
กลุมชุดดินที่ 18
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิบนเปนดินรวนปนทราย สีเทาปนน้ํ าตาลออน, สีนํ้ าตาลปนแดง

ออน ดนิลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีเทาปนน้ํ าตาล, สีเทาปนชมพู  พบจุดประสีนํ้ าตาลแก สีแดง
ปนเหลืองปะปน เกิดจากพวกตะกอนลํ านํ้ าพบบริเวณ พื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบตามลาน
ตะพกัลํ านํ้ าระดับต่ํ า นํ้ าแชขังลึก 30 ซม. นานประมาณ 4 เดือน เปนดินลึก มีการระบายน้ํ าคอนขางเลว
มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํ า ดินช้ันบน pH 6.0-7.0 สวนดินช้ันลาง pHประมาณ 5.5-
6.5 ไดแกชุดดินเขายอย ชลบุรี และโคกสํ าโรง ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํ านา บางแหงใช
ปลูกออย หรือปลูกพืชลมลุกในฤดูแลง

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  เนือ้ดนิเปนดินทรายหยาบ พืชมีโอกาสเส่ียงตอการขาด
แคลนนํ้ า ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํ า ฤดูฝนมีนํ้ าแชขังนาน 4 เดือน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 18 พบบริเวณท่ีราบต่ํ า สภาพพื้นท่ีราบ
เรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมีการระบายน้ํ าคอนขางเลวถึงเลว ในชวงฤดูฝนมีนํ้ าขังนานระหวาง 3-4 เดือน
จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการทํ านามากกวาการปลูกพืชไร พืชผักและไมผล ยกเวนถาไดมีการปรับปรุง
แกไขปญหานํ้ าขังและการระบายน้ํ าของดิน อยางไรก็ตามในสภาพปจจุบันสามารถปลูกพืชไรและพืช
ผักอายุส้ันได ในชวงฤดูแลง ถามีนํ้ าชลประทานและแหลงนํ้ าธรรมชาติเสริม

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 18
ปลูกขาวหรือทํ านา ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ขาวพันธุท่ีแนะนํ า

1.1 ขาวท่ีไวตอชวงแสง ไดแก ขาวปากหมอ ขาวตาแหง 17 เการวง
เหลืองประทิว 123 นํ้ าสะกุย 19 ขาวดอกมะลิ 105 นางมล เอส-4 ปทุมธานี 60

1.2 ขาวท่ีไมไวตอชวงแสง ไดแก กข.1-7 กข.9  กข.10 กข.11 กข.21 กข.25
สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 70 พิษณุโลก 60-2 ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 35 กก./ไร หรือสูตร 16-
16-8 หรือสูตรใกลเคียง อัตรา 25-35 กก./ไร หรือปุยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร ใสรวม
กบัปุยยเูรีย อัตรา 15-20 กก./ไร การใสใหแบงใส 2 คร้ัง คร้ังละเทา ๆ กัน คร้ังแรกใสระยะปกดํ า และ
คร้ังท่ีสองใสหลังคร้ังแรก ประมาณ 30 วัน หรือระยะท่ีตนขาวต้ังทอง สํ าหรับปุยท่ีใสรวมก็ใหแบงใส 2
คร้ังเชนเดยีวกัน ปญหาดินแนนหลังจากการทํ าเทือกปกดํ า ใสปุยอินทรียไดแก ปุยหมัก ปุยคอก อัตรา
1.5-2.0 ตัน/ไร ในระยะเตรียมดินกอนปกดํ าขาวหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัว เชน ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน
ฯลฯ เปนปุยพืชสด ปลูกกอนปลูกขาว 2-3 เดือนแลวไถกลบ เม่ือพืชตระกูลถ่ัวออกดอกหรือไถกลบฟาง
ขาวและเศษหญาลงไปในดิน ท้ิงไวใหสลายตัว เปนอินทรียวตัถุจะชวยทํ าใหดินรวนซุยอีกทางหนึ่ง

ปลูกพืชไร ปญหาการระบายน้ํ าของดินคอนขางเลวถึงเลว และน้ํ าทวมขังในฤดูฝน
การเตรียมพืน้ท่ีปลูก ในกรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว หรือกรณีเปล่ียนพื้นท่ีทํ านา
ไปเปนปลูกพืชไรแบบถาวร ใหทํ าคันดินลอมและขุดยกรองและคูระบายน้ํ า ปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุด



ดนิท่ี 1 ปญหาดินไมรวนซุยเทาท่ีควร แกไขโดยการใชอินทรีย เชน ปุยคอก และปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/
ไร

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า เชน พชืตระกูลถ่ัว (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัว
ลิสง) ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือ สูตร 10-20-10 อัตรา 25-35 กก./
ไร ใสตอนปลูกหรือหลังปลูก 20-25 วัน โดยใสรองกนหลุมหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดิน
กลบ

ขาวโพดและขาวฟาง ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสรวม
กบัปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก
20-25 วัน โดยใสรองกนหลุมและโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ

ฝาย ใสปุยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา
35-45 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูกแบงคร่ึง คร้ังแรกรองกนหลุมปลูก คร้ังท่ีสองโรยขางแถวแลว
พรวนดินกลบ

ปลูกไมผลและไมยืนตน ปญหาน้ํ าทวมขังในฤดูฝนและดินระบายนํ้ าคอนขางเลว
ถึงเลว ปฏิติเชนเดยีวกับกลุมชุดดินท่ี 1 ในกรณีเปล่ียนสภาพการใชท่ีดินจากนาขาวเปนท่ีปลูกไมผล
ถาวร

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า เชน มะมวง ใสปุยเคมีอัตรา
คร่ึงหนึง่ของจํ านวนอายุ เชน มะมวงอายุ 10 ป ใสปุยจํ านวน 5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง คือ 1 ใน 3 สวน
ใชปุยสูตร 13-13-21 ใสในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน คร้ังท่ีสองใสอีก 1 ใน 3 สวน ใสปุยสูตร
15-15-15 ใสในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และปุยท่ีเหลือ 1 ใน 3 สวนใสปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-
24-24 ใสในชวงเดือนกันยายน - ตุลาคม

ฝร่ัง พนัธุท่ีแนะนํ าไดแก กลมสาลี ทูลเกลา เวียดนาม ใสปุยสูตร 15-
15-15 หรือ 13-13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ตน/ป ควบคูไปกับการใชปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 10 กก./
ตน

กลวยหอม ใสปุยคอกหรือปุยหมักเม่ืออายุ 1 สัปดาห 1 เดือน และ 2
เดอืน คร้ังละประมาณ 5 กก./ตน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง เม่ืออายุ 3
เดือน และ 5 เดือน

ขนุน ใสปุยเคมีสูตร 20-10-10 อัตรา 100-200 กรัม/ตน/คร้ัง อายุ 1-3
ป ใส 6 คร้ัง/ป อายุ 4-6 ป ใสปุยอินทรียหนึ่งคร้ังตอป อัตรา 20-30 กก./ตน ใสหางตน กอนออกดอก 3
เดอืน ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ตน ปลายฤดูฝนใสปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 1-2 กก./ตน/ป


	¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÅØèÁªØ´´Ô¹·Õè 18

