
กลุมชุดดินที่ 19
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิบนเปนดินทรายปนดินรวน ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย,

ดนิเหนยีวปนทราย สีนํ้ าตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง จุดประสีเทาปนน้ํ าตาล , สีเทาปนชมพูบางพื้นท่ี
อาจพบศิลาแลงออนปะปน อาจพบกอนสารเคมีพวกปูนและเหล็กปะปนอยู เกิดจากตะกอนลํ านํ้ าระดับ
กลาง นํ ้าแชขังลึก 20-30 ซม. นาน 3 - 4 เดือน ดินลึก มีการระบายน้ํ าคอนขางเลว มีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ํ า pH 4.5-5.0 ไดแกชุดดินวิเชียรบุรี ชุดดินมาขาม ปจจุบันพื้นท่ีนี้มักปลอยเปนท่ีรกราง
วางเปลาหรือเปนปาละเมาะเล็ก ๆ มีสวนนอยท่ีใชทํ านา แตมักใหผลผลิตต่ํ า

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิเปนทราย ดินลางแนนทึบไมเหมาะสมกับการเจริญ
เติบโตของพืช ฤดูฝนขังนํ้ านาน  แตถาฝนท้ิงชวงดินจะขาดนํ้ า ปจจุบันจะเปนปาละเมาะ มีสวนนอยท่ีใช
ทํ านา ความอุดมสมบูรณต่ํ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 19 พบบริเวณตะพักลํ านํ้ าระดับต่ํ าถึง
ระดบักลาง การระบายน้ํ าคอนขางเลวถึงดีปานกลาง แตเนื้อดินคอนขางเปนทราย สภาพพื้นท่ีเปนลูก
คล่ืนลอนลาด มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมในการปลูกขาว เพราะมักจะขาดนํ้ าในการปลูกแมแตใน
ชวงฤดฝูน อยางไรก็ตาม กลุมชุดดินนี้ไดใชประโยชนในการปลูกท้ังพืชไรและปลูกขาว แตใหผลผลิต
ต่ํ าถึงคอนขางต่ํ า

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 19
ปลูกขาวหรือทํ านา ปญหาดินแนนหลังการทํ าเทือก ใสปุยคอกหรือปุยหมัก

อัตรา 2-3 ตัน/ไร ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดินกอนปลูกขาวประมาณ 1 เดือน ขาวพันธุท่ี
แนะน ํา ขาวนาป หรือขาวไวตอชวงแสงไดแก พันธุเหลืองประทิว เหมยนอง 62 หางยี 71 นางพญา 132
ขาวปากหมอ 148 สันปาตอง ฯลฯ สํ าหรับขาวนาปรังหรือขาวไมไวตอชวงแสงไดแก พันธุ กข.1-9

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ใสปุยเคมีสํ าหรับขาวท่ีไวตอชวงแสง
คร้ังแรกใชสูตร 10-20-0 หรือ 20-20-0 หรือ 18-12-6 อัตรา 20  กก./ไร ใสรวมกับปุยโพแทสเซียมคลอ
ไรดอัตรา 7 กก./ไร หรือใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 20 กก./ไร แตงหนาดวยปุยแอมโมเนียม คลอไรด 12
กก./ไร หรือปุยยูเรีย 6 กก./ไร สํ าหรับขาวไมไวตอชวงแสง ใชปุยสูตร 16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-
20-0 สูตรใดสูตรหน่ึง อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยโพแทสเซียมคลอไรด 7 กก./ไร หรือใชปุยสูตร 16-
16-8 อัตรา 35 กก./ไร แลวใสปุยแตงหนาดวยปุยแอมโมเนียม คลอไรด 25 กก./ไรหรือปุยยูเรีย 13 กก./
ไร วิธีการใสใหใสกอนปกดํ า 1 วัน หรือใสตอนปกดํ า สวน การใสคร้ังท่ีสอง  ใสกอนขาวออกดอก 30
วนั หรือใสหลังคร้ังแรก 30-40 วัน

ปลูกพืชไร ปญหาดินคอนขางเปนทราย ความสามารถในการอุมนํ้ าต่ํ าและการ
ชะลางธาตุอาหารพืชไปจากดินสูง - ใสปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1-3 ตัน/ไร - ปลูกพืชปุยสดไถกลบลง
ไปในดนิ ปญหาดินมีการระบายน้ํ าคอนขางเลว ทํ ารองระบายน้ํ ารอบพื้นท่ีปลูก ขนาดกวางระหวาง 1.0-



1.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร และภายในพ้ืนท่ีปลูกทํ ารองระบายน้ํ าขนาด 50 x 50 x 50 ซม. และหาง
กนัระหวางรอง 10-15 เมตร และขุดรองใหตอเนื่องกับรองรอบพื้นท่ีปลูกจะชวยการระบายน้ํ าของดินให
ดีข้ึน

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า เชน มันสํ าปะหลัง พันธุท่ี
แนะนํ าคือ ระยอง 3 ระยอง 60 ใชัปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร โรยขางตนแลวพรวนดินกลบเม่ือ
มันอายุ 1-2 เดือน

ออย  พนัธุท่ีแนะนํ า H38-2915  H48-3166  F140  PT52-227
Q38 ใชปุยสูตร 13-13-21  หรือปุยสูตรอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน อัตรา 100 กก./ไร วิธีใสสํ าหรับออยปลูกให
โรยขางแถวเม่ืออายุ 30 และ 60 วัน สวนออยตอแบงใสสองคร้ัง คร้ังแรกหลังแตงกอ คร้ังท่ีสองใสหลัง
คร้ังแรก 45-60 วัน โดยโรยสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ

ขาวโพด-ขาวฟาง  ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-75 กก./ไร
หรือ 16-16-8 อัตรา 40-80 กก./ไร โรยขางแถวหลังปลูกได 2 เดือน

ปลูกไมผลและไมยืนตน ปญหาดินมีการระบายน้ํ าคอนขางเลว ทํ ารองระบายน้ํ า
รอบพืน้ท่ีปลูกมีขนาดกวาง 1.0-1.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร และยกรองปลูกขนาดกวาง 4-6 เมตร
ระหวางรองปลูกมีรองระบายน้ํ าขนาด 75 x75x75 ซม. เพื่อชวยการระบายน้ํ าของดินใหดีข้ึน

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า  เชน ยางพารา (ปลูกในภาคตะวัน
ออก) เตรียมดินปลูกใชปุยสูตร 0-3-0  อัตรา 170 กรัม/ตน คลุกเคลากับดินในหลุมปลูก อายุ 2-40 เดือน
ใชปุยสูตร 10-5-9 อัตรา 100-300 กรัม/ตน  อายุ 42-72 เดือน ใสปุยสูตร 14-4-9 อัตรา 500 กรัม/ตน หลัง
เปดกรีด ใชปุยสูตร 15-5-20 หรือ 15-6-20 อัตรา 500 กรัม/ตน

มะมวงหิมพานต  เตรียมหลุมปลูกใชปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 300-
350 กรัม/ตน หรือสูตร 15-30-15  อัตรา 250-300 กรัม/ตน  แบงใส 4 คร้ังคร้ังละเทา ๆ กัน ใสเดือน
มีนาคม พฤษภาคม  สิงหาคมและตุลาคม

มะมวง  ใชปุยสูตร 15-15-15 จํ านวนกิโลกรัมของปุยเคมีท่ีใส/
ตน/ป  เทากับคร่ึงหนึ่งของอายุตนมะมวง  ใสเปนจุดรอบรองมีทรงพุมแบงใสปละ 2 คร้ัง ตอนตนและ
ปลายฤดฝูน  การใสปุยเคมีท่ีกลาวควรใสปุยคอกรวมดวยอัตรา  20-50  กก./ตน  ใสรอบรัศมีทางพุมแลว
พรวนดินกลบ


