
กลุมชุดดินที่ 36
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือ

ดนิรวนเหนยีวปนทราย สีนํ้ าตาล หรือสีแดงปนเหลือง  สวนมากเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อ
หยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาด กับลอนชันของลานตะพักลํ านํ้ าระดับกลางถึงสูง มี
ความลาดชันประมาณ 2 - 5 %  เปนดินลึก มีการระบายน้ํ าดี ระดับนํ้ าใตดินอยูลึกกวา 2 เมตรตลอดป มี
ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํ าถึงปานกลาง ดินช้ันบน  pH 5.5-6.5  สวนช้ันดินลางจะเปนกรดเล็กนอย
ถึงปานกลาง pH 6.0-7.5 ไดแก ชุดดิน สีค้ิว เพชรบูรณ และปราณบุรี ศรีราชา ปจจุบันบริเวณดังกลาวใช
ปลูกพืชไรตาง ๆ เชน ออย ขาวโพด ถ่ัว สับปะรด และไมผลบางชนิด

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : ดนิอุมนํ ้าไดต่ํ าถึงปานกลาง ในฤดูแลงนํ้ าใตดินลึก พืชจะขาด
นํ ้าในระยะฝนท้ิงชวงความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ํ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : โดยท่ัวไปกลุมชุดดินท่ี 36 มีศักยภาพเหมาะสมในการ
ปลูกพชืไร ไมผล ไมยืนตน และปลูกผักบางชนิด ไมเหมาะสมในการทํ านา

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 36
ปลูกพืชไร ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน การไถเตรียมดินปลูกพืชไรตามแนว

ระดบัขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ปญหาดินขาดแคลนนํ้ าในการเพาะปลูก ในบางชวง ทํ าแนวร้ัวหญา
แฝกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ชวยชลอการไหลบาของนํ้ าท่ีผิวดินเม่ือฝนตกหนัก ขุดบอดักตะกอน
เพื่อชวยชลอการไหลบาของนํ้ าท่ีผิวดิน และยังสามารถใชนํ้ าเสริมในการเพาะปลูก นํ ามาตรการอนุรักษ
ดนิและนํ ้าทางพืชมาใช การปลูกพืชเปนแถว ขวางความลาดเทของพื้นท่ี การปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมพืช
หลัก เปนตน

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง และดินขาดความช้ืนในบางชวง ใสปุย
หมัก หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเม่ือปุยพืชสดออกดอกได
ประมาณ 50 %  ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก จะชวย
รักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดิน และยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้ าของดินอีกดวย การ
ใชปุย เชน

ขาวโพด-ขาวฟาง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50-75 กก./ไร สํ าหรับชุดดินท่ี
มีโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชต่ํ า ใสโดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ ใสหลังปลูก
20-25 วัน  หรือใสปุยสูตร 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 เลือกใชสูตรใดสูตรหน่ึง สํ าหรับชุดดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนตอ
พชืสูง ใสโดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบใสหลังปลูก 20-25 วัน



ขาวไร ใสปุยเคมี ควรปฏิบัติดังนี้ คร้ังแรก-ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8
อัตรา 25 กก./ไร ใสหลังขาวงอก ประมาณ 20 วัน คร้ังท่ี 2 ใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร หรือ
สูตร 46-0-0 อัตรา 7-15 กก./ไร ใสในระยะขาวต้ังทองหรือประมาณ 30 วันกอนขาวออกดอก

ปลูกไมผลและไมยืนตน ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ปฏิบัติเชนเดียวกับการ
ปลูกพชืไร ปญหาดินมีธาตุอาหารพืชบางอยางไมเพียงพอแกการเจริญเติบโต การใชปุย เชน

มะละกอ  ใสปุยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ระยะตนออนถึง
กอนออกดอก หลังจาก 1 ปข้ึนไปใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน

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 เดือน
ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ตน  - ปลายฤดูฝนใสปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 1-2 กก./ตน/ป

มะขามหวาน อาย ุ1-2 ป ควรใสปุยคอก หรือปุยหมัก 30-50  กก./ตน/ป หรือใส
ปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 450 กรัม/ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง ๆ ละ 100, 150 และ 200 กรัม ตามลํ าดับ

สับปะรด คร้ังแรก ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 10-25 กรัม/ตน เม่ือสับปะรด อายุ
3 เดอืน โดยใสท่ีกาบใบลาง - คร้ังท่ีสอง ใสปุยสูตร 12-12-51 อัตรา 10-25 กรัม/ตน เม่ือสับปะรด อายุ 6
เดอืน โดยใสท่ีกาบใบลาง

ไผตง ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 300-350 กรัม/ตน/คร้ัง หรือปุยสูตร 15-30-15
อัตรา 250-300 กรัม/ตน/คร้ัง โดยใสทุกปตอนตนฤดูฝน เม่ือไผออกหนอ และเก็บผลแลว ใสปุยสูตร 15-
15-15 อัตรา 200-300 กรัม/ตน/คร้ัง โดยใสเปนจุดหรือเปนหลุมรอบรัศมีทรงพุมแลวพรวนดินกลบ

มะพราว ใสปุยสูตร 13-13-21 หรือปุยสูตรอ่ืนท่ีมีเนื้อธาตุอาหารเทาเทียมกัน
อัตราปุยท่ีใช กก./ตน/ป ตามอายุมะพราวและใสปุยแมกเนเซียม 200-500 กรัม/ตน/ป แบงใส 2 คร้ัง ๆ
ละ เทา ๆ กัน ในชวงตนและปลายฤดูฝน โดยหวานปุยต้ังแตโคนตนถึงรอบรัศมีทรงพุม


