
กลุมชุดดินที่ 25
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินเหนียวหรือดินรวน

ปนดนิเหนยีวท่ีเปนกรวดหรือลูกรังปะปนเปนปริมาณมาก มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลือง สีเทาออน หรือ
สีนํ ้าตาลปนเทา ใตช้ันดินลูกรังอาจพบช้ันดินเหนียวท่ีมีศิลาแลงออนปะปน  เกิดจากวัตถุตนกํ าเนิดดิน
พวกตะกอนลํ านํ้ าทับอยูบนช้ันหินผุ พบบริเวณพื้นท่ีคอนขางราบเรียบ ตามลานตะพักลํ านํ้ าระดับต่ํ า
และระดับกลาง นํ้ าแชขังลึก 30 ซม. นาน 3 - 4 เดือน เปนดินต้ืน สวนใหญมีการระบายน้ํ าคอนขางเลว
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ า pH ประมาณ 4.5-6.0 ไดแกชุดดินเพ็ญ อน และมวงคอม ปจจุบัน
บริเวณดังกลาวใชทํ านา บางแหงเปนปาละเมาะหรือปาเต็งรัง

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :   ดนิต้ืนเปนทรายมีช้ันลูกรังศิลาแลงยากแกการไถพรวน
และ ขุดเจาะ นํ้ าซึมผานช้ันดินไดเร็ว ปานกลาง ถึงชามาก มีการอุมนํ้ าต่ํ าถึงปานกลาง ฤดูฝน นํ้ าแชขัง
นาน 3 - 4 เดือน  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํ า มักขาดนํ้ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช เนื่องจากกลุมชุดดินท่ี 25 เปนดินต้ืน เพราะมีช้ันกรวด
หรือลูกรังปะปนในเนื้อดินอยูมาก ดินมีการระบายน้ํ าเลว มักมีนํ้ าทวมขังในฤดูฝน จึงมีศักยภาพเหมาะท่ี
จะใชทํ านา สวนฤดูแลงสามารถปลูกพืชไรท่ีระบบรากส้ัน รวมท้ังพืชผักบางชนิดได สํ าหรับการปลูกไม
ผลและพืชไรเศรษฐกิจในกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสม เนื่องจากดินมีศักยภาพทางการเกษตรตํ่ า มีปญหา
เร่ืองดนิต้ืน และการระบายน้ํ าเลว แลวยังมีปญหาในการเขตกรรมดวย การจะเพิ่มศักยภาพของดินนี้
กระทํ าไดลํ าบากและตองลงทุนสูง การเปล่ียนสภาพการใชประโยชนท่ีดินอาจพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียง
สัตวหรือปลูกปาไมโตเร็วทดแทน

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 25
ปลูกขาวหรือทํ านา ปญหาดนิขาดธาตุอาหารพืชท่ีจํ าเปนบางอยาง ขาวพันธุท่ีแนะนํ า

ขาวตาหยก ไขมุก รวงยาว สีรวง อัลฮัมดุลิลละห ฯลฯ ใชปุยรองพื้นสูตร 16-20-0 อัตรา 25-40 กก./ไร
หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร โดยหวานกอนปกดํ า 1-3 วัน หลังจากนั้นใชปุยยูเรียเปนปุยแตง
หนา อัตรา 5-10 กก./ไร ใสเม่ือขาวต้ังทอง

ปลูกพืชไร  ปญหาการระบายน้ํ าของดินไมดีหรือการระบายน้ํ าเลวและมีนํ้ าทวมใน
ชวงฤดูฝน การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก

1) กรณปีลูกในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาว หรือกรณีเปล่ียนสภาพการ
ใชท่ีดนิจากนาขาวเปนปลูกพืชไรถาวร ใหปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 1

ปญหาดินคอนขางเปนทราย ปลูกพืชตระกูลถ่ัว หรือใสวัสดุปรับปรุงดินอยาง
อ่ืน เชน ข้ีเล่ือย แกลบ กากนํ้ าตาล หรือเศษพืชแลวไถกลบลงไปในดิน



ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง เชน ขาวโพดหวาน ใสปุยเคมีสูตร 20-20-
20 อัตรา 50-100 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง คือ ใสรองกนหลุมกอนปลูกและใสเม่ือขาวโพด อายุ 25 วัน และ
ใสปุยยูเรีย อัตรา 10 กก./ไร เม่ือขาวโพดอายุ 25-30 วัน

ถ่ัวเหลือง ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร
10-20-10 อัตรา 25-35 กก./ไร หรือสูตร 16-20-0 อัตรา 25-30 กก./ไร (กรณีชุดดินท่ีมีโพแทสเซ่ียมเปน
องคประกอบอยูสูง) โดยแบงใส 2 คร้ัง

ปลูกไมผล มีปญหาการระบายน้ํ าของดินเลว นํ้ าทวมและขังแชในชวงฤดูฝน การ
เตรียมพืน้ท่ีปลูกเพื่อแกปญหาการระบายน้ํ าของดินและนํ้ าทวมขัง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียม
พืน้ท่ีปลูกพืชไรท่ีไดกลาวมาแลว

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืช เชน ปาลมนํ้ ามัน(ปลูกเฉพาะภาคใต) อายุ 1 ป ใส
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5 กก./ตน/ป แบงใสปละ 4-5 คร้ัง อายุ 2 ป ใสปุยสูตร 15-10-30 อัตรา 2.5
กก./ตน/ป แบงใสปละ 4-5 คร้ัง อายุ 3 ป ใสปุยสูตร 15-10-30 อัตรา 3.5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง คือ
ชวงตน กลางและปลายฤดูฝน

เงาะ  อายุ 1-3 ป ยังไมใหผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5-1.0
กก./ตน ใสปุย 2 คร้ัง ในตอนตนและตอนปลายฤดูฝน สํ าหรับปตอไปใสปุยเพิ่มข้ึน 0.5 กก./ตน/ป ให
ใสปุยหลังจากตัดแตงกิ่งและกํ าจัดวัชพืชแลว โดยใสรวมกับปุยอินทรีย เงาะท่ีใหผลแลวแบงใส 3 ชวง
คร้ังแรก ใสสูตร 15-15-15 อัตรา 2.0-3.0 กก./ตน หลังจากเก็บผลผลิตและไดตัดแตงกิ่ง พรอมกํ าจัดวัช
พชืแลว คร้ังท่ีสองใสปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2.0-3.0 กก./ตน กอนการออกดอก คร้ังท่ี 3 ใสปุย 9-24-24
หรือ 15-15-15 อัตรา 1.0-2.0 กก./ตน ใสเม่ือติดผลแลว และในระยะกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน ใส
ปุยสูตร 12-12-17-2  อัตรา 1-2 กก./ตน

มังคุด มังคุดยังไมใหผล ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน/
อาย ุ1 ป โดยแบงใส 2 คร้ัง ในตนฤดูฝนและปลายฤดูฝน หลังจากเก็บผลแลว ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา
1-2 กก./ตน ซ่ึงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับขนาดของตนใหญหรือเล็ก กอนออกดอกและติดผลเล็ก ๆ ใส
ปุยสูตร 12-12-17-2 อัตรา 1-2 กก./ตน

ลองกอง ยงัไมใหผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน/อายุ 1
ป โดยแบงใส 2 คร้ังในชวงตน และปลายฤดูฝน เม่ือใหผลผลิตแลวใสปุยสูตร 13-13-21 ประมาณ 0.5-1
กก./ตน

โกโก อายุ 1 ป ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.2 กก./ตน/คร้ัง อายุ 3 ป
ใสปุยสูตร 12-12-172 อัตรา 0.6 กก./ตน/คร้ัง อายุ 4 ป ใสปุยสูตร 12-12-17-2 อัตรา 0.7 กก./ตน/คร้ัง
โดยแบงใส 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใสกอนฤดูฝน คร้ังท่ี 2 ใสกลางฤดูฝน และคร้ังท่ี 3 ใสปลายฤดูฝน
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