชขังของนํ้ าและเพื่อระบายนํ้ าออกใน
ชวงท่ีมีระดับนํ้ าใตดินต้ืน

- เตรียมหลุมขนาด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลาดวยปุยคอกหรือปุยหมัก 25-30
กก./หลุม

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง เชน มะมวง  พนัธุท่ีแนะนํ าไดแก
เขียวเสวย ทองดํ า ฟาล่ัน หนังกลางวัน นํ้ าดอกไม  การใสปุยเคมี  ใหใสอัตราคร่ึงหนึ่งของจํ านวนอายุ
เชน มะมวงอายุ 10 ป ก็ใสปุยจํ านวน 5 กก./ตน โดย 1:3 สวน ใชปุย 13-13-21 ใสในชวงเดือนมีนาคม -
เมษายน 1:3 สวนใชปุย 15-15-15 ใสในชวงเดือนพฤษภาคม และใสปุยท่ีเหลืออีก 1:3 สวนในรูปของปุย
สูตร 12-24-12  หรือ 8-24 -24 ในชวงเดือนกันยายน -ตุลาคม

มะละกอ  พนัธุท่ีแนะนํ าไดแก โกโก แขกดํ า จํ าปาดะ สายน้ํ าผ้ึง ฮาวาย
มาเลเซีย ปุยเคมี ควรใชสุตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 ควรใสคร้ังแรกหลังจากยายหลังยายปลูก 2-3
อาทิตย มะละกออายุได 1 ป ใสปุย 1 กก./ตน หลังจากอายุ ได 1 ปข้ึนไปใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน



ฝร่ัง  พนัธุท่ีแนะนํ าไดแก พันธุเวยีดนาม ทูลเกลา กลมสาลี ควรใสปุย
สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ตน/ป ควบคูไปกับการใชปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา
10 กก./ตน

กลวยหอม  พนัธุท่ีแนะนํ าไดแก กลวยหอมทอง  ใสปุยคอกหรือปุย
หมัก เม่ืออายุได 1 สัปดาห 1 เดือน และ 2 เดือน ตามลํ าดับคร้ังละประมาณ 5 กก./ตน ปุยเคมีสูตร
 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง เม่ืออายุ 3  เดือนและ 5 เดือน

ลํ าใย -เม่ือตนลํ าใยเร่ิมใหผล ควรงดการใหนํ้ าชวงเดือนธันวาคม-
มกราคม ควรทํ าความสะอาดบริเวณโคนตน ถากหญาและเก็บกวาดใบท่ีรวงออกเพื่อใหหนาดินแหง -
เดอืนกมุภาพนัธ ลํ าใยแทงชอดอก เร่ิมใหนํ้ าโดยคอย ๆ เพิ่มปริมาณจนถึงปกติ เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน
ควรมีการใหนํ้ าอยางสม่ํ าเสมอ ใสปุยบํ ารุงผล สูตร 12-12-17-2 หรือปุยสูตรเสมอในอัตราคร่ึงหนึ่งของ
อายตุนและควรมีการค้ํ ายันกิ่งและฉีดสารเคมีปองกันโรคและแมลงดวย ชวงเดือนกรกฏคมถึงสิงหาคม
ควรมกีารลดการใหนํ้ าลงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต ชวงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ควรมีการตัดแตงกิ่งฉีด
ยาปองกันโรคแมลงและใสปุยบํ ารุงตนสูตร 15-15-15 อัตราคร่ึงหนึ่งของอายุตน

ล้ินจี ่ ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม เปนระยะท่ีล้ินจี่พักตัวเพื่อสราง
ตาดอก จงึควรมีการงดการใหนํ้ าทํ าการตัดแตงกิ่ง ทํ าความสะอาดบริเวณโคนตน ชวงปลายเดือน
มกราคม-กมุภาพันธ จะเร่ิมเห็นตาดอกชัดเจน จึงเร่ิมใหนํ้ าโดยคอย ๆ เพิ่มปริมาณจนถึงปกติ เม่ือติดผล
ออนควรมีการใสปุย เพื่อบํ ารุงผลโดยใชปุยสูตรเสมอหรือสูตร 12-12-12 อัตราคร่ึงหนึ่งของอายุของตน
รวมกบัการใสปุยคอก 10-20 กก./ตน ชวงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ควรลดการใหนํ้ าลงกอนการเก็บ
เกีย่วชวงเดอืนกรกฎาคมถึงตุลาคมหลังการเก็บเกี่ยว ควรมีการตัดแตงกิ่งโดยเร็วและควรใสปุยคอก
บํ ารุงตน ถาเปนพวกมูลวัว มูลควาย ใสตามอายุของล้ินจี่ เชน อายุ 5-10 ป ใหใส 5-10 ป แตถาเปนมูลไก
ควรลดเหลือ 50 % หรือถาเปนมูลคางคาวลดลงเหลือ 10 %


