
กลุมชุดดินที่ 17
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิบนเปนพวกดินรวนปนทราย หรือดินรวนสีนํ้ าตาล, นํ้ าตาลปน

เทา ดนิลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียว มีสีนํ้ าตาลออน , สีเทาออน, สีเทาปนชมพู
พบจดุประพวกสีนํ้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน  บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือ
กอนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสในดินช้ันลาง เกิดจากพวกตะกอนลํ านํ้ า พบตามพื้นท่ีราบเรียบ
หรือคอนขางราบเรียบ บริเวณลานตะพักลํ านํ้ าระดับต่ํ า นํ้ าแชขังลึก 30-50 ซม. นาน 2-4 เดือน เปนดิน
ลึกมาก ดินมีการระบายน้ํ าคอนขางเลว มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ า pH 4.5-5.5 ไดแกชุดดิน
หลมเกา รอยเอ็ด เรณู และสายบุรี สุไหงปาดี โคกเคียน วิสัย สงขลา บุณฑริก  ปจจุบันบริเวณดังกลาว
สวนใหญใชทํ านา บางแหงใชปลูกพืชไรหรือไมยืนตน แตมีปญหาเร่ืองการแชขังของนํ้ าในฤดูฝน

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  เนื้อดินคอนขางเปนทราย ฤดูฝนขังนํ้ านาน 2 - 4  เดือน
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํ า

ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสํ าหรับการปลูกพืช  :  โดยท่ัวไปแลวกลุมชุดดินท่ี  17 มี
ศักยภาพเหมาะสมท่ีจะใชในการทํ านามากกวาการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักในชวงฤดูฝน แต
สามารถปลูกพืชไรหรือพืชผักท่ีมีอายุส้ันไดในชวงฤดูแลง ถามีแหลงนํ้ าธรรมชาติหรือนํ้ าชลประทาน
เขาถึง

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 17
ปลูกขาวหรือทํ านา ปญหาสภาพพื้นท่ีนาบางแหงมีความลาดเทเล็กนอย นํ้ าขังใน

กระทงนาไมสม่ํ าเสมอ ทํ าใหขาดน้ํ า แกไขโดยปรับกระทงนาใหสม่ํ าเสมอถาเปนไปได นํ าวิธีการจัดรูป
แปลงนามาปฏิบัติ ปญหาดินเปนกรดแกไขโดยใสปูนขาว หรือวัสดุปูนเกษตรอยางอ่ืน อัตรา 100 กก./
ไร หรือตามคาความตองการปูน ปญหาดินคอนขางเปนทรายและมีโครงสรางคอนขางแนนทึบ แกไข
โดยเพิ่มอินทรียวตัถุใหแกดินดังนี้ -ใสปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1-2ตัน/ไร -ไถกลบตอซังพืชลงดิน -ไถ
กลบพชืปุยสุดจากพืชตระกูลถ่ัว -ปลูกพืชตระกูลถ่ัว ไดแก กระถินยักษหรือถ่ัวมะแฮะบริเวณคันนาแลว
ทํ าการตัดใบหรือกิ่งออนสับกลบเปนปุยพืชสด พันธุขาวพันธุท่ีแนะนํ า

1. พนัธุไวตอชวงแสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข.6  กข.8 กข.15 ขาวดอกมะลิ
105 ขาวปากหมอ 148 ขาวตาหมอ 17 ชุมแพ 60 นํ้ าสะกุย 19 เหนียวอุบล หางยี 17 ภาคใต กข.13 พัทลุง
60 แกนจันทร นางพญา 132 พวงไร 2 เผือกนํ้ า 43 เฉ้ียง ภาคตะวันออกและภาคกลาง กข.77 เการวง 88
ขาวตาแหง 17 ขาวปากหมอ ปทุมธานี 60

2. พันธุไมไวตอชวงแสง ปลูกไดทุกภาค กข.1 กข.2 กข.3 กข.4 กข.5 กข.7 กข.9
กข.10 กข.11 กข.21 กข.23 กข.25 สุพรรณบุรี 60 พิษณุโลก 60-2 และพิษณุโลก 90

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ าหรือขาดธาตุอาหารพืชบางชนิด ขาวแก
ไขโดยการใสปุยเคมี



1. อัตราปุยสํ าหรับขาวพันธุไวตอชวงแสง คร้ังแรก ปุยยูเรียชวงตกกลา อัตรา
5-10 กก./ไร คร้ังท่ี 2 ปุย 16-16-8 อัตรา 25-35 กก./ไร ใสกอนปกดํ า คร้ังท่ี 3 ปุยยูเรีย(46-0-0) อัตรา 10-
15 กก./ไร เปนปุยแตงหนา

2. อัตราปุยสํ าหรับขาวไมไวตอชวงแสง คร้ังแรก ใสปุยยูเรียรองพื้น ชวงตก
กลา อัตรา 10-15 กก./ไร คร้ังท่ี 2 ใสปุยสูตร 16-16-8 หรือสูตรอ่ืน ท่ีมีเนื้อปุยเทาเทียมกัน อัตรา 20-25
กก./ไร คร้ังท่ี 3 ใสปุยยูเรีย(46-0-0) อัตรา 5-10 กก./ไร เปนปุยแตงหนา

ปลูกพืชไร ปญหาดนิมีการระบายน้ํ าเลวและน้ํ าแชขังในฤดูฝน ใหปฏิบัติเชน
เดยีวกับการปลูกไมผล

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า เชน ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง 1) ใสปุย
สูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร โดยทํ าการแบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน คร้ังท่ี 1 ใสรองกนหลุมกอน
ปลูก คร้ังท่ี 2 ใสเม่ือตนถ่ัวอายุ 25 วัน 2) ใสโบรอนในรูปของบอแรกซ 0.9 กก./ไร
แกปญหาเมล็ดกลวง 3) ใสปุยโมลิบดีนัมในรูปโซเดียมโมลิบเดทหรือแอมโมเนียมโมลิบเดท อัตรา 100-
200 กก./ไร

ขาวโพดหวาน ใสปุย 24-12-12 อัตรา 40-50 กก. หรือ 15-15-15 อัตรา
30-40 กก./ไร รวมกับปุยยูเรีย 10-15 ตอไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน ดังนี้ คร้ังท่ี 1 ใสรองพื้นกน
หลุมกอนปลูก คร้ังท่ี 2 ใสเม่ืออายุ 25 วัน

ขาวโพดฝกออน ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 30-35 กก./ไร
รวมกบัปุยยูเรีย 25 กก./ไร หรือปุย 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร โดยแบงใส 3 คร้ังดังนี้ คร้ังท่ี 1 ใสเม่ือตน
อาย ุ7-10 วัน คร้ังท่ี 2 ใสเม่ือตนอายุ 25 วัน คร้ังท่ี 3 ใสเม่ือตนอายุ 35 วัน

ปอแกว ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40-50 กก..ไร โดยใสสองขางแถว
เม่ืออายุ 20-25วัน

ปลูกไมผลและไมยืนตน ปลูกโดยการปรับปรุงพื้นท่ีนาใหเปนสวนไมผล
จดัระบบการปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม ปญหาดินมีการระบายน้ํ าเลว แกไขโดยการยกรองปลูกดังนี้
คือ

1) วางแนวรองใหสันรองกวาง 6-8 เมตร และทองรองกวาง 1.0-1.5 เมตร
ปาดหนาดินมาท่ีกลางสันรอง

2) ขุดดินจากคูมากลบท่ีขอบสันรองใหสูง 50 ซม.
3) ทํ าคันดินใหลอมรอบสวน เพื่อปองกันนํ้ าทวม
ปญหาดินเปนกรด แกไขโดยการใสปูนขาว อัตรา 100 กก./ไร ใสใน

ชวงระหวางการเตรียมดินปลูกเร่ิมแรก หรือใสในชวงเตรียมหลุมปลูกอัตรา 3-5 กก.ตอตน
ปญหาดินคอนขางเปนทรายและมีโครงสรางคอนขางแนนทึบ แกไขโดยการ

เพิ่มอินทรียวตัถุใหแกดินดังนี้



1. ใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 20-50 กก./ตน ในชวงเตรียมหลุมปลูก
2. ปลูกพืชคลุมดินซ่ึงเปนพืชตระกูลถ่ัวบํ ารุงดิน ไดแก ถ่ัวลาย ถ่ัวเซอรา

โตร ถ่ัวฮามาตา และถ่ัวคุดชู ใชเมล็ดอัตรา 1.5 กก./ไร
3. ใชวัสดุเศษพืชคลุมดิน ไดแก ฟางขาว หรือสลายตัวจะเพิ่มอินทรียวัตถุ

ใหแกดิน
ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า เชน มะมวง ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา

1-2 กก./ตน/ป แบงใส 4 ระยะกอนติดผล คือเดือน มีนาคม พฤษภาคม. สิงหาคม และ ตุลาคม โดยแบง
ใส 4 คร้ังละเทา ๆ กัน และระยะใหผลผลิตแลวแบงใส 3 คร้ัง โดยเปนชวงหลังเก็บผลผลิต ชวงกอน
ออกดอก 2-3 เดือนและชวงหลังจากติดผล

มะละกอ ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนท่ีมีเนื้อธาตุอาหารทัดเทียมกัน
อัตรา 1 กก./ตน/ป ใสในชวงหลังออกดอก

มะพราว ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-5 กก./ตน/ป โดยแบงใส 2 คร้ัง ชวง
ตนและปลายฝน ใสเพิ่มตามอายุของมะพราวและใสปุยแมกนีเซียมซัลเฟต 200-500 กรัม/ตน/ป (หรือใส
ปุยเทาอายุ เชน 2 ป ใส 2 กก./ตน/ป)

มะมวงหิมพานต ใสสูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 อัตรา 0.5-1 กก./ตน/ป
ใสเพิ่มตามอายุของตน โดยแบงใส 4 คร้ัง ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และ ตุลาคม


