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หลักการจัดทํารายงานเรื่อง การจัดการทรัพยากรดินเพื่อ 

การปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุมชุดดิน 

----------------------------- 

1.  บทนํา 

        1.1 หลักการและเหตุผล 

ทรัพยากรดินเปนปจจัยสําคัญในการผลิตทางการเกษตร  และเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรม  ดวยเหตุนี้ทุกฝายจึงตองชวยกันบํารุงรักษาผลิตภาพดิน (soil 
productivity) ใหดียิ่งขึ้นตามลําดับ  อยางไรก็ตามขอมูลในปจจุบันแสดงอยางชัดเจนวา ทรัพยากรดินใน
ประเทศไทยไดเสื่อมโทรมลงเปนอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ  1) มีการใชประโยชนพื้นที่
เดิมเพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง  แตการปรับปรุงและการอนุรักษที่เหมาะสมยังดําเนินการไดไมทั่วถึง     
เปนเหตุใหทรัพยากรดินเหลานั้นเสื่อมทั้งคุณภาพ และความเหมาะสมในการเพาะปลูก และ 2) การเพิ่มข้ึน
ของประชากรในแตละป ยังสงผลใหมีความตองการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกมากขึ้นตามไปดวย ประชาชน
บางสวนจึงบุกรุกและแผวถางทําลายปา เพื่อใชพื้นที่สําหรับการเกษตร  ทรัพยากรปาไมจึงถูกทําลายลง
อยางตอเนื่อง ในสภาวะปจจุบัน  สังคมไมอาจปลอยใหดําเนินการดวยวิธีการดังกลาวอีกตอไป  จึง
จําเปนตองพัฒนาทรัพยากรดินอยางจริงจังใน 2 แนวทาง คือ 1) ปรับปรุงทรัพยากรดินที่ใชประโยชนทาง
การเกษตรอยูแลวใหมีผลิตภาพสูงขึ้น และ 2) ฟนฟูทรัพยากรดินที่มีปญหาทุกดาน  ใหมีความเหมาะสม
ทางการเกษตร และมีผลิตภาพสูงขึ้น  เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมทางการเกษตรมีจํากัด  การเพิ่มผลิตภาพของ
ทรัพยากรดินที่มีอยูในปจจุบันใหสูงสุด  จึงเปนทางออกที่ดีของประเทศไทย 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของทรัพยากรดิน  จะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย  จําเปนตองมี
ความรอบรู และเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรดินแตละชนิด  และแตละกลุมในทุกดาน  นับต้ังแต
การกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินในเชิงบูรณาการ แลวสามารถวิเคราะหปญหา
หรือ อุปสรรคในการใชประโยชนทรัพยากรดินแตละชนิด หรือแตละกลุม รวมทั้งกําหนดเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อการปรับปรุงและอนุรักษใหทรัพยากรดินเหลานั้นมีผลิตภาพสูงอยางยั่งยืน (sustainable soil 
productivity) 
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เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  กรมพัฒนาที่ดินจึงไดศึกษาแนวทางการจัดการกลุมชุดดินทั้ง  
62 กลุม  ตามที่ไดจําแนกและจัดพิมพเปนรายงานแผนที่ความเหมาะสมของดิน กับพืชเศรษฐกิจเบื้องตน  
มาตราสวน 1:50,000   ในระดับจังหวัด อยางไรก็ตามในอดีตไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกลุมชุดดิน
บางแลว แตขอมูลยังกระจัดกระจายอยูในหนวยงานตางๆ ทั้งที่สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน และกรมกองอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งยังมิไดประมวลเขาเปนระบบที่ดี ทันสมัย สามารถนํามาใชในทางปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  การศึกษาครั้งนี้จึงเนนประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) รวบรวม วิเคราะห ประมวลผลเปน
ระบบ แลวจัดเก็บขอมูลตางๆ ดังกลาว ดวยระบบคอมพิวเตอร 2 ) เสนอแนะเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ประกอบเขากับภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรไทยในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ เพื่อใหไดผลในทางปฏิบัติสูง
และยั่งยืน ดวยตนทุนที่ตํ่าและแขงขันในตลาดได และ 3) เผยแพรคําแนะนําแกเกษตรกร ในลักษณะเสนอ
ทางเลือกที่เปนไปได เพื่อใหเกษตรกรใชประกอบการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  

รายงานนี้ยังใหภาพรวมดานแนวทางการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรดิน  ตลอดจนแผนงานการศึกษาดานการจัดการดิน พืช  และปุย ซึ่งเปนงานหลักของกรมพัฒนา
ที่ดินดวย 

        1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห วินิจฉัย สมบัติของดินกลุมตางๆ ทั้งทางดานสภาวะแวดลอม ทางเคมี 

กายภาพ แรในดินและอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม ชลประทาน และ
วิศวกรรม ตลอดจนขอจํากัด และอุปสรรคในการใชประโยชนดานนั้นๆ 

1.2.2 เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ ศักยภาพ และความเหมาะสมของกลุมดินตางๆ สําหรับการ
ใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม 

1.2.3 เพื่อศึกษาจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชประโยชน  และการจัดการกลุมดินเพื่อใชในการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญตางๆ ตลอดจนการจัดการในการเพาะปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม หรือระบบการ
ปลูกพืชที่เหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลในระดับตางๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกร 

1.2.4 เพื่อจัดทําโปรแกรมเชื่อมโยงฐานขอมูลตามวัตถุประสงคขอ 1 ถึง 3 กับระบบขอมูลดิน (GIS) 
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําไวแลว 

1.2.5 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะการจัดทาํโครงการวิจยัทีเ่หมาะสม และสอดคลองกับการแกปญหาใน
การจัดการทรัพยากรดินกลุมตางๆ 
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        1.3 เปาหมายของโครงการ  

กรมพัฒนาที่ดินมีเปาหมายในทาํโครงการนี้ 3 ประการ คือ 

1.3.1 ไดมาตรการ และวิธีการในการแกไขปรับปรุงสมบัติของดิน ตลอดจนมาตรการในการอนุรักษ
ดินและน้าํ ที่เกษตรกรทุกคนนาํไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพือ่เพิ่มศักยภาพ และผลิตภาพของดินใน
การเกษตร และคงสมรรถนะการใชประโยชนดานเกษตรกรรมอยางเหมาะสมไดตลอดไป 

1.3.2 ไดระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมในการจัดเกบ็และเรียกใชขอมูล  เกี่ยวกับการจัดการกลุม
ดินทีง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 ไดแนวทางการวางแผนโครงการศึกษาวิจัย  เกี่ยวกับการจัดการดิน และการพัฒนาที่ดิน  ซึ่ง
สอดคลองกับปญหาของกลุมดิน และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสังคมในอนาคต  
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การดําเนินงานของโครงการศึกษามีข้ันตอน ดังนี ้
        2.1 การศึกษารวบรวมและบนัทกึขอมูลเกี่ยวกับลกัษณะและสมบัติของกลุมชุดดินแตละ
กลุม ขอมูลดังกลาว ประกอบดวย 

2.1.1 ขอมูลกายภาพ และสิง่แวดลอมของดิน ซึง่ประกอบดวย  
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งไดแก ปริมาณน้ําฝน ความชื้นสัมพัทธ และ อุณหภูมิในภาคตาง ๆ ที่พบดิน

กลุมนั้น ๆ แพรกระจายอยู  ขอมูลที่นําเสนอเปนคาที่เกิดจากการเฉลี่ยขอมูลในชวงป 2517-2547 ในแตละ
สถานีน้ําฝนที่ไดจากกรมอุตุนิยมวิทยา การสรางเสนชั้นน้ําฝนทําโดยการประมาณคาในชวงดวยวิธี 
krigging  และปรับใหเสนราบเรียบ 

1)  วัตถุตนกําเนิดของดินในกลุมอยางกวางๆ  

2)  สภาพธรณีสัณฐานที่ดินชนิดตางๆ ในกลุมแพรกระจายอยู  

3) สภาพพืน้ที ่และความลาดชัน  

4) สภาพการระบายน้ํา การเก็บกักน้ํา การแทรกซึมและซาบซึมน้ํา  ของแตละชุดดินในกลุมและ
ภาพรวมของกลุมดิน ชลประทาน  จํานวน และขนาดของโครงการชลประทานซึ่งเก็บรวบรวมทุกเว็บไซดที่
จัดทําโดยกรมชลประทาน 

5) พืชพรรณ และการใชประโยชนที่ดินของกลุมดินโดยทั่วไป  

6) ปริมาณกรวดหนิทีพ่บบนผิวดิน (ถาม)ี  

7) สภาพการชะลางพงัทลายของชุดดินตางๆ ในกลุม  
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8) การแพรกระจายของกลุมดินทีพ่บในภาคและจังหวัดตางๆ  

2.1.2 ขอมูลที่เกี่ยวกับการจําแนกดิน ของแตละชุดดินในกลุมในระดับวงศ (family) ตามระบบ
อนุกรมวิธานดิน 

2.1.3 ขอมูลลักษณะของดิน เปนการบรรยายลักษณะหนาตัดของแตละชุดดินในกลุม ไดแก 
ลักษณะการจัดเรียงชั้นดิน ความตื้นลึกของดิน ปริมาณ และชนิดของกอนกรวดหินภายในชั้นดิน (ถาม)ี เนือ้
ดิน โครงสรางดิน สีดิน จุดประ (ถามี) และปฎิกิริยาดิน ทั้งดินบนและดินลาง 

2.1.4 ระดับความอุดมสมบูรณของดิน  ดําเนินการประเมินภาพรวมของระดับความอุดมสมบูรณ  
ของแตละชุดดินในกลุม และของกลุมดิน  โดยใชคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินในประเทศไทย (Soil 
Interpretation Handbook for Thailand 1973) หรือวิธีการของกองสํารวจ และจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน  
สําหรับผลการวิเคราะหดินทางเคมีที่ใชในการประเมินมี 6 ประการ คือ 1พีเอช(pH)ของดิน  2) อินทรียวัตถุ 
(organic matter) 3) ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน (cation exchange capacity)  
4) เปอรเซ็นตความอิ่มตัวดวยเบส (base saturation) 5) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available 
phosphorus) และ  6) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (exchangeable  potassium) โดยพิจารณาเฉพาะดิน
บนในระดับความลึก 0-30 เซ็นติเมตร ดังตารางที่ ก1 และ ก2 (ลําดับตารางและภาพในบทนําของรายงาน 
ข้ึนตนดวยอักษร ก)  สําหรับหนวยความเขมขนที่เกี่ยวกับผลการวิเคราะหดินในตารางที่ ก2 และทุกตารางที่
ปรากฏในแตละกลุมชุดดิน ใชหนวยสากล (SI units) ดังนี้  

1.ความเขมขนของธาตุอาหารในดิน ยกตัวอยาง เชน ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 5 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัมหรือใชอักษรยอวา มก./กก. เดิมใชหนวยสวนตอลานสวน (ppm) โดย 1 มก./ กก. = 1 ppm 

2.ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (cation exchange capacity,CEC) ยกตัวอยาง เชน CEC
ของชุดดินชุมแสงมีคา 27 cmolc/ kg  ซึ่งเปนอักษรยอจากคําเต็มวา  centimoles of charge per kilogram 
เดิมใชหนวยmilliequivalents  per 100 grams (meq/100 g) โดย 1cmolc/ kg = 1meq/ 100 g 
ตารางที่  ก1  ปฏิกิริยาดิน และพีเอช (pH) ของดิน 

 ปฏิกิริยาดิน pH ปฏิกิริยาดิน pH 
 กรดจัดมาก < 4.5 เปนกลาง 6.6-7.3 
 กรดรุนแรงมาก 4.5-5.0 ดางเล็กนอย 7.4-7.8 
 กรดรุนแรง 5.1-5.5 ดางปานกลาง 7.9-8.4 
 กรดปานกลาง 5.6-6.0 ดางรุนแรง 8.5-9.0 
 กรดเล็กนอย 6.1-6.5 ดางรุนแรงมาก > 9.0 
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ตารางที่ ก2 ระดับความอุดมสมบูรณของดินประเมินจากผลการวิเคราะหดิน      

ระดับ 
อินทรียวัตถุ

(%) 
ความอิ่มตัวดวยเบส

(%) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคต
ไอออน (cmolc/kg) 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม ที่
แลกเปลี่ยนได 

(มก./กก ) 
ต่ํามาก < 0.5       - < 3 <3 < 30 

ต่ํา 0.5-1.0 <35 3-5 3-5 30-60 
คอนขางต่ํา 1.1-1.5 - 6-10 6-10 - 
ปานกลาง 1.6-2.5 35-75 11-15 11-15 60-90 
คอนขางสูง 2.5-3.5 - 16-20 16-25 - 
สูง 3.6-4.5 >75 21-30 26-45 91-120 
สูงมาก >4.5 - >30 >45 >120 

การจัดระดับความอุดมสมบูรณของดินเปน 7 ระดับนั้น เหมาะสําหรับงานทางวิชาการ  อยางไรก็
ตามเพื่อความสะดวกของผูใชคูมือนี้ จึงไดรวมใหเหลือพอสังเขปเพียง 3 ระดับคือ  ตํ่า ปานกลาง และสูง  
ดังตารางที่   ก3 

ตารางที่ ก3 ระดับความอุดมสมบูรณของดินโดยสังเขป ประเมินจากผลการวิเคราะหดิน 

ระดับ 
อินทรียวัตถุ

(%) 
ความอิ่มตัวดวยเบส

(%) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคต

ไอออน (cmolc/ kg) 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม ที่
แลกเปลี่ยนได 

(มก./กก ) 
ต่ํา   < 1.5 < 35 < 10 < 10 < 60 

ปานกลาง 1.5-3.5 35-75 10-20 10-25 60-90 
สูง 3.5 >75 > 20 > 25 > 90 

จากขอเท็จจริงที่วาความอุดมสมบูรณของดินแตละชนิดมิไดคงที่  แตผันแปรไปตามเหตุปจจัย
ภายนอกที่หลากหลาย  เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับสภาพปจจุบันมากกวาเดิม  ในการปรับปรุงรายงาน
การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุมชุดดินครั้งนี้ (พ.ศ.2548)  ไดรวมรวบผลการ
วิเคราะหดินกอนปลูกพืช  ที่นักวิจัยดําเนินการทดลองกับชุดดินตางๆทั่วประเทศ ในรอบ 20 ปที่ผานมา  
แลวนํามาประมวลโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับขอมูลระดับความอุดมสมบูรณของแตชุด
ดิน  และภาพรวมของแตละกลุมชุดดิน  ซึ่งมีอยูในรายงานฯ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2541)  ผลการเปรียบเทียบ
เปนไปตามสมมติฐาน  กลาวคือการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรในชวงเวลาที่ผานมา  ไดทําใหระดับความอุดม
สมบูรณของแตชุดดิน  และภาพรวมของแตละกลุมชุดดินเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร  จึงไดใชขอมูลชุด
ใหมนี้แทน  เพื่อใหใกลเคียงกับสภาพความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดดิน และกลุมชุดดินในปจจุบัน                  
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การกําหนดคําแนะนําในการใชปุยสําหรับแตละพืชที่ปลูกในแตละกลุมดินนั้น ไดยึดถือคามัธยฐาน
ของผลการวิเคราะหดินแตกลุมชุดดินเปนแนวทาง อยางไรก็ตามเพื่อความรอบคอบไดแสดงตารางคา   
มัธยฐานของผลการวิเคราะหดินของแตละชุดดินไวดวย หากชุดดินใดมีผลการวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ  
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ตํ่ากวาคามัธยฐานของกลุมชุดดินนั้น
คอนขางมากแลว จะใหคําแนะนําการใชปุยเพิ่มเติมเฉพาะชุดดินนั้นเปนพิเศษ 

อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้  กรมพัฒนาที่ดินไดจัดบริการวิเคราะหดินทางเคมี แกเกษตรกรอยาง
กวางขวาง ดังนั้นหากเกษตรกรรายใดนําตัวอยางดินไปใหเจาหนาที่วิเคราะหดินทางเคมีโดยตรง  ก็ควรใช
ผลการวิเคราะหนั้นเปนแนวทางในการใสปุย  เนื่องจากเปนผลการวิเคราะหตัวอยางดินที่เก็บอยางถูกตอง
จากแปลงของเกษตรกรเอง จึงมีความแมนยํากวา 

สําหรับการจําแนกระดับความอุดมสมบูรณของดินนา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดชนิดและ
อัตราปุย  ไดใชเกณฑของสถาบันวิจัยขาว  ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได โดยนําผลการวิเคราะหแตละรายการมาจัดเกณฑที่ถือวา 
ตํ่า ปานกลางและสูง ดังแสดงไวในตารางที่ ก4 
ตารางที่  ก4  การประเมินความอุดมสมบูรณของดินนาจากคาวิเคราะหดิน     

ระดับความอุดมสมบูรณ 
อินทรียวัตถุ              

(%) 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน    

(มก./กก.) 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน

ได(มก./กก.) 
ต่ํา นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 
ปานกลาง 1 -2 5 -10 60 -80 
สูง มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 

 ที่มา: สถาบันวิจัยขาว (2547) 

        2.2  การจัดความเหมาะสมของกลุมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 
การจัดความเหมาะสมของกลุมดินเพื่อการปลูกพืชชนิดตางๆ  ไดจัดไว 3 ระดับ คือ  ชั้นที่ 1 

เหมาะสม ชั้นที่ 2 ไมคอยเหมาะสม และชั้นที่ 3 ไมเหมาะสม อยางไรก็ตามการจัดความเหมาะสมครั้งนี้ ยัง
แบงออกเปน 3 สวนดวยกัน คือ 

2.2.1  ความเหมาะสมของกลุมดินสําหรับการปลูกพืชในฤดูเพาะปลูกปกติ คือปลูกในฤดูฝน  
อาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว   ซึ่งเรียกวาจัดความเหมาะสมตามสภาวะแวดลอมของดินที่เปนอยูในสภาพ
ธรรมชาติ (actual soil suitability classification)  
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2.2.2  ความเหมาะสมของกลุมดินสําหรับการปลูกพืชในฤดูแลง  การจัดความเหมาะสมดังกลาวนี้
จะจําลองวาหลังเก็บเกี่ยวพืชหลักแลว ดินยังมีความชื้นพอที่จะปลูกพืชอายุส้ันบางชนิดได เปนการปลูกพืช
โดยไมใชน้ําจากแหลงอื่นๆ มาเสริม 

2.2.3  ความเหมาะสมของกลุมดินโดยมีเงื่อนไขวา  ถาปลูกพืชที่สนใจในเขตชลประทานซึง่ปริมาณ
น้ําไมใชขอจํากัด  ทั้งสามสภาพการปลูก  มีแนวทางการจัดทําชั้นความเหมาะสมตามคูมือประเมินคุณภาพ
ดินสําหรับการปลูกพืชชนิดตางๆ ที่พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งตองใชสมบัติดินทั้งทางเคมี และ
ฟสิกสรวมทั้งสภาพแวดลอม เชน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย และอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในชวงปลูกพืชเชนกัน  
ฤดูฝนที่ใชในการประเมินครั้งนี้ ไดจากการเปรียบเทียบระหวางปริมาณน้ําฝนที่ตกกับการระเหยน้ําจากถาด
วัดการระเหย  โดยฝนตกตองมีคามากกวา 0.75 เทาของการระเหยจึงถือวาเปนฤดูฝน  สําหรับปริมาณ
น้ําฝนในฤดูฝนไดจากคาเฉลี่ยของผลรวมน้ําฝนที่ตกในชวงเดือนนี้ที่เปนฤดูฝนที่มีความยาวเทากับชวงปลูก
พืชนั้นๆ สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูปลูกก็ทําเชนเดียวกันกับปริมาณน้ําฝน  ในสวนของการกําหนดวา
เปนฤดูแลง คือฤดูกาลที่นอกเหนือจากฤดูฝน  โดยทั่วไปทุกกลุมชุดดินที่กระจายตัวทุกภาค  ยกเวนภาคใต
ฤดูฝนจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมสวนภาคใตจะแตกตางออกไป แมจะอยูในชวงมีนาคมถึง
ธันวาคม ทุกสภาพการจัดจําลองถึงการที่เกษตรกรจะลงทุนนอยที่สุดเกี่ยวกับปจจัยการผลิตเชนปุยและการ
จัดการวัชพืช  โรคและแมลง 
        2.3 การบันทึกขอมูลที่ไดจากการรวบรวมศึกษาในระบบคอมพิวเตอร 

ข้ันตอนนี้เปนการบันทึกขอมูลตางๆ เกี่ยวกับกลุมดินแตละกลุมที่ไดรวบรวมศึกษาในขอ 2.1 และ 
2.2 ในระบบคอมพิวเตอร  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกัน และเรียกออกมาใชไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
        2.4 การวินิจฉัยปญหาและขอจํากัดของกลุมดินชนิดตางๆ เพื่อการปลูกพชื 

ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาวิเคราะห  และวินิจฉัยขอจํากัดในการใชประโยชนเพื่อการเกษตรของดิน
ชนิดตางๆ ในกลุม ขอจํากัดดังกลาวไดมีการรวบรวม วินิจฉัย ทั้งขอจํากัด และปญหา ที่เกี่ยวกับทรัพยากร
ดินจากขอมูล 2 ดาน คือ 1) จากปญหาซึ่งผูใชที่ดินประสบอยูในภาคสนาม และ 2) จากผลการวิเคราะห
สมบัติของดินทั้งทางเคมี และกายภาพ แลวสรุปปญหาขอจํากัดเหลานั้นเปนหมวดหมูดังนี้ 

1) ปญหา และขอจํากัดของดนิทางดานเขตกรรมโดยตรง 
2) ปญหา และขอจํากัดที่เกี่ยวเนื่องกับสมบัติทางกายภาพของดิน 
3) ปญหา และขอจํากัดที่เกี่ยวเนื่องกับสมบัติทางเคมีของดิน 
4) ปญหา และขอจํากัดในดานวิธกีารปรับปรุงบํารุงดนิ  รวมทัง้การอนุรักษดินและน้ํา 

 

 



 8

        2.5   การศกึษาการจัดการกลุมดินเพื่อใหมคีวามเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชชนดิตางๆ  
ในหวัขอนี้ไดแบงขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน 2 ข้ันตอนดวยกันคือ 

2.5.1  การเลอืกชนิดพชืที่จะใชปลูก ซึง่พจิารณาจาก 

1) ชนิดพืชที่เกษตรกรคุนเคย และนิยมปลูก  ซึ่งอาจคลายกันหรือแตกตางกันไป  ตามภูมิภาคที่ดิน
กลุมนั้นๆ แพรกระจายอยู  ชนิดพืชที่มีพื้นที่ปลูกมาก และนิยมปลูกในปจจุบันโดยพิจารณาตามภูมิภาค
ที่ดินกลุมนั้นแพรกระจายอยู 

2) รายงานแนวทางการพฒันาการเกษตร และสหกรณของภูมิภาค ซึ่งจัดทําโดยสาํนกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

3) ชั้นความเหมาะสมของกลุมดินในสภาวะการณตางๆ ดังที่ไดจัดไวในขอ 2.2 

2.5.2  การจัดการเพื่อแกปญหาและขอจาํกัดในการปลกูพืชของกลุมดิน  

ข้ันตอนนี้ไดดําเนินการ 3 สวน คือ 1) ประมวลผลการวิจัย ของนักวิจัยทางปฐพีวิทยา ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการขจัดปญหา และขอจํากัดของกลุมดินตางๆ ในการปลูกพืช 2) วินิจฉัยขอมูลอยางรอบ
ดาน  แลวกําหนดมาตรการสําหรับแกปญหา และขอจํากัดนั้นๆ และ 3) สําหรับดินบางชนิดหรือบางกลุม ที่
ยังมีขอมูลไมเพียงพอสําหรับการขจัดปญหา ในกรณีเชนนี้ การกําหนดมาตรการในการแกปญหา จะอาศัย
แนวคิดทางทฤษฎีไปกอน ตอเมื่อมีขอมูลเพียงพอและรอบดาน จึงคอยปรับปรุงมาตรการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ในโอกาสตอไป 

2.5.3 การจัดการกลุมดินเพื่อดํารงผลิตภาพสูงอยางยั่งยืน  เปนการจัดการเพื่อรักษาความอุดม
สมบูรณ  สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินใหดีอยางตอเนื่อง  โดยเนนเรื่องระบบการปลูกพืช  
การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชบํารุงดิน รวมทั้งการใชปุยเคมี และปุยอินทรียในอัตราที่เหมาะสม  โดย
พิจารณาจากสมบัติของกลุมดิน และความตองการธาตุอาหารของพืชแตละชนิด  ขอมูลสวนนี้ประมวลมา
จากผลการวิจัยของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริม
การเกษตร และสถาบันการศึกษาตางๆ  

นอกจากการจัดการดังกลาวแลว ยังไดพิจารณากําหนดมาตรการในการอนุรักษดิน และน้ําที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สมบัติของดิน และความเปนไปไดในทางปฏิบัติ สําหรับผูใชที่ดินในแตละระดับอีก
ดวย  สําหรับมาตรการที่เสนอแนะดังกลาวไดพิจารณาจากสมบัติของกลุมดิน และผลการวิจัยของ
นักวิชาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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        2.6  การบันทกึและการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรม เพือ่การเชื่อมโยงขอมลู 

ในขั้นตอนนี้เปนการบันทึกขอมูลการจัดการกลุมดินเพื่อการปลูกพืชจากขอ 2.5 ทั้งหมด ดวยระบบ
คอมพิวเตอร พรอมทั้งเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวนี้  เขากับขอมูลที่ไดบันทึกไวแลวในขอ 2.3 อยางเปนระบบ 
สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สําหรับการบันทึก และการเชื่อมโยงขอมูล สามารถสรปุ
ไดดังภาพที่ ก1 

 

ขอมูลการสํารวจ 
ศึกษาวเิคราะหวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ก1 ระบบการบันทึกและการเชื่อมโยงขอมูล  

        2.7 การศึกษาและจดัทําขอเสนอแนะการใชประโยชนแตละกลุมชุดดินเพื่อการเกษตร 

ในขั้นตนเปนการศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ  เพื่อเสนอแนะการจัดการในการใชประโยชนกลุม
ชุดดินตางๆ ในลักษณะผสมผสาน หรือแบบไรนาสวนผสม เพื่อใหเกษตรกรใชประโยชนที่ดินอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งสามารถทําใหดินมีผลิตภาพสูงอยางยั่งยืน  นอกจากนี้วิธีการใชประโยชนที่ดินดังกลาว  

ขอมูลลักษณะและ
สมบัติของกลุมดิน
แตละกลุม 

ชนิดของพืชที่จะ
ปลูกบนกลุมดิน +

ขอมูลสนาม 

จากนโยบายของรัฐ 
 จากการจัดชั้น
ความเหมาะสม  
ของดิน 

INPUT 

ขอมูลในการจัดการเพื่อ
รักษาเสถียรภาพทางการ
ผลิต การอนุรักษดินและ
น้ําของกลุมดิน 

ปญหาและขอมูลจํากัด
ในการปลูกพืชชนิดนั้น 

ขอมูลในการจัดการพืช
และขอจํากัดในการ
ปลูกพืช 

  พิจารณา  วินิจฉัย 

     มาตราการและวิธีการจัดการกลุมดินเพื่อใหปลูกพืชชนิดนั้นๆ
ใหไดผลผลิตตามสมรรถนะและสามารถรักษาเสถียรภาพทางการ
ผลิตใหยั่งยืน 

OUTPUT 
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ยังสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐในปจจุบันอีกดวย สําหรับการศึกษาในขั้นตอนนี้มี 2 
สวนคือ 

2.7.1 กลุมชุดดินที่ใชทํานาในปจจุบัน  ควรดําเนินการในลักษณะไรนาสวนผสม โดยแบงพืน้ที่เปน
สัดสวน สําหรบัปลูกขาว  พชืไร  ผัก หรือไมยืนตน  เลี้ยงสัตวบก และสตัวน้ํา เปนตน 

2.7.2 กลุมชุดดิน ซึ่งในปจจุบันใชปลูกพืชไร ไมผล หรือไมยืนตนนั้น การใชที่ดินควรพัฒนาเปน
แบบเกษตรผสมผสาน คือมีทั้งการปลูกพืช และเลี้ยงสัตวควบคูกันไป  อยางไรก็ตามการกําหนดสัดสวนของ
พื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรมแตละประเภทนั้น  นอกจากจะขึ้นอยูกับศักยภาพของที่ดินแลว ยังตองพิจารณา
ทักษะของเกษตรกร  สภาพภูมิอากาศตลอดจนความตองการผลผลิตของตลาดดวย 

        2.8 การเสนอแนะแนวทางการจดัทําโครงการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการ
แกปญหาการจัดการทรัพยากรดิน 

เมื่อดําเนินการประมวลขอมูลอยางรอบดานแลว ปรากฏวายังขาดขอมูลดานการวิจัยพื้นฐานและ
ประยุกตสําหรับดินบางกลุม  จําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมอยางมาก  สวนบางกลุมดินก็มีขอมูลไม
ครบถวน  ควรดําเนินการวิจัยเพิ่มเติมบางสวน  จึงไดรวบรวมประเด็นตางๆ ที่ยังขาดความสมบูรณเหลานี้ 
มาเสนอแนะนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ใหเรงรัดดําเนินการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอทั้ง
ทางดานพื้นฐานและประยุกต  สําหรับนํามาปรับปรุงรายงานนี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 

3. ผลการศกึษา 
ผลการศึกษา และจัดทํารายงานไดแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้

        3.1 รายงานการศึกษาการจัดการกลุมชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจแตละกลุม   
รายงานการศกึษาแบงออกเปน 2 สวน คือ  

3.1.1 รายงานการศึกษาการจัดการกลุมชดุดินที่พบในทีร่าบต่ํา (lowland soils)  จํานวน 28 กลุม   
ไดแก กลุมชุดดินที่ 1-25 และ กลุมชุดดนิที่ 57-59 

3.1.2 รายงานผลการศึกษาการจัดการกลุมชุดดินทีพ่บในที่ดอน (upland soils)  จํานวน 34 กลุม   
ไดแก กลุมชุดดินที่ 26-56 และ กลุมชุดดนิที่ 60-62 
        3.2 รายงานผลการศึกษาการเชือ่มโยงขอมลูกับระบบขอมูลดินของกรมพัฒนาที่ดิน 

ไดจัดทํารายงานผลการศึกษาการเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ กับระบบขอมูลดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
เพื่อการใชประโยชนเชิงบูรณาการ ในการวางแผนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  นอกจากนี้ยังไดประมวล
ขอเสนอแนะแนวทางการวิจัย  ที่สอดคลองกับการแกปญหาในการจัดการทรัพยากรดินกลุมดินตางๆ ไว
ดวย 
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        3.3 ลําดับเรื่องของรายงาน   

ในสวนการรายงานผลการศึกษาการจัดการกลุมชุดดินแตละกลุม เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจได
เสนอรายละเอยีดของแตละกลุมชุดดิน ดังนี ้

1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดิน ประกอบดวยขอมลูและขอสนเทศดังตอไปนี้ 

ก. ภูมิอากาศที่พบดินในจังหวัดของภาคตางๆ ไดแก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย(มม./ป) การระเหยน้ํา
(มม./ป) ความชื้นสัมพัทธ (%) เฉลี่ยตอป ชวงอุณหภูมิและอุณหภูมิเฉลี่ยตอป (องศาเซลเซียส) 

ข. วัตถุตนกาํเนิดของดินและภูมิสัณฐานทีพ่บกลุมชุดดนิตางๆ  

ค. สภาพพืน้ทีแ่ละความลาดเท สภาพการระบายน้าํของดิน การชะลางพังทลาย
ของดิน  

ง. ปริมาณเศษหนิกรวดที่พบที่หนาดนิ 

จ. พืชพรรณและการใชประโยชน  

ฉ. พื้นที่โครงการชลประทาน ความจุของอางเก็บน้ํา จํานวนโครงการชลประทานขนาดใหญ กลาง
และเล็กในภาคและจังหวัดตางๆ โดยระบุจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน
ตางๆ 

ช. การแพรกระจายของกลุมชุดดินในประเทศ และเนื้อที่ที่พบกลุมชุดดินนั้นในภาคและจังหวัด 
พรอมทั้งระบุจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพัฒนาที่ดินตางๆ 

2) ชื่อชุดดิน (soil series name) และการจําแนกดินแตละชุดในระดับวงศ (soil family) ตามระบบ
อนุกรมวิธาน (soil taxonomy) 

3) ลักษณะดิน  อธิบายลักษณะของกลุมชุดดิน และลักษณะของชุดดิน พรอมกับแสดงภาพหนา
ตัดดินของชุดดินตางๆ ในแตละกลุมดินบนพื้นที่ราบต่ํา (เลม 1 ภาพที่ 2-28) และของชุดดินตางๆ ในแตละ
กลุมดินบนพื้นที่ดอน (เลม 2 ภาพที่ 2-31) 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการวางแผนการใชกลุมชุดดินเพื่อการเกษตร ในระดับภาคและระดับชาติ 
จึงไดแสดงภาพการกระจายของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนตลอดป (เลม 1 ภาพที่ 29-40 และเลม 2 ภาพ
ที่ 32-43) และภาพการแพรกระจายของแตละกลุมชุดดินในแตละภาคและจังหวัด สัมพันธกับปริมาณน้าํฝน
เฉลี่ยรายป (เลม 1 ภาพที่ 41-101 และเลม 2 ภาพที่ 44-77) 
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4)  ระดับความอุดมสมบูรณของดิน  จากการรวบรวมผลการวิเคราะหดินกอนปลูกพืช ที่นักวิจัย
ดําเนินการทดลองกับชุดดินตางๆทั่วประเทศ ในรอบ 20 ปที่ผานมา แลวนํามาประมวลโดยวิธีการทางสถิติ
โดยคํานวณคามัธยฐาน (mode) ของขอมูลดินเพื่อใชเปนคากลางของขอมูล  เพื่อชดเชยกรณีที่ขอมูลดินทีม่ี
การกระจายแบบผิดปกติ  ไดตารางแสดงระดับความอุดมสมบูรณของแตชุดละดิน  และภาพรวมของแตละ
กลุมชุดดิน  ซึ่งแตกตางไปจากรายงานฉบับ พ.ศ. 2541  

5) ความเหมาะสมของกลุมชุดดิน  ในการปลูกพืชเศรษฐกิจในฤดูฝน ฤดูแลง และหลังจากมีการ
พัฒนาที่ดินแลว                       

6) ปญหา ขอจํากัดและวธิีการจัดการดินเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช  
 
4. ขอมูลเพิ่มเติม 

รายงานนี้แสดงรายละเอียดของวิธีจัดการดานความอุดมสมบูรณของดินสําหรับพืชแตละชนิด ซึ่ง
ประกอบไปดวยพนัธุพชื และปุย  เพื่อใหผูใชคูมือไดรับขอมูลทั้งสองเรื่องดังกลาวอยางละเอียด  จงึนํามา
ประมวลไวดังนี ้
        4.1 พนัธุพืช 

พืชเศรษฐกิจของไทยประกอบไปดวยขาว พืชไร และพืชสวน แตละพืชก็มีหลายพันธุ ดังนี้   
4.1.1 พันธุขาว  
พันธุขาวที่แนะนําแบงออกเปน 2 พวกใหญๆ คือ  
1) พันธุขาวไมไวตอชวงแสง เปนพันธุขาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว (นับจากวันตกกลาหรือวันขาวงอก

จนถึงวันเก็บเกี่ยว) คอนขางแนนอน คือมีอายุ 100-140 วันขึ้นอยูกับแตละพันธุขาว แตโดยเฉลี่ยประมาณ 
120 –130 วัน  การออกดอกของขาวประเภทนี้ไมตองอาศัยชวงแสงเปนตัวกําหนด จึงสามารถปลูกไดตลอด
ป  สําหรับพันธุขาวไมไวแสงซึ่งเหมาะสําหรับปลูกทุกภาค แสดงไวในตารางที่ ก5 สวนพันธุขาวไมไวแสงซึ่ง
เหมาะกับแตละภาค แสดงไวในตารางที่ ก6  

2) พันธุขาวที่ไวตอชวงแสง เปนพันธุขาวที่ตองการชวงระยะกลางวันสั้น ในการเปลี่ยนแปลงเขาสู
ระยะเจริญพันธุ จึงกําเนิดชอดอกเมื่อชวงกลางวันนอยกวา 12 ชั่วโมง ซึ่งแบงไดเปน 3 พวกคือ 

ก. พันธุขาวเบา  ตองการชวงแสงสั้นกวา 12 ชั่วโมงไมมากนกั  ก็สามารถสรางชอดอกได  
ขาวกลุมนี้ออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน–ตุลาคม  

ข. พนัธุขาวกลาง  ตองการชวงแสงสัน้กวาพนัธุเบาในการสรางชอดอก  จงึออกดอกในชวง 
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
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ค. พนัธุขาวหนัก  ตองการชวงแสงสัน้มากในการสรางชอดอก จึงออกดอกในเดือน
ธันวาคม–มกราคม 

สําหรับพนัธุขาวไวตอชวงแสงซึ่งเหมาะสาํหรับปลูกในภาคกลาง และภาคเหนือ แสดงไวในตารางที่ 
ก7 สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตแสดงไวในตารางที ่ก8  
ตารางที่ ก5  แสดงพันธุขาวไมไวตอชวงแสงที่ปลูกไดทั้งในฤดูนาปและฤดูนาปรังสําหรับทุกภาค 

ชื่อพันธุ ชนิด ชวงอายุ(วัน) 

กข 1                                                 ขาวเจา 125 –135 

กข 2                                                 ขาวเหนียว 120 -130 
กข 3                                                 ขาวเจา 125 -130 
กข 4                                                 ขาวเหนียว 115 -120 
กข 5                                                 ขาวเจา 140 -160 
กข 7                                                 ขาวเจา 120 -130 
กข 9                                                 ขาวเจา 115 -125 
กข 10                                               ขาวเหนียว 120 -130 
กข 11                                               ขาวเจา 130 -140 
กข 21                                               ขาวเจา 120 -130 
กข 23                                               ขาวเจา 120-130 
กข 25                                               ขาวเจา 100 
สุพรรณบุรี 60                                    ขาวเจา 120 
พิษณุโลก 60 -2                                 ขาวเจา 130 -140 
พิษณุโลก 2                                       ขาวเจา 120 

ขาวหอมคลองหลวง 1                        ขาวเจา 118-125 
ปทุมธานี  1                                       ขาวเจา 112-125 

ที่มา : สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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 ตารางที่ ก6 พันธุขาวไมไวแสงซึ่งเหมาะกับแตละภาค     

ชื่อพันธุ                                                                              ชนิด                                          ชวงอายุ(วัน) 
ภาคกลาง 
  สุพรรณบุรี 90 ขาวเจา 120 -130 
  สุพรรณบุรี 90 ขาวเจา 120- 130 
  สุพรรณบุรี 90 ขาวเจา 110 
  ชัยนาท 1 ขาวเจา 120 -130 
  กข 17 ขาวเจา 140 
  ชัยนาท 2  ขาวเจา 103 -105 
ภาคเหนือ 
  สันปาตอง 1  

 
ขาวเหนียว 120 -130 

ภาคเหนือตอนลาง 
  ชัยนาท 1 

 
ขาวเจา 

 
120 -130 

ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  เหนียวแพร ขาวเหนียว 120 -130 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  สุรินทร ขาวเจา 138 
  เหนียวสกลนคร ขาวเหนียว 117 

ที่มา :  สถาบันวิจัยขาว (2547 ) 
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ตารางที่ ก7  แสดงพันธุขาวไวตอชวงแสงที่ปลูกไดเฉพาะในฤดูนาปสําหรับภาคกลางและภาคเหนือ 

ภาค ชื่อพันธุ ชนิด ประมาณวันเก็บเกี่ยว 
กลาง เการวง  88 ขาวเจา 21  พ.ย.  
 ขาวดอกมะลิ 105  ขาวเจา 25  พ.ย. 
 ปทุมธานี 60 ขาวเจา 25  พ.ย. 
 นางมลเอส - 4 ขาวเจา 26  พ.ย. 
 พิษณุโลก 60-1 ขาวเจา 30  พ.ย. – 15 ธ.ค. 
 ขาวปากหมอ  148  ขาวเจา   3  ธ.ค. 
 กข 27  ขาวเจา 10  ธ.ค. 
 เหลืองประทิว  123 ขาวเจา 15  ธ.ค. 
 ขาวตาแหง 17 ขาวเจา 19  ธ.ค. 
 นางฉลอง* * ขาวเจา 30  ธ.ค. 
 ตะเภาแกว 161* * ขาวเจา   9  ธ.ค. 
 กข 19 ขาวเจา 15  ธ.ค. 
 เล็บมือนาง ขาวเจา 19  ธ.ค. 
 หันตรา 60* ขาวเจา 25  ธ.ค. 
 พลายงามปราจีนบุรี*  * ขาวเจา 25  ธ.ค. 
 ปนแกว 56* *  ขาวเจา 29  ธ.ค. 
 ขาวเจาหอมพิษณุโลก 1  ขาวเจา 25  พ.ย. – 30 ธ .ค. 
 พิษณุโลก 3  ขาวเจา 5 –17  ธ.ค. 
เหนือ เหมยนอง 62 เอ็ม ขาวเหนียว 20  พ.ย. 
 กข 6 ขาวเหนียว 21  พ.ย. 
 ขาวดอกมะลิ 105 ขาวเจา 25  พ.ย. 
 เหลืองใหญ 148  ขาวเจา 25  พ.ย. 
 เหนียวสันปาตอง ขาวเหนียว 26  พ.ย. 
 ปราจีนบุรี 2 ขาวเจา 18 -25 พ.ย. 
 พลายงามปราจีนบุรี**     ขาวเจา 25  พ.ย. 

หมายเหตุ  *  ขาวทนน้ําลึก  

               **  ขาวขึ้นน้ํา          
ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547)  
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ตารางที่ ก8  แสดงพันธุขาวไวตอชวงแสงที่ปลูกไดเฉพาะในฤดูนาปสําหรับภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
ภาค   ชื่อพันธุ ชนิด ประมาณวันเก็บเกี่ยว 

ใต พัทลุง 60 ขาวเจา 6 ม.ค.-13 ก.พ. 
 เฉ้ียงพัทลุง ขาวเจา ม.ค. 
 ลูกแดงปตตานี ขาวเจา ม.ค. –ก.พ. 
 แกนจันทร ขาวเจา ปลาย ม.ค.–ปลาย ก.พ. 
 พวงไร 2 ขาวเจา 6   ก.พ. 
 นางพญา 132  ขาวเจา 6   ก.พ. 
 เผือกน้ํา 43  ขาวเจา 22 ก.พ.  
  กข 13 ขาวเจา 27 ก.พ. 
 เล็บนกปตตานี ขาวเจา ก.พ. 
 เข็มทองพัทลุง ขาวเจา 14 ก.พ. 
ตะวันออกเฉียงเหนือ น้ําสะกุย 19  ขาวเจา 4    พ.ย. 
 หางยี 71 ขาวเหนียว 4    พ.ย. 
 กข 15 ขาวเจา 10  พ.ย. 
 เหนียวอุบล  1  ขาวเหนียว 15  พ.ย. 
 ขาวดอกมะลิ 105 ขาวเจา 20  พ.ย. 
 กข 6 ขาวเหนียว 21  พ.ย. 
 กข  8 ขาวเหนียว 23  พ.ย. 
 เหนียวสันปาตอง  ขาวเหนียว 26  พ.ย. 
 ชุมแพ 60 ขาวเจา 27  พ.ย.  
 ขาวปากหมอ 148 ขาวเจา 3    ธ.ค. 
 ขาวตาแหง 17  ขาวเจา 20  ธ.ค. 
 เหนียวอุบล 2 ขาวเหนียว 15  พ.ย. 

ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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4.1.2 พนัธุพืชไรและพืชสวน 

พันธุพืชไรประกอบดวย พันธุออย ยางพารา  มันสําปะหลัง  ขาวโพด  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ถั่วลิสง  
งา  ฝาย  กาแฟและปอ(ตารางที่ ก9)   สวนพันธุพืชสวนประกอบดวย ทุเรียน  มะมวง  ล้ินจี่  ลําไย  สมโอ  
สม เงาะ  ชมพู สับปะรด  มะละกอ  แตงโม  กลวย  มะขาม  มะนาว  มะพราว และปาลมน้ํามัน (ตารางที่ ก
10) 

 ตารางที่ ก9  พันธุพืชไร  (ออย)    
     ชื่อพืช                                              พันธุ 
      ออย อูทอง 1 

อูทอง2 
อูทอง 3 
อูทอง 4 
อูทอง 5 
ขอนแกน 1 
ชัยนาท 1  
Q83 
 Q130  
ROC 1 
ROC 6  
ROC 10  
CO1448  
อีเหี่ยว 

ฟล 58-260 
ฟล 6607 
ฟล 6723 
ฟล 6317 
F156 
F140 
F154 
F176 
กวางตุง 3  
Tby 20-0663 
พินดาร 
ฮาวาย 48-3166 
ไตรตัน 
 

K84-200 
K88-92 
K90-77 
K76-4 
K82-83 
K82-129 
K82-65 
K84-69 
K88-87 
เกษตรศาสตร 60-1 
เกษตรศาสตร 60-2 
เกษตรศาสตร 60-3 
อีรอส 
 

ที่มา :  1) กรมวิชาการเกษตร (2546)    2) สถาบันวิจัยพืชไร (2544)  

 

 

 

 

 

 



 18

ตารางที่ ก9 (ตอ)  พันธุพืชไร : ยางพาราและมันสําปะหลัง  

ชื่อพืช พันธุ 
ยางพารา 
     พันธุยางชั้นที่ 1 

 

 
BPM 24 
PR 255 
PB 260 

 
PB 255 
PRIC110 
PRIC 600 

 
สงขลา 36 
สวย.251  
KRS225 

     พันธุยางชั้นที่ 2 PB 217  
PB 235 

PB 28/59  
PRIM 623 

 

     พันธุยางชั้นที่ 3 PB 311 
BPM1  
PR 302  
PR 305 

PRIC101 
PRIC121 
PRIM 712 
KRS 218 

KRS 226 
KRS 250 
KRS 251 

มันสําปะหลัง 
     พันธุประดับ 

เกษตรศาสตร 50 
พันธุดาง 

  

     พันธุชนิดหวาน มันสวน 
มันหานาที 

มันเทียน 
มันโกลก 

 

     พันธุชนิดขม ระยอง 1 
ระยอง 2 
ระยอง 3 

ระยอง 5 
ระยอง 60 
ระยอง 90 

ระยอง 72 
ศรีราชา 1 
หวยบง 60 

ที่มา  :   1 ) คณาจารยภาควิชาพืชไรนา (2547) 
             2 ) กรมวิชาการเกษตร (2546)  3) www.idd.go.th 
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ตารางที่  ก9 (ตอ) พันธุพืชไร : ขาวโพดและถั่วเหลือง   

ชื่อพืช พันธุ 
ขาวโพด 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 
นครสวรรค 1 
นครสวรรค 72 
สุวรรณ 5 

 
สุวรรณ 3851 
ไพโอเนีย 3013 
แปซิฟก 983 

 
คารเกลล 919 
เทพีวีนัส 49 

ขาวโพดฝกออน รังสิต 1 
เชียงใหม 90 
ซุปเปอรสวีทดีเอ็มอาร 

แปซิฟก 283  
เกษตรศาสตร 2 
สุวรรรณ 2 

จี 5414 
เอสจี18 
ยูนิซีด บี 65 

ขาวโพดเทียน สุโขทัย 1   
ขาวโพดหวาน ฮาวายเอี้ยนชูกา ซุปเปอร

สวีท 
เอสทีเอส-2 

อินทรี 2 ไฮ-บริกซ 10 
ชูการ 73 

ถ่ัวเหลือง เชียงใหม 1 
เชียงใหม 2 
เชียงใหม 3 
เชียงใหม 4 
เชียงใหม 60 
ทว ี9 

สจ.1 
สจ.2 
สจ.4 
สจ.5 
มข.35 
จักรพันธ 1 

สุโขทัย 1 
สุโขทัย 2 
สุโขทัย 3 
นครสวรรค 1 
SSR 8305-3 

ที่มา  :  1 )  ศุภชัย (2537)     2 )  กรมวิชาการเกษตร(2542)  3 )  อภิพรรณ (2546) 

            4 )  คณาจารยภาควิชาพืชไรนา (2547)  5 )  www.idd.go.th 
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ตารางที่  ก9 (ตอ) พันธุพืชไร : ถั่วเขียว  ถั่วลิสง งา ฝาย กาแฟและปอ   

ชื่อพืช พันธุ 
ถ่ัวเขียว    
ผิวมัน อูทอง 1 กําแพงแสน 1 ชัยนาท 36         
 มอ.-1 กําแพงแสน 2 ชัยนาท 72 
 ชัยนาท 60   
  ผิวดํา พื้นเมือง อูทอง 2 พิษณุโลก 2 
ถ่ัวลิสง ไทนาน 9 ขอนแกน 60-1 เชียงราย 
 สข.8 ขอนแกน 60-2 สุโขทัย 38 
 กาฬสินธุ 2 ขอนแกน 60-3 ลําปาง 
 กาฬสินธุ 2 ระยอง เกษตร 1 
 ขอนแกน 5 เกษตรศาสตร50 ทาพระ 
งา    
งาดํา นครสวรรค บุรีรัมย มก. 18 
งาขาว ชัยบาดาล มหาสารคาม 60 สมอทอด 
 เชียงใหม เมืองเลย รอยเอ็ด 1 
 มก. 19 อุบลราชธานี 60  
งาแดง/งาดําแดง พิษณุโลก อุบลราชธานี 1 สุโขทัย 
ฝาย ตากฟา 1 ศรีสําโรง 2 Reba B50 
 ตากฟา 2 ศรีสําโรง 3 Reba B.T.K.12 
 นครสวรรค 1 ศรีสําโรง 60 DPSL 
กาแฟ อาราบิกา โรบัสตา  
ปอ    
     ปอแกวไทย ตนเขียว เขียวใหญ  
     ปอแกวคิวบา ขอนแกน 60 977-044  
     ปอกระเจา เจ อาร โอ 623 โนนสูง 1 โนนสูง 2 

ที่มา  : 1) กรมวิชาการเกษตร (2530) 2) กรมวิชาการเกษตร (2546)  3) สถาบันวิจัยพืชไร (2534)  
 4) คณาจารยภาควิชาพืชไรนา (2547) 
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ตารางที่  ก10 พันธุไมผล : ทุเรียน มะมวง ล้ินจี่ เงาะ ชมพู มะนาวและมะพราว 

ชื่อพืช พันธุ 
 ทุเรียน  กระดุมทอง 

 หมอนทอง 
 กานยาว 
 ชะนี 

 

มะมวง 
    พันธุสําหรับทานสุก 

 
อกรอง 
น้ําดอกไม 
หนังกลางวัน (มะมวงงา) 

 
ทองดํา 
พิมเสนแดง 

 
โชคอนันต 
นวลจันทร 

    พันธุสําหรับทานดิบ      
    (มะมวงมัน) 

เขียวเสวย 
พิมเสนมัน 
สายฝน 

แรด 
หนองแซง 

ฟาล่ัน 
เจาคุณทิพย 

    พันธุสําหรับแปรรูป แกว สามป ตลับนาค 
ล้ินจี่ คอมหรือหอมลําเจียก กิมเจง โอเฮียะ 
 ฮงฮวย จักรพรรดิ  
เงาะ โรงเรียน ตราดสีทอง สีชมพู 
ชมพู เพชรทูลเกลา ทูลเกลา เพชรสายรุง 
 เพชรสามพราน   
มะนาว หนัง ไข หวาน 
 โมฬี พมา เตี้ย 
 ตาฮิติ ปนัง  
 ทะวาย (แมไกไขดก,แปน

รําไพ, แปนทะวาย),               
  

มะพราว         
    มะพราวน้ําหอม นครชัยศรี นกคุม ทุงเคล็ด 
    ตนสูง ประทิว   สวี ชุมพร2 ชุมพร60 
มะขามหวาน หมื่นจง 

ขันตี 
แจหม 

สีทอง 
อินทผาลัม 
น้ําดุก 

ศรีชมภู 
น้ําผ้ึง 
หลังแตก 

ปาลมน้ํามัน Tenera หรือ DXP    

ที่มา: 1) กรมวิชาการเกษตร (2546) 2) หิรัญและคณะ (2541) 3) กนก (2534) 4) www.doa.go.th 
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ตารางที่  ก10 (ตอ) พันธุไมผล : ลําไย สมโอ สม สับปะรด มะละกอ แตงโม กลวย มะขามหวาน และปาลมน้ํามัน 

ชื่อพืช พันธุ 
ลําไย 
      ลําไยพื้นเมือง 

 
ลําไยกระดูก 

  

      ลําไยกะโหลก ดอหรืออีดอ (อีดอยอดแดง 
และ อีดอยอดเขียว) 
แดงหรืออีแดงกลม 
เพชรสาครทะวาย 
ตลับนาค 

สีชมพูหรือชมพู 
เบี้ยวเขียวหรืออีเบี้ยวเขียว 
เหลืองหรืออีเหลือง 
ปูมาตีนโคง 

แหวหรืออีแหว 
ใบดําหรืออีดําหรือ
กะโหลกใบดํา 
พวงทอง 
 

สมโอ ขาวพวง 
ขาวทองดี 
ขาวน้ําผ้ึง 
เจาเสวย 
บางขุนนนท 

ขาวแปน 
ขาวหอม 
ขาวแตงกวา 
กรุน 
ปตตาเวีย 

ทาขอย 
ขาวใหญ 
หอมหาดใหญ 
ขาวแกว 

สม เขียวหวาน 
แกว 
เขียวหวานแหลมทอง 
เปลือกลอน 

โชกุน 
จุก 
คิง 
คลีเมนไทน 

ฟรีมองต 
คลีโอพัตรา 
สมตรารสหวาน 
จี๊ด 

สับปะรด ปตตาเวีย 
ภูเก็ตหรือสวี 
ไทนุงเบอร 4 

อินทรชิต 
นางแลหรือน้ําผ้ึง 

ขาว 
PbK 15 
PbK 12 

มะละกอ โกโก 
พื้นเมือง 

แขกดํา 
จําปาดะ 

สายน้ําผ้ึง 

แตงโม  
     พันธุเบา 

   
ชูกาเบบี้        

  

     พันธุหนัก ชารลตันเกรย                     
กลวย ตานี 

หักมุก 
หอม 
หอมคาเวนดิช 

น้ําวา 
หิน 
งาชาง 

ไข 
กลาย 
นางพญา 

ที่มา: 1) รวี (2540) 2) พาวินและคณะ (2547) 3) พาวินและคณะ (2547)3) 4) โชคชัยและคณะ (2533) 5) เปรมปรี 
(2544)     6) กรมวิชาการเกษตร (2546) 7) เบญจมาศ (2545) 8) กนก (2534)  
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        4.2 ปุย 

4.2.1 ปุยหมัก   กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของปุยหมกัที่ดี ดังนี ้

            1) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน(C:N ratio) ไมเกิน 20 :1 

            2) รอยละของ N,  P2O5 และ K2O ไมนอยกวา 0.5,  0.5 และ 1.0 ตามลําดับ 

            3) ความชื้นไมเกนิรอยละ 35-40  โดยน้าํหนัก 

            4) ปริมาณอินทรียวตัถุประมาณรอยละ 25-50 โดยน้าํหนัก 

            5) พีเอช(pH) ประมาณ 6.0-7.5 

            6) ไมมีวัสดุเจือปนอื่นๆ 

4.2.2  ปุยเคม ี

ปุยเคมีแบงเปน 2 กลุม คือ 1) ปุยนา และ 2) ปุยพืชไร และพืชสวน สําหรับปุยนาสามารถนํามาใช

กับพืชไร และพืชสวนได  แตปุยพืชไรและพืชสวนที่มีไนโตรเจนรูปไนเทรต (NO3
- -N)เปนสวนประกอบ 

ไมควรนํามาใชเปนปุยนา  เนื่องจากในสภาพน้ําขังไนเทรตจะถูกรีดิวสแลวสูญหายจากดินในรูปของ
แกส 

1) ปุยนา  เนื่องจากปุยนาที่แนะนําใหใชกับขาว  แตกตางกันตามประเภทของเนื้อดิน  ประกอบ
กับปุยนามีคอนขางมาก  จึงขอยกตัวอยางปุยนาสูตรตางๆ ซึ่งมีจําหนายในแตละภาค ดังปรากฏใน
ตารางที่  ก11 
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ตารางที่ ก11 ตัวอยางปุยนาบางสูตรที่มีจําหนายโดยทั่วไป 

แมปุย N – P  N-P-K 
46-0-0 16-20- 0  20-10- 5           18-12- 6   
30-0-0 20-10- 0 18- 6- 6             18- 4- 5 
21-0-0  16-16- 8            16-12- 8 

  16- 8- 8             16- 4- 4   
  15- 5-20            12- 3- 6 
                          9- 3- 9 

 
2) ปุยพืชไร และพืชสวน  แสดงไวในตารางที ่ ก12 

ตารางที่ ก12  ตัวอยางปุยเคมีสูตรตางๆ ที่ใชไดกับพืชไรและพืชสวน 

ปุยครบ  3 ธาตุ 
แมปุย ปุย 2 ธาตุ 

N -  สูง P – สูง K-  สูง สูง   2  ธาตุ สูตรเสมอ 
46-0-0 26-14-0 29- 5 -18 12-24-12 15- 5-35 24- 4 -24 17-17-17 
26-0-0 20-20-0 28-10-10 9-24-24 15- 5-20 20- 8 -20 16-16-16 
25-0-0 18-46-0 25- 7 – 7 8-24-24 15- 7-18 16-16- 8 15-15-15 
21-0-0 16-20-0 21- 7 -14  14-14-24 14-14- 9  
15-0-0 12-52-0 20-10-12  14-14-21 9-24-24  

   0-0-60 10- 0 -30 20-10- 5  14-10-32 8-24-24  
   0-0-50 0-10-30 20- 8 -20  14-10-30 9- 3 – 9  

        0-0-22+MgO 0-10-20 20- 5 – 5  14- 9-20   
  18-12- 6  14- 7-35   
  18- 4 – 5  14- 4-24   
  16-16- 8  13-13-21   
  16-14-11  13- 8-35   
     16-12- 8  13- 7-35   
  16-11-14 

    16- 8 – 8 
12- 4-40 

   14- 4 – 9 
12- 3 – 6 
  9- 3 – 9 

    13-13-21 
   12-11-18  
     6-18-24    

6-12-24 
    4-16-24 
    4-12-24     

3- 3 -33 
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        4.2 การเกษตรที่ดี (good agricultural practices, GAP) สําหรับการผลิตพืช 
การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรของประเทศในปจจุบัน  มีเร่ืองสําคัญอยู 2 ประการคือ 1) การ

รับรองมาตรฐานสินคาเกษตรสงออก และ 2 ) การปรับปรุงคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากทุกประเทศใหความสําคัญดานคุณภาพสินคา เพื่อ
คุมครองสุขอนามัยของประชากร  ดังนั้นเพื่อใหผลผลิตของเกษตรกรมีมาตรฐานตามความตองการของ
ตลาดทั้งภายในและตางประเทศ จึงควรดําเนินการเพาะปลูก ดวยวิธีที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําไวใน
เอกสาร  เกษตรดีที่เหมาะสม สําหรับพืชนั้นๆ ตัวอยางพืชที่มีเอกสารเผยแพรพรอมแลว แสดงไวในตารางที่ 
ก13 
 ตารางที่ ก13 ตัวอยางรายชื่อพืชที่กรมวิชาการเกษตรมีเอกสารเผยแพรพรอมแลว 

ขาว         พืชไร      พืชผัก   ไมผล พืชตัดดอก 
ขาว (ในเขตชลประทาน) ขาวโพดเลี้ยงสัตว กระเจี๊ยบเขียว กลวยไข กลวยไม 
 ถั่วลิสง กวางตุง ทุเรียน  
 ถั่วเหลืองฝกสด กะหล่ําปลี มะมวง  
 ปาลมน้ํามัน ขาวโพดฝกออน ลําไย  
 ฝาย ขาวโพดหวาน สมเขียวหวาน  
 มันสําปะหลัง คะนา สมโอ  
 ยางพารา ถั่วฝกยาว สับปะรด  

 หมอน 
ออย 
ออยคั้นน้ํา 

ถั่วลันเตา 
ผักกาดขาวปลี 
พริก 

 

 กาแฟโรบัสตา มะเขือเทศ
หนอไมฝร่ัง 
หอมแบง
หอมหัวใหญ 

  

 
        4.4 การใชปุยนาโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหดินทางเคมี 

การกําหนดสูตรปุย และอัตราปุย  เพื่อใหธาตุหลัก คือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และขาวไวตอชวงแสง โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหดิน 3 รายการคือ 
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได  เปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกลาว 
คือ หากดินมีอินทรียวัตถุตํ่า ยอมปลดปลอยไนโตรเจนรูปที่เปนประโยชนตอขาวไดนอย จึงจําเปนตองใชปุย
ไนโตรเจนอัตราสูง  แตถาชาวนาใสปุยอินทรียอยางสม่ําเสมอจนดินมีอินทรียวัตถุสูงขึ้น  ก็ใชปุยไนโตรเจน
ในอัตราที่ตํ่าลง  สําหรับความสัมพันธระหวางผลการวิเคราะหฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได  กับอัตราปุยฟอสเฟต และปุยโพแทชก็เปนไปในทํานองเดียวกัน ดังขอมูลในตารางที่ ก 
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ตารางที่ ก14   อัตราของไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียมที่ควรใชกับขาวไวตอชวงแสง  และขาวไมไวตอชวงแสง 
ซึ่งปลูกในดินที่มีอินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  และ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดแตกตางกัน 

อินทรียวัตถุ(%) ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณโพแทสเซียม 
 ไวแสง ไมไวแสง ที่วิเคราะหได ที่ตองใส ที่วิเคราะหได ที่ตองใส 
ที่วิเคราะหได (กก.N/ไร) (กก.N/ไร) ( มก.P/กก. ) (กก.P2O5/ไร) ( มก. K / กก. ) (กก.K2O/ไร) 
นอยกวา 1(ต่ํา) 9 18 นอยกวา 5(ต่ํา) 6 นอยกวา60 (ต่ํา) 6 
1–2 (ปานกลาง) 6 12  5 –10(ปานกลาง) 3 60–80(ปานกลาง) 3 
มากกวา 2 (สูง) 3 6 มากกวา 10(สูง) 0 มากกวา 80(สูง) 0 

ที่มา :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
ขอมูลในตารางที่ ก14 มีขอสังเกตเรื่องอัตราปุย  สําหรบัขาวไมไวตอชวงแสงและขาวไวตอชวงแสง

ดังนี้คือ  
1) การปลูกขาวในดินที่มีอินทรียวัตถุเทากัน จะใชปุยไนโตรเจนสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง ใน

อัตราที่สูงเปนสองเทาของอัตราที่ใชกับขาวไวตอชวงแสง 
2) หากปลูกขาวไมไวตอชวงแสง และขาวไวตอชวงแสง  ในดินซึ่งมีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนหรือ

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดเทากัน  ใหใชปุยฟอสเฟตหรือปุยโพแทชสําหรับขาวทั้งสองประเภทนี้ในอัตราที่
เทากัน  

ดังนั้นเมื่อดินนาที่มีอินทรียวัตถุ 1-2 เปอรเซ็นต (ระดับปานกลาง) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 5-10 
สวนตอลานสวนหรือ 5-10 ppmP (ระดับปานกลาง) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดนอยกวา 60 สวนตอ
ลานสวนหรือ นอยกวา 60 ppmK (ระดับตํ่า) ควรใสปุยที่ใหธาตุอาหาร  สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ
ขาวไวตอชวงแสงในอัตราตอไปนี้  

1) ขาวไมไวตอชวงแสง ใสปุยเพื่อใหธาตุอาหารในอัตรา 12 กก.N/ไร  3 กก. P2O5/ไร  และ 6 กก. 
K2O/ไร (ตารางที่ ก15  ก16 หรือ ก19 คําแนะนําแบบที่ 15) 

2) ขาวไวตอชวงแสง ใสปุยเพื่อใหธาตุอาหารในอัตรา 6 กก.N/ไร  3 กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร 
(ตารางที่ ก17  ก18 หรือ ก20 คําแนะนําแบบที่ 15)   

สําหรับแนวทางในการเลือกสูตรปุย และอัตราปุยนั้นๆ ที่จะใช  เพื่อใหไดปริมาณธาตุอาหารตามที่
กําหนด มี 4 วิธีคือ  

วิธีที่ 1 ใชปุยสูตร 16-20-0 หรือสูตรใกลเคียง รวมกับแมปุยบางชนิด ในคําแนะนําปุยนาสําหรับ
กลุมชุดดินตางๆ ใชวิธีนี้โดยตลอด   

วิธีที่ 2 ใชแมปุย 3 ชนิด คือ ยูเรีย (46-0-0) ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (0-46-0) และโพแทสเซียมคลอ
ไรด (0-0-60) ดังรายละเอียดในตารางที่ ก15 และ ก17  

วิธีที่ 3 ใชปุยสูตร 16-16-8 หรือปุยสูตรใกลเคียง รวมกับแมปุยบางชนิด ดังรายละเอียดในตารางที่ 
ก16 และ ก18  
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วิธีที่ 4 ใชแมปุย 3 ชนิด คือ ยูเรีย ( 46-0-0) ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) และโพแทสเซียม
คลอไรด (0-0-60) ดังรายละเอียดในตารางที่ ก19 และ ก20 

ข้ันตอนการใชตารางที่ ก15-ก20 มีดังนี้คือ 1) นําขอมูลผลการวิเคราะหดินมาพิจารณาวา มี
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได อยูในเกณฑตํ่า ปานกลางหรือสูง  
2) เลือกคําแนะนําเกี่ยวกับอัตราธาตุอาหารในตารางที่ ก14 ใหตรงกับชนิดของพันธุขาวปลูก วาเปนขาวไม
ไวตอชวงแสงหรือขาวไวตอชวงแสง 3) ตรวจสอบจากวิธีการใชปุย วิธีที่ 1-4 ที่กลาวแลวขางตนวา เกษตรกร
สามารถจัดหาปุยแบบใดไดบาง  หากปลูกขาวไมไวตอชวงแสง ใหใชตาราง ก15 ก16หรือ ก19 แตถาปลูก
ขาวไวตอชวงแสง ใหใชตาราง ก17 ก18 หรือ ก20โดยเลือกแบบที่ของคําแนะนํา (แบบที่ 1-27) ให
สอดคลองกับผลการวิเคราะหดิน 
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    ตารางที่ ก15  คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง     

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 
แนะนํา อินทรียวัตถุ(%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร      46-0-0    0-46-0  0-0-60 46-0-0 46-0-0 

1.  นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 18-0-0 13 - - 13 13 
2.  นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 18-0-3 13 - 5 13 13 
3.  นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 18-0-6 13 - 10 13 13 
4.  นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 18-3-0 13 7 - 13 13 
5.  นอยกวา 1 5-10 60-80 18-3-3 13 7 5 13 13 
6.  นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 18-3-6 13 7 10 13 13 
7.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 18-6-0 13 13 - 13 13 
8.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 18-6-3 13 13 5 13 13 
9.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 18-6-6 13 13 10 13 13 
10.  1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 12-0-0 9 - - 9 9 
11.  1-2 มากกวา 10 60-80 12-0-3 9 - 5 9 9 
12.  1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 12-0-6 9 - 10 9 9 
13.  1-2 5-10 มากกวา 80 12-3-0 9 7 - 9 9 
14.  1-2 5-10 60-80 12-3-3 9 7 5 9 9 
15.  1-2 5-10 นอยกวา 60 12-3-6 9 7 10 9 9 

   ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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ตารางที่ ก15 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง      
คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 

แนะนํา อินทรียวัตถุ(%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 46-0-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 46-0-0 

16 1-2 นอยกวา 5  มากกวา 80  12-6-0 9 13 - 9 9 
17 1-2 นอยกวา 5 60-80 12-6-3 9 13 5 9 9 
18 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60  12-6-6 9 13 10 9 9 
19 มากกวา 2 มากกวา 10  มากกวา 80  6-0-0 5 - - 4 4 
20 มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 5 - 5 4 4 
21 มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 5 - 10 4 4 
22 มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 6-3-0 5 7 - 4 4 
23 มากกวา 2 5-10 60-80 6-3-3 5 7 5 4 4 
24 มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 5 7 10 4 4 
25 มากกวา 2 นอยกวา 5 มากกวา 80 6-6-0 5 13 - 4 4 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 5 13 5 4 4 
27 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 5 13 10 4 4 

ที่มา :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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ตารางที่ ก16  คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณของปุยสูตร 16-16-8 และแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง   

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 16-16-8 46-0-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 46-0-0 

1.  นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 18-0-0* - 13 - - 13 13 
2.  นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 18-0-3 - 13 - 5 13 13 
3.  นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 18-0-6 - 13 - 10 13 13 
4.  นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 18-3-0* 19 7 - - 13 13 
5.  นอยกวา 1 5-10 60-80 18-3-3 19 7 - 3 13 13 
6.  นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 18-3-6 19 7 - 8 13 13 
7.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 18-6-0* 38 - - - 13 13 
8.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 18-6-3 38 - - - 13 13 
9.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 18-6-6 38 - - 5 13 13 
10.  1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 12-0-0* - 9 - - 9 9 
11.  1-2 มากกวา 10 60 12-0-3 - 9 - 5 9 9 
12.  1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 12-0-6 - 9 - 10 9 9 
13.  1-2 5-10 มากกวา 80 12-3-0* 19 2 - - 9 9 

* ไมตรงกับธาตุอาหารตามคําแนะนํา  เนื่องจากปุย 16-16-8 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูดวย 
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ตารางที่ ก16 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณของปุยสูตร 16-16-8 และแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง                         

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 16-16-8 46-0-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 46-0-0 

14. 1-2 5-10 60-80 12-3-3 19 2 - 3 9 9 
15. 1-2 5-10 นอยกวา 60 12-3-6 19 2 - 8 9 9 
16. 1-2 นอยกวา 5 มากกวา 80 12-6-0* 25 - 4 - 9 9 
17. 1-2 นอยกวา 5 60-80 12-6-3 25 - 4 3 9 9 
18. 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 12-6-6 25 - 4 5 7 7 
19. มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 6-0-0* - 5 - - 4 4 
20. มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 - 5 - 5 4 4 
21. มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 - 5 - 10 4 4 
22. มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 6-3-0* 13 - 2 - 4 5 
23. มากกวา 2 5-10 60-80 6-3-3 13 - 2 3 4 5 
24 มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 13 - 2 8 4 5 
25 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 13 - 9 3 4 5 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 13 - 9 8 4 5 

* ไมตรงกับธาตุอาหารตามคําแนะนํา  เนื่องจากปุย 16-16-8 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูดวย 
ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547)          
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ตารางที่ ก17  คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60  ที่ตองใส  สําหรับขาวไวตอชวงแสง                   

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 46-0-0 0-46- 0 0-0-60 46-0-0 

1 นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 9-0-0 10 - - 10 
2 นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 9-0-3 10 - 5 10 
3 นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 9-0-6 10 - 10 10 
4 นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 9-3-0 10 7 -     10 
5 นอยกวา 1 5-10 60-80 9-3-3 10 7 5 10 
6 นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 9-3-6 10 7 10 10 
7 นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 9-6-0 10 13 - 10 
8 นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 9-6-3 10 13 5 10 
9 นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 9-6-6 10 13 10 10 
10 1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 6-0-0 7 - - 6 
11 1-2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 7 - 5 6 
12 1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 7 - 10 6 
13 1-2 5-10 มากกวา 80 6-3-0 7 7 - 6 
14 1-2 5-10 60-80 6-3-3 7 7 5 6 

    ที่มา : สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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 ตารางที่ ก17 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60  ที่ตองใส  สําหรับขาวไวตอชวงแสง 

 ที่มา :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 

 

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 46-0-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 

15. 1-2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 7 7 10 6 
16. 1-2 นอยกวา 5 มากกวา 80 6-6-0 7 13 - 6 
17. 1-2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 7 13 5 6 
18. 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 7 13 10 6 
19. มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 3-0-0 4 - - 3 
20. มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 3-0-3 4 - 5 3 
21. มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 3-0-6 4 - 10 3 
22. มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 3-3-0 4 7 - 3 
23. มากกวา 2 5-10 60-80 3-3-3 4 7 5 3 
24. มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 3-3-6 4 7 10 3 
25. มากกวา 2 นอยกวา 5 มากกวา 80 3-6-0 4 13 - 3 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 3-6-3 4 13 5 3 
27 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 3-6-6 4 13 10 3 
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ตารางที่ ก18 คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณของปุยสูตร 16-16-8 และแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไวตอชวงแสง           

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 16-16- 8 46-0-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 

1 นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 9-0-0* - 10 - - 10 
2 นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 9-0-3 - 10 - 5 10 
3 นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 9-0-6 - 10 - 10 10 
4 นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 9-3-0* 19 3 - - 10 
5 นอยกวา 1 5-10 60-80 9-3-3 19 3 - 3 10 
6 นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 9-3-6 19 3 - 5 10 
7 นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 9-6-0* 28 - 3 - 10 
8 นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 9-6-3 28 - 3 2 10 
9 นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 9-6-6 28 - 3 6 10 
10 1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 6-0-0* - 7 - - 7 
11 1-2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 - 7 - 5 7 
12 1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 - 7 - 10 7 
13 1-2 5-10 มากกวา 80 6-3-0* 19 - - - 7 
14 1-2 5-10 60-80 6-3-3 19 - - 3 7 

   * ไมตรงกับธาตุอาหารตามคําแนะนํา  เนื่องจากปุย 16-16-8 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูดวย 
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   ตารางที่ ก18 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณของปุยสูตร 16-16-8 และแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไวตอชวงแสง                    

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 16-16- 8 46-0-0 0-46-0 0-0-60         46-0-0 

15 1-2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 19 - - 7 7 
16 1-2 นอยกวา 5 มากกวา 80 6-6-0* 19 - 7 - 7 
17 1-2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 19 - 7 3 7 
18 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 19 - 7 7 7 
19 มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 3-0-0* - 4 - - 3 
20 มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 3-0-3 - 4 - 5 3 
21 มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 3-0-6 - 4 - 10 3 
22 มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 3-3-0* 10 - 3 - 3 
23 มากกวา 2 5-10 60-80 3-3-3 10 - 3 4 3 
24 มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 3-3-6 10 - 3 8 3 
25 มากกวา 2 นอยกวา 5 มากกวา 80 3-6-0* 10 - 10 - 3 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 3-6-3 10 - 10 4 3 
27 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 3-6-6 10 - 10 8 3 

* ไมตรงกับธาตุอาหารตามคําแนะนํา  เนื่องจากปุย 16-16-8 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูดวย 
ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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   ตารางที่ ก19 คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง                  

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 18-46-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 46-0-0 

1 นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 18-0-0 - 13 - 13 13 
2 นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 18-0-3 - 13 5 13 13 
3 นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 18-0-6 - 13 10 13 13 
4 นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 18-3-0 7 10 - 13 13 
5 นอยกวา 1 5-10 60-80 18-3-3 7 10 5 13 13 
6 นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 18-3-6 7 10 10 13 13 
7 นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 18-6-0 13 8 - 13 13 
8 นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 18-6-3 13 8 5 13 13 
9 นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 18-6-6 13 8 10 13 13 
10 1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 12-0-0 - 13 - 6 7 
11 1-2 มากกวา 10 60-80 12-0-3 - 13 5 6 7 
12 1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 12-0-6 - 13 10 6 7 
13 1-2 5-10 มากกวา 80 12-3-0 7 6 - 9 9 
14 1-2 5-10 60-80 12-3-3 7 6 5 9 9 

ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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     ตารางที่ ก19 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง                       

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 18-46-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 46-0-0 

15 1-2 5-10 นอยกวา 60 12-3-6 7 6 10 9 9 
16 1-2 นอยกวา 5 มากกวา 80 12-6-0 13 4 - 9 9 
17 1-2 นอยกวา 5 60-80 12-6-3 13 4 5 9 9 
18 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 12-6-6 13 4 10 9 9 
19 มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 6-0-0 - 5 - 4 4 
20 มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 - 5 5 4 4 
21 มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 - 5 10 4 4 
22 มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 6-3-0 7 2 - 4 5 
23 มากกวา 2 5-10 60-80 6-3-3 7 2 5 4 5 
24 มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 7 2 10 4 5 
25 มากกวา 2 นอยกวา 5 มากกวา 80 6-6-0 13 - - 4 5 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 13 - 5 4 5 
27 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 13 - 10 4 5 

ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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ตารางที่ ก 20 คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไวตอชวงแสง                       

คํา  คาวิเคราะหดิน  ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 18-46-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 

1 นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 9-0-0 - 10 - 10 
2 นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 9-0-3 - 10 5 10 
3 นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 9-0-6 - 10 10 10 
4 นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 9-3-0 7 7 - 10 
5 นอยกวา 1 5-10 60-80 9-3-3 7 7 5 10 
6 นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 9-3-6 7 7 10 10 
7 นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 9-6-0 13 5 - 10 
8 นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 9-6-3 13 5 5 10 
9 นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 9-6-6 13 5 10 10 
10 1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 6-0-0 - 7 - 6 
11 1-2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 - 7 5 6 
12 1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 - 7 10 6 
13 1-2 5-10 มากกวา 80 6-3-0 7 4 - 7 
14 1-2 5-10 60-80 6-3-3 7 4 5 7 

    ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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ตารางที่ ก 20 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไวตอชวงแสง  
คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 

แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 18-46-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 

15 1-2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 7 4 10 7 
16 1-2 นอยกวา 5 มากกวา 80 6-6-0 13 2 - 7 
17 1-2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 13 2 5 7 
18 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 13 2 10 7 
19 มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 3-0-0 - 4 - 3 
20 มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 3-0-3 - 4 5 3 
21 มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 3-0-6 - 4 10 3 
22 มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 3-3-0 7 - - 4 
23 มากกวา 2 5-10 60-80 3-3-3 7 - 5 4 
24 มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 3-3-6 7 - 10 4 
25 มากกวา 2 นอยกวา 5 มากกวา 80 3-6-0 13 - - 2 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 3-6-3 13 - 5 2 
27 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 3-6-6 13 - 10 2 

   ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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เพื่อใหเขาใจวิธีใชตารางสําหรับหาอัตราปุยที่ควรใสในการปลูกขาวจะนําตัวอยางเดิมที่แสดงไว
ตอนตนมาอธิบายอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ เมื่อดินนามีอินทรียวัตถุ 1-2 เปอรเซ็นต (ระดับปานกลาง) ฟอสฟอรัส
ที่เปนประโยชน 5-10 สวนตอลานสวนหรือ 5-10 ppmP (ระดับปานกลาง) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
นอยกวา 60 สวนตอลานสวนหรือ นอยกวา 60 ppmK (ระดับปานต่ํา) และตองการปลูกขาวไมไวตอชวง
แสงนั้น ขอมูลในตารางที่ ก15  ก16 หรือ ก19 คําแนะนําแบบที่ 15 แสดงวาควรใสปุย  เพื่อใหธาตุอาหารใน
อัตรา 12 กก.N/ไร  3 กก. P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร  ซึ่งเกษตรกรอาจเลือกวิธีการใชปุยได 4 วิธี ตามชนิด
ของปุยที่สามารถจัดหามาไดสะดวก  โดยแตละวิธีจะใหธาตุอาหารเทากัน  อยางไรก็ตามเพื่อมิใหคําแนะนาํ
มีความยืดยาว  อันอาจกอใหเกิดความสับสนไดงาย  ดังนั้นการแนะนําการใชปุยนาสําหรับแตละกลุมชดุดนิ 
จึงระบุเฉพาะวิธีที่ 1 เพียงวิธีเดียว 

วิธีที่ 1 ใชปุย 3 ชนิด คือ ปุยผสมสูตร 16-20-0 หรือสูตรใกลเคียง ปุยยูเรีย (46-0-0) และปุย
โพแทสเซียมคลอไรด  (0-0-60) การใสปุยแบงเปน 3 คร้ัง  

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง  อัตรา 15 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกาํเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 

อาจแสดงการคํานวณใหเห็นวาปุยที่ใสนี้ใหประมาณ 12 กก.N/ไร 3 กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร  ดังนี้ 
ปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก./ไร   ให   2.4 กก.N/ไร   3  กก.P2O5/ไร  และ   0  กก.K2O/ไร   
ปุยสูตร 46-0-0   อัตรา 22 กก./ไร   ให 10.1 กก.N/ไร   0  กก.P2O5/ไร  และ   0  กก.K2O/ไร   
ปุยสูตร 0-0-60   อัตรา 10 กก./ไร   ให   0    กก.N/ไร   0  กก.P2O5/ไร  และ   6  กก.K2O/ไร  
รวมอัตราธาตุอาหาร             12.5  กก.N/ไร  3  กก.P2O5/ไร  และ   6  กก.K2O/ไร 

วิธีที่2 ใชแมปุย 3 ชนิด คือ ปุยยูเรีย (46-0-0) ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (0-46-0) และปุย
โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) การใสปุยแบงเปน 3 คร้ัง คือ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 46-0-0 
อัตรา 9 กก./ไร ปุยสูตร 0-46-0 อัตรา 7 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอหรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรกคือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา9 กก./ไร 
คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
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อาจแสดงการคํานวณใหเหน็วาปุยที่ใสนี้ใหประมาณ 12 กก.N/ไร  3 กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร  ดังนี ้

ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 27  กก./ไร  ให  12.4  กก.N/ไร    0   กก.P2O5/ไร  และ 0 กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 0-46-0 อัตรา 7    กก./ไร  ให    0     กก.N/ไร 3.2   กก.P2O5/ไร  และ 0 กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10  กก./ไร  ให    0     กก.N/ไร    0   กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร  

รวมอัตราธาตุอาหาร                        12.4   กก.N/ไร    3   กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร   

 วิธีที่ 3 ใชปุย 3 ชนิด คือ ปุยผสมสูตร 16-16-8 หรือสูตรใกลเคียง ปุยยูเรีย (46-0-0) และปุย
โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) การใสปุยแบงเปน 3 คร้ัง คือ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร    
16-16-8 หรือสูตรใกลเคียง อัตรา 19 กก./ไร  ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 7 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสตูร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 

อาจแสดงการคํานวณใหเห็นวาปุยที่ใสนี้ใหประมาณ 12 กก. N/ไร  3 กก. P2O5/ไร  และ 6 กก. K2O/ไร  ดังนี้ 

ปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 19 กก./ไร  ให  3.0  กก.N/ไร  3  กก.P2O5/ไร  และ 1.5  กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 46-0-0   อัตรา 20 กก./ไร  ให  9.2  กก.N/ไร  0  กก.P2O5/ไร  และ  0    กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 0-0-60   อัตรา  8 กก./ไร  ให     0   กก.N/ไร  0  กก.P2O5/ไร  และ  4.8  กก. K2O/ไร  

รวมอัตราธาตุอาหาร                         12.2  กก.N/ไร  3  กก.P2O5/ไร  และ  6.3  กก.K2O/ไร   

วิธีที่ 4 ใชแมปุย 3 ชนิด คือ ปุยยูเรีย(46-0-0) ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) และปุย
โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) การใสปุยแบงเปน 3 คร้ัง คือ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร    
18-46-0 อัตรา 7 กก./ไร  สูตร 46-0-0 อัตรา 6 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 

  อาจแสดงการคํานวณใหเหน็วาปุยที่ใสนี้ใหประมาณ 12 กก. N/ไร 3 กก.P2O5/ไร และ 6 กก. K2O/ไร  ดังนี ้

ปุยสูตร 18-46-0 อัตรา  7  กก./ไร  ให   1.2 กก.N/ไร  3.2  กก.P2O5/ไร  และ 0 กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 46-0-0   อัตรา 24 กก./ไร  ให 11.0 กก.N/ไร   0    กก.P2O5/ไร  และ 0 กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 0-0-60   อัตรา 10 กก./ไร  ให   0    กก.N/ไร   0    กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร  
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รวมอัตราธาตุอาหาร                        12.2   กก.N/ไร   3    กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร   

 อาจสรุปหลกัของการใชปุยเคมีกับนาขาวได ขอดังนี้  

1) อัตราธาตุอาหารจากปุยเคมีที่ให ตองสัมพันธกับผลการวิเคราะหดิน แตในดินเดียวกันอัตราปุย
ไนโตรเจนที่ใชกับขาวไมไวตอชวงแสง จะสูงกวาที่ใชกับขาวไวตอชวงแสงสองเทา  

2) เพื่อใหไดอัตราของธาตุอาหารตามที่กําหนด สามารถเลือกชนิดของปุยเคมีไดหลายแบบ ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับชนิดของปุยเคมีที่สามารถจัดหาได  

3) ปุยที่มีฟอสฟอรัสกับปุยที่มีโพแทสเซียม ควรใสเพียงครั้งเดียว คือ สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา 
แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน  

4) ปุยไนโตรเจนสําหรับขาวไมไวตอชวงแสงใส 3 คร้ัง คือคร้ังแรกตามขอ 3 สวนครั้งที่ 2 ใสในระยะ
ที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก และครั้งที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก   

5) ปุยไนโตรเจนสําหรับขาวไวตอชวงแสงใส 2 คร้ัง คือคร้ังแรกตามขอ 3 สวนครั้งที่ 2  ใสในระยะที่
ขาวกําเนิดชอดอก   
        4.5 การใชปูน  

 การแกไขดินกรดใหมีสภาพใกลกลางทําไดโดยการใสปูน  สําหรับปริมาณปูนที่ดินตองการเพื่อ
ยกระดับพีเอช ( pH) ของดินกรดใหสูงขึ้นถึงระดับที่กําหนด เรียกวา ความตองการปูน (lime requirement)  
ของดิน  ในการวิเคราะหความตองการปูนของดินนั้น  ผลการวิเคราะหจะบอกอัตรา ( กก./ไร ) ของหินปูน
บด (CaCO3 ) บริสุทธิ์ ที่ใชเพื่อยกระดับพีเอชเดิมของดินบน ( ความลึก 0-15 ) จากเดิมมาเปน 6.5  
 สําหรับดินเนื้อละเอียดที่มีเนื้อดินตางกันแมจะมีคาพีเอชเดิมเทากัน ก็มีความตองการปูนแตกตาง
กัน ( ตารางที่ ก21 ) กลาวคือดินเนื้อละเอียดมีความตองการปูนสูงกวาดินเนื้อหยาบ 
ตารางที่ ก21  อัตรา (กก./ไร) ของหินปูนบด(CaCO3) โดยประมาณ ที่แนะนําใหใชเพื่อยกระดับพีเอช(pH) ของดิน  
                       กรดใหมาเปน 6.5 สําหรับดินที่มีเนื้อดินตางๆกัน 

อัตราของหินปูนบด (กก./ไร ) ที่ใชกับเนื้อดินตางๆ pH เดิมของดิน 
ดินทราย ดินรวนปนทราย ดินรวน ดินเหนียวและรวนเหนียว 

5.0 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 

200 
700 

1,100 
1,600 
2,200 

300 
800 

1,300 
2,000 
2,800 

400 
1,000 
1,800 
2,500 
3,200 

500 
1,100 
2,100 
3,000 
4,000 

ที่มา : ทัศนียและคณะ (2546 )  
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 นอกจากนี้ปูนที่ใชในการเกษตรยังมีอยูหลายชนิด เชน หินปูนบด ปูนขาว (Ca(OH)2 ) หินปูนเผา              
( CaO) ปูนโดโลไมต (CaCO3.MgCO3) และปูนมารล สําหรับปูนมารลนั้นมีกําเนิดมาจากการทับถมของ
หินปูน  จึงเปนปูนแคลเซียมคารบอเนตที่มีดินเหนียวหรือสารอื่นเจือปนอยูในปริมาณที่ไมแนนอน  ที่พบใน
ประเทศไทยสวนใหญมีแคลเซียมคารบอเนตระหวาง รอยละ 45-80 อาจเปรียบเทียบฤทธิ์ดางของปูนชนิด
ตางๆ กับแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธิ์ ไดดังตารางที่ ก22 
ตารางที่ ก22  การเปรียบเทียบฤทธิ์ดางของปูนชนิดตางๆ กับแคลเซียมคารบอเนต  

 ปูนนี้ 100 กก. เทียบเทากับกับแคลเซียมคารบอเนต( กก. ) 
 ปูนขาว 134 
 หินปูนเผา 178 
 ปูนโดโลไมต 108 
 ปูนมารล 45-80* 

* ขึ้นอยูกับปริมาณของสิ่งเจือปน 
ที่มา :  Brady และ Weil (2004)   

 
ดังนัน้ถาดนิกรดที่ตองการใสปูนเปนดินรวนมีคาพีเอชเดิม 4.5 หากตองการยกระดบัพีเอชของดินบน

ใหเปน 6.5 ตองใชแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธิ์ 1000 กก./ไร (ตารางที่ ก21) แตถาประสงคจะใชปูนชนิดอืน่ให
คํานวณ  โดยใชขอมูลในตารางที ่ก21 และ ก22  

1. ใชปูนขาว 740 กก./ไร จากการคํานวณดงันี ้ 
การใสแคลเซียมคารบอเนต    134 กก.    =  ใสปูนขาว      100               กก.  
การใสแคลเซียมคารบอเนต  1000 กก.    =   ใสปูนขาว  1000 × 100      กก.  
             134 
          =    ใสปูนขาว  1000 ×  0.74   กก. 
          =    ใสปูนขาว  740                 กก. 
 

2. ใชหินปนูเผา  560 กก./ไร จากการคํานวณ ดังนี ้
 การใสแคลเซยีมคารบอเนต   178  กก.    =   ใสปูนเผา        100             กก. 
 การใสแคลเซยีมคารบอเนต 1000  กก.    =   ใสปูนเผา   1000 × 100      กก.  
                 178 
           =    ใสปูนเผา  1000  ×  0.56   กก. 
           =    ใสปูนเผา         560           กก. 
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3.    ใชปูนโดโลไมต  920 กก./ไร จากการคํานวณดงันี ้ 

  การใสแคลเซียมคารบอเนต   108  กก.    =    ใสโดโลไมต     100           กก.  
  การใสแคลเซียมคารบอเนต 1000  กก.    =    ใสโดโลไมต  1000 × 100  กก. 
          108  
            =    ใสโดโลไมต 1000 × 0.92  กก.  
            =    ใสโดโลไมต        920        กก.        

  
4.   ใชปูนมารล(มีความบริสุทธิ์ 80 % )  1250 กก./ไร จากการคํานวณดังนี ้
       การใสแคลเซียมคารบอเนต       80 กก.     =    ใสปูนมารล      100          กก. 
       การใสแคลเซียมคารบอเนต   1000 กก.     =    ใสปูนมารล  1000×100    กก. 
          80  
            =    ใสปูนมารล  1000 × 1.25  กก.  
            =    ใสปูนมารล          1250     กก.  
นอกจากนี้ปูนที่มีจําหนายในทองตลาดมิใชปูนบริสุทธิ์ แตมีส่ิงเจือปนอยูมากบางนอยบาง หาก

ตองการใหผลการใชปูนเปนไปตามเปาหมายก็ตองคํานึงความบริสุทธิ์ของปูนดวย  ยกตัวอยางเชนความ
ตองการปูนของดินนี้คือ 1000 กก./ไร ถาวัสดุปูนที่ซื้อมาเปนหินปูนบดที่มีความบริสุทธิ์เพียง 70 เปอรเซ็นต
ควรใสวัสดุปูนนี้อัตราเทาใด 

 
เนื่องจากหินปูนบดนี้มีความบริสุทธิ์ 70 % แสดงวาในวัสดุปูน 100 กก. มีแคลเซียมคารบอเนต

เพียง 70 กก.  
วัสดุปูนมีแคลเซียมคารบอเนต     70 กก     จากวัสดุปูน  =      100            กก.  
วัสดุปูนมีแคลเซียมคารบอเนต 1000 กก.    จากวัสดุปูน  =   100 × 1000   กก. 
                70   
                =    1428.6          กก. 
ดังนัน้ถาตองการใหการใชปูนเปนไปตามความตองการปูนของดนิ  ในกรณีนี้ตองใชวัสดุปูนที่ซือ้มา  

1428.6 หรือประมาณ 1400 กก./ ไร  
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 26  

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 26 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 26 แสดงไวในตารางที่ 26.1  

ตารางที่ 26.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 26 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง สระบุรี 1,000-1,400 1,695-1,700  24-33 28  57-89  74  
ตะวันออก ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,695 24-32 27 62-91 79 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,695 25-33 28 64-89 77 
 ตราด 1,600-4,000 1,640-1,660 23-32 27 67-92 80 
 สระแกว 1,300-1,600 1,695-1,700 23-33 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,490-1,500 19-31 24 52-92 76 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,695 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 



 112

ตารางที่ 26.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 26 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ    900-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,540-1,560 23-32 27 63-95 82 
 ระนอง 2,000-4,000 1,500-1,540 23-32 28 63-93 81 
 พังงา 2,000-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,540-1,560 23-32 27 42-65 56 
 ชุมพร 1,500-3,500 1,560-1,570 23-32 27 64-94 82 
 กระบี่ 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 67-89 79 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 ตรัง 2,200-2,300 1,540-1,560 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,600 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-33 28 53-90 74 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน  เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทาง
ใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลก ของหินดินดาน หินทราย หินอัคนีหรือหินปูนที่อยูรวมกันกับหินดินดาน หรือ
วัตถุตนกําเนิดดินอื่นๆ ที่มีสมบัติคลายหินดังกลาว ขางตน หรือเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําพัดพามา
ทับถมเปนเวลานาน (old alluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน  พื้นผิวเหลือคางจากการกรอน หรือ ตะพักลําน้ําระดับกลาง(middle terrace) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดชัน  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 
เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน  ดีถึงปานกลาง 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน  พืชไรตางๆ เชน แตงโม ถั่วลิสง สับปะรด ขาวโพดหวาน 
มะละกอ ไมยืนตน เชน สะตอ ยางพารา ปาลมน้ํามัน กาแฟ โกโก พริกไทยและไมผล เชน กลวย มะพราว 
ทุเรียน เงาะ ฯลฯ สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 26 แสดงไวในตาราง
ที่ 26.2 



 113

ตารางที ่26.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 26 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 สระบุรี 315,250 5.4  5 5 
ตะวันออก  2 ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  จันทบุรี 80,200 12.5  8 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 7 นาน 124,250 16.1  23 3 
  เชียงราย 291,390 20.2  26 5 
 8 เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 335,000 1.4  7 7 
ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
ใต  11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ระนอง - -  0 0 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
  พังงา 13,550 -  4 3 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  นครศรีธรรมราช 100 -  1 3 
  สงขลา 153,000 31.4  12 4 
  ชุมพร 30,700 -  1 2 
  ปตตานี 98,012 -  5 0 
  ยะลา 241,850 -  2 1 
  นราธิวาส 373,244 2.0  10 0 
  ตรัง 49,300 -  3 2 
  สตูล 35,600 -  2 1 
  พัทลุง 146,350 21.0  6 4 

รวมทั้งส้ิน 3,144,666 10,839.8  219 70 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน  เล็กนอยถึงรุนแรงในบริเวณที่มีความลาดชันสูง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน  ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย  ในภาคใต และภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 26.3  
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ตารางที่ 26.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 26 ในจังหวัดตางๆ  

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 สระบุรี 148.43  

ตะวันออก 2 ชลบุรี 3,751.81  

  จันทบุรี 662,695.79  

  ระยอง 344,807.12  

  ตราด 52,948.87  

  สระแกว 1,073.51  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หนองบัวลําภู 3858.33  

เหนือ 7 นาน 133.94  

  เชียงราย 1524.61  

 8 เพชรบูรณ 159.66  

  อุตรดิตถ 2,166.35  

 9 กําแพงเพชร 6,627.62  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 11,934.87  

ใต 11 สุราษฎรธานี 361,823.75  

  ระนอง 180,080.26  

  พังงา 310,096.30  

  นครศรีธรรมราช 376,926.10  

  ชุมพร 136,233.31  

  กระบี่ 512,322.61  

  ภูเก็ต 104,686.11  

 12 ตรัง 344,127.91  

  นราธิวาส 381,692.61  

  ปตตานี 18,299.10  

  พัทลุง 138,348.67  

  ยะลา 160,602.12  
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ตารางที่ 26.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 26 ในจังหวัดตางๆ  

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 12 สงขลา 44,443.56  

  สตูล 95,932.22  

รวมทั้งส้ิน 4,255,178.48  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 26 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 26.4  
ตารางที่ 26.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
อาวลึก 
(Ao Luk series: Ak) 

clayey, kaolinitic  
Rhodic Paleudults 

very fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Rhodic Kandiustox 

หวยโปง 
(Huai pong series: Hp)   

clayey, kaolinitic  
Typic Paleudults 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiudults. 

กระบี่  
(Krabi series: Kbi) 

clayey, kaolinitic  
Typic Paleudults 

very fine kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Palehumults 

ลําภูรา 
(Lamphu La series: LI)  

clayey, kaolinitic  
Typic Paleudults 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiudults 

ปากจั่น 
(Pak Chan series: Pac)  

clayey, kaolinitic  
Typic Paleudults  

fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Palehumults 

พังงา 
(Phangnga series: Pga) 

clayey, kaolinitic  
Typic Paleudults 

loamy skeletal, mixed, semiactive, 
acid, isohyperthermic, shallow  
Typic Udorthents 

ภูเก็ต  
(Phuket series: Pk) 

clayey, kaolinitic  
Typic Paleudults  

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiudults 
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ตารางที่ 26.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ปะทิว 
(Pathiu series: Ptu)  

clayey, kaolinitic  
Typic Paleudults  

fine, kaolinitic, 
isohyperthermic  
Typic Kandiudults 

โคกกลอย 
(Khok Kloi series: Koi)  

clayey, Kaolinitic  
Orthoxic Tropudlts 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiudults 

ทายเหมือง 
(Thai Muang series: Tim)  

clayey, Kaolinitic  
Typic Tropudlts 

fine, kaolinitic,   
isohyperthermic 
Typic Kandiudults 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 26 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 26  เปนดินลึกถึงลึกมาก เนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว 
ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทราย ดินทรายปนดินรวน หรือดินเหนียว มีสีแดงหรือสีแดงเขม สีน้ําตาล 
สีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลปนแดง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว ดินรวนเหนียวปนทราย 
ดินเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง สีแดง สีแดงเขมหรือสี
น้ําตาลปนเทาและมีสีปนสีแดงคลายจุดประอยูทั่วไป อาจพบชั้นหินแกรนิตผุที่ความลึกระหวาง 50-100 ซม. มกีาร
ระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว น้ําซึมผานไดปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-6.5) มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขางต่ํา 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 26 

 3.2.1 ชุดดินอาวลึก (Ao Luk series: Ak) 
 จัดอยูใน very fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox เกิดจากการสลายตัวผุพัง
ของหินดินดาน หินฟลไลต หรือหินอื่นๆ ในตระกูลเดียว ในบริเวณที่มีอิทธิพลของหินปูนเขามาเกี่ยวของ 
สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 3-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มี
การระบายน้ําดีดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมของ
น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
เหนียว สีพื้นเปนสีแดง หรือสีแดงเขม ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) 
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 3.2.2 ชุดดินหวยโปง (Huai Pong series: Hp) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการสลายตัวของดินแกรนิต ซึ่ง
พบตามบริเวณพื้นที่ราบ ลาดเนินตะกอนเชิงเขา พื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต เปนดินลึกมากมีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึก
กวาระดับ 1 เมตร ตลอดป   
 ดินบนลึกประมาณ 10-20 ซม. เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสี 
น้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-6.0) สวนดิน
ตอนลางลึกประมาณ 25-30 ซม. เปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือปนทรายหยาบ จนถึงเปนดินเหนียวปน
ทราย หรือปนทรายหยาบ ซึ่งมีความเหนียวขึ้นตามความลึก สีพื้นเปนสีน้ําตาล น้ําตาลซีด หรือสีออนของ
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 

3.2.3 ชุดดินกระบี่ (Krabi series: Kbi) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการผุพังสลายตัวของหิน
ดินดาดเชิงเขา ปะปนกับวัตถุตกคางของพวกหินดินดานบนพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน สภาพพื้นที่
ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก
มาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
คอนขางเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวาระดับ 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ถึงสีเขม
ของน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) ดินบนตอนลางมีเนื้อดิน
เปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเหลืองปนแดง หรือสีน้ําตาลแก สวนดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินเหนียว สีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง แตอาจพบพวกสีแดงไดในความลึกมากกวา 80 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) 
 3.2.4 ชุดดินลําภูรา (Lamphu La series: Ll) 
 จัดอยู fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Palehumults เกิดจากการพัดพามาทับ
ถมของวัตถุเคลื่อนยายพวกหินตะกอนเนื้อละเอียด สวนใหญเปนหินดินดาน หรือหินตระกูลเดียวกัน บน
ลานตะพักลําน้ํา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 14 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกประมาณ 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมมาก
ของสีน้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินลาง
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มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
 3.2.5 ชุดดินปากจั่น (Pak Chan series: Pac) 
 จัดอยูใน very fine kaolinitic, isohyperthermic Typic Palehumults เกิดจากการสลายตัวของหิน
ดินดาดเชิงเขาปะปนกับวัตถุตกคางของหินตนกําเนิดพวก หินดินดาน หินฟลไลต หรือหินชนิดอื่นๆ ใน
ตระกูลเดียวกัน ดินชุดนี้พบอยูบนที่ลาดเชิงเขาที่ถูกกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอน
ลาดถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 20-60 เมตร มีความลาดชันประมาณ 2-10 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดี มีการไหล
บาของน้ําบนผิวดินเร็วปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-6.0) ดินบนตอนลางลึกประมาณ 20-50 ซม. มี
เนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนพวกสีน้ําตาล พวกสีเหลือง และพวกสีแดงปะปนกัน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกรดจัดมาก(pH 5.0-60) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว ปนทรายแปง หรือดิน
เหนียว สีพื้นเปนพวกสีน้ําตาล หรือสีเหลือง และสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 
5.0-6.0) 
 3.2.6 ชุดดินพังงา (Phangnga series: Png) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากหินดินดาดเชิงเขา และ
วัตถุตกคางของหินแกรนิต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชันในบริเวณหุบ
เขา ที่ลาดเชิงเขาหรือเนินเขาที่ถูกกัดกรอน ซึ่งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลมากกวา 20 เมตร มีความลาดชัน 3-10 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล
เขมถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
เหนียวปนทรายคอนขางหยาบ สีพื้นเปนพวกสีเหลือง หรือพวกสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายคอนขางหยาบ ถึงหยาบ หรือเปนดิน
เหนียวที่มีพวกเม็ดทรายคอนขางหยาบ ถึงหยาบปะปน จับแลวรูสึกสากมือ สีพื้นเปนพวกสีเหลือง หรือพวก
สีน้ําตาล อาจจะพบพวกสีแดงที่ความลึกตั้งแต 80 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก
(pH 5.0-6.0) 
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 3.2.7 ชุดดินภูเก็ต (Phuket series: Pk) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการผุพังสลายตัวของหิน
ดินดาดเชิงเขา และวัตถุตกคางของหินแกรนิต พบบริเวณที่ลาดเชิงเขา หรือบริเวณเนินเขาที่ถูกกัดกรอน 
สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 3-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก ถึงลึกมาก 
มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปาน
กลางถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป 
 ดินบนลึกประมาณ 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมมาก จนถึงสี
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ดินลางตอนบนภายในความลึก 20 ซม.
ลงไป จนถึง 50-60 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนเหนียว ปนทรายหยาบปานกลาง มีสีพื้นเปนสีน้ําตาลปน
เหลือง หรือสีน้ําตาลแก ดินลางลึกตั้งแต 50-60 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินเหนียว ปนทรายหยาบปานกลาง 
ถึงหยาบมาก หรือเปนดินเหนียวเวลาจับจะรูสึกสากมือ เนื่องจากมีเม็ดทรายหยาบปนอยู สีพื้นจะคอยๆ 
แดงขึ้นตามความลึก โดยตอนบนอาจจะมีสีเหลืองปนแดง หรือสีแดงปนเหลืองและจะคอยๆ เปลี่ยนเปนสี
แดงในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.0) 
 3.2.8 ชุดดินปะทิว (Pathiu series: Ptu) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการผุพังสลายตัวของ
หินดินดานเชิงเขาปะปนกับวัตถุตกคางของพวกหินทราย หินดินดานซึ่งมีความสัมพันธกับหินปูน สภาพ
พื้นที่ที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 3-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก
มาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
ปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสี
น้ําตาลเขมหรือสีเขมของสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ดิน
ลางตอนบนเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีแดงหรือสีแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
กรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.0) ดินลางลึกต่ํากวา 50 ซม.ลงไปเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย สี
พื้นเปนสีแดงหรือสีแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.0) 

3.2.9 ชุดดินโคกกลอย (Khok kloi series: Koi) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการผุพังสลายตัวของ
หินดินดานเชิงเขา และวัตถุตกคางของหินพวกแกรนิตบนที่ลาดเชิงเขาหรือบนเนินเขาที่ถูกกัดกรอน สภาพ
พื้นที่ที่พบมีลักษณะลอนลาด ถึงสภาพพื้นที่เนินเขา มีความลาดชัน 5-30 เปอรเซ็นต ชดุดนินีเ้ปนดนิลกึมาก 
มีการระบายดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง
ถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร   
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 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีเขม
มากของสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินลางตอนบนลึก
ประมาณ 20-50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายคอนขางหยาบ ถึงหยาบ หรือดินเหนียวปนทราย
คอนขางหยาบ ถึงหยาบ สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก และจะคอยๆ แดงขึ้นตามความลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดินลางลึกตั้งแต 50 ซม.ลงไป เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายหยาบหรือ
ดินเหนียวปนกรวด กอนกรวดที่พบเปนพวกควอรตซ มีลักษณะเปนเหลี่ยมและจะมีขนาดใหญเพิ่มข้ึนตาม
ความลึก สีพื้นเปนสีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปกติสีแดงจะพบภายในความลึก 80 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.10 ชุดดินทายเหมือง (Thai Muang series: Tim) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการผุพังสลายตัวของหิน
ดินดาดเชิงเขาปะปนกับวัตถุตกคางของหินแกรนิต บนที่ลาดเชิงเขาของเทือกเขาแกรนิต สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 30-80 เมตร มีความ
ลาดชันประมาณ 3-16 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึก
มากกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมมาก
ของสีน้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) ดินลางตอนบน
ภายในความลึก ไมเกิน 50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบปานกลาง ถึงหยาบมาก สีพื้น
เปนสีน้ําตาลแก ถึงสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) สวนดิน
ลางลึกตั้งแต 50 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายหยาบมาก ปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวด 
กอนกรวดที่พบเปนพวกควอรตซ สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก ถึงสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 26.5  
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ตารางที่ 26.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

กระบี่ 4.68 6.84 7.56 3.44 2.10 30.30 ต่ํา 
โคกกลอย - 24.89 23.40 2.43 2.43 58.70 ต่ํา 
ทายเหมือง 4.71 6.03 9.11 2.71 3.70 40.07 ต่ํา 
ประทิว 6.35 6.00 33.50 1.19 4.80 30.00 ต่ํา 
ปากจั่น - 30.78 6.30 1.84 1.87 92.10 ปานกลาง 
พังงา 4.65 3.40 13.50 1.05 5.20 50.00 ต่ํา 
ภูเก็ต 4.5 5.70 10.68 3.75 3.50 31.20 ต่ํา 
ลําภูรา - 16.26 8.60 2.18 2.18 17.40 ต่ํา 
หวยโปง 5.00 3.50 31.59 1.19 8.00 43.45 ต่ํา 
อาวลึก 4.98 7.60 20.00 1.84 3.80 35.00 ต่ํา 
คามัธยฐาน 4.71 6.44 12.09 2.03 3.60 37.53 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 26 พบวาความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า 
ยกเวนชุดดินปากจั่นที่มีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ 
เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดิน และการระบายน้ํา กลาวไดวากลุมชุดดินที่ 26 มี

เหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตนและพืชผัก ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ไดใชประโยชนในการปลูก
ดังกลาวอยูแลว อาจสรุปชั้นความเหมาะสมของดินตามตารางที่ 26.6 
ตารางที่ 26.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 26 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S2o S2o   
  ขาวไร S2z S2z S2z   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S3z S3z   
  ขาวโพด S2z S2z S2z   
  งา S1 S3z S3z   
  ถั่วเขียว S3z S3mz S3z   
  ถั่วเหลือง S3z S3z S1   
  ถั่วลิสง S3rz S3rz S3rz   
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ตารางที่ 26.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 26 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ปอแกว S3z S1 S3z   
  ฝาย S3z S3mz S3z   
  มันฝรั่ง S3torz S3trz S3trz   
  มันสําปะหลัง S3rz S3rz S3rz   
  ยาสูบ S3z S3moz S3z   
  ออย S2z S2z S2z   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrz S3mrz S3rz   
  กระเทียม S3trz S3tmrz S3trz   
  ขิง S3rz S3mrz S3rz   
  พริก S1 S1 S1   
  พริกไทย S3tz S3tz S3tz   
  มะเขือเทศ S3z S1 S3z   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S1 S3toz S3tz   
  กาแฟ (robusta) S3z S1 S3z   
  ชา S3o S3t S3t   
  ทุเรียน S2z S2z S2z   
  ปาลมน้ํามัน S2z S2z S2z   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S2z S2z S2z   
  มะมวง S2z S2z S2z   
  ยาง S2z S2z S2z   
  ลําไย S3z S3z S3z   
  ล้ินจี่ S3tz S3tz S3tz   
  สม S2z S2z S2z   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2z S2z S2z   
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หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

   2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ขาดธาตุอาหารบางธาตุ และความอุดมสมบูรณของดินปานกลางถึงต่ํา 

        5.2 สภาพพื้นที่คอนขางลาดชัน และเนื้อดินเปนดินปนทราย 

        5.3 ในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันสูง จะมีการสูญเสียหนาดินโดยการกรอน 

        5.4 ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา พืชอาจขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การเลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ และชนิดของดิน  กลุมชุดดินที่ 26 
มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตนและพืชผักตางๆ หรือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว แต
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ไมเหมาะสมในการทํานา เนื่องจากอยูในที่ดอน สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน 
ดินมีการระบายน้ําดี ระดับน้ําใตดินอยูลึก 

        6.2 การจัดการเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  การทําใหดินรวนซุยเหมาะสมตอการ
ปลูกพืชไรและพืชผัก มี 3 วิธี คือ 1) ใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกและปุยหมัก เปนตน ใชอัตรา 1.5-2.0 ตน/ไร 
โดยหวานแลวพรวนกลบ หรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทืองหรือโสนอัฟริกันแลวไถกลบเมื่อออกดอก 
เปนปุยพืชสด และ 3) ใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน กากถั่วลิสง ขี้เลื่อย แกลบ และเศษพืช เปนตน ไถแลวกลบลง
ไปในดิน 

        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 26 มีความอุดมสมบูรณ
คอนขางต่ํา เมื่อใชปลูกพืชติดตอกันหลายๆ ป ยอมทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง จําเปนตองมีการ
บํารุงดิน ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายวิธีดังนี้ 

6.3.1 การจัดระบบการปลูกหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสลับอยูในระบบการผลิตพืชหลัก การปลูก
พืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วแทรกอยู เชน ถั่วเหลือง-ขาวโพด หรือ พืชผัก-ถั่วตางๆ เปนตน พืชตระกูลถั่ว
จะชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนใหแกดิน เนื่องจากเชื้อไรโซเบียมในปมรากถั่วสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจาก
อากาศได เมื่อไถกลบซากถั่วลงในดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะชวยเพิ่มแรธาตุไนโตรเจนและหมุนเวียน
ธาตุอาหารอื่นๆ สูดิน การพรวนกลับซากพืชยังชวยทําใหสภาพของดินรวนซุย การระบายน้าํ และการถายเท
อากาศดีข้ึน 

6.3.2 การปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงในดิน เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
และความอุดมสมบูรณของดิน พืชปุยสดที่แนะนํา ไดแก ปอเทือง โสน โสนอัฟริกันและถั่วตางๆ โดยปลูกพืช
ปุยสดเหลานี้กอนการปลูกขาว 2-3 เดือน แลวไถกลบลงไปในดินเมื่อพืชปุยสดออกดอก วิธีการนี้จะชวย
ปรับปรุงบํารุงดินอยางหนึ่งที่ชวยทําใหผลผลิตของขาวเพิ่มข้ึน และยังชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดิน
อีกดวย 

6.3.3 กรณีที่คาความเปนกรดของดินต่ํากวา 5.0 ลงไป บางชนิดพืชอาจจําเปนตองใสปูนเพื่อ
ยกระดับพีเอชขึ้นมาใกลเปนกลาง อัตราที่ใชจะอยูระหวาง 100-500 กก./ไร หรือข้ึนกับความตองการปูน
ของดิน 

6.3.4 การใชปุยเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน และการเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูก สําหรับ
กลุมชุดดินที่ 2 นั้นจําเปนตองใชทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี เนื่องจากลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว และ
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปุยอินทรีย เชน ปุยหมักหรือปุยคอกเพื่อชวยปรับปรุงสมบัติ
ทางดานกายภาพใหดีข้ึน โดยใชอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร สวนปุยเคมีนั้นจะชวยเพิ่มธาตุอาหารหลัก ธาตุรอง
และจุลธาตุใหแกดิน สําหรับอัตรา และสูตรปุยที่ใชนั้นขึ้นอยูกับชนิดของดินและพืชที่ปลูก ซึ่งไดกลาวไวใน
หัวขอที่ 9  
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        6.4 การจัดการเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย  เนื่องจากในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันสูง มีการชะ
ลางพังทลายของดินอยางรุนแรง เปนเหตุใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง เนื่องจากอินทรียวัตถุและ
อนุภาคดินเหนียวในดินบน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดูดซับธาตุอาหารพืช ไดถูกพัดพาลงสูที่ตํ่า จึงควร
จัดการอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เชน 1) การไถพรวน หรือการปลูกพืชตาม
แนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่ 2) ทํารองระบายน้ํา ตลอดจนมีมาตรการชะลอความเร็วของการไหล
บาของน้ําบนผิวดิน และ 3) ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ควรทําขั้นบันไดและปลูกพืชคลุมดิน เพื่อปองกัน
การชะลางพังทลายของผิวหนาดิน ทั้งในชวงที่ปลูก และหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชแลว 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 26 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมยืนตน ไมผล และพืชผักตางๆ หรือ
พัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว แตไมเหมาะสมในการทํานา เนื่องจากพบในสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน ดินมีการระบายน้ําดี ระดับน้ําใตดินอยูลึก ดินมีศักยภาพเหมาะสมในการปลูก
พืชไรหลายชนิด เชน ถั่วตางๆ ขาวโพดหวาน แตงโม สับปะรด กลวย มะละกอ พืชผักตางๆ ตลอดจนไมยืน
ตน เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว มะมวงหิมพานต กาแฟ โกโก สะตอ ไมโตเร็ว ไมผล เงาะ ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง และขนุน ควรมีการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชในการเพาะปลูกในฤดูแลง อยางไรก็ตาม เพื่อให
การใชประโยชนกลุมชุดดินนี้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรจัดระบบการใชที่ดินแบบ “ไรนา
สวนผสม” โดยมีการแบงพื้นที่การใชประโยชนที่ดินออกเปนสวนๆ ดังนี้ 

        7.1 พื้นที่ปลูกพืชลมลุก  เพื่อปลูกพืชไรอายุส้ัน ไมดอกหรือพืชผักตางๆ 

        7.2 พื้นที่ปลูกไมผลหรือไมยืนตน  เพื่อปลูก กาแฟ โกโก สะตอ ไมโตเร็ว ไมผล เงาะ ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง ขนุน หรือไมผลอ่ืนๆ 

        7.3 พื้นที่พัฒนาแหลงน้ํา  ควรอยูระหวางพื้นที่ปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักตางๆ ไมควรเปนที่ลุม
และดอนจนเกินไป ขนาดของแหลงน้ําที่จะพัฒนานั้น ควรเปนขนาดแหลงน้ําประจําไรนา คือ มีความจุ
ประมาณ 1,250 ม.3  สวนจํานวนสระน้ําขึ้นอยูกับปริมาณความตองการน้ําของกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยัง
ควรใชประโยชนแหลงน้ําในการเลี้ยงปลาที่เลี้ยงงาย โตเร็ว และเปนที่ตองการของตลาด สําหรับบริเวณคัน
ดินรอบบอหรือสระน้ําควรใชเปนที่ปลูกไมผล เชน มะมวง ขนุน ฝรั่ง กลวย ฯลฯ และไมดอก และไมประดับ
ตางๆ เพื่อใหเกิดรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริเวณคันดินรอบบอควรมีการปลูกหญา เชน หญา
แฝกทั้งดานในและดานนอกเพื่อปองกันการกัดเซาะดินบริเวณคันดินดวย 

        7.4 พื้นที่เลี้ยงสัตว  นอกจากการเลี้ยงปลาในแหลงน้ําแลว ยังควรใชพื้นที่ใกลแหลงน้ําในการเลี้ยง
ไก หมู และเปด โดยสรางเปนโรงเรือนใกลขอบบอ แลวใหสัตวเลี้ยงถายมูลลงในบอน้ําเปนอาหารปลา ซึง่จะ
ชวยลดคาใชจายดานอาหารปลาไดสวนหนึ่ง 
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        7.5 บริเวณที่อยูอาศัย  ควรเปนบริเวณสูงสุดของพื้นที่ สวนขนาดของพื้นที่เพื่อการอยูอาศัย ข้ึนอยู
กับขนาดของครอบครัว ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อันเปนอาชีพเสริมของเกษตรกร 

สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่กลาวแลว ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร 
และสภาพเศรษฐกิจ ไดแก ความตองการผลผลิตแตละชนิด ของตลาดทั้งใน และนอกทั้งถิ่น อยางไรก็ตาม
ควรยึดแนวทางของทฤษฎีใหม ในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ที่มีแนวพระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ถือครอง เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

       8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร  

ปญหาดินขาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง และการชะลางธาตุอาหารพืชไปจากดินสูง 

การใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในกรณีที่เปนแปลงปลูกพืชขนาดใหญ เชน ออย มันสําปะหลัง 
รวมทั้งขาวโพด ขาวฟาง ชนิดของปุยอินทรียควรจะเนนไปที่การปลูกปุยพืชสดที่เปนพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่ว
พุม ปอเทือง โสนอัฟริกันเปนตน โดยเมื่อถั่วดังกลาวนี้ออกดอกไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต จะทําการไถกลบ 
นอกจากนั้นการคงเศษซากพืชหลังการเก็บเกี่ยวแลวไวในแปลง เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มอินทรียวัตถุในดินได
เปนอยางดี เชน กรณีของแปลงออยโรงงาน การเก็บเกี่ยวลําออยในแตละครั้ง จะมีเศษเหลือออยคงอยูใน
แปลงเปนจํานวนมาก เศษเหลือออยดังกลาวนั้นตองไมถูกเผาทิ้งเปนอันขาด อาจทิ้งไวคลุมแปลงแลวรอให
สลายตัวโดยจุลินทรีย หรืออาจไถพรวนคลุกลงไปในดิน การใชเศษเหลือจากโรงงานหีบออยโดยเฉพาะ กาก
ตะกอนหมอกรอง (filter cake) ก็เปนอีกทางหนึ่งที่จะปฏิบัติไดในการเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน แตถาเปน
ชนิดพืชที่มีขนาดพื้นที่ปลูกไมใหญโตมากนัก เชน กลวย มะละกอ การใชปุยมูลสัตวตางๆ รวมในการเตรียม
ดิน หรือใสรวมไปกับปุยเคมีในแตละครั้ง ก็จะเปนการดีมาก เพราะจะทําใหประสิทธิภาพของปุยเคมีนั้น
เพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามปุยเคมียังคงมีความจําเปนอยางมากในการผลิตพืช ซึ่งชนิดปุย อัตราปุย รวมทั้ง
วิธีการใสปุย จะตองพิจารณาจากชนิดพืชที่ปลูกรวมกับผลการวิเคราะหดินดังที่แสดงไวในตารางที่ 26.5  
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
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        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.3.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50×50×50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.3.2 ปาลมน้ํามัน  เตรียมหลุมปลูกหลังการปกหลักเพื่อจัดแนวปลูกโดยใชระยะ 9x9 เมตร ใน
ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ใหทําการขุดหลุมเปนรูปตัวยู ขนาด กวางxยาวxลึก ประมาณ 60x60x60 ซม. 
ตากดินทั้งไวประมาณ 1 เดือน เมื่อใกลเวลาปลูกใหใสปุยหินฟอสเฟตรองกนหลุม ประมาณหลุมละ 250 
กรัม เพื่อเรงการเจริญเตบิโต   

8.3.3 ยางพารา  ไถดินลึก 30-40 ซม. ทิ้งไว 5-7 วัน แลวไถพรวนอีกอยางนอย 2 คร้ัง พรอมทั้งเก็บ
ตอไม และเศษวัชพืชออกใหหมด วางแนวปลูกตามแนวตะวันออก–ตะวันตก (สําหรับพื้นที่ลาดเอียง
มากกวา 15 องศา ควรวางแนวปลูกตามขั้นบันได) ยางพาราในแหลงปลูกยางเดิมควรใชระยะปลูก 2.5x8.0 
หรือ3.0x7.0 เมตร สวนในแหลงปลูกยางใหมควรมีระยะปลูก 2.5x7.0 หรือ 3.0x6.0 เมตร หลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 170 กรัม/หลุม ในแหลงปลูกยางใหมควรใชปุย
อินทรีย 5 กก./ตน รองกนหลุมรวมกับปุยหินฟอสเฟตดวย 
9. การใชปุยสําหรบัพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 26.5 ดังนี้ 
 9.1.1 แตงโม 

 ก) ชุดดินกระบี่ ทายเหมือง ประทิว ภูเก็ต ลําภูรา และอาวลึก คร้ังแรกใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 
50 กก./ไร รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสปุยสูตร 14-10-30 อัตรา 100 กก./ไร รอบๆ โคนตนแลวพรวน
กลบเมื่อแตงโมมีอายุประมาณ 30 วัน 

 ข) ชุดดินโคกกลอย พังงา และหวยโปง คร้ังแรกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร รองกนหลุม
พรอมปลูก สวนครั้งที่สองจะใสเมื่อแตงโมมีอายุประมาณ 30 วัน โดยใชปุยสูตร 14-9-20 ในอัตรา 100 กก./ไร โรย
รอบโคนตนแลวพรวนกลบ 

 ค) ชุดดินปากจั่น ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 100 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร 
คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก สวนครั้งที่สองจะใสสวนที่เหลือทั้งหมดรอบๆ 
โคนตนแลวพรวนกลบเมื่อแตงโมมีอายุประมาณ 30 วัน 
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   9.1.2 ถั่วลิสง  ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วลิสงมากอน หรือเคยปลูกแตนานแลว ตองคลุกเมล็ดถั่วดวย
เชื้อไรโซเบียมของถั่วลิสงพรอมปลูก สวนปุยเคมีจะใสเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนานระหวาง 1-3 สัปดาห 
โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

 ก) ชุดดินกระบี่ ทายเหมือง ประทิว ภูเก็ต ลําภูรา และอาวลึก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร 

 ข) ชุดดินโคกกลอย พังงาและหวยโปง ปุยเคมีที่ใชอนุโลมเชนเดียวกับกลุมชุดดินในขอ ก) คือ ปุยสูตร 
12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร 

 ค) ชุดดินปากจั่น ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา กก./ไรและปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร 

   9.1.3 สับปะรด  การใสปุยแบงเปนสองครั้งเทาๆ กันที่อายุ 3 และ 6 เดือนหลังปลูกตามลําดับ โดย
โรยปุยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

 ก) ชุดดินกระบี่ ทายเหมือง ประทิว ภูเก็ต ลําภูรา และอาวลึก ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 200 กก./ไร 

 ข) ชุดดินโคกกลอย พังงา และหวยโปง ใชปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 200 กก./ไร 

 ค) ชุดดินปากจั่น ใชปุยสูตร 20-10-5 อัตรา 200 กก./ไร 

 9.1.4 ขาวโพดหวาน  ปุยเคมีแบงใสเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนหลุมพรอม
ปลูก คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือทั้งหมด ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุระหวาง 3-4 สัปดาห 

 ก) ชุดดินกระบี่ ทายเหมือง ประทิว ภูเก็ต ลําภูรา และอาวลึก ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร 

 ข) ชุดดินโคกกลอย พังงา และหวยโปง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 
20 กก./ไร  

 ค) ชุดดินปากจั่น ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-20 อัตรา 10 กก./ไร 

 9.1.5 กลวย  การเตรียมหลุมจะใชปุยอินทรีย(ปุยหมักหรือปุยคอก) อัตรา 7-14 กก./หลุม จากนั้น
ในแตละคร้ังของการใสปุยเคมีซึ่งจะแบงเปน 3 คร้ัง เทาๆ กัน คือ 1 เดือน 3 เดือน และเมื่อออกดอก จะใส
รวมกับปุยอินทรียประมาณ 1-2 กก./หลุม สําหรับปุยเคมีที่ใชเปนดังนี้ 

 ก) ชุดดินกระบี่ ทายเหมือง ประทิว ภูเก็ต ลําภูรา และอาวลึก ใชปุยสูตร 14-14-24 อัตรา 1  
กก./ตน/1 คร้ังการเก็บเกี่ยวผล 

 ข) ชุดดินโคกกลอย พังงา และหวยโปง ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน/1 คร้ังการเก็บเกี่ยว
ผล 

 ค) ชุดดินปากจั่น ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 880 กรัม/ตน/1 คร้ังการเก็บเกี่ยวผล 
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 9.1.6 มะละกอ  การเตรียมหลุมปลูกมะละกอ รวมทั้งวิธีการใสปุยเคมี จะทําคลายคลึงกับกลวย
ทุกประการ แตกตางเพียงจํานวนครั้งการใส มีเพียง 2 คร้ัง เทาๆ กัน คือ ที่ 1 และ 5 เดือนหลังปลูก 

 ก) ชุดดินกระบี่ ทายเหมือง ประทิว ภูเก็ต ลําภูรา และอาวลึก ใชปุยสูตร 16-11-14 อัตรา 1 
 กก./ตน/ป 

 ข) ชุดดินโคกกลอย พังงา และหวยโปง ใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 1 กก./ตน/ป 

 ค) ชุดดินปากจั่น ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 600 กรัม/ตน ใสคร้ังแรกเมื่อมะละกออายุ 1 เดือน สวน
คร้ังที่สอง เมื่อมะละกออายุ 5 เดือน จะใชปุยเคมีที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 350 กรัม/ตน กับ
ปุยสูตร 0-0-60 จํานวน 70 กรัม/ตน โดยแตละครั้งจะใสรวมกับปุยอินทรียประมาณ 1-2 กก./ตน แตเพื่อ
ความสะดวกของเกษตรกรอาจใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 1 กก./ตน/ป แทนโดยอนุโลมได 

 9.1.7 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ควรปลูกหญาผสมถั่วโดยเลือกเอาเฉพาะพันธุที่ปรับตัวเขากับพื้นที่ได
เปนอยางดีเปนหลัก เชน หญาอาจเปนรูซี่ กินนี เฮมิล ซิกแนล เนเปยรและหญาขน เปนตน ในขณะที่ถั่วอาจ
เปนถั่วฮามาตา เซอราโต เวลลาโน และสไตโล เปนตน ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ควรคลุกเคลาดวยปุย
อินทรีย ในอัตรา 2-4 ตัน/ไร รวมกับปุยหินฟอตเฟต (0-3-0) ในอัตรา 50-100 กก./ไร และทําการใสปุยเคมี
ตามที่ระบุไวขางลาง โดยการหวานทั่วแปลงอีกหนึ่งครั้งหลังหวานเมล็ดหญาผสมถั่วแลว 1-3 เดือนตาม
ความเหมาะสมของคาวิเคราะหดินรวมกับชวงการกระจายของฝนอยางสม่ําเสมอ และในระหวางปควรมี
การหวานปุยคอกเพิ่มเติมอีกเปนครั้งคราว รวมแลวเปนน้ําหนักของปุยคอกประมาณ 1-3 ตน/ไร 
 ก) ชุดดินกระบี่ ทายเหมือง ประทิว ภูเก็ต ลําภูรา และอาวลึก ใชปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 50  
กก./ไร 
 ข) ชุดดินโคกกลอย พังงา และหวยโปง ใชปุยสูตร 16-14-11 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  
21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร 

 ค) ชุดดินปากจั่น ใชปุยสูตร 20-10-5 อัตรา 50 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 8-24-24 และ46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไรตามลําดับ 

9.2.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยดวยปุยอินทรียที่
ยอยสลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 30 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่ม
ออกดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 8-24-24 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
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        9.3 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.3.2 ปาลมน้ํามัน  การใหปุยปาลมน้ํามันสําหรับกลุมชุดดินที่ 26 แนะนําใหใสปุยยูเรีย 2 กก./ตน 
รวมกับปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 1.5 กก./ตน, ปุยโพแทสเซียมคลอไรด 4 กก./ตน, คีเซอรไรด 800 กรัม./ตน 
และโบเรต 80 กรัม/ตน โดยแบงใสยูเรีย, โพแทสเซียมคลอไรด และคีเซอรไรด ใส2 คร้ังๆ ละเทาๆ กัน ในชวง
ตน และปลายฤดูฝน สวนไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และโบเรต ใสคร้ังเดียวชวงตนฤดูฝน 

9.3.3 ยางพารา  ยางพารากอนเปดกรีดแบงการใหปุยออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ปุยรองกนหลุม ใช
ปุยหินฟอสเฟต(0-3-0)อัตรา 170 กรัม/หลุม รวมกับการใชปุยอินทรียในอัตรา 5 กก./ตน/ป ในชวงปแรก 
และในชวงปที่ 2 ถึง 6 ใหใชปุยอินทรียในอัตรา 2 กก./ตน/ป 2) ปุยบํารุง แนะนําใหใชปุยสูตร 20-8-20 ใน
อัตราแตกตางกันตามอายุ คือ ใชในอัตรา 300 กรัม/ตน/ป ในปที่ 1 และใชในอัตรา 450, 460, 480, 520 
และ 540กรัม/ตน/ป ในปที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 26 เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดย
แรงโนมถวงของโลก ของหินดินดาน หินทราย หินอัคนี หรือหินปูน ที่อยูรวมกับหินดินดานหรือวัสดุตน
กําเนิดดินอื่นๆ ที่มีสมบัติคลายหินดังกลาวขางตน หรือเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําพัดพามาทับถม
เปนเวลานาน พบบริเวณพื้นผิวเหลือคางจากการกรอน หรือตะพักลําน้ําระดับกลาง มีสภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 เปอรเซ็นต เปนดินลึกถึงลึกมาก สภาพการ
ระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ใชในการปลูกพืชไรตางๆ เชน แตงโม ถั่วลิสง สับปะรด ขาวโพดหวาน มะละกอ 
ไมยืนตน เชน สะตอ ยางพารา ปาลมน้ํามัน กาแฟ โกโก พริกไทย และไมผล เชน กลวย มะพราว ทุเรียน 
เงาะ ฯลฯ มีการชะลางพังทลายของหนาดินเล็กนอยถึงรุนแรงในบริเวณที่มีความลาดชันสูง 

กลุมชุดดินที่ 26 ประกอบดวยชุดดินหลักๆ คือ ชุดดินอาวลึก ชุดดินหวยโปง ชุดดินกระบี่ ชุดดินลํา
ภูรา ชุดดินปากจั่น ชุดดินพังงา ชุดดินภูเก็ต ชุดดินประทิว ชุดดินโคกกลอย ชุดดินทายเหมือง มลัีกษณะเนือ้
ดินคอนขางละเอียดปานกลาง คือ เปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปน
ทราย ดินทรายปนดินรวนหรือดินเหนียว มีสีแดงหรือสีแดงเขม สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลปน
เหลือง สีน้ําตาลปนแดง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว ดินรวนเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทราย มีสี
น้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง สีแดง สีแดงเขม หรือสีน้ําตาลปนเทา และมีสี
ปนสีแดงคลายจุดประอยูทั่วไป อาจพบชั้นหินแกรนิตผุที่ความลึกประมาณ 50-100 ซม. การระบายน้ําดี 
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การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว น้ําซึมผานไดปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปาน
กลาง คาพีเอช 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณของดินปานกลางถึงคอนขางต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําในฤดู
แลง และมีการชะลางพังทลายมากในฤดูฝน โดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง 

เกษตรกรใชประโยชนชุดดินเหลานี้ในการปลูกพืชไร ไมยืนตน ไมผลและพืชผักตางๆ หรือพัฒนา
เปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ซึ่งใหผลผลิตอยูในระดับปานกลาง สําหรับปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชน 
ไดแก ความอุดมสมบูรณของดินปานกลางถึงต่ํา สภาพพื้นที่คอนขางมีความลาดชัน ในพื้นที่ซึ่งมีความลาด
ชันสูงจะมีการสูญเสียหนาดินโดยการกรอนของน้ํา ดินมีความสามารถในการอุมน้ําคอนขางต่ํา พืชอาจขาด
แคลนน้ําไปฤดูเพาะปลูก นอกจากปญหาดังกลาวแลว กลุมชุดดินนี้ยังขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ จึงควรใส
ทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี สําหรับสูตร และอัตราปุยที่ควรใช ตลอดจนวิธีการใชซึ่งกลาวไวแลวในหัวขอที่ 9   
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 27 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 27 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 
        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่27 แสดงไวในตารางที่ 27.1  

ตารางที่ 27.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 27 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
เหนือ ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการสลายตัวหรือผุพังของหินอัคนี เชน หินบะซอลต แอนดิไซต 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ธารลาวา(lava flow) ของหินอัคนีหรือที่ราบสูงของธารลาวา(lava plateau) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ความลาดเทอยูระหวาง 2-12  

เปอรเซ็นต 
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        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกไมผล ยางพารา พืชไร ปาดั้งเดิมเปนปาดิบชื้น สําหรับ
พื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 27 แสดงไวในตารางที่ 27.2 
ตารางที่ 27.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 27 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
เหนือ 6 ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
 8 เลย 38,450 73.1  14 6 
 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 

รวมทั้งส้ิน 1,012,600 506.6  66 28 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมีหรือมีเล็กนอยในบางพื้นที่ 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 27.3  
ตารางที่ 27.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 27 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 46,607.65  

  ตราด 27,206.01  

เหนือ 6 ลําปาง 1,794.06  

 8 เลย 1,108.55  

 9 นครสวรรค 287.04  

  อุทัยธานี 1,580.87  

รวมทั้งส้ิน 78,584.17  
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2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 27 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 27.4  
ตารางที่ 27.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
หนองบอน 
(Nong Bon series: Nb)  

clayey, kaolinitic  
Typic Haplorthox 

fine, kaolinitic,  
Isohyperthermic  
Typic Kandiudults 

ทาใหม 
(Tha Mai series: Ti)  

clayey, kaolinitic  
Typic Haplorthox 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Haplusdox 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 27 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 27 เนื้อดินเปนดินเหนียวรวนซุย ดินชั้นบนสีน้ําตาลเขมปนแดงหรือ
สีน้ําตาลแดง สวนดินชั้นลางสีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 27 

 3.2.1 ชุดดินหนองบอน (Nong Bon series: Nb) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการพังทลายของ 
หินบะซอลต(Basalt) สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงคอนขางเปนลอนคลื่น มีความลาดชัน 
3-5 เปอรเซ็นต เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหล
บาของน้ําบนผิวดินคอนขางเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร  
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาล ถึงสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกริิยาดนิ
เปนกรดปานกลาง(pH 6.0) สวนดินลางตอนบนลึกตั้งแต 15 ซม.ลงไปถึง 65 ซม. เนื้อดินเปนดินเหนียว สี
พื้นเปนสีน้ําตาลปนแดง ไมมีจุดประ ตอนลางลึกตั้งแต 65 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาล ถึง
สีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
 3.2.2 ชุดดินทาใหม (Tha Mai series: Ti)  
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Hapludox เกิดจากหินบะซอลตสลายตัวผุพัง 
สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนกวาง มีความลาดชัน 3-8 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึก มีการ
ระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดคอนขางเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร 
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 ดินบนลึกไมเกิน 13 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลคล้ําปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนดิน
เปนกลาง(pH 7.0) สวนดินลางตอนบนลึกตั้งแต 13 ซม.ลงไป จนถึงประมาณ 50 ซม. มีเนื้อดินเปนดิน
เหนียว สีพื้นเปนสีแดงคล้ํา ไมมีจุดประ จากความลึก 50 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีแดง
คล้ํา ปฏิกิริยาดินเปนดินกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 27.5  
ตารางที่ 27.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ทาใหม 
หนองบอน 

4.85 
- 

13.29 
9.40 

11.00 
7.50 

1.90 
2.48 

76.10 
36.00 

32.65 
12.80 

ปานกลาง 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 4.85 11.35 9.25 2.19 56.05 22.73 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 27 พบวา ชุดดินทาใหมมีความอุดมสมบูรณอยู
ในระดับปานกลาง สวนชุดดินหนองบอนมีความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตางๆ  
กลุมชุดดินที่ 27 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผล ไมยืนตน และพืชไรบางชนิด แตไม

เหมาะสมในการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ดอนมลัีกษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชัน ดินมีความ
พรุนสูง เก็บน้ําไดนอย อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินกลุมนี้สําหรับการปลูกพืช
ตางๆ จึงไดจัดชั้นความเหมาะสมของดินออกเปน 3 อยาง คือ ชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช
ใน 1) ฤดูฝน 2) ฤดูแลง และ 3) เมื่อมีการพัฒนาที่ดินเพื่อแกไขขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินแลว ดังได
แสดงไวในตารางที่ 27.6 
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ตารางที่ 27.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 27 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช    ปลูกฤดูฝน      ปลูกฤดูแลง     ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3ok S3mok S3ok   
  ขาวไร S3rzk S3rzk S3rzk   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3zk S3zk S3z   
  ขาวโพด S3zk S3zk S3zk   
  งา S3rk S3mrzk S3rzk   
  ถั่วเขียว S3z S3mrzk S3rzk   
  ถั่วเหลือง S3rzk S3rzk S3rkz   
  ถั่วลิสง S3rzk S3rzk S3ozk   
  ปอแกว S3rzk S3rk S3rzk   
  ฝาย S3rk S3mrzk S3rzk   
  มันฝรั่ง S3trzk S3tzk S3trzk   
  มันสําปะหลัง S3rzk S3rk S3rzk   
  ยาสูบ S3rk S3mrzk S3rzk   
  ออย S3rzk S3rzk S3rzk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrzk S3mrzk S3rzk   
  กระเทียม S3trzk S3tmrk S3trzk   
  ขิง S3ork S3mrzk S3rzk   
  พริก S3rk S3rk S3rk   
  พริกไทย S3trzk S3trzk S3trzk   
  มะเขือเทศ S3rzk S3rzk S3rzk   
  หอมแดง S3trzk S3trzk S3trzk   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3rk S3rzk S3rzk   
  กาแฟ (robusta) S3rk S3rzk S3rzk   
  ชา S3trk S3trk S3trk   
  ทุเรียน S2rzk S3rzk S3rzk   
  ปาลมน้ํามัน S3rzk S3rzk S3rzk   
  มะขาม S3rk S3rk S3rk   
  มะพราว S3rzk S3rzk S3rzk   
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ตารางที่ 27.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 27 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช    ปลูกฤดูฝน      ปลูกฤดูแลง     ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะมวง S3rzk S3rzk S3rzk   
  ยาง S3rzk S3rzk S3rzk   
  ลําไย S3rzk S3rzk S3rzk   
  ล้ินจี่ S3rzk S3rzk S3rzk   
  สม S3rzk S3rzk S3rzk   
  สับปะรด S3rk S3rk S3rk   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rzk S3rzk S3rzk   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 



 138

5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 การชะลางพังทลายของดิน  เกิดขึ้นในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง เนื่องจากสภาพพื้นที่บาง
แหงเปนที่ลาดลอนชัน และหนาดินถูกชะลางพังทลายไดงาย ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหความ
อุดมสมบูรณของดินลดลง 

        5.2 ความอุดมสมบูรณของดิน  ถึงแมดินเดิมจะมีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลางก็ตาม แต
เนื่องจากสภาพพื้นที่เอื้อตอการชะลางพังทลาย ดังนั้นถาไมมีการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสม ความอุดมสมบรูณ
ของดินจะลดลงตามลําดับ 

        5.3 ดินเก็บความชื้นไดนอย  เนื่องจากกลุมดินนี้มีความพรุนสูง น้ําจึงซึมผานชั้นดินรวดเร็วมาก 
พื้นที่ซึ่งมีสภาพดังกลาว ไมเหมาะที่จะพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ไมผลที่ปลูกในดินที่เก็บน้ํา
ไดนอย มักขาดน้ําในฤดูแลง 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 ปรับปรุงความอดุมสมบูรณของดิน  โดยการใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก หรือปุยพืช
สดควบคูกับการใชปุยเคมี สําหรับสูตรปุย อัตรา และวิธกีารใช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 

        6.2 การอนุรักษดินและน้ํา  มีความจําเปนสําหรับดินกลุมนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเท
เกิน 5 เปอรเซ็นต อันเปนสภาพที่งายตอการชะลางพังทลายของหนาดิน จึงตองนํามาตรการอนุรักษดินและ
น้ํามาใชในพื้นที่เพาะปลูกใหเหมาะสม ไดแก 

1) การใชวัสดุคลุมผิวดิน เชน ฟางขาว เศษพืชตางๆ เพื่อลดแรงกระแทกของเม็ดฝนตอผิวดิน และ
ลดการสูญเสียน้ําจากผิวดินไดมาก วิธีนี้ใชไดดีในการปลูกพืชไรและพืชผัก เมื่อวัสดุคลุมดินเหลานี้สลายตัว
ยังชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินอีกดวย  

2) การปลูกพืชคลุมดิน เชน ปลูกพืชตระกูลถั่วหรือหญาคลุมดิน เพื่อชวยลดการชะลางพังทลาย วิธี
นี้เหมาะสําหรับสวนไมผลและไมยืนตน  

3) การสรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ําที่ผิวดินเมื่อฝนตกหนัก เชน ทําคันดิน ปลูกพืชเปน
แถบขวางแนวความลาดเทของพื้นที่ ทําคันเบนน้ํา ขุดรองระบายน้ํา ขุดบอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไร
นา วิธีการเหลานี้จะชวยชะลอการไหลบาของน้ําบนผิวดิน และลดการชะลางพังทลายของดินดวย 

        6.3 การจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน  โดยปลูกพืชไรหรือพืชผักหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วซึ่ง
เปนพืชบํารุงดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวไมผล และไมยืนตนขณะที่พืชหลักมีอายุไมเกิน 5 ป 
วิธีนี้นอกจากจะชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินแลว ยังเพิ่มรายไดแกเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย 
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7. ขอเสนอแนะ 
กลุมชุดดินที่ 27 มีศักยภาพเหมาะสมกับการปลูกไมผล พืชไร และพืชผัก แตไมเหมาะสมในการทํา

นา เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ดอน ดินมีความพรุนสูง กักเก็บน้ําไดนอยไมพอเพียงตอการเจริญเติบโตของ
ขาว อยางไรก็ตามการใชประโยชนของกลุมชุดดินนี้ ควรเนนการเกษตรแบบผสมผสาน คือ ปลูกไมผลหรือ
ไมยืนตน พืชไรและพืชผัก สําหรับไมผลที่แนะนํา ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด มะละกอ มะมวงและ
ขนุน สวนพืชไร ไดแก ขาวโพด ขาวฟาง มันสําปะหลัง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ออย ละหุง งา และฝาย 
พืชสวนบางชนิดที่ควรเนน คือ พริกไทย พริก และผักรับประทานใบหรือผักรับประทานหัว สวนพืชยืนตนที่
ควรปลูก ไดแก ยางพาราและปาลมน้ํามัน 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร  

 8.1.1 ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน  
1) ไถเตรียมปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพื้นที่  

2) ทําคันดินขวางความลาดเทของพื้นที่ชวยชะลอการไหลบาของน้ําที่ผิวดินเมื่อฝนตกหนัก  

3) ขุดบอดักตะกอน เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ําและยังสามารถใชน้ําเสริมในการเพาะปลูก 
 8.1.1 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินเก็บความชุมชื้นไมคอยอยู 
 1) เพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกปุยพืชสด
แลวไถกลบลงดิน เมื่อปุยพืชสดออกดอก 50 เปอรเซ็นต  

2) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษาและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหแกดินและยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดินอีกดวย  

3) ใสปุยเคมี สูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืชไรที่ปลูกรวมกับผลการวิเคราะหดินที่
แสดงไวในตารางที่ 27.5  
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 ผักบุงจีน  ไถดินลึก 25-30 ซม. พรวนดินและตากทิ้งไว 2-3 วัน จากนั้นขึ้นแปลงขนาดกวาง 
1.5 เมตร ยาว 18 เมตร ใสมูลไกผสมแกลบรองพื้นในอัตรา 20-25 กก. ใสปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 250 
กรัม/18 ตร.ม. คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน 
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8.2.3 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน  

8.3.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.3.2 ทุเรียน  พื้นที่ไมเคยปลูกไมยืนตนมากอน ถาเปนที่ดอนสูง ผิวคอนขางเรียบมักไมมีปญหา
น้ําทวมขัง แตถาที่ดอนผิวไมเรียบควรไถปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย และขุดรองระบายน้ําภายในสวน หาก
เปนพื้นที่เคยปลูกไมยืนตนมากอนและเปนดินรวน ความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําไดดี ตอไมผุสลายงาย 
สามารถวางผังปลูกทุเรียนไดโดยไมตองไถพรวน แตถามีตอไมเดิมที่สลายตัวยาก ตองไถพรวน จากนั้นจึง
วางผังปลูกทุเรียน 

8.3.3 มังคุด  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหเรียบ ขุดรองระบายน้ําหากมีปญหาน้ําทวมขัง สวนพื้นที่เคย
ปลูกไมยืนตนมากอนไมตองไถพรวน สวนระยะปลูกในระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสามเหลี่ยมดานเทาควรใช
ระยะปลูกระหวางแถวและตน 8x8 หรือ 10x10 เมตร ถาปลูกแบบแถวกวางตนชิดใชระยะปลูกระหวางแถว
และตน 10x5 เมตร  ขนาดหลุมปลูก 50x50x50 ซม. ผสมดินปลูกดวยหญาแหง ปุยคอกและปุยเคมี ตาก
ดินไวจนดินยุบตัวคงที่ เติมดินผสมลงไปอีกจนเต็มหลุม นําตนมังคุดมาปลูก และหาหลักผูกติดกับตนกัน
การโยกคลอน 

9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 27.5 เปนดังนี้ 
    9.1.1 ขาวโพดและขาวฟาง  

 ก) ชุดดินหนองบอน ใชปุยสูตร 21-7-14 อัตรา 50 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรก ใส 1/3 (ประมาณ 
15 กก./ไร) รองกนหลุมพรอมปลูกหรือเมื่อทําการถอนแยก (ประมาณ 7-10 วัน) สวนปุยอีก 2/3 (ประมาณ 
35 กก./ไร) จะใสเปนครั้งที่สองโดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ ที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห 

 ข) ชุดดินทาใหม ใชปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร กับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร โดยครั้งแรกจะใสเพียง 1/3 (20 กก./ไร หลังจากการถอนแยก 7-10 วันหลังปลูก) คร้ังที่สองจะใส
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สวนที่เหลือทั้งหมด (40 กก./ไร) เมื่อขาวโพดหรือขาวฟางมีอายุระหวาง 3-4 สัปดาห การใสปุยทั้งสองครั้ง
จะใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  

9.1.2 ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วเขียว  จะใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 1-2 
สัปดาหหลังปลูก โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ นอกจากนั้นแลวหากเปนพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่ว
ดังกลาวมากอน หรือเคยปลูกแตนานแลว จะตองคลุกเมล็ดถั่วดังกลาวนั้นกับเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสม
พรอมปลูกดวย 

ก) ชุดดินหนองบอน ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 17 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 

ข) ชุดดินทาใหม ใชปุยสูตร 24-4-24 อัตรา 13 กก./ไร 
9.1.3 ออย  
ก) ชุดดินหนองบอน คร้ังแรกใชปุยสูตร 15-5-35 อัตรา 50 กก./ไร ใสสองขางแถวออยแลวพรวน

กลบหลังปลูกออยแลวนาน 30-45 วัน สวนครั้งที่สองเมื่อออยมีอายุประมาณ 3-4 เดือน จะใชปุยสูตร  
15-5-35 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูก แลวพรวนกลบ 

ข) ชุดดินทาใหม ใชปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กก./ไร (ใชสูตร 46-0-0 แทนก็
ได ในอัตรา 45กก./ไร) รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยผสมทั้งหมด 
เมื่อออยมีอายุระหวาง 30-45 วัน สวนครั้งที่สองจะใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดเมื่อออยมีอายุประมาณ 3-4 
เดือน ทั้ง 2 คร้ังการใสจะโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

ในกรณีของออยตอจะใชสูตรและอัตราเชนเดียวกับออยปลูกในแตละชนิดของชุดดิน แตกตางเพียง
ชวงอายุการใส กลาวคือ คร้ังแรกจะใสหลังการแตงตอแลวประมาณ 1-4 สัปดาห สวนครั้งที่สองจะใสหลัง
การใสคร้ังแรกแลวประมาณ 60-90 วัน 

9.1.4 มันสําปะหลัง  ใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวที่อายุระหวาง 1-3 เดือน ตามสภาวะการ
กระจายของฝน โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินหนองบอน ใชปุยสูตร 24-4-24 อัตรา 50 กก./ไร 

 ข) ชุดดินทาใหม ใชปุยเคมีที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 
อัตรา 20 กก./ไร 

 9.1.5 ละหุง  แบงใสปุยเปน 2 คร้ัง คร้ังแรก 1/3 รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสอีก 2/3 ของ
ปุยทั้งหมด (สวนที่เหลือทั้งหมด) เมื่ออายุละหุงอยูระหวาง 3-4 สัปดาห โดยโรยรอบโคนตนแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินหนองบอน ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 50 กก./ไร 

ข) ชุดดินทาใหม ใชปุยสูตร 10-0-30 อัตรา 35 กก./ไร ผสมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 33 กก./ไร 
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9.1.6 งา  การใสปุยงาอาจแบงเปน 2 วิธี ตามความสะดวกของเกษตรกรเอง วิธีแรกจะแบงใสเปน 
2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 รองกนรองพรอมปลูก ปุยที่เหลืออีก 2/3 จะใสคร้ังสุดทายเมื่องามีอายุระหวาง 3-4 
สัปดาห วิธีที่ 2 คือ ใสเพียงครั้งเดียวหลังการปลูกแลวประมาณ 1-3 สัปดาห ซึ่งอาจจะเหมาะในกรณีที่เปน
การปลูกแบบหวาน อยางไรก็ตามทุกครั้งที่มีการใสปุยควรที่จะทําใหปุยเคมีนั้นถูกกลบดวยดินเสมอ 

ก) ชุดดินหนองบอน ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร 

ข) ชุดดินทาใหม ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร กับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 18 
กก./ไร 

9.1.7 ฝาย  ใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวโดยโรยปุยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุฝาย
ประมาณ 1-3 สัปดาห 

ก) ชุดดินหนองบอน ใชปุยสตูร 20-8-20 อัตรา 30 กก./ไร 

ข) ชุดดินทาใหม ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.2.1 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 18-46-0 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 

9.2.2 ผักบุงจีน  หลังหวานเมล็ด 10-15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร หวานใหทั่วแปลง 
หางกัน 3-5 วัน/คร้ัง 

9.2.3 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ  
        9.3 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17 อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.3.2 ทุเรียน  ทุเรียนอายุ 1 ป ใหปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 5 กก./ตน ทุเรียนปตอๆ มาซึ่งอยู
ในชวงยังไมใหผลผลิต โดยชวงตนฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน และชวงปลายฤดูฝนใหปุย
หมัก หรือปุยคอก 5-50 กก./ตน รวมดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ทุเรียนใหผลผลิตแลว แบงการ
ใหปุยเปน 2 ระยะ คือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และตัดแตงกิ่งแลวควรใหปุยหมัก หรือปุยคอก รวม



 143

ดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 15-50 และ 2 กก./ตนตามลําดับ และ 2) ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-
24 อัตรา 2 กก./ตน โดยใหปุยหลังจากที่ฝนทิ้งชวง 

9.3.3 มังคุด  มังคุดชวงยังไมใหผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง คือ 
ตน และปลายฤดูฝน มังคุดใหผลผลิตแลวแบงการใหปุยเปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน รวมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-3 ปบ/ตน กอนใหปุยควรขุด
หลุมเปนระยะรอบทรงพุมจากนั้นหยอดปุยลงในหลุมแลวจึงกลบปดปากหลุม 2) ระยะกอนออกดอกควรใช
ปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน โดยใหปุยชวงปลายฝน 3) ระยะดอกบาน และเริ่มติดผล
เล็ก ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) เมื่อผลมีอายุ 4-5 สัปดาห ใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 
กก./ตน โดยหวานรอบทรงพุมแลวคราดกลบบางๆ 
10. สรุป  

กลุมชุดดินที่ 27 ประกอบดวยชุดดินหนองบอน และทาใหม พบในสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
ถึงลอนชันบนธารลาวา หรือที่ราบสูงของธารลาวาในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ใชประโยชนในการ
ปลูกไมผล ไมยืนตน และพืชไรเปนสวนใหญ และยังคงสภาพเปนปาดิบชื้นในบางบริเวณ 

ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว สีแดง รวนซุย มีความพรุนในดินชั้นลางสูง สภาพการระบายน้ําดี 
ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก พีเอชอยูระหวาง 5.0-5.5 

กลุมชุดดินที่ 27 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไรและพืชผัก การผลิตพืชจะ
ไดผลดีหากใชระบบเกษตรแบบผสมผสาน เชน ปลูกไมผล-ไมยืนตน-พืชไร-หญาเลี้ยงสัตว หรือปลูกพืชไร-
หญาเลี้ยงสัตว-พืชผัก หรือไมยืนตน-หญาเลี้ยงสัตว เปนตน 

ปญหาสําคัญที่เปนอุปสรรคในการใชที่ดิน ไดแก การชะลางพังทลายของหนาดินสูง ความอุดม
สมบูรณของดินต่ํา และดินกักเก็บความชื้นไดนอย 

การจัดการดินเพื่อใหมีสภาพเหมาะแกการปลูกพืช ไดแก 1) การอนุรักษดินและน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่
ซึ่งมีความลาดเทตั้งแต 5 เปอรเซ็นต ข้ึนไป วิธีการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม มีทั้งวิธีกลและวิธีการที่ใช
พืช และ 2) ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใชปุยอินทรีย และเสริมดวยปุยเคมีตามความจําเปน 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 28 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 28 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 28 แสดงไวในตารางที่ 28.1     
ตารางที่ 28.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 28 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
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ตารางที่ 28.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 28 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
ใต ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ ไดแก หินบะซอลต แอนดไิซตเปนสวน
ใหญ และหินปูน 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : พื้นที่ที่เหลือคางจากการกรอน(erosion surface) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด ความลาดเท อยู
ระหวาง 2-8 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พชืพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล และยงัคงสภาพเปนปาเบญจพรรณ 
สําหรับพืน้ที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึง่พบกลุมชุดดินที่ 28 แสดงไวในตารางที่ 28.2 
ตารางที่ 28.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 28 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
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ตารางที่ 28.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 28 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 

โครงการ
ขนาดใหญ
และกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 แพร 254,900 115.4  7 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
 8 เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  พิจิตร 511,100 0  14 5 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
 9 ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
ใต 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 

รวมทั้งส้ิน 8,949,273 26,715.7  371 112 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : มีปริมาณเล็กนอย ไมเกิน 1-2 เปอรเซ็นต 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไว
ในตารางที่ 28.3  
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ตารางที่ 28.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 28 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ลพบุรี 737,494.82  

  ชัยนาท 133.68  

  สระบุรี 120,160.56  

  สุพรรณบุรี 42,559.77  

ตะวันออก 2 สระแกว 9,616.96  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 11,635.06  

  นครราชสีมา 203,587.55  

  บุรีรัมย 28,282.83  

  สุรินทร 317.37  

 4 ศรีสะเกษ 8,615.26  

 5 ขอนแกน 20,718.97  

เหนือ 6 เชียงใหม 8,556.57  

  ลําปาง 8,351.39  

  ลําพูน 4,301.67  

 7 แพร 370.31  

  พะเยา 1,924.92  

 8 เลย 7,921.02  

  อุตรดิตถ 7,274.38  

  พิจิตร 10.07  

  เพชรบูรณ 502,510.90  

 9 ตาก 4,690.27  

  นครสวรรค 182,161.17  

  อุทัยธานี 2,804.82  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 9,583.50  

ใต 12 ตรัง 2,342.30  
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ตารางที่ 28.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 28 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 12 พัทลุง 2,936.69  

รวมทั้งส้ิน 1,928,862.77  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 28 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 28.4  
ตารางที่ 28.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ชัยบาดาล 
(Chai Badan series: Br)  

very fine, montmorrilonitic  
Typic Chromusterts 

very fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiustox 

ดงลาน 
(Dong Lan series: Dl)  

fine, mixed, nonacid  
Vertic Tropaquepts 

fine,smectitic  
isohyperthermic  
Vertic (Aquic) Haplusterts 

น้ําเลน 
(Nam len series: Nal)  

very fine, montmorrilonitic  
Udertic Pellusterts 

very fine,smectitic,  
isohyperthermic  
Aquertic Paleustults 

วังชมพู 
(Wang Chomphu series: 
Wc)  

very fine, montmorrilonitic  
Entic Chromusterts 

very fine, smectitic  
isohyperthermic  
Chromic Haplusterts 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 28 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 28 เนื้อดินเปนดินเหนียวตลอดหนาตัดดิน ในชั้นดินลางลึกๆ อาจ
พบชั้นปูนมารล สีดินเปนสีดําเทาเขม หรือสีน้ําตาล อาจพบจุดประสีน้ําตาลหรือสีแดงปนน้ําตาลในปริมาณ
เล็กนอยในดินชั้นบน ในฤดูแลงจะแตกระแหงกวางและลึก ปฏิกิริยาดินสวนใหญจะเปนกลางถึงดางปาน
กลาง(pH 7.0-8.0) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ใชประโยชนในการปลูกพืชไรเปนพืช
หลัก  
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 3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 28 

 3.2.1 ชุดดินชัยบาดาล (Chai Badan series: Cn) 
 จัดอยูใน very fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustox เกิดจากการสลายตัวของ
วัตถุตกคาง และหินดินดาดเชิงเขา จากหินบะซอลต หินแอนดิไซต และหินไรโอไซต สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 3-16 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปาน
กลาง มีการระบายน้ําดีปานกลาง ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็วปานกลางถึงชา มีการไหลบาของ
น้ําบนผิวดินปานกลาง ถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตรลงไป 

ดินบนลึกไมเกิน 23 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาเขม
มาก หรือสีเขมของน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) สวนดินลาง
เนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง ซึ่งมีสีเขมของน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลเขม หรือสีน้ําตาล 
ดินชุดนี้มีรอยแตกลึกจากผิวดินถึงดินชั้นลางในฤดูแลง และมีผิวถูไถ(slickenside) และมีกอนหินปูนตกคาง
(secondary lime noules) ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) 
 3.2.2 ชุดดินดงลาน (Dong Lan series: Dl) 
 จัดอยูใน fine, smectitic isohyperthermic Vertic (Aquic) Haplusterts สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางชา 

ดินบนเนื้อดินเหนียว สีพื้นเปนสีดํา สีเทาเขมมากหรือสีเขมมากของน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปน
กลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีออน
ของสีเทาปนน้ําตาลหรือสีเทาออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง(pH 6.0-8.0) ต้ังแตชั้น
ใตผิวดินลงมามีจุดประสีออกทางสีแดง เหลือง และน้ําตาล 
 3.2.3 ชุดดินน้ําเลน (Nam Len series: Nal) 
 จัดอยูใน very fine, smectitic, isohyperthermic Aquertic Paleustults เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําเกา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลาง หนาดินอุมน้ําไดปานกลาง ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผาน
และการไหลบาของน้ําบนผิวดินอยูในอัตราปานกลาง โครงสรางของดินดีปานกลาง  
 ดินบนหนา 10-25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย สีเขมของน้ําตาล
ปนเทาจนถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
ปนดินเหนียว สีของดินลางตอนบนเปนสีน้ําตาลปนแดงจนถึงสีแดงปนเหลือง สวนตอนลางเปนสีน้ําตาลปน
เทาจนถึงสีน้ําตาล และมีจุดประปนอยูบาง ปฏิกิริยาดินลางตอนบนเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-
5.5) สวนดินตอนลางมีปฏิกิริยาสูงขึ้นจนเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) ในเนื้อดินของชดุดนินีบ้าง
แหงจะพบมีกอนกรวดปนอยูบาง 
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 3.2.4 ชุดดินวังชมพู (Wang Chomphu series: Wc) 
 จัดอยูใน very fine, smectitic isohyperthermic Chromic Haplusterts เกิดจากการสลายตัวของ
ดินเหนียวเนื้อปูนผสมที่ตกตะกอนจากหินปูน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 
0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลาง(pH 6.0) ดินบนตอนลางเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินตอนลางเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) ในดินลางจะพบพวกหินปูนทุติภูมิกอนเล็กๆ ปะปนอยูในเนื้อดิน 
       3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 28.5  
ตารางที่ 28.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ชัยบาดาล 
ดงลาน 
น้ําเลน 
วังชมพู 

7.98 
- 
- 
- 

45.18 
44.80 
40.40 
34.45 

89.80 
75.50 
56.00 
65.85 

2.06 
3.65 
4.50 
1.90 

17.16 
5.50 
5.30 
7.35 

140.00 
72.50 
248.00 
156.00 

สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน - 42.60 70.68 2.86 6.43 148.00 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที ่28 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปาน
กลาง ยกเวนชดุดินชัยบาดาลซึ่งมีความอดุมสมบูรณในระดับสูง 
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4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตางๆ 
กลุมชุดดินที่ 28 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผลมากกวาการทํานา เนื่องจาก

สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชัน จึงเก็บกักน้ําไวปลูกขาวไดยาก อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมี
ทางเลือกในการใชที่ดิน จึงไดจัดความเหมาะสมออกเปน 3 อยาง คือ การจัดชั้นความเหมาะสมสําหรับการ
ปลูกพืชใน 1) ฤดูฝน 2) ฤดูแลง และ 3) หลังจากการแกไขขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินแลว ซึ่งไดแสดง
ชั้นความเหมาะสมไวในตารางที่ 28.6 
ตารางที่ 28.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 28 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช        ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3ok S3mok S3ok   
  ขาวไร S3rk S3mrk S3rk   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2k S2k S2k   
  ขาวโพด S2k S3mk S2k   
  งา S3rk S3mrk S3rk   
  ถั่วเขียว S3rk S3mrk S3rk   
  ถั่วเหลือง S3rk S3rk S3rk   
  ถั่วลิสง S3rk S3rk S3rk   
  ปอแกว S3rk S3rk S3rk   
  ฝาย S3rk S3mrk S3rk   
  มันฝรั่ง S3trk S3tmrk S3trzk   
  มันสําปะหลัง S3rk S3rk S3rk   
  ยาสูบ S3rk S3mrk S3rk   
  ออย S3rk S3rk S3rk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrzk S3mrzk S3rzk   
  กระเทียม S3trk S3tmrk S3trk   
  ขิง S3mrk S3mrk S3rk   
  พริก S3rk S3mrk S3rk   
  พริกไทย S3trk S3trk S3trk   
  มะเขือเทศ S3tk S3mrk S3rk   
  หอมแดง S3trk S3trk S3trk   
     



 152

ตารางที่ 28.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 28 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช        ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3rk S3mrk S3rk   
  กาแฟ (robusta) S3rk S3mrk S3rk   
  ชา S3trzk S3trzk S3trzk   
  ทุเรียน S3trk S3rk S3rk   
  ปาลมน้ํามัน S3rk S3rk S3rk   
  มะขาม S3rk S3rk S3rk   
  มะพราว S3mrk S3mrk S3rk   
  มะมวง S3rk S3rk S3rk   
  ยาง S3rk S3rk S3rk   
  ลําไย S3rk S3rk S3rk   
  ล้ินจี่ S3rk S3rk S3rk   
  สม S3rk S3rk S3rk   
  สับปะรด S3rzk S3rzk S3rzk   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rk S3rk S3rk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน 

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 
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  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง    
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ในพื้นที่ปลูกพืชไรบางแหง ซึ่งไมมีการอนุรักษดินและน้ํา จะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน
ในระดับปานกลาง 

        5.2 ดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาต ุ
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต โดยดําเนินการดังนี้ 

1) การใชวัสดุคลุมผิวดิน เชน ฟางขาว เศษพืชตางๆ เพื่อลดแรงกระแทกของเม็ดฝนตอผิวดิน และ
ลดการสูญเสียน้ําจากผิวดินไดมาก วิธีนี้ใชไดดีในการปลูกพืชไรและพืชผัก เมื่อวัสดุคลุมดินเหลานี้สลายตัว
ยังชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินอีกดวย  

2) การปลูกพชืคลุมดิน เชน ปลูกพชืตระกลูถั่วหรือหญาคลุมดิน เพื่อชวยลดการชะลางพังทลาย วธิี
นี้เหมาะสาํหรับสวนไมผลและไมยืนตน  

3) การสรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ําที่ผิวดินเมื่อฝนตกหนัก เชน ทําคันดิน ปลูกพืชเปน
แถบขวางแนวความลาดเทของพื้นที่ ทําคันเบนน้ํา ขุดรองระบายน้ํา ขุดบอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไร
นา วิธีการเหลานี้จะชวยชะลอการไหลบาของน้ําบนผิวดิน และลดการชะลางพังทลายของดินดวย 

        6.2 การจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน  โดยปลูกพืชไรหรือพืชผักหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วซึ่ง
เปนพืชบํารุงดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวไมผล และไมยืนตนขณะที่พืชหลักมีอายุไมเกิน 5 ป 
วิธีนี้นอกจากจะชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินแลว ยังเพิ่มรายไดแกเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 28 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผักและไมผล แตไมเหมาะสมในการทํา
นา เนื่องจากสภาพพื้นที่บางสวนเปนที่ดอน การเก็บกักน้ําใหเพียงพอกับการเจริญเติบโตของขาวทําไดยาก 
อยางไรก็ตามการใชประโยชนของกลุมชุดดินนี้ ควรเนนการเกษตรแบบผสมผสาน เชน มีการปลูกพืชไร ไม
ผล และหญาเลี้ยงสัตวควบคูกัน โดยเฉพาะระหวางแถวไมผลควรปลูกหญาผสมถั่วเพื่อใชเลี้ยงสัตว 
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ไมผลที่แนะนํา ไดแก มะมวง ขนุน มะขามหวาน มะละกอ นอยหนา ล้ินจี่ สวนพืชไรที่แนะนํา ไดแก 
ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ออย ละหุง งา และฝาย สําหรับพืชผักสามารถปลูกไดหลายชนิด เชน 
กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักกาดตางๆ ในพื้นที่ซึ่งมีแหลงน้ําธรรมชาติ สามารถปลูกไดทั้งฤดูฝนและฤดูแลง 
การใชกลุมชุดดินที่ 28 เพื่อการเกษตร จะมีประสิทธิภาพเมื่อมีการพัฒนาแหลงน้ํา เนื่องจากในฤดูแลงจะ
ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก ดังนั้น แหลงน้ําประจําไรนาจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน และดินขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกในบาง
ชวง 

1) การไถเตรียมดินปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพื้นที่ 

2) ทําคันดินขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ําที่ผิวดิน และยังสามารถใช
น้ําเสริมในการเพาะปลูก 

3) ขุดบอดักตะกอน เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิวดิน และยังสามารถใชน้ํานั้นเสริมในการ
ปลูกพืช 

4) นํามาตรการอนุรักษดินและน้ําทางพืชมาใช เชน การปลูกพืชเปนแถวสลับกับการปลูกพืชเปน
แถว 
 8.1.2 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินขาดความชื้นในบางชวง 

1) ปลูกพืชตระกูลถั่วแลวทําการไถกลบเมื่อออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต เปนปุยพืชสดหรือไม
เผาเศษซากพืชหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยพรวนคลุกเคลากับดิน หรือใช filter cake จากโรงงานน้าํตาลที่
หมักไดที่แลวนํามาพรวนคลุกเขากับพื้นที่ปลูกพืชไร 

2) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไรหลัก หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษาและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน และยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดินอีกดวย 

3) ใสปุยสูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืช และผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตาราง
ที่ 28.5  
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.3.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 
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8.3.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.3.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.4 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.4.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.4.2 ลําไย  พื้นที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน พรวน
ยอยดินอีก 1-2 คร้ังและปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางตนและแถว
ประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.4.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ใหมใหขุดตอไมออก ถามีดินดานใหทําลายชั้นดินดาน ไถพรวนลึก 30-
40 ซม. ปรับพื้นที่ใหเรียบ ข้ึนแปลงเปนรูปลอนลูกฟูกขวางทางแสงอาทิตยกวาง 3 เมตร สูง 40 ซม. ความ
ยาวไมจํากัด และมีพื้นที่วางระหวางแปลง 3 เมตร ไวเปนทางเขาทํางานของเครื่องจักร ใชระยะปลูกระหวาง
ตนและแถวประมาณ 4 และ3 เมตรตามลําดับ หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 ซม. ผสมปุยคอกหรือปุย
หมักกับดินที่ขุดขึ้นมาอัตรา 10 กก./ตน พรอมปุยหินฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 
กรัม และกลบกลับลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุแลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตน
เปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 10 ซม. 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 28.5 เปนดังนี้ 
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9.1.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง  การใสปุยจะทําเพียงครั้งเดียวเมื่อถั่วมีอายุประมาณ 1-3 
สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ สําหรับในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวนี้มากอน หรือเคยปลูก
แตนานแลว ตองคลุกเมล็ดถั่วกอนปลูกดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมทุกครั้ง 

 ก) ชุดดินดงลาน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก.ไร 

 ข) ชุดดินน้ําเลน และวังชมพู ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 

 ค) ชุดดินชัยบาดาล ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร 

 9.1.2 ขาวโพดและขาวฟาง  ปุยเคมีทั้งหมดแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยเคมี
ทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก ที่เหลืออีก 2/3 ใสเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบ 

 ก) ชุดดินดงลาน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 

 ข) ชุดดินน้ําเลน และวังชมพู ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 

 ค) ชุดดินชัยบาดาล ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร 

 9.1.3 ออย  ปุยออยแบงใสเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก 
คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือทั้งหมด (2/3 ของปุยทั้งหมด) 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยมีอายปุระมาณ 
3-4 เดือน สําหรับออยตอ ทั้งสูตรและอัตราปุยจะใชเหมือนกับออยปลูกที่แนะนําไวในแตละชุดดิน แตจะ
แตกตางกันที่ การใสคร้ังที่หนึ่ง จะใสสองขางแถวตอออย หลังแตงตอแลว 1-4 สัปดาห และการใสคร้ังที่สอง 
จะกระทําหลังการใสคร้ังแรกแลวนาน 2-3 เดือน และที่ตองเนนเปนสําคัญ คือ ตองกลบปุยทุกครั้งหลังการ
ใส 

  ก) ชุดดินดงลาน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร เฉพาะชุดดินนี้ควรใสทั้งหมดรองกนรอง
พรอมปลูก สวนปุยครั้งที่สอง จะเปนปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20  
กก./ไร 

 ข) ชุดดินน้ําเลน และวังชมพู ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 
กก./ไร 

 ค) ชุดดินชัยบาดาล ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร 

 9.1.4 ละหุง  ใสปุยเคมี 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสสวนทีเ่หลอื
ทั้งหมดรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินดงลาน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร 



 157

ข) ชุดดินน้ําเลน และวังชมพ ูใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 

ค) ชุดดินชัยบาดาล ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร 

9.1.5 งา  อาจใสปุยเคมีได 2 วิธีดวยกัน วิธีแรกจะแบงใสสองครั้ง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุย
ทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุ
ประมาณ 3-4 สัปดาห วิธีที่สอง จะใสคร้ังเดียวทั้งหมดเมื่องาปลูกแลว 1-3 สัปดาห วิธีที่ 2 นี้อาจเหมาะ
สําหรับการปลูกแบบหวาน 

ก) ชุดดินดงลาน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 

ข) ชุดดินน้ําเลน และวังชมพู ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร 

ค) ชุดดินชัยบาดาล ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

9.1.6 ฝาย  จะใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบ 

ก) ชุดดินดงลาน ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร 

ข) ชุดดินน้ําเลน และวังชมพู ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 

ค) ชุดดินชัยบาดาล ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 16-20-0 และ46-0-0 อัตรา 25 และ 10 กก./ไรตามลําดับ 

9.2.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-20-0 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตรา 
เทากัน คือ 10 กก./ไร 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.3.2 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 
ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 
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46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร ในชวง
เดือนพฤศจิกายนโดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ปข้ึนไป
เปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2 (ประมาณเดือนกันยายน) ควรใช
ปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคมเปนชวง
ที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติดผลควร
บํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 5) กอน
เก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) หลังเก็บ
เกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน ซ้ําอีกครั้ง 

9.3.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 28 ประกอบดวยชุดดินชัยบาดาล ดงลาน ลพบุรี น้ําเลน และชุดดินบุรีรัมยบางสวน
ของกลุมชุดดินนี้พบในสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 

มีความลาดเทระหวาง 2-8 เปอรเซ็นต สภาพการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ลักษณะเนื้อดินเปนดิน
เหนียวตลอดหนาตัดดิน สีดินเปนสีดํา หรือสีเทาเขมมาก หรือสีน้ําตาล ในฤดูแลงดินจะแตกระแหงเปนรอง
กวางและลึก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง คาพีเอชอยูระหวาง 7.0-8.0 ความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติอยูในระดับปานกลางถึงสูง  

ดินมีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก แตการใชประโยชนนั้นควรเนน
การเกษตรแบบผสมผสาน เชน ปลูกพืชไร-ไมผล-หญาเลี้ยงสัตว หรือ พืชไร-พืชผัก-ไมผล หรือไมยืนตน-
หญาเลี้ยงสัตว เปนตน ปญหาการใชประโยชนที่ดิน ไดแก การชะลางพังทลายของหนาดิน ขาดแคลนน้ําใน
การเพาะปลูกในฤดูแลงและดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ การจัดการดินทั่วไปที่ควรดําเนินการ ไดแก การ
อนุรักษดินและน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทตั้งแต 5 เปอรเซ็นต ข้ึนไป โดยการไถพรวนตาม
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แนวระดับ และใชวิธีการทางพืช เชน การปลูกพืชขวางความลาดเท นอกจากนี้ยังตองดําเนินการปรับปรุง
ความอุดมสมบูรณของดิน ดวยการใชปุยอินทรียและปุยเคมีตามความจําเปน 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 29 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 29 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 29 แสดงไวในตารางที่ 29.1  

ตารางที่ 29.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 29 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
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ตารางที่ 29.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 29 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
ใต ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
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        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนที่แมน้ําพัดพามาถมเปนเวลานาน(old alluvium) และเกิด
จากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียดทั้งหินอัคนีและหินชั้น 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลางถึงสูงและพื้นที่ที่เหลือคางจากการกรอน(erosion surtace) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : คอนขางราบเรียบถึงภูเขาหรือเนินเขา คาความลาดเทอยู
ระหวาง 2-20 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล และยังคงสภาพเปนปาเบญจพรรณ 
สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 29 แสดงไวในตารางที่ 29.2 
ตารางที่ 29.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 29 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
ตะวันออก 2 ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
 5 หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
  เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
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ตารางที่ 29.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 29 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 6 ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 ระนอง 0 0  0 0 

รวมทั้งส้ิน 14,423,015 28,627.9  549 158 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมีหรือมีเล็กนอยในบางพื้นที่ 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและกลาง ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวใน 
ตารางที่ 29.3  
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ตารางที่ 29.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 29 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 นครนายก 25,804.36  

  ลพบุรี 170,613.33  

  สระบุรี 60,222.83  

  ชัยนาท 1,641.76  

  พระนครศรีอยุธยา 1,004.37  

  สุพรรณบุรี 15,931.82  

ตะวันออก 2 ชลบุรี 91,407.01  

  ปราจีนบุรี 23,439.64  

  ระยอง 174,417.40  

  สระแกว 21,973.58  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 62,424.17  

  นครราชสีมา 689,245.22  

  บุรีรัมย 59,460.91  

 4 นครพนม 155.63  

  มุกดาหาร 3,048.89  

  ศรีสะเกษ 120,313.39  

  อุบลราชธานี 31,192.48  

 5 หนองคาย 47,869.06  

  หนองบัวลําภู 21,709.93  

  อุดรธานี 83,936.94  

เหนือ 6 เชียงใหม 544,469.32  

  แมฮองสอน 101,433.43  

  ลําปาง 520,591.74  

  ลําพูน 83,716.18  

 7 เชียงราย 727,084.65  
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ตารางที่ 29.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 29 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 7 นาน 232,741.01  

  พะเยา 205,992.71  

  แพร 109,074.26  

 8 พิจิตร 3,255.39  

  พิษณุโลก 147,459.77  

  เพชรบูรณ 319,399.20  

  เลย 140,427.31  

  อุตรดิตถ 70,209.22  

 9 กําแพงเพชร 2,296.61  

  ตาก 1,195,522.51  

  นครสวรรค 106,615.99  

  สุโขทัย 4,766.77  

  อุทัยธานี 33,516.48  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 506,588.65  

  ประจวบคีรีขันธ 4,190.66  

  เพชรบุรี 1,676.37  

  ราชบุรี 19,396.74  

ใต 11 ระนอง 128.17  

รวมทั้งส้ิน 6,786,365.85  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 29 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 29.4  
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ตารางที่ 29.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
บานจอง 
(Ban Chong series: Bg)  

clayey, kaolinitic  
Oxic Paleustults 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic (Kandic) Paleustults 

เชียงของ 
(Chiang Khong series: Cg)  

clayey, kaolinitic  
Oxic Paleustults 

very fine, kaolinitic, 
 isohyperthermic  
Typic Kandiustox 

โชคชัย  
(Chok Chai series: Ci) 

clayey, kaolinitic  
Typic Haplustox 

very fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Rhodic Kandiustox 

หางฉัตร 
(Hang Chat series: Hc)  

clayey, mixed  
Oxic Paleustults 

fine-loamy, mixed,  
isohyperthermic  
Typic (Kandic) Paleustults 

เขาใหญ 
(Khao Yai series: Ky)  

clayey, kaolinitic  
Typic Paplustox 

clayey, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Paleustults 

แมแตง 
(Mee Taeng series: Mt)  

clayey, kaolinitic  
Oxic Paleustults 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Rhodic Kandiustults 

หนองมด  
(Nong Mot series: Nm) 

clayey, kaolinitic  
Oxic Paleustults 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiustults 

ปากชอง 
(Pak Chong series: Pc)   

clayey, kaolinitic  
Oxic Paleustults 

very fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Rhodic Kandiustox 

สูงเนิน 
(Sung Noen series: Sn)  

clayey, mixed  
Typic Paplustox 

fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic 
Typic Paleustults 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 29 

         3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 29 เปนดินเหนียว สีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง 
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         3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 29 

  3.2.1 ชุดดินบานจอง (Ban Chong series: Bg) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults เกิดจากการสลายตัวอยู
กับที่ของหินดินดาน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-2 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมากมีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานดี มีการไหลบา
ของน้ําบนผิวดินชาถึงปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนจนถึงเปนดินรวนปนดินเหนียว สีเขมของน้ําตาลปน
เทาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว
จนถึงดินเหนียว สีเหลืองปนแดง สวนดินตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือเปนดินเหนียว 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.2 ชุดดินเชียงของ (Chiang Khong series: Cg) 
 จัดอยูใน very fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustox เกิดจากการสลายตัวของหิน
แก็บโบร บนที่ลาดเชิงเขา หรือที่เหลือจากการกัดกรอน มีความชัน 3-16 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มี
การระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลางถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็วปาน
กลาง 
 ดินบนลึกประมาณ 15-20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียวสีน้ําตาลเขม 
หรือสีเขมของน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) ดินลางลึกลงไปจนถึง 
120 ซม. เปนดินเหนียวสีแดงปนเหลือง หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-
6.0) 
 3.2.3 ชุดดินโชคชัย (Chok Chai series: Ci) 
 จัดอยูใน very fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox เกิดจากการสลายตัวของ
วัตถุตกคางของหินบะซอลต และหินดินดานเชิงเขา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มคีวาม
ลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินจะอยูลึกกวา 1.5 เมตรลงไป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมของ
น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) สวนดินลางเปนดินเหนียวที่มีสีแดง
หรือแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.4 ชุดดินหางฉัตร (Hang Chat series: Hc) 
  จัดอยูใน fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults เกิดจากการทับถม
ของตะกอนจากลําน้ําเกา บนตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึง
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เปนลูกคลื่นลอนลาดมีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ถึงสี น้ําตาล ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแตดินลางลึกๆ 
ลงไปจะมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลซีด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
จัดมาก(pH 5.0-5.5) 
 3.2.5 ชุดดินเขาใหญ (Khao Yai series: Ky) 
 จัดอยูใน clayey, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleustults เกิดจากหินทรายที่สลายตัวอยู
กับที่บนที่ลาดเชิงเขา หรือดาดเชิงเขาของบริเวณพื้นผิวเหลือคางจากการกัดกรอน และที่ราบสูงของเขาหิน
ทราย สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนลาด ถึงสภาพพื้นที่เนินเขา มีความลาดชัน 5-20 เปอรเซ็นต 
ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถในการใหน้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิว
ดินเร็ว ความสามารถในการอุมน้ําปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูมากกวา 2 เมตรขึ้นไป 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมและสีน้ําตาลเขมปน
แดงหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายในตอนบนและเนื้อดินจะกลับเปนดินรวนปนดินเหนียวจนถึงดินเหนียวในตอนลาง สีพื้น
เปนสีน้ําตาลปนแดง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0)  
 3.2.6 ชุดดินแมแตง (Mae Taeng series: Mt) 

จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustults เกิดจากตะกอนลําน้ําเกาบน
ลานตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 
ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานดีปานกลาง มีการไหลบาของ
น้ําบนผิวดินปานกลาง 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพืน้เปน
สีน้ําตาลเขม หรือสีเขมของน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดินบน
ตอนลางลึก 15-30 ซม. เนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีเขมของน้ําตาลปน
แดง หรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) สวนดินตอนลางมีเนื้อดิน
เปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว สีแดงเขมหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
กรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.7 ชุดดินหนองมด (Nong Mot series: Nm) 

จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults เกิดจากการสลายตัวของ
หินแกรนิต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต เปนดินลึก มีการ
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ระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินมีอัตราปานกลางถงึ
เร็ว ดินอุมน้ําไดปานกลาง 
 ดินชั้นบนมีความหนา 10-20 ซม. มีเนื้อดินเปนดนิรวน ดินเหนียวปนทราย สีน้าํตาลเขม สีเขมของ
น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดินชั้นลางมเีนือ้ดินเปนดนิเหนียวปน
ทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีแดง สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.8 ชุดดินปากชอง (Pak Chong series: Pc) 
 จัดอยูใน very fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox เกิดจากสลายตัวผุพังของ
หินปูนและหินดินดานที่อยูกับที่หรือเคลื่อนที่มา ทับถมโดยแรงดึงดูดของโลกบนพื้นผิวที่เหลือคางจากการ
กัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน
ประมาณ 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง
ถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  

 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง 
สีพื้นเปนเขมของน้ําตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) สวนดินลาง
มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีแดงหรือสีแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
 3.2.9 ชุดดินสูงเนิน (Sung Noen series: Sn) 
 จัดอยูใน fine, mixed, semiactive, isohyperthermic,Typic Paleustults เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําบนลานตะพักลําน้ําระดับกลางถึงระดับสูงบนหินทราย หินทรายแปงเนื้อปูนผสม สภาพพืน้ทีท่ี่
พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันเล็กนอย มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการ
ระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนเหนียวปนทราย และหรือดินรวนปนดินเหนียว 
สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม หรือสีเขมของน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย(pH 6.0-
6.5) ดินบนตอนลางลึก 20-40 ซม. เนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสี
แดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ความลึกระหวาง 140-150 
ซม. มักจะพบเศษหินทรายเนื้อปูนผสมผุพังปะปนอยูกับดิน 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน  

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avail.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่ง
ไดจากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับ
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ความลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 
1973 (Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของ
การประเมินสรุปไดดังตารางที่ 29.5  
ตารางที่ 29.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

เขาใหญ 
เชียงของ 
โชคชัย 
บานจอง 
ปากชอง 
แมแตง 
สูงเนิน 
หนองมด 
หางฉัตร 

- 
- 

5.30 
4.98 
5.80 
5.30 
5.58 
5.05 
4.88 

7.67 
22.20 
9.95 
10.62 
15.00 
5.99 
11.86 
2.50 
4.60 

38.47 
31.00 
24.00 
12.79 
48.71 
29.81 
37.69 
29.40 
49.27 

1.17 
4.00 
2.30 
1.82 
2.22 
1.02 
1.52 
0.55 
1.20 

2.48 
12.55 
11.00 
21.00 
6.00 
7.09 
1.60 
2.48 
6.95 

121.00 
149.00 
149.00 
68.25 
79.45 

111.00 
118.50 
39.00 
64.00 

ต่ํา 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต่ํา 
ปานกลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 5.30 9.95 31.00 1.52 6.95 111.00 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินชุดตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 29 พบวาความอุดม
สมบูรณระดับตํ่าถึงปานกลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ  
กลุมชุดดินที่ 29 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผลมากกวาการปลูกขาว เนื่องจาก

สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน จึงเก็บกักน้ําไวปลูกขาวไมได อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมี
ทางเลือกในการใชที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน จึงจัดชั้นความเหมาะสมของดินตามความลาดเท
ของพื้นที่ ดังตารางที่ 29.6 
ตารางที่ 29.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 29 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3ok S3mok S3ok   
  ขาวไร S3rk S3mrk S3rk   
พืชไร     
  ขาวฟาง S2zk S3zk S3zk   
  ขาวโพด S2k S3mk S2k   
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ตารางที่ 29.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 29 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 
ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 

พืชไร     
  งา S3rk S3mrzk S3rzk   
  ถั่วเขียว S3rzk S3mrzk S3rzk   
  ถั่วเหลือง S3rzk S3rk S3rzk   
  ถั่วลิสง S3rzk S3rzk S3rk   
  ปอแกว S3rzk S3rzk S3rzk   
  ฝาย S3rzk S3mrzk S3rzk   
  มันฝรั่ง S3trzk S3tmrzk S3trzk   
  มันสําปะหลัง S3rzk S3rk S3rzk   
  ยาสูบ S3rzk S3mrzk S3rzk   
  ออย S3rzk S3rzk S3rzk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrzk S3mrzk S3rzk   
  กระเทียม S3trzk S3tmrzk S3trzk   
  ขิง S3mrzk S3mrzk S3rzk   
  พริก S3rzk S3mrzk S3rzk   
  พริกไทย S3trzk S3trzk S3trzk   
  มะเขือเทศ S3tzk S3mrzk S3rzk   
  หอมแดง S3trzk S3trzk S3trzk   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3rzk S3rzk S3rzk   
  กาแฟ (robusta) S3rzk S3rzk S3rzk   
  ชา S3trk S3trk S3trk   
  ทุเรียน S3rk S3rk S3rk   
  ปาลมน้ํามัน S3rk S3rk S3rk   
  มะขาม S3rk S3rk S3rk   
  มะพราว S3rzk S3rzk S3rzk   
  มะมวง S3rzk S3rzk S3rzk   
  ยาง S3rk S3rk S3rk   
  ลําไย S3rzk S3rzk S3rzk   
  สม S3rk S3rk S3rk   
  สับปะรด S3rk S3rk S3rk   
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ตารางที่ 29.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 29 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rk S3rk S3rk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 การชะลางพังทลายของหนาดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 29 อยูในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเท 2-20
เปอรเซ็นต การชะลางพังทลายของดินเกิดขึ้นในระดับปานกลางถึงสูง ดังนั้นใชประโยชนดินที่มีความลาดเท
สูงกวา 5 เปอรเซ็นต จําเปนตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม 
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        5.2 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่าถึงระดับปานกลาง เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 29 มีความอุดม
สมบูรณตํ่าถึงระดับปานกลาง ประกอบกับมีการใชประโยชนในการเพาะปลูกมาเปนเวลานาน ธาตุอาหาร
พืชบางสวนไดสูญเสียโดยติดไปกับผลผลิต ตลอดจนการชะลางพังทลายของดิน จึงมีปญหาดานความอุดม
สมบูรณของดินที่ตองปรับปรุงแกไข 

        5.3 การขาดแคลนน้ํา  เนื่องจากระดับน้ําใตดินอยูลึกมาก ประกอบกับบางชุดดินมีการซมึน้ําเร็ว
และเก็บกักน้ําไดนอย ดังนั้นในเวลาที่ฝนทิง้ชวงดินมกัจะแหงและมีความชื้นไมเพียงพอตอความตองการ
ของพืช เปนเหตุใหพืชชะงักการเจริญเติบโต   
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 
        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  ควรใชมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดิน ทั้งวิธีกลและวิธี
ทางพืช สําหรับวิธีกล ไดแก การทําคันดิน ข้ันบันไดดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอน ตลอดจน
บอน้ําประจําไรนา เพื่อเก็บกักน้ําสวนเกินไวใชประโยชนในฤดูแลง สวนวิธีทางพืช ไดแก การปลูกพืชเปน
แถบตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ การปลูกหญาแฝกตามแนวระดับ การปลูกพืชตระกูลถั่ว
สลับกับแถวพืชหลักตามแนวระดับ การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมหรือเหลื่อมฤดู การปลูกพืชคลุมดินในสวนไม
ผลหรือไมยืนตน รวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูกับการปลูกพืชหลัก ระบบการ
ปลูกพืชดังกลาวมีประโยชน 2 ดาน คือ 1) เปนการอนุรักษดินและน้ําที่มีประสิทธิภาพ และ 2) เมื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตพืชตระกูลถั่วแลวสามารถไถกลบเศษซากพืชที่เหลือลงดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุใน
ดินดวย 

        6.2 การพัฒนาแหลงน้ํา  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 29 อยูในที่ดอนและไมมีระบบชลประทาน จึงตอง
พัฒนาแหลงน้ําหรือจัดระบบเก็บกักน้ําในไรนา โดยขุดบอน้ําประจําไรนาหรือขุดลอกแหลงน้ําเกาที่ต้ืนเขิน 
นอกจากนี้ยังตองลดการสูญเสียความชื้นในดิน โดยการใชวัสดุคลุมดินระหวางแถวพืช หรือการปลูกพืช
คลุมดิน ในฤดูแลง 

        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ซึ่งทําไดหลายวิธีดังนี้ 

6.3.1 ปลูกพืชบํารุงดิน ไดแก พืชตระกูลถั่วตางๆ สลับกับพืชหลัก การปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลง
ไปในดิน ตลอดจนการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลัก 

6.3.2 ใสปุยคอกและปุยหมัก เพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน เชน 
ความรวนซุยและความสามารถในการอุมน้ํา นอกจากนี้ยังชวยปรับปรุงสมบัติของดินทางเคมี เชน เพิ่ม
ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินดวย 
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6.3.3 ใชปุยเคมี เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 29 ความอุดมสมบูรณอยูในเกณฑตํ่าถึงปานกลาง 
จําเปนตองใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มบางธาตุที่ขาดแคลน สําหรับสูตรปุย อัตรา และวิธีการใชกับพืชแตละชนิด ซึ่ง
กลาวไวในหัวขอที่ 9  
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 29 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลหรือไมยืนตนและพืชผักตางๆ แตไม
เหมาะสมในการทํานา เนื่องจากมีสภาพเปนที่ดอน มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา จึงไม
สามารถกักเก็บน้ําเพื่อการปลูกขาวได การใชประโยชนที่มีประสิทธิภาพและใหผลตอบแทนสูง คือ
การเกษตรแบบผสมผสาน เชน การปลูกพืชไร–ไมผล–พืชผัก หรือปลูกพืชไร–ไมผล–หญาเลี้ยงสัตว หรือไม
ผล–หญาเลี้ยงสัตว เปนตน สวนการเลือกระบบการปลูกพืช ควรพิจารณาจากปจจัยตอไปนี้ คือ สภาพพื้นที่ 
ความสมบูรณของแหลงน้ํา ทักษะของเกษตรกร ตลอดจนความตองการผลผลิตการเกษตรของตลาดภายใน
และภายนอกทองถิ่น นอกจากนี้ยังควรเลือกกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ที่สามารถเกื้อหนุนหรือเอื้อประโยชน
ตอกิจกรรมเดิม เชน เลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกพืชผักและไมผล เพื่อนํามูลสัตวมาใชเปนปุย เปนตน 

สําหรับพืชที่แนะนําใหปลูกในกลุมชุดดินที่ 29 มี 4 ประเภท คือ 1) ไมผล ไดแก มะมวง ขนุน สม 
มะขามหวาน สําใย ล้ินจี่ และสับปะรด 2) พืชไร ไดแก ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ละหุง 
งา ฝาย ออย และมันสําปะหลัง 3) พืชผัก ไดแก กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักกาดขาว บร็อกโคลี และ 4) ไม
ดอก ไดแก กุหลาบ เยอบีรา เบญจมาศ  

การใชกลุมชุดดินที่ 29 อยางมีประสิทธิภาพทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง จําเปนจะตองพัฒนาแหลงน้ํา
ประจําไรนา ใหเพียงตอการใชในกิจกรรมตางๆ 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน และดินขาดแคลนน้ําในบางชวง 
1) การไถเตรียมดินปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ และทําคันดินขวางความ

ลาดเทของพื้นที่ชวยชะลอการไหลบาของน้ําที่ผิวดินเมื่อฝนตกหนัก 

2) ขุดบอดักตะกอน เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ํา และยังสามารถใชน้ําดังกลาวนั้นเสริมในการ
เพาะปลูกอีกดวย 

3) นํามาตรการอนุรักษดินและน้ําทางพืชมาใช โดยการปลูกพืชเปนแถวขวางความลาดเทของพื้นที่ 
รวมกับการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมพืชหลัก 
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8.1.2 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินขาดความชื้นในบางชวง 

1) ใสปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเมื่อปุยพืชสด
ออกดอกไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต 

2) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษาและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหแกดินและยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดินอีกดวย 

3) ใสปุยเคมีสูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืชและผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวใน
ตารางที่ 29.5 

        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กะหล่ําปลี  แปลงปลูกควรไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน และเก็บ
วัชพืชใหหมด ยอยดินใหรวนซุย ผสมปุยคอกคลุกเคลาลงในดินใหทั่วประมาณ 3-4 ตัน/ไร (ถาเปนดิน
เหนียวควรเตรียมดินกอนปลูก 1 ฤดู) ยกรองสูงประมาณ 20 ซม.และกวางประมาณ 1.5 เมตร ควรเวน
ทางเดิน 30 ซม. สวนแปลงเพาะกลา ควรไถดินลึกประมาณ 15 ซม. ตากดินและใสปุยคอกเชนเดียวกับ
แปลงปลูก หลุมปลูกกลาควรมีระยะหางระหวางตน และแถว 40-50 และ 60-100 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ 15 ซม.ตามลําดับ แลวตาก
ดินไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ  ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือ
แนวรองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุย
อยูขางใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.3.1 ปาลมน้ํามัน  เตรียมหลุมปลูกหลังการปกหลักเพื่อจัดแนวปลูกโดยใชระยะ 9x9 เมตร ใน
ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ใหทําการขุดหลุมเปนรูปตัวยู ขนาด กวางxยาวxลึก ประมาณ 
60x60x60 ซม. ตากดินทั้งไวประมาณ 1 เดือน เมื่อใกลเวลาปลูกใหใสปุยหินฟอสเฟตรองกนหลุม ประมาณ
หลุมละ 250 กรัม เพื่อเรงการเจริญเติบโต   

8.3.2 มะมวง  ปรับพื้นที่ใหราบหรือคอนขางราบ ถาพื้นที่ลาดเอียงเกิน12 องศา ใหปรับพื้นที่เปน
ข้ันบันได ไถดินดวยไถผาลสามจํานวน 2 คร้ัง พรวนดวยไถผาลเจ็ด 1-2 คร้ัง แตละครั้งมีชวงตากดิน 7-14 
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วัน แลวคราดเก็บเศษวัชพืชขามปออกจากแปลง ระยะปลูกระหวางตนxระหวางแถว เทากับ 4x6 เมตร หรือ 
5x7 เมตร หรือ 6x8 เมตร หลุมปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม.สวนหลุมปลูกในพื้นที่
อุดมสมบูรณปานกลางควรมีขนาด 70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 ลําไย  พื้นที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน พรวน
ยอยดินอีก 1-2 คร้ัง และปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางตนและแถว
ประมาณ 8x8 หรือ10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 
9. การใชปุยสําหรบัพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 29.5 เปนดังนี้ 

9.1.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง  ใสปุยเคมีทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวประมาณ 1-3 
สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ หากพื้นที่ที่จะปลูกถั่วดังกลาวไมเคยปลูกถั่วมากอนเลย หรือ
เคยปลูกแตนานแลว จําเปนจะตองคลุกเมล็ดถั่วกับเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดถั่วนั้นแลวจึงนําไป
ปลูก 

 ก) ชุดดินหนองมด ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร 

 ข) ชุดดินหางฉัตร ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร (โดยอนุโลม) 

 ค) ชุดดินปากชอง ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร 

 ง) ชุดดินเขาใหญ แมแตง และสูงเนิน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 

 จ) ชุดดินบานจอง ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 17 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 5 กก./ไร 

 ฉ) ชุดดินเชียงของ และโชคชัย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร 

 9.1.2 ขาวโพดและขาวฟาง  แบงใสปุยเคมีเปน 2 คร้ังดังนี้ คร้ังแรกใส 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกน
หลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสปุยที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อขาวโพดมีอายุประมาณ 3-4 
สัปดาห 

 ก) ชุดดินหนองมด ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร 

 ข) ชุดดินหางฉัตร ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร 
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 ค) ชุดดินปากชอง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 

 ง) ชุดดินเขาใหญ แมแตง และสูงเนิน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 

 จ) ชุดดินบานจอง ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 66 กก./ไร 

 ฉ) ชุดดินเชียงของ และโชคชัย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร 
 9.1.3 ออย 
 ก) ชุดดินหนองมด คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่ 2 ใส
ปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบที่อายุออยประมาณ 3-4 เดือน 

 ข) ชุดดินหางฉัตร คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใช
ปุยสูตร 21-0-0 รวมกับปุยสูตร 0-0-60 ในอัตรา 40 และ 35 กก./ไร ตามลําดับ โดยใสสองขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบ เมื่ออายุออยประมาณ 3-4 เดือน 

 ค) ชุดดินปากชอง คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใช
ปุยสูตร 21-0-0 และปุยสูตร 0-0-60 ในอัตรา 40 และ 20 กก./ไร ตามลําดับ โดยใสสองขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบ เมื่ออายุออยประมาณ 3-4 เดือน 

 ง) ชุดดินเขาใหญ แมแตง และสูงเนิน คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รองกนรอง
พรอมปลูก คร้ังที่สองใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร โดยใส
สองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่ออายุออยประมาณ 3-4 เดือน 

 จ) ชุดดินบานจอง คร้ังแรกใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 45 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใช
ปุยสูตรเดียวกัน(20-8-20) อีกจํานวน 80 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่ออายุออย
ประมาณ 3-4 เดือน 

 ฉ) ชุดดินเชียงของ และโชคชัย คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก
คร้ังที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่ออายุออยประมาณ 
3-4 เดือน 

 สําหรับออยตอ จะใสปุยเชนเดียวกับออยปลูกในแตละชุด แตการใสคร้ังแรกจะทําหลังการแตงตอ
แลวนาน 1-4 สัปดาห และการใสคร้ังที่สองจะกระทําหลังการใสคร้ังแรก แลวนาน 2-3 เดือน ทุกครั้งที่ใสปุย
จะโรยขางแถวออยแลวพรวนกลบ 
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 9.1.4 ละหุง  ปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสเปนองคประกอบอยูดวยจะแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกใส
รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสรวมกับปุยเคมีอ่ืนทั้งหมด โดยใสรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบที่อายุ
ระหวาง 25-30 วัน 

 ก) ชุดดินหนองมด ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กก./ไร 

 ข) ชุดดินหางฉัตร ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร  

 ค) ชุดดินปากชอง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  

 ง) ชุดดินเขาใหญ แมแตง และสูงเนิน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  

 จ) ชุดดินบานจอง ใชปุยสูตร 8-24-24  อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร  

 ฉ) ชุดดินเชียงของ และโชคชัย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร 

 9.1.5 งา  ใสปุยเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-2 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
หรืออาจใสแบบหวานครั้งเดียวหมด สุดแทแตวิธีการปลูกของเกษตรกร 

 ก) ชุดดินหนองมด ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร 

 ข) ชุดดินหางฉัตร ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร 

 ค) ชุดดินปากชอง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 

 ง) ชุดดินเขาใหญ แมแตง และสูงเนิน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร  

 จ) ชุดดินบานจอง ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 50 กก./ไร 

 ฉ) ชุดดินเชียงของ และโชคชัย ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 
กก./ไร 

 9.1.6 ฝาย  ปุยทั้งหมดใสเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบ 

 ก) ชุดดินหนองมด ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร 

 ข) ชุดดินหางฉัตร ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร 

 ค) ชุดดินปากชอง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 

 ง) ชุดดินเขาใหญ แมแตง และสูงเนิน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  

 จ) ชุดดินบานจอง ใชปุยสูตร 18-24-24 อัตรา 17 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 34 กก./ไร 
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 ฉ) ชุดดินเชียงของ และโชคชัย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 
กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.2.1 กะหล่ําปลี  หลังยายปลูกประมาณ 15 วัน ใหปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยหยอด
ขางตน และหลังยายปลูกประมาณ 30 วัน ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับ ปุยคอก อัตรา 1กํามือ/ตน 
โดยพรวนดินรอบๆ โคนตนแลวใสปุย จากนั้นกลบดินวันรุงขึ้นจึงรดน้ํา นอกจากนี้การใสปุยแตละครั้งควร
ผสมธาตุอาหารเสริม เชน โบรอน สังกะสี 

9.2.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน ควร
ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 2,000-
4,000 และ80 กก./ไรตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 ปาลมน้ํามัน  การใหปุยปาลมน้ํามันสําหรับกลุมชุดดินที่ 29 แนะนําใหใสปุยยูเรีย 3 กก./ตน 
รวมกับปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 1 กก./ตน, ปุยโพแทสเซียมคลอไรด 2.8 กก./ตน, คีเซอรไรด 700  
กรัม./ตน, และโบเรต 60 กรัม/ตน โดยแบงใสยูเรีย, โพแทสเซียมคลอไรด และคีเซอรไรด ใสสองครั้งๆ ละ
เทาๆ กัน ในชวงตน และปลายฤดูฝน สวนไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และโบเรต ใสคร้ังเดียวชวงตนฤดูฝน 

9.3.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 16-16-8 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.2 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 แลว 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรับ
มะมวงอายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไป
ตามลําดับ 3) ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใช
ปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.3.3 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 
ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 
46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร ในชวง
เดือนพฤศจิกายนโดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ปข้ึนไป
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เปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2 (ประมาณเดือนกันยายน) ควรใช
ปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคมเปนชวง
ที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติดผลควร
บํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 5) กอน
เก็บเกี่ยวผลผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) หลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน ซ้ําอีกครั้ง 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 29 ประกอบดวยชุดดินบานจอง เชียงของ โชคชัย หางฉัตร เขาใหญ แมแตง หนองมด 
ปากชองและสูงเนิน สวนใหญพบในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางบนพื้นที่ดอน มีสภาพ
เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขามีความลาดเท 2-20 เปอรเซ็นต ใชประโยชนในการปลูกพืชไร ไมผลและ
พืชผัก 

ลักษณะเนื้อดินสวนใหญเปนดินเหนียว สีน้ําตาล สีแดง หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงเปนกรดจัดมาก คาพีเอช 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลางและมีการระบายน้ําดี 

แมวาศักยภาพของดินจะมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก แตการใชระบบ
เกษตรแบบผสมผสาน เชน การปลูกพืชไร–ไมผล–หญาเลี้ยงสัตว หรือ พืชไร–พืชผัก–ไมผล หรือไมยืนตน–
หญาเลี้ยงสัตว เปนตน จะไดผลดีกวาการปลูกพืชอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว 

ปญหาสําคัญที่ตองแกไข ไดแก การชะลางพังทลายของหนาดิน การขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก
ในฤดูแลง  และดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 

การจัดการดินควรเนนในเรื่องตอไปนี้ คือ 1) การอนุรักษดินและน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความลาด
เทตั้งแต 5 เปอรเซ็นต ข้ึนไป ดวยการผสมผสานวิธีกลและวิธีทางพืช และ 2) ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ
ของดิน ดวยการใชปุยอินทรียและปุยเคมี สวนการจัดการดินเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด จะไดอธบิาย
ตอไป 

นอกจากการจัดการดินที่กลาวแลว ควรนําเนินการใน 2 ดานตอไปนี้ คือ 1) พัฒนาแหลงน้ําให
เพียงพอ เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 29 เปนที่ดอน ระบบชลประทานเขาไมถึง การปลูกพืชในฤดูแลงตองอาศัย
แหลงน้ําธรรมชาติหรือบอน้ําประจําไรนา และ 2) การรักษาความชื้นในดินโดยใชวัสดุคลุมดิน 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 30  
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 30 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

         1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่30 แสดงไวในตารางที่ 30.1  
ตารางที่ 30.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 30 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 อุทัยธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
ตะวันตก ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
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        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินอัคนีและหินแปร ไดแก หินไนสิกแกรนิต 
ไนส และชีสต 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ภูเขา ปกติจะสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต 500 เมตรขึ้นไป และพื้นที่ที่
เหลือคางจากการกรอน(erosion surface) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนชันถึงเปนภูเขาสูงชัน ความลาดเทอยูระหวาง12-35 
เปอรเซ็นต เปนสวนใหญ 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล ปาดิบเขาและปาเบญจพรรณ สําหรับพื้นที่
โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 30 แสดงไวในตารางที่ 30.2 
ตารางที่ 30.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 30 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
 ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
 

9 
อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 

ตะวันตก 10 ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
รวมทั้งส้ิน 3,084,735  14,547.4  166 43 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ปานกลางถงึรุนแรง 

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมมีถึงมีเล็กนอยในบางพืน้ที ่

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 30.3 
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ตารางที่ 30.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 30 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ลพบุรี 324.04  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อุบลราชธานี 15.20  

  มุกดาหาร 152.49  

  ยโสธร 316.25  

เหนือ 6 เชียงใหม 354,132.93  

  แมฮองสอน 5,827.64  

  ลําพูน 4,921.85  

 7 เชียงราย 162,044.31  

 9 ตาก 172.47  

  อุทัยธานี 4,540.94  

ตะวันตก 10 ราชบุรี 923.29  

รวมทั้งส้ิน 533,371.39  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 30 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 30.4  
ตารางที่ 30.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
เชียงแสน  
(Chiang saen series: Ce) 

clsyey, kaolinitic  
Ustoxic Palehumults 

very fine, kaolinitic, nonacid, 
isohyperthermic  
Typic Kandiustox 

ดอยปุย  
(Doi Pui series: Dp) 

clayey, kaolinitic  
Orthoxic Palehumults 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic 
Typic (Kandic) Paleustults   

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 30 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 30 เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียวสีน้ําตาล
เขมหรือน้ําตาลเขมปนแดงในดินชั้นบน สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียวสีแดง ปฏิกิริยาดินบนเปนกรดเล็กนอย
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ถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) สวนดินชั้นลางปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ความ
อุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง การระบายน้ําดี 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 30 

 3.2.1 ชุดดินเชียงแสน (Chiang saen series: Ce) 
 จัดอยูใน very fine, kaolinitic, nonacid, isohyperthermic Typic Kandiustox เกิดจากการ
สลายตัวผุพังของหินแกรนิตเนื้อละเอียดและหินไนสเปนสวนใหญ พบบริเวณที่เหลือคางจากการกัดกรอน 
สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 3-16 เปอรเซ็นต มีการ
ระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลเขมปน
แดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) สวนดินชั้นลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวสี
แดงปนเหลืองหรือแดงปนเหลือง บางแหงจะพบหินเหล็ก(ironstone) ปรากฎขึ้นที่ผิวดินหรือปะปนอยูในเนือ้
ดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
 3.2.2 ชุดดินดอยปุย (Doi Pui series: Dp) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults เกิดจากการสลายตัว
ของหินไนสและหินไนสิกแกรนิต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนชันถึงเปนภูเขาสูงชัน มีความ
ลาดชัน 3-85 เปอรเซ็นต มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของ
น้ําบนผิวดินไดปานกลางถึงเร็ว 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลเขม
หรือน้ําตาลเขมปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) สวนดินชั้นลาง มีเนื้อดินเปน
ดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาลแดงหรือแดงเขม บางพื้นที่พบเศษหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดปะปนอยู
กับเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 30.5  
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ตารางที่ 30.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

เชียงแสน 
ดอยปุย 

4.53 
4.45 

13.10 
12.45 

9.14 
10.83 

2.61 
4.42 

13.90 
8.20 

30.50 
91.00 

ต่ํา 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 4.49 12.78 9.99 3.51 11.05 60.75 ปานกลาง 

 สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินเชียงแสน มีความอุดมสมบูณรในระดับตํ่า สวนชดุดนิ
ดอยปุย พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง  

4. การประเมินความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 30 สําหรับการปลูกพืชตางๆ 
กลุมชุดดินที่ 30 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผล ไมยืนตนและพืชไรบางชนิด แตไม

เหมาะสมในการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่ไมอํานวย เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินอยาง
เหมาะสมกับศักยภาพของดิน จึงจัดชั้นความเหมาะสมของดินตามความลาดเทของพื้นที่ ดังตารางที่ 30.6 
ตารางที่ 30.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 30 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช     ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3owe S3owe S3owe   
  ขาวไร S3rze S3mrze S3rze   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2e S2e S2e   
  ขาวโพด S3ze S3mze S3ze   
  งา S3re S3mrze S3rze   
  ถั่วเขียว S3re S3mre S3re   
  ถั่วเหลือง S3re S3re S3re   
  ถั่วลิสง S3re S3re S3re   
  ปอแกว S3rze S3rze S3rze   
  ฝาย S3re S3mre S3re   
  มันฝรั่ง S3trze S3tmrze S3trze   
  มันสําปะหลัง S3rze S3rz S3rze   
  ยาสูบ S3re S3mre S3re   
  ออย S3rze S3rze S3rze   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mre S3re   
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ตารางที่ 30.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 30 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช     ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชผักตางๆ     
  กระเทียม S3tre S3tmre S3tre   
  ขิง S3mre S3mre S3re   
  พริก S3re S3mre S3re   
  พริกไทย S3tre S3tre S3tre   
  มะเขือเทศ S3re S3mre S3re   
  หอมแดง S3tr S3tre S3tre   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2r S3r S2r   
  กาแฟ (robusta) S2r S2r S3r   
  ชา S2tr S3tr S2tr   
  ทุเรียน S2rz S2rz S3rz   
  ปาลมน้ํามัน S2rz S2rz S2rz   
  มะขาม S2r S2r S2r   
  มะพราว S2rze S2rze S3rze   
  มะมวง S3rz S3rz S2rz   
  ยาง S3rz S2rz S3rz   
  ลําไย S2r S2r S2r   
  ล้ินจี่ S2r S2r S2r   
  สม S2rz S3rz S2rz   
  สับปะรด S3re S3re S3re   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2rz S3rz S2rz   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 
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  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 การชะลางพังทลายของหนาดิน  เกิดขึ้นในระดับรุนแรงปานกลางถึงสูง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพ
พื้นที่และความลาดชัน 

        5.2 ความอุดมสมบรูณของดินตํ่า  เนื่องจากการชะลางพงัทลายของหนาดิน ซึ่งเกิดขึ้นในระดับ
รุนแรงปานกลางถงึสูง และการทําไรเลื่อนลอย 

        5.3 ขาดแคลนน้ํา  เปนปญหาสําคัญในการปลกูพืช โดยเฉพาะอยางยิง่ในฤดูแลง 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 
        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  มีความจําเปนสําหรับกลุมชุดดินนี้มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ซึ่งมี
ความลาดเทเกินกวา 5 เปอรเซ็นต อันเปนสภาพที่งายตอการชะลางพังทลายของหนาดิน หากปลูกพืชโดย
ไมมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่ดี สําหรับการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะกับสภาพไรนาของเกษตรกร มีทั้ง
วิธีการทางพืชและวิธีกล หรือใชทั้งสองวิธีนี้ผสมผสานกัน 

6.1.1 วิธีการทางพืช ไดแก การปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ และปลูกพืชคลุม
ดิน ควรใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

1) ปลูกพืชตระกูลถั่วประเภทลมลุกและยืนตน ตามแนวระดับขวางความเท พืชที่ใช คือ ถั่วมะแฮะ
ผสมกับกระถินยักษ 

2) ปลูกหญาแฝกเปนแถบ ตามแนวระดับขวางความลาดเท 
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3) ปลูกพืชตระกูลถั่วประเภทไมพุมยืนตนตามแนวระดับ สลับกับการปลูกแถบหญาแฝกตามแนว
ระดับเชนเดียวกัน 

4) ปลูกพืชคลมุดินและใชวัสดุคลุมดิน โดยเฉพาะบริเวณที่ปลูกไมผล และไมยืนตน 

6.1.2 วิธีกล ที่ควรนํามาใช ไดแก การทําคันดิน คันเบนน้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้าํประจาํไรนา ส่ิง
เหลานี้จะชวยชะลอการไหลบาของน้ําบนผิวดิน และจะชวยลดการชะลางพังทลายของดินใหนอยลง 

6.1.3 การเขตกรรม ไดแก การไถพรวนดินตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ ไมควรไถ
พรวนขึ้น–ลง ตามความลาดเท เพราะจะทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินงาย ถาเปนพื้นที่ซึ่งมี
ความลาดเทเกิน 12 เปอรเซ็นต ควรมีการไถพรวนใหนอยที่สุด  

        6.2 การปรับปรุงความอุดมสมบรูณของดิน  ทําไดดังนี ้

6.2.1 ปลูกพืชบํารุงดิน พืชไรและพืชผัก ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซม
ระหวางแถวไมผลและไมยืนตน วิธีการดังกลาวจะชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มพูน
รายไดใหเกษตรกรดวย 

6.2.2 การใชปุย โดยใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด รวมกับการใชปุยเคมีตาม
ความจําเปน 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 30 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผล พืชไรและพืชผัก แตเนื่องจากแตละชุดดิน
อยูในในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทแตกตางกันมาก ดังนั้นการพิจารณาความเหมาะสมจะขึ้นอยูกับความลาดเท
ของพื้นที่ ดังนี้ 1) พื้นที่ซึ่งเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรและพืชผักทั่วไป ควรมีความลาดเทไมเกิน 12 
เปอรเซ็นต 2) พื้นที่ปลูกไมผลอาจมีความลาดเทถึง 20 เปอรเซ็นต และ 3) พื้นที่มีความลาดเทสูงกวา 20 
เปอรเซ็นต คอนขางไมเหมาะสมถึงไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชทุกชนิด เนื่องจากมีการชะลางพังทลาย
ของหนาดินสูง ถาไมมีการอนุรักษดินและน้ําที่ดีพอ อยางไรก็ตามหากมีการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ ควรใชกลุมชุดดินนี้สําหรับปลูกไมผลหรือไมยืนตน ไดแก ล้ินจี่ ทอ บวย สาลี่ พลับ พลัม 
กาแฟพันธุอาราบิกา และชา หากใชปลูกพืชไรหรือพืชผักซึ่งตองมีการไถพรวนดินบอยครั้ง จะเกดิการชะลาง
พังทลายของดินอยารุนแรงในฤดูฝน  
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน  
 1) ไถเตรียมดินปลูกพืช และปลูกพืชไรเปนแถวขวางความลาดเทของพื้นที่ 
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 2) ใชวัสดุคลุมดิน เชน เศษพืชหรือฟางขาวระหวางแถวพืชเพื่อปองกันไมใหเม็ดฝนที่ตกลงมา
กระทบผิวดิน และปองกันการระเหยของน้ําจากดิน เมื่อวัสดุที่ใชสลายตัวดีแลวจะเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน 

 3) ปลูกพืชเปนแถบชิดกันสลับกับพืชที่ปลูกเปนแถวหางกัน จะเปนการชะลอการไหลบาของน้ําบน
ผิวดิน 

 4) ทําคันดินตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ และบนคันดินควรปลูกหญา เชน หญาแฝก
หรือพืชตระกูลถั่วยืนตนเพื่อรักษาหนาคันดิน  ซึ่งคันดินจะชวยชะลอการไหลบาของน้ําบนผิวดิน ลดการชะ
ลางพังทลายของหนาดิน 

 8.1.2 ปญหาดินมีธาตุอาหารบางอยางไมเพียงพอตอความตองการของพืชทีป่ลูก  แกไขโดย 

 1) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับการปลูกพืชไร หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกับพืชไร จะชวยรักษาและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน 

 2) ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดินเมื่อพืชปุยสดออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต เมื่อสลายตัวดี
แลวจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน และทําใหมีความสามารถในการอุมน้ําดีข้ึน 

 3) ไถกลบเศษพืชหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว 

 4) ใสปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 500-1,000 กก./ไร 

 5) ใสปุยเคมีสูตร อัตราและวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืชไรที่ปลูก รวมกับผลการวิเคราะหดินที่
แสดงไวในตารางที่ 30.5 
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
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        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน พรวน
ยอยดินอีก 1-2 คร้ังและปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางตนและแถว
ประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ใหมใหขุดตอไมออก ถามีดินดานใหทําลายชั้นดินดาน ไถพรวนลึก  
30-40 ซม. ปรับพื้นที่ใหเรียบ ข้ึนแปลงเปนรูปลอนลูกฟูกขวางทางแสงอาทิตยกวาง 3 เมตร สูง 40 ซม. 
ความยาวไมจํากัด และมีพื้นที่วางระหวางแปลง 3 เมตร ไวเปนทางเขาทํางานของเครื่องจักร ใชระยะปลูก
ระหวางตนและแถวประมาณ 4 และ3 เมตร ตามลําดับ หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 ซม. ผสมปุยคอก
หรือปุยหมักกับดินที่ขุดขึ้นมาอัตรา 10 กก./ตน พรอมปุยหินฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 
100 กรัม และกลบกลับลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุแลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่
โคนตนเปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 10 ซม. 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใชและวิธีการใสปุย  พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 30.5 ดังนี้ 

 9.1.1 ขาวโพด  ปุยเคมีจะแบงใสเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของปุยทั้งหมดโดยรองกนหลุมพรอม
ปลูก สวนครั้งที่สองใสปุยที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อขาวโพดอายุประมาณ 3-4 สัปดาห 
 ก) ชุดดินดอยปุย ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 
 ข) ชุดดินเชียงแสน ใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 75 กก./ไร 

 9.1.2 ถั่วเหลือง และถั่วลิสง  การใสปุยกระทําเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลว 1-3 สัปดาห โดยใส
ขางแถวแลวพรวนกลบ สําหรับพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว 
จําเปนตองคลุกเมล็ดถั่วดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกอนนําเมล็ดถั่วนั้นๆ ลงปลูก 
 ก) ชุดดินดอยปุย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร 
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 ข) ชุดดินเชียงแสน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 8-24-24 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 8-24-24 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 
และ10 กก./ไรตามลําดับ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใชปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 8-24-24 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.45 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน  และมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน ควร
แบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.3.2 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 
 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และ
ปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร 
ในชวงเดือนพฤศจิกายนโดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ป
ข้ึนไปเปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2 (ประมาณเดือนกันยายน) 
ควรใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคม
เปนชวงที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติด
ผลควรบํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 5) 
กอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) หลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน ซ้ําอีกครั้ง 

9.3.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
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เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 30 ประกอบดวยชุดดินเชียงแสนและดอยปุย พบในสภาพพื้นที่ซึ่งเปนลูกคลื่นลอน
ลาดถึงเปนภูเขาชัน สวนใหญพบในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม การใชประโยชนปจจุบัน คือ ปลูกไมผล 
ไมยืนตน พืชไรและพืชผัก แตสวนใหญยังคงสภาพเปนปาดิบเขา และปาเบญจพรรณ 

ลักษณะของดิน เปนดินลึกถึงลึกมาก มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียวสีแดง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดเล็กนอยถึงปานกลางในดินชั้นบน และเปนกรดจัดในดินชั้นลาง ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปาน
กลาง 

กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไร และพืชผัก ถาความลาดเทของ
พื้นที่ไมเกิน 20 เปอรเซ็นต แตถามีความลาดเทเกิน 20 เปอรเซ็นตแตไมเกิน 35 เปอรเซ็นต ควรปลูกไมยืน
ตนและไมผลเมืองหนาวที่มีการไถพรวนนอย ทั้งนี้เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน อยางไรก็ตาม
การใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 30 ควรเปนเชิงอนุรักษหรือใชที่ดินแบบ “วนเกษตร” โดยปลูกพืชลมลุกเฉพาะ
บางบริเวณที่มีความลาดชันนอย ควบคูกับการปลูกไมยืนตนและเลี้ยงสัตว  

ปญหาหลักในการใชประโยชนที่ดิน คือ การชะลางพังทลายของหนาดิน ซึ่งกอใหเกิดความเสื่อม
โทรมดานความอุดมสมบูรณของดิน และระบบนิเวศของพื้นที่สูงและพื้นที่ราบตอนลาง 

การจัดการดินควรเนนดานการอนุรักษดินและน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความลาดเท ต้ังแต 5 
เปอรเซ็นตข้ึนไป โดยใชทั้งวิธีกลและวิธีทางพืช เชน การไถพรวนตามแนวระดับขวางตามลาดเท การปลูก
พืชเปนแถบ สลับกับการปลูกพืชเปนแถวตามแนวระดับขวางความลาดเท การปลูกพืชคลุมดิน การทํา
ข้ันบันได สวนการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ควรใชทั้งปุยเคมีและปุยอินทรียตามความจําเปน 
สําหรับการจัดการดินเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืชแตละชนิด ซึ่งไดอธิบายไวแลวในหัวขอที่ 9  
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 31 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 31 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 31 แสดงไวในตารางที่ 31.1  
ตารางที่ 31.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 31 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก  ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
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ตารางที่ 31.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 31 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินดินดาน หินปูน และหินแกรนิตเปนสวน
ใหญ 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : พื้นที่ที่เหลือคางจากการกรอน(erosion surface) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขาเตี้ย คาความลาดเทอยูระหวาง 
2-20 เปอรเซ็นต 
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        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล และยังคงสภาพเปนปาเบญจพรรณ สําหรับ
พื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 31 แสดงไวในตารางที่ 31.2 
ตารางที่ 31.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 31 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
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ตารางที่ 31.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 31 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 9 ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 11,917,045 28,076.7  505 147 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมีหรือมีเล็กนอยในบางพื้นที่ 

        1.9 การแพรกระจาย : ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เหนือ กลาง ตะวนัออก และตะวนัตก ซึ่ง
จังหวัดทีพ่บแสดงไวในตารางที่ 31.3  
ตารางที่ 31.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 31 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 สระบุรี 43,247.07  

  ลพบุรี 60,891.17  

  ชัยนาท 9,147.34  

  สุพรรณบุรี 83,512.38  

ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 6,773.33  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 452,743.80  

  นครราชสีมา 315,656.18  

  บุรีรัมย 647.22  

 4 อุบลราชธานี 3,896.75  

  นครพนม 19,806.85  

 5 ขอนแกน 123,752.73  
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ตารางที่ 31.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 31 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อุดรธานี 113.72  

  หนองคาย 32.98  

  มหาสารคาม 52.63  

  หนองบัวลําภู 19,210.01  

เหนือ 6 เชียงใหม 6,043.97  

  ลําปาง 18,409.50  

  ลําพูน 15,690.46  

  แมฮองสอน 26,096.75  

 7 นาน 6,816.87  

  พะเยา 25,407.12  

  เชียงราย 14,960.69  

  แพร 28,345.02  

 8 เพชรบูรณ 254,822.55  

  อุตรดิตถ 20,933.13  

  เลย 569,977.54  

  พิษณุโลก 11,011.80  

 9 กําแพงเพชร 10,212.70  

  ตาก 234,471.75  

  นครสวรรค 27,072.59  

  สุโขทัย 79,675.89  

  อุทัยธานี 35,157.72  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 419,222.09  

  ประจวบคีรีขันธ 2.29  

  เพชรบุรี 4,914.67  

  ราชบุรี 76.49  
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ตารางที่ 31.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 31 ในจังหวัดตางๆ  

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

รวมทั้งส้ิน 2,948,805.72  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 31 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 31.4  
ตารางที่ 31.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
เลย  
(Loei series: Lo) 

fine, kaolinitic  
Ultic Paleustalfs 

very fine, kaolinitic, isohyperthermic  
Typic Kandiustox 

วังไฮ 
(Wang Hai series: Wi) 

fine, mixed  
Ultic Paleustalfs 

fine, mixed, active, isohyperthermic  
Oxyaquic (Ultic) Paleustalfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 31 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 31 เปนดินลึกถึงลึกมาก ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียวสีน้ําตาล สี
เหลืองและสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ถาพบบริเวณใกลเขา ปฏิกิริยาดินจะ
เปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) ในดินชั้นบน ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 31 

  3.2.1 ชุดดินเลย (Loei series: Lo) 
 จัดอยูใน very fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustox เกิดจากการสลายตัวของ
หินแกรนิตและหินดินดานบนพื้นผิวที่เหลือตกคางจากการกัดกรอน สภาพพื้นที่เปนพื้นทีลู่กคลืน่ลอนลาดถงึ
ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 3-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานเร็วปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว  
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม หรือสีเขมของ
น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง(pH 6.0) ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว 
หรือดินเหนียว สีเหลืองปนแดง หรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) 
สวนดินตอนลางมีลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง และมักจะมีเม็ดทรายละเอียด
ปะปนอยูประปรายสังเกตเห็นไดงาย สีพื้นเปนสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) 
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3.2.2 ชุดดินวังไฮ (Wang Hai series: Wi) 
 จัดอยูใน fine, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Paleustalfs เกิดจากการ
สลายตัวของหินดินดานและหินฟลไลต ที่มีสวนสัมพันธกับหินปูน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่น
ลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง คาดวาดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดิน
ลึกมากกวา 3 เมตร 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีแดง
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง(pH 6.0) สวนดินตอนลางเนื้อดินเปนดินเหนียวสีแดง มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลซีด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 31.5  
ตารางที่ 31.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

เลย 
วังไฮ 

6.30 
.- 

11.60 
15.00 

64.45 
36.00 

2.25 
3.47 

12.50 
5.50 

181.00 
122.50 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 6.30 13.30 50.23 2.86 9.00 151.75 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดนิที ่31 พบวามีความอุดม
สมบูรณอยูในระดับปานกลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ 
กลุมชุดดินที่ 31 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผลหลายชนิด แตไมเหมาะสมในการ

ทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา จึงเก็บกักน้ําไวปลูกขาวไมได อยางไรก็ตาม
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เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือก ในการใชใหเหมาะสมกับศักยภาพของที่ดินซึ่งพบในชั้นความลาดเทตางๆ จึง
จัดชั้นความเหมาะสมของดินตามสภาพพื้นที่และความลาดเท ดังตารางที่ 31.6 
ตารางที่ 31.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 31 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช    ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3ok S3mok S3ok   
  ขาวไร S3rk S3mrk S3rk   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2k S2k S2k   
  ขาวโพด S2k S3mk S2k   
  งา S3rk S3mrk S3rk   
  ถั่วเขียว S3rk S3mrk S3rk   
  ถั่วเหลือง S3rk S3rk S3rk   
  ถั่วลิสง S3r S3rk S3rk   
  ปอแกว S3rk S3rk S3rk   
  ฝาย S3rk S3mrk S3rk   
  มันฝรั่ง S3trk S3tmrk S3trk   
  มันสําปะหลัง S3rk S3rk S3rk   
  ยาสูบ S3rk S3mrk S3rk   
  ออย S3rk S3rk S3rk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrk S3mrk S3rk   
  กระเทียม S3trk S3tmrk S3trk   
  ขิง S3mrk S3mrk S3rk   
  พริก S3rk S3mrk S3rk   
  พริกไทย S3trk S3trk S3trk   
  มะเขือเทศ S3rk S3mrk S3rk   
  หอมแดง S3trk S3trk S3trk   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3rk S3rk S3rk   
  กาแฟ (robusta) S3rk S3rk S3rk   
  ชา S3trk S3trk S3trk   
  ทุเรียน S3rk S3rk S3rk   
  ปาลมน้ํามัน S3rk S3rk S3rk   
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ตารางที่ 31.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 31 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช    ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะขาม S3rk S3rk S3rk   
  มะพราว S3rk S3rk S3rk   
  มะมวง S3rk S3rk S3rk   
  ยาง S3rk S3rk S3rk   
  ลําไย S2rk S3rk S3rk   
  ล้ินจี่ S3rk S3rk S3rk   
  สม S3rk S3rk S3rk   
  สับปะรด S3rk S3rk S3rk   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rk S3rk S3rk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 
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  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากดินกลุมนี้มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติอยูในระดับ
ปานกลาง และใชประโยชนในการเพาะปลูกอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการชะลางพังทลายของดิน อยูเสมอ จึง
สูญเสียหนาดินอยางตอเนื่อง ทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลงอยางมาก 

        5.2 ขาดแคลนน้ํา  กลุมชุดดินนี้พบบริเวณที่สูง ดินเก็บกักน้ําไดนอย น้ําฝนจะไหลบาลงสูพื้นที่ตอนลาง
อยางรวดเร็ว ถึงแมเนื้อดินจะเปนดินเหนียว แตเมื่อฝนทิ้งชวงดินจะแหงเร็วมาก การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่
มีขอจํากัด ดังนั้นการเพาะปลูกจึงอาศัยน้ําฝนเปนหลัก 

        5.3 การชะลางพังทลายของหนาดิน  กลุมชุดดินที่ 31 พบในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทตั้งแต 2-20 
เปอรเซ็นต ถาปลูกพืชในบริเวณที่มีความลาดเทตั้งแต 5 เปอรเซ็นต ข้ึนไป และเกษตรกรไมมีการอนุรักษดิน
และน้ําอยางเหมาะสม จะเกิดการชะลางพังทลายของดินในระดับปานกลางถึงรุนแรง  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การปลูกพืชหมุนเวียน  ดวยระบบที่มีพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชหลัก การปลูกพืชหมุนเวียนที่มี
พืชตระกูลถั่วแทรกอยู เชน ถั่วเหลือง-ขาวโพด หรือ พืชผัก-ถั่วตางๆ เปนตน พืชตระกูลถั่วจะชวยเพิ่มธาตุ
ไนโตรเจนใหแกดิน เนื่องจากเชื้อไรโซเบียมในปมรากถั่วสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศได เมื่อไถ
กลบซากถั่วลงในดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนและหมุนเวียนธาตอุาหารอืน่ๆ สูดิน 
การพรวนกลบซากพืชยังชวยทําใหดินรวนซุย การระบายน้ําและการถายเทอากาศดีข้ึน 

        6.2 การปลูกพืชปุยสด  เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและความอุดมสมบูรณของ
ดิน พืชปุยสดที่แนะนํา ไดแก ปอเทือง โสน โสนอัฟริกันและถั่วตางๆ โดยปลูกพืชปุยสดเหลานี้กอนการปลูก
พืชหลัก 2-3 เดือน แลวไถกลบลงไปในดินเมื่อพืชปุยสดออกดอก วิธีการนี้จะชวยใหผลผลิตพืชหลักเพิ่มข้ึน
และยังชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดินอีกดวย 

        6.3 การใชปุย  เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและการเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูก สําหรับ
กลุมชุดดินที่ 31 นั้นจําเปนตองใชทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี เนื่องจากลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว และ
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสดจะชวยปรับปรุง
คุณสมบัติทางดานกายภาพใหดีข้ึน โดยใชปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร สวนปุยเคมีนั้นจะชวย
เพิ่มธาตุอาหารพืชหลัก ธาตุรองและจุลธาตุที่ดินขาดแคลน จึงควรใชตามความจําเปน สําหรับอัตราและ
สูตรปุยที่ใชนั้น ข้ึนอยูกับชนิดของดินและพืชที่ปลูก ซึ่งจะไดกลาวไวในหัวขอที่ 9 
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7. ขอเสนอแนะ 
กลุมชุดดินที่ 31 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลหรือไมยืนตนและพืชผักตางๆ แตไม

เหมาะกับการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา จึงเก็บกักน้ําไดยาก การใช
ประโยชนที่มีประสิทธิภาพและใหผลตอบแทนสูง ควรเปน “ระบบการเกษตรผสมผสาน” เชน ปลูกพืชไร–ไม
ผล–พืชผัก หรือปลูกพืชไร–ไมผล–หญาเลี้ยงสัตว หรือไมผล–หญาเลี้ยงสัตว เปนตน การเลือกระบบขึ้นอยู
กับสภาพพื้นที่ แหลงน้ํา ทักษะของเกษตรกร ความตองการผลผลิตของตลาดในทองถิ่นและนอกทองถิ่น 
อยางไรก็ตามเกษตรกรควรเลือกกิจกรรมที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน เชน การเลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูก
ไมผล แลวใชมูลสัตวเปนปุยบํารุงดินในการปลูกไมผล สําหรับพื้นที่ระหวางแถวไมผลก็ใชปลูกหญาสําหรับ
เลี้ยงสัตวดวย 

พืชที่แนะนําใหปลูกในกลุมชุดดินที่ 31 มีทั้งไมผล พืชไรและผัก สําหรับไมผล ไดแก มะมวง ขนุน 
มะขามหวาน และสม พืชไร ไดแก ขาวโพด ขาวฟาง ลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ละหุง งา ฝายออย 
สับปะรดและแตงโม สวนพืชผัก ไดแก กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักกาดตางๆ พริก มะเขือ และแตงตางๆ 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน และดินขาดแคลนน้ําในบางชวง  
1) ไถเตรียมดินปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 

2) ทําคันดินขวางความลาดเทของพื้นที่ชวยชะลอการไหลบาของผิวน้ําที่ผิวดินเมื่อฝนตกหนัก 

3) ขุดบอดักตะกอนเพื่อชะลอการไหลบาของน้ําที่ผิวดิน และยังสามารถใชน้ําเสริมในการเพาะปลูก 

4) นํามาตรการอนุรักษดินและน้ํามาใช โดยการปลูกพืชเปนแถวขวางความลาดเทของพืน้ที ่ และ
การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมพืชหลกัเปนตน 

8.1.2 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง 
1) ใสปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดินเมื่อปุยพืชสด

ออกดอกไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต 

2) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไรหลัก หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษาและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินและยังเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดินอีกดวย 

3) ใสปุยเคมีสูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืช รวมกับผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวใน
ตารางที่ 31.5 
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        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดบั 
        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน พรวน
ยอยดินอีก 1-2 คร้ังและปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางตนและแถว
ประมาณ 8x8 หรือ10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ใหมใหขุดตอไมออก ถามีดินดานใหทําลายชั้นดินดาน ไถพรวนลึก 30-40 
ซม. ปรับพื้นที่ใหเรียบ ข้ึนแปลงเปนรูปลอนลูกฟูกขวางทางแสงอาทิตยกวาง 3 เมตร สูง 40 ซม. ความยาว
ไมจํากัด และมีพื้นที่วางระหวางแปลง 3 เมตร ไวเปนทางเขาทํางานของเครื่องจักร ใชระยะปลูกระหวางตน
และแถวประมาณ 4 และ3 เมตร ตามลําดับ หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 ซม. ผสมปุยคอกหรือปุยหมัก
กับดินที่ขุดขึ้นมาอัตรา 10 กก./ตน พรอมปุยหินฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม 
และกลบกลับลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุแลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปน
รูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 10 ซม. 
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9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุย  พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 31.5 เปนดังนี้ 

9.1.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถ่ัวลิสง  ใสปุยเคมีเพียงครั้งเดียวหลังปลูกประมาณ 1-3 สัปดาห 
โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ สําหรับพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วทั้ง 3 ชนิดมากอน หรือเคยปลูกแตนานแลว 
ตองคลุกเมล็ดถั่วดังกลาวดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดถั่วพรอมปลูก 
 ก) ชุดดินวังไฮ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 
 ข) ชุดดินเลย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร 

 9.1.2 ขาวโพดและขาวฟาง  แบงใสปุยเคมีเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปริมาณทั้งหมด
รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสสวนของปุยที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุได
ประมาณ 3-4 สัปดาห 
 ก) ชุดดินวังไฮ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 
 ข) ชุดดินเลย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร 
 9.1.3 ออย 
 ก) ชุดดินวังไฮ คร้ังแรกใสปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 50 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใส
ปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบหลังการใสคร้ังแรกนานประมาณ 3-4 เดือน 
 ข) ชุดดินเลย ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูกสําหรับคร้ังที่สองใสปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร ใส 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบหลังการใสคร้ังแรกนานประมาณ 3-4 เดือน 
 ในกรณีที่เปนออยตอ ชนิดและอัตราปุยยังคงเปนเชนเดิมในแตละชุดดิน แตการใสคร้ังแรกจะ
กระทําหลังการแตงตอแลวประมาณ 1-4 สัปดาห และใสคร้ังที่สองหลังการใสคร้ังแรกแลวนานประมาณ 
60-90 วัน การใสปุยทั้ง 2 คร้ัง จะใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

 9.1.4 ละหุง  แบงใสปุยเคมี 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมด รองกนหลุมพรอมปลกู คร้ัง
ที่สองใสปุยที่เหลือทั้งหมดรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบเมื่ออายุระหวาง 3-4 สัปดาห 
 ก) ชุดดินวังไฮ ใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 
 ข) ชุดดินเลย ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร 

 9.1.5 งา  ใสปุยครั้งเดียวหลังปลูกแลว 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ ถาเปนการ
ปลูกแบบหวาน จําเปนจะตองใสปุยแบบหวานทั้งหมดดวยเชนกัน 
 ก) ชุดดินวังไฮ ใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร 
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 ข) ชุดดินเลย ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

 9.1.6 ฝาย  ใสปุยเคมีทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินวังไฮ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 
 ข) ชุดดินเลย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 16-20-0 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 25 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-20-0 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตรา 
ที่เทากัน คือ 10 กก./ไร 

 9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน  และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน  
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.3.2 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 
ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร
46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร ในชวง
เดือนพฤศจิกายนโดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ปข้ึนไป
เปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ 2 (ประมาณเดือนกันยายน) ควรใช
ปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคมเปนชวง
ที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติดผลควร
บํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 5) กอน
เก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) หลังเก็บ
เกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน ซ้ําอีกครั้ง 

9.3.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
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เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เริ่มใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 31 ประกอบดวยชุดดินเลย และชุดดินวังไฮ พบบริเวณที่ดอน มีสภาพเปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ความลาดเท 2-20 เปอรเซ็นต 

ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว สีน้ําตาล สีเหลืองและสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรด
ปานกลาง คาพีเอช 6.0-6.5 ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง ดินมีการระบายน้ําดี ปจจุบันใชปลูก
พืชไร ไมผล ไมยืนตน และผักตางๆ แมดินกลุมนี้มีศักยภาพเหมาะสมกับการปลูกพืชดังกลาวก็ตาม แตการ
ใชประโยชนจะมีประสิทธิภาพสูง ควรจัดระบบการเกษตรแบบผสมผสาน สําหรับปญหาการใชประโยชน
ที่ดิน ไดแก การชะลางพังทลายของหนาดิน ขาดแคลนน้ําสําหรับการเพาะปลูกในฤดูแลง และดินมีความ
อุดมสมบูรณปานกลาง เนื่องจากขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ 

สําหรับพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทตั้งแต 5 เปอรเซ็นต ข้ึนไปควรดําเนินการอนุรักษดินและน้ํา ดวยวิธีกล
รวมกับวิธีทางพืช นอกจากนี้ยังตองปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ดวยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี
ตามความจําเปน 

นอกจากการจัดการดินตามแนวทางดังกลาวแลว การพัฒนาแหลงน้ําภายในพื้นที่ และรักษา
ความชื้นในดินดวยการใชวัสดุคลุมดินก็มีความจําเปนมาก เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 31 ในปจจุบันระบบ
ชลประทานยังเขาไปไมถึง จึงปลูกพืชไดเฉพาะในฤดูฝน สวนการปลูกพืชในฤดูแลงสามารถดําเนินการได
เฉพาะเกษตรกรที่พัฒนาแหลงน้ําอยางเพียงพอ 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 32  
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 32 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 32 แสดงไวในตารางที่ 32.1   
ตารางที่ 32.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 32 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
เหนือ อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
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ตารางที่ 32.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 32 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิด : เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมคอนขางใหม(semi–recent alluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : สันดินริมน้ําหรือสันดินริมน้ําเกา(levee or old levee)  

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดชัน : ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 0-4 
เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ํา : การระบายน้ําดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : สวนผลไม กาแฟ พืชผัก และยางพารา สําหรับพื้นที่โครงการ
ชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 32 แสดงไวในตารางที่ 32.2 
ตารางที่ 32.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 32 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นครพนม 48,035 46.1  14 3 
เหนือ 9 อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ระนอง 0 0  0 0 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  กระบี่ 200 8.5  1 1 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
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ตารางที่ 32.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 32 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ใต 12 ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 2,424,436 554.5  124 36 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมีหรือมีนอยมาก 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคใต และภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 32.3  
ตารางที่ 32.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 32 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ตราด 1,199.95  

  ระยอง 14,940.85  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นครพนม 1,274.16  

เหนือ 9 อุทัยธานี 4,625.30  

ใต 11 สุราษฎรธานี 467,886.20  

  ระนอง 20,148.08  

  พังงา 82,405.56  

  นครศรีธรรมราช 243,383.24  

  ชุมพร 187,016.50  

  กระบี่ 62,481.98  

 12 ตรัง 61,114.78  

  นราธิวาส 115,920.21  

  ปตตานี 78,607.03  

  พัทลุง 49,086.61  



 211

ตารางที่ 32.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 32 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 12 ยะลา 91,000.75  

  สงขลา 173,673.85  

  สตูล 33,217.51  

รวมทั้งส้ิน 1,687,982.55  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 32 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 32.4  
ตารางที่ 32.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ลําแกน 
(Lam Kaen series: 
Lam)   

fine-lomy, mixed,  
isohyperthermic  
Typic Tropudults  

fine-silty, mixed, semiactive, 
isohyperthermic 
Typic Haplohumults 

รือเสาะ 
(Ruso series: Ro)  

fine-lomy, mixed, 
isohyperthermic  
Typic Paleudults 

fine-silty, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Palehumults 

ตาขุน 
(Tha Khun series: Tkn) 

loamy, mixed, acid, isohyperthermic  
Typic Udifluvents 

coarse-loamy, mixed, superactive, acid, 
isohyperthermic  
Typic Udifluvents 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 32 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 32 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวน
เหนียวปนทราย ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล น้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาลปน
เหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือเปนชั้นสลับ มีสีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง อาจ
มีจุดประสีเหลืองและพบเกล็ดไมกาตลอดทุกชั้นดิน ดินมีการระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดีปาน
กลางถึงเร็ว น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ใน
ดินบนและเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-6.0) ในดินลาง ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
คอนขางต่ําถึงปานกลาง 
 



 212

        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 32 

  3.2.1 ชุดดินลําแกน (Lam Kaen series: Lam) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplohumults เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําบนสันริมน้ํา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มี
ความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึม
ผานไดชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ถึงดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเขมของสีน้ําตาล
ปนเทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางตอนบน มีเนื้อ
ดินเปนดินรวน ถึงดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก
(pH 4.5-5.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินทราย ภายในความลึก 1.5 เมตร จากผวิดนิ สี
พื้นเปนสีน้ําตาลแก ถึงสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) 
 3.2.2 ชุดดินรือเสาะ (Ruso series: Ro) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Palehumults เกิดจากตะกอน
ลําน้ําที่ถูกพัดพามาทับถมบนสันดินริมน้ํา ซึ่งอาจเปนสันดินริมน้ําเกา หรือสันดินริมน้ําในปจจุบันก็ได 
สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 1-4 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ถึงปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร เกือบตลอดป 
แตอาจมีน้ําจากลําน้ําทวมไดเปนครั้งคราว ในระยะเวลาสั้นๆ ในฤดูฝน 
 ดินบนลึกประมาณ 15-20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม 
หรือสีเขมของสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.3 ชุดดินตาขุน (Tha Khun series: Tkn)  
 จัดอยูใน coarse-loamy, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Typic Udifluvents เกิด
จากตะกอนลําน้ําในบริเวณสันดินริมน้ํา มีความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการ
ระบายน้ําดี ดินสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง 
 ดินบนลึกไมเกิน 31 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงเปนดินรวนเหนียวปนทรายมีสีน้ําตาล ดิน
ลางเปนชั้นสลับที่มีเนื้อดินเปนดินทรายถึงเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล อาจมีจุดประสีเหลือง มี
ไมกาตลอดทุกชั้นดินการระบายน้ําของดินดี ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 



 213

        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 1.5  
ตารางที่ 32.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg     
BS        
(%) 

O.M      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ตาขุน 
รือเสาะ 
ลําแกน 

- 
- 
- 

61.04 
28.40 
92.60 

28.10 
13.50 
6.07 

0.71 
1.13 
2.72 

14.38 
2.75 
7.67 

77.50 
65.50 
58.90 

ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน - 61.04 13.50 1.13 7.67 65.50 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของในกลุมชุดดินที่ 32 พบวา ชุดดินรือเสาะ และลาํแกนมีความ
อุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า สวนชุดดินตาขุนมีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ 
กลุมชุดดินที่ 32 มีศักยภาพเหมาะสมในการทําสวนไมผล กาแฟ พืชผักและยางพารา เนื่องจากพบ

ในสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงรวนปนดินเหนียว การระบาย
น้ําดี ถามีน้ําชลประทานหรือแหลงน้ําธรรมชาติ สามารถปลูกพืชไรและพืชผักในฤดูแลงได เพื่อใหเกษตรกร
มีทางเลือกในการใชที่ดิน จึงจัดชั้นความเหมาะสมออกเปน 3 อยาง คือ ชั้นความเหมาะสมสําหรับการปลูก
พืชในฤดูฝน ฤดูแลงและเมื่อมีการพัฒนาที่ดิน หรือมีการแกไขขอจํากัดบางอยางแลว อาจสรุปชั้นความ
เหมาะสมของดินดังตารางที่ 32.6 
ตารางที่ 32.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 32 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S2o S2o   
  ขาวไร S1 S1 S1   
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ตารางที่ 32.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 32 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S1 S1   
  งา S1 S1 S1   
  ถั่วเขียว S1 S1 S1   
  ถั่วเหลือง S1 S1 S1   
  ถั่วลิสง S2r S2r S2r   
  ปอแกว S1 S1 S1   
  ฝาย S1 S2m S1   
  มันฝรั่ง S3tr S3tr S3tr   
  มันสําปะหลัง S2r S2r S2r   
  ยาสูบ S1 S2m S1   
  ออย S1 S1 S1   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S2mr S2mr S2r   
  กระเทียม S2tr S2tr S3tr   
  ขิง S2r S2mr S2r   
  พริก S1 S1 S1   
  พริกไทย S2t S2t S2t   
  มะเขือเทศ S1 S1 S1   
  หอมแดง S3tr S3tr S3tr   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S1 S2t S2t   
  กาแฟ (robusta) S1 S1 S1   
  ชา S3t S3t S3t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S1 S1 S1   
  มะมวง S1 S1 S1   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S1 S1 S1   
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ตารางที่ 32.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 32 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล         
  ล้ินจี่ S2t S2t S2t   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุด และอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ขาดแคลนน้ําเพื่อการปลูกพืชในฤดูแลง 
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        5.2 ขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ 

        5.3 อาจมีน้ําทวมฉับพลันในบริเวณที่อยูริมน้ํา ในฤดูน้ําหลาก     
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

การจัดการกลุมชุดดินที่ 32 ใหเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้น จะตองพิจารณาขอจํากัดตางๆ ที่ได
กลาวมาแลว และเลือกวิธีการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของดิน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

        6.1 เลือกพืชใหเหมาะสม  โดยพิจารณาเลือกชนิดของพืช ใหเหมาะกับสภาพพื้นที่และศักยภาพ
ของดิน สําหรับกลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมในการทําสวนไมผล กาแฟ พืชผักและยางพารา นอกจากนี้
ยังสามารถปลูกพืชอายุส้ัน เชน ถั่วเขียว ขาวโพด และพืชผักตางๆ ไดดวย อยางไรก็ตามควรนําพืชบํารุงดิน
มาปลูกสลับกับพืชหลัก เพื่อชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 

        6.2 แกปญหาการขาดแคลนน้ํา  ควรจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอตลอดฤดูการเพาะปลูก 

        6.3 ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  การปรับปรุงใหดินมีความรวนซุย เหมาะแกการปลูกพืช
ไรและพืชผัก โดยการใสปุยอินทรีย เชน 1) ใสปุยคอกหรือ ปุยหมักอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร 2) ใสวัสดุปรับปรุง
ดิน ไดแก เปลือกถั่วลิสง แลวพรวนลงไปในดิน หรือ 3) ทําปุยพืชสดโดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง
หรือโสนอัฟริกัน แลวไถกลบเมื่อออกดอก จะชวยทําใหดินรวนซุย 

        6.4 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้  

6.4.1 ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณไหแกดิน และเพิ่มผลผลิตของพืชหลักดวย 

6.4.2 ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดิน เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและความอุดม
สมบูรณของดิน ปุยพืชที่แนะนําใหปลูกเปนพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง โสนอัฟริกัน และถั่วตางๆ โดยปลูก
กอนการปลูกพืชหลัก 2-3 เดือน แลวไถกลบเมื่อพืชปุยสดออกดอก วิธีการนี้นอกจากจะชวยเพิ่มผลผลติของ
พืชหลักแลว ยังทําใหความอุดมสมบูรณของดินสูงขึ้นดวย 

6.4.3 ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตามความเหมาะสม สําหรับสูตร อัตราและวิธีการใชปุยเคมี
ข้ึนอยูกับชนิดของพืชที่ปลูก ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมในการทําสวนผลไม กาแฟและยางพารา อาจปลูกพืชไรอายุส้ัน
และพืชผัก ในชวงฤดูแลงหากอยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ แตเพื่อใหการใชที่ดินมีผลดีที่สุด เกษตรกรควรใช
ระบบเกษตร แบบไรนาสวนผสม โดยแบงการใชที่ดินออกเปนสวนๆ ดังนี้ คือ 1) พื้นที่ปลูกพืชไรอายุส้ัน ไม
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ดอกหรือพืชผักตางๆ 2) พื้นที่ปลูกไมผลหรือไมยืนตน 3) พื้นที่เพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา 4) พื้นที่เลี้ยงสัตว 
และ 5) พื้นที่เพื่อสรางอยูอาศัย  

สําหรับพื้นที่ซึ่งจะพัฒนาเปนแหลงน้ํา ควรอยูระหวางพื้นที่ปลูกพืชไร ไมผลและพืชผักตางๆ มี
สภาพไมลุมและดอนจนเกินไป ขนาดแหลงน้ําประจําไรนาควรเปนสระน้ําที่มีความจุประมาณ 1,250 ม.3 
สวนจํานวนสระน้ําขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการสําหรับกิจกรรมตางๆ แหลงน้ําเหลานี้เหมาะสําหรับการ
เลี้ยงปลาที่เลี้ยงงาย โตเร็ว และเปนที่ตองการของตลาด สําหรับบริเวณคันดินรอบบอหรือสระน้ํา ควรปลูก
ไมผล เชน มะมวง ขนุน กลวย ฯลฯ และไมดอกและไมประดับตางๆ เพื่อเพิ่มพูนรายไดและกระจายความ
เสี่ยง นอกจากนี้บริเวณคันดินรอบบอควรปลูกหญาแฝกทั้งดานในและดานนอก เพื่อปองกันการกัดเซาะคัน
ดินดวย 

สวนพื้นที่เลี้ยงสัตว ควรอยูใกลแหลงน้ําซึ่งมีการเลี้ยงปลา โดยสรางโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงไก หมู
และเปดใกลขอบบอ ใหสัตวเลี้ยงถายมูลลงไปในบอน้ําเปนอาหารของปลา สําหรับมูลสัตวที่เหลือก็รวบรวม
มาใชเปนปุยพืชไรและพืชสวน 

สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่กลาวแลว ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร 
และสภาพเศรษฐกิจ ไดแก ความตองการผลผลิตแตละชนิด ของตลาดทั้งในและนอกทองถิ่น อยางไรก็ตาม
ควรยึดแนวทางของทฤษฎีใหม ในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ที่มีแนวพระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นตของพื้นที่ที่ถือครอง เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 
        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง   
ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอกและปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลงแลวคลุกเคลาใหเขากับ

ดินกอนปลูก 7-14 วัน รวมกับการใสปุยสูตร อัตรา และวิธีการใสข้ึนอยูกับชนิดของพืชและผลการวิเคราะห
ดินในตารางที่ 32.5 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 
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8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.3.2 ทุเรียน  พื้นที่ไมเคยปลูกไมยืนตนมากอน ถาเปนที่ดอนสูง ผิวคอนขางเรียบมักไมมีปญหา
น้ําทวมขัง แตถาที่ดอนผิวไมเรียบควรไถปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย และขุดรองระบายน้ําภายในสวน หาก
เปนพื้นที่เคยปลูกไมยืนตนมากอนและเปนดินรวน ความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําไดดี ตอไมผุสลายงาย 
สามารถวางผังปลูกทุเรียนไดโดยไมตองไถพรวน แตถามีตอไมเดิมที่สลายตัวยาก ตองไถพรวน จากนั้นจึง
วางผังปลูกทุเรียน 

8.3.3 ยางพารา  ไถดินลึก 30-40 ซม. ทิ้งไว 5-7 วัน แลวไถพรวนอีกอยางนอย 2 คร้ัง พรอมทั้งเก็บ
ตอไม และเศษวัชพืชออกใหหมด วางแนวปลูกตามแนวตะวันออก–ตะวันตก (สําหรับพื้นที่ลาดเอียง
มากกวา 15 องศา ควรวางแนวปลูกตามขั้นบันได) ยางพาราในแหลงปลูกยางเดิมควรใชระยะปลูก 2.5x8.0 
หรือ3.0x7.0 เมตร สวนในแหลงปลูกยางใหมควรมีระยะปลูก 2.5x7.0 หรือ3.0x6.0 เมตร หลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 170 กรัม/หลุม ในแหลงปลูกยางใหมควรใชปุย
อินทรีย 5 กก./ตน รองกนหลุมรวมกับปุยหินฟอสเฟตดวย 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 32.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ถั่วเขียว  ใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-2 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูก
พรอมพรวนกลบ หากพื้นที่นั้นไมเคยปลูกถั่วเขียวมากอนหรือเคยปลูกแตนานแลว ตองคลุกเมล็ดเขากับเชื้อ
ไรโซเบียมถั่วเขียวพรอมปลูกดวย 
 ก) ชุดดินรือเสาะ และชุดดินลําแกน ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร 
 ข) ชุดดินตาขุน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร  

 9.1.2 ขาวโพด  ปุยแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่
สอง ใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห 
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 ก) ชุดดินรือเสาะ และชุดดินลําแกน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 
อัตรา 20 กก./ไร 
 ข) ชุดดินตาขุน ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  

 9.1.3 สับปะรด  ปุยแบงใส 2 คร้ังเทา  ๆกันที่อายุ 3 และ 6 เดือนหลังปลูก โดยใสขางแถวแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินรือเสาะ และชุดดินลําแกน ใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 200 กก./ไร 
 ข) ชุดดินตาขุน ใชปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 130 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร  
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 20-10-10 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 25 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยดวยปุยอินทรียที่
ยอยสลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่ม
ออกดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 18-12-6 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 2 กก./ตน ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.3.2 ทุเรียน  ทุเรียนอายุ 1 ป ใหปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 5 กก./ตน ทุเรียนปตอๆ มาซึ่งอยู
ในชวงยังไมใหผลผลิต โดยชวงตนฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กก./ตน และชวงปลายฤดูฝนใหปุย
หมัก หรือปุยคอก 5-50 กก./ตน รวมดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ทุเรียนใหผลผลิตแลว แบงการ
ใหปุยเปน 2 ระยะ คือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และตัดแตงกิ่งแลวควรใหปุยหมัก หรือปุยคอก รวม
ดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 15-50 และ3 กก./ตนตามลําดับ และ 2) ระยะกอนออกดอกใหปุยสูตร  
12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน โดยใหปุยหลังจากที่ฝนทิ้งชวง 

9.3.3 ยางพารา  ยางพารากอนเปดกรีดแบงการใหปุยออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ปุยรองกนหลุม ใช
ปุยหินฟอสเฟต(0-3-0)อัตรา 170 กรัม/หลุม รวมกับการใชปุยอินทรียในอัตรา 5 กก./ตน/ป ในชวงปแรก 
และในชวงปที่ 2 ถึง 6 ใหใชปุยอินทรียในอัตรา 2 กก./ตน/ป 2) ปุยบํารุง แนะนําใหใชปุยสูตร 20-8-20 ใน
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อัตราแตกตางกันตามอายุ คือ ใชในอัตรา 300 กรัม/ตน/ป ในปที่ 1 และใชในอัตรา 450, 460, 480, 520 
และ 540 กรัม/ตน/ป ในปที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 
10. สรุป  

กลุมชุดดินที่ 32 ประกอบดวยชุดดินลําแกน ชุดดินรือเสาะ ชุดดินตาขุน พบบริเวณสันดินริมน้ํา 
หรือสันดินริมน้ําเกา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 0-4 เปอรเซ็นต เปน
ดินลึกมาก มีลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลาง คือ ดินรวนหรือรวนเหนียวปนทรายแปงถึงดินเหนียวปน
ทรายแปง สีน้ําตาล น้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาลปนเหลือง อาจมีจุดประสีเหลืองหรือพบเกล็ดไมกาตลอดทุก
ชั้นดิน การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก คาพีเอชของดินบน 4.5-5.0 สวนดินลางเปนกรดปานกลางถึงกรด
รุนแรงมาก คาพีเอช 4.5-6.0 ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง ใชประโยชนในการทําสวน
ผลไม กาแฟ พืชผักและยางพารา ปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินกลุมชุดดินนี้ในการปลูกพืช 
ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา และอาจขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูกในบางชวงเวลา 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 33 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 33 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 33 แสดงไวในตารางที่ 33.1     
ตารางที่ 33.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 33 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 นครปฐม 1,000-1,200 1,660-1,700 25-32 28 57-89 75 
 อางทอง 1,000-1,100 1,690-1,700 25-32 28 56-89 74 
 สิงหบุรี    900-1,000 1,695-1,700 24-33 28 55-89 73 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
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ตารางที่ 33.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆที่พบกลุมชุดดินที่ 33 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
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ตารางที่ 33.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 33 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี   900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมคอนขางใหม(semi-recentalluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําคอนขางใหม(semi-recent terrace) สันริมน้ําเกา(old river levee) 
และเนินตะกอนรูปพัด(alluvial fan) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย คาความ
ลาดเท อยูระหวาง 1-3 เปอรเซ็นต 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักตางๆ บางสวนยังเปนปา 

เบญจพรรณ สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 33 แสดงไวในตารางที่ 
33.2 
ตารางที่ 33.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 33 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  นครปฐม 1,172,400 0  5 0 
  อางทอง 210,000 0  1 0 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
  สิงหบุรี 897,000 0  2 0 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
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ตารางที่ 33.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 33 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
  อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.09  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.03  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.10  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.36  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 19.98  26 5 
  นาน 124,250 16.08  23 3 
  แพร 254,900 115.35  7 3 
  พะเยา 112,500 77.26  9 4 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
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ตารางที่ 33.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 33 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 9 ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 17,584,214 28,977.8  630 169 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอย 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวใน
ตารางที่ 33.3  
ตารางที่ 33.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 33 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 39,251.04  

  นครนายก 9,855.27  

  พระนครศรีอยุธยา 8,352.77  

  ลพบุรี 3,697.83  

  สระบุรี 1,399.93  

  นครปฐม 252,521.14  

  อางทอง 11,765.83  

  สิงหบุรี 21,892.73  

  สุพรรณบุรี 286,725.85  

ตะวันออก 2 ตราด 331.52  

  ปราจีนบุรี 13,813.74  
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ตารางที่ 33.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 33 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สระแกว 3,126.21  

  ชัยภูมิ 85,921.50  

  นครราชสีมา 27,376.57  

  บุรีรัมย 162.69  

  สุรินทร 10,960.66  

 4 นครพนม 46,534.17  

  มุกดาหาร 11,677.23  

  ยโสธร 2,676.58  

  รอยเอ็ด 0.42  

  อํานาจเจริญ 3,220.88  

  อุบลราชธานี 30,253.04  

 5 ขอนแกน 9,425.01  

  มหาสารคาม 19,759.72  

  สกลนคร 6,209.93  

  หนองคาย 33,814.62  

  หนองบัวลําภู 3,831.75  

  เชียงใหม 1,476.31  

เหนือ 6 แมฮองสอน 790.03  

  ลําปาง 126,006.35  

  ลําพูน 4,653.78  

 7 เชียงราย 248,878.56  

  นาน 42,435.08  

  พะเยา 51,409.91  

  แพร 107,497.97  

 8 พิจิตร 336,339.84  
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ตารางที่ 33.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 33 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 8 พิษณุโลก 241,911.94  

  เพชรบูรณ 93,845.98  

  เลย 8,958.55  

  อุตรดิตถ 173,398.39  

  กําแพงเพชร 490,849.39  

 9 ตาก 49,561.65  

  นครสวรรค 160,380.57  

  สุโขทัย 465,720.62  

  อุทัยธานี 38,128.72  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 46,546.31  

  เพชรบุรี 141,000.84  

  ราชบุรี 85,293.92  

  กาญจนบุรี 541,774.54  

รวมทั้งส้ิน 4,401,417.85  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 33 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 33.4  
ตารางที่ 33.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ดงยางเอน  
(Dong Yang En series: 
Don)   

fine-silty, mixed 
Ultic Paleustalfs 
 

fine-silty, mixed, active, isohyperthermic  
Oxyaquic (ultic) Haplustalfs 

กําแพงเพชร 
(Kamphaeng Phet series: 
Kp)  

fine-silty, mixed 
Ultic Haplustalfs 

fine-silty, mixed, active, isohyperthermic  
Oxyaquic (ultic) Haplustalfs 
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ตารางที่ 33.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
กําแพงแสน 
(Kamphaeng Saen series: 
Ks) 

fine-silty, mixed 
Typic Haplustalfs 

fine-silty, mixed, subctive, 
isohyperthermic  
Typic Haplustalfs 

ลําสนธิ 
(Lam sonthi series: Ls)   

fine, mixed 
Ultic Haplustalfs 

fine, mixed, active,  
isohyperthermic  
Oxyaquic (ultic) Haplustalfs 

น้ําดุก 
(Nam Duk seris: Nd)  

fine-silty, mixed 
Ultic Paleustalfs 

fine-silty, mixed, active, 
isohyperthermic  
Oxyaquic Paleustalts 

ธาตุพนม 
(That Phanom series: Tp)  

fine-silty, mixed 
Ultic Haplustalfs 

fine-silty, mixed, semiactive, 
isohyperthermic 
Ultic Haplustalfs 

ตะพานหิน 
(Taphan Hin series: Tph)   

fine-silty, mixed 
Ultic Haplustalfs 

fine-silty, mixed, active, 
isohyperthermic  
Ultic Haplustalfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 33 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 33 เปนดินลึกมาก ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง บางแหงพบจุดประสีเทาและน้ําตาลเขม ในดินชั้นลางลึกๆ อาจพบเกล็ดไมกา
(mica flakes) หรือกอนปูนเล็กๆ ในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ในดิน
ชั้นบน สวนดินชั้นลางปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 7.5-8.0) ความอุดมสมบูรณอยูใน
ระดับปานกลางถึงสูง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 33 
 3.2.1 ชุดดินดงยางเอน (Dong Yang En series: Don) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (ultic) Haplustalfs เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนลําน้ําบนเนินตะกอนรูปพัด ที่เกิดจากหินดินดานและหินทรายแปง สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี มี
ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม หรือสีเขมของ
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด(pH 5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีพื้น
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เปนสีน้ําตาลเขม หรือน้ําตาลปนแดง มีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง(pH 6.0) ในดินชั้นลางบางครั้งจะพบ
จุดประเกิดขึ้นเล็กนอย 

  
3.2.2 ชุดดินกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp) 

 จัดอยูใน fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนลําน้ําบนสันดินริมแมน้ําเกา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาด มีความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึม
ผานดีปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินคอนขางชา  

 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
(pH 7.0) ดินบนตอนลางลึก 15-30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง(pH 6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสเีขม
ของน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง(pH 6.0) 
 3.2.3 ชุดดินกําแพงแสน (Kamphaeng Saen series: Ks) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, subctive, isohyperthermic Typic Haplustalfs เกิดจากการทับถม
ของตะกอนลําน้ําคอนขางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 2-3 เปอรเซ็นต 
ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานดีปานกลาง มีการไหลบาของน้ํา
บนผิวดินคอนขางชา  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือน้ําตาลเขม 
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาของดินเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 
7.0-8.0)  
 3.2.4 ชุดดินลําสนธิ (Lam Sonthi series: Ls) 
 จัดอยูใน fine, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs เกิดจากตะกอน
ลําน้ําเกาทับถมอยูบนเนินตะกอนรูปพัด สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มี
ความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลหรือสีเขม
ของน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดินบน
ตอนลางมีลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเหลืองบาง
เล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) สวนดินตอนลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว 
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หรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาล สีเขมของน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดง หรือแดง
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) 
 3.2.5 ชุดดินน้ําดุก (Nam Duk series: Nd) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic Paleustalts พบบริเวณลําน้ํา
ระดับสูง(hight terrace) สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก
มาก มีการระบายน้ําดีปานกลาง ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
ปานกลาง 
 ดินบนลึกไมเกิน 18 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขมหรือ
น้ําตาลเขมปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.5) สวนดินชั้นลางเปนดินรวน
เหนียวตอนบนและดินเหนียวตอนลาง สีน้ําตาลปนแดงหรือแดงปนเหลืองถึงแดงและจะเปลี่ยนเปนสี
น้ําตาลหรือน้ําตาลแกในดินชั้นลางลึก พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0)    
 3.2.6 ชุดดินธาตุพนม (That Phanom series: Tp) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs เกิดจากการทับถม
ของตะกอนบนสันดินริมน้ําเกา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาดชัน
เล็กนอย มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลาง ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง และมีความสามารถในการอุมน้ําปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ํา
ใตดินลึกประมาณ 1.30 เมตร 
 ดินบนลึกไมเกิน 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมปน
เทา สีน้ําตาลเขม หรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดินลางเนื้อดินเปนดิน
รวนปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนแดง และ/หรือสีแดงปนเหลือง มีจุดประสีเทา
ออน หรือสีเทาปนชมพู และสีน้ําตาลออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5)  
 3.2.7 ชุดดินตะพานหิน (Taphen Hin series: Tph) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Ultic Haplustalfs เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ํากลางเกากลางใหม หรือบนสันดินริมน้ําเกา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ หรือคอนขาง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก ดินมีการระบายน้ําดี มีความสามารถให
น้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินอุมน้ําไดปานกลาง โครงสรางของดินดี 
 ดินบนหนา 15-25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล สีน้ําตาลเขม หรือสี
น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายแปง หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนแดง หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
กรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) 
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        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avail.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่ง
ไดจากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับ
ความลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 
1973 (Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของ
การประเมินสรุปไดดังตารางที่ 33.5  
ตารางที่ 33.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

กําแพงเพชร 
กําแพงแสน 
ดงยางเอน 
ตะพานหิน 
ธาตุพนม 
น้ําดุก 
ลําสนธิ 

- 
7.35 

- 
- 

7.47 
- 

6.71 

10.23 
13.13 
15.30 
13.43 
26.74 
12.97 
14.71 

78.60 
87.74 
49.00 
71.70 
62.00 
58.00 
43.06 

2.00 
1.62 
1.72 
2.03 
2.03 
1.59 
1.34 

8.10 
110.44 
14.30 
27.30 
13.89 
3.83 
2.89 

36.67 
236.10 
106.00 
68.00 
87.35 
88.00 
111.70 

ต่ํา 
ปานกลาง 

สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 7.35 13.43 62.00 1.72 13.89 88.00 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดนิที ่33 พบวาสวนใหญมี
ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง ยกเวนชุดดินกาํแพงเพชรมีความอุดมสมบรูณอยูในระดับ
ตํ่า และชุดดินดงยางเอนมีความอุดมสมบรูณอยูในระดับสูง 

4. การประเมินความเหมาะสม 
กลุมชุดดินที่ 33 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด เชน พืชไร พืชผัก ไมผล และขาว 

ซึ่งในสภาพปจจุบันเกษตรกรก็ไดใชประโยชนในลักษณะดังกลาวอยูแลว อยางไรก็ตามเกษตรกรอาจ
พิจารณาขอจํากัดตางๆ ในแตละพื้นที่ แลวเลือกใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพอยางแทจริง จึง
จัดชั้นความเหมาะสมของดินเปน 3 แบบ คือ สําหรับการปลูกพืชในฤดูฝน ฤดูแลง และในเขตที่มีการ
ชลประทาน หรือมีการปรับปรุงแกไขขอจํากัดตางๆ แลว ดังตารางที่ 33.6 
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ตารางที่ 33.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 33 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S3mo S2o   
  ขาวไร S2r S2mr S2r   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S2r S2mr S2r   
  ถั่วเขียว S2r S3mr S2r   
  ถั่วเหลือง S2r S2r S2r   
  ถั่วลิสง S3r S3r S3r   
  ปอแกว S2r S2r S2r   
  ฝาย S2r S3mr S2r   
  มันฝรั่ง S3tr S3tmr S3tr   
  มันสําปะหลัง S3r S3r S3r   
  ยาสูบ S2r S3mr S2r   
  ออย S2r S2r S2r   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S3r   
  กระเทียม S3tr S3tmr S3tr   
  ขิง S3mr S3mr S3r   
  พริก S2r S2mr S2r   
  พริกไทย S2tr S2tr S2tr   
  มะเขือเทศ S2r S3mr S2r   
  หอมแดง S3tr S3tr S3tr   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2r S2r S2r   
  กาแฟ (robusta) S2r S2r S2r   
  ชา S2trz S2trz S2trz   
  ทุเรียน S2r S2r S2r   
  ปาลมน้ํามัน S2r S2r S2r   
  มะขาม S2r S2r S2r   
  มะพราว S2r S2r S2r   
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ตารางที่ 33.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 33 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะมวง S2r S2r S2r   
  ยาง S2r S2r S2r   
  ลําไย S2r S2r S2r   
  ล้ินจี่ S2r S2r S2r   
  สม S2r S2r S2r   
  สับปะรด S2r S2r S2r   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2r S2r S2r   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

กลุมชุดดินที่ 33 ไมคอยมีปญหาหรือขอจํากัดในการปลูกพืชมากนัก แตถาใชพื้นที่เพื่อการ
เพาะปลูกติดตอกันนานๆ โดยขาดการบํารุงที่ถูกตอง จะทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง เปนเหตุให
พืชขาดธาตุอาหารบางธาต ุอยางไรก็ตามในบางพื้นที่อาจมีขอจํากัด คือ ขาดแคลนน้ําสําหรับการเพาะปลูก
ในฤดูแลง  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 พัฒนาแหลงน้ํา  เนื่องจากในบางพื้นที่ไมมีระบบชลประทาน จําเปนตองพัฒนาแหลงน้ําโดยการขุด
สระน้ําประจําไรนา หรือขุดลอกแหลงน้ําเกาที่ต้ืนเขิน เพื่อใชสําหรับการปลูกพืชในระยะฝนทิ้งชวงและฤดู
แลง 

        6.2 เพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดินและลดการสูญเสียความชื้นจากผิวดิน  โดยปฏบัิติ
ดังนี้ คือ 1) ใสปุยคอกหรือปุยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน อันจะมีผลใหความชื้นที่เปนประโยชนก็สูงขึ้น
ดวย และ 2) ลดการระเหยของน้ําจากผิวดินโดยใชวัสดุคลุมดินระหวางแถวพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดู
แลง 

        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

6.3.1 ปลูกพืชบํารุงดิน เชน 1) ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสลับกับการปลูกพืชหลัก 2) ปลูก
พืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน หรือ 3) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลัก  

6.3.2 ใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตราระหวาง 1.0-1.5 ตัน/ไร เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพของดิน เชน ความรวนซุยมากขึ้น การถายเทอากาศและความสามารถในการอุมน้ําดีข้ึนดวย 

6.3.3 ใสปุยเคมี ในกรณีที่ใชปุยอินทรียแลว ยังพบวาดินขาดแคลนบางธาตุ จึงจําเปนตองเสรมิดวย
ปุยเคมี สําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชปุยเคมีที่เหมาะสมกับแตละพืช ซึ่งไดกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

แมวากลุมชุดดินที่ 33 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืชไร พืชผักไมผล และใช
ทํานาไดในบางสวน แตการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้จะไดรับผลตอบแทนสูงและลดความเสี่ยงในการลงทุน 
ควรใชที่ดิน “แบบไรนาสวนผสม” โดยแบงพื้นที่การใชประโยชนออกเปนสวนๆ ดังนี้ 

        7.1 พื้นที่ทํานา ควรเปนบริเวณต่ําสุดเพราะเมื่อทําคันนาจะเก็บกักน้ําไดดีและใชปลูกขาวไดในฤดูฝน 
พื้นที่สวนนี้ยังสามารถปรับปรุงเพื่อใชปลูกพืชไรและพืชผักตางๆ ไดดวย หากมีแหลงน้ําธรรมชาติในบริเวณ
ใกลเคียง หรือมีแหลงน้ําที่เกษตรกรพัฒนาขึ้นมา 
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        7.2 พื้นที่ปลูกพืชไร ไมผลหรือพืชผัก ควรเปนพื้นที่ซึ่งอยูสูงกวานาขาว เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหน้ําทวม
ขัง ในฤดูฝน หากพื้นที่สวนนี้อยูติดกับแหลงน้ําธรรมชาติ อาจใชปลูกพืชไรและพืชผักในฤดูแลงไดดวย  

        7.3 พื้นที่เพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา ควรเปนพื้นที่ต่ําสุดเพื่อใหเก็บกักน้ําไดดี เนื่องจากระดับน้ําใต
ดินในฤดูฝนจะอยูคอนขางตื้น โดยทั่วไปมีความลึกไมเกิน 1.5 เมตร ทั้งนี้ยกเวนชุดดินน้ําคลุกและชุดดิน
กําแพงเพชร สวนในฤดูแลงระดับน้ําใตดินอยูลึกไมเกิน 3 เมตร สําหรับขนาดของแหลงน้ําที่จะพัฒนานั้น
ควรมีความจุประมาณ1,200-1,500 ม.3 ใหมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณความตองการน้ําสําหรับกิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหพื้นที่แหลงน้ําเกิดประโยชนสูงสุด จึงควรเลี้ยงปลาและใชบริเวณคันดินขอบบอสําหรับปลูกไม
ผล เชน มะมวง ขนุน ฝร่ังและกลวย ตลอดจนไมดอก ไมประดับตางๆ ดวย 

สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตาง ที่กลาวมานี้  ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร
และความตองการผลผลิตของตลาดทั้งในและนอกทองถิ่น 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาการระบายน้ําของดินเลว   
ในกรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวควรดําเนินการดังนี้ คือ ทํารองระบายน้ํา

รอบกระทงนาและทํารองระบายในกระทงนาในกรณีที่กระทงนาใหญ ซึ่งหางกันประมาณ 15-20 เมตรและ
รองมีความกวาง 40-50 ซม. ลึกประมาณ 20-30 ซม. ซึ่งรองที่กลาวนี้จะชวยระบายน้ําผิวดินและสะดวกใน
การใหน้ําและเขาไปดูแลพืชที่ปลูก 
 8.1.2 ดินคอนขางไมรวนซุย 

ใสปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยหมัก หรือปุยคอกในอัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลงแลวพรวนกลบ
กอนการปลูกพืช หรือการใสปุยพืชสดพรวนคลุกเขากับดินกอนปลูกพืชนานพอสมควร  ชนิดของพืชที่เหมาะ
ตอการใชทําปุยพืชสด คือ พืชตระกูลถั่วที่ปลูกในพื้นที่นั้นแลวพรวนกลบเมื่อออกดอกแลวประมาณ 50 
เปอรเซ็นต เศษเหลือออยในแปลงหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งมีปริมาณมากสามารถไถพรวนลงไปในดินเพื่อ
ปรับปรุงความรวนซุยไดเปนอยางดี หรือใช กากตะกอนหมอกรอง (filter cake) จากโรงงานน้ําตาลซึ่งเปน
วัสดุเหลือทิ้งที่เหมาะนํามาใชไดเชนกัน เพราะแตละฤดูการหีบออย กากตะกอนดังกลาวจะมีอยูเปนจํานวน
มากคางในโรงงานหีบออย 
 8.1.3 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง 

ใชปุยเคมีซึ่งสูตรและอัตราที่ใชจะพิจารณาตามผลวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 33.5 เปน
สําคัญ และตองสอดคลองกับชนิดพืชที่ปลูกดวย 
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        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 
8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน

ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดบั 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน พรวน
ยอยดินอีก 1-2 คร้ังและปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางตนและแถว
ประมาณ 8x8 หรือ10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ใหมใหขุดตอไมออก ถามีดินดานใหทําลายชั้นดินดาน ไถพรวนลึก 30-40 
ซม. ปรับพื้นที่ใหเรียบ ข้ึนแปลงเปนรูปลอนลูกฟูกขวางทางแสงอาทิตยกวาง 3 เมตร สูง 40 ซม. ความยาว
ไมจํากัด และมีพื้นที่วางระหวางแปลง 3 เมตร ไวเปนทางเขาทํางานของเครื่องจักร ใชระยะปลูกระหวางตน
และแถวประมาณ 4 และ3 เมตร ตามลําดับ หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 ซม. ผสมปุยคอกหรือปุยหมัก
กับดินที่ขุดขึ้นมาอัตรา 10 กก./ตน พรอมปุยหินฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม 
และกลบกลับลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุแลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปน
รูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 10 ซม. 
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9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 
ดินในกลุมชุดดินที่ 33 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนปานกลาง 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดปานกลาง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
อยางเพียงพอ จึงควรใชปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทาง คือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุย
และอัตราของแมปุยนั้น จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับ
ขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่
ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใส คือ 12 กก.N/ไร 3 กก.P2O5/ไร และ 3 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 15 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 
กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใส คือ 6 กก.N/ไร 3 กก.P2O5/ไร และ 3 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 15 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 
กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 6 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 33.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง  การใสปุยจะทําเพียงครั้งเดียว โดยการโรยขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห สําหรับพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอน หรือเคยปลูกแตนาน
มาแลว จะตองคลุกเมล็ดถั่วดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมพรอมปลูกดวย 

ก) ชุดดินกําแพงเพชร ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
ข) ชุดดินน้ําดุก ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร  
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ค) ชุดดินลําสนธิ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
ง) ชุดดินธาตุพนม ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร 
จ) ชุดดินดงยางเอน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก/ไร 
ฉ) ชุดดินตะพานหิน ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร 
ช) ชุดดินกําแพงแสน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร 

  9.2.2 ขาวโพดและขางฟาง  การใสปุยขาวโพดและขาวฟาง จะแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของ
ปุยทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่อ
ขาวโพดและ/หรือขาวฟางมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห   

ก) ชุดดินกําแพงแสน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
ข) ชุดดินน้ําดุก ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
ค) ชุดดินลําสนธิ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
ง) ชุดดินธาตุพนม ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
จ) ชุดดินดงยางเอน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร 
ฉ) ชุดดินตะพานหิน ใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  
ช) ชุดดินกําแพงแสน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร โดยครั้งแรก ใสหลังปลูกแลวประมาณ 7-

10 วัน ในจํานวน 20 กก./ไร สวนที่เหลอือีก 30 กก. ใสเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาหหลังปลูก การใสปุยทั้ง
สองครั้งจะโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

9.2.3 ออย  การใสปุยออย ใชสูตร 16-20-0 ทั้งหมดรองกนรองปลูกพรอมวางทอนพันธุ สําหรบัคร้ัง
ที่สองจะใชปุยสูตร 21-0-0 รวมกับปุยสูตร 0-0-60 ทั้งหมดโดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุ
ออยประมาณ 90-120 วัน ในออยตอ  การใสปุยครั้งแรกจะใสปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดขางแถวตอออยที่
แตงเรียบรอยแลวประมาณ 1-3 สัปดาห แลวพรวนกลบปุย สวนครั้งที่สองจะใสเฉพาะปุยไนโตรเจนและ/
หรือโพแทสเซียม ตามความจําเปนโดยโรยสองขางแถวออยแลวพรวนกลบ หลังการใสปุยครั้งแรกแลว
ประมาณ 60 -90 วัน  

ก) ชุดดินกําแพงเพชร ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร 
และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร  

ข) ชุดดินน้ําดุก ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร และ
ปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร  

ค) ชุดดินลําสนธิ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร  
ง) ชุดดินธาตุพนม ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร 

และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร  
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จ) ชุดดินดงยางเอน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร 
หรือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร  

ฉ) ชุดดินตะพานหิน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 80 กก./ไร 
หรือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร   

ช) ชุดดินกําแพงแสน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กก./ไร โดยแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกเมื่ออายุออย
ประมาณ 30-45 วัน ใสเพียง 30 กก./ไร และครั้งที่สองจะใสสวนที่เหลือทั้งหมดเมื่อออยมีอายุประมาณ 90-120 วัน 
ทั้ง 2 คร้ังจะใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ ในสวนของออยตอก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน โดยครั้งแรกจะใส
หลังแตงตอแลว 1-3 สัปดาห สวนครั้งที่สองจะกระทําหลังการใสปุยครั้งแรกแลวนานประมาณ 60-90 วัน 

 9.2.4 ละหุง  การใสปุยละหุงจะแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของปุยทั้งหมด รองกนหลุมพรอม
ปลูก สวนครั้งที่สองจะใสสวนที่เหลือทั้งหมดรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 25-30 วัน  

ก) ชุดดินกําแพงเพชร ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กก./ไร  
ข) ชุดดินน้ําดุก ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไรรวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร 
ค) ชุดดินลําสนธิ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
ง) ชุดดินธาตุพนม ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 55-60 กก./ไร 
จ) ชุดดินดงยางเอน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ฉ) ชุดดินตะพานหิน ใชปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร 
ช) ชุดดินกําแพงแสน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร  

 9.2.5 ฝาย  การใสปุยฝายจะทําเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูก
แลวพรวนดินกลบปุย  

ก) ชุดดินกําแพงเพชร ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40กก./ไร  
ข) ชุดดินน้ําดุก ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 
ค) ชุดดินลําสนธิ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
ง) ชุดดินธาตุพนม ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 30–35 กก./ไร  
จ) ชุดดินดงยางเอน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร 
ฉ) ชุดดินตะพานหิน ใชปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  
ช) ชุดดินกําแพงแสน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร 

        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.3.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 25 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 
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9.3.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราที่
เทากัน คือ10 กก./ไร 

9.3.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20  
กก./ไร โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.4 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 0.80 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.4.2 ลําไย  1)ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร  
46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และ
ปุยสูตร46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร 
ในชวงเดือนพฤศจิกายนโดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ป
ข้ึนไปเปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2 (ประมาณเดือนกันยายน) 
ควรใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคม
เปนชวงที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติด
ผลควรบํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 5) 
กอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) หลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 1.5 และ1 กก./ตนตามลําดับ 

9.4.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+ 46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
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10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 33 ประกอบดวยดินชุดดงยางเอน กําแพงเพชร กําแพงแสน ลําสนธิ น้ําดุก ธาตุพนม

และตะพานหิน ดินเกิดจากการทับถมโดยการพัดพาของน้ําจากแมน้ํา เปนการพัดพามาทับถมคอนขางใหม 
พบบนตะพักลําน้ําคอนขางใหมเปนสวนใหญ ทั้งนี้ยกเวนชุดดินน้ําดุกที่เกิดจากการทับถมของตะกอนเกา 
ซึ่งพบบนตะพักลําน้ําระดับสูง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี 

ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล หรือน้ําตาลปนแดง บางพื้นที่พบจุดประสี
เทาและน้ําตาลปนแดงในดินชั้นลาง นอกจากนี้ยังพบเกล็ดไมกาและปูนกอนเล็กๆ ในดินชั้นลางอีกดวย 
ปฏิกิริยาดินของดินชั้นบนเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง สวนดินชั้นลาง เปนกลางถึงเปนดาง ความ
อุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ ปจจุบันใชประโยชนในการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก 

กลุมชุดดินนี้ไมคอยมีปญหาหรือขอจํากัดในการใชประโยชนมากนัก จะมีก็เฉพาะดานความ 
อุดมสมบูรณของดิน กลาวคือถาใชเพาะปลูกติดตอกันเปนเวลานานทําใหความอุดมสมบูรณลดลง 
เนื่องจากขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ นอกจากนี้ยังอาจขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแลง ดังนั้น
การจัดการดินเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช ควรเนนดานการพัฒนาแหลงน้ํา รักษาความชื้นในดิน การ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยเนนการปลูกพืชบํารุงดิน ใชปุยทั้งปุยอินทรีย (ปุยคอกและปุยหมัก) 
และปุยเคมีเมื่อมีความจําเปน 

ศักยภาพของกลุมชุดดินนี้มีเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิดทั้ง ขาว พืชไร ไมผล และพืชผัก แต
การใชประโยชนจะใหผลดีที่สุดหากจัดระบบการปลูกพืช “แบบไรนาสวนผสม” โดยแบงพื้นที่เปนสัดสวน
อยางเหมาะสม เชน พื้นที่ทํานา ทําไร หรือปลูกไมผล รวมทั้งพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อใหสามารถ
ปลูกพืชไดทั้งฤดูฝนและฤดูแลง 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 34 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 34 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 34 แสดงไวในตารางที่ 34.1     
ตารางที่ 34.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 34 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
ใต กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
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ตารางที่ 34.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 34 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําพาหรือจากการสลายตัวผุพัง ของหินเนื้อ
หยาบ 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลาง ที่ลาดเชิงเขา หรือที่เหลือคางจากการกรอน 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดชัน : ลูกคลื่นลอนลาดถึงภูเขา คาความลาดชันอยูระหวาง 1-35 
เปอรเซ็นต 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : ดีถึงคอนขางดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกยางพารา ไมผล ปาลมน้ํามันและพืชเศรษฐกิจ อ่ืนๆ 
สวนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงหรือเปนภูเขาจะเปนปาและยางพารา สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแต
ละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 34 แสดงไวในตารางที่ 34.2 
ตารางที่ 34.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 34 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
ใต 11 กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  พังงา 13,550 0  4 3 
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ตารางที่ 34.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 34 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ใต 11 ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
  ระนอง 0 0  0 0 
  สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 2,633,276 1,080.1  143 38 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ปานกลางถึงสูง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : พื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 34.3  
ตารางที่ 34.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 34 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ชลบุรี 1,258.40  

  ตราด 95,795.54  

  ระยอง 145,565.46  

  จันทบุรี 63,947.63  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 1,789,260.20  

ใต 11 กระบี่ 581,613.40  

  ชุมพร 265,561.07  

  นครศรีธรรมราช 528,831.30  

  พังงา 66,809.44  

  ภูเก็ต 5,998.60  
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ตารางที่ 34.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 34 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 11 ระนอง 40,676.23  

  สุราษฎรธานี 1,106,820.71  

 12 ตรัง 376,594.60  

  นราธิวาส 227,661.45  

  ปตตานี 66,333.39  

  พัทลุง 66,898.47  

  ยะลา 128,705.85  

  สงขลา 281,767.38  

  สตูล 39,090.77  

รวมทั้งส้ิน 4,249,859.89  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 34 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 34.4  
ตารางที่ 34.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 

ทาแซะ 
(Tha Sae series: Te)     

fine-loamy, mixed 
Typic Paleudults 

fine-loamy, kaolinitic,  
isohyperthermic 
Typic Kandiudults 

คลองทอม  
( Khlong Thom series: 
Km) 

fine-loamy, mixed  
Typic Paleudults 

fine-loamy, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiudults 

ฝงแดง  
(Fang Daeng series: Fd) 

fine-loamy, mixed  
Rhodic Paleudults 

fine-loamy, kaolinitic, 
isohyperthermic  
Rhodic Kandiudults 

ฉลอง 
Chalong series: Chl)  

fine-loamy, mixed  
Typic Paleudults 

fine-loamy, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiudults 
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ตารางที่ 34.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
คลองนกกระทุง 
(Khlong Nok krathung 
series: Knk)    

fine-loamy, mixed  
Typic Paleudults 

fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic  
Typic Kandiudults 

ควนกาหลง  
(Khuan Ka Long series: 
Kkl) 

fine- loamy, mixed  
Typic Paleudults 

fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic  
Typic Kandiudults 

ละหาร 
(La Ham series: Lh)   

fine-loamy, mixed  
Typic Paleudults 

fine-loamy, siliceous, subactive, 
isohyperthermic 
Typic Plinthudults 

นาทาม  
(Na Tham series: Ntm) 

fine-loamy, mixed  
Typic Paleudults 

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic (Aquic) Plinthudults 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 34 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 34 เปนดินลึกมาก เปนพวกดินรวนละเอียด ลักษณะเนื้อดินบนเปน
ดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนทรายหยาบ สีดินเปนพวกสีน้ําตาลถึงสีแดง สวนดินชั้นลางในตอนบนจะเปน
ดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนทรายหยาบและจะเปลี่ยนเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายหยาบในชั้นลางลึก สีดินเปนพวกสีน้ําตาลถึงสีแดง อาจพบชั้นเศษหินของหินควอรตไซตหรือกรวด
ลูกรังในระดับความลึกกวา 80 ซม. และมีจุดประสีเหลือง ดินชั้นบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรด
จัดมาก(pH 5.0-6.0) และดินชั้นลางมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 34 

 3.2.1 ชุดดินทาแซะ (Tha Sae series: Te) 
 จัดอยูใน fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําเกา หรือวัตถุเคลื่อนยาย โดยมีแหลงมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบบนลานตะพักลําน้ํา
ระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิว
ดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมมากของสีน้ําตาลปน
เทาถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
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รวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรง
มาก(pH4.0-5.0) 
 3.2.3 ชุดดินคลองทอม (Khlong Thom series: Km) 
 จัดอยู fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากตะกอนลําน้ําเกา 
หรือวัตถุเคลื่อนยายพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ และหินอื่นๆ ในตระกูลเดียวกัน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ
เปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 3-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานไดดีปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร 
ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมมากของน้ําตาลปนเทา หรือสี
เขมของสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินบนตอนลางมีเนื้อดิน
เปนดินรวนปนทราย ถึงดินรวนเหนียวปนทราย แตอาจจะพบดินเหนียวปนทรายได ในความลึก 80 ซม.ลง
ไป สีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง ถึงสีแดง และจะคอยๆ แดงขึ้นตามความลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.4 ชุดดินฝงแดง (Fang Daeng series: Fd) 
 จัดอยู fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiudults เกิดจากการผุพังสลายตัว
ของวัตถุตกคางพวกหินทรายบนที่ลาดจนถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 3-5 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมของน้ําตาลปนแดง ถึง
สีแดงเขม หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินรวนเหนียว
ปนทราย อาจพบเนื้อดินพวกดินเหนียวปนทราย ที่ความลึกมากกวา 80 ซม. สีพื้นเปนสีแดงเขม หรือสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5)  
 3.2.5 ชุดดินฉลอง (Chalong series: Chl) 
 จัดอยูใน fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการผุพังสลายตัว
ของหินดินดานเชิงเขา หรือวัตถุเคลื่อนยายจากหินแกรนิต บนที่ลาดเชิงเขา หรือหุบเขา หรือพื้นที่ที่อยูใน
อิทธิพลของหินแกรนิต ลักษณะพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 
ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปานกลาง มีการไหล
บาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินจะอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 40 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทาถึงสี
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนรวนเหนียวปน
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ทรายแตอาจพบดินเหนียวปนทรายไดในความลึกตั้งแต 80 ซม.ลงไป สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเหลือง ถึงสี
น้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.6 ชุดดินคลองนกกระทุง (Klong Nok Krathumg series: Knk) 
  จัดอยูใน fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการพัดพามาทับ
ถมกันของวัตถุเคลื่อนยายจากหินแกรนิตในบริเวณที่อยูในอิทธิพลของหินแกรนิต สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ ถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการ
ระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ถึงเร็ว 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล
แก หรือสีเขมของสีน้ําตาลปนเทา จนถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-
5.0) ดินลางตอนบนลึก 20-60 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายคอนขางหยาบถึงหยาบ สีพื้นเปนสีน้ําตาล
ออนถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายคอนขางหยาบถึงหยาบ สีพื้นเปนสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลออนมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5)  
 3.2.7 ชุดดินควนกาหลง (Khuan Ka Long series: Kkl) 
 จัดอยู fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการทับถมกันของ
ตะกอนลําน้ําเกาที่มีแหลงมาจากหินควอรตซ และหินแกรนิตปะปนกันบนลานตะพักน้ําระดับกลาง และ
ระดับสูง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก
มาก มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปานกลาง มีการไหลบา
ของน้ําบนผิวดินปานกลางเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมมากของสีน้ําตาลปน
เทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินลางตอนบน ภายในความลึก 
50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ปนทรายหยาบปานกลางถึงหยาบ สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลือง
ปนน้ําตาล หรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินลางลึกประมาณ 
50-100 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ปนกรวด ขนาดของเม็ดกรวดจะใหญข้ึนตามความลึก 
และพวกกรวดเปนพวกควอรตซ สีดินเปนสีเหลืองปนน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลแก โดยอาจจะมีสี
แดงปนเหลืองปะปนอยูบาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.8 ชุดดินละหาร (Lahan series: Lh) 
 จัดอยูใน fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Plinthudults เกิดจากวัตถุ
เคลื่อนยายพวกหินแกรนิต บนเนินตะกอนรูปพัดติดตอกัน หรือบนที่ลาดเชิงเขาของภูเขาแกรนติ สภาพพืน้ที่
ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้จัดเปนดินลึก
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มาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยู
ลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกประมาณ 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทาเขมมากถึงสีเขมของสี
น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.0) ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนปนทรายหยาบปานกลางถึงหยาบ สีพื้นเปนสีเทา หรือสีออนของสีเทาปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบปานกลาง ถึง
หยาบ และอาจจะพบเนื้อดินพวกดินเหนียว ปนทรายหยาบปานกลางถึงหยาบได ในความลึกมากกวา 80 
ซม. สีพื้นเปนสีเทา สีเทาออน หรือสีออนของสีเทาปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 
4.5-5.5) ในชั้นดินบน และดินลางจะสังเกตเห็นแรไมกาแผนเล็กๆ ปรากฎอยู 
 3.2.9 ชุดดินนาทาม (Na Tham series: Ntm) 
 จัดอยู fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aquic) Plinthudults เกิดจาก
วัตถุตนกําเนิดพวกตะกอนลําน้ําทับถมอยูบริเวณขอบๆ ของตะพักลําน้ํา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูก
คลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-9 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบาย
น้ําดีพอประมาณ ไมถึงดีมาก คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบน
ผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 10 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทาถึงสี
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปนดินรวน 
หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนพวกสีน้ําตาล หรือพวกสีเหลือง โดยมีจุดประสีแดงปะปนอยูดวย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ถัดจากชั้นนี้ลงไป ลึกประมาณ 50-100 ซม. มี
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ปนกรวดมาก หรือดินรวนเหนียวปนกรวดมาก สีพื้นเปนสีผสมของพวกสี
น้ําตาล และสีเหลือง โดยมีจุดประพวกสีแดง หรือสีเทาผสมอยูดวย ดินลางสุดซึ่งอยูลึกประมาณ 100 ซม.
ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนพวกสีเทา มีจุดประพวกสีเหลือง สีน้ําตาล และ
พวกสีแดงปะปนกัน โดยจะมีพลินไทตมากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตรของชั้นหนึ่งชั้นใดภายในความ
ลึก 1.25 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด(pH 5.0-5.5) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
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(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 34.5  
ตารางที่ 34.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg    
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

คลองทอม 
คลองนกกระทุง 
ควนกาหลง 
ฉลอง 
ทาแซะ 
นาทาม 
ฝงแดง 
ละหาร 

- 
- 
- 
- 

4.77 
- 
- 
- 

3.62 
4.04 
3.20 
4.13 
4.27 
8.08 
2.82 
3.42 

19.63 
13.02 
26.94 
7.92 

21.55 
12.49 
18.75 
13.97 

0.86 
1.35 
1.56 
1.42 
0.87 
2.60 
0.59 
0.56 

12.34 
4.50 
2.32 
2.18 
2.89 
1.72 
3.09 
5.64 

219.73 
62.79 
40.77 
10.00 
27.70 
23.32 
26.29 
17.69 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 4.77 3.83 16.36 1.11 2.99 27.00 ต่ํา 

 สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 34 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า 
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

กลุมชุดดินที่ 34 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผล ปาลมน้ํามัน ไมยืนตน พืชไร รวมทั้ง
สามารถพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวไดดวย เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันแตกตางกัน จึงจัดความ
เหมาะสมของที่ดินตามสภาพความลาดชันของพื้นที่ ตามตารางที่ 34.6 
ตารางที่ 34.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 34 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช   ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3owe S3owe  S3owe    
  ขาวไร S2z S2z S2z   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3z S3z S3z   
  ขาวโพด S2z S2z S2z   
  งา S3z S3z S3z   
  ถั่วเขียว S1 S3z S3z   
  ถั่วเหลือง S1 S3z S3z   
  ถั่วลิสง S3rz S3rz S3rz   
  ปอแกว S3z S1 S3z   
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ตารางที่ 34.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 34 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช   ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ฝาย S3z S2m S3z   
  มันฝรั่ง S3trz S3trz S3tr   
  มันสําปะหลัง S3rz S3rz S3rz   
  ยาสูบ S3z S3mz S3z   
  ออย S2z S2z S2z   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrz S3mrze S3rze   
  กระเทียม S3trz S3trz S3trz   
  ขิง S3rz S3mrz S3rz   
  พริก S1 S1 S1   
  พริกไทย S3tz S3tz S3tz   
  มะเขือเทศ S3z S1 S3z   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3tz S3tz S2t   
  กาแฟ (robusta) S3z S3z S3z   
  ชา S3t S3t S3t   
  ทุเรียน S2z S2z S2z   
  ปาลมน้ํามัน S2z S2z S2z   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S2z S2z S2z   
  มะมวง S2z S2z S2z   
  ยาง S2z S2z S2z   
  ลําไย S3z S3z S1   
  ล้ินจี่ S3tz S3tz S3tz   
  สม S2z S2z S2z   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2z S2z S2z   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 
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S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 การชะลางพังทลาย  เกิดมากในบริเวณที่มีความลาดชันสูง (มากกวา 12 เปอรเซ็นต) และ
ความรุนแรงปานกลางในสภาพพื้นที่ซึ่งมีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต อันเปนสาเหตุของการสูญเสียหนา
ดินปริมาณมากในฤดูฝน จึงจําเปนตองมีการอนุรักษดินและน้ําอยางถูกตอง 

        5.2 สมบัติทางกายภาพของดินไมเหมาะสม  เนื่องจากเนื้อดินคอนขางเปนทรายและมีอินทรียวัตถุตํ่า 
จึงมีความสามารถในการอุมน้ําไดนอย แมแตในบริเวณที่มีฝนชุก หากฝนทิ้งชวงเปนเวลานานพืชจะขาดน้ํา
อยางรุนแรง 

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  ผลการประเมินแสดงวาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ประกอบกบั
เนื้อดินคอนขางเปนทรายและมีอินทรียวัตถุตํ่า ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินจึงต่ํา การดูด
ซับธาตุอาหารตางๆ ก็นอยตามไปดวย จําเปนตองบํารุงดินดวยปุยอินทรีย 
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        5.4 ขาดแคลนน้ํา  เปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนาระบบการเกษตรแบบประณีต ซึ่งเปนการผลิตพืช
ที่หลากหลาย ดวยการดูแลใกลชิด แตเปนระบบที่ใหผลผลิตสูง จึงจําเปนตองพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอ
สําหรับการปลูกพืชแบบประณีต 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

การพิจารณาเลือกพืชที่จะนําพืชมาปลูก จะตองพิจารณาถึงขอจํากัดตางๆ ของกลุมดิน และเลือก
ระบบการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของดิน ดังนี้ 

        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  กลุมดินชุดนี้มีการชะลางพังทลายสูง เนื่องจากเนื้อดินคอนขางเปน
ทรายและมีความลาดชันสูง ดังนั้นในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทนอยกวา 12 เปอรเซ็นต ควรอนุรักษดินและน้ํา 
ดวยมาตรการทางพืช ดังนี้ 1) ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อปองกันมิใหเม็ดฝนกระแทกผิวดินโดยตรง และ 2) ปลูก
พืชเปนแถวขวางความลาดเท ปลูกพืชเปนแถบตามแนวระดับ ปลูกหญาแฝกตามแนวระดับหรือปลูกพืช
ตระกูลถั่วสลับกับแถบของพืชหลัก เพื่อขวางทิศทางการไหลบาของกระแสน้ํา 

สวนบริเวณที่มีความลาดชันมากกวา 12 เปอรเซ็นต ก็ใชวิธีการทางพืชเชนเดียวกัน แตตองทํามาก
และทั่วทั้งพื้นที่ เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการชะลางพังทลายสูงมาก สวนวิธีกล เชน การทําคันดิน ข้ันบันได
ดิน รองระบายน้ํา ซึ่งใชไดผลดีกับพื้นที่ซึ่งเปนดินเนื้อละเอียดนั้น ใชไมไดผลในพื้นที่ซึ่งเปนดินเนื้อหยาบ 
และการเปดหนาดินยังเสี่ยงตอการชะลางพังทลายไดมากดวย  

        6.2 การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากกลุมดินชุดนี้มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ตํ่า จึงควรใชทั้งปุยอินทรียและปุยเคมีตามความเหมาะสม สําหรับปุยอินทรียควรใสปุยหมักหรือปุยคอก
อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชตระกูลถั่วเปนปุยพืชสด ปุยอินทรียนั้นนอกจากจะปลดปลอยธาตุหลัก ธาตุ
รองและจุลธาตุใหแกพืชอยางชาๆ แลว ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินดีใหดี
ข้ึนดวย อยางไรก็ตามหากพบวาดินยังขาดแคลนธาตุใดธาตุหนึ่งอยูอีก ก็เสริมดวยการใชปุยเคมีตามความ
จําเปน 

        6.3 การจัดระบบการปลูกพืช  ไดแก 1) การปลูกพืชหมุนเวียน โดยแบงพื้นที่เปนหลายแปลง แลว
ปลูกพืชหลักสลับกับพืชตระกูลถั่ว ดังนั้นแตละแปลงจะมีโอกาสปลูกพืชตระกูลถั่วในชวงเวลาที่กําหนด และ 
2) ใชระบบการปลูกพืชแบบอื่นๆ เชน ปลูกพืชตระกูลถั่วเปนแถวสลับกับพืชหลักในพื้นที่เดียวกัน ในเวลา
เดียวกันหรือเหลื่อมเวลา สําหรับในแปลงพืชยืนตน อาจปลูกพืชตระกูลถั่วเปนพืชคลุมดินระหวางแถว 
นอกจากนั้นอาจปลูกพืชตระกูลถั่วแลวไถกลบเปนปุยพืชสดกอนการปลูกพืชหลัก 

        6.4 การเลือกชนิดของพืชใหเหมาะสม  เนื่องจากพื้นที่เปนที่ดอน มีสภาพเปนลูกคลื่นลอนลาดถึง
ภูเขา ดินมีการระบายน้ําดี และอยูในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก ดินมีศักยภาพที่จะใชปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน 
กาแฟและไมผลได 
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        6.5 การพัฒนาแหลงน้ํา  ควรพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในระยะที่ฝนทิ้งชวงและฤดู
แลง 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน กาแฟ ไมผลและพฒันาเปนทุง
หญาเลี้ยงสัตว แตไมเหมาะสําหรับปลูกขาว เนื่องจากดินกักเก็บน้ําไมได สําหรับการใชใหไดประโยชน
สูงสุดนั้น ควรใชพื้นที่แบบผสมผสาน เชน ปลูกไมผลหรือไมยืนตนกับพืชไร หรือไมผลกับหญาเลี้ยงสัตว
รวมกับการเลี้ยงสัตว สวนการเลือกแนวทางหรือระบบการปลูกพืช ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของ
เกษตรกร ปจจัยการผลิต และความตองการผลผลิตของตลาดภายในและภายนอกทองถิ่น นอกจากนั้น
กิจกรรมการเกษตรแตละกิจกรรมควรเอื้อประโยชนตอกัน เพื่อใหระบบการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง 
ใสปุยเคมี สูตรและอัตราที่กําหนดใหเปนไปตามชนิดของพืชที่ปลูกรวมกับผลการวิเคราะหดินที่

แสดงไวในตารางที่ 34.5 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 
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8.3.2 ปาลมน้ํามัน  เตรียมหลุมปลูกหลังการปกหลักเพื่อจัดแนวปลูกโดยใชระยะ 9x9 เมตร ใน
ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ใหทําการขุดหลุมเปนรูปตัวยู ขนาด กวางxยาวxลึก ประมาณ 
60x60x60 ซม. ตากดินทั้งไวประมาณ 1 เดือน เมื่อใกลเวลาปลูกใหใสปุยหินฟอสเฟตรองกนหลุม ประมาณ
หลุมละ 250 กรัม เพื่อเรงการเจริญเติบโต   

8.3.3 ยางพารา  ไถดินลึก 30-40 ซม. ทิ้งไว 5-7 วัน แลวไถพรวนอีกอยางนอย 2 คร้ัง พรอมทั้งเก็บ
ตอไม และเศษวัชพืชออกใหหมด วางแนวปลูกตามแนวตะวันออก–ตะวันตก (สําหรับพื้นที่ลาดเอียง
มากกวา 15 องศา ควรวางแนวปลูกตามขั้นบันได) ยางพาราในแหลงปลูกยางเดิมควรใชระยะปลูก 2.5x8.0 
หรือ3.0x7.0 เมตร สวนในแหลงปลูกยางใหมควรมีระยะปลูก 2.5x7.0 หรือ3.0x6.0 เมตร หลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 170 กรัม/หลุม ในแหลงปลูกยางใหมควรใชปุย
อินทรีย 5 กก./ตน รองกนหลุมรวมกับปุยหินฟอสเฟตดวย 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 34.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ถั่วลิสง และถั่วหรั่ง  การใสปุยจะทําเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวประมาณ 1-3 สัปดาห โดย
ใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ หากพื้นที่ที่ปลูกถั่วดังกลาวไมเคยปลูกถั่วเหลานี้มากอนหรือเคยปลูกแตนาน
มาแลว แนะนําใหใชเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมคลุกกับเมล็ดถั่วพรอมปลูก 
 ก) ชุดดินควนกาหลง ฉลอง ทาแซะ นาทาม ฝงแดง และละหาร ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 
กก./ไร 
 ข) ชุดดินคลองนกกระทุง ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร (โดยอนุโลม) 
 ค) ชุดดินคลองทอม ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  

 9.1.2 สับปะรด  จะใสเปน 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกเมื่ออายุ 3 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 6 เดือน 
โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  
 ก) ชุดดินควนกาหลง ฉลอง ทาแซะ นาทาม ฝงแดง และละหาร ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 200 
กก./ไร  
 ข) ชุดดินคลองนกกระทุง ใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 200 กก./ไร  
 ค) ชุดดินคลองทอม ใชปุยที่ผสมมาจากปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 100 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 70 กก./ไร  
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 9.1.3 ขาวโพดหวาน 
 ก) ชุดดินควนกาหลง ฉลอง ทาแซะ นาทาม ฝงแดง และละหาร ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75  
กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 30 กก./ไร รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสอีก 45 กก./ไร ขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ เมื่อขาวโพดมีอายุไดประมาณ 3-4 สัปดาห  
 ข) ชุดดินคลองนกกระทุง คร้ังที่แรกใสปุยสูตร 20-20-0 จํานวน 30 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก 
คร้ังที่สองใสปุยผสมที่มาจากปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร โดยใส
ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่อขาวโพดมีอายุระหวาง 3-4 สัปดาห  
 ค) ชุดดินคลองทอม คร้ังแรกใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สอง
ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25-30 กก./ไร ใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่อขาวโพดมีอายุระหวาง 3-4 
สัปดาห  

 9.1.4 กลวย  การเตรียมหลุมปลูกจะใชปุยอินทรีย (ปุยหมักหรือปุยคอก)อัตรา 7-14 กก./หลุม 
พรวนคลุกใหผสมกันเปนอยางดีกับดิน (หนาดิน)ที่ขุดขึ้นมาจากแตละหลุมเพื่อการปลูกหนอกลวย 1  
หนอ/หลุม ที่เตรียมไวกอนแลว สําหรับการใสปุยเคมีแตละครั้งจะผสมรวมกับปุยอินทรีย 1-2 กก./หลุม ทุก
คร้ัง ปุยเคมีจะแบงใสเปน 3 คร้ังเทาๆ กัน เมื่ออายุ 1 เดือน 4 เดือน และระยะออกดอก  
 ก) ชุดดินควนกาหลง ฉลอง ทาแซะ นาทาม ฝงแดง และละหาร ใชปุยสูตร 14-14-24 อัตรา 1  
กก./หลุม/1 คร้ังการเก็บเกี่ยว 
 ข) ชุดดินคลองนกกระทุง ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./หลุม/1 คร้ังการเก็บเกี่ยว 
 ค) ชุดดินคลองทอม ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 850 กรัม/หลุม/1 คร้ังการเก็บเกี่ยว 

 9.1.5 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ในขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อหวานเมล็ดหญาผสมถั่ว (ถั่วฮามาตา หรือ
ถั่วลาย หรือถั่วอัลฟลฟา อยางใดอยางหนึ่ง) ควรหวานปุยหินฟอสเฟส (0-3-0) อัตราประมาณ 100 กก./ไร 
เปนปุยรองพื้นใหทั่วทั้งแปลง และเมื่อหวานเมล็ดหญาผสมถั่วแลวนานประมาณ 2-4 เดือน จึงทําการหวาน
ปุยเคมีตามความจําเปน ข้ึนกับระดับความอุดมสมบูรณของดิน นอกจากนั้นควรมีการหวานปุยคอกใน
อัตรา 1-3 ตัน./ไร/ป เปนครั้งคราวอีกดวย 
 ก) ชุดดินควนกาหลง ฉลอง ทาแซะ นาทาม ฝงแดง และละหาร ใชปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 50 
กก./ไร/ป 
 ข) ชุดดินคลองนกกระทุง ใชปุยสูตร 16-14-11 อัตรา 40 กก./ไร/ป รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 
กก./ไร/ป 
 ค) ชุดดินคลองทอม ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร/ป รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 45  
กก./ไร/ป 
 



 257

        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยปุยอินทรียที่ยอย
สลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 40 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่มออก
ดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 

โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2.5 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.3.2 ปาลมน้ํามัน  การใหปุยปาลมน้ํามันสําหรับกลุมชุดดินที่ 34 แนะนําใหใสปุยยูเรีย 3 กก./ตน 
รวมกับปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 2 กก./ตน, ปุยโพแทสเซียมคลอไรด 4 กก./ตน, คีเซอรไรด 1 กก./ตน 
และโบเรต 90 กรัม/ตน โดยแบงใสยูเรีย, โพแทสเซียมคลอไรด และคีเซอรไรด ใสสองครั้งๆ ละเทาๆ กัน 
ในชวงตน และปลายฤดูฝน สวนไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และโบเรต ใสคร้ังเดียวชวงตนฤดูฝน 

9.3.3 ยางพารา  ยางพารากอนเปดกรีดแบงการใหปุยออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ปุยรองกนหลุม ใช
ปุยหินฟอสเฟต(0-3-0) อัตรา 170 กรัม/หลุม รวมกับการใชปุยอินทรียในอัตรา 5 กก./ตน/ป ในชวงปแรก 
และในชวงปที่ 2 ถึง 6 ใหใชปุยอินทรียในอัตรา 2 กก./ตน/ป 2) ปุยบํารุง แนะนําใหใชปุยสูตร 20-8-20 ใน
อัตราแตกตางกันตามอายุ คือ ใชในอัตรา 410 กรัม/ตน/ป ในปที่ 1 และใชในอัตรา 620, 640, 660, 720 
และ 740 กรัม/ตน/ป ในปที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 

10. สรุป 

กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินลึก การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณตํ่าและ
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 4.5-5.5) พบในสภาพภูมิประเทศตั้งแตคอนขางราบเรียบถึงภูเขา 

ปจจุบันเกษตรกรใชพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว และ
ไมผลหลายชนิด ไดแก ทุเรียน เงาะและมังคุด ในบางพื้นที่มีการปลูกพืชไรและพืชสวนประเภทพืชลมลุก
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บางชนิดแซมระหวางแถวของไมยืนตนและไมผลในชวงที่พืชหลักยังเล็ก สําหรับการจัดการดินเพื่อใหเหมาะ
กับพืชแตละประเภทมี ดังนี้ 

        10.1 ไมยืนตน  ที่ปลูก ไดแก ยางพารา ปาลม มะพราว มะมวงหิมพานต กาแฟ โกโก และสะตอ 
สําหรับการจัดการควรเนนในเรื่องตอไปนี้ คือ 1) บํารุงดินดวยปุยอินทรีย เพื่อปรับปรุงสมบัติของดินทาง
กายภาพ เคมีและชีวภาพ และใชปุยเคมีเสริมธาตุอาหารที่ยังขาดแคลน และ 2) ในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชัน
สูง ควรอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีการทางพืช เชน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชตามแนวระดับ หรือปลูกพืชขวาง
ความลาดเท เปนตน สวนการทําคันคูรับน้ํารอบเขา หรือการสรางขั้นบันไดดิน จะไมไดผลเนื่องจากเนื้อดิน
เปนทราย  

        10.2 ไมผล  ที่นิยมปลูกในกลุมดินนี้ ไดแก เงาะ ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง ขนุน จําปาดะ และ
สม พืชเหลานี้ตองมีการจัดการดังนี้ คือ 1) ใชปุยใหถูกตองและเหมาะสมทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี เพือ่ใหได
ผลผลิตสูงและคุณภาพดี 2) จัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของพืชในระยะฝนทิ้งชวงและฤดู
แลง 3) การดูแลไมผลในดานอื่นๆ เชน การตัดแตงกิ่งและการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน และ 4) การ
อนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสมในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันสูง 

        10.3 พืชไรหรือพืชสวนบางชนิด  พืชที่ปลูกมักเปนพืชแซมระหวางแถวพืชหลัก เชน ถั่วลิสง 
สับปะรด ขาวโพดหวานและกลวย พืชเหลานี้ชวยเสริมรายไดในชวงที่พืชหลักไมใหผลผลิต นอกจากนี้พืช
ตระกูลถั่วที่ปลูกแซมยังชวยบํารุงดินอีกดวย 

        10.4 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  การจัดการทุงหญาตองมีระบบที่ดี เหมาะสมกับชนิดของหญาแตละ
ประเภท การปลูกหญารวมกับพืชตระกูลถั่วก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใหผลดีมาก ทั้งยังชวยเพิ่มคุณภาพของอาหาร
สัตวอีกดวย 

ปญหาของการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ ไดแก ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและสมบัติทาง
กายภาพของดินไมเหมาะสม เชน เนื้อดินคอนขางเปนทรายและความสามารถในการอุมน้ําต่ํา นอกจากนี้
ยังมีการชะลางพังทลายอยางรุนแรงในบริเวณมีความลาดชันสูง วิธีหนึ่งที่ชวยในการอนุรักษดินและน้ํา คือ
นําเศษวัสดุเกษตรที่เหลือใช เชน ทะลายปาลมน้ํามัน เปลือกกาแฟ และขุยมะพราวมาคลุมดิน นอกจากนั้น
ยังควรพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอกับความตองการในระยะที่ฝนทิ้งชวงและฤดูแลง 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 35  
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 35 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 35 แสดงไวในตารางที่ 35.1     
ตารางที่ 35.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 35 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
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ตารางที่ 35.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 35 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 



 261

ตารางที่ 35.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 35 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
ใต ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มีอายุมาก(old alluvium) และการ
สลายตัวของหินทรายและหินควอรตไซต 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลางถึงสูง และพื้นผิวที่เหลือคางจากการกรอนหรือเนินเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดเทอยูระหวาง 2 –20  

เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ํา : คอนขางดีถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปาเต็งรัง ปาเบญพรรณ และใชในการปลูกพืชไรและไมผล สําหรับ
พื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 35 แสดงไวในตารางที่ 35.2 

ตารางที่ 35.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 35 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน  

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
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ตารางที่ 35.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 35 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
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ตารางที่ 35.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 35 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 8 เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 

รวมทั้งส้ิน 15,362,902 31,129.7  700 192 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ระดับปานกลางถึงสูง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดบนผิวดิน : ไมมีหรือมีนอยมาก 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาค กลาง 
ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 35.3  
ตารางที่ 35.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 35 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 39,653.43  

  นครนายก 18,802.24  

  ลพบุรี 15,448.86  

  สระบุรี 2,591.00  

  สุพรรณบุรี 14,215.60  

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 310,119.03  

 2 ชลบุรี 648,366.80  



 264

ตารางที่ 35.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 35 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก  ปราจีนบุรี 267,403.30  

  ระยอง 218,253.25  

  สระแกว 653,729.44  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 295,064.71  

  นครราชสีมา 528,360.44  

  บุรีรัมย 268,341.46  

  สุรินทร 36,340.03  

 4 นครพนม 214,893.96  

  มุกดาหาร 980,652.63  

  ยโสธร 594,802.83  

  รอยเอ็ด 87,390.82  

  ศรีสะเกษ 276,592.27  

  อํานาจเจริญ 2,610.89  

  อุบลราชธานี 10,150.02  

 5 กาฬสินธุ 191,358.01  

  ขอนแกน 139,246.37  

  มหาสารคาม 469,655.08  

  สกลนคร 899,322.94  

  หนองคาย 104,022.42  

  หนองบัวลําภู 302,450.33  

  อุดรธานี 530,797.40  

เหนือ 6 เชียงใหม 190,914.89  

  แมฮองสอน 6,082.68  

  ลําปาง 265,983.07  

  ลําพูน 61,695.27  
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ตารางที่ 35.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 35 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 7 เชียงราย 71,307.32  

  นาน 53,769.24  

  พะเยา 67,586.18  

  แพร 67,574.32  

 8 พิจิตร 25,984.86  

  พิษณุโลก 681,089.64  

  เพชรบูรณ 92,865.37  

  เลย 244,126.21  

  อุตรดิตถ 98,824.30  

 9 กําแพงเพชร 461,007.87  

  ตาก 36,068.87  

  นครสวรรค 121,314.57  

  สุโขทัย 763.38  

  อุทัยธานี 87,635.62  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 130,742.78  

  ประจวบคีรีขันธ 283,986.21  

  เพชรบุรี 47,007.91  

  ราชบุรี 94,274.13  

ใต 12 ตรัง 84.69  

  สงขลา 884.33  

รวมทั้งส้ิน 11,312,209.26  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 35 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 35.4  
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ตารางที่ 35.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ดานซาย 
(Dan Sai series: Ds)   

fine-loamy, mixed  
Oxic Paleustults 

fine-loamy, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiustults 

ดอนไร  
(Don Rai series: Dr)      

fine-loamy, mixed  
Oxic Paleustults 

fine- loamy, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiustults 

โคราช 
(Korat series: Kt)  

fine-loamy, siliceous  
Oxic Paleustults 

fine-loamy, siliceous,  
isohyperthermic  
(Oxyaquic) Kandiustults 

มาบบอน 
(Mab Bon series: Mb)   

fine-loamy, mixed  
Oxic Paleustults 

fine-loamy, mixed,  
isohyperthermic  
Oxic Paleustults 

สตึก 
(Satuk series: Suk)  

fine-loamy, siliceous  
Oxic Paleustults 

fine-loamy, siliceous, subactive, 
isohyperthermic  
Typic Paleustults 

วาริน 
(Warin series: Wn) 

fine-loamy, siliceous  
Oxic Paleustults 

fine-loamy, siliceous,  
isohyperthermic  
Typic Kandiustults 

ยโสธร 
(Yasothon series: Yt)   

fine-loamy, siliceous  
Oxic Paleustults 

fine-loamy, siliceous, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Paleustults 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 35 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 35 เปนดินลึกมาก ลักษณะเนื้อดินบนเปนรวนทรายหรือดินรวน สี
น้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาลปนเทาเขมหรือน้ําตาลสวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนปน
ดินเหนียว สีน้ําตาล สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) การระบาย
น้ําดี ความอุดมสมบูรณตํ่า ใชประโยชนในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และยังคงสภาพเปนปา ไดแก ปา
เต็งรัง และปาเบญจพรรณ 
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        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 35 

 3.2.1 ชุดดินดานซาย (Dan Sai series: Ds) 
 จัดอยูใน fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults เกิดจากการผุพังของหิน
ทรายที่เคลื่อนที่มาทับถมโดยแรงดึงดูดของโลกและหินทรายที่สลายตัวอยูกับที่บนพื้นผวิทีเ่หลอืคางจากการ
กัดกรอนและที่ลาดเชิงเขา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความ
ลาดชัน 1-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  
 ดินบนลึกประมาณ30ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนแดงหรือสี
แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
เหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีแดงหรือสีแดงเขมปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัด
มาก(pH 5.0-5.5) 
 3.2.2 ชุดดินดอนไร (Don Rai series: Dr) 
 จัดอยูใน fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําระดับตํ่า บนตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางดี ดินมีความสามารถ
ใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็วปานกลางถึงชา 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล
ปนเทาถึงสีเขมของน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) สวนดิน
ลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลซีดถึงสีออนของน้ําตาล
ปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลือง และน้ําตาลแก เกิดขึ้นที่ความลึกต่ํากวา 50 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรด
ปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0)  
 3.2.3 ชุดดินโคราช (Korat series: Kt) 
 จัดอยูใน fine-loamy, siliceous, isohyperthermic (Oxyaquic) Kandiustults เกิดจากการทับถม
ของตะกอนจากลําน้ําเกา บนตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึง
เปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางดี ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม สีเขมของน้ําตาลปน
เทาถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
ปนดินเหนียวถึงดินรวนเหนียวปนทราย ในบางแหงอาจจะมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสี
น้ําตาล น้ําตาลซีดถึงสีเหลืองปนน้ําตาล อาจจะพบจุดประเกิดขึ้นบางในดินลางลึกๆ ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5)  
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 3.2.4 ชุดดินมาบบอน (Mab Bon series: Mb) 
จัดอยูใน fine-loamy, mixed, isohyperthermic Oxic Paleustults เกิดจากการสลายตัวของ

หินแกรนิต และหินควอรตไซต ในบริเวณพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน หรือบริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการ
ระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดินอยูในอัตราปานกลางจนถึง
เร็ว ดินอุมน้ําไดคอนขางต่ํา 

ดินบนหนา 10-20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล สีน้ําตาล สี
น้ําตาลปนเหลือง หรือสีออนของสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) 
สวนดินชั้นลางมีลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบ หรือกรวด หรือดินเหนียวปนทรายหยาบ
หรือปนกรวด สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปาน
กลาง(pH 5.0-6.0) 
 3.2.5 ชุดดินสตึก (Satuk series: Suk) 
 จัดอยูใน fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleustults เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําเกาบนลานตะพักลําน้ําระดับกลาง และระดับสูง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี คาด
วาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ดินมี
ความสามารถในการอุมน้ําคอนขางต่ํา  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีเขม
ของน้ําตาลปนเทา หรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อ
ดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก หรือสีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.6 ชุดดินวาริน (Warin series: Wn) 
 จัดอยูใน fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Kandiustults เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนจากลําน้ําเกา บนตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึงเปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-4 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม น้ําตาล สีเขมของ
น้ําตาลปนเทาหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางลึก
ประมาณ 50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง(pH 5.0-6.0) สวนดินตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย
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หรือเปนดินเหนียวปนทรายสีพื้นเปนสีแดงปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดงปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัด
มาก(pH 5.0-5.5) 
 3.2.7 ชุดดินยโสธร (Yasothon series : Yt) 
 จัดอยูใน fine-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic, Typic Paleustults เกิดจาก
ตะกอนลําน้ําเกาบนลานตะพักลําน้ําระดับสูง สภาพพื้นที่ที่มีลักษณะลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันเล็กนอย มี
ความลาดชัน 4-7 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึม
ผานเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) ดินบนตอนลางลึกประมาณ 15-30 ซม. เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
สีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินตอนลางความลึก
ต้ังแต 30 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.5)  
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 35.5  
ตารางที่ 35.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

โคราช 
ดอนไร 
ดานซาย 
มาบบอน 
ยโสธร 
วาริน 
สตึก 

5.30 
5.10 

- 
5.30 
5.10 
5.00 
5.20 

2.20 
3.26 
4.98 
1.34 
1.95 
4.02 
2.15 

57.50 
36.68 
22.59 
49.00 
48.68 
33.63 
43.05 

0.53 
1.07 
1.94 
0.75 
0.63 
0.67 
0.74 

5.15 
13.35 
9.13 

10.00 
5.50 
5.00 
4.40 

39.00 
24.00 
58.00 
64.00 
27.15 
38.30 
73.65 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 5.15 2.20 43.05 0.74 5.50 39.00 ต่ํา 
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สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินตางๆ ที่จัดไวในกลุมชุดดินที่ 35 พบวาเปนดนิทีม่คีวาม
อุดมสมบูรณตํ่า 

4. ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืช  
กลุมชุดดินที่ 35 มีศักยภาพเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน ตลอดทั้งพัฒนาเปน

ทุงหญาเลี้ยงสัตว แตไมเหมาะกับการทํานา เนื่องจากเปนที่ดอน สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูก
คลื่นลอนชันเปนสวนใหญ ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย การระบายน้ําดี มี
ความพรุนสูง เก็บกักน้ําไดนอย อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชตางๆ ในชวงฤดู
ฝน ดังตารางที่ 35.6 

ตารางที่ 35.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 35 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S3mo S2o   
  ขาวไร S1 S2m S1   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2z S2z S2z   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S2z S2mz S2z   
  ถั่วเขียว S2z S3mz S2z   
  ถั่วเหลือง S2z S2z S2z   
  ถั่วลิสง S2rz S2rz S2rz   
  ปอแกว S2z S2z S2z   
  ฝาย S2z S3mz S2z   
  มันฝรั่ง S3trz S3tmrz S3trz   
  มันสําปะหลัง S2rz S2rz S2rz   
  ยาสูบ S2z S3mz S2z   
  ออย S2z S2z S2z   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrz S3mrz S2rz   
  กระเทียม S2trz S3tmrz S2trz   
  ขิง S2mrz S3mrz S2rz   
  พริก S3z S2m S3z   
  พริกไทย S2tz S2tz S2tz   
  มะเขือเทศ S2z S3mz S2z   
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ตารางที่ 35.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 35 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชผักตางๆ     
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล     
  กาแฟ (arabica) S2z S2z S2z   
  กาแฟ (robusta) S2z S2z S2z   
  ชา S2t S2t S2t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S2z S2z S2z   
  มะมวง S2z S2z S2z   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S2z S2z S2z   
  ล้ินจี่ S2z S2z S2z   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  
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                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

เกษตรกรใชกลุมชุดดินที่ 35 ปลูกพืชไรอยางกวางขวาง พืชที่นิยมปลูก ไดแก มันสําปะหลัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย สับปะรด ขาวฟาง ปอ งา และถั่วตางๆ สําหรับไมผล ไดแก ขนุน มะมวง มะมวงหิม
พานต และนุน กลุมชุดดินนี้มีปญหาและขอจํากัดหลายประการ คือ 

        5.1 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  เนื่องจากดินมีอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เปน
ประโยชนและความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนอยูในเกณฑตํ่า 

        5.2 สมบัติทางกายภาพของดินไมเหมาะสม ดินในกลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินคอนขางหยาบ ระบาย
น้ําเร็วและอุมน้ําไดนอย จําเปนตองใหน้ําบอยๆ จึงจะเพียงพอตอความตองการของพืช 

        5.3 การชะลางพังทลายของหนาดิน  กลุมชุดดินที่ 35 อยูในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทตั้งแต 2-20 
เปอรเซ็นต และเนื้อดินคอนขางหยาบ ในฤดูฝนจึงเกิดการชะลางพังทลายของดินไดงายมาก จําเปนตองมี
การอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม 

        5.4 การขาดแคลนน้ํา  จากที่ไดกลาวแลววากลุมชุดดินนี้เปนดินทราย ประกอบกับดินชั้นลางมี
ความพรุนสูงและความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ดินที่อยูในภูมิประเทศอันเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนิน
เขา จึงเก็บน้ําไดนอย ทําใหพืชขาดน้ํางายจําเปนตองใหน้ําบอยๆ นับเปนปญหาสําคัญในการปลูกพืช 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

การจัดการกลุมชุดดินที่ 35 ใหเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้น จะตองพิจารณาขอจํากัดตางๆ ที่ได
กลาวมาแลว และเลือกวิธีการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของดิน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

        6.1 การเลือกชนิดของพืช  กลุมชุดดินที่ 35 พบในสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา 
การระบายน้ําดี เหมาะสําหรับปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยง
สัตว ปจจุบันมีการปลูกพืชไรอยางกวางขวางในฤดูฝน สวนในฤดูแลงไมสามารถปลูกพืชไรอายุส้ันได 
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เนื่องจากดินแหงจัด และการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ก็มักไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากดินมีความพรุนสูง
และไมเก็บน้ํา อยางไรก็ตามถาจะพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ควรจัดทําในบริเวณที่มีชุดดินโคราช สตึก และ
ดอนไร ซึ่งดินชั้นลางสามารถเก็บกักน้ําไดดีกวาชุดดินอื่นๆ ในกลุมนี้ 

        6.2 การจัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสม  โดยเลือกระบบตอไปนี้ คือ 1) การปลูกพืชหมุนเวียนที่
มีพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนกับพืชอ่ืนในพื้นที่เดียวกัน และ 2) การปลูกพืชแซม โดยปลูกพืชตระกูลถั่วแซม
ระหวางแถวพืชหลัก นอกจากนี้ยังสามารถเลือกวิธีการบํารุงดิน โดยปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดินกอน
การปลูกพืชหลัก 

        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  จากสภาพของเนื้อดินที่เปนดินทรายและอินทรียวัตถุตํ่า 
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติกลุมชุดดินที่ 35 จึงต่ํา จําเปนตองใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สําหรับปุย
อินทรียควรใชปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแลวไถกลบเปนปุยพืชสด หาก
ดินยังมีธาตุใดธาตุหนึ่งไมเพียงพอ ก็เสริมดวยปุยเคมีตามความจําเปน สําหรับคําแนะนําเรื่องสูตร อัตรา
และวิธีการใชปุยเคมีกับพืชตางๆ ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  

        6.4 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  กลุมชุดดินที่ 35 มีปญหาดานกายภาพดงันี ้คือ เนือ้
ดินคอนขางเปนทรายและมีอินทรียวัตถุตํ่า เมื่อมีการไถพรวนบอยครั้ง จะทําใหโครงสรางของดินแตก
ทําลาย ดินจึงแนนทึบ หรือมีชั้นดินดานใตชั้นไถพรวน เปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช จงึควรปรบัปรุง
โดย 1) ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือ 2) ใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน ข้ีเลื่อย เปลือกถั่ว
ลิสง เปลือกถั่วเหลือง และเศษพืชตาง ๆ หวานและไถกลบลงไปในดิน หรือ3) ทําปุยพืชสด โดยปลูกพืช
ตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง ถั่วพรา ถั่วพุม ดวยการหวานเมล็ดพืชดังกลาวเมื่อเร่ิมมีฝนตก หรือประมาณปลาย
เดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม เมื่อถั่วเริ่มออกดอกก็ไถกลบลงไปในดิน ทิ้งไว 5-10 วนั จงึเตรยีมดนิ
เพื่อปลูกพืชหลัก สําหรับปุยอินทรียและวัสดุปรับปรุงดินที่ไถกลบแลว จะสลายตัวกลายเปนอินทรียวัตถุใน
ดิน ทําหนาที่เชื่อมอนุภาคดินใหเกาะกันเปนเม็ดดิน เกิดเม็ดดินขนาดเล็กและขนาดใหญมากขึ้นและเปน
เม็ดดินที่มีเสถียรภาพ โครงสรางของดินจึงดีข้ึนตามลําดับ 

        6.5 การอนุรักษดินและน้ํา  กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพที่จะเกิดการชะลางพังทลายสูง เนื่องจาก 1) 
ดินบนคอนขางเปนทราย และ 2) มีความลาดเทอยูระหวาง 2-20 เปอรเซ็นต สําหรับพื้นที่ซึ่งมีความลาดเท
เกิน 12 เปอรเซ็นต หากไมมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม จะเกิดการชะลางพังทลายอยางรุนแรง  
สําหรับมาตรการอนุรักษดินและน้ํา มี 2 แบบ คือ มาตรการทางพืช และทางเชิงกล สําหรับมาตรการทางพืช
ไดแก 1) การปลูกพืชเปนแถวตามแนวระดับขวางความลาดเท 2) การปลูกพืชเปนแถบตามแนวระดับขวาง
ความลาดเท 3) การปลูกพืชคลุมดิน แนวปฏิบัติที่แนะนําในปจจุบันนี้ ไดแก การปลูกแถบหญาแฝกตาม
แนวระดับ ปลูกพืชตระกูลถั่ว หรือไมพุมยืนตนตระกูลถั่วสลับกับแถวพืชหลักตามแนวระดับ และการปลูก
พืชตระกูลถั่วแซมพืชหลัก เปนตน สําหรับบริเวณที่มีความลาดชันตั้งแต 12 เปอรเซ็นต ขึ้นไป อาจตองนํา
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มาตรการเชิงกลมาใชดวย เชน ทําคันดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอนรวมทั้งสระน้ําประจําไรนา 
เพื่อเก็บกักน้ําไวใชประโยชนในระยะฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง แตตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง
เนื่องจากความทนทานของคันดินซึ่งเปนดินเนื้อหยาบมีคอนขางนอย  จําเปนตองเนนมาตรการทางพืชมาก
เปนพิเศษ 

        6.6 การจัดการดิน  เพื่อแกปญหาการตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการใชประโยชนที่ดิน จนเกิดสภาพที่
เหมาะสมสําหรับแตละพืช :ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 8  
7. ขอเสนอแนะ  

กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลหรือไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ และผัก 
ตลอดจนพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวมากกวาใชทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่ไมเหมาะสมและดินเก็บน้ําไม
คอยอยู อยางไรก็ตามเพื่อใหการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้มีประสิทธิภาพสูง จึงควรทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน คือ มีกิจกรรมการเกษตรหลายๆ อยางในฟารม โดยแตละกิจกรรมมีลักษณะเกื้อกลูซึง่กนัและกนั 
เชน เลี้ยงผึ้งในสวนไมผล ปลูกพืชอาหารสัตวระหวางแถวไมผล หรือปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว เปนตน 
ดังนั้นควรแบงพื้นที่การใชประโยชนออกเปนสวนๆ ดังนี้ 1) พื้นที่ปลูกพืชลมลุก ไดแก พืชไรอายุส้ัน ไมดอก
และพืชผักตางๆ 2) พื้นที่ปลูกไมผล หรือไมยืนตน 3) พื้นที่ปลูกหญาเลี้ยงสัตว และ 4) พื้นที่ซึ่งใชพัฒนาเปน
แหลงน้ํา สําหรับแหลงน้ําที่พัฒนาเพื่อการเพาะปลูกนี้ควรใชการเลี้ยงปลาดวย 

สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินในสามประเภทแรกนั้น ข้ึนอยูกับขนาดของพื้นที่ ทักษะและความ
พรอมของเกษตรกร ตลอดจนความตองการผลผลิตแตละชนิดของตลาดในทองถิ่นและนอกทองถิ่น อยางไร
ก็ตาม ควรยึดตามแนวทฤษฎีใหม ในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยูหัว ที่มีแนวพระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ถือครองเพื่อพัฒนาแหลงน้ํา 
สําหรับใชในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตวบก และสัตวน้ํา  
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

8.1.1 ปญหาดินเปนทรายความชื้นในดินตํ่า 
เพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยหมัก ปุยคอกอัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือใชปุยพืชสดตระกูลถั่ว ไดแก ปอ

เทือง ถั่วพรา หรือถั่วพุม อัตราเมล็ดพันธุ 3-5 กก./ไร  สําหรับถั่วพราใชเมล็ดพันธุ อัตรา 8-10 กก./ไร หวาน
ใหทั่วแปลงในตอนตนฤดูฝนราวกลางเดือนเมษายนหรือตนเดือนพฤษภาคม เมื่อปุยพืชสดออกดอก 50 
เปอรเซ็นต หรือมีอายุ 60 วัน จึงทําการไถกลบคลุกเคลาใหเขากับดิน พักดินไว 5-10 วัน จึงทําการปลูกพืช  

 8.1.2 ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย  ปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 
หรือใชระบบการปลูกพืชที่มีพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน หรือแซมในระหวางแถวของพืชหลัก 
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8.1.3 ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  ใสปุยเคมีตามความเหมาะสมของดินซึ่งจะพิจารณา
จากผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 35.5 รวมกับชนิดของพืชที่ปลูกเปนสําคัญ 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือแนว
รองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุยอยูขาง
ใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 ขนุน  พื้นที่ซึ่งเคยปลูกพืชอ่ืนมาแลว ใหปรับปรุงดินดวยการไถพรวนและใสปุยคอก สําหรับ
ที่เปดใหมควรปรับระดับดินใหมีความลาดเทเล็กนอย กําหนดระยะระหวางตน 8x10 หรือ 10x12 เมตร  
ขนาดหลุมปลูก 50X50X50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละกอง ตากดินและหลุมไว 15-
20 วัน ผสมดินทั้ง 2 กองกับปุยหมัก หรือปุยคอก จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง 
ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ําหรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคน
ตน 

8.3.2 มะมวง  ปรับพื้นที่ใหราบหรือคอนขางราบ ถาพื้นที่ลาดเอียงเกิน12 องศา ใหปรับพื้นที่เปน
ข้ันบันได ไถดินดวยไถผาลสามจํานวน 2 คร้ัง พรวนดวยไถผาลเจ็ด 1-2 คร้ัง แตละครั้งมีชวงตากดิน 7-14 
วัน แลวคราดเก็บเศษวัชพืชขามปออกจากแปลง ระยะปลูกระหวางตนxระหวางแถว เทากับ 4x6 เมตร หรือ 
5x7 เมตร หรือ 6x8 เมตร หลุมปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม.สวนหลุมปลูกในพื้นที่
อุดมสมบูรณปานกลางควรมีขนาด 70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 ลิ้นจี่  ไถพรวนดินและปรับพื้นที่ใหสม่ําเสมอ จัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอ และปลูกพืชบังลม
เพื่อปองกันลม 
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9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใหปุยสําหรับพืชไร  

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 35.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ขาวไร  การใสปุยจะทําเปน 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกหลังขาวงอกแลวประมาณ 20-30 วัน จะใส
ปุยครบทั้ง 3 ธาตุ สวนครั้งที่สองจะใสเฉพาะธาตุไนโตรเจน โดยใสในระยะกําเนิดชอดอก(ขาวตั้งทอง) หรือ
ประมาณ 30 วันกอนขาวจะโผลดอกออกมาใหเห็น 

พันธุที่ไมไวแสงตอชวงแสง 
ก) ชุดดินโคราช ยโสธร และวาริน ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 67 กก./ไร ใสเปนครั้งแรกสวนครั้งที่

สองใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 8-15 กก./ไร 
ข) ชุดดินดานซาย มาบบอน และสตึก ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 50 กก./ไร ใสในครั้งแรก สวนครั้ง

ที่สองใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 8-15 กก./ไร  
ค) ชุดดินดอนไร ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร เปนครั้งแรก สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 46-0-0 

ในอัตรา 10-20 กก./ไร  
พันธุที่ไวตอชวงแสง 
ก) ชุดดินโคราช ยโสธร วาริน ดานซาย มาบบอน และสตึก ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร ใน

การใสคร้ังแรกและปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10-20 กก./ไร ใสคร้ังที่สอง 
ข) ชุดดินดอนไร ใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 25 กก./ไร ในการใสคร้ังแรก สวนการใสคร้ังหลังจะใส

ปุยสูตร 46-0-0 ในอัตรา 10-20 กก./ไร   

9.1.2 มันสําปะหลัง  ใสปุยเคมีเพียงครั้งเดียวทั้งหมด โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบหลังปลูก
ไปแลว 1-3 เดือน  

ก) ชุดดินโคราช ยโสธร และวาริน ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 75-80 กก./ไร  
ข) ชุดดินดานซาย มาบบอน และสตึก ใชปุยสูตร 16-11-14 อัตรา 55 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  

21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร  
ค) ชุดดินดอนไร ใชปุยสูตร 21-7-14 อัตรา 60 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20กก./ไร 

9.1.3 ขาวโพด  การใสปุยแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่
สองใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดเมื่ออายุขาวโพดอยูระหวาง 21–28 วัน โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนดิน
กลบ 

ก) ชุดดินโคราช ยโสธร และวาริน ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร 
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ข) ชุดดินดานซาย มาบบอน และสตึก ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 
อัตรา 20กก./ไร  

ค) ชุดดินดอนไร ใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 75 กก./ไร 

9.1.4 ออย  ใชปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดรองกนรองพรอมวางทอนพันธุ สวนครั้งที่สองจะใสธาตุปุย
ไนโตรเจน และ/หรือโพแทสเซียม ตามความเหมาะสม โดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ เมื่อออย
มีอายุประมาณ 90-120 วัน สําหรับออยตอ ชนิด และอัตราจะเหมือนออยปลูก แตวิธีการใสคร้ังแรกจะใส
ปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดหลังการแตงตอแลว 1-4 สัปดาห สวนครั้งที่สองซึ่งเปนการใสเฉพาะธาตุปุย
ไนโตรเจน และ/หรือโพแทสเซียมนั้น จะทําหลังการใสปุยครั้งแรกแลวนานประมาณ 60-90 วัน โดยใสสอง
ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  

ก) ชุดดินโคราช ยโสธร และวาริน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร 

ข) ชุดดินดานซาย มาบบอน และสตึก ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 35 กก./ไร 

ค) ชุดดินดอนไร ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร และ
ปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร 

9.1.5 ถั่วลิสง และถั่วเหลือง  กอนปลูกเมล็ดถั่วควรคลุกดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดถั่ว
นั้น จําเปนสําหรับพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วนั้นมากอน หรือเคยปลูกแตนานแลว สําหรับปุยเคมีจะใสเพียงครั้ง
เดียวหลังปลูกถั่วแลวประมาณ 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินโคราช ยโสธร วาริน ดานซาย มาบบอน และสตึก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
ข) ชุดดินดอนไร ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  

9.1.6 ปอแกว  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสรองกนรองพรอมปลูกใชเพียง 1 /3 ของปุยทั้งหมด 
คร้ังที่ 2 จะใสสวนที่เหลือทั้งหมด โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห  

ก) ชุดดินโคราช ยโสธรและวาริน ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-60 กก./ไร  
ข) ชุดดินดานซาย มาบบอน และสตึก ใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 

อัตรา 30 กก./ไร  
ค) ชุดดินดอนไร คร้ังแรกใชปุยสูตร 0-46-0 อัตรา 6 กก./ไร ใสรวมกับปุยสูตร 20-8-20 จํานวน 15 

กก./ไร เปนปุยรองกนรองพรอมปลูก สวนครั้งที่สองจะใสเฉพาะปุยสูตร 20-8-20 อีกจํานวน 25-30 กก./ ไร 
ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุปอแกวประมาณ 21-28 วัน 
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        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา-20 
และ10 กก./ไรตามลําดับ 

9.2.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร  และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 2,000-
4,000 และ80 กก./ไรตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไรโดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 ขนุน  เตรียมดินกอนปลูกโดยใสปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 5 กก./หลุม รวมดวยปุยซุปเปอร
ฟอสเฟต(0-20-0) หรือปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./หลุม จากนั้นเมื่อขนุนโตแตยังไมใหผลผลิต ควรให
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 0.5 กก./หลุม หรือปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 0.25 กก./หลุม เมื่อขนุน
เร่ิมติดดอกใหใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5 กก./ตน เพื่อบํารุงดอก และบํารุงผลโดยใชปุยสูตร15-15-15 
อัตรา 0.5 กก./ตน รวมกับการใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2 กก./ตน โดยอัตราปุยจะเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนกับ
ขนาดของทรงพุม 

9.3.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.3 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 แลว 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรับ
มะมวงอายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไป
ตามลําดับ 3) ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใช
ปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.3.3 ลิ้นจี่  ล้ินจี่ชวงยังไมใหผลผลิต ควรใหปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ปบ/ตน รวมดวย
ปุยสูตร 15-15-15 หรือปุยสูตร 10-8-12 อัตรา 1 กก./ตน การใสปุยชวงนี้ควรแบงใสฤดูฝน 2 คร้ัง ฤดูแลง 1 
คร้ัง และฤดูหนาวอีก 1 คร้ัง หลังจากลิ้นจี่ใหผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน การใส
ปุยชวงนี้ควรแบงใสฤดูฝน 2 คร้ัง และหลังจากตกผลจนผลมีขนาดเทากับหัวไมขีดอีก 1 คร้ัง 
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10. สรุป  
กลุมชุดดินที่ 35 กระจายอยูมากในพื้นที่ดอนเกือบทุกภาคของประเทศยกเวนภาคใต ภาคที่พบ

มากที่สุด ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง
ตามลําดับ 

ดินสวนใหญมีการระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทรายจึงเปนดินเนื้อละเอียดปาน
กลาง เปนดินลึก โดยทั่วไปกลุมชุดดินนี้จัดวาเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร พืชลมลุก ไมผล ไมยืนตน หรือใช
ทําทุงหญาเลี้ยงสัตว แตไมเหมาะในการทํานาเนื่องจากสภาพพื้นที่ไมเหมาะสม อยางไรก็ตามยังมีขอจํากัด
ในการปลูกพืชหลายอยางเชนความอุดมสมบูรณตํ่า ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา และเสี่ยงตอการชะลาง
พังทลาย โดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง 

แนวทางในการจัดการดินเพื่อปลูกพืชตางๆ ที่สําคัญ คือ การเพิ่ม ความอุดมสมบูรณของดินโดย
การใชปุยพืชสด ปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีตามความจําเปน นอกจากนี้ยังตองมีการอนรัุกษดินและ
น้ําเพื่อปองกันการชะลางพังทลายอยางเหมาะสมดวย  

การใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเนนการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูก
พืชไร (ขาวไร มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และปอแกว) ไมผล (มะมวง มะมวงหิมพานต 
และขนุน) หรือไมยืนตน ผักหรือ ไมดอก และพัฒนาพื้นที่บางสวนสําหรับปลูกหญาเลี้ยงสัตว การใช
ประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน โดยกิจกรรมตางๆ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะชวยลดตนทุนการผลิตและลด
ความเสี่ยงดานราคาผลผลิตไดมาก 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 36 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 36 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ย และความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่36 แสดงไวในตารางที่ 36.1 

ตารางที่ 36.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 36 
อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
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ตารางที่ 36.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 36 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี   900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี 900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี 900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

          1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา(old alluvium) และการสลายตัวผุพังของ
หินเนื้อหยาบ 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลางถึงสูง(middle to high terraces) และพื้นที่ที่เหลือคางจาก
การกรอน 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเชิงเขา คาความลาดเทอยูระหวาง 
2-12 เปอรเซ็นต 
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        1.5 การระบายน้ําของดิน : ดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักตางๆ บางสวนยังเปนปา 

เบญจพรรณ สําหรับพืน้ที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึง่พบกลุมชุดดินที่ 36 แสดงไวในตารางที่ 
36.2 
ตารางที่ 36.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 36 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
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ตารางที่ 36.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 36 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ  

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 10,998,146 30,217.4  505 136 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี ถึงมีเล็กนอย  

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัด
ที่พบแสดงไวในตารางที่ 36.3  
ตารางที่ 36.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 36 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ลพบุรี 10,645.28  

  ชัยนาท 18,321.26  

  สุพรรณบุรี 56,986.23  

ตะวันออก 2 ชลบุรี 7,231.10  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 116,081.64  

  นครราชสีมา 416,457.50  

  บุรีรัมย 205,211.43  

 4 อุบลราชธานี 10,244.53  

  ศรีสะเกษ 6,308.52  

  ยโสธร 1,651.06  

 5 ขอนแกน 1,075,209.23  

  อุดรธานี 41.61  
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ตารางที่ 36.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 36 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มหาสารคาม 26,438.64  

  สกลนคร 130.11  

  หนองบัวลําภู 259.25  

  กาฬสินธุ 3,659.15  

เหนือ 6 เชียงใหม 237.45  

  แมฮองสอน 802.16  

  ลําพูน 6,902.79  

 7 พะเยา 1,444.23  

  นาน 3,889.54  

  แพร 5,924.37  

 8 เพชรบูรณ 180,811.50  

  อุตรดิตถ 55,737.74  

  เลย 13,398.81  

 9 กําแพงเพชร 17,076.46  

  ตาก 14,648.34  

  นครสวรรค 26,627.60  

  สุโขทัย 5,438.36  

  อุทัยธานี 19,769.35  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 256,798.57  

  ประจวบคีรีขันธ 389,598.40  

  เพชรบุรี 51,254.07  

  ราชบุรี 23,578.02  

รวมทั้งส้ิน 3,028,814.30  

 

 



 285

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 36 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 36.4  
ตารางที่ 36.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
เพชรบูรณ  
(Phetchabun series: Pe) 

fine-loamy, mixed 
Ultic Paleustalfs. 

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic 
Ultic Haplustalfs 

ปราณบุรี 
(Pran Buri series: Pr)  

fine-loamy, mixed 
Ultic Haplustalfs 

fine-loamy, mixed, semiactive,  
Isohyperthermic 
Typic Rhodustalfs 

สีคิ้ว 
(SiKhui series: Si) 

fine-loamy 
Rhodic Paleustalfs 

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Rhodustalfs  

ศรีราชา 
(Si Racha series: Sr)  

fine-loamy, mixed  
Oxic Rhodic Paleustalfs 

fine-loamy, mixed,  
isohyperthermic  
Rhodic Paleustalfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 36 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 36 เปนดินลึกปานกลางถึงลึกมาก ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา หรือสีตาลปนแดง สวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปน
ทรายหรือดินรวนเหนียว สีน้ําตาล แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวน
ดินชั้นลางปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําถึงปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 36 

 3.2.1 ชุดดินเพชรบูรณ (Phetchabun series: Pe) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs สภาพพืน้ทีท่ีพ่บมี
ลักษณะราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายนี้ปานกลาง 
ความสามารถใหน้ําซึมผานของดินเร็วในดินบน และปานกลางในดินลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปาน
กลาง ดินอุมน้ําไดปานกลาง  
 ดินบนมีลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน สีน้ําตาลปนเทาเขมจนถึงสีน้ําตาลเขม 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ถึงดิน
เหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงถึงสีแดงปนเหลือง ในชั้นลางที่มีความลึกมากกวา 50 ซม.ลงไปจะพบ
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กรวดหรือหินซึ่งถูกน้ําพัดพามาทับถมกันอยู และอาจจะพบกอนศิลาแลงเล็กๆ ปะปนอยูดวย ในชั้นนี้สี
มักจะเปลี่ยนไปเปนสีน้ําตาลปนเทา จะพบจุดประที่ความลึกมากกวา 50 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงกรดจัดมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.2 ชุดดินปราณบุรี (Pran Buri series: Pr) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Rhodustalfs เกิดจากตะกอนที่ถูก
เคลื่อนยายมาจากที่สูงลงมาทับถมกันตามที่ราบลาดเชิงเขาหรือตามเนินตะกอนรูปพัด สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-4 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบาย
น้ําดี มีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็วปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 15-25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินรวน หรืออาจจะพบเปนดินรวน
เหนียว หรือดินรวนปนทรายแปงอยูบาง สีพื้นเปนสีต้ังแตสีน้ําตาล สีน้ําตาลออน สีน้ําตาลเขม จนถึงสี
น้ําตาลปนเหลอืง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) สวนดินลางที่ลึกตั้งแต 25 ซม.ลงไป 
มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายละเอียด สีพื้นจะเปนสีต้ังแตสีน้ําตาล สี
น้ําตาลออน จนถึงสีน้ําตาลแก ตลอดชั้นของดิน หรือมีสีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง หรือสีเหลืองปนแดง และ
อาจจะพบสีแดงอยูในสวนที่ลึกมากกวา 80 ซม.ลงไปไดบาง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลแก
ปะปนอยูเล็กนอยในดินชั้นลางนี้ไดบาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงดางปานกลาง(pH 5.5-8.0) แตอาจจะ
พบดินในชั้นลางเปนกรดจัดมาก(pH 5.0) อยูไดเปนบางแหง 
 3.2.3 ชุดดินสีค้ิว (Sikhiu series: Si) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Rhodustalfs เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําพบบริเวณลานตะพักลําน้ําระดับกลางและสูงมีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด เปน
ดินลึกมีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปานกลาง 
 ดินบนลึกประมาณ 10-25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพืน้เปนสี
น้ําตาลเขมหรือสีเขมของน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนแดง
หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) ที่ระดับความลึกกวา 120 ซม. 
มักจะพบกอนเหล็กและแมงกานีส และกอนหินปูน 
 3.2.4 ชุดดินศรีราชา (Si Racha series: Sr) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, isohyperthermic Rhodic Paleustalfs เกิดจากตะกอนดาดเชิงเขา 
หินตะกอนควอรตไซตบนเนินตะกอนเชิงเขาและสลายผุพังเปนดิน พบบริเวณเชิงเขา สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันเล็กนอย มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต มีการระบายน้ําดี ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานและการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตรเกือบ
ตลอดป 



 287

 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือรวนเหนียว สีน้ําตาลเขมปนแดง
หรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 36.5  
ตารางที่ 36.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ปราณบุรี 
เพชรบูรณ 
ศรีราชา 
สีคิ้ว 

5.97 
- 
- 
- 

5.20 
9.05 
3.70 

11.13 

62.00 
45.07 
66.00 
71.33 

1.72 
3.81 
3.00 
1.72 

4.90 
12.18 
3.30 

53.00 

155.00 
90.43 
213.00 
52.00 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 5.97 7.13 64.00 2.36 8.54 122.72 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินเพชรบูรณ ปราณบุรี สีค้ิว และศรีราชา ซึ่งจัดอยูใน
กลุมชุดดินที่ 36 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางทั้งสิ้น 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืโดยทั่วไป 
กลุมชุดดินที่ 36 มีศักยภาพเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และผักบางชนิด แตไม

เหมาะกับการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่ไมอํานวย เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกใชอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพของที่ดิน จึงจัดชั้นความเหมาะสมตามสภาพความลาดเท ดังตารางที่ 36.6 
ตารางที่ 36.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 36 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S3mo S2o   
  ขาวไร S1 S2m S1   
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ตารางที่ 36.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 36 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S2z S3mz S2z   
  ถั่วเขียว S1 S3m S1   
  ถั่วเหลือง S1 S1 S1   
  ถั่วลิสง S2r S2r S2r   
  ปอแกว S2z S2z S2z   
  ฝาย S1 S3m S1   
  มันฝรั่ง S3tr S3tmr S3tr   
  มันสําปะหลัง S2rz S2rz S2rz   
  ยาสูบ S1 S3m S1   
  ออย S1 S1 S1   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S2r   
  กระเทียม S2tr S3tmr S2tr   
  ขิง S2mrz S3mrz S2rz   
  พริก S2z S3mz S2z   
  พริกไทย S2t S2t S2t   
  มะเขือเทศ S1 S3m S1   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2z S2mz S2z   
  กาแฟ (robusta) S2z S2mz S2z   
  ชา S2t S2t S2t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S2m S2m S1   
  มะมวง S1 S1 S1   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S2z S2z S2z   
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ตารางที่ 36.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 36 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  ล้ินจี่ S2z S2z S2z   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 การชะลางพังทลายของหนาดิน  ในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทตั้งแต 5 เปอรเซ็นต ข้ึนไป จะมีการ
ชะลางพังทลายของดินระดับรุนแรงปานกลาง 

        5.2 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  มีสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) มีการชะลางพังทลายของดิน และ 2) 
การใชดินเพาะปลูกพืชอยางตอเนื่อง โดยไมมีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 

        5.3 ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  เนื่องจากไมมีระบบชลประทานเขาถึง และแหลงน้ําธรรมชาติ
มีจํากัด ดังนั้นในฤดูแลงจึงขาดน้ําสําหรับการเพาะปลูก  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ควรอนุรักษดินและน้ําดวยวิธี
กลผสมผสานกับวิธีทางพืช โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทตั้งแต 5 เปอรเซ็นตข้ึนไป สําหรับวิธีกล ไดแก 
การทําคันดิน ขุดทางระบายน้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไรนา เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิว
ดินและเก็บกักน้ําสวนเกิน ไวใชประโยชนในไรนาในชวงฤดูแลงและระยะฝนทิ้งชวง สวนวิธีการทางพืช 
ไดแก การปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับแถวพชืหลกัตามแนว
ระดับ ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมหรือปลูกแบบเหลื่อมฤดู ปลูกพืชคลุมดินในสวนไมผลหรือไมยืนตน ปลูกพืช
หมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วอยูในระบบการหมุนเวียนกับพืชหลัก ซึ่งระบบการปลูกพืชดังกลาวลวนเปน
แนวทางในการอนุรักษดินและน้ํา 

        6.2 การพัฒนาแหลงน้ํา  บริเวณที่พบกลุมชุดดินที่ 36 สวนใหญไมมีระบบชลประทานเขาถึง จึง
จําเปนตองพัฒนาแหลงน้ํา โดยการขุดสระน้ําหรือขุดลอกแหลงน้ําที่ต้ืนเขิน นอกจากการพัฒนาแหลงน้ํา
แลวยังตองมีมาตรการรักษาความชื้นในดินดวย เชน ใชวัสดุคลุมดินระหวางแถวพืช หรือปลูกพืชคลุมดิน
ระหวางแถวไมผลหรือไมยืนตน เพื่ออนุรักษความชื้นในดินไวใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพืชหลัก 
        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน   

6.3.1 ปลูกพืชบํารุงดิน โดยวิธีการตอไปนี้ คือ ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชหลัก ปลูกพชืปุยสดแลว
ไถกลบลงดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลัก 

6.3.2 ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก เนื่องจากปุยอินทรียใหประโยชนหลายดาน คือ เมื่อ
อินทรียสารในปุยสลายตัว จะปลดปลอยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอยางชาๆ นอกจากนั้น
ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินอีกดวย  

6.3.3 ใสปุยเคมี เพื่อเสริมธาตุอาหารบางธาตุที่ดินมีนอย ไมเพียงพอตอความตองการของพืช ทั้งนี้
เนื่องจากความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับปานกลางเทานั้น สําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชปุยเคมี
ข้ึนอยูกับชนิดของพืช ซึ่งไดกลาวไวในหัวขอที่ 9  
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7. ขอเสนอแนะ 
กลุมชุดดินที่ 36 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลหรือไมยืนตน และพัฒนาเปนทุงหญา

เลี้ยงสัตว แตไมเหมาะสมกับการทํานา เนื่องจากเปนที่ดอน มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงที่ลาดเชิงเขา 
ไมอาจกักเก็บน้ําเพื่อการปลูกขาวได จึงใชประโยชนได 2 แบบ คือ 1) ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ปลูกพืชไร หรือ
ไมผลหรือปลูกหญาเลี้ยงสัตว และ 2) การทําเกษตรแบบผสมผสาน เชน ปลูกพืชไร-ไมผล-พืชผัก หรือ ปลูก
พืชไร-ไมผล-หญาเลี้ยงสัตว หรือไมผล-หญาเลี้ยงสัตว เปนตน สําหรับการเลือกระบบของการผสมผสาน 
ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร ผลิตผลทางการเกษตรที่ตลาดตองการ และปจจัยการผลิต เชน 
แหลงน้ํา อยางไรก็ตามเกษตรกรควรเลือกกิจกรรมที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกันเปนอันดับแรก เชน การเลีย้ง
สัตวควบคูกับการปลูกไมผล เพื่อนํามูลสัตวมาเปนปุยบํารุงดินในสวนไมผล นอกจากนี้ยังควรใชพื้นที่
ระหวางแถวไมผลสําหรับปลูกหญาเลี้ยงสัตวดวย 

พืชที่แนะนําใหปลูกมีดังนี้ 1) ไมผล ไดแก มะมวง ขนุน มะขามหวาน สม มะละกอ และสับปะรด  
2) พืชไร ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ละหุง งา ฝาย และออย และ 3) พืชผักจะ
ปลูกไดดีโดยเฉพาะในชุดดินปราณบุรี เชน พวกกะหล่ํา ผักกาด มะเขือ พริก ถั่วฝกยาว แตงกวา และอื่นๆ 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 
8.1.1 ปญหาการการชะลางพังทลายของหนาดินและขาดแคลนน้ําในบางชวง 
1) ไถเตรียมดินปลูกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 

2) ทําคันดินขวางการลาดเทของพื้นที่ชวยชะลอการไหลบาของน้ําที่ผิวดินเมื่อฝนตกหนัก 

3) ขุดบอดักตะกอนเพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ําที่ผิวดิน และยังสามารถใชน้ําเสริมในการ
เพาะปลูก 

4) นํามาตรการการอนุรักษดินและน้ํามาใช เชน การปลูกพืชเปนแถวขวางความลาดเทของพื้นที่ 
และการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมพืชหลัก เปนตน 
 8.1.2 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง และดินขาดความชื้นในบางชวง 

1) ใสปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกปุยพืชสดแลวไถกลบลงดินเมื่อปุยพืชสด
ออกดอกไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต 

2) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไรหลัก หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษาและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน และยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดินดวย 

3) ใสปุยเคมี สูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืช รวมกับผลการวิเคราะหดินในตารางที่ 
36.5  
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        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กะหล่ําดอก  แปลงเพาะกลา และแปลงปลูกขุดดินลึก 15 และ 20 ซม.ตามลําดับ ตากดิน 7-10 วัน 
เก็บวัชพืชใหหมดพรวนดินเปนกอนเล็กๆ ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวคลุกเคลาใหทั่วแปลง  
และมีระยะปลูกระหวางตน และแถวหาง 50 และ60 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือแนว
รองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุยอยูขาง
ใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 มะมวง  ปรับพื้นที่ใหราบหรือคอนขางราบ ถาพื้นที่ลาดเอียงเกิน 12 องศา ใหปรับพื้นที่เปน
ข้ันบันได ไถดินดวยไถผาลสามจํานวน 2 คร้ัง พรวนดวยไถผาลเจ็ด 1-2 คร้ัง แตละครั้งมีชวงตากดิน 7-14 
วัน แลวคราดเก็บเศษวัชพืชขามปออกจากแปลง ระยะปลูกระหวางตน x ระหวางแถว เทากับ 4 x 6 เมตร 
หรือ 5 x7 เมตร หรือ 6 x 8 เมตร หลุมปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม.สวนหลุมปลูก
ในพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีขนาด 70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 มะละกอ  ขุดหลุมปลูกขนาดกวางและลึกประมาณ 30 ซม. ผสมดินกับปุยคอกเขาดวยกัน
และเพิ่มปุยหินฟอสเฟต 0.2 กก./หลุม เขาดวยกัน กลบลงหลุมใหสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม ทํารมเงา
เพื่อชวยพรางแสงแดด การปลูกแบบหยอดเมล็ดควรใชหลุมขนาด 20 ซม. และมีระยะปลูก 3 x 3 หรือ 
3 x 4 เมตร 
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9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย  พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 36.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง  การใสปุยจะทําเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวประมาณ 
7-14 วัน โดยใสทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ สําหรับเมล็ดถั่วกอนปลูกควรคลุกเมล็ดดวยเชื้อไร
โซเบียมที่เหมาะสมตามคําแนะนําที่ระบุไวบนถุงเชื้อไรโซเบียม การปฏิบัติเชนนี้จําเปนมาก สําหรับพื้นที่ซึ่ง
ไมเคยปลูกถั่วชนิดตางๆ มากอน หรือเคยปลูกแตเวนวางมานานแลว 
 ก) ชุดดินปราณบุรี และศรีราชา ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
 ข) ชุดดินเพชรบูรณ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร 
 ค) ชุดดินสีค้ิว ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  

9.1.2 ขาวโพด และขาวฟาง  
 ก) ชุดดินปราณบุรี และชุดดินศรีราชา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร แบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน 
คร้ังแรกใสรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่อขาวโพดหรือขาวฟางมีอายุ
ประมาณ 3-4 สัปดาห 
 ข) ชุดดินเพชรบูรณ ใชปุยสูตร 26-14-0 จํานวน 50 กก./ไร ผสมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 
แบงใสเปนสองครั้งเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่อ
ขาวโพดหรือขาวฟางมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห 
 ค) ชุดดินสีค้ิว ใชปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 10-0-30 อัตรา 13 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 
จํานวน 45 กก./ไร คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสอีก 2/3 ของปุย
ทั้งหมด (สวนที่เหลือทั้งหมด) ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุ 3-4 สัปดาห 
 9.1.3 ออย  
 ก) ชุดดินปราณบุรี และชุดดินศรีราชา ใชปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 40 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก 
คร้ังที่สองจะใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร ใสสองขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบ เมื่อออยมีอายุระหวาง 3-4 เดือน 
 ข) ชุดดินเพชรบูรณ ใชปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 50 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก และครั้งที่สองจะ
ใชปุยที่ผสมมาจากปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 จํานวน 20 กก./ไร ใสสองขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยมีอายุประมาณ 90 วัน 
 ค) ชุดดินสีค้ิว ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 45 กก./ไร ผสมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 35 กก./ไร แลว
แบงใสเปน 2 คร้ังดังนี้ คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมด (ประมาณ 30 กก.)สองขางแถวปลูกแลวพรวน
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กลบเมื่อออยมีอายุประมาณ 30-45 วัน คร้ังที่สองใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมด (ประมาณ 50 กก.)สองขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบหลังการใสคร้ังแรกประมาณ 2-3 เดือน 
 สําหรับออยตอ ชนิดปุย และอัตราปุยจะยังคงเหมือนกับออยปลูกในแตละชุดดิน แตการใสคร้ังแรก
จะใสหลังจากแตงตอแลวประมาณ 1-4 สัปดาห สวนการใสคร้ังที่สองจะกระทําหลังการใสคร้ังแรกแลว
ประมาณ 2-3 เดือน การใสทั้งสองครั้งจะทําโดยใสสองขางตอออยแลวพรวนกลบ  

 9.1.4 ละหุง  ปุยที่ใชจะแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใสรอบๆ
โคนตนแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินปราณบุรี และชุดดินศรีราชา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
 ข) ชุดดินเพชรบูรณ ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 60 กก./ไร  
 ค) ชุดดินสีค้ิว ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร  

 9.1.5 งา  ปุยจะแบงใสสองครั้ง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใส
ปุยที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่องามีอายุระหวาง 1-3 สัปดาห แตในกรณีที่เปนการปลูก
แบบหวาน ปุยทั้งหมดจะหวานใสคร้ังเดียวเมื่องามีอายุระหวาง 1-3 สัปดาห 
 ก) ชุดดินปราณบุรี และชุดดินศรีราชา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร  
 ข) ชุดดินเพชรบูรณ ใชปุยสูตร 18-12-0 อัตรา 50 กก./ไร 
 ค) ชุดดินสีค้ิว ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  

 9.1.6 ฝาย  จะใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวประมาณ 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินปราณบุรี และชุดดินศรีราชา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
 ข) ชุดดินเพชรบูรณ ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 35 กก./ไร 
 ค) ชุดดินสีค้ิว ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร  
 9.1.7 ขาวไร 
 พันธุที่ไมไวตอแสง 
 ก) ชุดดินปราณบุรี และชุดดินศรีราชา คร้ังแรกเมื่อขาวงอกแลวประมาณ 20-30 วัน ใสปุยสูตร 16-20-0 
อัตรา 30 กก./ไร  สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 17-23 กก./ไร ใสเมื่อขาวตั้งทอง (ประมาณ 30 วัน
กอนออกดอก) 
 ข) ชุดดินเพชรบูรณ คร้ังแรกใสปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 18 กก./ไร และครั้งที่สองใสปุยสูตร 46-0-0 
อัตรา 20-28 กก./ไร อายุการใสแตละครั้งเชนเดียวกับที่กลาวแลวในขอ (ก) 
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 ค) ชุดดินสีค้ิว คร้ังแรกจะใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 จํานวน 14 
กก./ไร หลังขาวงอกแลวประมาณ 20-30 วัน และครั้งที่สองจะใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13-20 กก./ไร (อาจ
ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 28-43 กก./ไร แทน) ในระยะขาวตั้งทอง (ประมาณ 30 วันกอนขาวออกดอก) 
 พันธุขาวที่ไวตอแสง 
 ก) ชุดดินปราณบุรี และชุดดินศรีราชา ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร ใสหลังขาวงอกแลว
ประมาณ 20-30 วัน  สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 7-14 กก./ไร หรือแทนดวยปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 14-28 กก./ไร ใสกอนขาวออกดอกประมาณ 30 วัน (ระยะตั้งทอง) 
 ข) ชุดดินเพชรบูรณ คร้ังแรกใสปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 18 กก./ไร หลังขาวงอกแลวประมาณ 20-30 
วัน  คร้ังที่สองจะใสในระยะตั้งทอง (ประมาณ 30 วันกอนขาวออกดอก) โดยใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20-28 
กก./ไร  
 ค) ชุดดินสีค้ิว คร้ังแรกใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 9 กก./ไร 
หลังขาวงอกแลวประมาณ 20-30 วัน  สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 6-13 กก./ไร หรือปุยสูตร  
21-0-0 อัตรา 14-30 กก./ไร ใสกอนขาวออกดอกประมาณ 30 วัน (ใสระยะขาวกําลังตั้งทอง) 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กะหล่ําดอก  กอนปลูกตนกลาควรรองพื้นดวยปุยขี้เปด และกากถั่ว อัตรา 300 กก./ไร 
จากนั้นเมื่อยายปลูกได 2 สัปดาห ควรใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร เพื่อเปนปุยแตงหนา และชวง
ออกดอกควรใสปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อชวยบํารุงดอกใหสมบูรณ 

9.2.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน ควร
ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 2,000-
4,000 และ 50 กก./ไร ตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.3.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 16-16-8 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.2 กก./ตน ตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ 1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
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เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 แลว 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรับ
มะมวงอายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไป
ตามลําดับ 3) ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใช
ปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.3.3 มะละกอ  มะละกอในระยะตนกลาใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ตน รองกนหลุมกอน
ปลูก และบํารุงตนดวยปุยแอมโมเนียมซัลเฟต(21-0-0) อัตรา 60 กรัม/ตน หรือปุยยูเรีย(46-0-0) อัตรา 30 
กรัม/ตน จนกระทั่งมะละกออายุไดประมาณ 1 ป ใหเพิ่มอัตราปุยแอมโมเนียมซัลเฟตเปน 225 กรัม/ตน โดย
ใหปุยทุกๆ 3 เดือน และบํารุงตนดวยปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 450 กรัม/ตน โดยใหปุยในชวงตนฤดูฝน 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 36 ประกอบดวยชุดดิน เพชรบูรณ ปราณบุรี สีค้ิว และศรีราชา พบบริเวณตะพักลาํน้าํ
ระดับกลางถึงสูง และพืน้ทีซ่ึ่งเหลือคางจากการกรอน มีสภาพเปนลกูคลื่นลอนลาดถึงที่ลาดเชิงเขา ความ
ลาดเทอยูระหวาง 2-12 เปอรเซ็นต ใชประโยชนในการปลูกพืชไรและไมผลเปนสวนใหญ 

ลักษณะดินเปนดินลึกปานกลางถงึลึกมาก เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลเขม
หรือสีน้ําตาลเขมปนเทา หรือน้ําตาลแดง สวนดินชัน้ลางเปนดินรวนเหนยีวปนทรายหรือดินรวนเหนยีว สี
น้ําตาล สีแดงปนเหลอืง หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง คาพเีอช 5.0-7.0 ความอุดมสมบูรณอยูใน
ระดับปานกลาง 

ศักยภาพของกลุมชุดดนิที่ 36 เหมาะสมในการปลกูพืชหลายชนิดทั้งพืชไร ไมผล หรือไมยืนตน และ
ผักบางชนิด ไมเหมาะสมกบัการทาํนา เนื่องจากสภาพพืน้ที่ไมอํานวย 

ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก การชะลางพังทลายของหนาดินคอนขางรุนแรง ความอุดมสมบูรณ
ปานกลางเนื่องจากขาดธาตุอาหารบางธาตุ และขาดแคลนน้ําสําหรับการปลูกพืชในฤดูแลงและในฤดูฝนที่
ฝนทิ้งชวง 

การจัดการดนิควรเนนการอนุรักษ ดินและน้ํา โดยเฉพาะพืน้ที่ซึ่งมีความลาดเทตัง้แต 5 เปอรเซน็ต
ข้ึนไป โดยใชทั้งมาตรการเชิงกลและวิธีทางพืชรวมกัน การพัฒนาแหลงน้ํามีความจําเปนมาก เนื่องจาก
ระบบชลประทานยงัเขาไมถึง นอกจากนีย้ังตองปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยการปลูกพืชบํารุงดิน
และใชปุยอินทรีย แลวเสริมดวยปุยเคมีตามความจาํเปน 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่37 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 37 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 37 แสดงไวในตารางที่ 37.1     
ตารางที่ 37.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 37 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
เหนือ พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
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        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนน้ําที่พัดมาทับถมกันเปนเวลานาน(old alluvium) และวัตถุ
ที่เคลื่อนยายลงมาถมตามที่ลาดเชิงเขา(colluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลาง ที่เหลือคางจากการกรอนและที่ลาดเชิงเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน คาความลาดเทอยูระหวาง 
2-16 เปอรเซ็นต 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร และยังคงสภาพเปนปาเต็งรัง สําหรับพื้นที่  
โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 37 แสดงไวในตารางที่ 37.2 
ตารางที่ 37.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 37 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 ระยอง 120,800 240.7  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
เหนือ 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
 9 สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 

รวมทั้งส้ิน 3,862,022 1,565.7  95 38 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ระดับปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี ถึงมีเล็กนอย 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบ
แสดงไวในตารางที่ 37.3  
ตารางที่ 37.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 37 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 17,574.33  

  สุพรรณบุรี 12,896.29  
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ตารางที่ 37.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 37 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ระยอง 1,791.24  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มหาสารคาม 68.60  

เหนือ 8 พิจิตร 202.75  

  เพชรบูรณ 57,550.18  

 9 สุโขทัย 37,210.43  

  อุทัยธานี 90,639.44  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 2,105.37  

รวมทั้งส้ิน 220,038.64  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 37 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 37.4  
ตารางที่ 37.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
บอไทย 
(Bo Thai series: Bo) 

coarse-loamy, silicious 
Oxic Haplustalfs 

coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic  
Lithic Eutrustox 

นาคู  
(Nakhu series: Nu) 

fine-loamy , silicious 
Arenic Plinthustults 

loamy skeletal, mixed, semiactive 
Isohyperthermic 
Plinthaquic Haplustults 

ทับเสลา  
(Thap Salao series: 
Tas) 

loamy skeletal, mixed,nonacid, Ustic 
Dystropepts 

loamy Skeletal mixed, isohyperthermic  
Ultic Paleustalfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 37 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 37 เปนดินลึกปานกลางถึงลึก ลักษณะเนื้อดินบนเปนดินรวนปน
ทรายหรือทรายรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเทา สวนดินชั้นลางเปนดินรวนปนทรายอยูบนชั้นดินเหนียวปน
กรวดหรือเศษหิน สีน้ําตาลปนเทา ซึ่งชั้นดินเหนียวนี้จะพบที่ระดับความลึกระหวาง 50-100 ซม. จากผิวดิน
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บน บางพื้นที่พบจุดประสีแดงและมีศิลาแลงออนปะปนอยูจํานวนมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 37 

 3.2.1 ชุดดินบอไทย (Bo Thai series: Bo) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Lithic Eutrustox เกิดจากการสลายตัวของ
หินทราย สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-16 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินกรวด มีการระบายน้ําดี อุมน้ําไดตํ่า ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานเร็ว มีการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็วถึงปานกลาง โครงสรางของดินเลว 
 ดินบนประมาณ 10-35 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทราย ถึงดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมถึงสีเขมของ
น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย ถึงดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง หรือสีน้ําตาลปนแดงออน สวนดิน
ลางตอนลางซึ่งแสดงลักษณะความไมตอเนื่องจากธรณีวิทยาจะมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายถึงดิน
เหนียว สีเทาออน สีเทาปนน้ําตาลออน มักจะพบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) ในดินลางมักจะพบกอนกรวดปนอยูในเนื้อดินบาง 
 3.2.2 ชุดดินนาคู (Nakhu series: Nu) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, semiactive isohyperthermic Plinthaquic Haplustults เกิด
จากตะกอนน้ําพาเกา บนตะพักลําน้ําระดับกลาง ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลางถึงลึก มีการระบายน้ําดีปาน
กลาง ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็วถึงชาปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ระดับน้ําใตดิน
อยูตํ่ากวา 3 เมตร ตลอดในชวงฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 68 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายรวนหรือรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลเขม
ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) สวนดินชั้นลางตอนบน มีสีน้ําตาลเขมหรือสี
น้ําตาลเขมปนเทา ถัดลงไปจะเปนชั้นดินเหนียวปนทรายและกรวด หรือดินเหนียวปนกรวด สีเทาปนชมพู
หรือสีเทาปนน้ําตาลออน พบจุดประสีแดงหรือแดงปนเหลืองในดินชั้นลางชั้นที่มีกรวดลูกรังปนจะเกิดขึ้น
ระหวางความลึก 50-100 ซม. จากผิวดินปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.3 ชุดดินทับเสลา (Thap Salao series: Tas) 
 จัดอยูใน loamy skeletal mixed, isohyperthermic, Ultic Paleustalfs เกิดจากตะกอนของหินตน
กําเนิดพวกหินแกรนิตและหินควอรตไซต ที่ถูกพัดพามาทับถมบนเนินตะกอนรูปพัด สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-15 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการ
ระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ถึงเร็ว 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูตํ่ากวา 2 เมตร  
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 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือรวนปนทรายปนกอนกรวด สีพื้นเปนสี
เขมของสีน้ําตาลปนเทา หรือสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) 
สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายปนกอนกรวดมาก สีพื้นเปนสีน้ําตาล สีน้ําตาลเขม หรือสีเขมของ
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) กอนกรวดที่พบจะมีต้ังแตหนาดิน
บนจนถึงชั้นลางๆ ตลอดชั้นหนาตัดดินตั้งแต 0.5-10 ซม. เปนหินพวกควอรตไซต ลักษณะกลมมน มีขนาด
และปริมาณมากขึ้นตามความลึก (30-50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร) และพบแรไมกาตลอดชั้นของดิน 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 37.5  
ตารางที่ 37.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

นาคู 
บอไทย 
ทับเสลา 

- 
- 
- 

0.80 
3.37 
4.00 

80.40 
55.00 
29.00 

0.52 
0.76 
2.24 

1.40 
15.50 
5.90 

18.00 
34.33 
87.00 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน - 3.37 55.00 0.76 5.90 34.33 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินบอไทย นาคู และทับเสลา ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 37 
พบวามีความอุดมสมบูรณตํ่าทั้งสิ้น 
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

กลุมชุดดินที่ 37 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และพืชผัก 
เนื่องจากดินคอนขางเปนทรายจัดและมีความอุดมสมบูรณตํ่า นอกจากนี้ยังไมเหมาะสมในการทํานา 
เนื่องจากดินเก็บกักน้ําไมได แตสามารถใชประโยชนในการปลูกไมโตเร็วและพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว 
อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน จึงจัดชั้นความ
เหมาะสมออกเปน 3 อยาง คือ สําหรับการเพาะปลูกในฤดูฝน ฤดูแลง และหลังการพัฒนาที่ดินแลว ดัง
ตารางที่ 37.6 
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ตารางที่ 37.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 37 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S3mo S2o   
  ขาวไร S1 S3m S1   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S3m S1   
  งา S1 S3m S1   
  ถั่วเขียว S1 S3m S1   
  ถั่วเหลือง S1 S1 S1   
  ถั่วลิสง S2r S2r S2r   
  ปอแกว S1 S1 S1   
  ฝาย S2m S3m S1   
  มันฝรั่ง S3tr S3tmr S3tr   
  มันสําปะหลัง S2r S2mr S2r   
  ยาสูบ S1 S3m S1   
  ออย S1 S1 S1   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S2r   
  กระเทียม S2tr S3tmr S2tr   
  ขิง S2mr S3mr S2r   
  พริก S1 S3m S1   
  พริกไทย S2t S2t S2t   
  มะเขือเทศ S1 S3m S1   
  หอมแดง S3tr S3tr S3tr   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2t S2tm S2t   
  กาแฟ (robusta) S1 S2m S1   
  ชา S3t S3t S3t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S2m S2m S1   
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ตารางที่ 37.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 37 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะมวง S1 S1 S1   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S1 S1 S1   
  ล้ินจี่ S2t S2t S2t   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2m S2m S1   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

        5.1 สมบัติทางกายภาพของดินไมเหมาะสม  เนื่องจากเนื้อดินบนคอนขางเปนทรายจัด ทําให
ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ดินจึงแหงเร็วในระยะที่ฝนทิ้งชวง และดินจะแหงมากในฤดูแลง 

        5.2 ความอุดมสมบูรณตํ่า  รวมทั้งดินมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชไดนอยนอกจากนั้น
ธาตุอาหารยังถูกน้ําชะลางออกไปไดงายอีกดวย 

        5.3 การชะลางพังทลายของดิน  โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่มีความลาดเทสูงกวา 
5 เปอรเซ็นต จะมีการชะลางพังทลายของดินมากในฤดูฝน 

        5.4 ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  เนื่องจากบริเวณพื้นที่ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 37 ไมมีระบบ
ชลประทานเขาถึง การเพาะปลูกตองอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว ดังนั้นในฤดูแลงจึงไมสามารถเพาะปลูก
พืชไดเพราะขาดแคลนน้ํา  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การปรับปรุงสมบัติดานกายภาพ โดย 1) ใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา
ประมาณ 2 ตันตอไร หรือ 2) ทําปุยพืชสดโดยปลูกพืชตระกูลถั่วกอนปลูกพืชหลัก 2 เดือน แลวไถกลบเพื่อ
บํารุงดิน เมื่อพืชปุยสดนั้นออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต การปฏิบัติดังกลาวเปนประจําทุกปจะชวยเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหแกดิน ทําใหอนุภาคดินเกาะตัวกันเปนเม็ดดินและกอนดินมากขึ้น มีสัดสวนของชองขนาด
เล็กและใหญในโครงสรางดินที่เหมาะสม ความชื้นที่เปนประโยชนในดินจึงสูงขึ้น 

        6.2 การอนุรักษดินและน้ํา  มีความจําเปนสําหรับดินกลุมนี้มาก โดยเฉพาะในบริเวณทีม่คีวามลาด
เทสูงกวา 5เปอรเซ็นต ซึ่งเกิดการชะลางพังทลายของดินไดงาย ดังนั้นจึงตองใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา
ในพื้นที่เพาะปลูกอยางเหมาะสม ไดแก  

6.2.1 ใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาวหรือเศษพืช ตางๆ เพื่อปองกันไมใหเม็ดฝนกระแทกผิวดิน
โดยตรง และชวยรักษาความชื้นโดยลดการระเหยน้ําจากผิวดินในฤดูแลง นอกจากนี้เมื่อวัสดุคลุมดิน
สลายตัวยังเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินดวย  

6.2.2 ปลูกพืชคลุมดิน เชน ปลูกพืชตระกูลถั่วหรือหญาคลุมดิน ในสวนไมผลหรือไมยืนตน จะชวย
ปองกันการสูญเสียหนาดินจากการชะลางพังทลายไดเปนอยางดี 

6.2.3 สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ําบนผิวดินเมื่อฝนตกหนัก เชน ทําคันดิน คันเบนน้ํา 
รองระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําประจําไรนา อันเปนมาตรการเชิงกล หรือใชวิธีทางพืช เชน ปลูกพืช
เปนแถบขวางความลาดเทของพื้นที่ หากใชทั้งสองวิธีนี้รวมกันใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จะชวยลด
อัตราเร็วการไหลบาของน้ําผิวดิน และปองกันการชะลางพังทลายของดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

6.3.1 ใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมักอัตราประมาณ 2 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถ
กลบลงไปในดิน เมื่อปุยอินทรียเหลานี้สลายตัว จะปลดปลอยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
ใหแกพืชอยางชาๆ นอกจากนี้ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินใหดีข้ึนอีกดวย 

6.3.2 ปลูกพืชหมุนเวียน โดยใหมีพืชบํารุงดิน คือ พืชตระกูลถั่ว อยูในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
กับพืชหลัก เชน พืชไรหรือพืชผัก นอกจากนี้ยังอาจใชวิธีปลูกพืชแซม กลาวคือ ปลูกพืชตระกูลถั่วแซม
ระหวางแถวไมผลหรือไมยืนตน ซึ่งจะชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและกอใหเกิดรายไดเสริมดวย 
7. ขอเสนอแนะ 

จากการประเมินความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 37 พบวามีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมในการ
ปลูกพืชไร พืชผักและไมยืนตน และไมเหมาะสมสําหรับทํานา เนื่องจากลักษณะเนื้อดินและสภาพพื้นที่ไม
อํานวย แตควรใชเพื่อพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว หรือปลูกไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส กระถินยักษ กระถิน
เทพา ฯลฯ หากตองการใชปลูกพืชไร ควรปลูกถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วพุม มันสําปะหลัง แตงโม หรือ ออย แต
ตองบํารุงดินดวยปุยอินทรียและปุยเคมีในอัตราคอนขางสูง 

การใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ ควรเริ่มจากการพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ
ของดิน แลวทําการเกษตรแบบผสมผสาน ระหวางการเลี้ยงสัตว ปลูกไมโตเร็ว พืชไร และพืชผักบางชนิด
ควบคูกันไป สําหรับการพัฒนาทุงหญาเลี้ยงสัตวนั้น ควรเปนแบบหญาผสมถั่ว พันธุหญาที่แนะนําไดแก 
หญาขน หญากินนี หญาโรด หญาเนเปยลูกผสม หญาเฮมิลกินนี หญาบัฟเฟล และหญาซิกแนลเปนตน 
สวนพืชตระกูลถั่วที่จะนํามาปลูกผสมกับหญา ควรเปนถั่วฮามาตา ถั่วเชอราโต ถั่วสไตโล ถั่วลาย หรือถั่วคุดซู  
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาการชะลางพังทลาย 
1) ใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาว หรือเศษพืชตางๆ เพื่อปองกันไมใหเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบผิวดิน

โดยตรง 

2) ไถพรวนดินและปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดเทเกิน 5 
เปอรเซ็นต 

3) สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ําผิวดินเมื่อฝนตกหนัก เชน คันดิน รองระบายน้ํา คันเบน
น้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไรนา 

4) ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝกสลับกับพืชที่ปลูกเปนแถวขวางความลาดเทของพื้นที่ 
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 8.1.2 ปญหาดินเปนทรายคอนขางจัดและมีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า 
ใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยเทศบาล อัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือปลูกปุยพืชสด แลวไถ

กลบลงดินเมื่อปุยพืชสดอายุ 40-50 วัน หรือออกดอกไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต ปุยพืชสดที่แนะนํา ไดแก 
ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วดํา และโสนตางๆ 

 8.1.3 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง  ใหใสปุยเคมี สูตร อัตรา และวิธีการให นอกจาก
จะพิจารณาจากพืชที่ปลูกแลวยังพิจารณารวมกับผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 37.5 ดวย 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

 กลุมชุดดินที่ 37 ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชผัก เนื่องจากเปนดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณตํ่า 
หากตองการใชในการปลูกพืชผัก จะตองลงทุนปรับปรุงดินสูงมาก 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน พรวน
ยอยดินอีก 1-2 คร้ัง และปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางตนและแถว
ประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ใหมใหขุดตอไมออก ถามีดินดานใหทําลายชั้นดินดาน ไถพรวนลึก 30-
40 ซม. ปรับพื้นที่ใหเรียบ ข้ึนแปลงเปนรูปลอนลูกฟูกขวางทางแสงอาทิตยกวาง 3 เมตร สูง 40 ซม. ความ
ยาวไมจํากัด และมีพื้นที่วางระหวางแปลง 3 เมตร ไวเปนทางเขาทํางานของเครื่องจักร ใชระยะปลูกระหวาง
ตนและแถวประมาณ 4 และ3 เมตร ตามลําดับ หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 ซม. ผสมปุยคอกหรือปุย
หมักกับดินที่ขุดขึ้นมาอัตรา 10 กก./ตน พรอมปุยหินฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร15-15-15  อัตรา 100 
กรัม และกลบกลับลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุแลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตน
เปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 10 ซม. 
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9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 37.5 ดังนี้ 

9.1.1 ขาวโพด  
ก) ชุดดินนาคู ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร แบงใสสองครั้งเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนรอง

พรอมปลูก คร้ังที่สองใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุ 3-4 สัปดาห  
ข) ชุดดินทับเสลา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร แบงใสสองครั้งเทาๆ กัน คร้ังแรกรองกนรอง

พรอมปลูก คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือรวมกับสูตร 0-0-22 อีก 10 กก./ไร โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ
เมื่ออายุ 3-4 สัปดาห 

ค) ชุดดินบอไทย ใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 75 กก./ไร แบงใสสองครั้งเทาๆ กัน โดยมีวิธีการใส
เชนเดียวกับชุดดินนาคู (ขอ ก) 

9.1.2 มันสําปะหลัง  การใสปุยจะแบงใสสองครั้งเทาๆ กัน คร้ังแรกหลังปลูก 1-2 เดือน สวนครั้งที่
สอง เมื่อมันสําปะหลังอายุได 4-5 เดือน แตละครั้งจะโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ ชนิดปุยและอัตราจะ
เปนดังนี้ 

ก) ชุดดินนาคู ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 75-80 กก./ไร  
ข) ชุดดินทับเสลา ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 75-80 กก./ไร 
ค) ชุดดินบอไทย ใชปุยสูตร 21-7-14 อัตรา 60-65 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20-25  

กก./ไร  

9.1.3 ออย สําหรับออยปลูก 

ก) ชุดดินนาคู คร้ังแรกใชปุยสูตร16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร ใสรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใส
ปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร ใสสองขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบเมื่อออยมีอายุประมาณ 90-120 วัน  

ข) ชุดดินทับเสลา ใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 125-130 กก./ไร แบงใสสองครั้งเทาๆ กัน คร้ังแรกใส
รองกนรองพรอมวางทอนพันธุออย คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือโดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออย
มีอายุประมาณ 90-120 วัน  

ค) ชุดดินบอไทย ใชปุยสูตร 14-10-30 อัตรา 100 กก./ไร แบงใสสองครั้งเทาๆ กัน คร้ังแรกรองกน
รองพรอมวางทอนพันธุออยปลูก คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือ (50 กก.) รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร 
โดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยมีอายุประมาณ 90-120 วัน  
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สําหรับออยตอ  ปุยที่ใชจะเปนเชนเดียวกับออยปลูกในแตละชุดดิน แตวิธีการใสคร้ังแรกจะใส
หลังจากแตงตอเสร็จเรียบรอยแลวไมเกิน 1 เดือน สวนครั้งที่สอง จะใสโดยโรยสองขางแถวปลูกของตอออย
แลวพรวนกลบหลังการใสปุยครั้งแรกประมาณ 60-90 วัน 

9.1.4 ปอแกว  ปุยเคมีทั้งหมดจะแบงใสสองครั้งเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนรองพรอมปลูก สวน
คร้ังที่สองใสตามแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่ออายุประมาณ 21-28 วัน  

ก) ชุดดินนาคู ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร  
ข) ชุดดินทับเสลา ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 50-55 กก./ไร  
ค)ชุดดินบอไทย ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 40-45 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-46-0 อัตรา 6 กก./ไร  

9.1.5 แตงโม  ปุยสําหรับแตงโมจะแบงใสเปนสองครั้ง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของทั้งหมด โดยรอง
กนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สอง จะใสเมื่อแตงโมมีอายุประมาณ 30 วัน การใสจะทําโดยโรยรอบโคนตน
ภายในรัศมีประมาณ 30 ซม. แลวพรวนกลบ ปุยที่ใชคร้ังนี้จะใสสวนที่เหลือทั้งหมด (อีก 2/3) 

ก) ชุดดินนาคู ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 100 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 60 กก./ไร  
ข) ชุดดินทับเสลา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 100 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร  
ค) ชุดดินบอไทย ใชปุยสูตร 0-10-30 อัตรา 130 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 45 กก./ไร  

9.1.6 งา  การใสปุยจะกระทําเปนสองครั้งเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใส
โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 21-28 วัน สําหรับกรณีที่ปลูกแบบหวาน หากดินมี
ความอุดมสมบูรณตํ่า จะแบงใสสองครั้งเทาๆ กัน คร้ังแรกหวานเมื่องางอกแลว (7-10 วัน หลังหวาน) และ
คร้ังที่สองจะใสหลังจากครั้งแรกแลวประมาณ 3-4 สัปดาห แตหากดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง 
ก็จะหวานเพียงครั้งเดียวเมื่ออายุประมาณ 1-3 สัปดาห  

ก) ชุดดินนาคู ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร  
ข) ชุดดินทับเสลา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
ค) ชุดดินบอไทย ใชปุยสูตร 16-14-11 อัตรา 50 กก./ไร  

        9.2 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.2.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.2.2 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-
0 อัตรา 2 และ1 กก./ตนตามลําดับ 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และปุย
สูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร 
ในชวงเดือนพฤศจิกายน โดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ป
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ข้ึนไปเปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2 (ประมาณเดือนกันยายน) 
ควรใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคม
เปนชวงที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติด
ผลควรบํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 5) 
กอนเก็บเกี่ยวผลผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) 
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 และ1 กก./ตนตามลําดับ 

9.2.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+ 46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 37 พบบริเวณพื้นที่ดอน ซึ่งเปนตะพักลําน้ําระดับกลางและระดับสูง บริเวณพื้นผิวที่
เหลือคางจากการกรอนและบริเวณที่ลาดเชิงเขา มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน ความ
ลาดชันระหวาง 2-16 เปอรเซ็นต โดยทั่วไปไมมีน้ําแชขังบนผิวในฤดูฝน สวนในฤดูแลงพบระดับน้ําใตดินอยู
ลึกกวา 2 เมตร จัดเปนดินลึกปานกลาง ดินชั้นบนเปนดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทา ลึก
ลงไปเปนดินรวนปนทราย สวนดินชั้นลาง ระดับความลึก 50-100 ซม. เปนดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน
หรือกรวดลูกรัง หรือเปนชั้นหินผุ สีดินเปนสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีแดงปนเหลือง อาจพบ
จุดประสีแดงและศิลาแลงออนปะปนอยูเปนจํานวนมาก บางแหงพบชั้นหินตนกําเนิดที่กําลังผุพังสลายตัว 
ปฏิกิริยาดินคอนขางเปนกรดจัด มีคาพีเอช 4.5-5.5 

ผลการวิเคราะหดินทางเคมี 5 รายการแสดงวา ดินมีอินทรียวัตถุ ความจุในการแลกเปลี่ยนแคต
ไอออน ความอิ่มตัวดวยเบส ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดตํ่าทุกรายการ จึง
สรุปไดวากลุมชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติอยูในเกณฑตํ่า 

สําหรับปญหาโดยทัว่ไปมีดังนี้ คือ 1) ดินบนมีความสามารถในการอุมน้ําไดนอยและซาบซึมน้ําเรว็ 
แตอัตราการซาบซึมน้ําชาลงในดินลาง 2) บางบริเวณดินอาจเปยกแฉะเกินไปสาํหรบัพืชไรบางชนดิใน
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ชวงเวลาที่ฝนตก 3) พื้นทีซ่ึ่งมีความลาดเทสูง จะสูญเสยีหนาดินเนื่องจากการชะลางพังทลายในฤดูฝน 
จําเปนตองมีการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสมในพืน้ที่เหลานัน้ 

ปจจุบันมีการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ในการปลูกพืชไรเปนสวนใหญ แตเนื่องจากดินมีปญหาและ
ขอจํากัดบางประการดังที่ไดกลาวแลว หากสามารถปรับปรุง ใชประโยชนและอนุรักษดินอยางถูกวิธี ก็
สามารถใชเพื่อการผลิตพืชและสัตวอยางยั่งยืนได สําหรับการบํารุงดินควรทําหลายวิธี เชน 1) ใชปุยอินทรีย
อยางสม่ําเสมอ แลวเสริมดวยปุยเคมีตามความจําเปน 2) ไถกลบตอซังหรือเศษพืช และ 3) ปลูกพืช
หมุนเวียน โดยใชพืชตระกูลถั่วปลูกสลับกับพืชชนิดอื่น นอกจากนี้หากมีพื้นที่มากพอและสภาพเหมาะสม 
ควรจัดแบงพื้นที่เปนสัดสวนเพื่อใชประโยชนแบบผสมผสาน เชน พื้นที่สําหรับเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ปลูกไม
ผลหรือไมโตเร็ว ปลูกพืชไรและผักบางชนิด และพื้นที่เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา แลวเลี้ยงปลาในแหลงน้ําที่
พัฒนาขึ้นดวย 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 38 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 38 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป 
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 38 แสดงไวในตารางที่ 38.1     
ตารางที่ 38.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 38 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 นครปฐม 1,000-1,200 1,660-1,700 25-32 28 57-89 75 
 อางทอง 1,000-1,100 1,690-1,700 25-32 28 56-89 74 
 สิงหบุรี    900-1,000 1,695-1,700 24-33 28 55-89 73 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
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ตารางที่ 38.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 38 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
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ตารางที่ 38.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 38 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี      900-1,000 1,630-1,670  24-32   28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มีอายุนอย 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : สันริมฝงแมน้ําหรือลําน้ําสาขาของแมน้ํา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : คอนขางราบเรียบ คาความลาดเท 1-2 เปอรเซ็นต 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : คอนขางดีถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : พืชผักสวนครัว พืชไร และไมผล ที่อยูอาศัย สําหรับพื้นที่
โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 38 แสดงไวในตารางที่ 38.2 
ตารางที่ 38.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 38 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  นครปฐม 1,172,400 0  5 0 
  สิงหบุรี 897,000 0  2 0 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
  อางทอง 210,000 0  1 0 
ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
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ตารางที่ 38.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 38 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 



 315

ตารางที่ 38.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 38 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 9 สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 18,034,622 30,557.0  661 177 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอย 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไว
ในตารางที่ 38.3  
ตารางที่ 38.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 38 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 71,256.82  

  นครนายก 12,213.93  

  พระนครศรีอยุธยา 21,732.29  

  ลพบุรี 9,058.71  

  สระบุรี 14,209.59  

  นครปฐม 14,865.37  

  สิงหบุรี 48,331.55  

  สุพรรณบุรี 126,284.60  

  อางทอง 57,414.37  

ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 26,724.35  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 11,671.34  

  นครราชสีมา 13,890.41  
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ตารางที่ 38.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 38 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 บุรีรัมย 272.90  

  สุรินทร 7,379.48  

 4 นครพนม 2,085.57  

  มุกดาหาร 6,055.66  

  ยโสธร 4,128.93  

  รอยเอ็ด 8,571.62  

  ศรีสะเกษ 32,846.79  

  อํานาจเจริญ 22,576.18  

  อุบลราชธานี 93,544.49  

 5 กาฬสินธุ 7,403.14  

  อุดรธานี 8.65  

  ขอนแกน 96,244.29  

  มหาสารคาม 29,283.71  

  สกลนคร 5,200.57  

เหนือ 6 หนองคาย 27,211.47  

  หนองบัวลําภู 4,741.34  

  เชียงใหม 72,500.88  

  แมฮองสอน 4,993.73  

 7 ลําปาง 29,848.48  

  ลําพูน 48,761.42  

  เชียงราย 60,066.20  

  นาน 20,564.09  

 8 พะเยา 21,600.06  

  แพร 14,154.09  

  พิจิตร 79,972.80  
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ตารางที่ 38.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 38 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 8 พิษณุโลก 44,997.09  

  เพชรบูรณ 17,285.99  

 9 เลย 53,969.66  

  อุตรดิตถ 33,625.46  

  กําแพงเพชร 306,103.49  

  ตาก 120,441.34  

  นครสวรรค 125,883.74  

  สุโขทัย 87,835.87  

  อุทัยธานี 76,163.26  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 114,486.88  

  ประจวบคีรีขันธ 43,309.21  

  เพชรบุรี 12,414.61  

  ราชบุรี 93,163.38  

รวมทั้งส้ิน 2,257,349.85  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 38 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 38.4  
ตารางที่ 38.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
เชียงใหม 
(Chiang Mai series: Cm)  

loamy, mixed, nonacid  
Typic Ustifluvents 

coarse-loamy, mixed, superactive, 
nonacid, isohyperthermic  
Oxyaquic Ustifluvents 

ชุมพลบุรี 
(Chumphon Buri series: 
Cph) 

loamy, mixed, acid  
Typic Ustifluvents 

coarse-loamy, mixed, active, 
isohyperthermic 
Fluventic Dystrustepts 
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ตารางที่ 38.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ดอนเจดีย 
(Don Chedi serirs: Dc)  

coarse-loamy, siliceous  
Ustic Dystropepts 

coarse-loamy, mixed, active, 
isohyperthermic  
Typic Dystrustepts 

ไทรงาม  
(Sai Ngam series: Sg) 

coarse-loamy, mixed  
Ultic Paleustalfs 

coarse-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic 
Ultic Haplustalfs 

ทามวง 
(Tha Muang series: Tm)  

loamy, mixed, nonacid  
Typic Ustifluvents 

coarse-loamy, mixed, active, 
calcareous 
Typic Ustifluvents 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 38 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 38 ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายละเอียดสลับกับ
ชั้นดินรวนปนทรายแปงหรือชั้นดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีดินเปนสีน้ําตาลออน หรือสีเทาปนน้ําตาล บาง
พื้นที่พบจุดประสีเทาและสีน้ําตาลเขมในดินชั้นลางปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-7.0) ความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 38 

 3.2.1 ชุดดินเชียงใหม (Chiang Mai series: Cm) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Oxyaquic Ustifluvents 
เกิดจากการทับถมใหมของตะกอนลําน้ําในบริเวณสันดินริมน้ํา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง ดินมีความสามารถ
ใหน้ําซึมผานไดเร็วปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินจะอยูตํ่ากวา 3 
เมตร ในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสี
น้ําตาล สีน้ําตาลปนเทา หรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินลาง
มีเนื้อดินไมแนนอน ซึ่งจะเรียงตัวเปนชั้นๆ อาจเปนดินรวน ดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
สวนใหญมีสีน้ําตาลแกปนเหลือง และจะพบจุดประบางเล็กนอยในสวนลางของดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) และอาจพบลูกรังอยางออน ปะปนอยูในดินชั้นลาง 
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 3.2.2 ชุดดินชุมพลบุรี (Chumphon Buri series: Cph) 
จัดอยูใน coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Fluventic Dystrustepts เกิดจากการ

ตะกอนลําน้ําใหมที่ถูกน้ําพัดพามาทับถมบริเวณสวนต่ําของสันดินริมน้ํา(lower part of river lavee) สภาพ
พื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบาย
น้ําดีปานกลาง คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตรในฤดูแลง 

ดินบนลึกไมเกิน 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย หรือดินทรายปนดินรวน สีพื้น
เปนสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดิน
ตอนลางเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนปนทรายแปงรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเหลือง หรือเปนสีน้ําตาล
เขม อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกบางเล็กนอยในสวนลางของดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.3 ชุดดินดอนเจดีย (Don Chedi series: Dc) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Dystrustepts เกิดจากตะกอน
ลําน้ําตามสันดินริมน้ําเกา มีความลาดชันประมาณ 2 เปอรเซ็นต มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานปานกลาง 
และมีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหยาบ มีสีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัด(pH 5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหยาบ หรือดินรวนเหนียวปนทราย มีสีพื้นเปนสี
น้ําตาลแก หรือสีเหลืองปนสีแดง มีปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.5) 
 3.2.4 ชุดดินไทรงาม (Sai Ngam series: Sg) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนลําน้ํากลางเกากลางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบา
ของน้ําบนผิวดินชา ระดับน้ําใตดินอยูตํ่ากวา 1.25 เมตรตลอดป ดินอุมน้ําไดคอนขางต่ํา 
 ดินบนหนาประมาณ 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน ดินมีสีเขมของน้ําตาลปน
เทา หรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลเขม หรือสีเขมของน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) จะพบแรไมกาเกล็ดเล็กๆ ปะปนอยูในเนื้อดิน 
และจะมีมากขึ้นในดินลาง 
 3.2.5 ชุดดินทามวง (Tha Muang series: Tm) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, mixed, active, calcareous, Typic Ustifluvents เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนใหมบนสันดินริมฝงน้ํา ในบริเวณที่ราบน้ําทวมถึงสภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มี
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ความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปาน
กลางมีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกประมาณ 15 ซม. มีเนื้อดินตางๆ กัน เชน ดินรวนเหนียว ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวน
ปนทราย ดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
ดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) สวนดินลางมีสีพื้นเปนสีน้ําตาล อาจจะมีจุดประเล็กนอยในบางแหง ปฏิกิริยา
ดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน  

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 1.5  
ตารางที่ 38.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS       
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ชุมพลบุรี 
เชียงใหม 
ดอนเจดีย 
ทามวง 
ไทรงาม 

- 
- 

4.75 
6.20 

- 

6.40 
11.20 
1.56 

12.02 
7.25 

28.60 
67.33 
25.71 
81.50 
55.50 

0.89 
0.46 
1.00 
2.20 
1.72 

5.00 
3.70 
4.35 

28.75 
26.90 

27.50 
2.30 

27.20 
172.50 
194.50 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
สูง 

ปานกลาง 
คามัธยฐาน 5.48 7.25 55.50 1.59 5.00 27.50 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 38 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่าถึง
สูง 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 
กลุมชุดดินที่ 38 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผักและไมผลหลายชนิด แตไมคอย

เหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่ไมอํานวย อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมี
ทางเลือกในการใชที่ดินตามศักยภาพ จึงจัดชั้นความเหมาะสมออกเปน 3 อยาง คือ การเพาะปลูกในฤดูฝน 
ฤดูแลง และหลังการพัฒนาที่ดินแลว ดังตารางที่ 38.6 
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ตารางที่ 38.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 38 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S3mo S2o   
  ขาวไร S1 S2m S1   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2z S2z S2z   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S2z S3mz S2z   
  ถั่วเขียว S2z S3mz S2z   
  ถั่วเหลือง S2z S2z S2z   
  ถั่วลิสง S2rz S2rz S2rz   
  ปอแกว S2z S2z S2z   
  ฝาย S2z S3mz S2z   
  มันฝรั่ง S3trz S3tmrz S3trz   
  มันสําปะหลัง S2rz S2rz S2rz   
  ยาสูบ S2z S3mz S2z   
  ออย S2z S2z S2z   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrz S3mrz S2rz   
  กระเทียม S2trz S3tmrz S2trz   
  ขิง S2mrz S3mrz S2rz   
  พริก S3z S3mz S3z   
  พริกไทย S2tz S2tz S2tz   
  มะเขือเทศ S2z S3mz S2z   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2z S2z S2z   
  กาแฟ (robusta) S2z S2z S2z   
  ชา S2t S2t S2t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S2z S2z S2z   
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ตารางที่ 38.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 38 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะมวง S2z S2z S2z   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S2z S2z S2z   
  ล้ินจี่ S2z S2z S2z   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 น้ําทวมในบางพื้นที่  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้พบบริเวณฝงแมน้ํา ซึ่งบางปอาจมีน้ําทวมในฤดูฝน 
ทําใหพืชที่ปลูกเสียหาย 

        5.2 เนื้อดินคอนขางเปนทราย  ทําใหธาตุอาหารพืชสูญเสียเนื่องจากการชะลางไดงาย และดินจะ
แหงเร็วในฤดูแลงหรือระยะที่ฝนทิ้งชวง 

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  ในบางชุดดินมีปญหาการขาดแคลนธาตุอาหารบางธาตุ 

        5.4 ดินอุมน้ําไดนอย  เปนเหตุใหพืชขาดน้ําไดงาย จําเปนตองใหน้ําบอยๆ 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 แกปญหาน้ําทวม  โดยทําคันดินกั้นน้ํา พรอมทั้งจัดระบบการระบายน้ําที่ทวมขังออกจากพื้นที่
เพาะปลูก หรือการปรับชวงเวลาในการปลูกพืชเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพน้ําทวมขัง  

        6.2 ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  เนื่องจากในบางพื้นที่ดินคอนขางเปนทราย จึงควรใชปุย
อินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือทําปุยพืชสดเปนประจําทุกป โดยปลูกพืชตระกูลถั่ว
กอนปลูกพืชหลัก 2 เดือน แลวไถกลบเมื่อพืชปุยสดออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต ทั้งสองวิธีนี้จะชวย
เพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินและทําใหดินอุมน้ําดีข้ึน 

        6.3 รักษาความชื้นในดิน  โดย 1) ใชวัสดุคลุมดิน เชน เศษซากพืชคลุมระหวางแถวพืช หรือ 2) ปลูกพืช
คลุมดินระหวางแถวไมผลและไมโตเร็ว ทั้งสองวิธีนี้นอกจากจะชวยลดการสูญเสียความชื้นในดินแลว ยัง
ปองกันการกัดเซาะดินในฤดูฝนอีกดวย 

        6.4 แกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูก  โดยการ 1) สูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติที่อยู
ใกลเคียง หรือ 2) พัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ 
        6.5 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  

6.5.1 ใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมักอัตราประมาณ 2 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถ
กลบลงไปในดิน เมื่อปุยอินทรียเหลานี้สลายตัว จะปลดปลอยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
ใหแกพืชอยางชาๆ นอกจากนี้ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินใหดีข้ึนอีกดวย 

6.5.2 ปลูกพืชหมุนเวียน โดยใหมีพืชบํารุงดิน คือ พืชตระกูลถั่ว อยูในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
กับพืชหลัก เชน พืชไรหรือพืชผัก นอกจากนี้ยังอาจใชวิธีปลูกพืชแซม เชน 1) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวาง
แถวขาวโพดหรือแถวพืชไรอ่ืนๆ หรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่วระหวางแถวไมผลหรือไมยืนตน ซึ่งจะชวย
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและกอใหเกิดรายไดเสริมดวย 

6.5.3 ในกรณีที่ดินยังขาดแคลนธาตุอาหารบางธาตุ ควรเสริมดวยการใชปุยเคมีตามความจําเปน 
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7. ขอเสนอแนะ 
จากการประเมินความเหมาะสมของดิน พบวากลุมชุดดินที่ 38 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร  

ไมผล และพืชผักหลายชนิด ดังนั้นการใชประโยชนที่เหมาะสมจึงควรทําการเกษตรแบบผสมผสาน คือ มี
การปลูกผัก พืชไรและไมผลควบคูกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของที่ดิน ในปจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งอยูใกล
แมน้ําลําคลอง ไดปลูกผัก พืชไรและไมผล เชน มะมวง ฝร่ัง ขนุน กลวย ลําไย และมะละกอกันโดยทั่วไป 
โดยใชน้ําจากแมน้ําลําคลองไดตลอดป 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาน้ําทวมบา 
ทําพนัง หรือเขื่อนกั้นน้ําพรอมทั้งจัดระบบการระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูก หรือปรับ

ระยะเวลาการปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงชวงน้ําทวมบา  
 8.1.2 ปญหาดินคอนขางเปนทราย และมีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า 

ใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยเทศบาล อัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือปลูกปุยพืชสดแลวไถ
กลบลงดิน เมื่อปุยพืชสดมีอายุ 40-50 วัน หรือออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต 
 8.1.3 ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ใสปุยเคมี สูตร อัตรา และวิธีการใหข้ึนอยูกับชนิดของพืชที่ปลูก รวมกับผลการวิเคราะหดินใน
ตารางที่ 38.5 ดวย 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลําดับ 
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        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่ที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน 
พรวนยอยดินอีก 1-2 คร้ัง และปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางตนและ
แถวประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม 
หลุมปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดย
ผสมกับหนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ใหมใหขุดตอไมออก ถามีดินดานใหทําลายชั้นดินดาน ไถพรวนลึก 30-40 
ซม. ปรับพื้นที่ใหเรียบ ข้ึนแปลงเปนรูปลอนลูกฟูกขวางทางแสงอาทิตยกวาง 3 เมตร สูง 40 ซม. ความยาว
ไมจํากัด และมีพื้นที่วางระหวางแปลง 3 เมตร ไวเปนทางเขาทํางานของเครื่องจักร ใชระยะปลูกระหวางตน
และแถวประมาณ 4 และ 3 เมตร ตามลําดับ หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 ซม. ผสมปุยคอกหรือปุย
หมักกับดินที่ขุดขึ้นมาอัตรา 10 กก./ตน พรอมปุยหินฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 
กรัม และกลบกลับลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุแลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตน
เปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 10 ซม. 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับอัตราการใช และ
วิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 38.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ขาวโพด  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก 
คร้ังที่สอง ใสสวนที่เหลือทั้งหมดเมื่ออายุขาวโพด 3-4 สัปดาห โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินชุมพลบุรี เชียงใหม และดอนเจดีย ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
 ข) ชุดดินทามวง และไทรงาม ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 25 กก./ไร ใสรองกนหลุมพรอมปลูก สวน
คร้ังที่สองจะใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร ใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อขาวโพดอายุประมาณ  
3-4 สัปดาห  
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 9.1.2 ถั่วเหลือง  จะใสปุยเคมีเพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 1-2 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบ หากพื้นที่ที่ปลูกไมเคยปลูกถั่วเหลืองมากอน จะตองคลุกเมล็ดถั่วดวยเชื้อไรโซเบียมสําหรับถั่ว
เหลืองพรอมปลูก  
 ก) ชุดดินชุมพลบุรี เชียงใหม และดอนเจดีย ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ข) ชุดดินทามวง และไทรงาม ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 10 กก./ไร  

 9.1.3 ถั่วลิสง  การปฏิบัติในการใสปุย รวมทั้งสูตร และอัตราในแตละชุดดินเปนเชนเดียวกับถั่วเหลือง 
แตกตางเพียงเชื้อไรโซเบียมที่ใชคลุกเมล็ดถั่วลิสง จะตองเปนไรโซเบียมที่ใชกับถั่วลิสงจึงจะดีที่สุด  
 9.1.4 ละหุง  
 ก) ชุดดินชุมพลบุรี เชียงใหม และดอนเจดีย ใชปุยสูตร 15-15-15- อัตรา 70 กก./ไร โดยครั้งแรกใส
เพียง 25 กก./ไร รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองเมื่อละหุงมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห จะใสสวนที่เหลือ
ทั้งหมด (45 กก./ไร) โดยโรยรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ  
 ข) ชุดดินทามวง และไทรงาม คร้ังแรก ใชปุยสูตร 26-14-0 จํานวน 20 กก./ไร รองกนหลุมพรอม
ปลูก คร้ังที่สองใสปุยสูตร 21-0-0 อีก 25 กก./ไร โดยโรยรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบเมื่อละหุงมีอายุ
ประมาณ 3-4 สัปดาห  
 9.1.5 งา  
 ก) ชุดดินชุมพลบุรี เชียงใหม และดอนเจดีย ใชปุยสูตร 16-16-8 แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 20  
กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใส 30 กก./ไร ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่องามีอายุประมาณ 3-4 
สัปดาห 
 ข) ชุดดินทามวง และไทรงาม ใชปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 22 กก./ไร และปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร ใสเพียงครั้งเดียวโดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุของงาอยูระหวาง 
1-3 สัปดาห  

 9.1.6 ฝาย  ใสปุยครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  
 ก) ชุดดินชุมพลบุรี เชียงใหม และดอนเจดีย ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร  
 ข) ชุดดินทามวง และไทรงาม ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 15 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 
10 กก./ไร  
 9.1.7 ปอแกว  
 ก) ชุดดินชุมพลบุรี เชียงใหม และดอนเจดีย ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร แบงใส 2 
คร้ัง คร้ังแรกใสพรอมปลูกเพียง 1/3 ของทั้งหมดโดยรองกนรอง คร้ังที่สองใสเมื่อปอแกวมีอายุประมาณ 3-4 
สัปดาห โดยใสปุยที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  
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 ข) ชุดดินทามวง และไทรงาม ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 22 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 
15 กก./ไร ผสมใหเขากันอยางดี ใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อปอแกวมีอายุระหวาง 1-3 สัปดาห เพียง
คร้ังเดียวก็พอ 

9.1.8 ยาสูบ  
 ก) ชุดดินชุมพลบุรี เชียงใหม และดอนเจดีย ใชปุยสูตร 4-16-24 อัตรา 125 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง
เทาๆ กัน คร้ังแรกใสหลังปลูกแลว 15-20 วัน คร้ังที่สองใสเมื่ออายุได 30-40 วัน ทั้งสองครั้งหลังใสปุยแลว
ตองพรวนกลบ  
 ข) ชุดดินทามวง และไทรงาม ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร ใสเพียงครั้งเดียวที่อายุ
ประมาณ 2-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 8-24-24 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 
20 และ10 กก./ไรตามลําดับ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม.ผสมกับปุย
สูตร 8-24-24 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส  
3 คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.3.2 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร  
46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และ
ปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร 
ในชวงเดือนพฤศจิกายนโดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ป
ขึ้นไปเปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2 (ประมาณเดือนกันยายน) 
ควรใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคม
เปนชวงที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติด
ผลควรบํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 5) กอน 
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เก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) หลังเก็บ
เกี่ยวผลผลิตใหปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 1.5 และ1 กก./ตนตามลําดับ 

9.3.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+ 46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 38 ประกอบดวยชุดดินเชียงใหม ทามวง ชุมพลบุรี ไทรงาม และดินชุดดอนเจดีย ซึ่ง
สวนใหญเกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําใหมถึงคอนขางใหม ที่น้ําพัดพามาทับถม และพบตามสันริม
ฝงแมน้ํา สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ 

ลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลางถึงคอนขางหยาบ สวนใหญเนื้อดินไมคอยแนนอน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกลาง คาพีเอช 5.0-7.0 สภาพการระบายน้ําคอนขางดีถึงดี ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงสูง 
การใชประโยชนในปจจุบัน ไดแก การปลูกพืชไร พืชผัก ไมผล และใชในการปลูกสรางที่อยูอาศัย 

ปญหาหลักในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก น้ําทวมบางพื้นที่ในบางป ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา
ถึงสูง จึงจําเปนตองใชปุย เนื้อดินคอนขางเปนทรายทําใหความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา และดูดซับ
ธาตุอาหารพวกแคตไอออนไดนอย 

การจัดการดินควรเนนการปองกันน้ําทวมโดยการทําพนังกั้นน้ํา และจัดระบบระบายน้ําออกจาก
พื้นที่เพาะปลูก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพดวยปุยอินทรีย และเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินโดยการเสรมิ
ดวยปุยเคมี ตลอดจนใชวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชคลุมดินเพื่ออนุรักษดินและรักษาความชื้นในดิน 

การใชประโยชนพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ ดําเนินการปลูกพืชแบบผสมผสานระหวางพืชไร 
พืชผักและไมผล รวมทั้งการเลี้ยงสัตว โดยเลือกกิจกรรมที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกันมาผสมผสานกัน 
นอกจากนี้การตัดสินใจยังตองพิจารณาปจจัยตอไปนี้ คือ สภาพพื้นที่ แหลงน้ํา ทักษะของเกษตรกร และ
ความตองการผลผลิตของตลาดภายในและภายนอกทองถิ่น 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่39 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 39 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของจังหวัด
ตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 39 แสดงไวในตารางที่ 39.1     

ตารางที่ 39.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 39 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก จันทบุรี 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
ใต กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
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ตารางที่ 39.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 39 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําพา หรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อ
หยาบ 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลาง ที่ลาดเชิงเขาหรือเนินตะกอนรูปพัด 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดชัน : ลูกคลื่นลอดลาดถึงภูเขา คาความลาดชันอยูระหวาง 1-35  
เปอรเซ็นต 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : ดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกยางพารา ไมผล ปาลมน้ํามัน และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
สวนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงหรือเปนภูเขาจะเปนปาและยางพารา สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละ
จังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 39 แสดงไวในตารางที่ 39.2 
ตารางที่ 39.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 39 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
ใต 11 กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  นครศรีธรรมราช 651,744 1,166.2  43 5 
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ตารางที่ 39.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 39 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ใต 11 พังงา 13,550 0  4 3 
  ระนอง 0 0  0 0 
  สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 

รวมทั้งส้ิน 3,342,184 3,404.0  210 43 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ปานกลางถึงสูง 

        1.8 ปริมาณเศษหินหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : พื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 39.3  
ตารางที่ 39.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 39 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 11,557.72  

  ชลบุรี 40,770.25  

  ตราด 4,433.63  

  ระยอง 142,511.16  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 842.82  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 204,000.56  

ใต 11 กระบี่ 338,660.43  

  ชุมพร 161,132.58  

  นครศรีธรรมราช 157,332.79  

  พังงา 14,744.93  

  ระนอง 970.30  
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ตารางที่ 39.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 39 ในจังหวัดตางๆ  

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 11 สุราษฎรธานี 790,806.43  

 12 ตรัง 127,600.53  

  นราธิวาส 42,878.59  

  ปตตานี 102,598.40  

  พัทลุง 93,432.94  

  ยะลา 34,137.33  

  สงขลา 450,941.21  

รวมทั้งส้ิน 2,719,352.60  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 39 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 39.4  
ตารางที่ 39.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
คอหงษ 
(Kohong series: Kh)  

casrse-loamy, siliceous 
Typic Paleudults 

coarse-loamy, kaolinitic, 
 isohyperthermic  
Typic Kandiudults 

นาทวี 
(Nathawi series: Nat)  

coarse-loamy, siliceous  
Typic Paleudults 

coarse-loamy, kaolinitic, 
isohyperthermic 
Typic Kandiudults 

สะเดา 
(Sadao series: Sd)  

coarse-loamy, siliceous  
Oxic Dystropepts 

coarse-loamy, kaolinitic,  
isohyperthermic 
Typic Kandiudults 

ทุงหวา 
(Thung Wa series: Tg)  

coarse-loamy, siliceous  
Oxic Dystropepts 

coarse-loamy, siliceous,subactive, 
isohyperthermic  
Typic Paleudults 
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3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 39 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 39 เปนดินลึกมาก เปนพวกดินรวนหยาบ ลักษณะเนื้อดินบนเปน
ดินปนทรายรวนหรือดินปนทราย สีดินเปนพวกสีน้ําตาลถึงสีแดง สวนดินชั้นลางจะเปนดินรวนปนทราย
ตลอด สีดินเปนพวกสีน้ําตาลถึงสีแดง ดินชั้นบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) และ
ดินชั้นลางมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 39 

 3.2.1 ชุดดินคอหงษ (Kohong series: Kh) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากวัตถุ
เคลื่อนยายของหินตะกอนเนื้อหยาบ บนลานตะพักลําน้ํา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มี
ความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึม
ผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม หรือสีเขมมากของสี
น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางจะมีเนื้อดินเปนดิน
รวนปนทราย และจะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวเพิ่มข้ึนตามความลึก ดังนั้น จึงอาจพบชั้นดินรวนเหนียวปน
ทรายในระดับความลึกประมาณ 80 ซม.ลงไป สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก หรือสีเหลืองปนน้ําตาล หรือสีน้ําตาล
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5)  
 3.2.2 ชุดดินนาทวี (Na Thawi series: Nat) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic, Typic Kandiudults เกิดจากตะกอนลําน้ํา
เกาที่มีแหลงมาจากพวกหินตะกอนเนื้อหยาบบนลานตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ
เปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 3-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี ถึง
คอนขางมากเกินไป คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 
เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทาเขม
มาก ถึงเปนสีเขมของน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ดิน
ลางตอนบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก หรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดั
มากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย อาจจะเปนดินรวนเหนียวปน
ทราย ในความลึกตั้งแต 80 ซม.ลงไป มีสีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง หรือสีเหลืองปนแดง หรือสีแดง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
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 3.2.3 ชุดดินสะเดา (Sadao series: Sd) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากตะกอนลําน้ํา
เกาจากหินตะกอนเนื้อหยาบพัดพามาทับถม บนลานตะพักลําน้ําระดับกลางและระดับสูง  สภาพพื้นที่ที่พบ
มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 3-10 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก 
มีการระบายน้ําคอนขางมาก คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
เร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล สีน้ําตาลเขม 
หรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง และคอยๆ แดงขึ้นตามความลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
กรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.4 ชุดดินทุงหวา (Thung Wa series: Tg) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleudults เกิดจาก
วัตถุเคลื่อนยายพวกหินแกรนิตบนที่ลาดเชิงเขา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงเปนลูก
คลื่นลอนชันเล็กนอย มีความลาดชัน 3-7 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึก ถึงลึกมาก มีการระบายน้ํา
คอนขางมาก คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลว
ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล ถึงสีเขมมากของสีน้ําตาล
ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนดินกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ดินบนตอนลางดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 39.5  
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ตารางที่ 39.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

คอหงษ - 2.33 28.60 0.89 1.93 7.85 ต่ํา 
ทุงหวา - 2.27 67.33 0.92 5.89 38.67 ต่ํา 
นาทวี - 2.12 25.71 1.64 2.65 18.56 ต่ํา 
สะเดา 4.57 1.95 81.50 0.28 5.61 16.44 ต่ํา 
คามัธยฐาน 4.57 2.20 55.50 0.91 4.13 17.50 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 39 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า  
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

กลุมดินชุดที่ 39 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผล ปาลมน้ํามัน ไมยืนตน พืชไร รวมทั้ง
สามารถพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวไดดวย แตสภาพพื้นที่รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของดินไมเหมาะใน
การทํานา การพิจารณาความเหมาะสมในการใชที่ดินของกลุมชุดดินนี้ ไดจัดแบงตามสภาพความลาดเท
ของพื้นที่ ตามตารางที่ 39.6 

ตารางที่ 39.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 39 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช      ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง     ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3owe S3onwe S3owe   
  ขาวไร S2nz S2nz S2nz   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3z S2n S3nz   
  ขาวโพด S2nz S2nz S2nz   
  งา S3nz S3nz S3nz   
  ถั่วเขียว S3nz S3nz S3nz   
  ถั่วเหลือง S3nz S3nz S3nz   
  ถั่วลิสง S3nrz S3nrz S3nrz   
  ปอแกว S3nz S3nz S3nz   
  ฝาย S3nz S3mnz S3nz   
  มันฝรั่ง S3tnrk S3tnrz S3tnrz   
  มันสําปะหลัง S3nrz S2nr S3nrz   
  ยาสูบ S2n S3mnz S3nz   
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ตารางที่ 39.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 39 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช      ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง     ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ออย S2nz S2nz S2nz   
  เผือก S3mnrze S3mnrz S3nrze   
พืชผักตางๆ     
  กระเทียม S3tnrz S3tnrz S3tnrz   
  ขิง S3nrz S3mnrz S3nrz   
  พริก S2n S2n S2n   
  พริกไทย S3tnz S3tnz S3tnz   
  มะเขือเทศ S3rz S3nz S3nz   
  หอมแดง S3tnrz S3tnrz S3tnrz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3trz S3tnz S3tnz   
  กาแฟ (robusta) S3nz S3nz S3nz   
  ชา S3tn S3tn S2tn   
  ทุเรียน S2nz S2rz S2nz   
  ปาลมน้ํามัน S2nz S2nz S2nz   
  มะขาม S2n S2n S2n   
  มะพราว S2nz S2nz S2nz   
  มะมวง S3nz S2nz S2nz   
  ยาง S2nz S2nz S2nz   
  ลําไย S3nz S3nz S3nz   
  ล้ินจี่ S3tnz S2tn S3tnz   
  สม S2nz S2nz S2nz   
  สับปะรด S2n S2n S2n   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2nz S2nx S2nz   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

   2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  
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  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธพิลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 การชะลางพังทลายของหนาดิน  ซึ่งเกิดมากในบริเวณที่มีความลาดชันสูง และมีความรุนแรง
ปานกลางในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันมากกวา 5 เปอรเซ็นตข้ึนไป การชะลางพังทลายเปนสาเหตุใหมีการ
สูญเสียหนาดินมาก จึงตองมีการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม 

        5.2 สมบัติทางกายภาพของดินไมเหมาะสม  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้เปนดินเนื้อหยาบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดินบนเปนดินทรายและมีอินทรียวัตถุตํ่า จึงอุมน้ําไดนอย ดังนั้นแมจะอยูในพื้นที่ซึ่งฝนชุก หากฝน
ทิ้งชวงก็ทําใหพืชขาดน้ําได 

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  ผลการวิเคราะหดินแสดงวาความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน 
และระดับความเปนประโยชนของธาตุอาหารหลักในดินต่ํา จําเปนตองบํารุงดินดวยปุยอินทรียและปุยเคมี 
6. การจัดการเพื่อใหความเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  กลุมชุดดินนี้เกิดการชะลางพังทลายไดงาย เนื่องจากเนื้อดินคอนขาง
เปนทรายและอยูในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันสูง ดังนั้นในบริเวณที่มีความลาดชันนอยกวา 12 เปอรเซ็นต ควร
ใชวิธีการทางพืชในการอนุรักษดิน เชน 1) ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อปองกันมิใหเม็ดฝนกระแทกผิวดินโดยตรง 2) ปลูก
พืชเปนแถว หรือเปนแถบขวางความลาดเท 3) ปลูกหญาแฝกตามแนวระดับ 4) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับ
พืชหลัก เพื่อขวางทิศทางการไหลบาของกระแสน้ํา การนําวิธีเชิงกล เชน การทําคันดิน ข้ันบันไดดิน รอง
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ระบายน้ํา มักใชไมไดผลกับพื้นที่ซึ่งเปนดินทราย ประกอบกับการเปดหนาดินยังเสี่ยงตอการชะลางพงัทลาย
ของคันดินอีกดวย จึงควรเนนการอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีการทางพืชเทานั้น 

        6.2 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ตํ่า จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) ใชปุยอินทรีย เชน ปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือปลูกพืชตระกูลถั่ว
แลวไถกลบเปนปุยพืชสด ปุยอินทรียเหลานี้นอกจากจะปลดปลอยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
ใหแกพืชอยางชาๆ แลว ยังชวยใหสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินดีข้ึน และ 2) ใชปุยเคมีเพื่อ
เสริมบางธาตุที่ยังขาดแคลน ใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช 

        6.3 จัดระบบการปลูกพืช  เชน 1) ปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งมีพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไรหรือพืชผักอื่นๆ
2) ใชพืชตระกูลถั่วเปนพืชแซมระหวางแถวพืชชนิดอื่น และ 3) ปลูกพืชตระกูลถั่วระหวางแถวพืชยืนตน 

        6.5 การพัฒนาแหลงน้ํา  เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในกิจกรรมตางๆ กําหนดมาตรการเพื่อการใชน้ําอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอนุรักษน้ําในดินโดยการใชวัสดุคลุมดินระหวางแถวพืชดวย 
7. ขอเสนอแนะการใชประโยชนกลุมดินเพื่อการเกษตร 

ดินในกลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะกับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน กาแฟ ไมผลและ หญา
เลี้ยงสัตวมากกวาการปลูกขาว เนื่องจากสภาพพื้นที่ไมเหมาะสมและดินกักเก็บน้ําไมได แตการใชประโยชน
จะใหผลสูงสุด เมื่อทําการเกษตรแบบผสมผสาน เชน การปลูกไมผลหรือไมยืนตนกับพืชไร หรือไมผลกับ
หญาเลี้ยงสัตว โดยเลือกกิจกรรมที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกันมาผสมผสานกัน นอกจากนี้การตัดสินใจยัง
ตองพิจารณาปจจัยตอไปนี้ คือ สภาพพื้นที่ แหลงน้ํา ทักษะของเกษตรกร และความตองการผลผลิตของ
ตลาดภายในและภายนอกทองถิ่น 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร  
 ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าขาดธาตุอาหารพืชบางชนิด 

ใชปุยเคมี ชนิด สูตร อัตรา และวิธีการใชปุยจะขึ้นกับชนิดพืชที่ปลูกและผลการวิเคราะหดินใน
ตารางที่ 39.5 เปนเกณฑ  
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 
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8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50×50×50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.3.2 ปาลมน้ํามัน  เตรียมหลุมปลูกหลังการปกหลักเพื่อจัดแนวปลูกโดยใชระยะ 9x9 เมตร ใน
ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ใหทําการขุดหลุมเปนรูปตัวยู ขนาด กวางxยาวxลึก ประมาณ 
60x60x60 ซม. ตากดินทั้งไวประมาณ 1 เดือน เมื่อใกลเวลาปลูกใหใสปุยหินฟอสเฟตรองกนหลุม ประมาณ
หลุมละ 250 กรัม เพื่อเรงการเจริญเติบโต   

8.3.3 ยางพารา  ไถดินลึก 30-40 ซม. ทิ้งไว 5-7 วัน แลวไถพรวนอีกอยางนอย 2 คร้ัง พรอมทั้งเก็บ
ตอไม และเศษวัชพืชออกใหหมด วางแนวปลูกตามแนวตะวันออก–ตะวันตก (สําหรับพื้นที่ลาดเอียง
มากกวา 15 องศา ควรวางแนวปลูกตามขั้นบันได) ยางพาราในแหลงปลูกยางเดิมควรใชระยะปลูก 2.5x8.0 
หรือ 3.0x7.0 เมตร สวนในแหลงปลูกยางใหมควรมีระยะปลูก 2.5x7.0 หรือ3.0x6.0 เมตร หลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 170 กรัม/หลุม ในแหลงปลูกยางใหมควรใชปุยอินทรีย5 
กก./ตน รองกนหลุมรวมกับปุยหินฟอสเฟตดวย 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย  พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 39.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ถั่วลิสง  สําหรับพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วนี้มากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลวแนะนําใหคลุก
เชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับเมล็ดถั่วพรอมปลูก สําหรับปุยเคมีที่ใชกับชุดดินทั้ง 4 คือ ชุดดินคอหงษ  
ทุงหวา นาทวี และสะเดา ซึ่งมีระดับความอุดมสมบูรณในเกณฑตํ่า คือ ปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร 
โดยใสขางแถวปลูกเพียงครั้งเดียวแลวพรวนกลบเมื่ออายุระหวาง 1-3 สัปดาห 

 9.1.2 สับปะรด  ทั้ง 4 ชุดดินดังกลาวจะตองใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 200 กก./ไร โดยแบงใส 2 
คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกเมื่ออายุได 3 เดือน คร้ังที่สองอายุประมาณ 6 เดือน โดยใสขางแถวแลวพรวนกลบ 
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 9.1.3 ขาวโพดหวาน  ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร แบงใสสองครั้ง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 
ของปุยทั้งหมดโดยรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสปุยที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อ
ขาวโพดมีอายุระหวาง 3-4 สัปดาห  

 9.1.4 กลวย  การเตรียมหลุมปลูก จะใชปุยหมักหรือปุยคอกจํานวน 7-14 กก./หลุม ผสมคลุกเคลา
ใหเขากับดินในหลุมที่ใชปลูกตอ 1 หนอ สําหรับปุยเคมีใหใชปุยสูตร 14-14-20 อัตรา 1 กก./1หลุมปลูก แบง
ใสสามครั้งเทาๆ กันที่หลังปลูก 1 เดือน 4 เดือน และเมื่อออกดอก ทุกครั้งที่ใสจะใสรวมกับปุยอินทรีย 1-2 
กก./หลุม 

 9.1.5 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ปุยที่แนะนําหวานรองพื้นกอนหวานเมล็ดหญาผสมถั่ว คือ ปุยหินฟอสเฟต 
(rock phosphate ; 0-3-0) อัตรา 100 กก./ไร ในขณะเตรียมดิน จากนั้นจะใชปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 50 
กก./ไร ใสคร้ังเดียวหลังหญาผสมถั่วขึ้นเรียบรอยแลว (ประมาณ 1-3 เดือน) ในระหวางปควรหวานปุยคอก
รวมดวย 1-3 ตัน โดยใสเปนครั้งคราวตามความจําเปน และการกระจายของฝน 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยปุยอินทรียที่ยอย
สลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 40 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่มออก
ดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร  
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2.5 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.3.2 ปาลมน้ํามัน  การใหปุยปาลมน้ํามันสําหรับกลุมชุดดินที่ 39 แนะนําใหใสปุยยูเรีย 5 กก./ตน 
รวมกับปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 1.5 กก./ตน, ปุยโพแทสเซียมคลอไรด 5.2 กก./ตน, คีเซอรไรด  
1.3 กก./ตน, และโบเรต 100 กรัม/ตน โดยแบงใสยูเรีย, โพแทสเซียมคลอไรด และคีเซอรไรด ใสสองครั้งๆ 
ละเทาๆ กัน ในชวงตน และปลายฤดูฝน สวนไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และโบเรต ใสคร้ังเดียวชวงตนฤดูฝน 
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9.3.3 ยางพารา  ยางพารากอนเปดกรีดแบงการใหปุยออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ปุยรองกนหลุม ใช
ปุยหินฟอสเฟต(0-3-0)อัตรา 170 กรัม/หลุม รวมกับการใชปุยอินทรียในอัตรา 5 กก./ตน/ป ในชวงปแรก 
และในชวงปที่ 2 ถึง 6 ใหใชปุยอินทรียในอัตรา 2 กก./ตน/ป 2) ปุยบํารุง แนะนําใหใชปุยสูตร 20-8-20 ใน
อัตราแตกตางกันตามอายุ คือ ใชในอัตรา 410 กรัม/ตน/ป ในปที่ 1 และใชในอัตรา 620, 640, 660, 720 
และ 740 กรัม/ตน/ป ในปที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 

10. สรุป 
กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินรวนปนทราย เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณตํ่าและมี

ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ปรากฏอยูในสภาพภูมิประเทศตั้งแตคอนขางเรียบถึง
ภูเขา 

ปจจุบันเกษตรกรใชพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว และ
ไมผล ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด เปนตน สวนพืชไรและพืชสวนบางชนิดมักนิยมปลูกเปนพืชแซมในระหวาง
แถวของไมยืนตนและไมผลในชวงที่พืชหลักยังเล็ก จากการที่กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพสูงสําหรับหลายพืช 
และพืชเหลานั้นยังตองการวิธีจัดการดินที่แตกตางกันออกไป จึงอาจกลาวโดยสรุปไดดังนี้ 1) เนื่องจากดินมี
ความอุดมสมบูรณตํ่า การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี จะชวยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิต 2) การ
ปลูกในสภาพพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันสูงควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชตาม
แนวระดับขวางความลาดเท เปนตน การทําคันคูรับน้ํารอบเขา หรือการสรางขั้นบันไดดินจะไมไดผลในพื้นที่
ซึ่งเปนดินทราย และ 3) การปลูกพืชแซมระหวางแถวพืชหลักซึ่งเปนไมยืนตน จะชวยใหเกษตรกรมีรายได
ชวงพืชหลักยังไมใหผลผลิต พืชแซมที่เหมาะสม ไดแก ถั่วลิสง สับปะรด ขาวโพดหวานและกลวย 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 40 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 40 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 
3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของจังหวัด
ตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 40 แสดงไวในตารางที่ 40.1 

ตารางที่ 40.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 40 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท 950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
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ตารางที่ 40.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 40 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
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ตารางที่ 40.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 40 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิด : เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อ
หยาบ 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลางถึงสูง หรือเนินตะกอนรูปพัด(alluvium fan) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด คาความลาดเทอยู 
ระหวาง 2-5 เปอรเซ็นต 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : ดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ใชในการปลูกพืชไร ไมผลหรือไมยืนตน พืชผัก และยังคงสภาพ
เปนปาเต็งรัง สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 40 แสดงไวในตารางที่ 
40.2 
ตารางที่ 40.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 40 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 



 345

ตารางที่ 40.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 40 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
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ตารางที่ 40.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 40 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 8 อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 15,004,442 31,113.1  664 183 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ กลาง และตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดง
ไวในตารางที่ 40.3  
ตารางที่ 40.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 40 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 41,522.87  

  นครนายก 6,777.45  

  ลพบุรี 3,659.49  

  สระบุรี 3,571.20  

  สุพรรณบุรี 24,691.53  

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 14,526.45  

  ชลบุรี 315,415.85  

  ตราด 830.58  

  ปราจีนบุรี 12,176.29  
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ตารางที่ 40.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 40 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ระยอง 105,052.49  

  สระแกว 55,966.78  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 1,082,166.65  

  นครราชสีมา 2,442,012.02  

  บุรีรัมย 2,503,952.49  

  สุรินทร 2,032,715.04  

 4 นครพนม 271,800.55  

  มุกดาหาร 492,815.10  

  ยโสธร 248,506.95  

  รอยเอ็ด 488,162.18  

  ศรีสะเกษ 537,037.55  

  อํานาจเจริญ 577,984.23  

  อุบลราชธานี 2,412,002.52  

 5 กาฬสินธุ 1,274,601.71  

  ขอนแกน 550,175.15  

  มหาสารคาม 123,684.92  

  สกลนคร 224,463.94  

  หนองคาย 133,090.79  

  หนองบัวลําภู 244,390.68  

  อุดรธานี 1,557,587.82  

เหนือ 6 เชียงใหม 42,371.03  

  ลําปาง 22,005.16  

  ลําพูน 66,343.91  

 7 เชียงราย 4,481.39  

  พะเยา 221.29  
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ตารางที่ 40.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 40 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 7 แพร 293.85  

 8 พิจิตร 2,086.26  

  เพชรบูรณ 736.66  

  เลย 3,893.23  

  อุตรดิตถ 41,472.60  

 9 กําแพงเพชร 110,002.10  

  ตาก 55,879.03  

  นครสวรรค 52,840.89  

  สุโขทัย 5,789.05  

  อุทัยธานี 270,030.28  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 359,865.29  

  ประจวบคีรีขันธ 39,429.88  

  เพชรบุรี 79,476.14  

  ราชบุรี 340,553.65  

รวมทั้งส้ิน 19,489,455.17  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 40 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 40.4  
ตารางที่ 40.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ชุมพวง 
(Chum Phuang series: 
Cpg)  

coarse-loamy, siliceous 
Oxic Paleustults 

coarse-loamy, siliceous,  
isohyperthermic  
Typic Kandiudults 

หุบกะพง 
(Hup Kapong series: 
Hg)  

coarse-loamy, siliceous  
Ustoxic Dystropepts 

coarse-loamy, mixed, active, 
isohyperthermic  
Typic Haplustalfs 
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ตารางที่ 40.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
สันปาตอง 
(San Pa Tong series: Sp)  

coarse-loamy, siliceous  
Oxic Paleustults 

coarse-loamy,siliceous, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic (Kandic) Paleustults 

ยางตลาด 
(Yang Talat series: Yl)  

coarse-loamy, siliceous  
Ustoxic Dystropepts 

coarse-loamy, siliceous, semiactive, 
isohyperthermic  
Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 40 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 40 เปนดินลึกถึงลึกมาก ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือ
ดินทรายปนดินรวนตอนบน และเปนดินรวนปนทรายในดินชั้นลาง สีน้ําตาลออน สีเหลือง หรือสีน้ําตาลปน
แดง บางแหงอาจพบจุดประในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) แตบาง
พื้นที่ ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ความอุดมสมบูรณโดยทั่วไปต่ํา 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 40 

3.2.1 ชุดดินชุมพวง (Chumpuang series: Cpg) 
จัดอยูใน coarse-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนลําน้ําเกาบนลานตะพักระดับสูง(hight terrace) สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบ ถึงลูกคลื่น
ลอนลาดมีความลาดชัน 1-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีคาดวาดินมีความสามารถ
ใหน้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึก
กวา 3 เมตรในฤดูแลง 

ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินทรายปนดินรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาล
แกหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินตอนลางมีเนื้อ
ดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-
5.5) 
 3.2.2 ชุดดินหุบกระพง (Hup Kapoong series: Hg) 

จัดอยูใน coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs เกิดจากการ
สลายตัวของหิน schist, gneiss และ granite สภาพพื้นที่ที่มีลักษณะบริเวณที่ราบ หรือคอนขางราบ มี
ความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานเร็ว มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินคอนขางชา  
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ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายรวนสีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา 
หรือน้ําตาลแก จะมีเกล็ดของไมกาปะปนเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0 - 6.5) ดิน
บนตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหยาบ หรือดินทรายรวน จะพบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองเล็กนอย 
มีหินควอรตไซตปะปนอยูมาก สวนดินลางเปนดินรวนปนทรายหยาบ หรือดินทรายหยาบรวน มีสีน้ําตาล
ออน และจะมีเกล็ดไมกาปะปนอยูมาก ถัดจากชั้นนี้ลงไปจะเปนดินรวนทรายปนกรวด สีน้ําตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) 
 3.2.3 ชุดดินสันปาตอง (San Pa Tong series: Sp) 

จัดอยูใน coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults เกิดจาก
การทับถมของตะกอนเกาจากลําน้ํา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-2 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถในการใหน้ําซึมผานปานกลาง ถึงดีมี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว  

ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
กรดเล็กนอย(pH 6.5-7.0) สวนดินลางเปนดินรวนปนทราย มีจุดประสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินกลางถึงกรด
เล็กนอย(pH 6.5-7.0)  
 3.2.4 ชุดดินยางตลาด (Yang Thalat series: Yl) 

จัดอยูใน coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic, Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs เกิด
จากการทับถมของตะกอนจากลําน้ําเกา บนตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบจนถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึง
คอนขางมาก ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานเร็วปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  

ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนทรายปนดินรวน สีพื้นเปนสีเขมมากของน้ําตาลปน
เทา สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-7.5) ดินบนตอนลาง
คอนขางลึกประมาณ 40 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายสีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาล ปฏิกริิยาดนิเปน
ดางเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-7.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวนสีพื้น
เปนสีจางของน้ําตาลปนแดงน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนน้ําตาลปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงกรดจัด 
(pH 5.5-7.5)  
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน  

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
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ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 40.5 

ตารางที่ 40.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS       
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ชุมพวง 
ยางตลาด 
สันปาตอง 
หุบกระพง 

- 
5.23 
5.10 
5.30 

2.13 
4.56 
3.87 
3.98 

67.33 
76.00 
16.67 
9.30 

0.76 
0.34 
0.80 
1.00 

3.40 
10.98 
15.10 
8.20 

17.50 
27.84 
68.00 
71.50 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 5.23 3.93 42.00 0.78 9.59 47.92 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินชุมพวง หุบกะพง สันปาตอง ยางตลาด และหุบกระพง
พบวามีความอุดมสมบูรณตํ่า 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 
กลุมชุดดินที่ 40 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร และไมผล คอนขางไมเหมาะสมสําหรับปลูก

พืชผัก และไมเหมาะสมในการทํานา เนื่องจากเนื้อดินคอนขางเปนทรายและสภาพพื้นที่ไมอํานวย แต
สามารถใชปลูกไมโตเร็วและหญาเลี้ยงสัตวไดดี เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินอยางเหมาะสม
กับศักยภาพ จึงจัดชั้นความเหมาะสมออกเปน 3 อยาง คือ การเพาะปลูกในฤดูฝน ฤดูแลง และหลังการ
พัฒนาที่ดินแลว ดังตารางที่ 40.6 
ตารางที่ 40.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 40 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช   ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S3om S2o   
  ขาวไร S1 S2m S1   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2z S2z S2z   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S2z S2mz S2z   
  ถั่วเขียว S2z S3mz S2z   
  ถั่วเหลือง S2z S2z S2z   
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ตารางที่ 40.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 40 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช   ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ถั่วลิสง S2rz S2rz S2rz   
  ปอแกว S2z S2z S2z   
  ฝาย S2z S3mz S2z   
  มันฝรั่ง S3trz S3tmrz S3trz   
  มันสําปะหลัง S2rz S2rz S2rz   
  ยาสูบ S2z S3mz S2z   
  ออย S2z S2z S2z   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S2mrz S3mrz S2rz   
  กระเทียม S2trz S3tmrz S2trz   
  ขิง S2mrz S3mrz S2rz   
  พริก S3z S3mz S3z   
  พริกไทย S2tz S3tz S2tz   
  มะเขือเทศ S2z S3mz S2z   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2z S2z S2z   
  กาแฟ (robusta) S2z S2z S2z   
  ชา S2t S2t S2t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S2z S2z S2z   
  มะมวง S2z S2z S2z   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S2z S2z S2z   
  ล้ินจี่ S2z S2z S2z   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   
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หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

      2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

   t  =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 สมบัติทางกายภาพของดินไมเหมาะสม  เนื่องจากเนื้อดินบนคอนขางเปนทรายจัด ทําให
ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ดินจึงแหงเร็วในระยะที่ฝนทิ้งชวง และดินจะแหงมากในฤดูแลง 

        5.2 ความอุดมสมบูรณตํ่า  รวมทั้งดินมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชไดนอย นอกจากนั้น
ธาตุอาหารยังถูกน้ําชะลางออกไปไดงายอีกดวย 

        5.3 การชะลางพังทลายของดิน  โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่มีความลาดเทสูงกวา 
5 เปอรเซ็นต จะมีการชะลางพังทลายของดินมากในฤดูฝน 
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        5.4 ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  เนื่องจากบริเวณพื้นที่ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 40 ไมมีระบบชลประทาน
เขาถึง การเพาะปลูกตองอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว ดังนั้นในฤดูแลงจึงไมสามารถเพาะปลูกพืชไดเพราะ
ขาดแคลนน้ํา  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การปรับปรุงสมบัติดานกายภาพ  โดย 1) ใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา
ประมาณ 2 ตัน/ไร หรือ 2) ทําปุยพืชสดโดยปลูกพืชตระกูลถั่วกอนปลูกพืชหลัก 2 เดือน แลวไถกลบเพื่อ
บํารุงดิน เมื่อพืชปุยสดนั้นออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต การปฏิบัติดังกลาวเปนประจําทุกปจะชวยเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหแกดิน ทําใหอนุภาคดินเกาะตัวกันเปนเม็ดดินและกอนดินมากขึ้น มีสัดสวนของชองขนาด
เล็กและใหญในโครงสรางดินที่เหมาะสม ความชื้นที่เปนประโยชนในดินจึงสูงขึ้น 

        6.2 การอนุรักษดินและน้ํา  มีความจําเปนสาํหรับดินกลุมนีม้าก โดยเฉพาะในบริเวณทีม่คีวามลาด
เทสูงกวา 5 เปอรเซ็นต ซึ่งเกดิการชะลางพงัทลายของดนิไดงาย ดังนัน้จึงตองใชมาตรการอนุรักษดินและน้าํ
ในพืน้ที่เพาะปลูกอยางเหมาะสม ไดแก 

6.2.1 ใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาวหรือเศษพืช ตางๆ เพื่อปองกันไมใหเม็ดฝนกระแทกผิวดิน
โดยตรง และชวยรักษาความชื้นโดยลดการระเหยน้ําจากผิวดินในฤดูแลง นอกจากนี้เมื่อวัสดุคลุมดิน
สลายตัวยังเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินดวย 

6.2.2 ปลูกพืชคลุมดิน เชน ปลูกพืชตระกูลถั่วหรือหญาคลุมดิน ในสวนไมผลหรือไมยืนตน จะชวย
ปองกันการสูญเสียหนาดินจากการชะลางพังทลายไดเปนอยางดี 

6.2.3 สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ําบนผิวดินเมื่อฝนตกหนัก เชน ทําคันดิน คันเบนน้ํา 
รองระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําประจําไรนา อันเปนมาตรการเชิงกล หรือใชวิธีทางพืช เชน ปลูกพืช
เปนแถบขวางความลาดเทของพื้นที่ หากใชทั้งสองวิธีนี้รวมกันใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จะชวยลด
อัตราเร็วการไหลบาของน้ําผิวดิน และปองกันการชะลางพังทลายของดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 
6.3.1 ใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมักอัตราประมาณ 2 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถ

กลบลงไปในดิน เมื่อปุยอินทรียเหลานี้สลายตัว จะปลดปลอยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
ใหแกพืชอยางชาๆ นอกจากนี้ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินใหดีข้ึนอีกดวย 

6.3.2 ปลูกพืชหมุนเวียน โดยใหมีพืชบํารุงดิน คือ พืชตระกูลถั่ว อยูในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
กับพืชหลัก เชน พืชไรหรือพืชผัก นอกจากนี้ยังอาจใชวิธีปลูกพืชแซม กลาว คือ ปลูกพืชตระกูลถั่วแซม
ระหวางแถวไมผลหรือไมยืนตน ซึ่งจะชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและกอใหเกิดรายไดเสริมดวย 
 

 



 355

7. ขอเสนอแนะ 
กลุมดินชุดดินที่ 40 มีศักยภาพไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผักและไมยืนผลเปนสวนใหญ

และไมเหมาะสมสําหรับการทํานา เนื่องจากเนื้อดินคอนขางเปนทรายจึงเก็บกักน้ําไมได และสภาพพื้นที่ก็
ไมอํานวย การใชประโยชนที่เหมาะสม คือ พัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว หรือปลูกไมยืนตน เชน ยูคาลิปตัส 
กระถินยักษ กระถินเทพา ไผตง และมะมวงหิมพานต เปนตน อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้ยังเหมาะสมในการ
ปลูกพืชไร และไมผลบางชนิด สําหรับพืชไรที่ควรปลูก ไดแก มันสําปะหลัง ออย ถั่วลิสง ถั่วพุม ปอแกว งา
และสับปะรด แตจําเปนตองมีการใชปุยทั้งปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกัน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

การใชประโยชนที่มีประสิทธิภาพสูง คือ ทําการเกษตรแบบผสมผสานระหวางการเลี้ยงสัตว ปลูกไม
โตเร็ว และการปลูกพืชไรบางชนิดควบคูกัน โดยดําเนินการใน 3 เร่ืองหลัก คือ 1) การพัฒนาแหลงน้ํา 2) การ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน และ 3) การอนุรักษดินและน้ํา สําหรับการพัฒนาทุงหญาเลี้ยงสัตวนั้น 
ควรเปนแบบหญาผสมถั่ว พันธุหญาที่แนะนํา ไดแก หญาขน หญากินนี หญาโรด หญาเนเปยลูกผสม หญา
เฮมิลกินนี หญาบัฟเฟล และหญาซิกแนลเปนตน สวนพืชตระกูลถั่วที่จะนํามาปลูกผสมกับหญา ควรเปนถั่ว
ฮามาตา ถั่วเชอราโต ถั่วสไตโล ถั่วลาย หรือถั่วคุดซู 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร 

 8.1.1 ปญหาการชะลางพังทลาย   
1) ใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาว หรือเศษพืชตางๆ เพื่อปองกันไมใหเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบผิวดิน

โดยตรง  

2) ไถพรวนดิน และปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการลาดเทเกิน 5 
เปอรเซ็นต  

3) สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ําผิวดินเมื่อฝนตกหนัก เชน คันดิน รองระบายน้ํา คันเบน
น้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไรนา 

4) ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝก สลับกับพืชที่ปลูกเปนแถวขวางความลาดเทของพื้นที่ 
 8.1.2 ปญหาดินเปนทรายคอนขางจัดและมีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า 

ใหใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยเทศบาล อัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือปลูกปุยพืชสด แลว
ไถกลบลงดินเมื่อปุยพืชสดมีอายุ 40-50 วัน หรือออกดอกไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต ปุยพืชสดที่แนะนํา
ไดแก ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วดํา โสนตางๆ 
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8.1.3 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางชนิด 
ใหใสปุยเคมี ชนิดปุย อัตรา และวิธีการใสปุยจะขึ้นอยูกับชนิดพืชที่ปลูก และผลการวิเคราะหดินที่

แสดงไวในตารางที่ 40.5 ดวย 
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กะหล่ําดอก  แปลงเพาะกลา และแปลงปลูกขุดดินลึก 15 และ 20 ซม.ตามลําดับ ตากดิน  
7-10 วัน เก็บวัชพืชใหหมดพรวนดินเปนกอนเล็กๆ ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวคลุกเคลาใหทั่ว
แปลง และมีระยะปลูกระหวางตน และแถวหาง 50 และ 60 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ 15 ซม.ตามลําดับ แลวตาก
ดินไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูปแปลง
ข้ึนกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวางตน และ
แถว 30-45 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอหลุม ใช
ระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือแนวรองที่
ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุยอยูขางใต
หางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละกอง 
ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้นบน
ลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา หรือ
ฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 มะมวง  ปรับพื้นที่ใหราบหรือคอนขางราบ ถาพื้นที่ลาดเอียงเกิน 12 องศา ใหปรับพื้นที่เปน
ข้ันบันได ไถดินดวยไถผาลสามจํานวน 2 คร้ัง พรวนดวยไถผาลเจ็ด 1-2 คร้ัง แตละครั้งมีชวงตากดิน  
7-14 วัน แลวคราดเก็บเศษวัชพืชขามปออกจากแปลง ระยะปลูกระหวางตน x ระหวางแถว เทากับ 4x6 เมตร  
หรือ 5x7 เมตร หรือ 6x8 เมตร หลุมปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม.สวนหลุมปลูกใน
พื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีขนาด 70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 มะละกอ  ขุดหลุมปลูกขนาดกวางและลึกประมาณ 30 ซม. ผสมดินกับปุยคอกเขาดวยกัน
และเพิ่มปุยหินฟอสเฟต 0.2 กก./หลุม เขาดวยกัน กลบลงหลุมใหสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม ทํารมเงา
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เพื่อชวยพรางแสงแดด การปลูกแบบหยอดเมล็ดควรใชหลุมขนาด 20 ซม. และมีระยะปลูก 3x3 หรือ 3x4 
เมตร 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย พอกลาวสรปุตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 40.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ขาวโพด และขาวฟาง  การใสปุยจะทําเปน 2 คร้ัง คร้ังแรก ใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรอง
กนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองเมื่อพืชมีอายุระหวาง 3-4 สัปดาห จะใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินชุมพวง และยางตลาด ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร 
 ข) ชุดดินหุบกระพง ใชปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 
อัตรา 20 กก./ไร  
 ค) ชุดดินสันปาตอง ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 66-70 กก./ไร 

 9.1.2 มันสําปะหลัง  จะใสปุยเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 เดือน โดยใสขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบ 
 ก) ชุดดินชุมพวง และยางตลาด ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 75-80 กก./ไร 
 ข) ชุดดินหุบกระพง ใชปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 16-11-14 อัตรา 55 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  
21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
 ค) ชุดดินสันปาตอง ใชปุยสูตร 21-7-14 อัตรา 60 กก./ไร 
 9.1.3 ออย 
 ก) ชุดดินชุมพวง และยางตลาด คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก 
คร้ังที่สองใสปุยผสมระหวางปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร โดย
ใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยอายุประมาณ 3-4 เดือน 
 ข) ชุดดินหุบกระพง คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สอง
ใสปุยที่ผสมจากปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 จํานวน 35 กก./ไร ใสสองขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยอายุประมาณ 3-4 เดือน 
 ค) ชุดดินสันปาตอง ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 125 กก./ไร โดยครั้งแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมด
รองกนรองพรอมปลูก และครั้งที่สองใสปุยที่เหลือทั้งหมดสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยอายุ
ประมาณ 3-4 เดือน 
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ในกรณีของออยตอ ในแตละชุดดินจะใชปุยสูตร และอัตราเดียวกับออยปลูก แตการใสคร้ังแรก จะ
กระทําหลังการแตงตอแลวนานประมาณ 1-4 สัปดาห และครั้งที่สองจะใสหลังการใสคร้ังแรกแลวนาน
ประมาณ 2-3 เดือน โดยทั้งสองครั้งจะใสสองขางตอออยแลวพรวนกลบ 

9.1.4 ปอแกว  การใสปุยจะทํา 2คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใสสวน
ที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห  

ก) ชุดดินชุมพวง และยางตลาด ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร  
ข) ชุดดินหุบกระพง ใชปุยที่ผสมข้ึนมาจากปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  

0-0-22 อัตรา 30 กก./ไร 
ค) ชุดดินสันปาตอง ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 15-15-15 จํานวน 40 กก./ไร กับปุยสูตร 21-0-0 

จํานวนอีก 10 กก./ไร 
9.1.5 แตงโม  
ก) ชุดดินชุมพวง และยางตลาด ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร ใสรองกนหลมุพรอมปลูก 

คร้ังที่สองเมื่อแตงโมมีอายุประมาณ 30 วนั ใชปุยสูตร 14-10-30 อัตรา 100 กก./ไร โดยใสรอบๆ โคนตน
แลวพรวนกลบ 

ข) ชุดดินหุบกระพง ใชปุยสตูร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร ใสรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใส
ปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 100 กก./ไร โดยใสรอบโคนตนแลวพรวนกลบเมื่อแตงโมอายปุระมาณ 30 วัน 

ค) ชุดดินสันปาตอง ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 14-14-24 อัตรา 100 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 30 กก./ไร โดยครั้งแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทัง้หมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสปุยสวนที่เหลือ
ทั้งหมดเมื่ออายุประมาณ 30 วนั โดยใสรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ 

9.1.6 งา  แบงใสปุยเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่
สองใสสวนที่เหลอืทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห แตหากการปลูกเปน
แบบหวาน ปุยทั้งหมดจะใสคร้ังเดียวที่หลังปลูกประมาณ 1-2 สัปดาห โดยวิธีการหวานเทานั้น 

ก) ชุดดินชุมพวง และยางตลาด ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร  
ข) ชุดดินหุบกระพง ใชปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 

อัตรา 15 กก./ไร 
ค) ชุดดินสันปาตอง ใชปุยสูตร 18-12-0 อัตรา 50 กก./ไร  

9.1.7 ถั่วลิสง  ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วลิสงมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลวใหคลุกเมล็ดถั่วลิสงดวย
เชื้อไรโซเบียมสําหรับถั่วลิสงพรอมปลูก สวนการใสปุยจะกระทําเพียงครั้งเดียวทั้งหมดหลังปลูกแลว
ประมาณ 1-3 สัปดาห  
 ก) ชุดดินชุมพวง และยางตลาด ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
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ข) ชุดดินหุบกระพง อนุโลมใหใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร 
ค) ชุดดินสันปาตอง ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 17 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 5 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กะหล่ําดอก  กอนปลูกตนกลาควรรองพื้นดวยปุยขี้เปด และกากถั่ว อัตรา 300 กก./ไร 
จากนั้นเมื่อยายปลูกได 2 สัปดาห ควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร เพื่อเปนปุยแตงหนา และชวง
ออกดอกควรใสปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อชวยบํารุงดอกใหสมบูรณ 

9.2.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 2,000-
4,000 และ80 กก./ไรตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส 
3 คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 ครั้ง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.3.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.3 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร 15-15-15 
อัตรา 2 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุยเปน 4 ระยะ 
คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ําเมื่อมะมวง
แตกใบออนชุดที่ 2 แลว 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 
2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ 3) 
ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร 13-
13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.3.3 มะละกอ  มะละกอในระยะตนกลาใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ตน รองกนหลุมกอน
ปลูก และบํารุงตนดวยปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 60 กรัม/ตน หรือปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา30 
กรัม/ตน จนกระทั่งมะละกออายุไดประมาณ 1 ป ใหเพิ่มอัตราปุยแอมโมเนียมซัลเฟตเปน 225 กรัม/ตน โดย
ใหปุยทุกๆ 3 เดือน และบํารุงตนดวยปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 450 กรัม/ตน โดยใหปุยในชวงตนฤดูฝน 
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10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 40 ประกอบดวยชุดดินชุมพวง หุบกะพง สันปาตอง และยางตลาด ซึ่งเกิดจากการทับ

ถมของตะกอนลําน้ํา และการผุพังสลายตัวของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณตะพักลําน้ําระดับกลางถึงสูง เนิน
ตะกอนรูปพัดหรือที่ลาดเชิงเขา สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดเทอยูระหวาง 
2-5 เปอรเซ็นต เปนสวนใหญ เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณและความสามารถในการอุมน้ํา
ตํ่า การระบายน้ําดี ใชประโยชนในการปลูกพืชไรและไมยืนตน ปญหาหลักในการใชเพื่อการเพาะปลูกมี 4 ประการ 
คือ ดินอุมน้ําไดนอย ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา การชะลางพังทลายของหนาดินสูง และขาดแคลนน้ําใน
การเพาะปลูก 

การใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 40 สําหรับการเกษตรนั้น ควรเนนระบบเกษตรผสมผสาน คือ มีการ
เลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกหญาเลี้ยงสัตวและปลูกไมโตเร็ว ทุงหญาเลี้ยงสัตวที่พัฒนาขึ้นควรปลูกหญา
ผสมพืชตระกูลถั่ว เพื่อเพิ่มคุณคาอาหารสัตว  
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 41 
 การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 41 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของจังหวัด
ตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 41 แสดงไวในตารางที่ 41.1 

ตารางที่ 41.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมดินที่ 41 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
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ตารางที่ 41.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมดินที่ 41 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักน้ําระดับกลาง 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน คาความลาดเทอยูระหวาง 2-12 
เปอรเซ็นต 
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        1.5 การระบายน้ําของดิน : ดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร และยังคงสภาพเปนปาเต็งรัง สําหรับพื้นที่ 
โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 41 แสดงไวในตารางที่ 41.2 
ตารางที่ 41.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 41 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
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ตารางที่ 41.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 41 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
 12 ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 

รวมทั้งส้ิน 10,080,237 30,024.7  541 127 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ภาคกลางและตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบ
แสดงไวในตารางที่ 41.3  
ตารางที่ 41.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 41 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 854.66  

  ชลบุรี 371.52  

  ตราด 1,490.05  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 172,213.35  

  นครราชสีมา 935,101.45  

  บุรีรัมย 330,426.61  

  สุรินทร 370,084.18  

 4 นครพนม 7,714.31  

  มุกดาหาร 1,431.58  

  ยโสธร 110,448.00  
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ตารางที่ 41.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 41 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รอยเอ็ด 427,099.97  

  ศรีสะเกษ 113,597.82  

  อํานาจเจริญ 746,827.04  

  อุบลราชธานี 1,431,452.40  

 5 กาฬสินธุ 360,868.59  

  ขอนแกน 484,593.33  

  มหาสารคาม 577,754.65  

  สกลนคร 31,630.39  

  หนองคาย 2,405.77  

  หนองบัวลําภู 6,341.03  

  อุดรธานี 93,679.48  

เหนือ 6 เชียงใหม 25,228.26  

  ลําพูน 13,090.82  

 7 แพร 2,396.06  

 8 เพชรบูรณ 253.55  

  อุตรดิตถ 4,420.03  

 9 กําแพงเพชร 4,044.99  

  ตาก 10,949.72  

  นครสวรรค 18,761.62  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 26,942.40  

  ประจวบคีรีขันธ 1,298.29  

  เพชรบุรี 3,357.52  

  ราชบุรี 2,640.21  

ใต 11 สุราษฎรธานี 142,965.28  

 12 ปตตานี 6,389.54  
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ตารางที่ 41.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 41 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 12 พัทลุง 2,484.10  

  สงขลา 27,453.06  

รวมทั้งส้ิน 6,499,061.61  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 41 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 41.4  
ตารางที่ 41.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
คําบง 
(Khambong series: Kg)  

sandy , siliceous  
Ultic Paleustalfs 

sandy, siliceous,  
isohyperthermic  
Typic Haplustalfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 41 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 41 เปนดินลึกมาก ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน 
สีน้ําตาลเขมมากหรือน้ําตาลเขม สวนดินชั้นลางในตอนบนจะเปนดินทรายปนดินรวน(loamy sand) เปน
ชั้นหนาและจะคอยเปลี่ยนเปนดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทรายในชั้นลางลึก สีน้ําตาล บางพื้นที่พบ
จุดประสีน้ําตาลแกหรือน้ําตาลปนเหลืองในปริมาณไมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-
8.0) ตลอดหนาตัดของดิน มีความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 41 

 3.2.1 ชุดดินคําบง (Khambong series: Kg) 
 จัดอยูใน sandy, siliceous, isohyperthermic Typic Haplustalfs เกิดจากการทับถมของตะกอน
ลําน้ําเกา ในบริเวณลานตะพักลําน้ําระดับสูง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาด
ชัน 2-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี ดินอุมน้ําไดคอนขางต่ํา ความสามารถให
น้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดินอยูในอัตราปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมมาก 
หรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 
ถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) 
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        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 
การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ

แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 41.5  
ตารางที่ 41.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

คําบง - 4.40 75.00 1.09 43.40 51.50 ต่ํา 
คามัธยฐาน - 4.40 75.00 1.09 43.40 51.50 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 41 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า 
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชื 

กลุมชุดดินที่ 41 มีศักยภาพเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตน แตไมเหมาะกับการทํา
นา เนื่องจากสภาพพื้นที่และเนื้อดินไมอํานวย เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินอยางสอดคลองกับ
ศักยภาพ จึงจัดชั้นความเหมาะสมของดินตามความลาดเทของพื้นที่ ดังตารางที่ 41.6 
ตารางที่ 41.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 41 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S3mo S2o   
  ขาวไร S1 S1 S1   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S1 S2m S1   
  ถั่วเขียว S1 S3m S1   
  ถั่วเหลือง S1 S1 S1   
  ถั่วลิสง S2r S2r S2r   
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ตารางที่ 41.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 41 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ปอแกว S1 S1 S1   
  ฝาย S1 S3m S1   
  มันฝรั่ง S3tr S3tmr S3tr   
  มันสําปะหลัง S2r S2r S2r   
  ยาสูบ S1 S3m S1   
  ออย S1 S1 S1   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S2mr S3mr S2r   
  กระเทียม S2tr S3tmr S2tr   
  ขิง S2mr S3mr S2r   
  พริก S1 S2m S1   
  พริกไทย S2t S2t S2t   
  มะเขือเทศ S1 S2m S1   
  หอมแดง S3tr S3tr S3tr   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S1 S1 S1   
  กาแฟ (robusta) S1 S1 S1   
  ชา S2t S2t S2t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S1 S1 S1   
  มะมวง S1 S1 S1   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S1 S1 S1   
  ล้ินจี่ S1 S1 S1   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

 



 369

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

   t  =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 ความอุดมสมบูรณของดิน  ถึงแมวากลุมชุดดินนี้จะมีความอุดมสมบูรณปานกลาง แตมี
อินทรียวัตถุและความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนคอนขางต่ํา จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข 

        5.2 สมบัติทางกายภาพของดิน  เนื่องจากเนื้อดินคอนขางเปนทราย จึงอุมน้ําและดูดซับธาตุ
อาหารพวกแคตไอออนไดนอย ในระยะที่ฝนทิ้งชวงพืชจะขาดน้ําอยางมาก สวนในฤดูฝนธาตุอาหารจะ
สูญเสียจากการชะลางงาย  

        5.3 การชะลางพังทลายของดิน  เกิดขึ้นในระดับรุนแรงปานกลาง โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความลาด
เทมากกวา 5 เปอรเซ็นต จึงจําเปนตองมีการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม 
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        5.4 ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  เนื่องจากบริเวณนี้ไมมีระบบชลประทานและแหลงน้ํา
ธรรมชาติก็มีจํากัด จึงใชพื้นที่ในการปลูกพืชไดนอย จําเปนตองพัฒนาแหลงน้ํา 

6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน จึงควรอนุรักษดินและน้ําดวย
วิธีกลผสมผสานกับวิธีทางพืช ในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทตั้งแต 5 เปอรเซ็นตข้ึนไป วิธีกลที่ควรดําเนินการ
ไดแก การทําคันดิน ทางระบายน้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไรนา เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ํา
ผิวดินและเก็บกักน้ําสวนเกินไวใชในฤดูแลงและระยะฝนทิ้งชวง สวนวิธีการทางพืช ไดแก การปลูกพืชตาม
แนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับแถวพืชหลักตามแนวระดับ ปลูกพืชคลุมดิน
ในสวนไมผลหรือไมยืนตน รวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียนระหวางพืชตระกูลถั่วกับพืชหลัก ลวนเปนแนวทางที่
เหมาะสมในการอนุรักษดินและน้ํา 

        6.2 การพัฒนาแหลงน้ําและการรักษาความชื้นในดิน  บริเวณที่พบกลุมชุดดินที่ 41 ไมมีระบบ
ชลประทานเขาถึง จึงจําเปนตองพัฒนาแหลงน้ําหรือจัดระบบเก็บกักน้ําในไรนา เชน ขุดสระน้ําหรือขุดลอก
แหลงน้ําที่ต้ืนเขิน นอกจากการพัฒนาแหลงน้ําแลว ในระหวางการปลูกพืชควรใชวัสดุคลุมดิน เชน เศษซาก
พืชคลุมระหวางแถวพืช สําหรับไมผลควรปลูกพืชคลุมดินระหวางแถวดวย ทั้งนี้เพื่อชวยรักษาความชื้นใน
ดินไวใหพืชใชอยางเต็มที่ 

        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ซึ่งทําไดหลายวิธีดังนี้ 
6.3.1 ปลูกพืชบํารุงดิน ไดแก การปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนกับการพืชหลัก ปลูกพืชตระกูลถั่ว

แซมระหวางแถวพืชหลัก หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดิน  
6.3.2 ใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมัก เมื่อปุยอินทรียสลายตัวในดิน จะปลดปลอยธาตุ

อาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุใหแกพืชอยางชาๆ และอินทรียวัตถุในดินที่เพิ่มข้ึนยังชวยปรับปรุง
สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินดวย ดินจึงอุมน้ําและดูดซับธาตุอาหารไวใหพืชใชไดมากขึ้น 

6.3.3 ใสปุยเคมี เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง และมีธาตุอาหารบางธาตุอยูในเกณฑ
ตํ่า จึงตองใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย เพื่อเสริมธาตุที่ขาดแคลนใหเพียงพอตอความตองการของพืช  
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 41 มีความเหมาะสมในการปลูกไมยืนตนบางชนิด เชน ยูคาลิปตัส ไผตง มะมวง- 
หิมพานต และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว สวนพืชไรและพืชผักนั้นคอนขางไมเหมาะสม แตถาจะใช
เพาะปลูกพืชเหลานั้น ตองมีการปรับปรุงทั้งดานกายภาพและความอุดมสมบูรณของดิน สําหรับพืชที่
แนะนําใหปลูก ไดแก มันสําปะหลัง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ออย ละหุง งา ปอแกว ฝาย และแตงโม แตการใช
ประโยชนที่เหมาะสมควรเปนแบบผสมผสาน เชน ปลูกไมยืนตนหรอืไมผล-พืชไร-หญาเลี้ยงสัตว หรือไมผล-
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หญาเลี้ยงสัตว สวนการเลือกระบบของการผสมผสาน ควรพิจารณาจากขนาดและสภาพพื้นที่ ขนาดของ
แหลงน้ํา ทักษะของเกษตรกร และความตองการผลผลิตของตลาดทั้งภายในและภายนอกทองถิ่น อยางไรก็
ตามเกษตรกรควรเลือกกิจกรรมที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน เชน 1) การเลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกไมผล
หรือไมยืนตน แลวใชมูลสัตวเปนปุยบํารุงดินในสวน สวนพื้นที่ระหวางแถวไมผลหรือไมยืนตนก็ใชปลูกหญา
เลี้ยงสัตวดวย หรือ 2) การปลูกพืชไรและพืชผักรวมกับการเลี้ยงสัตว โดยใชเศษพืชเปนอาหารสัตวและใช
มูลสัตวเปนปุยอินทรีย 

เพื่อใหการใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 41 มีประสิทธิภาพสูง ควรพัฒนาแหลงน้ําในลักษณะบอน้ํา
ประจําไรนา และขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติที่ต้ืนเขิน เพื่อใหมีน้ําเพียงพอสําหรับพืชตางๆ ในระยะที่ฝนทิ้ง
ชวง และการปลูกผักสวนครัวในชวงฤดูแลง 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืช 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาดินเปนทราย ความชื้นในดินตํ่า 
ใหเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยใสปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือใชปุยพืชสดตระกูลถั่ว ไดแก 

ปอเทือง ถั่วพรา หรือถั่วพุม อัตรา เมล็ดพันธุ 3-5 กก./ไร สําหรับถั่วพราใชเมล็ดพันธุ อัตรา 10-15 กก./ไร 
หวานใหทั่วแปลงในตอนตนฤดูฝนราวกลางเดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม เมื่อปุยพืชสดออกดอก 
50 เปอรเซ็นต หรือมีอายุ 60 วัน จึงทําการไถกลบคลุกเคลาใหเขากับดิน พักดินไว 5-10 วัน จึงทําการปลูก
พืชหลัก  
 8.1.2 ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย 

ใหปลูกพืชหลักตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่ หรือใชระบบการปลูกพืชตระกูลถั่ว
หมุนเวียน หรือแซมในระหวางแถวของพืชหลัก 
 8.1.3 ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดธาตุอาหารพืชบางตัว 

ใสปุยเคมี ชนิดของสูตร อัตรา และวิธีการใสข้ึนอยูกับชนิดพืชที่ปลูกรวมกับผลการวิเคราะหดินที่
แสดงไวในตารางที่ 41.5 ดวย 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 41.5 

9.1.1 มันสําปะหลัง  ใชปุยสูตร 21-7-14 อัตรา 60 กก./ไร ใสคร้ังเดียวขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ
เมื่อพืชมีอายุระหวาง 2-4  เดือน  
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9.1.2 ปอแกว  ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร ผสมกับปุยสูตร 0-10-20 อัตรา 30 กก./ไร ใส
ทั้งหมดครั้งเดียวขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อปอแกวมีอายุระหวาง 30-45 วัน  

9.1.3 ออย  คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใสปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 80 กก./ไร (หรือใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 36 กก./ไร แทน) รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
20 กก./ไร ใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยมีอายุระหวาง 3-4 เดือน  

ในกรณีของออยตอ ใชสูตรปุยและอัตราปุยเชนเดียวกับออยปลูก แตการใสจะแตกตางกันเล็กนอย 
กลาวคือ ใสปุยครั้งแรกจะทําหลังการแตงตอแลวนาน 1-4 สัปดาห สวนการใสคร้ังที่สองจะทําหลังการใส
ปุยครั้งแรกแลวนาน 2-3 เดือน การใสทั้ง 2 คร้ังจะโรยสองขางแถวตอออยแลวพรวนกลบ 

9.1.4 ฝาย  ใชปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร ใส
ทั้งหมดครั้งเดียวขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุฝายประมาณ 2-4 สัปดาห 

9.1.5 งา  ใชปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 30 กก./ไร ใสทั้งหมดครั้งเดียวโดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบ แตถาเปนการปลูกแบบหวาน ปุยทั้งหมดที่ใสก็จะหวานใส ซึ่งการใสปุยดังกลาวทั้งสองกรณี จะทําเมื่อ
งามีอายุระหวาง 1-3 สัปดาห 

9.1.6 ถั่วลิสง  ในกรณีที่พื้นที่ปลูกถั่วลิสงดังกลาวไมเคยปลูกพืชนี้มากอน หรือเคยปลูกแตนาน
มาแลว แนะนําใหคลุกเมล็ดถั่วดวยเชื้อไรโซเบียมสําหรับถั่วลิสงพรอมปลูก สําหรับปุยเคมีที่เหมาะสมกบัชดุ
ดินคําบงตามผลที่แสดงไวในตารางที่ 41.5 คือ ปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร ใสคร้ังเดียวทั้งหมดขาง
แถวปลูกแลวพรวนกลบ หลังปลูกนานแลว 1-3 สัปดาห 

9.1.7 ขาวโพด  คร้ังแรกใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 20 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใส
ปุยสูตร 20-10-12 อีก 15 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบเมื่อขาวโพดมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 41 ประกอบดวยชุดดินคําบง และชุดดินอื่นซึ่งชั้นดินบนที่คอนขางเปนทรายนั้นหนา
กวา 50 ซม. พบบริเวณที่ดินดอน ลักษณะดินเปนดินลึกมาก การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เนื้อดินคอนขาง
เปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง คาพีเอช 7.0-8.0 ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง การ
ใชประโยชนปจจุบัน คือ ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ปอแกว งา และออย เปนสวนใหญ กลุมชุดดินนี้มี
ศักยภาพเหมาะสมในการปลูกไมผลและไมยืนตนบางชนิด เชน มะมวง ขนุน มะมวงหิมพานต ไผตง ยูคา
ลิปตัส กระถินยักษ และกระถินเทพา สวนพืชไรนั้นควรปลูกมันสําปะหลัง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ออย ละหุง งา 
ปอแกว ฝาย และแตงโม แตตองปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินดวยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
อยางไรก็ตามการใชที่เหมาะสมคือเนนการพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวและปลูกไมโตเร็ว ควบคูกับการ
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ปลูกพืชไรและไมผลดังที่ไดกลาวแลว การจัดการกลุมชุดดินนี้ที่สําคัญ คือ 1) ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ 
สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 2) การอนุรักษดินและน้ํา และ 3) การพัฒนาแหลงน้ํา 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 42 
 การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 42 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของจังหวัด
ตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 42 แสดงไวในตารางที่ 42.1 

ตารางที่ 42.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 42 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 จันทบุรี 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
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ตารางที่ 42.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 42 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิด : เกิดจากทับถมของตะกอนน้ําทะเล 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : หาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเล 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด ความลาดเทนอยกวา 5 
เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปาเสม็ด ปาชายหาด ปาละเมาะ บางพื้นที่ปลูกมะพราว 
มะมวงหิมพานต และ พืชไรบางชนิด เชน ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ฯลฯ สําหรับพื้นที่โครงการ
ชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 42 แสดงไวในตารางที่ 42.2 
ตารางที่ 42.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 42 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ระนอง 0 0  0 0 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 651,744 1,166.2  43 5 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
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ตารางที่ 42.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 42 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ใต 11 ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 2,003,495 1,741.4  156 34 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ในภาคใต และภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 42.3  
ตารางที่ 42.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 42 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ตราด 10,611.01  

  จันทบุรี 6,956.27  

  ระยอง 33,284.13  

  สระแกว 4,174.94  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ศรีสะเกษ 452.51  

ใต 11 สุราษฎรธานี 46,559.07  

  ระนอง 330.47  

  พังงา 27,400.14  

  นครศรีธรรมราช 59,304.58  

  กระบี่ 32,458.78  

  ชุมพร 17,738.96  

  ภูเก็ต 5,114.26  

 12 ตรัง 10,485.15  
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ตารางที่ 42.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 42 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 12 นราธิวาส 50,808.06  

  ปตตานี 43,038.64  

  สงขลา 79,167.76  

  สตูล 1,214.37  

รวมทั้งส้ิน 429,099.11  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 42 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 42.4  
ตารางที่ 42.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
บานทอน 
(Ban Thon series: Bh)  

sandy , seliceous , cemented  
Typic Tropohumods 

sandy, siliceous, superactive, 
isohyperthermic   
Ortstein Typic Haplorthods 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 42 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 42 มีเนื้อดินเปนทรายจัด สีดินบนเปนสีเทาแก ถัดลงไปเปนชั้นทรายสี
ขาวอยูเหนือชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุหรือฮิวมัส(spodic horizon) มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลแดง เปนชั้นที่
มีการอัดตัวแนนเปนชั้นดาน พบภายในความลึก 1 เมตร จากผิวดินบน เปนสวนใหญ ปฏิกิริยาดินเปนกรด
ปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ามาก 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 42 

 3.2.1 ชุดดินบานทอน (Ban Thon series: Bh) 
 จัดอยูใน sandy, siliceous, superactive, isohyperthermic Ortstein Typic Haplorthodsเกิด
จากพวกเนินทรายเกา หรือสันหาดเกา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด มี
ความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี จนถึงคอนขางมาก คาดวาดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานเร็วในดินบน และชาในดินลาง โดยเฉพาะชั้นดินที่มีการสะสมพวกอินทรียวัตถุ 
และธาตุเหล็ก มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชาถึงปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร 
ในฤดูแลง สวนในฤดูฝนระดับน้ําใตดินจะขึ้นๆ ลงๆ ภายใน 1 เมตร 
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 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน สีพื้นเปนสีดํา หรือสีเทาเขมมาก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) ดินบนตอนลางซึ่งเปนชั้นที่ถูกชะลางชั้นนี้มี
ความหนาไมแนนอน แตโดยทั่วๆ ไปแลว จะมีความหนาตั้งแต 10-60 ซม. ชั้นนี้มีเนื้อดินเปนดินทราย สีพื้น
เปนสีเทาออน หรือสีน้ําตาล เนื่องจากมีการสะสมของอินทรียวัตถุและธาตุเหล็กที่ถูกชะลางมาจากดินชั้น
บน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-6.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 42.5  
ตารางที่ 42.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS 
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

บานทอน 4.48 3.07 8.00 0.97 3.98 13.40 ต่ํา 
คามัธยฐาน 4.48 3.07 8.00 0.97 3.98 13.40 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 42 พบวามีความอุดมสมบูรณตํ่า 
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ 

กลุมชุดดินที่ 42 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชทั่วไป มีพืชนอยชนิดที่สามารถ
ข้ึนไดและใหผลผลิตเพียงระดับปานกลาง เนื่องจากเปนดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า
มากและมีชั้นดานอินทรียอยูในดินชั้นลาง แตสามารถจะพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวได เพื่อใหเกษตรกรมี
ทางเลือกในการใชที่ดิน จึงจัดชั้นความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเปน 3 แบบ คือ การปลูกพืชในฤดูฝน 
ฤดูแลงและหลังการพัฒนาที่ดินแลว ดังตารางที่ 42.6 

ตารางที่ 42.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 42 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S2o S2o   
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ตารางที่ 42.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 42 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว     
  ขาวไร S3z S3z S3z   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S2z S2z S2z   
  งา S1 S3z S3z   
  ถั่วเขียว S1 S1 S1   
  ถั่วเหลือง S1 S1 S1   
  ถั่วลิสง S2r S2r S2r   
  ปอแกว S3z S3z S3z   
  ฝาย S1 S2m S1   
  มันฝรั่ง S3tr S3trz S3trz   
  มันสําปะหลัง S3rz S3rz S3rz   
  ยาสูบ S1 S2m S1   
  ออย S1 S1 S3z   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S2mr S3mr S2r   
  กระเทียม S2tr S2tr S2tr   
  ขิง S2r S2mr S2r   
  พริก S1 S1 S1   
  พริกไทย S2t S2t S2t   
  มะเขือเทศ S1 S1 S1   
  หอมแดง S3tr S3tr S3tr   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2t S2t S2t   
  กาแฟ (robusta) S1 S1 S1   
  ชา S3t S3t S3t   
  ทุเรียน S2z S2z S2z   
  ปาลมน้ํามัน S2z S2z S2z   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S2z S2z S2z   
  มะมวง S2z S2z S2z   
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ตารางที่ 42.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 42 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  ยาง S2z S2z S2z   
  ลําไย S1 S1 S1   
  ล้ินจี่ S2t S2t S2t   
  สม S2z S2z S2z   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2z S2z S2z   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 เนื้อดินเปนทรายจัด  ดินจึงมีสมบัติไมเหมาะสมดังนี้ คือ 1) ความจุในการดดูซบัธาตอุาหารพชื
ที่เปนแคตไอออนต่ํามาก ธาตุอาหารดังกลาวที่มีอยูในดิน จึงสูญหายโดยการชะลางไดงายในฤดูฝน และ 2) 
ดินอุมน้ําไดนอย ความชื้นที่เปนประโยชนในดินจึงต่ํา ตองรดน้ําบอยครั้งจึงจะเพียงพอตอการเจริญเติบโต
ของพืช 

        5.2 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่ามาก  เนื่องจากขาดแคลนธาตุอาหารหลายธาตุ 

        5.3 มีชั้นดานอินทรีย สวนใหญพบในชวงความลึก 1 เมตรจากผิวดิน ชั้นดานนี้เปนอุปสรรคตอการ
เจริญเติบโตของพืช เนื่องจากในฤดูแลงชั้นดานจะแข็งจนรากพืชชอนไชผานไมได สวนในฤดูฝนก็มักมีน้ําแช
ขัง 

        5.4 ขาดแคลนน้ําและคุณภาพของน้ําใตดินไมดี  เนื่องจากน้ําใตดินเปนกรดจัด ไมเหมาะสมที่จะ
นํามาใชดานการเกษตร 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 ใชปุยอินทรียหรือวัสดุปรับปรุงดิน  ปุยอินทรียที่ใชไดแกปุยหมักและปุยคอก สวนวัสดุปรับปรุง
ดินควรเปนวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น เชน เปลือกถั่วลิสง เศษพืช เศษหญาฯลฯ ทั้งปุยอินทรียและวัสดุ
ปรับปรุงดินที่ใสในดินนั้น เมื่อสลายตัวดีแลว จะชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินให
ดีข้ึน ดินจึงอุมน้ําและดูดซับธาตุอาหารพืชไดมากกวาเดิม 

        6.2 ใชวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชคลุมดิน  การใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น เชน เศษพืชหรือเศษ
หญาคลุมดินระหวางแถวพืชลมลุก หรือปลูกพืชคลุมดินระหวางแถวพืชยืนตน จะชวยปองกันการระเหยน้ํา
จากผิวดิน และเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําของพืชหลัก 

6.2.1 พืชไร (สับปะรด) เตรียมดินโดยปรับพื้นที่ใหสม่ําเสมอ ยกรองเปนแถวคูใหมีระยะระหวาง
แถว 50 ซม. และระยะหางระหวางแถวคู 1 เมตร หวานปุยคอกหรือปุยหมักบนรองอัตรา 3-4 ตัน/ไร ใสปูน
ขาว อัตรา 500 กก./ไร พรวนคลุกใหเขากับดินแลวปลอยไวนาน 1-2 สัปดาหกอนปลูก ระยะปลูกสับปะรดที่
เหมาะสม คือ มีระยะหางระหวางตนประมาณ 25 ซม.การใสปุยเคมีที่เหมาะสมกับคาความอุดมสมบูรณ
ของดินซึ่งแสดงไวในตารางที่ 42.5 คือ ปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 200 กก./ไร แบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน ที่อายุ 3 
และ 6 เดือน หลังปลูก โดยทั้ง 2 คร้ัง จะใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ การใสปุยอินทรียซ้ําทั้งในปที่ 2 และ 
3 ในอัตรา 3-4 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีที่กลาวมาแลวในปที่ 2 และ 3 ก็จะยิ่งชวยใหการใชปุยเคมีของ
สับปะรดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.2.2 พืชผัก (ผักกาดเขียวปลี ผักบุง ผักคะนา ผักกวางตุง พริก มะเขือ) 



 382

ในการปลูกพืชผักบนดินที่มีเนื้อดินบนเปนทรายจัด และธาตุอาหารต่ําการใชปุยอินทรีย ไดแก ปุย
คอก ปุยหมัก อัตราประมาณ 5 ตัน/ไร หรือใชดินพรุที่หมักดวยปูนขาว 16 กก./ดินพรุ 1 ตัน ในอัตรา 30  
ตัน/ไร นับวามีความจําเปน และใสควบคูกับปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร โดยใสกอนปลูก 1 วัน 
และใสปุยยูเรียอัตรา 20 กก./ไร เนื่องจากตอบสนองตอปุยนอยกวาพืชผักที่รับประทานตนและใบ แบงใส 2 
คร้ัง คร้ังละเทาๆ กัน คร้ังแรกหลังจากยายกลาปลูกแลว 5-7 วัน คร้ังที่สองใสเมื่อเร่ิมออกดอกหรือหลังปลูก
ประมาณ 30 วัน โดยใสสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

6.2.3 ไมผล 
การปรับปรุงดินเพื่อปลูกไมผล นอกจากการปรับปรุงเนื้อดินบน ซึ่งเปนทรายโดยการเพิ่ม

อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชแลว ถาเปนพืชที่รากลึก จําเปนตองทําลายชั้นดาน หากชั้นดานอยูต้ืน ไมผล
ที่แนะนําไดแก 

1) มะมวงหิมพานต 
หลังจากวางระยะเวลาปลูก 5x5 เมตรแลว ใหขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ถาเปนไปไดควร

ขุดหลุมปลูกใหทะลุชั้นดานอินทรีย ในหลุมปลูกตองใชปุยหมักอัตรา 25 กก./ตน/หลุม และใสหินปูนบด
คลุกเคลารองกนหลุมดวยในอัตรา 600 กก./ไร ควรใสปุยสูตร 12-24-12 หลังจากปลูกในปที่ 1-3 ใสอัตราป
ละ 440 กรัม/ตน ปที่ 4-6 ใสอัตราปละ 1,320 กรัม/ตน ใชปุยสูตร 15-15-15 และควรใสปุยหมักรวมกับ
ปุยเคมีในแตละปอัตรา 50 กก./ตน ใสรอบรัศมีทรงพุมรวมทั้งมีการไถกลบบริเวณโคนตนในชวง 3 ปแรก
ดวยจะทําใหมะมวงหิมพานตเจริญเติบโตไดดีและเปนการกําจัดวัชพืชไปในตัว ควรมีการตัดแตงกิ่งทุกๆ ป 
การใสปุยเคมีใหแบงใส 4 คร้ังๆ ละเทาๆ กัน ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และ ตุลาคม ของแตละ
ป 

2) มะพราว 
เตรียมหลุมปลูกกวาง ยาว ลึก 75x75x75 ซม. และทําลายชั้นดานใหทะลุสูดินชั้นลาง ดินบนผสม

กับปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยขยะ เปนตน ใชปุยอินทรียอัตรา 30 กก./ตน ใสรองกนหลุมและ
ปลูก กลบดวยดินลางที่แยกเอาไว และควรมีการคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นของดินการใสปุยจะตองใส
ปุยเคมีควบคูกับปุยอินทรียทุกๆ ป โดยขุดรองรอบตนลึกประมาณ 10 ซม. กวาง 12 ซม. หรือขุดเปนหลุม
ขนาด 30x30x30 ซม. ที่บริเวณโคนมะพราวหางจากลําตนประมาณ 1.5 เมตร ตนละ 4-6 หลุม เปลี่ยนหลุม
ทุกๆ ป จนรอบตน สําหรับปุยอินทรียอัตราที่ใช 30-50 กก./ตน/ป สวนปุยสูตร และอัตราที่ใสตามอายุ
มะพราว ดังนี้คือ  

-อายุ 1 ป ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน 
-อายุ 2 ป ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2 กก./ตน และปุยแมกนีเซียมซัลเฟต 250 กรัม/ตน  
-อายุ 3 ป ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 3 กก./ตน และปุยแมกนีเซียมซัลเฟต 500 กรัม/ตน 
-อายุ 4 ป ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 4 กก./ตน และปุยแมกนีเซียมซัลเฟต 750 กรัม/ตน  



 383

-อายุ 5 ป ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 5 กก./ตน และปุยแมกนีเซียมซัลเฟต 1,000 กรัม/ตน 
การใสปุยเคมีใหแกมะพราวในแตละป ควรใสปุย 2-3 คร้ัง โดยแบงใสคร้ังๆ ละ เทาๆ กันในระยะ

ตนฤดูฝนและปลายฤดูฝน 
6.2.4 การปลูกหญาเลี้ยงสัตวผสมถั่ว 
การเตรียมดินปลูก ควรดําเนินการชวงตนฤดูฝน โดยการไถดินคลุกเคลากับปุยอินทรียหรือดินพรุ

หมักดวยปูนขาว 16 กก./ดินพรุ 1 ตัน ในอัตรา 3-5 ตัน/ไรพรอมกับหวานปุยหินฟอสเฟต ในอัตรา 50-100 
กก./ไร แลวปรับหนาดินใหเรียบ 

พันธุหญาที่แนะใหปลูกไดแก หญารูซี่ หญากินนี หญาเฮมิล หญาซิกแนลหรือหญาเนเปย ปลูก
รวมกับพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเกรแฮมสไตโล ถั่วฮามาตา เซนโตรซิมา หรือซิราโตร 

การปลูกหญาสามารถดําเนินการไดปลายแบบ เชน การโรยเมล็ดเปนแถวการหวาน และการใช
ทอนพันธุ การปลูกเปนแถวควรใหแถวหางกัน 30-50 ซม. ควรหยอดหญา 2 แถวสลับถั่ว 1 แถว หรือให
หวานถั่วลงไปเลยระหวางแถวหญาก็ได เมล็ดหญาที่หยอดไมควรอยูลึกเกิน 1 ซม. และเมื่อหยอดแลวควร
กลบดวยดิน 

การปลูกดวยวิธีหวาน เปนวิธีงาย และกําจัดวัชพืชยาก การหวานควรดําเนินการขณะที่ดินชื้น ควร
หวานรวมกันทั้งเมล็ดหญาและถั่วในคราวเดียวกัน ในอัตราอยางละ 2-3 กก./ไร 

การปลูกดวยทอนพันธุ ใหผลดีที่สุด แตใชแรงงานมาก จึงเหมาะกับหญาแปลงเล็กๆ ระยะปลูกที่
เหมาะสม คือ 30-50 x 25-50 ซม. หลังปลูกหญาแลวใหหวานเมล็ดถั่วลงระหวางแถวหญา 

การใสปุยมีความจําเปนมากสําหรับดินกลุมนี้เนื่องจากดินเปนทรายจัดและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
นอกจากใสปุยอินทรียตามที่กลาวแลว ควรใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 30 กก./ไร โดยแบง
ใส 2 คร้ัง คร้ังแรกควรใสหลังหญางอก 2 สัปดาห ในอัตรา10 กก./ไร และครั้งที่สองใสหลังตัดหญาครั้งแรก
ในอัตรา 20 กก./ไรหลังจากตัดหญาทุกครั้งใหใสปุยยูเรียในอัตรา 10 กก./ไร แตหากมีการปลูกถั่วรวมกับ
หญาในอัตราสวนที่เหมาะสมก็ไมจําเปนตองใสปุยยูเรีย แตควรหวานปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต(0-46-0) 
อัตรา 20 กก./ไร ในเดือนพฤษภาคม ของทุกปเพื่อเปนปุยสําหรับถั่ว 

        6.3 ทํารองระบายน้ํา  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีชั้นดานอินทรียอยูในดินชั้นลาง น้ําจึงซึมผานลงไป
ไมได ดังนั้นเมื่อฝนตกน้ําจะขังแชในดินชั้นลาง จําเปนตองแกไขโดยการทํารองระบายน้ํา 

        6.4 ปรับปรุงหนาดินโดยการขุดและถมหนาดิน  แลวนําดินหรือหนาดินจากที่อ่ืนมาถม ใหมี
ความหนาพอที่จะปลูกพืชชนิดตางๆ ได 

        6.5 เลือกพันธุพืชที่เหมาะสม  ซึ่งมีระบบรากพืชต้ืน และสามารถขึ้นไดในดินทรายที่มีความอุดม
สมบูรณตํ่า 

        6.6 การจัดการน้ํา  เนื่องจากดินอุมน้ําไดนอย การใหน้ําแกพืชควรใชระบบน้ําหยดหรือแบบฉีดฝอย 
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7. ขอเสนอแนะ 
เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 42 มีศักยภาพไมเหมาะสมในการปลูกพืชทั่วไป ควรพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยง

สัตวควบคูกับการปลูกไมผล หรือไมยืนตนบางชนิด เชน มะพราว และมะมวงหิมพานต ถาจะใชปลูกพืช
ชนิดอื่นตองมีการปรับปรุงและลงทุนสูง สมควรใชพื้นที่ในการสรางที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย ที่พักผอน
หยอนใจของประชาชน หรือโรงงานอุตสาหกรรมมากกวาใชในการเกษตร  
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 
 กลุมชุดดินที่ 42 ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชผัก เนื่องจากเปนดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณตํ่า 
หากตองการใชในการปลูกพืชผัก จะตองลงทุนปรับปรุงดินสูงมาก 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.2.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.2.2 ทุเรียน  พื้นที่ไมเคยปลูกไมยืนตนมากอน ถาเปนที่ดอนสูง ผิวคอนขางเรียบมักไมมีปญหา
น้ําทวมขัง แตถาที่ดอนผิวไมเรียบควรไถปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย และขุดรองระบายน้ําภายในสวน หาก
เปนพื้นที่เคยปลูกไมยืนตนมากอนและเปนดินรวน ความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําไดดี ตอไมผุสลายงาย 
สามารถวางผังปลูกทุเรียนไดโดยไมตองไถพรวน แตถามีตอไมเดิมที่สลายตัวยาก ตองไถพรวน จากนั้นจึง
วางผังปลูกทุเรียน 

8.2.3 มังคุด  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหเรียบ ขุดรองระบายน้ําหากมีปญหาน้ําทวมขัง สวนพื้นที่เคย
ปลูกไมยืนตนมากอนไมตองไถพรวน สวนระยะปลูกในระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสามเหลี่ยมดานเทาควรใช
ระยะปลูกระหวางแถวและตน 8x8 หรือ 10x10 เมตร ถาปลูกแบบแถวกวางตนชิดใชระยะปลูกระหวางแถว
และตน 10x5 เมตร  ขนาดหลุมปลูก 50x50x50 ซม. ผสมดินปลูกดวยหญาแหง ปุยคอกและปุยเคมี ตาก
ดินไวจนดินยุบตัวคงที่ เติมดินผสมลงไปอีกจนเต็มหลุม นําตนมังคุดมาปลูก และหาหลักผูกติดกับตนกัน
การโยกคลอน 

9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.1.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2.5 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม  ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน ระยะติดผลใชปุยสูตร 
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15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.1.2 ทุเรียน  ทุเรียนอายุ 1 ป ใหปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 5 กก./ตน ทุเรียนปตอๆ มาซึ่งอยู
ในชวงยังไมใหผลผลิต โดยชวงตนฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กก./ตน และชวงปลายฤดูฝนใหปุย
หมัก หรือปุยคอก 5-50 กก./ตน รวมดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน  ทุเรียนใหผลผลิตแลว แบงการ
ใหปุยเปน 2 ระยะ คือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และตัดแตงกิ่งแลวควรใหปุยหมัก หรือปุยคอก รวม
ดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 15-50 และ3 กก./ตนตามลําดับ 2) ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 
อัตรา 2 กก./ตน โดยใหปุยหลังจากที่ฝนทิ้งชวง 

9.1.3 มังคุด  มังคุดชวงยังไมใหผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง คือ 
ตน และปลายฤดูฝน มังคุดใหผลผลิตแลวแบงการใหปุยเปน 4 ระยะ คือ  1)ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กก./ตน รวมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-3 ปบ/ตน กอนใหปุยควรขุด
หลุมเปนระยะรอบทรงพุมจากนั้นหยอดปุยลงในหลุมแลวจึงกลบปดปากหลุม  2)ระยะกอนออกดอกควรใช
ปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 3 กก./ตน โดยใหปุยชวงปลายฝน 3)ระยะดอกบาน และเริ่มติดผล
เล็ก ใหปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน และ 4) เมื่อผลมีอายุ 4-5 สัปดาห ใชปุยสูตร13-13-21 อัตรา 2 
กก./ตน โดยหวานรอบทรงพุมแลวคราดกลบบางๆ 
10. สรุป  

กลุมชุดดินที่ 42 ประกอบดวยชุดดินบานทอนหรือชุดดินอื่นที่มีลักษณะคลายกัน เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนน้ําทะเล พบบริเวณหาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเล มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเปนลูก
คลื่นลอนลาด พบในภาคใตและตะวันออก เนื้อดินเปนทรายจัด พบชั้นดานอินทรียเกิดขึ้นในหนาตัดดิน
สวนลาง ในชวงความลึก 1 เมตรจากผิวดินเปนสวนใหญ ชั้นดานดังกลาวจะจับตัวแข็งในฤดูแลง รากพืชจึง
ชอนไชผานไมได สวนฤดูฝนจะมีน้ําขังแฉะเหนือชั้นดานนี้ 

กลุมชุดดินนี้ใชประโยชนทางการเกษตรไดนอย เนื่องจากมีปญหาหลายอยาง เชน เนื้อดินเปน
ทรายจัด ความอุดมสมบูรณตํ่ามาก มีชั้นดินดานในหนาตัดดิน และขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก อยางไร
ก็ตามอาจพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว และการปลูกไมผลหรือไมยืนตนบางชนิด 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 43 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 43 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป 
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่43 แสดงไวในตารางที่ 43.1 

ตารางที่ 43.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 43 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 จันทบุรี 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
เหนือ พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
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ตารางที่ 43.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 43 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิด : เกิดจากการทับถมของตะกอนทรายน้ําทะเล หรือจากการสลายตัวผุพังของ
หินแกรนิต ควอรตไซต หินทราย 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : สันทรายชายทะเล หาดทรายที่ลาดเชิงเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดเทอยูระหวาง 
3-8 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีถึงดีเกินไป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : มะพราว มะมวงหิมพานต ไมโตเร็ว เปนที่ต้ังถิ่นฐาน สําหรับ
พื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 43 แสดงไวในตารางที่ 43.2 
ตารางที่ 43.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 43 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
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ตารางที่ 43.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 43 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
 7 พะเยา 112,500 77.3  9 4 
 8 อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ระนอง 0 0  0 0 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 651,744 1,166.2  43 5 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 5,814,627 13,107.9  285 74 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมีถึงมีเล็กนอย 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 



 389

           1.9 การแพรกระจาย : ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต ซึ่งจังหวัดที่พบ
แสดงไวในตารางที่ 43.3  
ตารางที่ 43.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 43 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 2 ระยอง 174,887.78  

  จันทบุรี 19,674.31  

  ฉะเชิงเทรา 35,261.15  

  ชลบุรี 213,585.83  

  ตราด 17,013.83  

  ปราจีนบุรี 4,054.43  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อุดรธานี 1,445.23  

  มหาสารคาม 139.90  

 7 พะเยา 3,616.02  

 8 อุตรดิตถ 3,008.19  

 9 อุทัยธานี 3,617.36  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 341,664.91  

  เพชรบุรี 12,813.05  

  ราชบุรี 710.51  

ใต 11 สุราษฎรธานี 103,060.54  

  ระนอง 5,959.56  

  พังงา 64,535.47  

  นครศรีธรรมราช 101,480.23  

  กระบี่ 11,339.94  

  ชุมพร 176,246.01  

  ภูเก็ต 5,130.37  

 12 ตรัง 22,543.19  

  นราธิวาส 52,434.10  
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ตารางที่ 43.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 43 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 12 ปตตานี 115,323.04  

  พัทลุง 7,948.38  

  สงขลา 95,831.78  

  สตูล 22,333.47  

รวมทั้งส้ิน 1,615,658.55  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 43 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 43.4  
ตารางที่ 43.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
บาเจาะ 
(Bacho series: Bc) 

Typic Quartzipsamments isohyperthermic, coated 
Typic Quartzipsamments 

หัวหิน  
(Hua Hin series: Hh) 

Typic Quartzipsamments isohyperthermic, coated  
Typic Quartzipsamments 

ระยอง 
(Rayong series: Ra)  

Typic Quartzipsamments isohyperthermic, uncoated 
Typic Quartzipsamments 

ไมขาว 
(Mai Khao series: Mik)  

Typic Quartzipsamments isohyperthermic, coated 
Typic Quartzipsamments 

พัทยา 
(Patthaya series: Py) 

Typic Quartzipsamments isohyperthermic, coated  
Typic Quartzipsamments 

สัตหีบ 
(Sattahip series: Sh) 

Typic Quartzipsamments isohyperthermic, coated  
Typic Quartzipsamments 

หลังสวน 
(Lang Suan series: Lan) 

Typic Quartzipsamments isohyperthermic, coated  
Typic Quartzipsamments 

ดงตะเคียน 
(Dong Takhian series: Dt)  

Spodic Quartzipsaments isohyperthermic, coated  
Typic Quartzipsamments 
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3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 43 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 43 เปนดินลึก ลักษณะเนื้อดินตลอดหนาตัดดินเปนดินทรายถึงดิน
ทรายปนดินรวน บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดิน ดินมีสีเทา สีน้ําตาลออนหรือสีเหลือง พบบริเวณ
หาดทราย หรือสันทรายชายทะเล บางแหงพบบริเวณที่ลาดเชิงเขาซึ่งมีหินพื้นเปนหินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดิน
เปนดางปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-8.0) ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ดินมีระบายน้ําดีมาก
เกินไป ใชประโยชนในการปลูกมะพราว และมะมวงหิมพานต บางบริเวณปลอยทิ้งไวเปนที่รกรางวางเปลา 
ปาละเมาะ และบางแหงใชเปนที่ต้ังบานเรือน 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 43 
 3.2.1 ชุดดินบาเจาะ (Bacho series: Bc) 
 จัดอยูใน isohyperthermic coated Typic Quartzipsamments เกิดจากสันหาดเกา ซึ่งอยูขนาน
กับสันหาดปจจุบัน อาจเปนสันเดียว หรือหลายสันขนานกันไปก็ได สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนที่
คอนขางราบเรียบหรือลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบาย
น้ําคอนขางมาก ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลว
ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีพื้นเปนสีเขมมากของสี
น้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึง
กรดจัด(pH 5.1-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลปน
เหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล สีเหลืองปนแดง หรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด
มาก(pH 5.0-6.0) 
 3.2.2 ชุดดินหัวหิน (Hua Hin series: Hh) 
 จัดอยูใน isohyperthermic coated Typic Quartzipsamments เกิดจากวัตถุตนกําเนิดที่เปนพวก
ทราย ซึ่งถูกน้ําทะเลพัดพามาทับถมตามริมฝง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนชายหาดริมฝงทะเล หรือสันทราย
เกา มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมีการระบายน้ําดีมาก ดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานเร็วมากมีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือเปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมหรือ
เขมมาก หรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) สวนดินลางมีเนื้อ
ดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือเปนทราย มีสีน้ําตาลปนเหลือง หรือดินมีสีน้ําตาลออนปนเหลืองปฏิกิริยา
ของดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) เชนเดียวกับดินบน 
 3.2.3 ชุดดินระยอง (Rayong series: Ry) 
 จัดอยู isohyperthermic uncoated Typic Quartzipsamments เกิดจากวัตถุตนกําเนิดพวกหาด
ทรายเกา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ หรือเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 
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เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ํามากเกินไป คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว 
มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา เนื่องจากเนื้อดินเปนทรายจัด น้ําฝนที่ตกลงมาสวนใหญจะซึมผานลงสู
สวนลางของดิน ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูตํ่ากวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทราย ปนดินรวน หรือดินทราย สีพื้นเปนสีเขมของสี
น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดรุนแรงมาก(pH4.5-6.5) สวนดินลาง มีเนื้อดินเปนดิน
ทราย ปนดินรวน หรือดินทราย สีพื้นเปนสีเทาออน สีเทาชมพู หรือสีเทาซีดมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงดางปานกลาง(pH6.0-8.0)  
 3.2.4 ชุดดินไมขาว (Mai Khao series: Mik) 
 จัดอยูใน isohyperthermic coated Typic Quartzipsamments เกิดจากสันหาดเกา ซึ่งอยูขนาน
กับสันหาดปจจุบัน อาจเปนสันเดียวหรือหลายสันขนานกันไปก็ได สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-4 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกมาก คาดวาดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินลึกกวา 1 
เมตร ตลอดป  
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมปน
เทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.1-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือ
ดินทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนแดง หรือสีแดงปนเหลือง หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) 
 3.2.5 ชุดดินพัทยา (Patthaya series: Py) 
 จัดอยูใน isohyperthermic coated Typic Quartzipsamments เกิดจากทรายซึ่งพัดพามาทับถม
กันนานแลวโดยน้ําทะเล สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนพื้นที่ลุมๆ ดอนๆ ชายฝงทะเล มีความลาดชัน 2-3 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีเกินไป คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานได
รวดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกมากกวา 1 เมตรตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทราย สีพื้นเปนสีเทาเขม ถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปน
กลางถึงกรดจัด(pH 5.4-7.0) ดินตอนลางลึกไมเกิน 40 ซม. เนื้อดินเปนดินทราย สีพื้นเปนสีออนของสี
น้ําตาลปนแดงและสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) สวนดนิลางลกึ
จาก 40 ซม.ลงไป เนื้อดินเปนดินทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนแดงคอนขางจาง และสีแดงปนเหลือง และสี
แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดเล็กนอย(pH 6.5-7.0) 
 3.2.6 ชุดดินสัตหีบ (Sattahip series: Sh) 
 จัดอยูใน isohyperthermic coated Typic Quartzipsamments เกิดจากการทับถมของตะกอนซึ่ง 
อาจพัดพามาโดยน้ําทะเล สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต 
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ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถในการใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบน
ผิวดินปานกลางถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ถึงเปนดินทรายปนดินรวน สีพืน้เปนสเีทาปน
น้ําตาลถึงน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองชั้นบนแตนอยมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด
(pH 5.5-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายรวน และมีดินเหนียวอยูบาง มีสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) บางแหงอาจจะมีจุดประในดินชั้นลาง สีน้ําตาลเขม 
  3.2.7 ชุดดินหลังสวน (Lang Suan series: Lan) 

จัดอยูใน isohyperthermic coated Typic Quartzipsamments เกิดจากพวกหินดานเชิงเขา หรือ
วัตถุตกคางของพวกหินทราย หรือหินที่อยูในตระกูลเดียวกัน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มี
ความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีมากเกินไป คาดวาดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 
1 เมตร ตลอดป  

ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล
เขมถึงสีน้ําตาลปนเทา หรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) ดินบน
ตอนลางมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก
(pH 5.0-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน สีพื้นเปนสีเหลืองปนแดง หรือสีชมพ ูปฏิกริิยาดนิ
เปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5)  
 3.2.8 ชุดดินดงตะเคียน (Dong Takhian series: Dt) 
 จัดอยูใน isohyperthermic coated Typic Quartzipsamments เกิดจากการทับถมกันนานแลว
ของตะกอนลําน้ําที่เปนทราย สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-4 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางมาก ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินจะอยูตํ่ากวา 1.5 เมตร ในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 40 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินทรายปนดินรวน สีพื้นเปนสเีขมของสี
น้ําตาลปนเทา หรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางเปนดิน
ทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลจางถึงชมพู ในระยะความลึกประมาณ 40 ซม. จะ
มีชั้นซึ่งมีสีน้ําตาลแก หรือสีเขมของน้ําตาลปนเหลือง หนาประมาณ 20 ซม. เกิดจากการสะสมตัวของ
อินทรียวัตถุและสารจําพวกเหล็ก เนื่องจากระดับน้ําใตดิน ปฏิกิริยาดินลางเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 
5.0-5.5) สวนชั้นที่มีสีเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) 
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3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน  
การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ

แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความลึก 0-30 
ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 (Soil 
Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการประเมิน
สรุปไดดังตารางที่ 43.5  
ตารางที่ 43.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ดงตะเคียน 
บาเจาะ 
พัทยา 
ไมขาว 
ระยอง 
สัตหีบ 
หลังสวน 
หัวหิน 

- 
5.27 
4.95 

- 
- 

5.30 
- 

5.52 

1.50 
2.69 
2.00 
2.39 
0.77 
1.40 
2.64 
2.40 

38.67 
24.47 
48.65 
23.33 
40.33 
41.05 
39.07 
50.00 

0.47 
1.06 
1.04 
0.87 
0.44 
00.56 
0.96 
0.71 

4.30 
6.73 
2.90 
4.23 
5.53 
5.65 
3.59 
9.20 

9.00 
24.00 
28.33 
12.20 
23.00 
50.00 
28.03 
42.00 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 5.29 2.20 39.70 0.79 4.92 26.02 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินที่ 43 พบวาความอุดมสมบูรณตํ่า 
4. ประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

กลุมชุดดินที่ 43 มีศักยภาพเหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจบางประเภท เชน มะมวงหิมพานต 
สับปะรด และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว แตไมคอยเหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามัน มะพราว ไมผลทุก
ชนิด และพืชไร และไมเหมาะสมในการปลูกยางพารา กาแฟ โกโก กลวย และทํานา เนื่องจากมีขอจํากัด
ทางกายภาพของดิน เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินตามศักยภาพ จึงจัดชั้นความเหมาะสมของ
ดินตามความลาดเทของพื้นที่ ดังตารางที่ 43.6 
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ตารางที่ 43.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 43 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3o S3o S3o   
  ขาวไร S1 S1 S1   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2z S2z S2z   
  ขาวโพด S1 S1 S1   
  งา S2z S2z S2z   
  ถั่วเขียว S2z S2mz S2z   
  ถั่วเหลือง S2z S2z S2z   
  ถั่วลิสง S2rz S2rz S2rk   
  ปอแกว S2z S2z S2z   
  ฝาย S2z S2mz S2z   
  มันฝรั่ง S3trz S3trz S3trz   
  มันสําปะหลัง S2rz S2rz S2rz   
  ยาสูบ S2z S2mz S2z   
  ออย S2z S2z S2z   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S2mrz S3mrz S2rz   
  กระเทียม S2trz S2tmrz S2trz   
  ขิง S2rz S2mrz S2rz   
  พริก S3z S3z S3z   
  พริกไทย S2tz S2tz S2tz   
  มะเขือเทศ S2z S2z S2z   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2tz S2tz S2tz   
  กาแฟ (robusta) S2z S2z S2z   
  ชา S3t S3t S3t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S2o S2o S2o   
  มะขาม S1 S1 S1   
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ตารางที่ 43.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 43 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
  มะพราว S2z S2z S2z   
  มะมวง S2z S2z S2z   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S2z S2z S2z   
  ล้ินจี่ S2tz S2tz S2tz   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน 

   t   =  อุณหภูมิในชวงทีป่ลูกไมเหมาะสม 

  m  =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r  =  สภาพดนิไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 43 มีศักยภาพไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วๆ ไป ดังนั้นหาก

จะนํามาใชในการเกษตร ควรมีการจัดการที่ดินใหถูกตอง สําหรับปญหาและขอจํากัดของกลุมชุดดินนี้ใน
การปลูกพืช ไดแก 

        5.1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนดินทรายจัดและ
ปริมาณอินทรียวัตถุตํ่า ทําใหดินอุมน้ําไดนอย หากฝนทิ้งชวงนานอาจทําใหพืชขาดน้ํา นอกจากนั้นดินยังมี
ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารไดนอยดวย  

        5.2 ความอุดมสมบูรณของดิน  จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินพบวากลุมชุดดินนี้มี
ความอุดมสมบูรณตํ่า พืชมีโอกาสขาดธาตุอาหารหลายธาตุ 

        5.3 การชะลางพังทลายของดิน  เนื่องจากเปนดินทรายจัด ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนา
ดินไดงาย  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

การจัดการดินใหเหมาะสมในการปลูกพืชนั้น ควรพิจารณาขอจํากัดตางๆ แลวเลือกระบบการใชให
สอดคลองกับศักยภาพของดิน ดังนี้ 

        6.1 เลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพดิน  กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนดินทรายจัด พื้นที่มี
ความลาดเทเล็กนอย การระบายน้ําดีถึงดีมากเกินไป ดังนั้นจึงมีศักยภาพเหมาะสมสําหรับปลูกมะพราว 
มะมวงหิมพานต สับปะรด หรือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว 

        6.2 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  กลุมชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า จึง
ควรใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งจะชวยปรับปรุงดินดังนี้ 1) เพิ่ม
ธาตุอาหารพืชทั้งธาตุหลัก ธาตุรอง และจุลธาตุ โดยปลดปลอยใหพืชใชประโยชนอยางชาๆ และ 2) ชวย
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินอีกดวย แตถาดินยังขาดแคลนธาตุใดอยูอีกก็ตองเสริม
โดยการใชปุยเคมีอยางเหมาะสม เพื่อใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช 

        6.3 การจัดระบบการปลูกพืช  โดยเลือกระบบที่จะชวยเพิ่มผลผลิตพืช และทําใหดินมีผลิตภาพสูง
อยางยั่งยืน เชน 1) จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน คือ ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนกับพืชหลัก 2) การปลูก
พืชแซม โดยใชพืชตระกูลถั่วปลูกเปนแถวหรือเปนแถบสลับกับแถวหรือแถบพืชหลักที่เปนพืชลมลุก การ
ปลูกพืชตระกูลถั่ว ระหวางแถวพืชยืนตนขณะที่พืชยืนตนยังเล็ก หรือ 3) ทําปุยพืชสด โดยปลูกพืชตระกูลถั่ว
กอนพืชหลัก 2-3 เดือน แลวไถกลบลงดินในระยะออกดอก ปลอยใหสลาย 2-3 สัปดาหจึงปลูกพืชหลัก 

        6.4 การจัดการเรื่องการอนุรักษดินและน้ํา บริเวณที่มีความลาดชัน ควรมีการอนุรักษดินและน้ํา
เปนพิเศษ เนื่องจากดินเปนทรายจัด จึงงายตอการชะลางพังทลาย ควรปลูกพืชคลุมดิน หรือปลูกพืชขวาง
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ความลาดชันรวมกับทําคันดิน พัฒนาระบบชลประทานเพื่อใหมีน้ําเพียงพอสําหรับพืชในฤดูแลงหรือเมื่อฝน
ทิ้งชวง นอกจากนี้ยังตองปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการสูญเสียน้ําจากผิวดินดวย 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพไมคอยเหมาะสมตอการปลูกพืชเศรษฐกิจโดยทั่วๆ ไป แตก็มีความ
เหมาะสมพอที่จะปลูกพืชบางชนิดได หากมีการจัดการดินที่เหมาะสม พืชที่แนะนําใหปลูก ไดแก มะพราว 
มะมวงหิมพานต สับปะรด และหญาเลี้ยงสัตว การใชประโยชนที่ดินจะเกิดประโยชนสูงสุดควรดําเนินการ
แบบผสมผสาน เชน การปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชแซมในแถวพืชหลัก และปลูกหญาเลี้ยงสัตวระหวางไมผล 
ตลอดจนการเลี้ยงผึ้งในสวนไมผล เปนตน 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

8.1.1 ปญหาดินเปนทรายจัดความสามารถดูดยึดน้ําและธาตุอาหารพืชตํ่า 
ใสปุยอินทรีย (ปุยหมัก ปุยคอก) อัตรา 4-6 ตัน/ไร หรือไถกลบเศษซากพืชหลังการเก็บเกี่ยว หรือ

หวานพืชตระกูลถั่วเมื่อออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต ใหไถกลบลงดินกอนการปลูกพืชประมาณ 1 เดือน 
8.1.2 ปญหาพื้นที่มีความลาดเท 
ปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเท รวมทั้งพยายามใหมีวัสดุปกคลุมผิวดินใหมากที่สุด 
8.1.3 ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณโดยมีธาตุอาหารพืชในดินบางธาตุอยูนอย 
ใสปุยเคมี ชนิดและวิธีการใสข้ึนกับชนิดพืชที่ปลูกรวมกับผลวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 43.5 

        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยเคมี 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลําดับ 
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        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.3.2 ทุเรียน  พื้นที่ซึ่งไมเคยปลูกไมยืนตนมากอน ถาเปนที่ดอนสูง ผิวคอนขางเรียบมักไมมี
ปญหาน้ําทวมขัง แตถาที่ดอนผิวไมเรียบควรไถปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย และขุดรองระบายน้ําภายใน
สวน หากเปนพื้นที่ซึ่งเคยปลูกไมยืนตนมากอนและเปนดินรวน ความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําไดดี ตอไมผุ
สลายงาย สามารถวางผังปลูกทุเรียนไดโดยไมตองไถพรวน แตถามีตอไมเดิมที่สลายตัวยาก ตองไถพรวน 
จากนั้นจึงวางผังปลูกทุเรียน 

8.3.3 มังคุด  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหเรียบ ขุดรองระบายน้ําหากมีปญหาน้ําทวมขัง สวนพื้นที่เคย
ปลูกไมยืนตนมากอนไมตองไถพรวน สวนระยะปลูกในระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสามเหลี่ยมดานเทาควรใช
ระยะปลูกระหวางแถวและตน 8x8 หรือ 10x10 เมตร ถาปลูกแบบแถวกวางตนชิดใชระยะปลูกระหวางแถว
และตน 10x5 เมตร ขนาดหลุมปลูก 50x50x50 ซม. ผสมดินปลูกดวยหญาแหง ปุยคอกและปุยเคมี ตากดิน
ไวจนดินยุบตัวคงที่ เติมดินผสมลงไปอีกจนเต็มหลุม นําตนมังคุดมาปลูก และหาหลักผูกติดกับตนกันการ
โยกคลอน 

9. การใชปุยสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ  

        9.1 การใชปุยสําหรับปลูกพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุยพอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 43.5 

 9.1.1 ถั่วตางๆ  หากเปนพื้นที่ที่ไมเคยปลูกชนิดถั่วที่จะปลูกมากอน หรือเคยปลูกแตนานแลวตอง
แนะนําใหคลุกเมล็ดถั่วกับเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรพรอมปลูก สวน
ปุยเคมีที่เหมาะสมกับถั่วดังกลาว เชน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสงนั้น ทุกชุดดินที่มีรายงานผลการ
วิเคราะหตามตารางที่ 43.5 นั้น ไดแก ปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร ใสคร้ังเดียวหลังปลูกแลว  
1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

 9.1.2 ขาวโพดและขาวฟาง  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ัง
ที่สองใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุ 3-4 สัปดาห 
 ก) ชุดดินดงตะเคียน บาเจาะ พัทยา ไมขาว ระยอง และหลังสวน ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา  
75 กก./ไร 
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ข) ชุดดินสัตหีบ และหัวหิน ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  
0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร 

 9.1.3 ขาวโพดฝกออน  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่
สองใสปุยที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห ทุกชุดดินที่ปรากฏใน
ตารางที่ 43.3 จะใสปุยเคมี 18-12-6 อัตรา 85 กก./ไร เทานั้น 

 9.1.4 กลวย  ในการเตรียมหลุมปลูก ใหใชปุยหมัก หรือปุยคอกจํานวน 7-14 กก./หลุม คลุกเคลา
เปนอยางดีกับดินที่ขุดขึ้นมา จากนั้นปลูกกลวยหลุมละ 1 หนอที่เตรียมไว การใสปุยเคมีจะแบงใสเปน 3 
คร้ังเทาๆ กัน คือ เมื่ออายุ 1 เดือน 4 เดือน และเมื่อออกดอก ทุกครั้งที่ใสปุยเคมีดังกลาวจะใสปุยอินทรีย
รวมดวยครั้งละ 1-2 กก./หลุม 
 ก) ชุดดินดงตะเคียน บาเจาะ พัทยา ไมขาว ระยอง และหลังสวน ใชปุยสูตร 14-14-24 อัตรา  
1 กก./หลุม/คร้ังการเก็บเกี่ยวผล 
 ข) ชุดดินสัตหีบ และหัวหิน ใชปุยเคมี 15-15-15 อัตรา 1 กก./หลุม/คร้ัง ของการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 9.1.5 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ควรปลูกหญาผสมถั่วที่เหมาะสม เชน ถั่วฮามาตา เปนตน ในขั้นตอน
การเตรียมแปลงนอกจากจะใสปุยอินทรียซึ่งอาจเปนปุยหมัก หรือปุยคอกในอัตราสูง (4-6 ตัน/ไร) แลว ควร
ใสปุยหินฟอสเฟต (0-3-0) ในอัตรา 100 กก./ไร พรวนคลุกใหทั่ว เมื่อหญาผสมถั่วงอกดีแลว (1-3 เดือน) จะ
ใสปุยเคมีทั้งหมดครั้งเดียวโดยการหวานใหทั่วแปลง จากนั้นควรมีการหวานปุยคอกอีกเปนครั้งคราวรวม
แลวเปนจํานวน 1-3 ตัน/ไร/ป 
 ก) ชุดดินดงตะเคียน บาเจาะ พัทยา ไมขาว ระยอง และหลังสวน ใชปุยสูตร 28-10-10 อัตรา  
50 กก./ไร 
 ข) ชุดดินสัตหีบ และหัวหิน ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 16-14-11 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  
21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับปลูกพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยดวยปุยอินทรียที่
ยอยสลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 40 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่ม
ออกดอกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 
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9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20  
กก./ไร โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2.5 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน  ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17 อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.3.2 ทุเรียน  ทุเรียนอายุ 1 ป ใหปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 5 กก./ตน ทุเรียนปตอๆ มาซึ่งอยู
ในชวงยังไมใหผลผลิต โดยชวงตนฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กก./ตน และชวงปลายฤดูฝนใหปุย
หมัก หรือปุยคอก 5-50 กก./ตน รวมดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ทุเรียนใหผลผลิตแลว แบงการ
ใหปุยเปน 2 ระยะ คือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และตัดแตงกิ่งแลวควรใหปุยหมัก หรือปุยคอก รวม
ดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 15-50 และ3 กก./ตน ตามลําดับ 2) ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 
อัตรา 2 กก./ตน โดยใหปุยหลังจากที่ฝนทิ้งชวง 

9.3.3 มังคุด  มังคุดชวงยังไมใหผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง คือ 
ตน และปลายฤดูฝน มังคุดใหผลผลิตแลวแบงการใหปุยเปน 4 ระยะ คือ  1)ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กก./ตน รวมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-3 ปบ/ตน กอนใหปุยควรขุด
หลุมเปนระยะรอบทรงพุมจากนั้นหยอดปุยลงในหลุมแลวจึงกลบปดปากหลุม  2)ระยะกอนออกดอกควรใช
ปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 3 กก./ตน โดยใหปุยชวงปลายฝน  3)ระยะดอกบาน และเริม่ติดผลเลก็ ใชปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน และ 4) เมื่อผลมีอายุ 4-5 สัปดาห ใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2 กก./ตน 
โดยหวานรอบทรงพุมแลวคราดกลบบางๆ 
10. สรุป 

กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนดินทราย ดินลึก การระบายน้ําดีเกินไป ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงดางปานกลาง(pH 5.5-8.0) พบในสภาพภูมิประเทศคอนขางราบเรียบถึงลูก
คลื่นลอนลาด การใชประโยชนในปจจุบัน คือ ใชปลูกมะพราว และมะมวงหิมพานตเปนสวนใหญ แตยัง
ขาดการอนุรักษดินอยางถูกวิธี 

ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัด อุมน้ําไดนอย และดูดซับธาตุอาหารได
ตํ่า ดินจึงมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ขาดแคลนน้ํา มีสภาพที่งายตอการชะลางพังทลาย 
จําเปนตองมีการจัดการที่ดี และปลูกพืชที่เหมาะสม ไดแก มะพราว มะมวงหิมพานต สับปะรด ทําเปนทุงหญา
เลี้ยงสัตว และปลูกไมโตเร็ว 
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แนวทางในการจัดการดิน ไดแก 1) การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน โดยใชปุย
อินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด 2) เสริมธาตุอาหารพืชที่ดินยังขาดแคลนดวยปุยเคมีอยาง
เหมาะสม 3) จัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอสําหรับการปลูกพืชในฤดูแลง และ 4) อนุรักษดินและน้ํา โดยการ
ปลูกพืชคลุมดิน หากพื้นที่มีความลาดชันควรปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเท 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 44 
 การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 44 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
สภาพพื้นที่ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป 
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 44 แสดงไวในตารางที่ 44.1 

ตารางที่ 44.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 44 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 



 404

ตารางที่ 44.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมดินที่ 44 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
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        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ หรือเกิดจากการสลายตัวผุ
พัง ของหินเนื้อหยาบ เชน ควอรตไซต แกรนิต เปนตน 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลาง หรือพื้นที่ที่เหลือคางจากการกรอน หรือที่ลาดเชิงเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : เปนลูกคลื่นคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน คาความลาดเทอยู
ระหวาง 2-12 เปอรเซ็นต 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : ดีถึงคอนขางดีเกินไป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร และไมยืนตน และยังคงสภาพเปนปาพลวงเต็งรัง 
และทุงหญาธรรมชาติ สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 44 แสดงไวใน
ตารางที่ 44.2 
ตารางที่ 44.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 44 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 



 406

ตารางที่ 44.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 44 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 12,767,320 30,228.2  562 154 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ระดับปานกลางถึงคอนขางรุนแรง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี ถึงมีเล็กนอย 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่ง
จังหวัดที่พบ แสดงไวในตารางที่ 44.3  
ตารางที่ 44.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 44 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 59,254.93  

  ลพบุรี 2,848.17  
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ตารางที่ 44.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 44 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 สุพรรณบุรี 19,246.57  

ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 7,775.51  

  สระแกว 190,372.46  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 8,125.05  

  สุรินทร 6,547.52  

  นครราชสีมา 41,519.42  

 4 อุบลราชธานี 26,772.87  

  ศรีสะเกษ 74,842.86  

  นครพนม 9,524.95  

  รอยเอ็ด 27,410.34  

  มุกดาหาร 49.90  

  ยโสธร 55,144.42  

  อํานาจเจริญ 1,657.04  

 5 ขอนแกน 337,049.96  

  อุดรธานี 19,030.62  

  หนองคาย 1,121.49  

  มหาสารคาม 2,685.99  

  กาฬสินธุ 23,546.13  

  สกลนคร 26,599.57  

  หนองบัวลําภู 14,914.96  

เหนือ 6 เชียงใหม 60,659.18  

  แมฮองสอน 6,824.04  

  ลําปาง 14,397.28  

  ลําพูน 41,212.93  

 7 แพร 1,042.85  
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ตารางที่ 44.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 44 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 8 พิจิตร 520.50  

  เพชรบูรณ 10,176.25  

  อุตรดิตถ 19,526.24  

  เลย 1,348.19  

  พิษณุโลก 6,101.11  

 9 สุโขทัย 20,034.63  

  อุทัยธานี 233,172.38  

  ตาก 85,032.95  

  นครสวรรค 150,140.42  

  กําแพงเพชร 148,375.51  

ตะวันตก 10 ราชบุรี 235,236.96  

  เพชรบุรี 104,490.73  

  ประจวบคีรีขันธ 114.74  

  กาญจนบุรี 369,616.77  

รวมทั้งส้ิน 2,464,064.41  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 44 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 44.4  
ตารางที่ 44.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
จันทึก  
(Chan Tuk series: Cu ) 

siliceous  
Typic Ustipsamments 

mixed, 
isohyperthermic  

Typic Ustipsamments 
น้ําพอง  
(Nam Phong series: Ng) 

Ustoxic Quartzipsamments loamy, siliceous,  
isohyperthermic  
Aerinic Haplustalfs 
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3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 44 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 44 เปนดินลึกมาก ลักษณะเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน สีน้าํตาล
ปนเทาหรือสีน้ําตาลออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 44 

 3.2.1 ชุดดินจันทึก (Chan Tuk series: Cu) 
 จัดอยูใน mixed, isohyperthermic Typic Ustipsamments เกิดจากวัตถุตกคางของหินแกรนิตบน
พื้นผิวที่เหลือตกคางจากการกัดกรอน ลักษณะพื้นที่ที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-5 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ํามากเกินไป ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานเร็ว มีการไหลบา
ของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน สีพื้นเปนสีเขมมากของน้ําตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง(pH 6.0) สวนดินลางลึกตั้งแต 15 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน 
สีพื้นเปนสีน้ําตาลซีด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
 3.2.2 ชุดดินน้ําพอง (Nam Phong series: Ng) 
 จัดอยูใน loamy, siliceous, isohyperthermic Aerinic Haplustalfs เกิดจากการทับถมของตะกอน
จากลําน้ําเกา บนตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึงเปนลูกคลื่น
ลอนลาด มีความลาดชัน 2-7 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีคอนขางมาก ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนเทา, 
น้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงดางปานกลาง(pH 5.0-8.0) สวนดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาลออน สีออนของน้ําตาลปนเหลืองหรือ
สีชมพูปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) และในบางแหงจะพบชั้นของดินเหนียว
ปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายในดินชั้นลางลึกๆ ดวย  
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 44.5  
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ตารางที่ 44.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

จันทึก 
น้ําพอง 

6.20 
5.70 

2.18 
1.80 

63.00 
23.00 

0.80 
0.81 

6.05 
3.54 

45.00 
32.80 

ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 5.95 1.99 43.00 0.80 4.79 38.90 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินจันทึกและน้ําพอง พบวามีความอุดมสมบูรณอยูใน
ระดับตํ่า 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช  
กลุมชุดดินที่ 44 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผล และไมเหมาะสมใน

การทํานา แตมีศักยภาพพอที่จะใชในการปลูกหญาเลี้ยงสัตวและปลูกไมโตเร็วบางชนิด เพื่อใหเกษตรกรมี
ทางเลือกในการใชที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพ จึงจัดชั้นความเหมาะสมออกเปน 3 อยาง คือ การ
เพาะปลูกใน 1) ฤดูฝน 2) ฤดูแลง และ 3) หลังการพัฒนาที่ดินแลว ดังตารางที่ 44.6 

ตารางที่ 44.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 44 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3o S3mo S3o   
  ขาวไร S1 S2m S1   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S2z S3mz S2z   
  ถั่วเขียว S1 S3m S1   
  ถั่วเหลือง S1 S1 S1   
  ถั่วลิสง S2r S2r S2r   
  ปอแกว S2z S2z S2z   
  ฝาย S1 S3m S1   
  มันฝรั่ง S3tr S3tmr S3tr   
  มันสําปะหลัง S2rz S2rz S2rz   
  ยาสูบ S1 S3m S1   
  ออย S1 S1 S1   
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ตารางที่ 44.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 44 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชผักตางๆ     
  เผือก S2mr S3mr S2r   
  ขิง S2mrz S3mrz S2rz   
  พริก S2z S2mz S2z   
  พริกไทย S2t S2t S2t   
  มะเขือเทศ S1 S3m S1   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2z S2z S2z   
  กาแฟ (robusta) S2z S2z S2z   
  ชา S2t S2t S2t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S2o S2o S2o   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S1 S1 S1   
  มะมวง S1 S1 S1   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S2z S2z S2z   
  ล้ินจี่ S2z S2z S2z   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 
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  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH ) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ดินอุมน้ําไดนอย  เนื่องจากเนื้อดินบนคอนขางเปนทรายจัด ทําใหความสามารถในการอุมน้ํา
ตํ่า ดินจะแหงเร็ว ดังนั้นในระยะที่ฝนทิ้งชวงพืชจะขาดน้ํา 

        5.2 ความอุดมสมบูรณตํ่า  ดินมีเนื้อหยาบจึงมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชไดนอย 
และขาดแคลนธาตุอาหารบางธาตุ  

        5.3 การชะลางพังทลายของดินสูง  โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา หรือมีความลาดเทสูงกวา 
5 เปอรเซ็นต ซึ่งใชเพาะปลูกโดยขาดการอนุรักษดินและน้ํา  

        5.4 ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  เนื่องจากไมมีระบบชลประทานเขาถึง การเพาะปลูกตอง
อาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว ในชวงฤดูแลงไมสามารถปลูกพืชไดเนื่องจากขาดน้ํา 

        5.5 น้ําขังในดินชั้นลาง  เกิดสภาพดังกลาวเมื่อมีฝนตกหนัก ทําใหพืชที่ปลูก เชน มันสําปะหลัง
ไดรับผลกระทบอยางมาก พบในบางบริเวณของชุดดินน้ําพอง 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การปรับปรุงสมบัติทางดานกายภาพ  โดยใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 2 
ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบ เมื่อพืชปุยสดออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต และกอนปลูกพืชหลัก
ประมาณ 3 สัปดาห จะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน และทําใหดินอุมน้ําไดมากขึ้น 

        6.2 การอนุรักษดินและน้ํา  มีความจําเปนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทสูงกวา  
5 เปอรเซ็นต ซึ่งงายตอการชะลางพังทลายของดิน  จึงตองมีการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม ดังนี้ 
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6.2.1 การใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาว หรือเศษพืชตางๆ เพื่อลดแรงกระแทกของเม็ดฝน และชวย
ลดการระเหยน้ําจากผิวดิน นอกจากนี้เมื่อวัสดุคลุมดินสลายตัว ยังเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินอีกดวย 

6.2.3 การปลูกพืชคลุมดิน เชน ปลูกพืชตระกูลถั่ว หรือปลูกหญาคลุมดิน ใชในสวนไมผล หรือไมยนื
ตน จะชวยลดการพังทลายของหนาดิน 

6.2.4 การสรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ําผิวดินเมื่อฝนตกหนัก เชน ทําคันดิน ปลูกพืชเปน
แถบขวางความลาดเทของพื้นที่ ทําคันเบนน้ํา ขุดรองระบายน้ํา ทําบอดักตะกอนหรือบอน้ําประจําไรนา ส่ิง
เหลานี้จะชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิวดิน ซึ่งจะชวยลดการชะลางพังทลายของดินใหนอยลง 

        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 
6.3.1 การใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 2 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบ 

เพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน 
6.3.2 การจัดระบบการปลูกพืช ใหมีพืชบํารุงดิน เชน พืชตระกูลถั่วอยูในระบบการปลูกพืช

หมุนเวียนกับพืชไรหรือพืชผัก รวมทั้งการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวไมผลหรือไมยืนตน ซึ่งนอกจาก
จะชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินแลว ยังกอใหเกิดรายไดเสริมอีกทางหนึ่งดวย 

        6.4 ทําทางระบายน้ํา ในบริเวณที่มีปญหาน้ําขังในดินชั้นลาง ของชุดดินน้ําพองซึ่งใชในการปลูกมัน
สําปะหลัง ควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่ 
7. ขอเสนอแนะ 

จากการประเมินความเหมาะสมของกลุมดินที่ 44 พบวามีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมในการ
ปลูกพืชไร พืชผักและไมผล และไมเหมาะสมกับทํานา เนื่องจากลักษณะเนื้อดินและสภาพพื้นที่ไมอํานวย 
การใชประโยชนที่เหมาะสม คือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว และการปลูกไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส กระถิน
ยักษ กระถินเทพา ฯลฯ ถาจะใชในการปลูกพืชไรควรเปนพืชรากตื้น เชน ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วพุม  
มันสําปะหลัง แตงโม และออย เปนตน แลวบํารุงดินโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

วิธีใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ที่เหมาะสม คือ ทําการเกษตรแบบผสมผสานระหวางการเลี้ยงสัตว 
ปลูกไมผลโตเร็ว และปลูกพืชไรบางชนิด โดยการพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอสําหรับการปลูกพืชตลอดป 

การพัฒนาทุงหญาเลี้ยงสัตว ควรเปนทุงหญาผสมถั่ว พันธุหญาที่แนะนําใหปลูก ไดแก หญาขน 
หญากินนี หญาโรด หญาเนเปยลูกผสม หญาเฮมิลกินนี หญาบัฟเฟล และหญาซิกแนล เปนตน สวนพืช
ตระกูลถั่วที่จะนํามาปลูกผสมกับหญา ควรเปนถั่วฮามาตา ถั่วเชอราโตร ถั่วสไตโล ถั่วลาย ถั่วคุดซู เปนตน 
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8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาการชะลางพังทลาย 
1) ใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาว หรือเศษพืชตางๆ เพื่อปองกันไมใหเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวดิน

โดยตรง  
2) ไถพรวนดิน และปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพื้นที่ 
3) สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลน้ําของผิวดิน เมื่อฝนตกหนัก เชน คันดิน รองระบายน้ํา คันเบน

น้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไรนา 
4) ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝกสลับกับพืชที่ปลูกเปนแถวขวางความลาดเทของพื้นที่ 
8.1.2 ปญหาเนื้อดินคอนขางเปนทรายและมีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า 
ใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยเทศบาล อัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถ

กลบดินเมื่อปุยพืชสดอายุ 40-50 วัน หรือออกดอกไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต พืชปุยสดที่แนะนํา ไดแก ปอ
เทือง ถั่วพุม ถั่วดํา โสนตางๆ 
 8.1.3 ปญหาดินแฉะในชวงที่ฝนตกชุกโดยเฉพาะในดินชุดน้ําพอง 

ทํารองระบายน้ําเพื่อชวยการระบายน้ําผิวดิน ไมใหซึมลงไปในดินชั้นลางมากจนทําใหเกิดการขัง
แฉะ บริเวณรากพืชที่ปลูก 
 8.1.4 ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ใสปุยเคมีสําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืชรวมกับผลวิเคราะหดินที่แสดงไวใน
ตารางที่ 44.5 
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
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        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

 กลุมชุดดินที่ 44 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมในการปลูกไมผล ดังนั้นหากตองการปลูกจะตอง
ลงทุนสูงในการปรับสภาพดิน 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 
        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 44.5 

 9.1.1 มันสําปะหลัง  การใสปุยเคมีทําเพียงครั้งเดียวที่อายุระหวาง 1-3 เดือน โดยพิจารณา
รวมกับความชื้นของดิน การใสทําโดยโรยปุยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ สําหรับชุดดินที่มีผลการวิเคราะห
ที่แสดงไวในตารางที่ 44.5 นั้น แนะนําใหใชปุยสูตร 20-8-20 ในอัตรา 75-80 กก./ไร 

 9.1.2 ออย  ใชปุยสูตร 16-20-20 อัตรา 75 กก./ไร ใสรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใชปุยสูตร  
21-0-0 จํานวน 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร ใสสองขางแถวปลูก แลวพรวนกลบเมื่อ
ออยมีอายุระหวาง 3-4 เดือน 
 สําหรับออยตอ ความแตกตางจากออยปลูก คือ การใสปุยครั้งแรกจะทําหลังการแตงตอเสร็จแลว
ระหวาง 1-4 สัปดาห สวนการใสปุยครั้งที่สองจะทําหลังการใสปุยครั้งแรกแลวนานประมาณ 2-3 เดือน  
ทั้งสองครั้งของการใสปุยจะโรยสองขางแถวตอออยแลวพรวนกลบ 

 9.1.3 ปอแกว  ทั้งสองชุดดินการใสปุยจะทําสองครั้งๆ ละเทาๆ กัน โดยครั้งแรกใสรองกนรอง
พรอมปลูก สวนครั้งที่สองใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาหโดยปุยเคมีที่เหมาะสม
คือ ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร 

 9.1.4 งา  หากเปนการปลูกแบบเปนแถว การใสปุยจะใส 2 คร้ังๆ ละเทาๆ กัน โดยครั้งแรกใสรอง
กนรองพรอมปลูก สวนครั้งที่สองใสขางแถวแลวพรวนกลบที่อายุระหวาง 3-4 สัปดาห แตหากเปนการปลูก
แบบหวาน ปุยที่ใชจะหวานใสเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห ทั้งสองชุดดินซึ่งมีระดับความ
อุดมสมบูรณตํ่านี้ ปุยสูตรที่เหมาะสม คือ 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร 

 9.1.5 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ควรทําทุงหญาผสมถั่ว พันธุหญาและถั่วที่เหมาะสมในการทําทุงหญา
เลี้ยงสัตวไดกลาวไวกอนหนาแลวสําหรับข้ันตอนการเตรียมพื้นที่นอกจากจะใสปุยอินทรียอัตรา 2-3 ตัน/ไร 
แลว ควรพรวนคลุกปุยหินฟอสเฟต(0-3-0) รวมดวยในอัตรา 100 กก./ไร เมื่อหญาผสมถั่วงอกดีแลว (1-3 
เดือน หลังหวานเมล็ด) จะใสปุยเคมีเพียงครั้งเดียวทั้งหมดโดยการหวาน ปุยเคมีที่เหมาะสม คือ ปุยสูตร 
28-10-10 อัตรา 50 กก./ไร และในระหวางปควรมีการหวานปุยคอกเพิ่มเติมอีกเปนครั้งเปนคราว รวมแลว
เปนน้ําหนักปุยคอกประมาณ 1-3 ตัน/ไร 
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        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 
และ 10 กก./ไรตามลําดับ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา  
20 กก./ไร โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 44 ประกอบดวยชุดดินจันทึกและน้ําพอง ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนเนื้อหยาบ
หรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณตะพักลําน้ําระดับกลาง หรือพื้นที่ซึ่งเหลือคางจาก
การกรอนหรือที่ลาดเชิงเขา มีความลาดเทอยูระหวาง 2-16 เปอรเซ็นต สภาพการระบายน้ําดีถึงคอนขางดี
เกินไป มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า และความสามารถในการอุมน้ําต่ําดวย 

ลักษณะเนื้อดินคอนขางเปนทรายจัด ปฏิกิริยาดินเปนเปนกลางถึงกรดจัด พีเอช 5.5-7.0 ปจจุบัน
ใชในการปลูกพืชไรและไมผลหรือไมยืนตนบางชนิด เชน มันสําปะหลัง ออย มะมวงและยูคาลิปตัส เปนตน 
กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผล ไมเหมาะสมในการทํานา แตมี
ศักยภาพพอที่จะใชในการพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวและปลูกไมโตเร็วบางชนิด 

ปญหาการใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 44 ไดแก สมบัติทางกายภาพ เนื่องจากคอนขางเปนทราย
จัดทําใหอุมน้ําไดนอย ดินจึงแหงจัดในฤดูแลง ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ในพื้นที่มีความลาดเทสูงการ
ชะลางพังทลายจะมาก มักขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก มีน้ําขังแฉะในดินชั้นลางโดยเฉพาะชุดดินน้ําพอง
ที่ใชปลูกมันสําปะหลัง ดังนั้นการจัดการกลุมชุดดินนี้จึงควรเนนการปรับปรุง 1) สมบัติทางกายภาพและ
ความอุดมสมบูรณของดิน 2) ใชวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชคลุมเพื่อรักษาความชื้นในดิน และ 3) การพัฒนา
แหลงน้ําเพื่อใชในระยะฝนทิ้งชวง อยางไรก็ตามการพัฒนาแหลงน้ํามีขอจํากัดมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม
คอยเหมาะสมและดินไมคอยเก็บกักน้ํา โดยเฉพาะชุดดินจันทึก 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 45 
 การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 45 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป 
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของจังหวัด
ตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 45 แสดงไวในตารางที่ 45.1 

ตารางที่ 45.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 45 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 จันทบุรี 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
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ตารางที่ 45.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 45 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมกันเปนเวลานานและจากการสลายตัว
ผุพังอยูกับที่ของหินตะกอนเนื้อละเอียด 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ํา บริเวณพื้นที่ที่เหลือจากการกัดกรอน และบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา
(footslope) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลาดคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดเทอยูระหวาง 2-30 
เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ํา : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปา และใชในการปลูกยางพารา มะมวงหิมพานต มะพราว 
ปาลมน้ํามัน และไมโตเร็ว สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 45 แสดงไว
ในตารางที่ 45.2 
ตารางที่ 45.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 45 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
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ตารางที่ 45.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 45 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
 8 พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ระนอง 0 0  0 0 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 651,744 1,166.2  43 5 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 5,553,362 3,900.8  294 63 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ระดับปานกลางถึงสูง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : มีนอยมากถึงปานกลาง 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคตะวันออก และภาคใต ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 45.3  
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ตารางที่ 45.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 45 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ระยอง 274,481.71  

  ชลบุรี 2,688.86  

  จันทบุรี 537,042.42  

  ตราด 509,523.05  

  สระแกว 310.36  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อุดรธานี 306.22  

เหนือ 6 เชียงใหม 1,647.53  

 8 พิษณุโลก 2,247.90  

 9 นครสวรรค 82.81  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 25.80  

  ประจวบคีรีขันธ 5,446.67  

ใต 11 สุราษฎรธานี 392,789.16  

  ระนอง 19,386.70  

  พังงา 13,419.10  

  นครศรีธรรมราช 179,107.81  

  ชุมพร 160,121.91  

  กระบี่ 48,877.84  

 12 ตรัง 154,313.63  

  นราธิวาส 15,020.21  

  ปตตานี 2,857.53  

  พัทลุง 130,220.26  

  ยะลา 24,015.12  

  สงขลา 425,735.12  

  สตูล 210,482.21  

รวมทั้งส้ิน 3,110,149.93  
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2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 45 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 45.4  
ตารางที่ 45.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ชุมพร 
(Chumphon series: Cp) 

clayey skeletal, kaolinitic  
Typic Paleuduts 

clayey skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic  
Typic Paleudults 

หาดใหญ 
(Hat Yai series: Hy)   

clayey skeletal, kaolinitic  
Typic Paleuduts 

clayey skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic  
Typic Paleudults 

คลองชาก 
(Khlong Chak series: Kc)  

clayey skeletal, kaolinitic  
Typic Paleuduts 

clayey skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic  
Typic Kandihumults 

เขาขาด 
(Khao Khat series: KKt)   

clayey skeletal, kaolinitic  
Oxic Plinthuduts 

clayey skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic  
Typic (kandic) Plinthudults 

ทาฉาง 
(Tha Chang series: Tac) 

clayey skeletal, kaolinitic 
Oxic Plinthuduts 

loamy skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic 
Typic (Kandic) Plinthudults 

หนองคลา 
(Nong Khla series: Nok) 

clayey skeletal, kaolinitic  
Rhodic Paleuduts 

clayey skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic  
Typic Kandiudults 

ยะลา 
(Yala series: Ya) 

clayey skeletal, kaolinitic  
Typic Paleuduts 

clayey skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic 
Typic Kandiudults 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 45 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 45 เปนดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนดิน
เหนียว สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง สวนดินชั้นลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายดินรวนเหนียวถึงดิน
เหนียวปนกรวดหรือลูกรัง สีน้ําตาล สีแดงหรือสีเหลือง กอนกรวดสวนใหญเปนหินกลมมน ปฏิกิริยาของดิน
เปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณตํ่า ใชประโยชนในการปลูก
ยางพารา มะมวงหิมพานต ไมโตเร็ว บางสวนยังคงสภาพเปนปา 
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        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 45 

 3.2.1 ชุดดินชุมพร (Chumphon series: Cp) 
จัดอยูใน clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleudults เกิดจากการตะกอนลํา

น้ํา เกาที่พัดพามาทับถมกันบนลานตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด 
ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้นมาก มีการระบายน้ําดี ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็วในดินบน และปานกลางในดินลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสเีขมของสี
น้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-6.0) ดินบนตอนลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม หรือสีน้ําตาลปนเหลือง สวนดินลางลึกไมเกิน 50 ซม. มี
เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย ปนกอนศิลาแลง หรือ ดินเหนียวปนกอนศิลาแลง สีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง 
หรือสีแดง และสีจะคอยๆ แดงขึ้นตามความลึกปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.2 ชุดดินหาดใหญ (Hat Yai series: Hy) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleudults เกิดจากตะกอนลําน้ํา
เกาพัดพามาทับถมบนลานตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกลอนลาด อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 15-90 เมตร มีความลาดชัน 3-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้นมาก มีการระบาย
น้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลว
ระดับน้ําใตดินอยูลึกมากกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.0-5.0) สวนดินลางตอนบนลึกประมาณ 20-40 ซม. มีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทราย ปนกรวด สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนดินกรดจัด
มากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางลึกตั้งแต 40 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย ปน
กรวดมาก หรือดินเหนียวปนกรวดมาก กอนกรวดที่พบเปนพวกกอนศิลาแลง หินทราย, หินควอรตไซต และ
หินดินดาน มีลักษณะกลม และคอนขางกลม สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก ถึงสีแดงปนเหลือง สีจะคอยๆ แดง
เพิ่มข้ึนตามความลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.3 ชุดดินคลองชาก (Khiong Chak series: Kc) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandihumults เกิดจากการผพุัง
สลายตัวของวตัถุตกคาง หรือหินดนิดาดเชิงเขา ของพวกหนิดนิดานและฟลไลทบนที่ลาดเชิงเขา หรือพืน้ที่
ผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน สภาพพืน้ที่ทีพ่บมีลักษณะเปนลูกคลืน่ลอนลาด ถงึลูกคลื่นลอนชนั มีความ
ลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตืน้มาก ถงึดินตื้น มีการระบายน้าํดี คาดวาความสามารถในการให
น้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
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 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทราย
แปง อาจพบศิลาแลงปนอยูดวย สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนแดง หรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงกรดแก(pH 5.5-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนศิลาแลง ซึ่งมีปริมาณมากกวา 30 เปอรเซ็นต 
โดยปริมาตร ภายในความลึก 5 ซม. จากผิวดินบน สีพื้นเปนสีแงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.5)  
 3.2.4 ชุดดินเขาขาด (Kho Khat series: Kkt) 
 จัดอยู clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Plinthudults เกิดจากการผุ
พังสลายตัวอยูกับที่ของวัตถุตกคาง และหินดินดาดเชิงเขาพวก หินฟลไลต หินดินดาน หรือหินที่อยูใน
ตระกูลเดียวกัน บนเนินเขาที่ถูกกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน 
มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดีปานกลาง ถึงดี คาดวาความสามารถใน
การใหน้ําซึมผานไดดีปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดิน
อยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกประมาณ 15-20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนกรวด สีพื้นเปนสีเขมมากของ
น้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.5) ดินลางตอนบน ภายใน
ความลึก 50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวดมาก กรวดเปนพวกกอนศิลา
แลง ซึ่งมีปริมาณมากกวา 35 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร สีพื้นเปนพวกสีน้ําตาล หรือสีผสมของพวกสีน้ําตาล 
และพวกสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินลางถัดจากชั้นศิลาแลงลงไป มี
เนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินรวนปนเหนียว มีสีพื้นเปนสีผสมของพวกสีเหลือง สีน้ําตาล และพวกสีแดง 
และจะพบพลินไทตมากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร ของชั้นใดชั้นหนึ่ง ภายในความลึก 1.25 เมตร หรือ
พบเกิดติดตอกัน ภายในความลึก 1.25 เมตร ในบางครั้งอาจจะพบหินตนกําเนิดที่กําลังผุพังสลายตัวปะปน
อยูกับเนื้อดินดวย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.5) 
 3.2.5 ชุดดินทาฉาง (Tha Chang series: Tac) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, kaolinitic, isohyperthermic,Typic (Kandic) Plinthudults เกิดจากการ
ผุพังสลายตัวอยูกับที่ของวัตถุตกคางและหินดินดาดเชิงเขา พวกฟลไลต หินดินดาน หรือหินที่อยูในตระกูล
เดียวกัน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต 
ดินชุดนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดีปาน มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใต
ดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15-20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนกรวด สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมมาก
ของสีน้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.5) ดินบนตอนลางลึก
ไมเกิน 50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ปนกรวดมาก กรวดเปนพวกศิลาแลงซึ่งมีปริมาณมากกวา 
35 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร สีพื้นเปนพวกสีน้ําตาล หรือสีผสมของพวกสีน้ําตาล และสีแดง ปฏิกิริยาดินเปน
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กรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินลางถัดจากชั้นศิลาแลงลงไป จะมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดิน
เหนียว มีสีพื้นเปนสีผสมของพวกสีเหลือง สีน้ําตาลและพวกสีแดง และจะพบพลินไลตมากกวา 50 
เปอรเซ็นต โดยปริมาตร ของชั้นใดชั้นหนึ่งภายในความลึก 1.25 เมตร หรือพบเกิดติดตอกันภายในความลึก 
1.25 เมตร ในบางแหงจะพบหินตนกําเนิดที่กําลังผุพังสลายตัวปะปนอยูกับเนื้อดินดวย ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.5 ) 

3.2.6 ชุดดินหนองคลา (Nong Khla series: Nok) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการผุพัง
สลายตัวของหินดินดานเชิงเขาปะปนกับวัตถุตกคางพวกหินดินดาน และหินในตระกูลเดียวกันบนพื้นที่
เกือบราบ สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 3-8 เปอรเซ็นต 
ชุดดินนี้เปนดินตื้นมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว ถึงปานกลาง มีการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว ซึ่งอาจพบศิลาแลงปะปน
อยูกับเนื้อดินก็ได สีพื้นเปนสีเขมของสีน้ําตาลปนแดง หรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง
กรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางลึกตั้งแต 20 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินเหนียว ปนศิลาแลง ศิลาแลงที่พบ
อยูปนกับเนื้อดินประมาณ 35-90 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร สีพื้นเปนสีแดงเขม หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) 
 3.2.7 ชุดดินยะลา (Yala series: Ya) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic,Typic Kandiudults เกิดจากตะกอนลําน้ํา
เกา ซึ่งเปนกอนกรวดและกอนหินที่มีลักษณะกลมมนทับถมกัน อยูบนลานตะพักลําน้ําระดับกลางและ
ระดับสูง สภาพพื้นที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนชัน ถึงสภาพพื้นที่เนินเขา มีความลาดชัน 8-20 เปอรเซ็นต 
ชุดดินนี้เปนดินตื้นมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานเร็วในตอนบน และปาน
กลางในตอนลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม.มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทา ถึงสี
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทราย ปนกรวด หรือดินรวนเหนียวปนทราย ปนกอนหินกลมมน สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก ถึงสี
แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปน
กรวด หรือดินเหนียวปนกอนหินกลมมน กรวดและกอนหินเปนพวกหินทราย หินควอรตไซต หินฟลไลตและ
หินดินดาน ที่มีรูปรางกลม หรือคอนขางกลม สีพื้นเปนสีเหลืองปนแดง หรือสีแดง และสีจะคอยๆ แดงขึ้น
ตามความลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5)  
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3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 
การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ

แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 45.5  
ตารางที่ 45.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

เขาขาด 
คลองชาก 
ชุมพร 
ทาฉาง 
ยะลา 
หนองคลา 
หาดใหญ 

- 
4.68 
5.10 

- 
- 
- 
- 

9.30 
8.07 
6.90 
3.42 
5.64 
8.04 
10.07 

8.03 
10.90 
13.50 
15.27 
13.73 
5.70 
9.17 

3.57 
0.33 
0.68 
1.83 
2.82 
3.88 
2.71 

1.18 
2.70 
4.40 
4.80 
7.83 
2.52 
5.81 

114.37 
37.00 
29.40 
31.17 

125.93 
45.17 
54.70 

ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 4.89 8.04 10.90 2.71 4.40 45.17 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินชุดตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 45 พบวาความอุดม
สมบูรณอยูในระดับตํ่า ยกเวนชุดดินเขาขาดมีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชื  
กลุมชุดดินที่ 45 มีศักยภาพในการปลูกยางพารา มะมวงหิมพานต และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยง

สัตวมากกวาการทํานา เนื่องจากเปนที่ดอน สภาพพื้นที่สวนใหญเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา 
นอกจากนี้ยังใชปลูกไมผลชนิดตางๆ เชน โกโก มังคุด ปาลมน้ํามัน มะพราวและพืชไรชนิดตางๆ แมวาจะไม
คอยเหมาะสมกับพืชดังกลาวนัก เนื่องจากดินมีชั้นกอนกรวดหรือชั้นลูกรังในระดับความลึก 50 ซม. ซึ่ง
ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช กลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมในการทํานา เนื่องจากมีสภาพพื้นที่สูง ยาก
ตอการเก็บกักน้ํา อยางไรก็ตามอาจจัดความเหมาะสมในการปลูกพืชตางๆ ดังตารางที่ 45.6  
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ตารางที่ 45.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 45 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3owe S3owe S3owe   
  ขาวไร S2z S2z S2z   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3z S1 S1   
  ขาวโพด S2z S2z S2z   
  งา S3z S3z S3z   
  ถั่วเขียว S1 S3mz S3z   
  ถั่วเหลือง S1 S1 S3z   
  ถั่วลิสง S2r S3rz S3rz   
  ปอแกว S3z S3z S3z   
  ฝาย S3z S3mz S3z   
  มันฝรั่ง S3trz S3trz S3trz   
  มันสําปะหลัง S3rz S3rz S3rz   
  ยาสูบ S3z S3mz S3z   
  ออย S2z S2z S2z   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrze S3mrz S3rze   
  กระเทียม S3trz S3tmrz S3trz   
  ขิง S3rz S3mrz S3rz   
  พริก S1 S1 S1   
  พริกไทย S3tz S3tz S3tz   
  มะเขือเทศ S3z S3z S3z   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3tz S3tz S3trz   
  กาแฟ (robusta) S3z S1 S3z   
  ชา S3t S3t S3t   
  ทุเรียน S2z S2z S2z   
  ปาลมน้ํามัน S2z S2z S2z   
  มะขาม S1 S1 S1   
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ตารางที่ 45.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 45 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะพราว S2z S2z S2z   
  มะมวง S2z S2z S2z   
  ยาง S2z S2z S2z   
  ลําไย S3z S3z S3z   
  ล้ินจี่ S3tz S3tz S3tz   
  สม S2z S2z S2z   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2z S2z S2z   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 
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  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช  

ในสภาพปจจุบันมีการปลูกยางพารา มะมวงหิมพานต และไมผลชนิดตางๆ ซึ่งนับวาคอนขาง
เหมาะสมในการใชประโยชนอยูแลว อยางไรก็ตามการใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 45 ในการปลูกพืชตางๆ มี
ปญหาและขอจํากัดดังนี้ 

        5.1 ดินต้ืน  กลุมชุดดินนี้เปนดินตื้น มีชั้นดินปนกอนกรวดหรือลูกรังมาก รากพืชเจริญเติบโตยาก 
ผลผลิตจึงต่ํา 

        5.2 การชะลางพังทลายของดินสูง  การที่เปนดินตื้น มีกอนกรวดปะปนในหนาตัดดินมาก และเปน
พื้นที่มีความลาดชันสูง หากไมมีการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม จะมีการชะลางพังทลายของหนาดิน
มาก   

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  ผลการประเมินความอุดมสมบูรณของดินในแตละชุดดิน พบวา
สวนใหญมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

        5.4 ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้เปนดินตื้น สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นและ
ระดับน้ําใตดินอยูลึก จึงอาจมีปญหาการขาดแคลนน้ําในระยะที่ฝนทิ้งชวงนาน สวนการพัฒนาแหลงน้ําก็
ทําไดยากเนื่องจากสภาพพื้นที่ไมอํานวย อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้มักพบในบริเวณที่ฝนตกชุก การขาด
แคลนน้ําจึงมีไมบอยครั้งนัก 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

การจัดระบบการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของพืน้ที่มีดังนี ้

        6.1 เลือกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชนิดของดิน  ในปจจุบันเกษตรกรใชดินกลุมนี้ใน
การปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะมวงหิมพานต และไมโตเร็ว นอกจากนี้ยังใชปลูก
พืชไร และพืชสวนบางชนิดเปนพืชแซมระหวางแถวของพืชหลักขณะที่พืชหลักยังเล็ก ซึ่งนับวาเหมาะสมอยู
แลว อยางไรก็ตามสภาพดินที่ต้ืน อาจเปนขอจํากัดในการปลูกไมผลอยูบาง แตก็สามารถแกไขโดยขุดหลุม
ปลูกใหโตกวาปรกติและใสปุยอินทรียมากขึ้น สวนการทําทุงหญาเลี้ยงสัตวก็นับวาเหมาะกับกลุมชุดดินนี้ 
โดยปลูกหญารวมกับพืชตระกูลถั่ว ซึ่งจะใหผลดีกวาการปลูกหญาเพียงอยางเดียว 

        6.2 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ดินในกลุมชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติตํ่า จึงควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สําหรับชนิดและอัตราของปุยเคมีที่ใช จะแตกตางกันตาม
ผลการวิเคราะหดินและชนิดของพืช ดังจะไดอธิบายตอไป สวนปุยอินทรีย ไดแก ปุยหมักหรือปุยคอก 
นอกจากนี้อาจเศษวัสดุในทองถิ่น เชน ทะลายเปลาปาลมน้ํามัน เปลือกกาแฟ หรือขุยมะพราว ปุยอินทรีย
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เหลานี้จะสลายตัวและปลดปลอยธาตุอาหารอยางชาๆ ทั้งชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
ของดินดวย 

        6.3 การจัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสม  เปนวิธีเพิ่มผลผลิตของพืชและผลิตภาพของดิน ซึ่ง
ไดแก 1) การปลูกพืชหมุนเวียนระหวางพืชตระกูลถั่วกับพืชหลัก 2) ปลูกพืชตระกูลถั่วเปนแซมระหวางแถว
พืชหลัก และ 3) ปลูกพืชแซมหรือพืชคลุมดินระหวางแถวไมผล การใชระบบการปลูกพืชนี้จะชวยอนุรักษดิน
และเพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินดวย พืชแซมระหวางแถวไมผล ไดแก ถั่วลิสง สับปะรด มะละกอ แตงโม 
ฯลฯ 

        6.4 การอนุรักษดินและน้ํา  มีความสําคัญสําหรับกลุมชุดดินนี้ เนื่องจาก 1) มีชั้นของลูกรังปะปน
ในหนาตัดดินเปนปริมาณมาก และ 2) มีความลาดเทอยูระหวาง 2-30 เปอรเซ็นต หากความลาดเทเกิน 12 
เปอรเซ็นต จะเกิดการชะลางพังทลายสูง จึงจําเปนตองมีการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม ไดแก  
1) การปลูกพืชคลุมดิน 2) การปลูกหญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเท และ 3) ปลูกพืชตระกูลถั่ว
แซมพืชหลัก  
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 45 มีศักยภาพในการปลูกยางพารา มะมวงหิมพานต ปาลมน้ํามัน มะพราว พืชไร 
และไมผลชนิดตางๆ เชน ทุเรียน มังคุด ตลอดจนสามารถพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ดินไมคอยเหมาะสม
สําหรับพืชผัก เพราะขาดแหลงน้ํา และไมเหมาะสมในการทํานา เนื่องดินเก็บกักน้ําไมได อยางไรก็ตาม
เพื่อใหการใชประโยชนมีประสิทธิผลสูงสุด ควรใชระบบเกษตรแบบผสมผสาน คือ ทํากิจกรรมทางการ
เกษตรหลายอยางรวมกัน และกิจกรรมเหลานั้นเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชน การปลูกพืชอาหารสัตวในสวนไม
ผล การปลูกพืชอายุส้ันพวก ถั่วตางๆ แตงโม แซมในสวนยางพารา หรือมีการปลูกพืชอ่ืนๆ รวมกับการเลี้ยง
สัตว 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาพื้นที่มีความลาดเทสูง 
จะตองลดการสูญเสียหนาดินลงโดยวิธีการตางๆ ดังนี้ คือ การปลอยใหมีพืชคลุมดินอาจเปนพวก

ถั่วตางๆ หรืออาจใชเศษวัสดุอินทรียตางๆ คลุมดินในบริเวณที่ไมมีการปลูกพืชหลัก  สวนพืชหลัก จะตอง
ปลูกเปนแถวที่ขวางความลาดเทของพื้นที่ 
 8.1.2 ปญหาดินมีความเปนกรด 

ใชปูนคารบอเนต(CaCO3) อัตราประมาณ 500 กก./ไร พรวนคลุกกับดินกอนปลูกพืชไมนอยกวา 1 
เดือน 
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        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน  

8.3.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.3.2 ทุเรียน  พื้นที่ไมเคยปลูกไมยืนตนมากอน ถาเปนที่ดอนสูง ผิวคอนขางเรียบมักไมมีปญหา
น้ําทวมขัง แตถาที่ดอนผิวไมเรียบควรไถปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย และขุดรองระบายน้ําภายในสวน หาก
เปนพื้นที่เคยปลูกไมยืนตนมากอนและเปนดินรวน ความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําไดดี ตอไมผุสลายงาย 
สามารถวางผังปลูกทุเรียนไดโดยไมตองไถพรวน แตถามีตอไมเดิมที่สลายตัวยาก ตองไถพรวน จากนั้นจึง
วางผังปลูกทุเรียน 

8.3.2 ยางพารา  ไถดินลึก 30-40 ซม. ทิ้งไว 5-7 วัน แลวไถพรวนอีกอยางนอย 2 คร้ัง พรอมทั้งเก็บ
ตอไม และเศษวัชพืชออกใหหมด วางแนวปลูกตามแนวตะวันออก–ตะวันตก (สําหรับพื้นที่ลาดเอียง
มากกวา 15 องศา ควรวางแนวปลูกตามขั้นบันได) ยางพาราในแหลงปลูกยางเดิมควรใชระยะปลูก 2.5x8.0 
หรือ 3.0x7.0 เมตร สวนในแหลงปลูกยางใหมควรมีระยะปลูก 2.5x7.0 หรือ3.0x6.0 เมตร หลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 170 กรัม/หลุม ในแหลงปลูกยางใหมควรใชปุย
อินทรีย 5 กก./ตนรองกนหลุมรวมกับปุยหินฟอสเฟตดวย 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอดุมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใช และวิธกีารใสปุย พอจะกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 45.5 
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 9.1.1 ถั่วลิสง (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว)  ตองแนะนําใหมีการคลุกเมล็ดถั่วที่จะปลูกดวยเชื้อไรโซเบียม
ที่เหมาะสม หากการปลูกนั้นกระทําในพื้นที่ไมเคยปลูกถั่วชนิดนั้นมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว 
สําหรับปุยเคมีที่ใสใหเหมาะสมกับการวิเคราะหดินนั้น จะใสเพียงครั้งเดียวขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ ที่
อายุประมาณ. 1-3 สัปดาห โดยพิจารณารวมกับความชื้นในดินดวย 
 ก) ชุดดินคลองชาก ชุมพร ทาฉาง หนองคลา และหาดใหญ ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร 
 ข) ชุดดินเขาขาด และยะลา ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  

 9.1.2 ขาวโพดหวาน  ปุยเคมีแบงใสสองครั้ง เทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่
สองใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินคลองชาก ชุมพร ทาฉาง และหนองคลา ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
 ข) ชุดดินหาดใหญ ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 
20 กก./ไร  
 ค) ชุดดินเขาขาด และยะลา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  

 9.1.3 สับปะรด  ปุยเคมีแบงใสเปนสองครั้งเทาๆ กัน คร้ังแรกใสหลังปลูกแลวประมาณ 3เดือน 
คร้ังที่สองเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  
 ก) ชุดดินคลองชาก ชุมพร ทาฉาง และหนองคลา ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 200 กก./ไร  
 ข) ชุดดินหาดใหญ ใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 200 กก./ไร  
 ค) ชุดดินเขาขาด และยะลา ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 150 กก./ไร  

9.1.4 แตงโม  

 ก) ชุดดินคลองชาก ชุมพร ทาฉาง และหนองคลา ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร รองกน
หลุมพรอมปลูก คร้ังที่สอง ใสปุยสูตร 14-10-30 อัตรา 100 กก./ไร โดยใสโรยรอบโคนตนแลวพรวนกลบที่
อายุประมาณ 30 วัน  
 ข) ชุดดินหาดใหญ ใชปุยสูตร 12-24-12 รองกนหลุมพรอมปลูกในอัตรา 50 กก./ไร สวนครั้งที่สอง 
ใชปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 100 กก./ไร ใสรอบโคนตนแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 30 วัน  
 ค) ชุดดินเขาขาด และยะลา ใชปยสูตร 20-20-0 อัตรา 100 กก./ไร แบงใสสองครั้งเทาๆ กัน คร้ัง
แรกรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สอง ใสโดยโรยรอบโคนตนแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 30 วัน  

 9.1.5 กลวย  เตรียมหลุมปลูกโดยผสมปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 7-14 กก./หลุมใหเขากับดินในแต
ละหลุมเปนอยางดี แลวจึงปลูกหนอกลวยจํานวน 1 หนอ/หลุม ที่เตรียมไว การใสปุยจะแบงใส 3 คร้ังเทาๆ 
กันที่อายุ 1 เดือน และ 4 เดือน และเมื่อออกดอก ทุกครั้งที่ใสปุยเคมีควรใสรวมกับปุยอินทรียจํานวน 1-2 
กก. ทุกครั้ง  
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 ก) ชุดดินคลองชาก ชุมพร ทาฉาง และหนองคลา ใชปุยสูตร 14-14-24 อัตรา 1 กก./ตน/ปการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 
 ข) ชุดดินหาดใหญ ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน/ปการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 ค) ชุดดินเขาขาด และยะลา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 0.7 กก./ตน/ปการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 9.1.6 มะละกอ  การปฏิบัติทั่วไปคลายคลึงกับกลวย แตกตางเพียงการใสปุยเคมีจะแบงเปน  
2 คร้ัง เทาๆ กัน ที่อายุ 1 เดือน และ 5 เดือน ตามลําดับ 

 ก) ชุดดินคลองชาก ชุมพร ทาฉางและหนองคลา ใชปุยสูตร 16-11-14 อัตรา 1กก./ตน/ป 
 ข) ชุดดินหาดใหญ เขาขาด และยะลา ใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 1กก./ตน/ป 

 9.1.7 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ควรทําชนิดที่เปนหญาผสมถั่วซึ่งอาจเปนถั่วฮามาตา ถั่วสไตโล เปนตน 
ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ปลูกจะใสปุยอินทรียอัตรา 2-3 ตัน/ไร รวมกับปุยหินฟอสเฟต(0-3-0) ในอัตรา  
50-100 กก./ไร พรวนคลุกเขากับดินอยางสม่ําเสมอ เมื่อถั่วผสมหญางอกอยางสม่ําเสมอแลว (ประมาณ  
1-3 เดือน หลังหวานเมล็ด) จะใสปุยเคมีที่เหมาะสมโดยการหวานเพียงครั้งเดียว ในระหวางปควรใสปุยคอก
เพิ่มเติมอีกเปนครั้งคราวโดยการหวานรวม แลวเปนน้ําหนักประมาณ 1-3 ตัน/ไร 
 ก) ชุดดินคลองชาก ชุมพร ทาฉาง และหนองคลา ใชปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 50 กก./ไร  
 ข) ชุดดินหาดใหญ ใชปุยสูตร 16-14-11 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร  
 ค) ชุดดินเขาขาด และยะลา ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา  
30 กก.ไร  
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 8-24-24 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยดวยปุยอินทรียที่
ยอยสลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 30 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่ม
ออกดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใส 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 8-24-24 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน ระยะติดผลใชปุยสูตร 
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15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17 อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.3.2 ทุเรียน  ทุเรียนอายุ 1 ป ใหปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 5 กก./ตน ทุเรียนปตอๆ มาซึ่งอยู
ในชวงยังไมใหผลผลิต โดยชวงตนฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กก./ตน และชวงปลายฤดูฝนใชปุย
หมัก หรือปุยคอก 5-50 กก./ตน รวมดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ทุเรียนใหผลผลิตแลว แบงการ
ใหปุยเปน 2 ระยะ คือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และตัดแตงกิ่งแลวควรใหปุยหมัก หรือปุยคอก รวม
ดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 15-50 และ3 กก./ตนตามลําดับ  2) ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 
อัตรา 2 กก./ตน โดยใหปุยหลังจากที่ฝนทิ้งชวง 

9.3.3 ยางพารา  ยางพารากอนเปดกรีดแบงการใหปุยออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ปุยรองกนหลุม ใช
ปุยหินฟอสเฟต(0-3-0) อัตรา 170 กรัม/หลุม รวมกับการใชปุยอินทรียในอัตรา 5 กก./ตน/ป ในชวงปแรก 
และในชวงปที่ 2 ถึง 6 ใหใชปุยอินทรียในอัตรา 2 กก./ตน/ป 2) ปุยบํารุง แนะนําใหใชปุยสูตร 20-8-20 ใน
อัตราแตกตางกันตามอายุ คือ ใชในอัตรา 300 กรัม/ตน/ป ในปที่ 1 และใชในอัตรา 450, 460, 480, 520 
และ 540 กรัม/ตน/ป ในปที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 45 มีสภาพดินตื้น เนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนกอนกรวดหรือลูกรัง
มาก ในระดับความลึก 50 ซม. เกิดจากการสลายตัวและผุพังอยูกับที่ของหินเนื้อละเอียด หรือเกิดจาก
ตะกอนน้ําเกา บนสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ดินมีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 

กลุมชุดดินมีความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วๆ ไป เชน ยางพารา ไมโตเร็วปาลมน้ํามัน 
มะพราว พืชไร และพืชสวน ไมคอยเหมาะสมสําหรับไมผลทั่วไป ปญหาในการใชประโยชนของกลุมชุดดินนี้ 
คือ เปนดินตื้น บางบริเวณสภาพพื้นที่มีความลาดเทสูง ความอุดมสมบูรณตํ่า มีโอกาสขาดแคลนน้ําใน
ระยะฝนทิ้งชวง และอาจเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินมากในที่มีความลาดเทสูง จึงควรจัดการดิน
อยางถูกตอง เชน มีการอนุรักษดินและน้ํา โดยในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันนอยกวา 12 เปอรเซ็นต โดยการ
ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชตามแนวระดับ สวนพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันมากกวา 12 เปอรเซ็นต จําเปนตองใชวธิี
กล เชน การทําขั้นบันไดดิน ทําคันคูรับน้ํา  นอกจากนี้ยังตองปรับปรุงดินดวยปุยอินทรียและปุยเคม ีปลูกพชื
หมุนเวียนและทําปุยพืชสด พืชซึ่งแนะนําใหปลูกในที่มีความลาดชันนอย ไดแก พืชไรและหญาเลี้ยงสัตว 
สวนในที่มีความลาดชันสูง ควรปลูกยางพารา ไมเลื้อย ไมโตเร็ว ปาลมน้ํามัน ควรมีการพัฒนาแหลงน้ําในไร
นา เชน อางเก็บน้ําขนาดเล็ก การใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดควรเนนการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูก
พืชไร ไมผล ไมยืนตน ยางพารา หญาเลี้ยงสัตว ควบคูกันไปในพื้นที่ 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่46 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 46 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป 

1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 46 แสดงไวในตารางที่ 46.1 

ตารางที่ 46.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 46 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ 
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
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ตารางที่ 46.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 46 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ 
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
ใต สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินดินดาน หินบะซอลตและหินแกรนิต 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : พื้นที่เหลือคางจากการกรอน (erosion surface)  
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        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขาเตี้ย คาความลาดเทอยูระหวาง 2-
20 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล และยังคงสภาพเปนปาเบญจพรรณ 
สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 46 แสดงไวในตารางที่ 46.2 
ตารางที่ 46.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 46 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
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ตารางที่ 46.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 46 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 12 สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 12,724,830 27,154.0  505 155 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน :  ปานกลางถึงรุนแรง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : มากกวา 25 เปอรเซ็นต 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ กลาง และภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่
พบแสดงไวในตารางที่ 46.3  

ตารางที่ 46.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 46 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 688.36  

  นครนายก 3,977.28  

  ลพบุรี 10,595.04  

  สระบุรี 2,378.66  

  สุพรรณบุรี 293.31  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 7,182.93  

  ฉะเชิงเทรา 790,718.88  
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ตารางที่ 46.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 46 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ชลบุรี 124,537.54  

  ปราจีนบุรี 394,879.82  

  สระแกว 350,329.17  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 5,282.14  

  นครราชสีมา 220,158.51  

  บุรีรัมย 75,663.41  

 4 ศรีสะเกษ 77,377.96  

  อุบลราชธานี 35,068.52  

 5 ขอนแกน 1,926.70  

  หนองคาย 2,476.11  

  หนองบัวลําภู 28,506.59  

  อุดรธานี 175,598.15  

เหนือ 6 เชียงใหม 14,882.87  

  ลําปาง 30,734.80  

  ลําพูน 41,803.46  

 7 เชียงราย 138,721.95  

  นาน 173,819.84  

  พะเยา 50,955.26  

  แพร 34,150.00  

 8 พิจิตร 10,958.56  

  พิษณุโลก 39,737.32  

  เพชรบูรณ 98,606.56  

  เลย 40,337.60  

  อุตรดิตถ 56,595.78  

 9 กําแพงเพชร 225,928.74  
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ตารางที่ 46.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 46 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 9 ตาก 493,260.87  

  นครสวรรค 137,906.87  

  สุโขทัย 32,683.66  

  อุทัยธานี 29,586.92  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 25,176.23  

  ราชบุรี 1,826.27  

ใต 12 สตูล 272.52  

รวมทั้งส้ิน 3,985,585.15  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 46 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 46.4  
ตารางที่ 46.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
เชียงคาน 
(Chiang Khan series: 
Ch)   

clayey skeletal, kaolinitic  
Oxic Paleustults 

clayey skeletal, 
isohyperthermic  
Typic Kandiustox 

กบินทรบุรี 
(Kabin Buri series: Kb)  

clayey skeletal, kaolinitic  
Typic Paleustults 

clayey skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic  
Typic Paleustults 

โปงตอง 
(Pong Thong series: Po) 

clayey skeletal, kaolinitic  
Oxic Paleustults 

clayey skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic  
Typic (Kandic) Paleustults 

สุรินทร 
(Surin series: Su) 

clayey skeletal, kaolinitic 
Rhodic Paleustults 

clayey skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic 
Typic Rhodustafts 
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3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 46 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 46 เปนดินตื้นถึงตื้นมาก เนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนเหนียวปน
กรวดลูกรังหรือดินเหนียวปนกรวดลูกรัง สีน้ําตาล สีแดงปนเหลืองหรือน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 46 

 3.2.1 ชุดดินเชียงคาน (Chiangkhan series: Ch) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, isohyperthermic Typic Kandiustox เกิดจากหินดินดาน หินแปรอื่นๆ 
ที่สืบเนื่องมาจากหินดินดาน ที่สลายตัวอยูบนพื้นที่ผิวเหลือคางจากการกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมลัีกษณะ
เปนลูกคลื่นลอนลาด มีความชัน 3-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกของชั้นดินปนกรวด มีการระบายน้ําดี 
คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนกรวดเล็กนอย ถึงดินรวนเหนียวปนกรวดเล็กนอย 
ถึงดินรวนเหนียวปนกรวด สีพื้นเปนสีเขมมากของน้ําตาล น้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลเขม หรือ
สีเขมของน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) สวนดินลางเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนกรวดมาก ถึงดินเหนียวปนกรวดมาก สีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง สีเหลืองปนแดง หรือสีแดง จะ
พบชั้นกอนกรวดกอนหินในระยะความลึก 50 ซม. จากหนาดินบน และจะเพิ่มปริมาณตามความลึกซึ่ง
ประกอบไปดวยชิ้นหินเล็กๆ ของหินดินดาน หินควอรตไซต กอนศิลาแลง และ pseudolateritic กลมๆ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.0-6.0) 
 3.2.2 ชุดดินกบินทรบุรี (Kabin Buri series: Kb) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleustults เกิดจากการสลายตัว
ของหินดินดานบนพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มี
ความลาดชันประมาณ 4 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานปานกลางถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกรวดเล็กนอย มีสีพื้นเปนสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดเล็กนอย(pH 6.5) สวนดินลางตอนบนลึกตั้งแต 20-50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกรวด
เล็กนอย มีสีพื้นเปนสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด(pH 5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกรวด
มาก มีสีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด(pH 5.5)  
 3.2.3 ชุดดินโปงตอง (Pong Thong series: Po) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults เกิดจาก
ตะกอนดาดเชิงเขาและการผุพังอยูกับที่ ของหิน granite porphyry และหิน granodiorite บนเนินเขาและที่
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ลาดลอนลึก มีความลาดชัน 8-30 เปอรเซ็นต  ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ดินสามารถใหน้ําซึม
ผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว 
 ดินบนลึกไมเกิน 23 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียว หรือดิน
เหนียว สีน้ําตาลเขมมากปนเทา หรือน้ําตาลเขมปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 
6.0-6.5) สวนดินชั้นลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกรวดลูกรัง สีแดงปนเหลือง หรือสีแดง กรวดลูกรังมี
รูปรางเปนเหลี่ยมซึ่งประกอบไปดวยควอรตซเปนสวนใหญ ปฏิกิริยาดินเปนจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 
4.5-5.0) 

3.2.4 ชุดดินสุรินทร (Surin series: Su) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Ratchasima เกิดจากการสลายตัว
ของวัตถุตกคางและหินดินดาดเชิงเขาของหินบะซอลต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนลาด มีความ
ลาดชัน 3-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผาน
ปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกมาก 
  ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนกรวด สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม 
หรือสีเขมของน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
ปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนเศษหินและเศษหินจะเพิ่มปริมาณจนถึงชั้นของหินผุพังสลายตัวบะซอลต 
ในระดับความลึก สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนแดง หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด
(pH 5.5-6.5) 
3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 46.5  
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ตารางที่ 46.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

กบินทรบุรี 
เชียงคาน 
โปงตอง 
สุรินทร 

5.50 
4.72 

- 
- 

5.74 
9.16 
18.00 
12.40 

27.00 
13.67 
22.00 
54.00 

1.70 
1.26 
2.41 
2.86 

6.98 
2.03 
52.00 
63.80 

66.57 
72.67 

102.00 
57.00 

ต่ํา 
ต่ํา 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 5.11 10.78 24.50 2.05 29.49 69.62 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินชุดตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 46 พบวาความอุดม 
สมบูรณอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ  

กลุมชุดดินที่ 46 มีศักยภาพไมคอยเหมาะสมถึงไมเหมาะสม ในการปลูกพืชไร พืชผัก และไมผล 
เนื่องจากเปนดินตื้นถึงตื้นมาก มีกรวดลูกรังปนในชั้นดินไมตํ่ากวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ไมเหมาะสม
ในการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่สูงและดินเก็บกักน้ําไมได อยางไรก็ตามดินมีศักยภาพพอที่จะพัฒนาเปน
ทุงหญาเลี้ยงสัตวได หากตองการใชปลูกพืชไร ควรเลือกพืชไรที่มีรากตื้นและปลูกในดินที่มีชั้นดินไมนอย
กวา 15 ซม. อาจจัดความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช ดังตารางที่ 46.6  
ตารางที่ 46.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 46 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3o S3mo S2o   
  ขาวไร S2r S2mr S2r   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2z S2z S2z   
  ขาวโพด S1 S2mz S1   
  งา S2rz S3mrz S2rz   
  ถั่วเขียว S2rz S3mzr S2rz   
  ถั่วเหลือง S2rz S2rz S2rz   
  ถั่วลิสง S3rz S3rz S3rz   
  ปอแกว S2rz S2rz S2rz   
  ฝาย S2rz S2mrz S2rz   
  มันฝรั่ง S3trz S3tmrz S3trz   
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ตารางที่ 46.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 46 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  มันสําปะหลัง S2rz S3rz S3rz   
  ยาสูบ S2rz S3mrz S2rz   
  ออย S2rz S2rz S2rz   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrz S3mrz S3rz   
  กระเทียม S3trz S3tmrz S3trz   
  ขิง S3mrz S3mrz S3rz   
  พริก S3rz S3mrz S3rz   
  พริกไทย S2trz S2trz S2trz   
  มะเขือเทศ S2rz S3mrz S2rz   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2rz S2rz S2rz   
  กาแฟ (robusta) S2rz S2rz S2rz   
  ชา S2tr S2tr S2tr   
  ทุเรียน S2r S2r S2r   
  ปาลมน้ํามัน S2r S2r S2r   
  มะขาม S2r S2r S2r   
  มะพราว S2rz S2rz S2rz   
  มะมวง S3rz S2rz S2rz   
  ยาง S2r S2r S2r   
  ลําไย S3rz S2rz S2rz   
  ล้ินจี่ S2rz S2rz S2rz   
  สม S2r S2r S2r   
  สับปะรด S2r S2r S2r   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2r S2r S2r   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 
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S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  = พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  = พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ดินต้ืนถึงต้ืนมาก  นอกจากนี้ยังมีกรวดลูกรังปนกับดินปริมาณมาก เปนอุปสรรคตอการเจริญ
ของรากพืช และในฤดูแลงดินจะแหงเร็ว 

        5.2 การชะลางพังทลายของดินสูง  โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทเกินกวา 5 เปอรเซ็นต จําเปนตองมี
การอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม 

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน เปนเหตุใหสูญเสียหนาดิน
ไปมาก  เหลือเพียงชั้นกรวดลูกรัง บางพื้นที่จึงไมสามารถใชปลูกพืชได 

        5.4 ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ดินจะมีความชื้นนอยมาก จึงไม
สามารถใชในการเพาะปลูกพืชได ประกอบกับบริเวณที่พบกลุมชุดดินนี้ระบบชลประทานยังเขาถึง และ
แหลงน้ําธรรมชาติมีนอย 
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6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

        6.1 การจัดการปญหาดินต้ืน  ในกรณีที่ใชปลูกพืชไร ควรเลือกพื้นที่ซึ่งมีดินบนหนากวา 15 ซม. 
และเลือกพืชไรที่มีรากตื้น เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และอื่นๆ สวนการปลูกไมผลหรือไมยืนตน 
ควรขุดหลุมใหมีขนาด 75x75x75 ซม. แลวคลุกเคลาดินกับปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมักประมาณ
หลุมละ 20-30 กก. ใสกลับลงไปในหลุมแลวจึงปลูกไมผลหรือไมยืนตน 

        6.2 ปองกันการชะลางพังทลายของดิน  ดวยการอนุรักษดินและน้ําดวยการผสมผสานวิธีการทาง
พืช และวิธีกล สําหรับวิธีการทางพืช ไดแก 1) การปลูกพืชเปนแถบตามแนวระดับขวางความลาดเทของ
พื้นที่ 2) การปลูกแถบหญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเท เพื่อชะลอการไหลบาของน้ําและชวยดัก
ตะกอน 3) การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับแถวพืชหลัก 4) การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมหรือเหล่ือมฤดู และ  
5) การปลูกพืชคลุมดินในสวนผลไมหรือไมยืนตน สวนวิธีกลนั้นอาจจําเปนตองใชในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเท
เกิน 5 เปอรเซ็นต ไดแก การทําคันดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําในไรนาเพื่อลดการ
ชะลางพังทลายของหนาดิน 

        6.3 ลดการสูญเสียความชื้นจากดิน  โดยใชวัสดุคลุมดินระหวางแถวพืชลมลุก หรือปลูกพืชคลุม
ดินระหวางแถวพืชยืนตน นอกจากนี้ยังควรพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอ เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มักขาดแคลน
น้ําในฤดูแลงและระยะฝนทิ้งชวง 

        6.4 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ซึ่งทําไดหลายวิธีดังนี้ 
6.4.1 การปลูกพืชบํารุงดิน ไดแก 1) ปลูกพืชตระกูลถั่วตางๆ สลับการปลูกพืชหลัก 2) ปลูกพืชปุย

สดแลวไถกลบเมื่อพืชออกดอก และ 3) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลัก  
6.4.2 การใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1-2 ตัน/ไร เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ปรับปรุง

สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน 
6.4.3 การใชปุยเคมี เนื่องจากในบางพื้นที่หนาดินถูกชะลางพังทลายออกไปมาก เปนเหตุใหความ

อุดมสมบูรณของดินต่ํา จําเปนตองใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชปุยเคมี
ข้ึนอยูกับชนิดของพืช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 46 มีศักยภาพไมคอยเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลหรือไมยืนตน 
เนื่องจากเปนดินตื้นถึงตื้นมาก และไมเหมาะสมในการทํานา เนื่องจากสภาพเปนที่ดอน ดินเก็บกักน้ําไมได 
แตมีศักยภาพเหมาะพอที่จะพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว หากตองการปลูกพืชไรควรเลือกพื้นที่ซึ่งมีหนาดิน
หนากวา 15 ซม. แตถาจะใชปลูกไมผลหรือไมยืนตนควรขุดหลุมปลูกใหใหญข้ึน และใชปุยอินทรียผสมกับ
ดินในหลุมปลูกประมาณ 20-25 กก./หลุม อยางไรก็ตามการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ ควรเนนระบบเกษตร
แบบผสมผสาน เชน ปลูกหญาเลี้ยงสัตว-พืชไร-ไมยืนตน โดยทุกกิจกรรมเอ้ือประโยชนตอกัน การเลือก
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กิจกรรมมาดําเนินการในระบบนี้ ควรพิจารณาจากสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร แหลงเงินทุนและความ
ตองการผลิตผลการเกษตรของตลาดทั้งในทองถิ่นและนอกทองถิ่น 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ  

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาดินต้ืนมีลูกรังปนและดินมีความชื้นตํ่า 
1) เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ใสอัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดินเมื่อพืชปุยสด

อายุประมาณ 60 วัน หรือเมื่อดอกออกประมาณ 50 เปอรเซ็นต พันธุพืชปุยสดที่แนะนํา ไดแก ปอเทือง 
หวานเมล็ดปุยพืชสดในกลางเดือนเมษายนหรือตนเดือนพฤษภาคม  

2) ใชวัสดุ เชน ฟางขาว เศษหญาตอซังขาวโพด ขาวฟาง หรืออยางอื่นคลุมดินระหวางแถวพืชที่
ปลูก จะชวยรักษาความชื้นในดิน เมื่อสลายตัวดีแลวยังจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุแกดินอีกทางหนึ่ง 

3) การไถเตรียมดิน ควรใหลึกไมนอยกวา 20 ซม. พรอมกับคลุกเคลากับปุยอินทรียหรือวัสดุ
ปรับปรุงดินเพื่อทําใหดินรวนซุย พัฒนาแหลงน้ําเสริมในการเพาะปลูก โดยพัฒนาแหลงน้ําในไรนาหรือ
ปรับปรุงแหลงน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติ เลือกพันธุพืชรากตื้นมาปลูก และมีหนาดินหนาไมตํ่ากวา 15 ซม. 
 8.1.2 ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย 

1) ปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางลาดเทพื้นที่ 

2) ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อชวยชะลอการไหล
บาของน้ําผิวดิน  

3) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลักหรือปลูกพืชเหลื่อมฤดู  

4) บริเวณที่มีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต ควรนํามาตราการทางวิธีกลมาใช เชน คันดิน คันเบนน้ํา ทาง
ระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําในไรนา 
 8.1.3 ปญหาดินกรด 

ในบางพื้นที่มีดินเปนกรดจัด คาพีเอช 4.5 หรือตํ่ากวา ควรใสปูนขาวตามความตองการของดิน 
(ประมาณ 800 กก./ไร) หวานใหทั่วแปลงพรอมกับปุยอินทรียตอนเตรียมดินปลูก แลวไถกลบทิ้งไวประมาณ 
30 วัน กอนปลูกพืช 
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กะหล่ําปลี  แปลงปลูกควรไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน และเก็บ
วัชพืชใหหมด ยอยดินใหรวนซุย ผสมปุยคอกคลุกเคลาลงในดินใหทั่วประมาณ 3-4 ตัน/ไร (ถาเปนดิน
เหนียวควรเตรียมดินกอนปลูก 1 ฤดู) ยกรองสูงประมาณ 20 ซม.และกวางประมาณ 1.5 เมตร ควรเวน
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ทางเดิน 30 ซม. สวนแปลงเพาะกลา ควรไถดินลึกประมาณ 15 ซม. ตากดินและใสปุยคอกเชนเดียวกับ
แปลงปลูก หลุมปลูกกลาควรมีระยะหางระหวางตน และแถว 40-50 และ 60-100 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลําดับ 

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือ
แนวรองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุย
อยูขางใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

 กลุมชุดดินที่ 46 มีลักษณะเปนดินตื้น จึงไมเหมาะสมในการปลูกไมผล หากตองการปลูกจะตอง
ลงทุนสูงในการปรบัสภาพดิน 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับอัตราการใช และ
วิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 46.5 
 9.1.1 ขาวไร  

พันธุไมไวแสง 
ก) ชุดดินกบินทรบุรี และเชียงคาน คร้ังแรกใสปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 50 กก./ไร เมื่อขาวมีอายุ

ประมาณ 20-30 วัน คร้ังที่สองใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 8-15 กก./ไร เมื่อขาวเริ่มต้ังทอง (30 วันกอนออก
ดอก) 
 ข) ชุดดินสุรินทร และโปงตอง คร้ังแรกใสปุยผสมระหวางปุยสูตร 46-0-0 จํานวน 15 กก./ไร กับปุย
สูตร 0-0-22 อัตรา 14 กก./ไร ใสที่อายุขาวเทากับ 20-30 วัน คร้ังที่สองใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13-20  
กก./ไร เมื่อขาวอยูในระยะกําเนิดชอดอก (ต้ังทองหรือประมาณ 30 วันกอนออกดอก) 
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พันธุทีไ่วตอชวงแสง 
 ก) ชุดดินกบินทรบุรี และเชียงคาน ใสปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร เปนครั้งแรกเมื่อขาวมีอายุ
ประมาณ 20-30 วัน คร้ังที่สองใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10-20 กก./ไร ใสในระยะขาวตั้งทอง (30 วันกอน
ออกดอก) 

ข) ชุดดินสุรินทร และโปงตอง คร้ังแรกเมื่อขาวมีอายุประมาณ 20-30 วัน ใสปุยที่ผสมระหวางปุย
สูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร กับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 9 กก./ไร สวนครั้งที่สองจะใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา  
14-30 กก./ไร เมื่อขาวอยูในระยะตั้งทอง (ประมาณ 30 วันกอนออกดอก) 

9.1.2 มันสําปะหลัง  ใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 1-3 เดือน โดยใสขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ  

ก) ชุดดินกบินทรบุรี และเชียงคาน ใชปุยสูตร 16-11-14 อัตรา 55 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 20 กก./ไร  

ข) ชุดดินสุรินทร ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 40 กก./ไร  
 ค) ชุดดินโปงตอง ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร (หรือใชสูตร 46-0-0 อัตรา 26 กก./ไรแทน) 
รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร  

 9.1.3 ขาวโพด ขาวฟาง  ปุยเคมีแบงใส 2คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทัง้หมดรองกนหลุม
พรอมปลูก คร้ังที่สองใสปุยทีเ่หลือทัง้หมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมือ่อายุประมาณ  
3-4 สัปดาห 
 ก) ชุดดินกบินทรบุรี และเชียงคาน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 
อัตรา 20 กก./ไร  
 ข) ชุดดินสุรินทร ใชปุยสูตร 10-0-30 อัตรา 15 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 45 กก./ไร  
 ค) ชุดดินโปงตอง ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
 9.1.4 ออย 
 ก) ชุดดินกบินทรบุรีและเชียงคาน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร หลังปลูกแลว 30-45 วัน 
คร้ังที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 35 กก./ไร ใสสองขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบที่อายุออยประมาณ 3-4 เดือน  
 ข) ชุดดินสุรินทร ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กก./ไร กับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 35 
กก./ไร คร้ังแรกใสเพียง 1/3 หลังปลูกแลว 30-45 วัน และครั้งที่สองใสอีก 2/3 (สวนเหลือทั้งหมด) สองขาง
แถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่อออยอายุประมาณ 3-4 เดือน  
 ค) ชุดดินโปงตอง ใชปุยที่ผสมกันระหวางสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กก./ไร กับสูตร 0-0-60 อัตรา 20 
กก./ไร คร้ังแรกใสเพียง 1/3 รองกนรองพรอมปลูก และครั้งที่สองใสสวนที่เหลือทั้งหมด สองขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ เมื่อออยอายุระหวาง 3-4 เดือน  
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 สําหรับออยตอในแตละชุดดินจะใชทั้งชนิดปุยและอัตราปุยเชนเดียวกับออยปลูก แตกตางเพียงการ
ใสคร้ังแรกจะกระทําหลังการแตงตอแลวนาน 1-4 สัปดาห สวนครั้งที่สองจะใสหลังการใสคร้ังแรกแลว
ประมาณ 2-3 เดือน การใสปุยในออยตอทั้งสองครั้ง จะใสสองขางตอออยแลวพรวนกลบ 

 9.1.5 ถั่วลิสงและถั่วเหลือง  จะใสเพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลกู
แลวพรวนกลบ ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วทั้งสองชนิดมากอน หรือเคยปลูกแตนานแลว แนะนําใหคลกุเมลด็ถัว่
ดังกลาวกับเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดถั่วพรอมปลูก 
 ก) ชุดดินกบินทรบุรี และเชียงคาน ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ข) ชุดดินสุรินทร ใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
 ค) ชุดดินโปงตอง ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร  

 9.1.6 ปอแกว  แบงใสปุยเคมี 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใสปุยที่
เหลือทั้งหมด (2/3) ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห 
 ก) ชุดดินกบินทรบุรี และเชียงคาน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 
อัตรา 30 กก./ไร  
 ข) ชุดดินสุรินทร ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 30 กก./ไร  
 ค) ชุดดินโปงตอง ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  
 9.1.7 แตงโม  
 ก) ชุดดินกบินทรบุรี และเชียงคาน ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร รองกนหลุมพรอมปลูก 
คร้ังที่สองใชปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 100 กก./ไร ใสรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ เมื่ออายุแตงโมประมาณ 
30 วัน  
 ข) ชุดดินสุรินทร ใชปุยที่ผสมระหวางปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กก./ไร กับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
40 กก./ไร แบงใสคร้ังแรกเพียง 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก สวนครั้งที่สองใสปุยสวนที่เหลือ
ทั้งหมด(อีก2/3) โดยใสรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบเมื่อแตงโมมีอายุประมาณ 30 วัน  
 ค) ชุดดินโปงตอง ใชปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กก./ไร กับปุยสูตร 0-0-60 
อัตรา 20 กก./ไร โดยมีวิธีการใสเชนเดียวกับที่ปฏิบัติกับชุดดินสุรินทรทุกประการ 

 9.1.8 สับปะรด  ปุยเคมีแบงใส 2 ครั้ง เทากันที่อายุ 4 และ 6 เดือน หลังปลูกตามลําดบั โดยใสขาง
แถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินกบินทร และเชียงคาน ใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 200 กก./ไร  
 ข) ชุดดินสุรินทร ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 200 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 45 กก./ไร  
 ค) ชุดดินโปงตอง ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 200 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร  
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 9.1.9 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ควรปลูกหญาผสมถั่ว พันธุหญาและถั่วพิจารณาเลือกเฉพาะที่ปรับตัว
เขากับแตละทองถิ่นไดเปนอยางดี โดยสามารถสอบถามไดจากสถานีพืชอาหารสัตวในแตละทองถิ่น 
สําหรับในข้ันตอนการเตรียมแปลงควรใส สําหรับในขั้นตอนการเตรียมแปลงควรใสปุยอินทรีย (ปุยหมักหรือ
ปุยคอก) อัตรา 2-4 ตัน/ไร รวมกับปุยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 50-100 กก./ไร แลวไถพรวนคลุกให
กระจายอยางสม่ําเสมอทั้งพื้นที่แปลงปลูก การใสปุยเคมีจะกระทําอีกครั้งโดยการหวานหลังจากถั่วผสม
หญาตั้งตัวไดแลว (ประมาณ 1-3 เดือนหลังหวานเมล็ด) ชนิดและอัตราที่ใชจะขึ้นกับผลการวิเคราะหดินที่
แสดงไวในตารางที่ 46.5 นอกจากนั้นในระหวางปควรมีการหวานปุยคอกอีกเปนครั้งคราวรวมแลวมีน้ําหนัก
อยูระหวาง 1-3 ตัน/ไร 
 ก) ชุดดินกบินทรบุรี และเชียงคาน ใชปุยสูตร 16-11-14 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 30 กก./ไร  
 ข) ชุดดินสุรินทร ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร  
 ค) ชุดดินโปงตอง ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กะหล่ําปลี  หลังยายปลูกประมาณ 15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยหยอด
ขางตน และหลังยายปลูกประมาณ 30 วัน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับ ปุยคอก อัตรา 1 กํา
มือ/ตน โดยพรวนดินรอบๆ โคนตนแลวใสปุย จากนั้นกลบดินวันรุงขึ้นจึงรดน้ํา นอกจากนี้การใสปุยแตละ
คร้ังควรผสมธาตุอาหารเสริม เชน โบรอน สังกะสี 

9.2.2 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 18-46-0 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา  
20 กก./ไร โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 

9.2.3 มะเขือเทศ   กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก  และปุยสูตร  15-5-20 อัตรา  
2,000-4,000 และ 40 กก./ไรตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80  
กก./ไร โดยใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดิน 

10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 46 ประกอบดวยชุดดินเชียงคาน กบินทรบุรี สุรินทร และโปงตอง เปนดินตื้นถึงตื้น
มาก มีชั้นกรวดลูกรังภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดินบน พบบริเวณที่เหลือคางจากการกรอนและธาร
ลาวา สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงที่ลาดเชิงเขา มีความลาดเทอยูระหวาง 2-20 เปอรเซ็นต เนื้อดิน
เปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียวปนกรวดลูกรัง สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความ
อุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง การใชประโยชนปจจุบัน คือ ปลูกพืชไรรากตื้นและไมผลบางชนิด ศักยภาพ
ของกลุมชุดดินนี้คอนขางไมเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผลหรือไมยืนตน เนื่องจากเปน
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ดินตื้นถึงตื้นมาก การชะลางพังทลายของหนาดินเกิดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่ไมเหมาะสมในการทํา
นา เนื่องจากเปนที่ดอนและเก็บกักน้ําไมอยู ปญหาการใชประโยชนของดินที่สําคัญ คือ ดินตื้น การชะลาง
พังทลายของหนาดินสูง ดินแหงจัดในชวงฤดูแลง ขาดแคลนแหลงน้ําในการเพาะปลูก และความอุดม
สมบูรณของดินต่ํา 

การจัดการดินควรเนนการปองกันการชะลางพังทลายของดินการอนุรักษดินและน้ําอยางถูกตอง 
ดวยวิธีการทางพืชเปนอันดับแรก แลวเสริมดวยวิธีการเชิงกลตามความจําเปน กลุมชุดดินนี้บางสวนเหมาะ
ที่จะพัฒนาเปนทุงหญาเพื่อการเลี้ยงสัตว สําหรับสวนที่เหลือควรใชประโยชนแบบผสมผสาน ระบบจึง
ประกอบดวยทุงหญา-พืชไรรากตื้น-ไมผลหรือไมยืนตนบางชนิด-เลี้ยงสัตว ซึ่งเปนกิจกรรมที่เอื้อประโยชนซึ่ง
กันและกัน 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่47 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 47 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป 

1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  
สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ

จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่47 แสดงไวในตารางที่ 47.1 

ตารางที่ 47.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 47 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
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ตารางที่ 47.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 47 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินชั้นเนื้อละเอียด เชน หินดินดาน(shale) และหิน
อัคนี ไดแก หินบะซอลต แอนดิไซต 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : พื้นที่เหลือคางจากการกรอน(erosion surface) และที่ลาดเชิงเขา 
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        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินภูเขา คาความลาดเทอยูระหวาง 2-20 
เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีถึงคอนขางดีเกินไป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล ทุงหญาเลี้ยงสัตว และยังคงสภาพเปนปา
เบญจพรรณ สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 47 แสดงไวในตารางที่ 
47.2 
ตารางที่ 47.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 47 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
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ตารางที่ 47.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 47 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 7 แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 13,464,515 29,001.4  567 151 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ระดับปานกลางถึงรุนแรง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : 1-10 เปอรเซ็นต  

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดง
ไวในตารางที่ 47.3  
ตารางที่ 47.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 47 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 350.82  

  นครนายก 8,354.52  

  ลพบุรี 315,794.22  

  สระบุรี 138,894.42  

  สุพรรณบุรี 49,426.46  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 4,304.84  
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ตารางที่ 47.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 47 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 3,398.61  

  ชลบุรี 23,167.18  

  ปราจีนบุรี 23,666.47  

  สระแกว 48,477.94  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 573,790.72  

  นครราชสีมา 206,061.54  

  บุรีรัมย 81,242.00  

  สุรินทร 48,165.33  

 4 อุบลราชธานี 106,349.46  

 5 ขอนแกน 13,425.30  

  สกลนคร 302.89  

  อุดรธานี 1,000.09  

เหนือ 6 เชียงใหม 39,133.57  

  แมฮองสอน 1,512.47  

  ลําปาง 1,035,882.59  

  ลําพูน 686.82  

 7 เชียงราย 132,667.33  

  นาน 254,646.66  

  พะเยา 126,503.46  

  แพร 896,747.21  

 8 พิษณุโลก 16,300.80  

  เพชรบูรณ 1,047,250.62  

  เลย 823,647.37  

  อุตรดิตถ 365,610.22  

 9 กําแพงเพชร 54,632.60  
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ตารางที่ 47.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 47 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 9 ตาก 80,998.79  

  นครสวรรค 112,231.14  

  สุโขทัย 192,927.18  

  อุทัยธานี 5,557.07  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 359,251.42  

  ประจวบคีรีขันธ 16,110.48  

  เพชรบุรี 91,173.36  

  ราชบุรี 74,164.22  

รวมทั้งส้ิน 7,373,808.18  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 47 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 47.4  
ตารางที่ 47.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 

หินซอน 
(Hin Son series: Hs)  

fine, mixed  
Lithic Haplustalfs  

fine, mixed, isohyperthermic  
Lithic Haplustalfs  

ล้ี 
(Li series: Li)   

clayey skeletal, mixed, shallow  
Ultic Haplustalfs  

clayey skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic shallow  
Ultic Haplustalfs  

โคกปรือ 
(Khok Pru series: 
Kok)          

clayey skeletal, mixed  
Lithic Haplustalfs  

loamy skeletal, mixed, 
isohyperthermic  
Lithic Haplustalfs   

มวกเหล็ก 
(Muak Lek series: MI)  

loamy skeletal, mixed, shallow  
Ultic Haplustalfs  

clayey skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic shallow  
Ultic Haplustalfs  
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ตารางที่ 47.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
นครสวรรค 
(Nakhon Sawan series: Ns)  

loamy skeletal, mixed  
Typic Rhodustults  

loamy skeletal, mixed, superactive, 
isohyperthermic  
Ultic Haplustalfs  

ไพศาลี 
(Phai Sali series: Phi)  

loamy skeletal, mixed  
Oxic Ustropepts  

loamy skeletal, mixed, 
isohyperthermic  
Ustic Ustropepts  

โปงน้ํารอน 
(Pong Nam Ron series: 
Pon)   

fine silty, mixed Lithic  
Eutropepts  

fine loamy, mixed,active, 
isohyperthermic shallow  
Typic Hapludolls  

สบปราบ 
(Sop Prap series: So)     

fine, montmorillonitic  
Lithic Haplustolls  

fine, smetitic,  
isohyperthermic  
Lithic Haplustalfs   

ทาล่ี 
(Tha Li series: Tl)  

clayey skeletal, mixed  
Ultic Haplustalfs  

clayey skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Ultic Haplustalfs  

งาว 
(Ngao series: No)   

clayey skeletal, mixed  
Lithic Usorthents  

clayey skeletal, mixed, 
isohyperthermic  
Typic Ustorthents  

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 47 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 47 เปนดินตื้นถึงลึกปานกลาง ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวน รวนเหนียว
หรือดินเหนียว มีเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินมาก มักพบชั้นหินหรือหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดภายในความลึก 
50 ซม. จากผิวดินบน สีดินเปนสีน้ําตาล สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) 
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 47 

 3.2.1 ชุดดินหินซอน (Hin Son series: Hs) 
 จัดอยูใน fine, mixed, isohyperthermic Lithic Haplustalfs เกิดจากการสลายตัวของหินปูนและ
หินดินดานที่เปนดาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนที่ลาดเชิงเขา หรือเปนที่เหลือคางจากการกัดกรอน มี
ความลาดชัน 4-10 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา
ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  
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 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปน
ดางปานกลาง(pH 8.0) ดินลางลึกถึง 30 ซม. เปนดินเหนียว มีกอนหินปูนอยูบางในเนื้อดิน สีพื้นเปนสี
น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) ดินลางลึกตั้งแต 30 ซม.ลงไป เปนหินปูนที่กําลัง
สลายตัว 
 3.2.2 ชุดดินลี้ (Li series: Li) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic shallow Ultic Haplustalfs เกิด
จากการผุพังของหินดินดานและหินฟลไลตที่เคลื่อนที่มาทับถมโดยแรงดึงดูดของโลกและที่ผุพังอยูกับที่ บน
ที่ราบเชิงเขา และบนพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอยจนถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 3 16 เปอรเซ็นตชุดดินนี้เปนดินตืน้ มกีารระบาย
น้ําดี มีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว  
 ดินบนลึกไมเกิน 5-15 ซม.มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมหรือสี
เขมของน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงมีหินดินดานกอนเล็กๆ ปนอยูประมาณ 15.35 เปอรเซ็นต และจะ
พบชั้นของหินดินดานหรือหินฟลไลตที่สลายตัวภายในความลึกไมเกิน 60 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.5) 
 3.2.3 ชุดดินโคกปรือ (Khok Pru series: Kok) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, isohyperthermic Lithic Haplustalfs เกิดจากการสลายตัวของ
หินบะซอลต หินแอนดิไซต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
มีความลาดชัน 0-4 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปาน
กลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินลึกมาก 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนกรวด สีพื้นเปนสี
น้ําตาลเขมหรือสีเขมของน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมี
ดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวด สีน้ําตาลปนแดง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) 
 3.2.4 ชุดดินมวกเหล็ก (Muak Lek series series: Ml) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic shallow Ultic Haplustalfs เกิด
จากสลายตัวของหินดินดานที่ผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนที่มาทับถมโดยแรงดึงดูดของโลกบนที่ราบเชิงเขา และ
บนพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึงเปนลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3-20 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี 
มีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็วถึงปานกลาง มีการไหลบาของน้ํา
บนผิวดินเร็วถึงปานกลาง  
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 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปง หรือเปนดินรวนปนดินเหนียว สี
พื้นเปนสีน้ําตาล หรือสีเขมของน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) สวนดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวถึง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง อาจจะมีกอนหินดินดานปะปนอยูบาง
เล็กนอย และจะพบชั้นของหินดินดานที่ระดับความลึกประมาณไมเกิน 50 ซม.จากผิวดินปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.5) 
 3.2.5 ชุดดินนครสวรรค (Nakhon Sawan series: Ns) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, superactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs เกิดจากการ
สลายตัวของวัตถุตนกําเนิดดินที่เปนหินไมกาชีส(mica sehist) แลวเคลื่อนยายโดยแรงโนมถวงของโลกมา
ทับถมกันตามเชิงเขา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซน็ต ชดุดนิ
นี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ํา
บนผิวดินปานกลาง ถึงเร็ว เพราะดินมีสภาพที่ลาดชันมาก ทําใหเกิดการชะลางหนาดินมาก ตามปกติแลว
ระดับน้ําใตดินจะอยูลึกกวา 1.20-2.00 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกประมาณ 15-25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย เปนสวนใหญ สีพื้นเปนสีต้ังแตสี
น้ําตาลเขม สีเขมของน้ําตาลปนแดง จนถึงสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) 
สวนดินลางลึกตั้งแต 25 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายเปนสวนใหญ แตอาจจะพบเปนดินรวน
เหนียวปนทรายปนหิน หรือดินเหนียวปนทรายปนหินพวกควอรตไซต หินเชลล หรือหินพวกไมกาชีส หรือ
เปนชั้นของหินที่สวนใหญเปนหินไมกาชีสกําลังสลายตัว อยูในระดับความลึกต่ํากวา 50 ซม. แตอยูภายใน 
125 ซม. สีพื้นของดินเปนสีต้ังแตสีน้ําตาลปนแดง สีเขมของน้ําตาลปนแดง สีแดง จนถึงสีแดงเขม ปฏิกิริยา
ดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) 
 3.2.6 ชุดดินไพสาลี (Phai Sali series: Phi) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, isohyperthermic Ustic Ustropepts เกิดจากการสลายตัวของ
หินไรโอไรต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดิน
ลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดิน
อยูลึกมาก 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมมากของสีน้ําตาลปน
เทา ถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
ปนทรายปนกรวด หรือหิน สีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรด
จัดมาก(pH 5.0-6.5) 
 3.2.7 ชุดดินโปงน้ํารอน (Pong Nam Ron series: Pon) 
 จัดอยูใน fine loamy, mixed,active, isohyperthermic shallow Typic Hapludolls เกิดจากการ
สลายตัวของหินบะซอลต บนแนวทางของลาวา และพื้นที่ผิวเหลือคางจากการกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมี
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ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 3-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น ถึงลึก
ปานกลาง มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูตํ่ากวา 3.4 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ดินรวนเหนียวปนทรายแปง ถึงดินเหนียว อาจ
มีดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม หรือสีน้ําตาลเขมปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรด
เล็กนอย(pH 6.5-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเหนียวปนกรวด อาจมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงปน
กรวด สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมปนแดง สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) 
 3.2.8 ชุดดินสบปราบ (Sop Prap series: So) 
 จัดอยูใน fine, smetitic, isohyperthermic Lithic Haplustalfs เกิดจากการสลายตัวของวัตถุ
ตกคางและหินดินดาดเชิงเขา ของหินบะซอลท สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอน
ชัน มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานได
ปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร 
 ดินบนลึกไมเกิน 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม
หรือสีดํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดเล็กนอย(pH 6.5-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนเศษหิน 
ซึ่งเศษหินเหลานี้จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนถึงชั้นหินของหินบะซอลต ในความลึก 50 ซม. สีพื้นเปนสีน้ําตาล
ปนเทา หรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดเล็กนอย(pH 6.5-7.0) สวนที่ลึกกวา 50 ซม. พบชั้นผุ
พังของหินบะซอลต 
 3.2.9 ชุดดินทาลี่ (Tha Li series: Tl) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs เกิดจากการ
สลายตัวของหินแอนดิไซต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 
0-16 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี อุมน้ําไดปานกลาง ความสามารถใหน้ําซึม
ผานและการไหลบาของน้ําบนผิวดินอยูในอัตราปานกลาง ถึงเร็ว โครงสรางของดินดีปานกลาง 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว และอาจมีหินและกรวดปน
อยู สีเขมของสีน้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) ดินลาง
มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวด ถึงดินเหนียวปนกรวดและหิน สีน้ําตาลปนแดงจนถึงสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) 
 3.2.10 ชุดดินงาว (Ngao series: No) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, mixed, isohyperthermic Typic Ustorthents เกิดจากการลายตัวของ
วัตถุตกคางและ/หรือหินดินดาดเชิงเขาที่เกิดจากหินดินดาน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนชันถึง
เนินเขา มีความลาดชัน 8-35 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้นมาก มีการระบายน้ําคอนขางมาก ดินมี
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ความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีความสามารถในการอุมน้ําปานกลาง ถึงต่ํา ตามปกติแลวระดับ
น้ําใตดินลึกมาก 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย(pH 6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว และ/หรือดินเหนียว ซึ่งมี
เศษหินปะปนอยู และเศษหินเหลานี้จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนถึงชั้นของหินดินดาน หินชนวน หินฟลไลต ใน
ระดับความลึกประมาณ 25 ซม. สีน้ําตาลเขมปนแดง และ/หรือสีน้ําตาลปนแดง และอาจถึงสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0)  
3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 47.5  
ตารางที่ 47.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

โคกปรือ 
งาว 
ทาล่ี 
นครสวรรค 
โปงรอน 
ไพสาลี 
มวกเหล็ก 
ล้ี 
สบปราบ 
หินซอน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7.85 
- 

18.00 
- 

12.60 
14.60 
32.13 
4.40 
13.52 
24.43 
47.49 
40.60 

48.00 
- 

43.30 
- 

64.00 
70.00 
57.40 
58.00 

106.51 
92.33 

1.43 
- 

2.05 
0.95 
6.28 
1.98 
3.55 
4.50 
3.00 
5.39 

27.50 
- 

20.17 
1.25 

58.60 
19.15 
2.56 
5.07 

15.88 
- 

97.33 
- 
- 

216.00 
456.00 
184.00 
197.40 
84.00 

124.78 
- 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 

คามัธยฐาน 7.58 18.00 61.00 3.00 17.51 184.00 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 47 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูใน
ระดับปานกลางถึงสูง 
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4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตางๆ  
กลุมชุดดินที่ 47 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสม และไมเหมาะสมในการปลูกพืชทั่วไป เนื่องจาก

เปนดินตื้นถึงตื้นมาก และสภาพพื้นที่สวนใหญมีความลาดเทสูง เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดิน
กลุมนี้ตามสมควร จึงจัดชั้นความเหมาะสมของดินดังตารางที่ 47.6 
ตารางที่ 47.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 47 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3o S3mo S3o   
  ขาวไร S2r S2mr S2r   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S2r S3mr S2r   
  ถั่วเขียว S2r S3mr S2r   
  ถั่วเหลือง S2r S2r S2r   
  ถั่วลิสง S3r S3r S3r   
  ปอแกว S2r S2r S2r   
  ฝาย S2r S3mr S2r   
  มันฝรั่ง S3tr S3tmr S3tr   
  มันสําปะหลัง S3r S3r S3r   
  ยาสูบ S2r S3mr S2r   
  ออย S2r S2r S2r   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S3r   
  กระเทียม S3tr S3tmr S3tr   
  ขิง S3mr S3mr S3r   
  พริก S2r S2mr S2r   
  พริกไทย S2tr S2tr S2tr   
  มะเขือเทศ S2r S3mr S2r   
  หอมแดง S3tr S3tr S3tr   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2r S2r S2r   
  กาแฟ (robusta) S2r S2r S2r   
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ตารางที่ 47.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 47 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล         
  ชา S2trz S2trz S2trz   
  ทุเรียน S2r S2r S2r   
  ปาลมน้ํามัน S2or S2or S2or   
  มะขาม S2r S2r S2r   
  มะพราว S2r S2r S2r   
  มะมวง S2r S2r S2r   
  ยาง S2r S2r S2r   
  ลําไย S2r S2r S2r   
  ล้ินจี่ S2r S2r S2r   
  สม S2r S2r S2r   
  สับปะรด S2r S2r S2r   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2r S2r S2r   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  
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                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ดินต้ืน  กลุมชุดดินนี้เปนดินตื้นถึงตื้นมาก มีเศษหินและกรวดลูกรังปะปนอยูในชั้นดินมาก และ
พบหินพื้นหรือหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดดินในความลึก 50 ซม. จากผิวดินบนเปนสวนใหญ เวลาฝนทิ้งชวงดิน
จะแหงเร็ว 

        5.2 การชะลางพังทลายของดิน  เกิดขึ้นในระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณที่ใชในการ
เพาะปลูกซึ่งเปนดินตื้นมาก และมีความลาดเทเกินกวา 5 เปอรเซ็นต  

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินลดลงรวดเร็ว  เนื่องจากมีการชะลางพังทลายของหนาดินอยาง
ตอเนื่อง 

        5.4 ดินแหงจัดและขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  แหลงน้ําธรรมชาติมีจํากัดและไมมีระบบ
ชลประทานเขาถึง จึงไมสามารถเพาะปลูกพืชในฤดูแลง 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การเลือกพื้นที่สําหรับปลูกพืช  กลุมชุดดินนี้ประกอบดวยดินตั้งแตต้ืนมากถึงลึกปานกลาง จึง
ควรเลือกใชประโยชนดังนี้ 1) ปลูกพืชไรทั่วไปในชุดดินที่มีความลึกปานกลาง เชน ชุดดินลี้ ทาลี่ โปงน้ํารอน
และนครสวรรค 2) ปลูกเฉพาะพืชไรรากตื้น ในดินตื้นที่มีหนาดินหนากวา 15 ซม. เชน ดินชุดมวกเหล็ก  
สบปราบ และไพสาลี และ 3) ดินตื้นมากและมีความลาดเทสูง ควรสงวนไวเปนปาธรรมชาติ เชน ชุดดินงาว 
หินซอนและโคกปรือ  

        6.2 การเตรียมหลุมปลูก  ในการปลูกไมผลหรือไมยืนตนบางชนิดบนดินชุดทาลี่ ล้ี นครสวรรค และ
โปงน้ํารอน เชน ยางพารา มะมวง ขนุน ฯลฯ ควรเตรียมหลุมปลูกขนาดไมนอยกวา 75x75x75 ซม.และผสม
ปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 20-30 กก./หลุม 

        6.3 การอนุรักษดินและน้ํา  ในการปลูกพืชไรและไมผล  ควรผสมผสานการอนุรักษดินและน้ําดวย
วิธีการทางพืชและวิธีกลดังนี้  

6.3.1 วิธีการทางพืช ควรใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 1) ปลูกแถบไมพุมตระกูลถั่วยืนตนตาม
แนวระดับขวางลาดเท เชน การปลูกแถบของถั่วมะแฮะผสมกับกระถินยักษ 2) ปลูกแถบหญาแฝกตามแนว
ระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 3) ปลูกแถบไมพุมตระกูลถั่วยืนตนตามแนวระดับ สลับกับการปลูกแถบ
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หญาแฝกตามแนวระดับ หรือ 4) ปลูกพืชคลุมดินและใชวัสดุคลุมดิน โดยเฉพาะระหวางแถวไมผลและไม
ยืนตน 

6.3.2 วิธีกล ไดแก 1) การทําคันคูรอบเขา ทางระบายน้ํา และบอดักตะกอน เพื่อชวยชะลอการไหล
บาของน้ําผิวดินและลดการชะลางพังทลายของดิน และ 2) การเขตกรรม ควรไถพรวนดินขวางความลาดเท
ของพื้นที่ ไมไถพรวนขึ้นลงตามความลาดเท เพราะจะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย ถาพื้นที่มี
ความลาดเทเกิน 12 เปอรเซ็นต ควรปลูกพืชโดยไมไถพรวนหรือไถพรวนนอยที่สุด เชน ขุดเฉพาะหลุมปลูก
หรือรองปลูกพืช 

        6.4 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ซึ่งทําไดหลายวิธีดังนี้ 

6.4.1 การจัดระบบการปลูกพืช  ใหมีพืชบํารุงดินอยูในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชตระกูล
ถั่วแซมระหวางแถวไมผล ไมยืนตนหรือพืชไรหลัก  

6.4.2 การใชปุย โดยใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมักหรือปุยพืชสดรวมกับปุยเคมี สําหรับสูตร 
อัตรา และวิธีการใชปุยเคมี ขึ้นอยูกับชนิดของพืช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 47 โดยทั่วไปมีศักยภาพไมคอยเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผล 
ไมเหมาะสมในการทํานา จึงควรใชเพื่อ 1) พัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว และปลูกไมโตเร็วบางอยางและ 2) 
รักษาไวเปนพื้นที่ปาไมหรือปลูกปาทดแทน เนื่องจากสวนใหญเปนดินตื้นถึงตื้นมาก และมีความลาดเทสูง 
อยางไรก็ตามกลุมชุดดินที่ 47 ยังประกอบดวยชุดดินที่มีความลึกปานกลาง เชน ชุดดินลี้ ทาลี่ นครสวรรค 
และโปงน้ํารอน ซึ่งใชปลูกพืชไรและไมผลหรือไมยืนตนได แตตองเตรียมหลุมปลูกขนาดใหญกวาปรกติ และ
มีการอนุรักษดินและน้ํา การใชประโยชนที่เหมาะสม คือ พัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว และการปลูกไมโตเร็ว 
หรือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกพืชไร 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร  

 8.1.1 ปญหาดินต้ืนมีลูกรังหรือเศษกรวดปะปนเนื้อดินมาก 
1) เลือกชุดดินที่มีความลึกปานกลาง ไดแก ชุดดินลี้ ทาลี่ นครสวรรค และโปงน้ํารอน ถาเปนดินตื้น

ควรมีเนื้อดินบนหนาไมนอยกวา 15 ซม. และเลือกพืชไรรากตื้นถึงรากหยั่งลึกปานกลางมาปลูก  
2) ใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน กากถั่วลิสง แกลบ วัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตร อัตรา 2-3 ตัน/ไร เพื่อชวยใหดินรวนซุย และเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดินในชวง
ฝนทิ้งชวง และในฤดูแลง 
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8.1.2 ปญหาการชะลางพังทลาย 

นํามาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมมาปฏิบัติทั้งวิธีการทางพืช และวิธีกล อาจเลือกวิธีใดวิธี
หนึ่งหรือผสมผสานทั้งสองวิธีดังนี้  

1) ไถเตรียมดินปลูกและปลูกพืชไรเปนแถวเปนแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 
2) พื้นที่ที่มีความลาดเทสูงกวา 12 เปอรเซ็นต และเปนดินตื้นควรมีการไถพรวนนอยที่สุด หรือไมมี

การไถพรวนเลย 
3) ใชวัสดุคลุมดิน เชน เศษพืชหรือฟางขาวเพื่อปองกันไมใหเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบผิวดินโดยตรง

และปองกันการระเหยน้ําจากดิน เมื่อวัสดุคลุมดินสลายตัวก็ยังจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุอีกดวย 
4) ปลูกพืชเปนแถบหรือแถบหญาแฝกขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ํา

ผิวดิน 
5) ปลูกแถบไมพุมตระกูลถั่วยืนตนตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่  
6) ในบริเวณที่มีความลาดเทเกิน 12 เปอรเซ็นต นํามาตรการทางกลมาใช เชน คันคูรอบเขา ทาง

ระบายน้ํา และบอดักตะกอนเปนตน 
8.1.3 ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าหรือเสื่อมลง 
1) จัดระบบการปลูกพืชใหมีพืชบํารุงดินหรือพืชตระกูลถั่วอยูในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน  

2) ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดินเมื่อพืชปุยสด อายุประมาณ 60 วัน หรือออกดอกประมาณ 50 
เปอรเซ็นต 

3) ใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 2-3 ตัน/ไร  

4) ใสปุยเคมีสําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชปุยเคมีข้ึนอยูกับชนิดของพืชที่ปลูกและผลการ
วิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 47.5 

        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กะหล่ําปลี  แปลงปลูกควรไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน และเก็บ
วัชพืชใหหมด ยอยดินใหรวนซุย ผสมปุยคอกคลุกเคลาลงในดินใหทั่วประมาณ 3-4 ตัน/ไร (ถาเปนดิน
เหนียวควรเตรียมดินกอนปลูก 1 ฤดู) ยกรองสูงประมาณ 20 ซม.และกวางประมาณ 1.5 เมตร ควรเวน
ทางเดิน 30 ซม. สวนแปลงเพาะกลา ควรไถดินลึกประมาณ 15 ซม. ตากดินและใสปุยคอกเชนเดียวกับ
แปลงปลูก หลุมปลูกกลาควรมีระยะหางระหวางตน และแถว 40-50 และ 60-100 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ 15 ซม.ตามลําดับ แลวตาก
ดินไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
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8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถว หรือ
แนวรองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุย
อยูขางใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

 กลุมชุดดินที่ 47 มีลักษณะเปนดินตื้นถึงตื้นมาก จึงไมเหมาะสมในการปลูกไมผล หากตองการปลกู
จะตองลงทุนสูงในการปรับสภาพดิน 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับอัตราการใช และ
วิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 47.5 ดังนี้ 
 9.1.1 ขาวไร  

พันธุไมไวตอชวงแสง 
 ก) ชุดดินลี้ คร้ังแรกใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 43 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 
สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร  
 ข) ชุดดินนครสวรรค และมวกเหล็ก คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร คร้ังที่สองใชปุย
สูตร 46-0-0 อัตรา 17-23 กก./ไร หรือปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40-50 กก./ไร  
 ค) ชุดดินทาลี่ คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 
25-35 กก./ไร หรือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 11-18 กก./ไร  
 ง) ชุดดินไพสาลี และสบปราบ คร้ังแรกใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 28 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 15 กก./ไร คร้ังที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร หรือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 6-13 กก./ไร 
 จ) ชุดดินโคกปรือ คร้ังแรกใชปุยสูตร 25-7-7 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 
กก./ไร สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 6-13 กก./ไร หรือปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร  
 ฉ) ชุดดินโปงน้ํารอน คร้ังที่ 1 ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 15-30 กก./ไร 

พันธุไวตอชวงแสง 
 ก) ชุดดินลี้ คร้ังที่แรกใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 28 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร 
คร้ังที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร  
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 ข) ชุดดินนครสวรรค และมวกเหล็ก คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร คร้ังที่สองใชปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร หรือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 7-14 กก./ไร  
 ค) ชุดดินทาลี่ คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 25 กก./ไร คร้ังที่สองใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา  
10-20 กก./ไร หรือใชปุยสูตร 21-0-0 แทนในอัตรา 22-40 กก./ไร  
 ง) ชุดดินไพสาลี และสบปราบ คร้ังแรกใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 21 กก./ไร คร้ังที่สองใชปุยสูตร 
21-0-0 อัตรา 19-35 กก./ไร  
 จ) ชุดดินโคกปรือ คร้ังแรกใชปุยสูตร 25-7-7 อัตรา 10 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา  
10 กก./ไร คร้ังที่สองใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร  
 ฉ) ชุดดินโปงรอน คร้ังแรกใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร คร้ังที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา  
15-30 กก./ไร 

 9.1.2 ขาวโพด  ปุยแบงใสเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง1/3 รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสสวน
ที่เหลือทั้งหมด(2/3) โดยโรยขางแถวแลวพรวนกลบ เมื่อขาวโพดมีอายุระหวาง 3-4 สัปดาห 
 ก) ชุดดินลี้ ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา  
10 กก./ไร  
 ข) ชุดดินนครสวรรค และมวกเหล็ก ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 
 ค) ชุดดินทาลี่ ใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 75 กก./ไร 
 ง) ชุดดินไพสาลี และสบปราบ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร ผสมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร  
 จ) ชุดดินโคกปรือ ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 15 กก./ไร  
 ฉ) ชุดดินโปงน้ํารอน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร  

 9.1.3 ถั่วลิสง  สําหรับพื้นที่ไมเคยปลูกถั่วลิสงมากอน หรือเคยปลูกแตเวนมานานแลว แนะนําให
คลุกดวยเชื้อไรโซเบียมสําหรับถั่วลิสงพรอมปลูก สําหรับปุยเคมีจะใสทั้งหมดครั้งเดียว เมื่ออายุได  
1-3 สัปดาหหลังปลูก โดยใสขางแถวแลวพรวนกลบ  
 ก) ชุดดินลี้ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร 
 ข) ชุดดินนครสวรรค และมวกเหล็ก ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
 ค) ชุดดินทาลี่ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  
 ง) ชุดดินไพสาลี และสบปราบ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  
 จ) ชุดดินโคกปรือ ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร 
 ฉ) ชุดดินโปงน้ํารอน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  
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 9.1.4 ออย  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 รองกนรองพรอมปลูก ใสสวนทีเ่หลอืทัง้หมด
(2/3ของปุยทั้งหมด) เมื่อออยมีอายุประมาณ 3-4 เดือน โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ ในกรณีของ
ออยตอ จะใชสูตรปุยและอัตราเดียวกับออยปลูก แตการใสคร้ังที่ 1 ทําหลังจากแตงตอแลวนาน  
1-4 สัปดาห และครั้งที่สองใสหลังครั้งแรกประมาณ 2-3 เดือน ทั้งสองครั้งของการใสปุยในออยตอจะใสสอง
ขางตอออยแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินลี้ ปุยที่ใชจะผสมมาจากปุยสูตร 16-20-0 ,21-0-0 และปุยสูตร 0-0-60 ในอัตรา 75,40 
และ 20 กก./ไร ตามลําดับ 
 ข) ชุดดินนครสวรรค และมวกเหล็ก ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร ผสมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กก./ไร  
 ค) ชุดดินทาลี่ ใสปุยครั้งแรกดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร คร้ังที่สองใสปุยสูตร 21-0-0 
และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 60 และ50 กก./ไร ตามลําดับ  
 ง) ชุดดินไพสาลี และสบปราบ ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 16-20-0 และ21-0-0 ในอัตรา 50 และ 
60 กก./ไร ตามลําดับ  
 จ) ชุดดินโคกปรือ ใชปุยสูตร 20-5-5 ผสมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 100 และ 20 กก./ไร ตามลําดับ  
 ฉ) ชุดดินโปงรอน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กก./ไร  

 9.1.5 ฝาย  จะใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียว เมื่อฝายมีอายุอยูระหวาง 1-4 สัปดาห โดยใสขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบ  
 ก) ชุดดินลี้ ใชปุยสูตร 20-20-0 รวมกับปุยสูตร 0-0-22 ในอัตรา 30 และ 10 กก./ไร ตามลําดับ  
 ข) ชุดดินนครสวรค และมวกเหล็ก ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
 ค) ชุดดินทาลี่ ใชปุยสูตร 20-20-0 รวมกับปุยสูตร 10-0-30 ในอัตรา อยางละ 20 กก./ไร  
 ง) ชุดดินไพสาลี และสบปราบ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 
15 กก./ไร  
 จ) ชุดดินโคกปรือ ใชปุยสูตร 16-8-8 ผสมกับ 21-0-0 ในอัตรา 25 และ 10 กก./ไร ตามลําดับ 
 ฉ) ชุดดินโปงน้ํารอน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร  

 9.1.6 ปอแกว  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง เทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใสขาง
แถวปลูกแลวพรวนกลบ ที่อายุปอแกวประมาณ 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินลี้ ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 50-55 กก./ไร  
 ข) ชุดดินนครสวรรค และมวกเหล็ก ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร  
 ค) ชุดดินทาลี่ ใชปุยที่ผสมมาจากปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 40-45 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-46-0 
อัตรา 6 กก./ไร  
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 ง) ชุดดินไพสาลี และสบปราบ ใชปุยผสมมาจากปุยสูตร 20-20-0 และปุยสูตร 21-0-0 ในอัตรา 30 
และ 10 กก./ไร ตามลําดับ  
 จ) ชุดดินโคกปรือ ใชปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 30 กก./ไร  
 ฉ) ชุดดินโปงน้ํารอน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร  

 9.1.7 สับปะรด  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน ที่อายุ 3 และ 6 เดือนหลังปลูกตามลําดับ โดยใส
ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินลี้ ใชปุยสูตร 20-10-5 อัตรา 200 กก./ไร  
 ข) ชุดดินนครสวรรรค และมวกเหล็ก ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 150 กก./ไร 
 ค) ชุดดินทาลี่ ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 200 กก./ไร  
 ง) ชุดดินไพสาลี และสบปราบ ใชปุยสูตร 26-14-0 ผสมเขากับปุยสูตร 21-0-0 ในอัตรา 100 และ 
70 กก./ไร ตามลําดับ  
 จ) ชุดดินโคกปรือ ใชปุยที่ผสมระหวางปุยสูตร 6-14-24 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 130 กก./ไร  
 ฉ) ชุดดินโปงน้ํารอน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 200 กก./ไร หรือแทนดวยปุยสูตร 46-0-0 อัตรา  
90 กก./ไร  

 9.1.8 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ควรเปนชนิดหญาผสมถั่ว ชนิดพันธุที่เหมาะสมควรสอบถามจากสถานี
พืชอาหารสัตวในทองถิ่น ควรใสปุยอินทรีย(ปุยหมัก ปุยคอก) จํานวน 1-3 ตัน/ไร รวมกับปุยหินฟอสเฟต  
(0-3-0)อัตรา 50-100 กก./ไร ในขณะเตรียมดินเพื่อการพรวนคลุกใหเขากับดินอยางสม่ําเสมอทั้งพื้นที่ หลัง
การหวานเมล็ดพืชแลวประมาณ 1-3 เดือน จะใสปุยเคมีอีกครั้งโดยการหวาน ชนิดและอัตราจะเปนไปตาม
คาวิเคราะหดินเปนสําคัญ ในระหวางปควรมีการหวานปุยคอกอีกเปนครั้งคราวรวมแลวมีน้ําหนักประมาณ 
1-3 ตัน/ไร  
 ก) ชุดดินลี้ ใชปุยสูตร 20-10-5 อัตรา 50 กก./ไร  
 ข) ชุดดินนครสวรรค และมวกเหล็กใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กก./ไร  
 ค) ชุดดินทาลี่ ใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร  
 ง) ชุดดินไพสาลี และสบปราบ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา  
45 กก./ไร  
 จ) ชุดดินโคกปรือ ใชปุยสูตร 25-5-5 อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กก./ไร  
 ฉ) ชุดดินโปงน้ํารอน ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร   
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        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กะหล่ําปลี  หลังยายปลูกประมาณ 15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยหยอด
ขางตน และหลังยายปลูกประมาณ 30 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 40 กก./ไรรวมกับ ปุยคอก อัตรา 1กํา
มือ/ตน โดยพรวนดินรอบๆ โคนตนแลวใสปุย จากนั้นกลบดินวันรุงขึ้นจึงรดน้ํา นอกจากนี้การใสปุยแตละ
คร้ังควรผสมธาตุอาหารเสริม เชน โบรอน สังกะสี 

9.2.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน ควร
ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 2,000-
4,000 และ 50 กก./ไรตามลําดับ  และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.3 การใชปุยสําหรับพืชไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 16-16-8 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.2 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 แลว 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรับ
มะมวงอายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไป
ตามลําดับ 3) ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใช
ปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.3.2 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร  
46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และ
ปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร 
ในชวงเดือนพฤศจิกายนโดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ป
ข้ึนไปเปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1 และ 2 (ประมาณเดือนกันยายน) 
ควรใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคม
เปนชวงที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติด
ผลควรบํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน 5) 
กอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) หลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน คือ 1 กก./ตน ซ้ําอีกครั้ง 
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9.3.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 47 ประกอบดวยชุดดินลี้ มวกเหล็ก โคกปรือ นครสวรรค หินซอน ทาลี่ สบปราบ โปง
น้ํารอน ไพสาลี และงาว พบในสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงที่เนินเขา ความลาดเทอยูระหวาง 2-20 
เปอรเซ็นต เปนดินตื้นมากถึงลึกปานกลาง เกิดจากการสลายตัวของหินเนื้อละเอียด ไดแก หินดินดาน 
หินชนวน และหินอัคนี ไดแก บาซอลท แอนดิไซท และไรโอไรท เนื้อดินเปนดินรวนปนกรวด หรือดินรวน
เหนียวปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวดหรือเศษหิน สีน้ําตาล น้ําตาลปนแดง แดงปนเหลือง หรือสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง คาพีเอช 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณธรรมชาติปานกลางถึงสูง 
แตลดลงรวดเร็วเนื่องจากการชะลางพังทลายของดิน 

ปญหาในการใชประโยชน คือ สวนใหญเปนดินตื้นถึงตื้นมาก การชะลางพังทลายปานกลางถึง
รุนแรง ความอุดมสมบูรณของดินจึงลดลงรวดเร็ว และขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก ควรใชเพื่อพัฒนาเปน
ทุงหญาเลี้ยงสัตวควบคูกันไปกับการปลูกไมโตเร็ว หรือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวกับการปลูกพืชไรบาง
ชนิด โดยเฉพาะพืชไรรากตื้น ไดแก ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วตางๆ ขาวไร ออย เปนตน หรือสงวนไวเปนพื้นที่ปา
ไมเพื่อรักษาสภาพตนน้ําลําธาร เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีความแตกตางกันคอนขางมากในดานความลึกของ
ดิน สภาพความลาดเทของพื้นที่ จึงควรอนุรักษดินและน้ํา ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน และการใช
ประโยชนใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน  
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การจัดการกลุมชุดดินที ่48 

 การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 48 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป 

1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 48 แสดงไวในตารางที่ 48.1 

ตารางที่ 48.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 48 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 



 475

ตารางที่ 48.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 48 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
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ตารางที่ 48.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 48 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ ตาก. 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา และการสลายตัวผุพังของหินทราย 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลางถึงสูงและเนินเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงชันเชิงเขา คาความลาดเทอยูระหวาง 2-20 
เปอรเซ็นต  

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : คอนขางเลวถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร และยังคงสภาพเปนปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ 
สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 48 แสดงไวในตารางที่ 48.2 
ตารางที่ 48.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 48 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
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ตารางที่ 48.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 48 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
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ตารางที่ 48.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 48 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 8 เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 14,947,410 31,087.1  689 187 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ระดับปานกลางถึงรุนแรงในบางพื้นที่ 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : 1-25 เปอรเซ็นต  

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ กลาง และตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดง
ไวในตารางที่  48.3  
ตารางที่ 48.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 48 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 11,322.49  

  นครนายก 8,103.09  

  ลพบุรี 32,792.33  

  สระบุรี 19,929.65  

  สุพรรณบุรี 37,318.11  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 5,894.65  

  ฉะเชิงเทรา 143,195.04  

  ระยอง 909.43  
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ตารางที่ 48.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 48 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ชลบุรี 99,728.22  

  ตราด 147.23  

  ปราจีนบุรี 116,132.84  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สระแกว 162,062.26  

  ชัยภูมิ 705,658.52  

  นครราชสีมา 483,674.94  

  บุรีรัมย 56,283.86  

 4 สุรินทร 7,924.90  

  นครพนม 7,893.10  

  มุกดาหาร 2,857.17  

  ยโสธร 1,529.39  

  ศรีสะเกษ 441.84  

  อํานาจเจริญ 21,472.17  

  อุบลราชธานี 458,663.45  

 5 กาฬสินธุ 1,307.29  

  ขอนแกน 24,866.20  

  มหาสารคาม 2,499.93  

  สกลนคร 83,814.85  

  หนองคาย 5,694.26  

  หนองบัวลําภู 95,723.31  

  อุดรธานี 97,877.40  

เหนือ 6 เชียงใหม 905,090.57  

  แมฮองสอน 220,147.63  

  ลําปาง 928,179.31  

  ลําพูน 630,316.46  
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ตารางที่ 48.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 48 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 7 เชียงราย 111,330.15  

  นาน 155,060.26  

  พะเยา 399,790.98  

  แพร 176,917.48  

 8 พิจิตร 2,514.33  

  พิษณุโลก 123,736.31  

  เพชรบูรณ 188,965.87  

  เลย 175,272.25  

  อุตรดิตถ 257,987.34  

 9 กําแพงเพชร 251,371.39  

  ตาก 530,067.45  

  นครสวรรค 105,678.24  

  สุโขทัย 185,662.23  

  อุทัยธานี 203,592.40  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 439,216.86  

  ประจวบคีรีขันธ 108,410.93  

  เพชรบุรี 286,971.60  

  ราชบุรี 207,149.62  

รวมทั้งส้ิน 9,289,147.56  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 48 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 48.4  
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ตารางที่ 48.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
แมริม 
(Mae Rim series: Mr)  

loamy skeletal, mixed  
Oxic Paleustults 

loamy skeletal, mixed, 
isohyperthermic  
Typic (Kandic) Paleustults 

นาเฉลียง 
(Na Chaliang series: Nc)    

clayey skeletal, mixed  
Aquic Paleustalfs 

fine-loamy, mixed, semiactive,  
Isohyperthermic 
Typic (Aquic) Paleustults 

น้ําชุน 
(Nam Chun series: Ncu)    

clayey skeletal, mixed  
Aquic Paleustalfs 

clayey skeletal, mixed, active, 
isohyperthermic  
Aquic Haplustalfs 

พะเยา 
(Phayao series: Pao)    

fine-loamy over clayey-
skeletal,mixed  
Ustic Dystropepts 

clayey skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Plinthic Paleustalts 

ทายาง 
(Tha Yang series: Ty)  

clayey skeletal, kaolinitic  
Oxic Haplustults 

loamy skeletal, siliceous, 
isohyperthermic 
Kanhaplic Haplustults 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 48 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 48 เปนดินตื้น ลักษณะเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายเปนสวนใหญ 
สวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนเศษหินและกรวด หรือดินเหนียวปนทรายปนกรวดและเศษหิน 
ซึ่งชั้นดินปนกรวดและเศษหินนี้จะพบในความลึก 50 ซม. จากผิวดินบน สีดินเปนสีน้ําตาล สีแดงปนเหลือง
หรือแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางจัด(pH 5.0-6.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปาน
กลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 48 

 3.2.1 ชุดดินแมริม (Mae Rim series: Mr) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนจากลําน้ําเกา บนตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึง
เปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนปนทรายและปนกรวด สีพื้นเปน
สีน้ําตาลสีแดงปนน้ําตาล หรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) 
ในดินชั้นลางนี้กอนหินที่พบปะปนอยูในเนื้อดินสวนใหญจะเปนหินควอรตไซตคอนขางมน  
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 3.2.2 ชุดดินนาเฉลียง (Na Chaliang series: Nc) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aquic) Paleustults เกิด
บริเวณที่ราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการ
ระบายน้ําคอนขางเลว ดินอุมน้ําไดปานกลาง ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบา
ของน้ําบนผิวดินปานกลาง ถึงชา 
 ดินบนมีลักษณะเนื้อดินเปนดินรวน ถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลเขม ถึงสีน้ําตาลปนเทาเขม 
มีจุดประสีน้ําตาลแก ถึงสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อ
ดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวด ถึงดินเหนียวปนกรวด สีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปน
เหลือง น้ําตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-8.0) 
 3.2.3 ชุดดินน้ําชุน (Nam Chun series: Ncu)   
 จัดอยูใน clayey skeletal, mixed, active, isohyperthermic Aquic Haplustalfs มีความลาดชัน 
2 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีปานกลาง ดินสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปาน
กลาง 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือทรายรวน สีน้ําตาล น้ําตาลเขม หรือ
น้ําตาลเขมปนเทา พบจุดประสีน้ําตาลแกแดงปนเหลืองหรือสีแดง สวนดินชั้นลางตอนบนเปนดินรวนเหนยีว
ปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวด สีน้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลืองลึกลงไปจะเปนดินเหนียวหรือดินรวน
เหนียว สีน้ําตาลน้ําตาลแกถึงน้ําตาลปนเทา จะพบชั้นกรวดลูกรังหนาประมาณ 50 ซม. และเกิดขึ้นภายใน 
50 ซม. จากผิวดิน พบจุดประสีน้ําตาล เทา หรือเทาออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-
7.0) และจะมีคาเพิ่มข้ึนเปนดางในดินชั้นลางลึกๆ 
 3.2.4 ชุดดินพะเยา (Phayao series: Pao) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Plinthic Paleustalts เกิดจาก
ตะกอนดาดเชิงเขาและการผุพังอยูกับที่ของหินทราย หินกรวดมน และหินทรายเนื้อปูนบนเนินเขาและที่
ลาดเชิงเขากษัยการ มีความลาดชัน 3-20 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้นถึงลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี
ปานกลาง ดินสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลางถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว 
 ดินบนลึกไมเกิน 10 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขมปนเทาสวนดินชั้น
ลางตอนบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองแลวจะเปลี่ยนเปนดินเหนียว
กรวดปนลูกรังและเศษหิน มีสีแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทาปนแดง เทาปนชมพูและสีเทาออนในดินชั้น
ลาง ชั้นที่มีกรวดลูกรังปนจะพบระหวางความลึก 30-60 ซม. จากผิวดินบน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
กรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
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 3.2.5 ชุดดินทายาง (Tha Yang series: Ty) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults เกิดจากสลายตัว
ของหินทราย หินควอรตไซตที่ผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนที่มาทับถมโดยแรงดึงดูดของโลกบนพื้นผิวที่เหลือคาง
จากการกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน
ประมาณ 2-12 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี มีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  
 ดินบนลึกไมเกิน 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทราย ดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพืน้เปนสี
น้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกลาง(pH 5.5-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดิน
เปนดินรวนปนทราย, ดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย มีปริมาณกอนควอตไซตปะปนอยู
ประมาณ 10-35 เปอรเซ็นต และจะพบกอนควอรตไซตและหินทรายที่มีปริมาณมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดย
ปริมาตรภายในความลึกไมเกิน 50 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-
6.0) 
3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 48.5  
ตารางที่ 48.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ทายาง 
นาเฉลียง 
น้ําชุน 
พะเยา 
แมริม 

5.18 
- 
- 

4.45 
4.74 

3.41 
8.73 
22.40 
7.03 
4.15 

44.47 
50.00 
68.80 
21.10 
36.00 

1.13 
0.74 
1.72 
1.28 
1.03 

6.80 
2.00 
1.53 
1.30 
36.15 

58.50 
19.00 
38.00 
40.00 
69.50 

ต่ํา 
ต่ํา 

ปานกลาง 
ต่ํา 

ปานกลาง 
คามัธยฐาน 4.74 7.03 44.47 1.13 2.00 40.00 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินชุดตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 48 พบวาความอุดมสมบูรณ
อยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง 
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4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตางๆ  

กลุมชุดดินที่ 48 มีศักยภาพไมคอยเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผัก และไมยืนตน 
เนื่องจากเปนดินตื้นถึงตื้นมากและมีกอนหินหรือเศษหินที่ผิวดิน ไมเหมาะสมในการนํานา เนื่องจากเปนที่
สูงและดินเก็บกักน้ําไมอยู แตมีศักยภาพพอที่จะใชปลูกหญาเลี้ยงสัตวและปลูกไมโตเร็วบางชนิด เพื่อให
เกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินกลุมนี้มากพอสมควร จึงจัดชั้นความเหมาะสมดังตารางที่ 48.6  
ตารางที่ 48.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 48 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3o S3mo S2o   
  ขาวไร S2z S2mz S2z   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S3z S3z   
  ขาวโพด S2z S2mz S2z   
  งา S3z S3mz S3z   
  ถั่วเขียว S3z S3mz S3r   
  ถั่วเหลือง S3z S1 S3z   
  ถั่วลิสง S3rz S3rz S3rz   
  ปอแกว S3z S3z S3z   
  ฝาย S3z S3mz S3z   
  มันฝรั่ง S3tr S3tmrz S3trz   
  มันสําปะหลัง S3rz S3rz S3rz   
  ยาสูบ S1 S3mz S3z   
  ออย S2z S2z S2z   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrz S3mrz S3rz   
  กระเทียม S3trz S3tmrz S3trz   
  ขิง S3mrz S3mrz S3rz   
  พริก S1 S2m S1   
  พริกไทย S3tz S3tz S3tz   
  มะเขือเทศ S3z S3mz S3z   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3z S1 S2z   
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ตารางที่ 48.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 48 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล         
  กาแฟ (robusta) S3z S3z S3z   
  ชา S2t S2t S2t   
  ทุเรียน S2z S2z S2z   
  ปาลมน้ํามัน S2z S2z S2z   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S2z S2z S2z   
  มะมวง S2z S2z S2z   
  ยาง S2z S2z S2z   
  ลําไย S3z S3z S3z   
  ล้ินจี่ S3z S3z S3z   
  สม S2z S2z S2z   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2z S2z S2z   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 
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  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

        5.1 ดินต้ืนถึงต้ืนมาก  มีกรวดลูกรังหรือเศษหินปนกับเนื้อดินมาก ทําใหรากพืชจะชอนไชไดยาก 
ในชวงฤดูแลงดินจะแหงเร็ว 

        5.2 การชะลางพังทลายของดิน  เกิดขึ้นในระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยเฉพาะการเพาะปลูกใน
พื้นที่ซึ่งมีความลาดเทเกินกวา 5 เปอรเซ็นต โดยไมมีการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม 

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินลดลงเร็ว  เมื่อดินถูกชะลางพังทลายและหนาดินสูญหายไป ชั้น
กรวดลูกรังหรือเศษหินจะโผลข้ึนมาแทน บางพื้นที่ใชปลูกพืชไมไดเลย 

        5.4 ดินแหงจัดและขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  โดยเฉพาะในฤดูแลง ดินจะมีความชื้นต่ํามาก 
จนไมสามารถใชเพาะปลูกพืชได ประกอบกับบริเวณที่พบกลุมชุดดินนี้ระบบชลประทานเขาไมถึง และแหลง
น้ําธรรมชาติมีนอย ปญหาการขาดแคลนน้ําจึงรุนแรง 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การจัดการปญหาดินต้ืน  ในการปลูกพืชไรควรเลือกดินที่มีชั้นดินหนากวา 15 ซม. สําหรบัพชืที่
มีรากตื้น เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และอื่นๆ สวนการปลูกไมผลหรือไมยืนตน ควรขดุหลมุปลูก
ใหมีขนาด 75x75x75 ซม. แลวผสมดินกับปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตราประมาณ 20-30 กก.ตอหลุม  

        6.2 การปองกันการชะลางพังทลายของดิน  โดยผสมผสานวิธีกลและวิธีการทางพืช สําหรับ
วิธีการทางพืช ไดแก1) ปลูกพืชเปนแถบตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 2) ปลูกแถบหญาแฝก
ขวางตามแนวระดับเพื่อชวยลดการไหลบาของน้ําและชวยดักตะกอน 3) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับแถวพืช
หลัก 4) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมหรือเหลื่อมฤดู หรือ 5) ปลูกพืชคลุมดินในสวนผลไมหรือไมยืนตน สําหรับ
พื้นที่ซึ่งมีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต ควรใชวิธีกล เชน ทําคันดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอน
หรือบอน้ําในไรนา เพื่อลดการชะลางพังทลายของหนาดิน 

        6.3 การอนุรักษน้ําในดินและพัฒนาแหลงน้ํา  การอนุรักษน้ําในดินโดยใชวัสดุคลุมผิวดินใน
แปลงพืช หรือปลูกพืชคลุมดินระหวางแถวพืชยืนตน  นอกจากนี้ยังตองพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการ
เพาะปลูก เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มักขาดแคลนน้ํา และในฤดูแลงความชื้นในดินต่ํามาก 
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        6.4 การปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณของดิน  ซึ่งทําไดหลายวิธีดังนี้ 

6.4.1 ปลูกพืชบํารุงดิน ไดแก การปลูกพืชหมุนเวียนโดยใชพืชตระกูลถั่วตางๆ สลับกับการปลูกพืช
หลัก การปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบเมื่อพืชออกดอก การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลัก เพื่อ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณไนโตรเจนในดินจะสูงขึ้น 

6.4.2 ใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สําหรับปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1-2 ตัน/ไร 
เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน อยางไรก็ตามเนื่องจากการชะ
ลางพังทลายของดินในกลุมดินชุดนี้คอนขางรุนแรง ความอุดมสมบูรณของดินในบางพื้นที่จึงลดลงรวดเร็ว 
เปนเหตุใหธาตุอาหารที่ไดรับจากปุยอินทรีย ไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช จําเปนตองเสริมดวย
ปุยเคมี สําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชปุยเคมีข้ึนอยูกับชนิดของพืช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 48 มีศักยภาพไมคอยเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลหรือไมยืนตน 
เนื่องจากเปนดินตื้นถึงตื้นมาก ไมเหมาะสมในการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่สูงและเก็บกักน้ําไมได ควร
พัฒนาชุดดินแมริมและทายางซึ่งมีชั้นหนาดินตื้นเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว สวนชุดดินพะเยา นาเฉลียง และน้ํา
ชุน ซึ่งมีหนาดินลึกกวา 15 ซม.ใชปลูกพืชไรได การปลูกไมผลหรือไมยืนตนบางชนิด ควรขุดหลุมปลูกให
กวางแลวใชปุยอินทรียผสมกับดินในหลุมปลูก อยางไรก็ตามการใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 48 ควรเนน
การเกษตรแบบผสมผสาน เชน ปลูกหญาและเลี้ยงสัตว-พืชไร-ไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส กระถินยักษ เปนตน 
เนื่องจากกิจกรรมเหลานี้เอื้อประโยชนตอกัน การเลือกกิจกรรมตางๆ มาผสมผสานเปนระบบ ตองพิจารณา
สภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร แหลงเงินทุน และความตองการผลิตผลของตลาดในทองถิ่นและนอก
ทองถิ่น 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาดินต้ืนมีลูกรังปนและดินมีความชื้นตํ่า 
1) เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยใสปุยหมัก, ปุยคอก ในอัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถ

กลบลงดิน เมื่อพืชปุยสดอายุประมาณ 60 วัน หรือเมื่อออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต พันธุพืชปุยสดที่
แนะนํา ไดแก ปอเทือง หวานเมล็ดพืชปุยสดในกลางเดือนเมษายนหรือตนเดือนพฤษภาคม 

2) ใชวัสดุ เชน ฟางขาว เศษหญา ตอซังขาวโพด ขาวฟาง หรืออยางอื่นคลุมดินระหวางแถวพืชที่
ปลูก เมื่อสลายตัวดีแลวจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุแกดินอีกทางหนึ่ง 

3) พัฒนาแหลงน้ําเสริมในการเพาะปลูก โดยพัฒนาแหลงน้ําในไรนาหรือปรับปรุงแหลงน้ํา ที่มีอยู
ตามธรรมชาติ 
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4) เลือกพันธุพืชรากตื้นมาปลูก และมีหนาดินควรมีความหนาไมตํ่ากวา 15 ซม. 
 8.1.2 ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย (โดยเฉพาะชุดดินแมริม และทายาง ที่มีความลาด
เทสูง) 

1) ปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 

2) ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อชวยชะลอการไหล
บาของน้ําผิวดิน 

3) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลักเพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิวดิน 

4) บริเวณที่มีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต ควรนํามาตรการทางวิธีกลมาใช เชน คันดิน คันเบนน้ํา 
ทางระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําในไรนา 
 8.1.3 ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าหรือเสื่อมลง 

ใหใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีสําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชปุยเคมีข้ึนอยูกับชนิดของพืชที่ปลูก 
รวมกับผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 48.5 
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กะหล่ําปลี  แปลงปลูกควรไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน และเก็บ
วัชพืชใหหมด ยอยดินใหรวนซุย ผสมปุยคอกคลุกเคลาลงในดินใหทั่วประมาณ 3-4 ตัน/ไร (ถาเปนดิน
เหนียวควรเตรียมดินกอนปลูก 1 ฤดู) ยกรองสูงประมาณ 20 ซม.และกวางประมาณ 1.5 เมตร ควรเวน
ทางเดิน 30 ซม. สวนแปลงเพาะกลา ควรไถดินลึกประมาณ 15 ซม. ตากดินและใสปุยคอกเชนเดียวกับ
แปลงปลูก หลุมปลูกกลาควรมีระยะหางระหวางตน และแถว 40-50 และ 60-100 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ 15 ซม.ตามลําดับ แลวตาก
ดินไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือ
แนวรองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุย
อยูขางใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
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        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

 กลุมชุดดินที่ 48 มีลักษณะเปนดินตื้นถึงตื้นมาก จึงไมเหมาะสมในการปลูกไมผล หากตองการปลกู
จะตองลงทุนสูงในการปรับสภาพดิน 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุยพอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 48.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ขาวไร  ใสปุยเคมี 2 คร้ัง คร้ังแรกหลังขาวงอกแลวประมาณ 20-30 วัน คร้ังที่สองใสเมื่อขาว
เขาสูระยะตั้งทอง (ประมาณ 30 วัน กอนออกดอก) 
 พันธุไมไวแสง 
 ก) ชุดดินนาเฉลียง น้ําชุน และพะเยา คร้ังแรกใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 67 กก./ไร สวนครั้งที่สอง
ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร  
 ข) ชุดดินทายาง ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 50 กก./ไร ใสคร้ังแรก สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 19-33 กก./ไร  
 ค) ชุดดินแมริม คร้ังแรกใชปุยสูตร 12-11-18 รวมกับปุยสูตร 21-0-0 ในอัตรา 20 และ 36 กก./ไร 
ตามลําดับ สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร  
 พันธุที่ไวตอชวงแสง 
 ก) ชุดดินนาเฉลียง น้ําชุน พะเยา และทายาง คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร สวนครั้ง
ที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25-38 กก./ไร  
 ข) ชุดดินแมริม คร้ังแรกใชปุยสูตร 21-7-14 อัตรา 15 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15  
กก./ไร สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร  

 9.1.2 มันสําปะหลัง  จะใสปุยเคมีทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกนานประมาณ 1-3 เดือน ข้ึนกับ
สภาพฝนในพื้นที่ โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินนาเฉลียง น้ําชุน และพะเยา ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 75-80 กก./ไร  
 ข) ชุดดินทายาง ใชปุยสูตร 16-11-14 รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 55 และ 20 กก./ไร ตามลําดับ 
 ค) ชุดดินแมริม ใชปุยสูตร 21-7-14 อัตรา 60 กก./ไร  

 9.1.3 ขาวโพด  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่
สองใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูก แลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห 
 ก) ชุดดินนาเฉลียง น้ําชุน และพะเยา ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
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 ข) ชุดดินทายาง ใชปุยสูตร 20-20-0 ผสมกับปุยสูตร 0-0 22 ในอัตรา 50 และ 20 กก./ไร 
ตามลําดับ  
 ค) ชุดดินแมริม ใชปุยผสมกันระหวางปุยสูตร 20-10-12 และปุยสูตร 21-0-0 ในอัตรา อยางละ 35 
และ 15 กก./ไร ตามลําดับ  
 9.1.4 ออย  
 ก) ชุดดินนาเฉลียง น้ําชุน และพะเยา ใสรองกนรองพรอมปลูกดวยปุยสูตร 16-20-0 ที่อัตรา 75  
กก./ไร ในคร้ังแรก สวนครั้งที่สองใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50  
กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยอายุประมาณ 3-4 เดือน  
 ข) ชุดดินทายาง คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใช
ปุยสูตร 21-0-0 รวมกับปุยสูตร 0-0-60 ที่อัตราอยางละ 40 และ 35 กก./ไร ตามลําดับ โดยใสสองขางแถว
ออยแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 เดือน 
 ค) ชุดดินแมริม ใชปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 16-20-0 ,21-0-0 และปุยสูตร 0-0-60 จํานวนอยาง
ละ 25, 80 และ 20 กก./ไร ตามลําดับ โดยครั้งแรกใสเพียง1/3 รองกนรองพรอมปลูก และครั้งที่สองใสปุย
สวนที่เหลือทั้งหมดสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยมีอายุ 3-4 เดือน  
 สําหรับออยตอ ชนิดปุย และอัตราปุยจะใสเทากับในออยปลูก แตการใสคร้ังแรกจะทําหลังการแตง
ตอเสร็จแลวนาน 1-4 สัปดาห และครั้งที่สองจะใสสองขางแถวปลูกหลังการใสคร้ังแรกแลวนาน 2-3 เดือน 
และทั้งสองครั้งของการใสปุยจะพรวนกลบปุยเหลานั้นทันที 

 9.1.5 ถั่วลิสง และถั่วเหลือง  หากเปนการปลูกในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอนเลยหรือ
เคยปลูกแตวางเวนมานานแลว ตองแนะนําใหคลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมพรอมปลูก สวนการ
ใสปุยเคมีจะทําเพียงครั้งเดียวทั้งหมด โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบหลังปลูก 1-3 สัปดาห 
 ก) ชุดดินนาเฉลียง น้ําชุน พะเยา และทายาง ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ข) ชุดดินแมริม ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร  

 9.1.6 ปอแกว  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก 
คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินนาเฉลียง น้ําชุน และพะเยา ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร  
 ข) ชุดดินทายาง ใชปุยสูตร 20-20-0 ผสมกับปุยสูตร 0-0-22 ที่อัตรา 40 และ 30 กก./ไร ตามลําดับ  
 ค) ชุดดินแมริม ใชปุยผสมกันระหวางปุยสูตร 21-0-0 จํานวน 40 กก./ไร กับปุยสูตร 0-10-20 อัตรา 
30 กก./ไร  
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 9.1.7 แตงโม  
 ก) ชุดดินนาเฉลียง น้ําชุน และพะเยา คร้ังที่แรกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร รองกนรอง
พรอมปลูก คร้ังที่สองใชปุยสูตร 14-10-30 อัตรา 100 กก./ไร โรยรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ เมื่อแตงโม
อายุไดประมาณ 30 วัน  
 ข) ชุดดินทายาง คร้ังแรกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใช
ปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 100 กก./ไร โรยรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ เมื่ออายุไดประมาณ 30 วัน  
 ค) ชุดดินแมริม ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 15-5-20 กับปุยสูตร 21-0-0 ที่อัตรา 120 และ 10 กก./ไร 
ตามลําดับ โดยครั้งแรกจะใสเพียง 1/3 ของปุยผสมดังกลาวรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือ
ทั้งหมดโรยรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ เมื่อแตงโมอายุประมาณ 30 วัน  

9.1.8 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ควรผสมคลุกเคลาปุยหมักหรือปุยคอก 2-4 ตัน/ไร รวมกับปุยหิน
ฟอสเฟต อัตรา 50-100 กก./ไร เขากับดินอยางทั่วถึงในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ จากนั้นจึงหวานเมล็ดหญา
ผสมถั่วใหกระจายทั่วพื้นที่ เมล็ดหญา และถั่วควรติดตอขอมูลจากเจาหนาที่ประจําสถานีพืชอาหารสัตวใน
แตละทองถิ่น จากนั้นจะทําการใสปุยเคมีตามความเหมาะสมของความอุดมสมบูรณของดิน 1 คร้ัง หลงัการ
หวานเมล็ดพืชแลว 1-3 เดือน ในระหวางปควรมีการใสปุยคอก เพิ่มเติมอีกเปนครั้งคราว โดยใหมีน้ําหนัก
รวมประมาณ 1-3 ตัน/ไร 

ก) ชุดดินนาเฉลียง น้ําชุน และพะเยา หวานดวยปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 50 กก./ไร 
ข) ชุดดินทายาง ใชปุยสูตร 16-14-11 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร 
ค) ชุดดินแมริม ใชปุยสูตร 21-7-14 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กะหล่ําปลี  หลังยายปลูกประมาณ 15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยหยอด
ขางตน และหลังยายปลูกประมาณ 30 วัน ใชปุยสูตร 12-8-8 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับ ปุยคอกอัตรา 1กํา
มือ/ตน โดยพรวนดินรอบๆ โคนตนแลวใสปุย จากนั้นกลบดินวันรุงขึ้นจึงรดน้ํา นอกจากนี้การใสปุยแตละ
คร้ังควรผสมธาตุอาหารเสริม เชน โบรอน สังกะสี 

9.2.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 2,000-
4,000 และ 80 กก./ไรตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
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10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 48 ประกอบดวยชุดดินแมริม นาเฉลียง น้ําชุน พะเยา และทายาง เปนดินตื้นถึงตื้น
มาก พบชั้นกรวดลูกรังภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน เกิดบริเวณพื้นที่ซึ่งเหลือคาง ภายหลังการกรอน 
และอยูบนตะพักลําน้ําระดับกลางถึงสูง สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงที่ลาดเชิงเขา มีความลาดเท 2-
20 เปอรเซ็นต ดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนเศษหิน หรือกรวด
ลูกรัง หรือดินเหนียวปนกรวดลูกรัง ดินมีสีน้ําตาล สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง 
คาพีเอช 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง 

ศักยภาพของชุดดินกลุมนี้คอนขางไมเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร และไมผลหรือไม
ยืนตน เนื่องจากดินตื้นถึงตื้นมาก ไมเหมาะในการทํานาเนื่องจากดินเก็บกักน้ําไมอยู การชะลางพังทลาย
ของหนาดินปานกลางถึงรุนแรงปญหาที่สําคัญ ไดแก ดินตื้น มีการชะลางพังทลายมากดินจึงเสื่อมโทรมเร็ว 
และขาดแคลนแหลงน้ําในการเพาะปลูก การจัดการดินควรเนนการอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีทางพืช
ผสมผสานกับวิธีกล หากใชเพื่อปลูกไมผลหรือไมยืนตนบางชนิด ควรเตรียมหลุมปลูกใหกวาง และผสมปุย
อินทรียกับดินในหลุมปลูก การใชประโยชนที่เหมาะสมแบบหนึ่ง คือ พัฒนาเปนทุงหญา และเลี้ยงสัตว ปลูก
พืชไรรากตื้น และไมโตเร็วบางชนิด เชน ยูคาลิปตัส และกระถินยักษ โดยดําเนินการในระบบเกษตร
ผสมผสาน  
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การจัดการกลุมชุดดินที ่49 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 49 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 49 แสดงไวในตารางที่ 49.1 

ตารางที่ 49.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 49 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
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ตารางที่ 49.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 49 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
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ตารางที่ 49.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 49 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา(old alluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลาง 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน คาความลาดเทอยูระหวาง 
1-12 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลาง 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ปลูกไมโตเร็ว และยังคงสภาพเปนปาเต็งรัง
สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 49 แสดงไวในตารางที่ 49.2 
ตารางที่ 49.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 49 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
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ตารางที่ 49.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 49 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
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ตารางที่ 49.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 49 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 14,265,147 30,320.3  653 182 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ระดับปานกลางถึงรุนแรง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : 1-25 เปอรเซ็นต 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 49.3  
ตารางที่ 49.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 49 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 6,597.79  

  ลพบุรี 13,342.89  

  สระบุรี 1,775.36  

  สุพรรณบุรี 743.53  

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 2,985.78  

  ชลบุรี 45,469.49  

  ปราจีนบุรี 47,470.22  

  สระแกว 111,158.26  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 65,162.63  

  นครราชสีมา 57,342.37  

  บุรีรัมย 5,140.22  

  สุรินทร 6,625.74  

 4 นครพนม 969,723.19  

  มุกดาหาร 16,314.32  

  ยโสธร 17,006.95  

  รอยเอ็ด 2,767.42  
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ตารางที่ 49.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 49 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ศรีสะเกษ 91,993.77  

  อํานาจเจริญ 47,770.22  

  อุบลราชธานี 307,935.19  

 5 กาฬสินธุ 3,608.50  

  ขอนแกน 316,865.93  

  มหาสารคาม 3,771.45  

  สกลนคร 1,092,189.16  

  หนองคาย 1,145,601.85  

  หนองบัวลําภู 448,121.66  

  อุดรธานี 1,401,096.45  

เหนือ 6 เชียงใหม 7,104.47  

  แมฮองสอน 2,897.12  

  ลําปาง 15,573.09  

  ลําพูน 11,040.66  

 7 เชียงราย 1,560.32  

  นาน 5,781.26  

  พะเยา 56,416.39  

  แพร 293.85  

 8 พิจิตร 34,156.17  

  พิษณุโลก 11,413.71  

  เพชรบูรณ 145,454.36  

  เลย 150,493.04  

  อุตรดิตถ 76,522.52  

 9 กําแพงเพชร 125,930.53  

  ตาก 18,182.13  
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ตารางที่ 49.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 49 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 9 นครสวรรค 138,284.27  

  สุโขทัย 85,041.26  

  อุทัยธานี 12,311.18  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 25,101.61  

  เพชรบุรี 3,574.95  

  ราชบุรี 3,422.55  

รวมทั้งส้ิน 7,159,135.75  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 49 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 49.4  
ตารางที่ 49.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 

บรบือ 
(Borabu series: Bb)   

fine-loamy over skeletal, mixed Aquic 
Plinthustults  

loamy skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Plinthaquic Haplustults  

โพนพิสัย 
(Phon Phisai series: Pp) 

clayey skeletal, mixed  
Typic Plinthustults  

clayey skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic 
Typic (Oxyaquic Plinthic) Paleustults  

สกล 
(Sakhon series: Sk) 

loamy skeletal, mixed  
Petroferric Haplustults  

loamy skeletal over fragmental, mixed, 
subactive, isohyperthermic  
Petroferric Haplustulfs  

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 49 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 49 เปนดินตื้นปานกลางถึงตื้นมาก ลักษณะเนื้อดินบนเปนดินรวน
ปนทราย สวนดินชั้นลางตอนบนเปนรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนกรวดลูกรังหรือเศษหินทราย สีดิน
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ใตชั้นกรวดลูกรังไปไปเปนดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีน้ําตาลและสีแดง 
และพบศิลาแลงออน(plinthite) ปะปนอยูในเนื้อดินเปนจํานวนมาก ลึกลงไปจากชั้นดินเหนียวอาจพบหิน



 500

ทรายหรือหินดินดานที่กําลังสลายตัว ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.5) ความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 49 

 3.2.1 ชุดดินบรบือ (Borabu series: Bb) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Plinthaquic Haplustults  เกิด
จากตะกอนลําน้ําที่ถูกพัดพามาทับถมกันนานแลว บนหินทรายและจะเกิดอยูบริเวณลานตะพักลําน้ํา
ระดับกลาง และลานตะพักลําน้ําระดับสูง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอน
ชัน มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีปานกลาง ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานเร็วในตอนบน และชาในตอนลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็วถึงปานกลาง 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 3 เมตร ในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมมาก
ของสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
เหนียวปนทราย ปนกรวด สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด(pH 5.5) สวนดิน
ลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย ปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวด สีพื้นเปนสีเหลืองปนแดง หรือสีแดง 
และไมมีจุดประ ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0)  
 3.2.2 ชุดดินโพนพิสัย (Phon Phisai series: Pp) 
 จัดอยูใน clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Oxyaquic Plinthic) Paleustults 
เกิดจากการทับถมของตะกอนจากลําน้ําเกา บนตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบจนถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดมีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ํา
คอนขางดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลางถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  
 ดินบนลึกประมาณ 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายปนศิลาแลงกอนเล็กๆ เปนสวนมาก แตใน
บางครั้งจะมีกอนศิลาแลงนอย ดินมีสีพื้นเปนสีเขมมากของน้ําตาลปนเทาเขมถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดิน
เหนียวหรือดินรวนปนทรายและมีศิลาแลงกอนเล็กๆ ปนอยูประมาณ 10-60 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร มีสีพื้น
เปนสีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) ชั้นของกอนศิลาแลงที่เกาะ
กันอยูหลวมๆ นี้จะพบที่ระดับความลึกไมเกิน 50 ซม.จากผิวดิน 
 3.2.3 ชุดดินสกล (Sakon series: Sk) 
 จัดอยูใน loamy skeletal over fragmental, mixed, subactive, isohyperthermic Petroferric 
Haplustulfs เกิดจากการทับถมของตะกอนจากลําน้ําเกา บนตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มี
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การระบายน้ําคอนขางเลวถึงคอนขางดี ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
ปานกลางถึงเร็ว  
 ดินบนลึกประมาณ 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ปนกอนศิลาแลง สีพื้นเปนสีเทา
เขมมาก สีเทาเขมหรือสีน้ําตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) ในบางแหงจะพบ
กอนศิลาแลง มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 5-30 ซม. อยูที่ผิวดิน สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย ปนกอนศิลาแลง ดินรวนปนกอนศิลาแลง หรือดินรวนปนดินเหนียวปนกอนศิลาแลง สีพื้นเปนสี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-6.0) และพบชั้นของกอน
ศิลาแลงที่จับตัวกันเปนกอนแข็งๆ ภายในความลึกไมเกิน 50 ซม.จากผิวดิน 
3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 49.5  
ตารางที่ 49.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

บรบือ 
โพนพิสัย 
สกล 

7.18 
5.56 
6.35 

15.05 
4.67 
3.41 

50.00 
32.00 
72.40 

0.59 
1.80 
0.88 

1.53 
7.83 
0.60 

36.08 
100.00 
36.30 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 6.35 4.67 50.00 0.88 1.53 36.30 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินชุดตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 49 พบวาความอุดม
สมบูรณอยูในระดับตํ่า 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ  
กลุมชุดดินที่ 49 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชโดยทั่วไป เนื่องจาก

เปนดินตื้นถึงตื้นมาก ถาจะใชปลูกพืชไรตองมีหนาดินบนหนาไมตํ่ากวา 15 ซม. และเลือกปลูกเฉพาะพืช
รากสั้นเทานั้น เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินกลุมนี้ตามสมควร จึงจัดชั้นความเหมาะสมของดิน
ตามตารางที่ 49.6  
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ตารางที่ 49.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 49 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S3m S1   
  ขาวไร S1 S2m S1   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S2o S3mo S2o   
  ถั่วเขียว S1 S3m S1   
  ถั่วเหลือง S1 S1 S1   
  ถั่วลิสง S2r S2r S2r   
  ปอแกว S1 S1 S1   
  ฝาย S1 S3m S1   
  มันฝรั่ง S3tr S3tmr S3tr   
  มันสําปะหลัง S2r S2r S2r   
  ยาสูบ S1 S3m S1   
  ออย S1 S1 S1   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S2r   
  กระเทียม S2tr S3tmr S2tr   
  ขิง S2mr S3mr S2r   
  พริก S1 S2m S1   
  พริกไทย S2t S2t S2t   
  มะเขือเทศ S1 S3m S1   
  หอมแดง S3tr S3tr S3tr   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S1 S1 S1   
  กาแฟ (robusta) S1 S1 S1   
  ชา S2t S2t S2t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S1 S1 S1   
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ตารางที่ 49.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 49 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะมวง S1 S1 S1   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S1 S1 S1   
  ล้ินจี่ S1 S1 S1   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

        5.1 ดินต้ืนถึงต้ืนมาก  มีกรวดลูกรังหรือเศษหินปนกับเนื้อดินมาก ทําใหรากพืชจะชอนไชไดยาก 
ในชวงฤดูแลงดินจะแหงเร็ว 

        5.2 การชะลางพังทลายของดิน  เกิดขึ้นในระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยเฉพาะการเพาะปลูกใน
พื้นที่ซึ่งมีความลาดเทมากกวา 5เปอรเซ็นต โดยไมมีการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม 

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินลดลงเร็ว  เมื่อดินถูกชะลางพังทลายและหนาดินสูญหายไป ชั้น
กรวดลูกรังหรือเศษหินจะโผลข้ึนมาแทน บางพื้นที่ใชปลูกพืชไมไดเลย 

        5.4 ดินแหงจัดและขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  โดยเฉพาะในฤดูแลง ดินจะมีความชื้นต่ํามาก 
จนไมสามารถใชเพาะปลูกพืชได ประกอบกับบริเวณที่พบกลุมชุดดินนี้ระบบชลประทานเขาไมถึง และแหลง
น้ําธรรมชาติมีนอย ปญหาการขาดแคลนน้ําจึงรุนแรง 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การจัดการปญหาดินต้ืน  ในการปลูกพืชไรควรเลือกดินที่มีชั้นดินหนากวา 15 ซม. สําหรบัพชืที่
มีรากตื้น เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และอื่นๆ สวนการปลูกไมผลหรือไมยืนตน ควรขดุหลมุปลูก
ใหมีขนาด 75x75x75 ซม. แลวผสมดินกับปุยอินทรีย เชน ปุยคอก หรือปุยหมัก อัตราประมาณ 20-30  
กก./หลุม  

        6.2 การปองกันการชะลางพังทลายของดิน  โดยผสมผสานวิธีกลและวิธีการทางพืช สําหรับ
วิธีการทางพืช ไดแก 1) ปลูกพืชเปนแถบตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 2) ปลูกแถบหญาแฝก
ขวางตามแนวระดับเพื่อชวยลดการไหลบาของน้ําและชวยดักตะกอน 3) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับแถวพืช
หลัก 4) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมหรือเหลื่อมฤดู หรือ 5) ปลูกพืชคลุมดินในสวนผลไมหรือไมยืนตน สําหรับ
พื้นที่ซึ่งมีความลาดเทมากกวา 5 เปอรเซ็นต ควรใชวิธีกล เชน ทําคันดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดัก
ตะกอนหรือบอน้ําในไรนา เพื่อลดการชะลางพังทลายของหนาดิน 

        6.3 การอนุรักษน้ําในดินและพัฒนาแหลงน้ํา  การอนุรักษน้ําในดินโดยใชวัสดุคลุมผิวดินใน
แปลงพืช หรือปลูกพืชคลุมดินระหวาแถวพืชยืนตน นอกจากนี้ยังตองพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการ
เพาะปลูก เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มักขาดแคลนน้ํา และในฤดูแลงความชื้นในดินต่ํามาก 

        6.4 การปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณของดิน  ซึ่งทําไดหลายวิธีดังนี้ 
6.4.1 ปลูกพืชบํารุงดิน ไดแก การปลูกพืชหมุนเวียนโดยใชพืชตระกูลถั่วตางๆ สลับกับการปลูกพืช

หลัก การปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบเมื่อพืชออกดอก การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลัก เพื่อ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณไนโตรเจนในดินจะสูงขึ้น 
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6.4.2 ใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สําหรับปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1-2 ตัน/ไร  
เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน อยางไรก็ตามเนื่องจากการชะ
ลางพังทลายของดินในกลุมดินชุดนี้คอนขางรุนแรง ความอุดมสมบูรณของดินในบางพื้นที่จึงลดลงอยาง
รวดเร็ว เปนเหตุใหธาตุอาหารที่ไดรับจากปุยอินทรีย ไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช จําเปนตองเสริม
ดวยปุยเคมี สําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชปุยเคมีข้ึนอยูกับชนิดของพืช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 49 มีศักยภาพไมคอยเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลหรือไมยืนตน 
เนื่องจากเปนดินตื้นถึงตื้นมาก ไมเหมาะสมในการทํานา เนื่องจากเปนพื้นที่สูงและเก็บกักน้ําไมได ควร
พัฒนาชุดดินซึ่งมีชั้นหนาดินบางเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว สวนชุดดินซึ่งมีหนาดินหนากวา 15 ซม.ใชปลูกพืชไร
ได  การปลูกไมผลหรือไมยืนตนบางชนิด ควรขุดหลุมปลูกใหกวางแลวใชปุยอินทรียผสมกับดินในหลุมปลูก  
อยางไรก็ตามการใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 49 ควรเนนการเกษตรแบบผสมผสาน เชน ปลูกหญาและเลี้ยง
สัตว-พืชไร-ไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส กระถินยักษ เปนตน เนื่องจากกิจกรรมเหลานี้เอื้อประโยชนตอกัน การ
เลือกกิจกรรมตางๆ มาผสมผสานเปนระบบ ตองพิจารณาสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร แหลงเงินทุน 
และความตองการผลิตผลของตลาดในทองถิ่นและนอกทองถิ่น 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาดินต้ืนมีลูกรังปนและดินมีความชื้นตํ่าในบางชวง 
1) เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยใสอัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดินเมื่อพืชปุยสด

อายุประมาณ 60 วัน หรือเมื่อออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต พันธุพืชปุยสดที่แนะ ไดแก ปอเทือง หวาน
เมล็ดพืชปุยสดในกลางเดือนเมษายนหรือตนเดือนพฤษภาคม  

2) ใชวัสดุอินทรียตางๆ เชน ฟางขาว เศษหญา ตอซังขาวโพด เปนตน คลุมดินระหวางแถวปลูกพืช
จะชวยรักษาความชื้นในดินและลดวัชพืช และเมื่อวัสดุอินทรียดังกลาวนั้นสลายตัวก็จะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุ
แกดินอีกดวย 

3) การไถเตรียมดิน ควรใหลึกไมนอยกวา 20 ซม.พรอมกับคลุกเคลากับปุยอินทรีย หรือวัสดุ
ปรับปรุงดินเพื่อทําใหดินรวนซุย 

4) พัฒนาแหลงน้ําเสริมในการเพาะปลูก โดยพัฒนาแหลงน้ําในไรนาหรือปรับปรุงแหลงน้ําที่มีอยู
ตามธรรมชาติ 

5) เลือกพันธุพืชรากตื้นมาปลูก และพื้นที่ที่ปลูกควรมีหนาดินลึกกวา15 ซม. 
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 8.1.2 ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย 
1) ปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 

2) ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อชวยชะลอการไหล
บาของน้ําผิวดิน 

3) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลักหรือปลูกพืชเหลื่อมฤดู 

4) บริเวณที่มีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต ควรนํามาตรการทางวิธีกลมาใช เชน คันดิน คันเบนน้ํา 
ทางระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําในไรนา 
 8.1.3 ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าหรือเสื่อมลง 

ใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชปุยเคมี อยูกับชนิดของพืชที่ปลูก และ
ผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 49.5  
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก.หรือแนวรองที่ปลูกแลว
พรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุยอยูขางใตหางจาก
รากตนกลา 10-15 ซม. 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถว 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

 กลุมชุดดินที่ 49 มีลักษณะเปนดินตื้นถึงตื้นมาก จึงไมเหมาะสมในการปลูกไมผล หากตองการปลกู
จะตองลงทุนสูงในการปรับสภาพดิน 
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9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุยพอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 49.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ขาวไร  ปุยเคมีแบงใสเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสหลังขาวงอกแลวประมาณ 20-30 วัน คร้ังที่สอง 
ใสระยะขาวตั้งทองหรือกอนชอดอกโผลประมาณ 30 วัน  
พันธุไมไวตอชวงแสง 
 ก) ชุดดินบรบือ และสกล ใสปุยครั้งแรกใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 67 กก./ไร สําหรับการใสคร้ังที่
สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร  
 ข) ชุดดินโพนพิสัย คร้ังที่แรกใชปุยสูตร 16-14-0 รวมกับปุยสูตร 0-0-22 ที่อัตรา 43 และ 10 กก./ไร 
ตามลําดับ คร้ังที่สองใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร  
พันธุที่ไวตอชวงแสง 
 ก) ชุดดินบรบือ และสกล คร้ังที่แรกใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร คร้ังที่สองใชปุยสูตร  
21-0-0 อัตรา 23-38 กก./ไร  
 ข) ชุดดินโพนพิสัย คร้ังที่แรกใสปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 28 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อีก 5  
กก./ไร คร้ังที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร  

 9.1.2 มันสําปะหลัง  ใสปุยเคมีทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 เดือน โดยจะตอง
พิจารณารวมกับความสม่ําเสมอของฝนดวย การใสจะใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินบรบือ และสกล ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 75-80 กก./ไร 
 ข) ชุดดินโพนพิสัย ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 75-80 กก./ไร  

 9.1.3 ขาวโพด  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ังแรกใส1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สอง
ใสสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อขาวโพดอายุประมาณ 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินบรบือ และสกล ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
 ข) ชุดดินโพนพิสัย ใชปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 20-20-0 กับปุยสูตร 0-0-22 ในอัตรา 50 และ 10 
กก./ไร ตามลําดับ  

 9.1.4 ออย  คร้ังที่ 1 ใหใชปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก สวนครั้งที่สองจะใสปุย
อ่ืนตามที่ระบุ โดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 เดือน สําหรับออยตอ ชนิดและ
อัตราปุยคงเหมือนออยปลูก แตการใสปุยครั้งแรก จะทําหลังการแตงตอแลว 1-4 สัปดาห สวนครั้งที่สองจะ
ใสหลังครั้งแรกนานประมาณ 2-3 เดือน ทั้งสองครั้งจะใสขางแถวตอออยแลวพรวนกลบ 
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 ก) ชุดดินบรบือ และสกล ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 
กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร  
 ข) ชุดดินโพนพิสัย ใชปุยสูตร 16-20-0, 21-0-0 และปุยสูตร 0-0-60 ที่อัตรา 75, 40 และ 20 กก./ไร 
ตามลําดับ  

 9.1.5 ถั่วลิสง และถั่วเหลือง  หากพื้นที่ปลูกไมเคยปลูกถั่วทั้งสองชนิดนั้นมากอน หรือเคยปลูก
แตนานมาแลว แนะนําใหใชเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับถั่วทั้งสองคลุกเมล็ดพรอมปลูก สวนปุยเคมีจะใส
เพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  
 ก) ชุดดินบรบือ และสกล ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ข) ชุดดินโพนพิสัย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 ในอัตรา 5 กก./ไร  

 9.1.6 ปอแกว  ใสปุยครั้งที่ 1 เพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองจะใสปุย
สวนที่เหลือทั้งหมด(อีก2/3) ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินบรบือ และสกล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร 
 ข) ชุดดินโพนพิสัย ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 50-55 กก./ไร  
 9.1.7 แตงโม 
 ก) ชุดดินบรบือ และสกล คร้ังแรกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร ใสรองกนหลุมพรอมปลูก 
คร้ังที่สองใสปุยสูตร 14-10-30 อัตรา 100 กก./ไร โดยโรยรอบๆ โคนตน แลวพรวนกลบเมื่อแตงโมอายุ
ประมาณ 30 วัน  
 ข) ชุดดินโพนพิสัย จะใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 100 กก./ไร กับปุยสูตร 0-0-60 
อัตรา 20 กก./ไร คลุกเคลาใหเขากันเปนอยางดีแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ คือ คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของทั้งหมด
รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือทั้งหมดโดยโรยรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ ที่อายุแตงโม
ประมาณ 30 วัน  

 9.1.8 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ควรใสปุยคอกหรือปุยหมัก 2-4 ตัน/ไร รวมกับปุยหินฟอสเฟต (0-3-0) 
อัตรา 50-100 กก./ไร ในขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อการพรวนคลุกอยางสม่ําเสมอทั้งพื้นที่ จากนั้นทําการ
หวานเมล็ดหญาผสมถั่ว ทั้งชนิดหญาและถั่วที่เหมาะสมควรสอบถามเจาหนาทีส่ถานพีชือาหารสตัวในพืน้ที ่
หลังหวานเมล็ดพืชแลว 1-3 เดือน จะใสปุยเคมีตามระบุไวขางลางนี้ และในแตละปควรมีการหวานปุยคอก
เพิ่มเติม เปนครั้งคราวใหมีน้ําหนักรวมประมาณ 1-3 ตัน/ไร/ป 
 ก) ชุดดินบรบือ และสกล ใชปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 50 กก./ไร  
 ข) ชุดดินโพนพิสัย ใชปุยสูตร 20-10-5 อัตรา 50 กก./ไร  
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        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา-20 
และ 10 กก./ไรตามลําดับ 

9.2.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 2,000-
4,000 และ 80 กก./ไรตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
10. สรุป  

กลุมชุดดินที่ 49 ประกอบดวยชุดดินตื้นมากถึงลึกปานกลาง พบชั้นกรวดลูกรังหรือชั้นเศษหิน
ภายในความลึก 50 ซม. พบบริเวณตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน 
มีความลาดเทอยูระหวาง 2-20 เปอรเซ็นต ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สวนดินชั้นลางเปนดินรวน
เหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนกรวดลูกรังหรือเศษหินทราย ดินมีสีน้ําตาล หรือน้ําตาลปนเหลือง ใตชั้น
ลูกรังลงไปจะเปนดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีแดง และศิลาแลงออนปะปนอยูในเนื้อดินเปนจาํนวน
มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงกรดเล็กนอย คาพีเอช 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณอยูของดินต่ํา 

ศักยภาพของชุดดินกลุมนี้คอนขางไมเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผลหรือไม
ยืนตน เนื่องจากดินตื้นถึงตื้นมาก ไมเหมาะในการทํานาเนื่องจากดินเก็บกักน้ําไมอยู การชะลางพังทลาย
ของหนาดินปานกลางถึงรุนแรงปญหาที่สําคัญ ไดแก ดินตื้น มีการชะลางพังทลายมากดินจึงเสื่อมโทรมเร็ว 
และขาดแคลนแหลงน้ําในการเพาะปลูก การจัดการดินควรเนนการอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีทางพืช
ผสมผสานกับวิธีกล หากใชเพื่อปลูกไมผลหรือไมยืนตนบางชนิด ควรเตรียมหลุมปลูกใหกวาง และผสมปุย
อินทรียกับดินในหลุมปลูก การใชประโยชนที่เหมาะสมแบบหนึ่ง คือ พัฒนาเปนทุงหญาและเลี้ยงสัตว ปลูก
พืชไรรากตื้น และไมโตเร็วบางชนิด เชน ยูคาลิปตัส และกระถินยักษ โดยดําเนินการในระบบเกษตร
ผสมผสาน 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่50 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 50 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 50 แสดงไวในตารางที่ 50.1 

ตารางที่ 50.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 50 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก จันทบุรี 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน 900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
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ตารางที่ 50.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 50 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากของตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมเปนเวลานาน และจากการ
สลายตัวผุพังอยูกับที่ของหินพวกหินควอรตไซต และหินทราย 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับกลาง บริเวณพื้นที่ที่เหลือคางจากการกรอน และบริเวณที่ลาด
เชิงเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดเทอยูระหวาง 3-30 
เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปาไมผลัดใบ และใชในการปลูกยางพารา พืชไร ไมผล เชน 
กลวย สับปะรด มะพราว แตงโม สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 50 
แสดงไวในตารางที่ 50.2 
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ตารางที่ 50.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 50 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
 5 กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 แพร 254,900 115.4  7 3 
 9 ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
ใต 11 กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  นครศรีธรรมราช 651,744 1,166.2  43 5 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
  ระนอง 0 0  0 0 
  สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 4,753,031 17,947.4  281 60 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ระดับปานกลางถึงสูง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมีหรือมีนอยมาก 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออก และภาคใต ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 50.3  
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ตารางที่ 50.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 50 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 37,239.34  

  ตราด 8,720.62  

  ระยอง 9,723.99  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 536.26  

 5 กาฬสินธุ 74.00  

  หนองบัวลําภู 87.56  

เหนือ 6 เชียงใหม 25,700.65  

  ลําปาง 601.73  

  ลําพูน 3,714.49  

 7 แพร 739.38  

 9 ตาก 618.16  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 77,575.96  

ใต 11 กระบี่ 267,034.74  

  ชุมพร 247,804.26  

  นครศรีธรรมราช 216,141.05  

  พังงา 7,776.80  

  ภูเก็ต 406.81  

  ระนอง 11,908.79  

  สุราษฎรธานี 363,920.26  

 12 ตรัง 94,145.13  

  นราธิวาส 17,462.76  

  ปตตานี 11,634.46  

  พัทลุง 33,751.62  

  ยะลา 67,306.52  

  สงขลา 289,702.18  
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ตารางที่ 50.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 50 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 12 สตูล 2,904.00  

รวมทั้งส้ิน 1,797,231.51  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 50 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 50.4  
ตารางที่ 50.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
สวี 
(Sawi series: Sw) 

loamy skeletal, mixed  
Typic Paleudults  

loamy skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Paleudults  

พะโตะ 
(Phato series: Pto) 

loamy skeletal, mixed  
Dystropeptic Orthoxic Tropudults  

loamy skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Hapludults  

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 50 

 3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 50 เปนดินลึกปานกลาง ดินบนชวง 50 ซม. เปนดินรวนปนทราย
หรือดินรวนเหนียวปนทราย ในระดับความลึกประมาณ 50-100 ซม. จะพบชั้นดินปนเศษหินหรือลูกรัง สีดิน
เปนสีน้ําตาล เหลืองหรือแดง เศษหินหรือลูกรังที่พบเปนพวกหินควอรตไซต หรือหินทราย ปฏิกิริยาของดิน
เปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินมีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณตํ่า ใชประโยชนในการปลูก
ยางพารา ไมผลสับปะรด กลวย แตงโม บางสวนยังคงสภาพเปนปาธรรมชาติอยู 
 3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 50 

  3.2.1 ชุดดินสวี (Sawi series: Sw) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleudults เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนลําน้ําเกา บนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า และบนลานตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่
พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปาน
กลาง มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็วในดินบน และปานกลางในดินลาง มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
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 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือสีเขมมากของสี
น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
ปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ถึงสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-
6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ปนกรวดมาก หรือดินรวนเหนียวปนกรวดมาก (สวนมาก
พบในสวนที่ลึกกวา 50 ซม.) กรวดที่วานี้เปนพวกศิลาแลงที่ไมจับตัวกันแนน สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก หรือสี
เหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-6.0)  
  3.2.2 ชุดดินพะโตะ (Phato series: Pto) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Hapludults เกิดจากการ
ผุพังสลายตัวของหินดินดาดเชิงเขา หรือวัตถุตกคางของหินทราย และหินควอรตไซต บนที่ลาดเชิงเขา หรือ
เนินเขาที่ถูกกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด จนถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5-16 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําคอนขางมาก คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึม
ผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม หรือสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย ถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก ถึงสีเหลืองปนแดง ถัดจากชั้นนี้ลงไปในระดับความ
ลึกประมาณ 50-100 ซม. จะพบชั้นดินที่มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนเศษหิน เศษหินเหลานี้จะปนอยูกับ
เนื้อดิน มีปริมาณมากวา 50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร และจะเพิ่มมากขึ้นตามความลึก เศษหินพวกนี้
ประกอบดวยหินที่กําลังผุพังสลายตัวไปแลว สวนที่เหลือคางจะเปนพวกหินควอรตไซต หินทรายเปนสวน
ใหญ ชั้นนี้จะมีสีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง และจะแดงขึ้นตามความลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 50.5  
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ตารางที่ 50.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg    
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

พะโตะ 
สวี 

5.85 
- 

3.20 
3.75 

13.00 
18.27 

1.20 
0.44 

3.60 
2.51 

27.50 
27.93 

ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 5.85 3.48 15.64 0.82 3.06 27.72 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินที่ 50 พบวาความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ 

กลุมชุดดินที่ 50 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจแทบทุกชนิด เชน ไมผลและไมยืนตน 
ยางพารา พืชไร ตลอดจนพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว แตมีขอจํากัดเล็กนอย เนื่องจากมีกอนกรวดปะปน
อยูในตอนลางของหนาตัดดิน จากสภาพซึ่งเปนที่สูงและเก็บกักน้ํายาก จึงไมคอยเหมาะสมในการทํานา 
อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชตางๆ ดังตารางที่ 50.6 
ตารางที่ 50.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 50 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3owe S3owe S3owe   
  ขาวไร S1 S1 S1   
พืชไร              
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S1 S1   
  งา S2z S2z S2z   
  ถั่วเขียว S1 S2m S1   
  ถั่วเหลือง S1 S1 S1   
  ถั่วลิสง S2r S2r S2r   
  ปอแกว S2z S2z S2z   
  ฝาย S1 S2m S1   
  มันฝรั่ง S3tr S3tr S3tr   
  มันสําปะหลัง S2rz S2rz S2rz   
  ยาสูบ S1 S2m S1   
  ออย S1 S1 S1   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mre S3mre S3re   
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ตารางที่ 50.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 50 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชผักตางๆ     
  กระเทียม S2tr S2tmr S2tr   
  ขิง S2rz S2mrz S2rz   
  พริก S2z S2z S2z   
  พริกไทย S2t S2t S2t   
  มะเขือเทศ S1 S1 S1   
  หอมแดง S3trz S3trz S3trz   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2z S2tz S2tz   
  กาแฟ (robusta) S2z S2z S2z   
  ชา S2t S2t S2t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S1 S1 S1   
  มะมวง S1 S1 S1   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S2z S2z S2z   
  ล้ินจี่ S2z S2z S2z   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 
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  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

ในสภาพปจจุบันกลุมชุดดินที่ 50 ใชประโยชนในการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมโตเร็ว และพืช
ไร ซึ่งคอนขางเหมาะสมตามศักยภาพของดินอยูแลว อยางไรก็ตามการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ในการปลูก
พืชตางๆ มีปญหาและขอจํากัดหลายอยาง คือ 

        5.1 เนื้อดินและความลึกของดิน  กลุมชุดดินนี้เปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย ใน
ระดับความลึกมากกวา 50 ซม.ลงไป จะพบชั้นลูกรังกอนกรวด เศษหินปะปนอยูในดิน ทําใหดินอุมน้ําและ
ดูดซับธาตุอาหารไดนอย นอกจากนี้การมีชั้นกรวดหินจะทําใหรากพืชชอนไชไปหาอาหารยาก พืชจึง
เจริญเติบโตชา 

        5.2 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  เนื่องจากวัตถุตนกําเนิดของกลุมชุดดินนี้เปนหินทรายหรือ 
ควอรตไซต ซึ่งมีธาตุอาหารตางๆ เปนองคประกอบอยูนอย ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 

        5.3 การชะลางพังทลายของดินสูง  การที่กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนทราย อนุภาคดินไมคอยจับยึด
กันเปนโครงสรางที่ดี และพบในสภาพที่มีความลาดเทสูง หนาดินจึงถูกชะลางพังทลายกลายเปนรองลึก
หรือเปนดินตื้นไดงาย 

        5.4 ขาดแคลนน้ํา  กลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีการระบายน้ําดี ซาบซึมน้ําเร็ว 
ประกอบกับระดับน้ําใตดินอยูลึก ดังนั้นพืชที่ปลูกจึงมักขาดแคลนน้ํา  
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6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช 
การจัดการกลุมชุดดินที่ 50 ใหเหมาะสมในการปลูกพืช ตองพิจารณาถึงขอจํากัดตางๆ แลวเลือก

ระบบการใชใหสอดคลองกับศักยภาพของที่ดิน ดังนี้ 

        6.1 เลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชนิดของดิน  เนื่องจากกลุมชดุดนินีอ้ยูใน
พื้นที่ดอน สภาพภูมิประเทศเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขาและดินระบายน้ําดี จึงเหมาะสมในการปลูกพืช
ตางๆ เชน 1) พืชยืนตน ไดแก ไมผล ยางพารา ไมโตเร็ว 2) พืชไรอายุส้ัน เชน ขาวโพด ถั่ว หรือ 3) หญาเลีย้ง
สัตว โดยพิจารณาถึงความลาดชันดวย กลาวคือ 1) บริเวณที่มีความลาดชันนอย ควรปลูกไมผล พืชไร 
พืชผัก และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว และ 2) บริเวณที่มีความลาดชันสูง ควรปลูกยางพารา ไมโตเร็ว 
หรือปลูกสรางสวนปา 

        6.2 จัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสม  โดย 1) จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่ว
แทรกอยูกับพืชชนิดอื่น หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมอยูในแถวพืชหลัก เชน ขาวโพด แตงโม มะละกอ และ 2) 
ในบางปปลูกพืชที่เปนปุยพืชสด เชน ปอเทือง โสนกอนปลูกพืชหลักประมาณ 2-3 เดือน แลวไถกลบเมื่อพืช
ออกดอก  

        6.3 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ตํ่า จึงจําเปนตองมีการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สําหรับการใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยพืชสด ปุยหมักหรือ
ปุยคอกนั้น เพื่อชวยเพิ่มธาตุอาหาร ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน หากดินยังขาด
แคลนธาตุใดอีก ก็เสริมดวยปุยเคมีตามชนิดและอัตราที่เหมาะสม ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  

        6.4 การอนุรักษดินและน้ํา  มีสําคัญมากสําหรับกลุมชุดดินนี้ เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชัน
และหนาดินเปนดินรวนปนทราย จึงถูกชะลางและพังทลายงาย ควรอนุรักษดินดวยวิธีการทางพืช
ผสมผสานวิธีกล สําหรับวิธีการทางพืช เชน ปลูกพืชคลุมดินหรือคลุมดินระหวางแถวพืชดวยอินทรียสาร
ตางๆ และปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเท สวนวิธีกล ไดแก ไถพรวนตามแนวระดับ ทําขั้นบันได
ดิน ทําคันดินรับน้ํา รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 50 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชยืนตน เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะมวงหิม
พานต มะพราว กาแฟ โกโก ทุเรียน มังคุด เงาะ และพืชไร เชน ขาวไร ขาวโพด ถั่ว สับปะรด ตลอดจนทํา
เปนทุงหญาเลี้ยงสัตว แตไมคอยเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชผัก เนื่องจากขาดแคลนแหลงน้ํา และไม
เหมาะสมในการทํานาเนื่องจากดินไมคอยเก็บกักน้ํา อยางไรก็ตามเพื่อใหการใชประโยชนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงควรดําเนินการดวยระบบเกษตรแบบผสมผสาน เชน ปลูกพืชอาหารสัตวในสวนไมผล ปลูกพืช
คลุมดินแซมในแถวไมผลหรือยางพารา หรือการปลูกพืชอ่ืนๆ รวมกับการเลี้ยงสัตว ซึ่งกิจกรรมเหลานี้มี
ความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
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8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ  

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาความลาดชันสูง   
ไมปลูกในที่มีความลาดชันสูง ซึ่งเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน  

 8.1.2 ปญหาความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดธาตุอาหารพืชบางชนิด 
ใชปุยเคมี สูตร อัตรา และวิธีการใสที่เหมาะสมขึ้นกับชนิดพืชที่ปลูก และผลการวิเคราะหดินทีแ่สดง

ไว ในตารางที่ 50.5 ดังนี้ 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตนและแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 15กก. กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.3.2 ปาลมน้ํามัน  เตรียมหลุมปลูกหลังการปกหลักเพื่อจัดแนวปลูกโดยใชระยะ 9x9 เมตร ใน
ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ใหทําการขุดหลุมเปนรูปตัวยู ขนาด กวางxยาวxลึก ประมาณ 
60x60x60 ซม. ตากดินทั้งไวประมาณ 1 เดือน เมื่อใกลเวลาปลูกใหใสปุยหินฟอสเฟตรองกนหลุม ประมาณ
หลุมละ 250 กรัม เพื่อเรงการเจริญเติบโต   

8.3.3 ยางพารา  ไถดินลึก 30-40 ซม. ทิ้งไว 5-7 วัน แลวไถพรวนอีกอยางนอย 2 คร้ัง พรอมทั้งเก็บ
ตอไม และเศษวัชพืชออกใหหมด วางแนวปลูกตามแนวตะวันออก–ตะวันตก (สําหรับพื้นที่ลาดเอียง
มากกวา 15 องศา ควรวางแนวปลูกตามขั้นบันได) ยางพาราในแหลงปลูกยางเดิมควรใชระยะปลูก 2.5x8.0 
หรือ3.0x7.0 เมตร สวนในแหลงปลูกยางใหมควรมีระยะปลูก 2.5x7.0 หรือ 3.0x6.0 เมตร หลุมปลูกควรมี
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ขนาด 50x50x50 ซม. รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 170 กรัม/หลุม ในแหลงปลูกยางใหมควรใชปุย
อินทรีย 5 กก./ตนรองกนหลุมรวมกับปุยหินฟอสเฟตดวย 
9.การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 50.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ขาวโพด  ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 30 กก./ไร ใสรอง
กนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่ออายุประมาณ 3-4 
สัปดาห  

 9.1.2 ถั่วตางๆ  ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วมากอน หรือเคยปลูกแตวางเวนมานาน แนะนาํใหคลกุเชือ้
ไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดถั่วที่ปลูกพรอมปลูก สวนปุยเคมีที่เหมาะสมตามคาวิเคราะหดินครั้งนี้ คือ ปุย
สูตร 12-24-12 ที่อัตรา 25 กก./ไร ใสทั้งหมดครั้งเดียวตามแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่ออายุประมาณ 1-3 
สัปดาห 

 9.1.3 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ควรปลูกถั่วผสมในแปลงหญาดวย ชนิดของถั่วที่เหมาะสม เชน ถั่วฮา
มาตา ถั่วอัลฟลฟา เปนตน ในขั้นตอนการเตรียมแปลงควรใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 2-4 ตัน/ไร รวมกับ
ปุยหินฟอสเฟต (0-3-0) ในอัตราประมาณ 100 กก./ไร พรวนคลุกใหกระจายสม่ําเสมอทั้งพื้นที่ หลังการ
หวานเมล็ดหญาผสมถั่วแลวนานประมาณ 1-3 เดือน ใสปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 50 กก./ไร และในระหวาง
ปควรมีการหวานปุยคอกอีกเปนครั้งคราว โดยใหมีปริมาณรวมแลว 1-3 ตัน/ไร/ป 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยปุยอินทรียที่ยอย
สลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 40 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่มออก
ดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20  
กก./ไร โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
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        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2.5 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน  ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.3.2 ปาลมน้ํามัน  การใหปุยปาลมน้ํามันสําหรับกลุมชุดดินที่ 50 แนะนําใหใสปุยยูเรีย 5 กก./ตน 
รวมกับปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 2 กก./ตน, ปุยโพแทสเซียมคลอไรด 4 กก./ตน, คีเซอรไรด 1 กก./ตน 
และโบเรต 90 กรัม/ตน โดยแบงใสยูเรีย, โพแทสเซียมคลอไรด และคีเซอรไรด ใสสองครั้งๆ ละเทาๆ กัน 
ในชวงตน และปลายฤดูฝน สวนไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และโบเรต ใสคร้ังเดียวชวงตนฤดูฝน 

9.3.3 ยางพารา  ยางพารากอนเปดกรีดแบงการใหปุยออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ปุยรองกนหลุม ใช
ปุยหินฟอสเฟต(0-3-0) อัตรา 170 กรัม/หลุม รวมกับการใชปุยอินทรียในอัตรา 5 กก./ตน/ป ในชวงปแรก 
และในชวงปที่ 2 ถึง 6 ใหใชปุยอินทรียในอัตรา 2 กก./ตน/ป 2) ปุยบํารุง แนะนําใหใชปุยสูตร 20-8-20 ใน
อัตราแตกตางกันตามอายุ คือ ใชในอัตรา 410 กรัม/ตน/ป ในปที่ 1 และใชในอัตรา 620, 640, 660, 720 
และ 740 กรัม/ตน/ป ในปที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 

10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 50 มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว ชั้นดินลึกปานกลาง พบชั้นกรวด ลูกรัง 

กอนกรวดหรือเศษหิน ในระดับความลึกระหวาง 50-100 ซม. เกิดจากการสลายตัวของหินทราย และควอรต
ไซต สภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า มี
ความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วๆ ไป เชน ยางพารา ไมผลชนิดตางๆ และพืชไร อยางไรก็ตาม
เนื่องจากกลุมชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง บางแหงมีความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณตํ่า และมีโอกาส
ขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก จึงควรจัดการดินดังนี้ คือ 1) มีการอนุรักษดินและน้ํา 2) ปรับปรุงดินดวยปุย
คอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสดผสมผสานกับการใชปุยเคมี 3) ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วในระบบ และ 
4) ปลูกพืชที่มีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ เชน ในที่มีความลาดเทนอยควรปลูกไมผลทุกชนิด พืชไร 
ทุงหญาเลี้ยงสัตว สวนพื้นที่มีความลาดเทสูง ควรปลูกยางพารา ไมใชสอยหรือไมโตเร็ว การใชประโยชน
กลุมชุดดินนี้จะมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด เมื่อใชระบบเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชไร ไมผล ไมยืน
ตน ยางพารา ปลูกพืชอาหารสัตวระหวางแถวไมยืนตนบางชนิดและเลี้ยงสัตว  
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การจัดการกลุมชุดดินที ่51 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 51 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 51 แสดงไวในตารางที่ 51.1     
ตารางที่ 51.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 51 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
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ตารางที่ 51.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 51 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ของหินดินดาน ฟลไลต หินควอรตไซต 
หินทราย หรือหินกรวดเหลี่ยม 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : พื้นที่ที่เหลือคางจากการกรอน ที่ลาดเชิงเขาถึงภูเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดเทอยูระหวาง 5-35 
เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีถึงดีเกินไป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปาดงดิบ บางสวนใชปลูกยางพารา กลวย และเปนทุงหญา 
หรือปาละเมาะตามธรรมชาติ สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 51 
แสดงไวในตารางที่ 51.2 
ตารางที่ 51.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 51 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
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ตารางที่ 51.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 51 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  นครศรีธรรมราช 651,744 1,166.2  43 5 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  ระนอง 0 0  0 0 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 3,878,311 3,789.0  204 45 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ระดับปานกลางถึงสูง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : มีนอยถึงปานกลาง 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคตะวันออกและภาคใต ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 51.3  
ตารางที่ 51.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 51 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 4517,502.78  

  ฉะเชิงเทรา 37.89  

  ระยอง 37,797.09  

  ชลบุรี 4,164.61  

  ตราด 107,434.52  

  สระแกว 144,927.34  
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ตารางที่ 51.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 51 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กาฬสินธุ 204.24  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 100,105.90  

ใต 11 สุราษฎรธานี 162,507.97  

  กระบี่ 92,720.00  

  ชุมพร 380,480.03  

  นครศรีธรรมราช 59,940.28  

  พังงา 6,004.20  

  ระนอง 492.09  

 12 ตรัง 17,985.66  

  นราธิวาส 15,460.20  

  ปตตานี 34,754.70  

  พัทลุง 38,867.70  

  ยะลา 54,512.38  

  สงขลา 212,723.87  

  สตูล 16,886.89  

รวมทั้งส้ิน 1,905,510.35  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 51 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 51.4  
ตารางที่ 51.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 

หวยยอด 
(Huai Yot series: Ho)   

loamy skeletal, mixed,acid  
Typic Troporthents  

loamy skeletal, mixed, semiactive, 
acid, isohyperthermic shallow  
Typic Udorthents  
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ตารางที่ 51.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ระนอง 
(Ranong series: Ry)    

loamy skeletal, mixed,acid  
Lithic Troporthents. 

loamy skeletal, mixed, 
semiactive,acid, 
isohyperthermic 
Lithic Udorthents   

ยี่งอ 
(Yi-ngo series: Yg)      

loamy skeletal, mixed,acid  
Typic Tropudults  

loamy skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic Paleudults  

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 51 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 51 เปนดินตื้นถึงตื้นมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย ดินรวนและ
อาจพบเศษหินปะปนได สีดินเปนสีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง สีเขมของน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินรวน
ปนเศษหินถึงดินรวนเหนียว ปนทรายปนเศษหิน สีน้ําตาลแก ถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึกไมเกิน 
50 ซม. มักพบชั้นของหินซึ่งเปนพวกหินทราย ควอรตไซตหรือหินดินดาน ปฏิกิริยาดินตลอดหนาตัดดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินมีการระบายน้ําดีถึงดีเกินไป ความอุดมสมบูรณ
ตํ่า ใชประโยชนในการปลูกยางพารา กลวย และยังสภาพเปนปาดงดิบตามธรรมชาติ ซึ่งบางสวนที่ถูกบุกรุก
ทําลายและถูกปลอยทิ้งไวไดกลายสภาพเปนปาละเมาะหรือทุงหญา 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 51 

 3.2.1 ชุดดินหวยยอด (Huai Yot series: Ho) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic shallow Typic Udorthents เกิด
จากการผุพังสลายตัวของวัตถุตกคางของพวกหินดินดาน หินฟลไลต หรือหินตระกูลเดียวกัน บนเนินเขาที่
ถูกกัดกรอน หรือบริเวณเขาเตี้ยๆ สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนชัน ถึงสภาพพื้นที่เนินเขา มี
ความลาดชัน 8-30 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้นมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้าํซมึ
ผานไดดีปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร ตลอดป  
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินรวน หรือดินรวนเหนียวปนกรวดมาก 
สีพื้นเปนสีน้ําตาล ถึงสีเขมของน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-
5.0) สวนดินลางลึกประมาณ 20 ซม.ลงไป ถึงประมาณ 25-30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวด
มาก สีพื้นเปนพวกสีเหลือง หรือพวกสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
จากประมาณ 25-30 ซม.ลงไป จะเปนชั้นของพวกหินตนกําเนิดดินพวกหินฟลไลต หินดินดาน หรือหิน
ตระกูลเดียวกัน 
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 3.2.2 ชุดดินระนอง (Ranong series: Rg) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Lithic Udorthents เกิด
จากการผุพังสลายตัวของวัตถุตกคางและหินดินดาดเชิงเขาของพวกหินทราย และหินควอรตไซต บนที่ลาด
เชิงเขา หรือบนพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนชัน จนถึง
สภาพพื้นที่เนินเขา มีความลาดชัน 6-20 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินตื้นมาก การระบายน้ํามากเกินไป มีการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม สีน้ําตาล 
หรือสีเขมของสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินลางภายใน
ความลึก 50 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนปนกรวดมาก หรือดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก ซึ่งในชั้น
นี้จะมีเศษหินในขนาดตางๆ กัน หินและกอนกรวดที่พบ เปนพวกหินทรายและหินควอรตไซต สีพื้นเปนสี
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.1) และจะพบหินตนกําเนิดภายใน
ความลึก 100 ซม. 
 3.2.3 ชุดดินยี่งอ (Yi-ngo series: Yg) 
 จัดอยูใน loamy skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleudults เกิดจากการ
สลายตัวของหินหลายชนิดที่อยูปะปนกัน อาทิ หินควอรตไซต หินทราย หินไมกาชีสต หินดินดาน และหิน
กรวดเหลี่ยม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนชัน ถึงสภาพพื้นที่เปนเนินเขา มีความลาดชัน 8-20 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้จัดเปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี มีระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2เมตร ตลอดป ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว มักเกิดการสูญเสียหนาดินเสมอ
ในขณะฝนตก 
  ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน สีพื้นเปนเขมของสีน้ําตาลปน
เทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ดินชั้นลางเนื้อดินเปนดินรวน
ปนเศษหิน ถึงดินรวนเหนียวปนเศษหิน เปนพวกหินทราย หินควอรตไซต หินไมกาชีสต และหินกรวดเหลี่ยม 
มีสีน้ําตาลเขม ถึงสีน้ําตาลปนแดง ซึ่งโดยทั่วๆ ไปสีจะแดงขึ้นตามความลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
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(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 51.5  
ตารางที่ 51.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg   
BS 
(%) 

O.M 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

ยี่งอ 
ระนอง 
หวยยอด 

- 
4.78 

- 

5.30 
12.40 
7.30 

8.00 
28.87 
8.13 

1.72 
30.15 
2.97 

4.70 
4.10 
2.85 

64.20 
52.00 
73.40 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 4.78 7.30 8.13 1.72 4.10 64.20 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 51 พบเปนดินที่มีความ
อุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ  

กลุมชุดดินที่ 51 ไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจทุกชนิด เนื่องจากเปนดินตื้น พบชั้น
กรวดและเศษหินปะปนในดิน สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูง แตถามีการพัฒนาหรือการจัดการที่
เหมาะสม ก็ใชปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ เชน ยางพารา ไมผลบางชนิดและพืชไรบางชนิดได สําหรับชั้นความ
เหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 51 แสดงไวในตารางที่ 51.6 
ตารางที่ 51.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 51 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช     ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3owe S3owe S3owe   
  ขาวไร S3ze S3ze S3ze   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ze S3ze S2e   
  ขาวโพด S3ze S3ze S3ze   
  งา S3ze S3ze S3ze   
  ถั่วเขียว S3ze S3me S3ze   
  ถั่วเหลือง S3ze S2e S3ze   
  ถั่วลิสง S3rze S3rz S3rze   
  ปอแกว S3ze S3ze S3ze   
พืชไร     
  ฝาย S2e S3mze S3ze   



 530

ตารางที่ 51.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 51 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช     ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  มันฝรั่ง S3trze S3trz S3trz   
  มันสําปะหลัง S3rze S3rz S3rze   
  ยาสูบ S3ze S3me S3ze   
  ออย S3ze S3ze S3ze   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrze S3mrze S3rze   
  กระเทียม S3trze   S3trze   
  ขิง S3rze S3mrze S3rze   
  พริก S2e S2e S2e   
  พริกไทย S3tze S3tze S3tze   
  มะเขือเทศ S3z S3ze S3ze   
  หอมแดง S3trz S3trze S3trze   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3tz S3tz S3tz   
  กาแฟ (robusta) S3z S2z S3z   
  ชา S3t S3t S3t   
  ทุเรียน S2z S2z S2z   
  ปาลมน้ํามัน S2oz S2oz S2oz   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S2ze S3ze S3ze   
  มะมวง S2z S2z S2z   
  ยาง S2z S2z S2z   
  ลําไย S3z S3z S3z   
  ล้ินจี่ S3tz S3tz S3tz   
  สม S2z S2z S2z   
  สับปะรด S2e S2e S2e   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2z S2z S2z   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 
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S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดนิไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 เปนดินต้ืน  กลุมชุดดินนี้เปนดนิตื้นถึงตื้นมาก พบชั้นหินพื้นแข็งภายในความลึก 50 ซม.จากผิว
ดิน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของรากจึงทําใหพืชลมงาย 

        5.2 การชะลางพังทลายของดินเกิดขึ้นมาก  กลุมชุดดินนี้มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึง
เนินเขา ความลาดเทคอนขางสูง หากไมมีการปองกันที่ดีจะเกิดการชะลางพังทลายของดินไดงาย  

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  ผลการวิเคราะหทางเคมีแสดงวาดินมีความอุดมสมบูรณอยูใน
เกณฑตํ่า 

        5.4 ขาดแคลนน้ํา  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้อยูในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทสูง ระดับน้ําใตดินลึก จึงมี
โอกาสที่จะขาดแคลนน้ําในชวงการเพาะปลูก 

        5.5 ปลูกพืชไดไมกี่ชนิด  พืชที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตไดดีในกลุมชุดดินนี้มีไมมาก เกษตรกร
จึงมีทางเลือกคอนขางนอย 
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6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีชั้นเศษหินหรือชั้นหินพื้นในความลึก 50 ซม. และสภาพพื้นที่มคีวามลาดชนั

สูง จึงไมเหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรสงวนไวเปนปาธรรมชาติหรือปลูกสรางสวนปาเพื่อทดแทนปา
เดิมที่เสื่อมโทรม อยางไรก็ตามในบางพื้นที่อาจใชปลูกพืชชนิดตางๆ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามันหรือไมโต
เร็ว แตตองมีการจัดการที่ดีจึงจะไดผลผลิตในระดับที่นาพอใจ ดังนี้  

        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  เปนสิ่งจําเปนมากเนื่องจากสภาพพื้นที่เอื้อตอการชะลางพังทลายของ
ดินสูง ควรมีการอนุรักษดินและน้ําดังนี้ คือ ในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันนอยกวา 12 เปอรเซ็นต ควรใช
มาตรการดานพืช เชน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชขวางความลาดเท ปลูกหญาแฝก หรือพืชตระกูลถั่วสลับกับ
พืชหลัก เพื่อชะลอการไหลบาของน้ํา สวนในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันมากกวา 12 เปอรเซ็นต ควรใชวิธีกลเขา
มาเสริม เชน ทําคันดิน ทําขั้นบันไดดิน ขุดรองระบายน้ําและบอดักตะกอนเปนตน  

        6.2 เลือกชนิดพืชและเตรียมหลุมปลูก  ควรเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมมาปลูก ขุดหลุมใหโตกวา
ปกติ เอาเศษหินออกและใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก  

        6.3 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  โดยการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ปุยอินทรียที่ใช 
ไดแก ปุยคอก ปุยหมักหรือปุยพืชสด สําหรับการทําปุยพืชสดนั้นเริ่มจากการปลูกพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ กอน
ปลูกพืชหลักประมาณ 2 เดือน เมื่อพืชตระกูลถั่วออกดอกก็พรวนกลบเพื่อบํารุงดิน ตอจากนั้นหากดินยัง
ขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็เสริมดวยปุยเคมีที่ใหธาตุดังกลาว 

        6.4 จัดระบบการปลูกพืช  ควรเลือกระบบที่เหมาะสมกับสภาพดิน เชน 1) ปลูกแตงโม กลวย แซม
ในแถวไมยืนตนที่เปนพืชหลัก ในชวงที่พืชหลักยังไมใหผลผลิต 2) ปลูกพืชยืนตนรวมกับพืชตระกูลถั่วตาม
แนวระดับ หรือ 3) ปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งมีพืชตระกูลถั่วแทรกอยูในระบบ ในบางปก็ปลูกพืชปุยสดแลวไถ
กลบกอนปลูกพืชหลักดวย  

        6.5 การเลือกชนิดของพืชใหเหมาะสม  เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดเทสูง ดินมีการระบาย
น้ําดี สภาพภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น ดินมีศักยภาพในการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน กาแฟ และผลไมได
ดีกวาพืชอ่ืนๆ  

        6.6 พัฒนาแหลงน้ําและอนุรักษน้ําในดิน  โดย 1) พัฒนาอางเก็บน้ําขนาดเล็ก 2) คลุมดินดวย
วัตถุทางการเกษตร เชน ฟางขาวหรือเศษซากพืช และ 3) ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อปองกันการระเหยน้ําจากดิน  
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมดินชุดนี้จัดวาไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วๆ ไป เนื่องจากเปนดินตื้น มีความ
ลาดเทสูง หากตองการใชปลูกพืช ควรเลือกเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทไมสูงมากนัก สวนชนิดพืชที่ควร
ปลูก คือ ยางพารา ไมผล พืชไร และพืชสวนตางๆ ดวยระบบการเกษตรแบบผสมผสาน สวนบริเวณพื้นที่ซึ่ง
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มีความลาดเทสูง หรือเปนปาตามธรรมชาติอยูแลว ไมควรบุกรุกเขาไปทําการเกษตร แตควรปลูกสรางปา
ทดแทนในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม หากมีการใชพื้นที่สวนนี้เพื่อการเกษตรอยูแลว ตองกําหนดชนิดพืชที่
เหมาะสมเทานั้น และมีการอนุรักษดินและน้ําอยางถูกวิธี 
8. การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 
        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร 
 เนื่องจากชุดดินในกลุมที่ 51 สวนใหญเปนพื้นที่ลาดเชิงเขา ดินตื้น มีความรุนแรงของการกัดกรอน
ผิวหนาดิน ดังนั้นจะตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําทั้งวิธีกล และวิธีจัดการพืชที่ปลูก ซึ่งไดกลาวไวแลวใน
หัวขอที่ 6 สําหรับในประเด็นของดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า การจัดการเฉพาะหนาเพื่อใหพืชไรที่ปลูก
สามารถเจริญเติบโตไดตามสมควร คือ การใชปุยเคมี ชนิด อัตรา และวิธีการใสปุย จะพิจารณาจากชนิดพืช
ที่ปลูกรวมกับคาวิเคราะหดินตามที่แสดงไวในตารางที่ 51.5 เปนสําคัญดังนี้ 
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 ถั่วฝกยาว ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน  

 กลุมชุดดินที่ 49 มีลักษณะเปนดินตื้น พบชั้นกรวดและเศษหินปะปนในดินจึงไมเหมาะสมในการ
ปลูกไมผล หากตองการปลูกจะตองลงทุนสูงในการปรับสภาพดิน 

9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 51.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ขาวไร  การใสปุยเคมีจะแบงเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสหลังขาวงอกแลวประมาณ 20-30 วัน 
สวนครั้งที่สองใสในระยะขาวตั้งทอง (กอนการออกดอกประมาณ 30 วัน) 
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 พันธุที่ไมไวตอชวงแสง  ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 50 กก./ไร ในครั้งแรก สวนครั้งที่สองจะใชปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 19-33 กก./ไร 

 พันธุที่ไวตอชวงแสง  คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 25-38 กก./ไร 

 9.1.2 ขาวโพด  ใสปุยที่ผสมกันระหวางปุยสูตร 20-20-0 และปุยสูตร 0-0-20 ในอัตรา 50 และ 20 
กก./ไร ตามลําดับ หลังคลุกเคลากันเปนอยางดีแลวแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุม
พรอมปลูก คร้ังที่สองใสสวนของปุยที่เหลือทั้งหมด(2/3) ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อขาวโพดมีอายุ
ระหวาง 3-4 สัปดาห 

 9.1.3 ถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง)  ควรคลุกเมล็ดถั่วดังกลาวกับเชื้อไรโซเบียมที่
เหมาะสมกับแตละชนิดถั่วพรอมปลูก หากเปนพื้นที่ที่ไมเคยปลูกหรือเคยปลูกแตเวนวางมานานแลว 
สําหรับปุยเคมีจะใชปุยสูตร 12-24-12 ในอัตรา 25 กก./ไร ใสแถวปลูกครั้งเดียวเมื่ออายุระหวาง 1-3 
สัปดาห แลวแตความเหมาะสมแลวพรวนกลบ 

 9.1.4 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  การใชปุยอินทรีย(ปุยหมักหรือปุยคอก) ในอัตรา 2-4 ตัน/ไร รวมกับปุย
หินฟอสเฟตอัตราประมาณ 50-100 กก./ไร พรวนคลุกเคลากับดินในขณะเตรียมพื้นที่เปนสิ่งที่ควรกระทํา
เปนเบื้องตน สวนปุยเคมีควรใชปุยสูตร 16-14-11 รวมกับปุยสูตร 21-0-0 ในอัตรา 40 และ 30 กก./ไร 
ตามลําดับ หวานใสเพียงครั้งเดียวหลังการหวานเมล็ดถั่วผสมหญาในแปลงแลวนาน 1-3 เดือน ตามความ
เหมาะสมของการกระจายของฝนในพื้นที่ ในแตละชวงปจากนั้นการหวานปุยคอกเปนครั้งคราวในอัตรารวม
แลว 1-3 ตัน/ไร/ปเปนสิ่งที่ควรกระทําเชนกัน 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 8-24-24 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยปุยอินทรียที่ยอย
สลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 30 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่มออก
ดอกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใส 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20  
กก./ไร โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
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10. สรุป 

 กลุมชุดดินที่ 51 มีเนื้อดินเปนดินรวน มีเศษหินมาก พบชั้นหินภายในความลึก 50 ซม. เกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยูกับที่ของหินดินดาน หินฟลไลต หินทราย หรือหินควอรต บนสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอน
ลาดถึงเปนเนินเขา ดินมีการระบายน้ําดีถึงดีเกินไป ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ไมคอยเหมาะสม
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วไป เนื่องจากดินตื้นและพื้นที่มีความลาดเทคอนขางมาก จึงเกิดการชะลาง
พังทลายสูง การใชประโยชนที่ดินในกลุมชุดดินนี้ ควรจํากัดเฉพาะพื้นที่ซึ่ง 1) มีความลาดเทไมมากนัก 2) มี
มาตรการการอนุรักษดินและน้ําอยางถูกวิธี 3) มีการเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมมาปลูก และ 4) ใชระบบ
การเกษตรแบบผสมผสาน เชน ปลูกยางพารา ไมผล พืชไร หญาเลี้ยงสัตวรวมกับการเลี้ยงสัตว ในการปลูก
พืชไรควรจัดระบบ 1) การปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งมีพืชตระกูลถั่วในระบบ และ 2) การปลูกพืชตระกูลถั่วแซม
ระหวางแถวพืชอ่ืน 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่52 
 การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 52 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 52 แสดงไวในตารางที่ 52.1 

ตารางที่ 52.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 52 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
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ตารางที่ 52.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 52 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
ใต ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการสลายตัวของหินปูนและหินอัคนีเนื้อละเอียดที่เคลื่อนยายลงมา
ทับถมตามที่ลาดเชิงเขา(colluvial material) และเกิดจากมารล(marl)  

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่เหลือคางจากการกรอนของหินปูนและที่ลาดเชิงเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : คอนขางเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดเทอยูระหวาง 1-5 
เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร และไมผล เปนสวนใหญ สําหรับพื้นที่โครงการ
ชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 52 แสดงไวในตารางที่ 52.2 
ตารางที่ 52.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 52 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
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ตารางที่ 52.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 52 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
 9 ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 ชุมพร 30,700 0  1 2 
  สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 

รวมทั้งส้ิน 9,689,881 17,917.5  351 105 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมีถึงเล็กนอย 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : บางพื้นที่พบกอนปูนกระจัดกระจายที่ผิวดินแตไมเกิน 5 
เปอรเซ็นต 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต ตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่
พบแสดงไวในตารางที่ 52.3  
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ตารางที่ 52.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 52 ในจังหวัดตางๆ  

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ลพบุรี 534,732.20  

  สระบุรี 192,783.94  

  ชัยนาท 7,394.41  

  สุพรรณบุรี 42,639.28  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 26,293.07  

  สระแกว 387,705.04  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 11,968.05  

  นครราชสีมา 91,544.56  

 5 ขอนแกน 15,369.59  

เหนือ 6 เชียงใหม 15,061.62  

  ลําปาง 77,466.57  

  ลําพูน 15,501.05  

 7 พะเยา 1,908.17  

  แพร 90.17  

 8 เลย 5,885.35  

  เพชรบูรณ 40,451.91  

 9 อุทัยธานี 16,556.05  

  สุโขทัย 10,607.86  

  ตาก 22,722.72  

  นครสวรรค 449,192.54  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 1,519.01  

  เพชรบุรี 5,860.91  

  ราชบุรี 105,183.74  

  กาญจนบุรี 255,741.53  

ใต 11 ชุมพร 4,220.55  
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ตารางที่ 52.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 52 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 11 สุราษฎรธานี 1,432.03  

รวมทั้งส้ิน 2,339,831.90  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 52 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 52.4  
ตารางที่ 52.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
บึงชะนัง 
 (Bung Chanang series: Bng)  

fine, mixed  
Fluventic Eutropepts  

fine, mixed, superactive, 
isohyperthermic  
Fluventic Eutrudepts  

ตาคลี 
(Takhli series: Tk)  

loamy skeletal, carbonic  
Udorthenic Haplustolls  

loamy skeletal,carbonatic, 
isohyperthermic 
Entic Haplustolls  

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 52 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 52 เปนดินตื้นถึงตื้นมาก พบกอนปูนหรือปูนมารลปะปนอยูในเนื้อ
ดินมาก พบภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดินบน เนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาล
เขมหรือสีดํา สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียวปนกอนปูนหรือปูนมารล สีเทาเขม สีน้ําตามเขมมากปนเทา สี
น้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาเปนกลางถึงดางจัด(pH 7.0-8.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
อยูในระดับปานกลางถึงสูง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 52 

 3.2.1 ชุดดินบึงชะนัง (Bung Channung series: Brg) 
 จัดอยู fine, mixed, superactive, isohyperthermic Fluventic Eutrudepts เกิดจากการสลายตัว
ของหินปูน หินกรวดเหลี่ยมและหินกรวดมน บนบริเวณที่ลาดเชิงเขา และพื้นผิวที่เหลือคางจากการกดักรอน 
สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเกือบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดิน
ต้ืน ถึงลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี มีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็วปานกลาง มีการไหลบาของน้าํบน
ผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูตํ่ากวา 2 เมตร ตลอดป 
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 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว หรือดินเหนียว อาจมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง ถึงดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมปนเทา ถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปน
กลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว อาจมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปน
ทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมมากปนแดง สีน้ําตาลปนแดง หรือสีแดงปนเหลือง ในตอนลางของชั้นนี้จะ
พบกอนหินปูนทุติยภูมิสะสมประมาณ 40-80 เปอรเซ็นต ปะปนอยูกับเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเปนดางปาน
กลางถึงดางจัด(pH 8.0-8.5) 

3.2.2 ชุดดินตาคลี (Takhli series: Tk) 
 จัดอยูใน loamy skeletal,carbonatic, isohyperthermic Entic Haplustolls เกิดจากผุพังของ
หินปูนที่เคลื่อนที่มาทับถมโดยแรงดึงดูดของโลกและหินปูนที่ผุพังอยูกับที่บนพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัด
กรอนและที่ลาดเชิงเขาหินปูน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี มีความสามารถใหน้ําซึมผาน
เร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  

ดินบนลึกประมาณ 10-30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินเหนียว อาจจะมีกอนหินปูนอยู
บางเล็กนอย สีพื้นเปนสีดําถึงสีเขมของน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) สวนดินลาง
ลึกไมเกิน 50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินเหนียวสีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ในดินลางนี้จะพบกอน
ของหินปูนเปนจํานวนมาก ชั้นของหินปูนจะพบในระดับความลึกไมเกิน 50 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนดางปาน
กลาง(pH 8.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 52.5  
ตารางที่ 52.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg    
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ตาคลี 
บึงชนัง 

7.80 
- 

3.20 
3.75 

13.00 
18.27 

3.48 
6.84 

13.60 
9.10 

214.50 
340.00 

ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 7.80 3.48 15.64 5.16 11.35 277.25 ต่ํา 
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สรุป จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินกลุมที่ 52 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า 
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

กลุมชุดดินที่ 52 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพืชผักหลายชนิด ถึงแมจะเปนดินตื้นแต
มีหนาดินหนากวา 15 ซม. ความอุดมสมบูรณสูงและสมบัติทางกายภาพสวนใหญดี ไมคอยเหมาะสมใน
การปลูกไมผลหรือไมยืนตน และไมเหมาะสมในการทํานา เพราะเปนที่ดอนและสภาพพื้นที่คอนขางสูง จึง
เก็บกักน้ําไมคอยอยู มีความเหมาะสมอยางมากในการปลูกหญาเลี้ยงสัตว เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกใน
การใชกลุมชุดดินนี้ จึงจัดชั้นความเหมาะสมของดินดังตารางที่ 52.6 
ตารางที่ 52.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 52 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S3 mo S2o   
  ขาวไร S2r S2mr S2r   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S2r S2mr S2r   
  ถั่วเขียว S2r S3mr S2r   
  ถั่วเหลือง S2r S1 S2r   
  ถั่วลิสง S3r S3r S3r   
  ปอแกว S2r S2r S2r   
  ฝาย S2r S3mr S2r   
  มันฝรั่ง S3tr S3tmr S3tr   
  มันสําปะหลัง S3r S3r S3r   
  ยาสูบ S2r S3mr S2r   
  ออย S2r S2r S2r   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrz S3mrz S3rz   
  กระเทียม S3tr   S3tr   
  ขิง S3mr S3mr S3r   
  พริก S2r S2mr S2r   
  พริกไทย S2tr S2tr S2tr   
  มะเขือเทศ S2r S3mr S2r   
  หอมแดง S3tr S3tr S3tr   
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ตารางที่ 52.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 52 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2r S2r S2r   
  กาแฟ (robusta) S2r S2r S2r   
  ชา S2trz S2trz S2trz   
  ทุเรียน S2r S2r S2r   
  ปาลมน้ํามัน S2r S2r S2r   
  มะขาม S2r S2r S2r   
  มะพราว S2mr S2mr S2r   
  มะมวง S2r S2r S2r   
  ยาง S2r S2r S2r   
  ลําไย S2r S2r S2r   
  ล้ินจี่ S2r S2r S2r   
  สม S2r S2r S2r   
  สับปะรด S2rz S2rz S2rz   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2r S2r S2r   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 
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  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ดินต้ืนถึงต้ืนมาก  มีเศษหินปูนและ/หรือกอนปูนปะปนอยูกับดิน และเปนชั้นหนา ทําใหเตรียม
ดินยาก และรากพืชไมคอยเจริญเติบโต 

        5.2 ดินเปนดางจัด  ทําใหธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี และโบรอน อยูในรูปที่
ไมละลาย จึงเปนประโยชนตอพืชนอย เปนเหตุใหพืชขาดแคลนธาตุเหลานั้น 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

        6.1 การจัดการปญหาดินต้ืน  ในกรณีที่ใชในการปลูกพืชไร ควรเลือกดินที่มีดินบนหนากวา 15 ซม. 
สําหรับปลูกพืชรากตื้น เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และอื่นๆ หากใชปลูกไมผลหรือไมยืนตน ควร
ขุดหลุมใหกวางกวาปรกติ แลวนําดินมาผสมกับปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 20-30 กก./หลุม  

        6.2 การจัดการปญหาดินเปนดาง  ควรดําเนินการดังนี้ 1) ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก 
เพื่อปรับสมบัติทางเคมีของดินอันมีผลใหลดการตรึงฟอสฟอรัส และพืชไดรับจุลธาตุเพิ่มเติมจากปุยอินทรีย 
2) เลือกพืชที่ทนดินดางไดดี เชน ขาวโพด ขาวฟาง ฝาย มะละกอ หรือนอยหนา (ขอคําปรึกษาจากหนวย
งานวิจัยดานพืชในทองถิ่น) และ 3) หากพืชเร่ิมแสดงอาการขาดจุลธาตุ ใหแกปญหาโดยการฉีดพนปุยจุล
ธาตุทางใบ 

        6.3 การรักษาความชื้นในดิน  กลุมชุดดินนี้มักขาดแคลนน้ําในการปลูกพืชชวงฤดูแลง จึงควร
รักษาความชื้นในดิน โดย 1) ใชวัสดุ เชน ฟางขาว เศษหญา หรือตอซังขาวโพด – ขาวฟาง คลุมผิวดิน
ระหวางแถวพืช และ 2) ปลูกพืชคลุมดินในสวนไมผลหรือไมยืนตน  นอกจากนี้ยังตองพัฒนาแหลงน้ําให
เพียงพอสําหรับการปลูกพืชในชวงฤดูแลงดวย 

        6.4 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ถึงแมวากลุมชุดดินนี้จะมีความอุดมสมบูรณสูง แต
เมื่อปลูกพืชไปนานๆ โดยขาดการบํารุงดิน ความอุดมสมบูรณยอมลดลง จึงควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

6.4.1 ปลูกพืชบํารุงดิน ไดแก 1) ปลูกพืชหมุนเวียนโดยปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับการปลูกพืชหลัก 
2) ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบเมื่อออกดอก 3) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลัก และ 4) ปลูกพืช
ตระกูลถั่วคลุมดินในสวนผลไมและไมยืนตน  
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6.4.2 ใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี การบํารุงดินตามปกติ คือ ใสปุยคอก หรือปุยหมักอัตรา  
0.5-1.0 ตัน/ไร เพื่อใหธาตุอาหาร ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน แตถายังมีปญหา
ขาดบางธาตุอยูอีก ก็ควรเสริมโดยการใชปุยเคมี สําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชปุยเคมี ข้ึนอยูกับชนิดของ
พืช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 52 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไรรากตื้น พืชผัก และไมผลหลายชนิด ถึงแม
จะเปนดินตื้น แตเนื่องจากสมบัติทางกายภาพเหมาะสม และความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับปาน
กลางถึงสูง ประกอบกับเปนที่ดอนและมีความลาดเทไมเกิน 5 เปอรเซ็นต และบางพื้นที่มีฝนตกคอนขางชุก 
เชน ในภาคตะวันออก หากชั้นดินบนไมมีหินปูนปะปนอยูมาก และมีความหนากวา 15 ซม.ก็ใชปลูกพืชไร
และพืชผักไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังเหมาะสมในการพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวดวย อยางไรก็ตามการ
ใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 52 ควรเนนการเกษตรแบบผสมผสาน เชน ปลูกพืชไร-หญาเลี้ยงสัตว-ไมโตเร็ว
รวมกับการเลี้ยงสัตว หรือปลูกพืชไร-พืชผัก-ปลูกหญาและเลี้ยงสัตว การใชกลุมชุดดินนี้จะมีประสิทธิภาพ
สูงหากไดพัฒนาแหลงน้ําอยางเพียงพอสําหรับการปลูกพืชตลอดป 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาดินต้ืนและดินมีความชื้นในดินตํ่าในบางชวง  แกไขโดย 
 1) เลือกดินที่มีหนาดินหนากวา 15 ซม. ไมมีกอนปูนหรือเศษหินปะปนอยูมาก 
 2) ไถเตรียมดินใหลึกกวา 15 ซม. พรอมกับใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-1.5  
ตัน/ไร เพื่อชวยทําใหดินรวนซุยยิ่งขึ้น หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน เมื่อปุยพืชสดอายุ 60 วัน หรือ
ออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต พันธุพืชปุยพืชสดที่แนะนําไดแก ปอเทือง หวานเมล็ดพืชปุยสดใน
กลางเดือนเมษายนหรือตนเดือนพฤษภาคม 
 3) เลือกพันธุพืชรากตื้นมาปลูก 
 4) ใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาว เศษหญา ตอซัง ขาวโพด ขาวฟางเปนตน โดยเฉพาะการปลูกพืช
ในชวงฤดูแลง เมื่อวัสดุอินทรียดังกลาวสลายตัวจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินอีกทางหนึ่ง 
 5) เลือกพันธุพืชที่สามารถขึ้นไดดีในดินที่เปนดาง 
 6) พัฒนาแหลงน้ําเสริมในการเพาะปลูก ไดแก แหลงน้ําในไรนา หรือปรับปรุงแหลงน้ําที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ 
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 8.1.2 ปญหาดินเปนดางจดั ทําใหธาตุอาหารพชืบางอยางถูกตรงึ ไมละลายมาเปน
ประโยชนตอพืช   

1) การเลือกพันธุพืชที่สามารถขึ้นไดดีในดินที่เปนดาง เชน ขาวโพด ขาวฟาง มะละกอ นอยหนา 
มะพราว ฯลฯ 

2) การไถเตรียมดินปลูกใหลึกและทําใหดินรวนซุยเมื่อเวลาฝนตกจะไดชะเอาปูนบางสวนลงไปใน
สวนลึกของหนาตัดดิน พรอมกับใสปุยอินทรียจะชวยลดความเปนดางของดินลง 

3) ใสสารเคมีแกความเปนดางของดิน เชน ผงกํามะถัน กรดกํามะถัน จะชวยลดความเปนดางของ
ดินและเพิ่มธาตุรอง ไดแก ซัลเฟอรใหแกดิน เมื่อมีการปลูกพืชตระกูลถั่ว 
8.1.3 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและความอุดมสมบูรณเสื่อมลง   

1) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไร หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลัก หรือปลูกพืชปุย
สดแลวไถกลบเมื่อพืชปุยสดอายุประมาณ 60 วัน หรือออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต 

2) ใสปุยเคมี สูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืชดังนี้ รวมกับขอมูลการวิเคราะหดินใน
ตารางที่ 52.5 

        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กะหล่ําดอก  แปลงเพาะกลา และแปลงปลูกขุดดินลึก 15 และ 20 ซม.ตามลําดับ ตากดิน 
7-10 วัน เก็บวัชพืชใหหมดพรวนดินเปนกอนเล็กๆ ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวคลุกเคลาใหทั่ว
แปลง และมีระยะปลูกระหวางตน และแถวหาง 50 และ 60 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลาํดับ 

8.2.3 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ 15 ซม.ตามลําดับ แลวตาก
ดินไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 ขนุน  พื้นที่เคยปลูกพืชอ่ืนมาแลว ใหปรับปรุงดินดวยการไถพรวนและใสปุยคอก สําหรับที่
เปดใหมควรปรับระดับดินใหมีความลาดเทเล็กนอย กําหนดระยะระหวางตน 8x10 หรือ 10x12 เมตร ขนาด
หลุมปลูก 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละกอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน 
ผสมดินทั้ง 2 กองกับปุยหมัก หรือปุยคอก จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุมแลวตามดวยดนิชัน้ลาง ควรกลบ
ดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ําหรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 
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8.3.2 สมเขียวหวาน  พื้นที่ใหมใหขุดตอไมออก ถามีดินดานใหทําลายชั้นดินดาน ไถพรวนลึก 30-
40 ซม. ปรับพื้นที่ใหเรียบ ข้ึนแปลงเปนรูปลอนลูกฟูกขวางทางแสงอาทิตยกวาง 3 เมตร สูง 40 ซม. ความ
ยาวไมจํากัด และมีพื้นที่วางระหวางแปลง 3 เมตร ไวเปนทางเขาทํางานของเครื่องจักร ใชระยะปลูกระหวาง
ตนและแถวประมาณ 4 และ 3 เมตร ตามลําดับ หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 ซม. ผสมปุยคอกหรือปุย
หมักกับดินที่ขุดขึ้นมาอัตรา 10 กก./ตน พรอมปุยหินฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 
กรัม และกลบกลับลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุแลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตน
เปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 10 ซม. 

8.3.3 สมโอ  พื้นที่ดอนไมมีน้ําขัง ไมตองยกรอง แตทําเปนรองเล็กๆ เพื่อการระบายน้ํา  
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 52.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง  สําหรับพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวนี้มากอนหรือเคยปลูกแต
นานมาแลว แนะนําใหคลุกเมล็ดถั่วแตละชนิดดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมพรอมปลูก สวนปุยเคมีจะใส
เพียงครั้งเดียวขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุระหวาง 1-3 สัปดาห ข้ึนอยูกับการกระจายของฝนในแตละ
พื้นที่ หากพบอาการขาดเหล็กใหพนสารละลายเหล็ก 0.5 เปอรเซ็นต ทางใบเปนครั้งคราว 
 (ก) ชุดดินบึงชะนัง ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 
 (ข) ชุดดินตาคลี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร 

 9.1.2 ขาวโพด ขาวฟาง  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สอง
ใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห 
 (ก) ชุดดินบึงชะนัง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 
 (ข) ชุดดินตาคลี ใชปุยผสมกันระหวางปุยสูตร 16-20-0 และปุยสูตร 21-0-0 ในอัตรา 35 กก./ไร 
และ 25 กก./ไร ตามลําดับ 

 9.1.3 ออย  สําหรับออยปลูกใสปุยตามนี้คือ 
 (ก) ชุดดินบึงชะนัง คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก สวนครั้งที่
สองใสปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40กก./ไร ใส 2 ขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบเมื่ออายุออยประมาณ 3-4 เดือน 
 (ข) ชุดดินตาคลี คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใส
ปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยอายุประมาณ 3-4 เดือน 
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 สําหรับออยตอ การใสปุยทั้งชนิดและอัตรา ยังคงเหมือนออยปลูกแตการใสคร้ังแรกจะทําหลังจาก
การแตงตอออยเสร็จแลว 1-4 สัปดาห ข้ึนกับปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ สวนการใสคร้ังที่สองจะหลังการใสคร้ัง
แรกประมาณ 2-3 เดือน ทั้ง 2 คร้ังจะใสปุย 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

 9.1.4 ละหุง  ปุยแบงใสเปน 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสโดยรอบ
โคนตน แลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห 
 (ก) ชุดดินบึงชะนัง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
 (ข) ชุดดินตาคลี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร หรือ
อาจใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร แทนก็ไดตามความ
สะดวกในการหาปุยในพื้นที่ 

 9.1.5 งา  ใสปุยเคมีเพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 1-3 สัปดาหหลังปลูก โดยพิจารณาจากปริมาณ
ฝนที่ตกรวมกับความสม่ําเสมอของกลาในแปลง หากเปนการปลูกเปนแถวเปนแนวจะใสปุยขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ แตหากเปนการปลูกแบบหวาน การใสปุยก็ตองใสแบบหวานใหทั่วแปลงเชนกัน 
 (ก) ชุดดินบึงชะนัง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร  
 (ข) ชุดดินตาคลี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

 9.1.6 ฝาย  จะใสปุยเคมีเพียงครั้งเดียวที่อายุระหวาง 1-3 สัปดาห ตามสภาพฝนและความ
หนาแนนของกลาฝายในแปลง โดยปุยจะใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  
 (ก) ชุดดินบึงชะนัง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  

(ข) ชุดดินตาคลี ใชปุยสูตร 16-20-0 รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20 และ 15 กก./ไรตามลําดับ 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.2.1 กะหล่ําดอก  กอนปลูกตนกลาควรรองพื้นดวยปุยขี้เปด และกากถั่ว อัตรา 300 กก./ไร 
จากนั้นเมื่อยายปลูกได 2 สัปดาห ควรใชปุยสูตร 18-46-0 อัตรา 20 กก./ไร เพื่อเปนปุยแตงหนา และชวง
ออกดอกควรใสปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อชวยบํารุงดอกใหสมบูรณ 

9.2.2 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20  
กก./ไร โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 

9.2.3 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน ควร
ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
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        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 ขนุน  เตรียมดินกอนปลูกโดยใสปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 5 กก./หลุม รวมดวยปุยซุปเปอร
ฟอสเฟต(0-20-0) หรือปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./หลุม จากนั้นเมื่อขนุนโตแตยังไมใหผลผลิต ควรใช
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 0.5 กก./หลุม หรือปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 0.25 กก./หลุม เมื่อขนุน
เร่ิมติดดอกใหใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5 กก./ตน เพื่อบํารุงดอก และบํารุงผลโดยใชปุยสูตร 15-15-15 
อัตรา 0.5 กก./ตน รวมกับการใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2 กก./ตน โดยอัตราปุยจะเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนกับ
ขนาดของทรงพุม 

9.3.2 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวง คือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ รวมทั้งใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  

9.3.3 สมโอ  สมโออายุ 4 เดือน ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน ควรแบงใส 3-4 คร้ัง/ป
โดยเพิ่มอัตราการใหคร้ังละ 0.5 กก./ตน  สมโออายุ 4 ป ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน เพื่อชวยใน
การเรงยอด รวมดวยปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 1 กก./ตน สมโอกอนออกดอก 2 เดือน ใชปุยสูตร 12-24-12 
อัตรา 0.5 กก./ตน เพื่อชวยเรงการออกดอก และเมื่อสมโอติดผลแลว 2 เดือน ใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 
1.5 กก./ตน 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 52 ประกอบดวยชุดดินบึงชนัง และชุดดินตาคลี เปนดินตื้นถึงตื้นมาก พบชั้นกอน
หินปูนหรือเศษหินปูนภายในความลึก 50 ซม.เปนสวนใหญ เกิดบริเวณที่เหลือคางจากการกรอนของหินปูน
และที่ลาดเชิงเขาหินปูน และหินอัคนีเนื้อละเอียด สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ความ
ลาดเทอยูระหวาง 1-5 เปอรเซ็นต เนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาลเขมหรือสีดํา สวนดนิ
ชั้นลางเปนดินเหนียวปนกอนปูนหรือปูนมารล สีเทาเขม สีน้ําตาลเขมมากปนเทา สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน
แดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด คาพีเอช 7.0-8.5 ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติอยูในระดับปาน
กลางถึงสูง ศักยภาพของกลุมชุดดินนี้ที่มีหนาดินหนากวา 15 ซม. เหมาะสมในการปลูกพืชไรรากตื้นและ
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พืชผัก และปลูกไมผลหรือไมยืนตนบางชนิดไดดวย แตจะตองเตรียมหลุมปลูกใหใหญข้ึนและคลุกเคลาดิน
ดวยปุยหมักหรือปุยคอก 

ปญหาการใชประโยชนที่ดินไดแก ดินตื้นและดินเปนดาง จึงควรดําเนินการดังนี้ คือ ปลูกพืชที่ทน
ดินดาง เชน มะละกอ นอยหนา ทับทิม มะมวง และขนุน ในพื้นที่ซึ่งไมมีกอนปูนหรือเศษหินปูนปะปนอยู
มากนัก และชั้นดินมีความหนามากกวา 15 ซม. นอกจากนี้ยังควรพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชในการเพาะปลูก
ตลอดป การใชระบบเกษตรแบบผสมผสานระหวางการปลูกพืชไร-พืชผัก-พัฒนาทุงหญา และเลี้ยงสัตว 
หรือการปลูกพืชไร-พัฒนาทุงหญา-เลี้ยงสัตว และปลูกไมผลโตเร็วบางชนิด ซึ่งเปนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน
ซึ่งกันและกัน จะทําใหการใชประโยชนพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่53 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 53 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 53 แสดงไวในตารางที่ 53.1 

ตารางที่ 53.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 53 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
เหนือ แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
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ตารางที่ 53.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 53 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมเปนเวลานาน และจากการสลายตัวผุ
พังอยูกับที่ของหินดินดาน และหินฟลไลต 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ํา พื้นที่ที่เหลือคางจากการกรอน และที่ลาดเชิงเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดเทอยูระหวาง 
2-16 เปอรเซ็นต   

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปาดิบตามธรรมชาติ ใชในการปลูกยางพารา ไมผล พืชไร
บางชนิด สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 53 แสดงไวในตารางที่ 53.2 
ตารางที่ 53.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 53 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
เหนือ 7 แพร 254,900 115.4  7 3 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
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ตารางที่ 53.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 53 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
ใต 11 กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  นครศรีธรรมราช 651,744 1,166.2  43 5 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
  ระนอง 0 0  0 0 
  สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 4,848,208 2,324.8  183 47 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : มีนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมีหรือมีนอยมาก 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออก และภาคใต ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่  53.3  
ตารางที่ 53.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่  53 ในจังหวัดตางๆ  

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 436,899.75  

  ระยอง 8,190.82  

  ฉะเชิงเทรา 37.89  

  ตราด 70,139.43  

  สระแกว 171,065.25  

เหนือ 7 แพร 662.47  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 2,602.89  
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ตารางที่ 53.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่  53 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 2,190.16  

ใต 11 สุราษฎรธานี 93,814.48  

  ระนอง 39,133.82  

  พังงา 201,440.15  

  นครศรีธรรมราช 235,199.28  

  กระบี่ 94,632.47  

  ชุมพร 139,683.70  

  ภูเก็ต 16,175.83  

 12 ตรัง 191,706.39  

  นราธิวาส 86,409.32  

  พัทลุง 92,143.01  

  ยะลา 54,326.24  

  สงขลา 47,865.33  

  สตูล 133,031.05  

รวมทั้งส้ิน 2,117,349.72  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 53 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 53.4  
ตารางที่ 53.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ตราด 
(Trad series: Td)   

clayey, kaolinitic  
Typic Paleudults  

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiudults  

ตรัง 
(Trang series: Tng)   

clayey, kaolinitic  
Typic Paleudults  

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic   
Typic Kandiudults  
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ตารางที่ 53.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ปาดังเบซาร 
(Padang Besar series: 
Pad)  

clayey skeletal, kaolinitic  
Typic Paleudults  

coarse-loamy over clayey skeletal, 
siliceous over kaolinitic, subactive, 
isohyperthermic  
Typic paleudults  

นาทอน 
(Na Thon series: Ntn)   

clayey, mixed  
Typic Tropudults  

fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic   
Typic Haplohumults  

โอลําเจียก 
(O Lum Chiak series: Oc)  

fine, kaolinitic (mixed)  
Typic Tropudalfs  

very fine, mixed, active, 
isohyperthermic  
Typic Hapludalfs   

คลองเต็ง 
(Khlong Teng series: Klt)   

fine-loamy, mixed  
Dystropeptic Tropudults  

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic, shallow  
Typic Haplohumults  

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 53 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 53 เปนดินลึกปานกลางที่มีชั้นลูกรัง กอนหิน เศษหิน หรือชั้นหินพื้น
ของหินดินดาน และฟลไลต ปะปนมากในชวงความลึก 50-100 ซม. ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดิน
เหนียว สีน้ําตาล เหลือง หรือแดง สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาล เหลือง หรือแดง 
และในระดับความลึกระหวาง 50-100 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรัง กอน
กรวด หรือเศษหินมาก ปฏิกิริยาดินตลอดหนาตัดดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินมีการ
ระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ถึงปานกลาง ใชประโยชนในการปลูกยางพารา ไมผล 
กาแฟ และพืชไร บางชนิด 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 53 

 3.2.1 ชุดดินตราด (Trad series: Td) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการสลายตัวของวัตถุอยู
กับที่ และที่มาทับถมของหินดินดาน และหินฟลไลต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูก
คลื่นลอนชันต่ําๆ มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี คาดวาดิน
มีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 
1 เมตร ตลอดป 
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 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวน 
สีพื้นเปนสีน้ํ าตาลเขมหรือสีเขมของน้ํ าตาลปนแดง  ปฏิกิ ริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด 
(pH 5.5-6.0) สวนดินลางลึกตั้งแต 30 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวดมาก หรือดินเหนียวปน
กรวดมาก ในความลึกกวา 50 ซม. แตภายใน 1 เมตร กรวดนี้จะประกอบดวยศิลาแลง ซึ่งสวนใหญแลวจะ
สลายตัวจากหินดินดาน สีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง ถึงสีแดงขึ้นตามความลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.2 ชุดดินตรัง (Trang series: Tng) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากการสลายตัวของพวก
หินดินดาน หินฟลไลต หินในตระกูลเดียวกับที่อยูกับที่ และที่เคลื่อนยายมาทับถมดวย สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 4-15 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกปาน
กลาง มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
เร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) สวนดินลางลึกตั้งแต 30 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนกรวดมาก ถึงดินเหนียวปนกรวดมาก โดยเฉพาะความลึกในระยะ 50-100 ซม. จากหนาดิน สีพื้นเปนสี
แดงปนเหลือง ถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.5) 
 3.2.3 ชุดดินปาดังเบซาร (Padang Besar series: Pad) 

จัดอยูใน coarse-loamy over clayey skeletal, siliceous over kaolinitic, subactive, 
isohyperthermic Typic paleudults เกิดจากตะกอนลําน้ําเกาที่พัดพามาทับถมบนลานตะพักลําน้ํา
ระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 15-40 เมตร 
มีความลาดชัน 3-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานไดเร็วในดินบน และปานกลางในดินลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ํา
ใตดินอยูตํ่ากวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมมาก
ของสีน้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินลางตอนบนลึก
ประมาณ 20-50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย ปนกรวดมากหรือ
ดินเหนียวปนกรวดมาก กอนกรวดเปนพวกกอนศิลาแลง หินทราย หินควอรตไซต หินฟลไลตและหนิดนิดาน 
ที่มีลักษณะกลมหรือคอนขางกลม สีพื้นเปนพวกสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก
(pH 4.5-5.5) 
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 3.2.4 ชุดดินนาทอน (Na Thon series: Ntn) 
 จัดอยูใน fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplohumults เกิดจากการผุพัง
สลายตัวของพวกหินดินดานเชิงเขา และวัตถุตกคางของหินตนกําเนิด พวกหินดินดาน หรือหินฟลไลต อยู
บนที่ลาดเชิงเขา หรือเนินเขาที่ถูกกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอน
ชัน มีความลาดชัน 2-7 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร 
ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 12 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม ถึงสี
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปนดินรวน 
หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนพวกสีน้ําตาล หรือพวกสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว ซึ่งเกิดจากพวกหินดินดาน หินฟลไลต หรือหิน
พวกตระกูลเดียวกันที่กําลังผุพังสลายตัว ซึ่งสวนใหญอยูในความลึกตั้งแต 50-100 ซม. จากผิวดินบน สีพื้น
เปนสีของหินที่กําลังผุพังสลายตัว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
 3.2.5 ชุดดินโอลําเจียก (Olum Chiak series: Oc) 
 จัดอยูใน very fine, mixed,active, isohyperthermic Typic Hapludalfs เกิดจากการสลายตัวของ
หินดินดาน และหินฟลไลต บนพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอน
ลาด ถึงลอนชันเล็กนอย มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําด ีคาด
วาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็วปานกลางถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็วปานกลางถึงเร็ว 
ตามปกติแลวน้ําใตดินต่ํากวา 1.5 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนหนียว ถึงดินเหนียว อาจพบเนื้อดินเปนดินเหนียว
ปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาเขมปนแดง สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลเขมปนแดง ปฏิกิริยาของดินเปนกลางถึงดาง
ปานกลาง(pH 7.0-8.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลออนปนเหลือง สีน้ําตาลปน
เหลือง สีน้ําตาลปนแดงถึงสีแดง ตํ่ากวา 50 ซม. จากผิวดินแตภายในความลึกไมเกิน 1 เมตร เนื้อดินจะมี
หลายสี คือ สีน้ําตาล สีเหลือง และสีแดงปะปนกัน เนื่องจากหินตนกําเนิดสลายตัวในระยะเวลาตางๆ กัน 
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) 
 3.2.6 ชุดดินคลองเต็ง (Khlong Teng series: Klt) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic shallow Typic Haplohumults เกิด
จากการสลายตัวของวัตถุตกคางพวกหินดินดาน หรือหินฟลไลต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนที่ลาดเชิง
เขาหรือเนินเขาที่เหลือคางจากการกัดกรอน มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความ
ลาดชันประมาณ 3-12 เปอรเซ็นตชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถ
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ใหน้ําซึมผานไดดีปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยู
ลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนปนเหนียว สีพื้นเปน
สีเขมมากของน้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินบน
ตอนลาง มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) ดินลางลึกไมเกิน 50 ซม. มีเนื้อดินเปนพวกหินดินดานที่กําลังสลายตัว 
บางครั้งอาจจะพบชั้นบางๆ ของศิลาแลง ซึ่งปรากฎอยูเหนือชั้นหินดินดานที่กําลังสลายตัว ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 53.5  
ตารางที่ 53.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg    
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

คลองเต็ง 
ตรัง 
ตราด 
นาทอน 
ปาดังเบซาร 
โอลําเจียก 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

26.24 
4.67 
8.35 
7.80 
1.98 
47.15 

6.30 
19.30 
5.87 
12.00 
28.03 
79.20 

3.04 
1.60 
2.71 
2.95 
1.19 
7.90 

2.05 
4.87 
3.16 
3.10 
1.72 
68.71 

98.40 
32.80 
46.00 
78.00 
31.40 
27.65 

ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
สูง 

คามัธยฐาน - 8.08 15.65 2.83 3.13 39.40 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินที่ 53 พบวาความอุดมสมบูรณตํ่าถึงสูง  
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ 

กลุมชุดดินที่ 53 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน เงาะ มังคุด ทุเรียน ยางพารา 
พืชไร และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว แตมีปญหาบางเล็กนอย เนื่องจากมีชั้นกรวดและเศษหินในตอนลาง
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ของหนาตัดดิน ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชผัก เนื่องจากมีโอกาสขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก และไม
เหมาะสมในการทํานา เพราะสภาพพื้นที่สูงเกินไปจึงเก็บกักน้ําไมได อยางไรก็ตามกลุมชุดดินที่ 53 มีความ
เหมาะสมในการปลูกพืชตางๆ ดังตารางที่ 53.6 
ตารางที่ 53.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 53 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2o S2o S2o   
  ขาวไร s2r S2r S2r   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S1 S1   
  งา S2r S2r S2r   
  ถั่วเขียว S2r S2mr S2r   
  ถั่วเหลือง S2r S2r S2r   
  ถั่วลิสง S3r S3r S3r   
  ปอแกว S2r S2r S2r   
  ฝาย S2r S2mr S2r   
  มันฝรั่ง S3tr S3tr S3tr   
  มันสําปะหลัง S3r S3r S3r   
  ยาสูบ S2r S3mr S2r   
  ออย S2r S2r S2r   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S3r   
  กระเทียม S3tr S3mr S3tr   
  ขิง S3r S3mr S3r   
  พริก S2r S2r S2r   
  พริกไทย S2tr S2tr S2tr   
  มะเขือเทศ S2r S2r S2r   
  หอมแดง S3tr S3tr S3tr   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S2tr S2tr S2tr   
  กาแฟ (robusta) S2r S2r S2r   
  ชา S3tr S3tr S3tr   
  ทุเรียน S2r S2r S2r   



 560

ตารางที่ 53.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 53 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  ปาลมน้ํามัน S2r S2r S2r   
  มะขาม S2r S2r S2r   
  มะพราว S2r S2r S2r   
  มะมวง S2r S2r S2r   
  ยาง S2r S2r S2r   
  ลําไย S2r S2r S2r   
  ล้ินจี่ S2tr S2tr S2tr   
  สม S2r S2r S2r   
  สับปะรด S2r S2r S2r   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2r S2r S2r   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 
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  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 

ในปจจุบันมีการใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 53 สําหรับปลูกยางพารากันมาก นอกจากนี้ยังใชปลูกไมผล 
พืชไรบางชนิด เชน ขาวโพด ขนุน ทุเรียน มังคุด มะละกอ และกาแฟดวย อยางไรก็ตามยังมีปญหาและ
ขอจํากัด ในการใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 53 สําหรับการปลูกพืชตางๆ หลายอยาง คือ 

        5.1 ความลึกของดินและการปะปนของกอนกรวดหรือเศษหินในชั้นดิน  เนื่องจากกลุมชดุดนินี้
เปนดินลึกปานกลาง มีชั้นลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหิน หรือชั้นหินพื้นของหินดินดานปะปนอยูในดินมาก 
โดยเฉพาะในชวงความลึก 50-100 ซม. ซึ่งทําใหพืชรากลึก เชน ยางพาราและไมผล เจริญเติบโตไดไมดีนัก 

        5.2 การชะลางพังทลายของดิน  กลุมชุดดินนี้อยูในภูมิประเทศเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา 
หากไมมีการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม จะเกิดการชะลางพังทลาย และสูญเสียหนาดินจนกลายเปนดิน
ต้ืน   

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  ชุดดินตางๆ ในกลุมชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณตํ่า เนื่องจาก
วัตถุตนกําเนิดดินเปนหินดินดาน และผานกระบวนการสรางดินมานาน จึงทําใหธาตุอาหารตางๆ ถูกชะลาง
ออกไปจากดินปริมาณมาก 

        5.4 ขาดแคลนน้ําในการปลูกพืช  ดินในกลุมดินนี้มีการระบายน้ําดี พบชั้นหินพื้นในหนาตัดดิน 
ระดับน้ําใตดินอยูลึก และสภาพพื้นที่มีความลาดชัน จึงมีแนวโนมที่จะขาดแคลนน้ําหากฝนทิ้งชวงนาน 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 

การจัดการดินใหเหมาะสมในการปลูกพืชนั้นจะตองพิจารณาขอจํากัดตางๆ แลวจัดระบบการใช
ที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของดิน ดังนี้  

        6.1 เลือกพืชใหเหมาะสมกับสภาพดิน  กลุมชุดดินที่ 53 พบในที่ดอน ภูมิประเทศเปนลูกคลืน่ลอน
ลาดถึงเนินเขา ดินมีการระบายน้ําดี จึงไมเหมาะกับการทํานา แตมีศักยภาพในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยนืตน และ
พัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น มีฝนตกชุกเกือบตลอดป พืชที่
แนะนําใหปลูกบนพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันนอย ไดแก ไมผล พืชไร พืชผัก และหญาเลี้ยงสัตว สวนในพื้นที่ซึ่ง
มีความลาดชันสูง ควรปลูกยางพารา ไมโตเร็ว หรือปลูกสรางสวนปา 

        6.2 จัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสม  ดังนี้คือ 1) ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วแทรกอยูกับ
พืชหลักชนิดอื่น และ 2) ปลูกพืชแซม เชน ปลูกพืชตระกูลถั่ว หรือพืชอายุส้ัน เชน กลวย แตงโม มะละกอ 
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แซมอยูในแถวพืชหลัก นอกจากนี้ยังควรทําปุยพืชสดเปนครั้งคราว โดยปลูกพืชปุยสดกอนพืชหลักประมาณ 
2 เดือน แลวไถกลบเมื่อออกดอก  

        6.3 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  กลุมชุดดินที่ 53 สวนใหญเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่า จึงจําเปนตองใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สําหรับปุยอินทรียที่ใช ไดแก ปุยพืชสด ปุยหมัก
และปุยคอก เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน หากยังมีความ
ขาดแคลนบางธาตุ ก็เสริมดวยปุยเคมีตามความจําเปน ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 

        6.4 การอนุรักษดินและน้ํา  เปนเรื่องสําคัญมากสําหรับกลุมชุดดินนี้ เนื่องจากบางบริเวณมีความ
ลาดชันสูง จึงเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน หรือเกิดการลื่นไถลของดินไปทับถมพื้นที่ใน
ตอนลาง จําเปนตองผสมผสานวิธีกลและวิธีการทางพืช เชน ทําคันดินและทําขั้นบันไดรวมกับการปลูกพืช
คลุมดิน หรือปลูกพืชขวางความลาดเท เปนตน 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 53 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน มะมวงหิมพานต มะพราว 
กาแฟ โกโก ไมผลชนิดตางๆ เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ พืชไร เชน ขาวไร ขาวโพด ถั่ว สับปะรด ทําทุงหญา
เลี้ยงสัตว แตไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชผัก เนื่องจากขาดแคลนแหลงน้ํา และไมเหมาะสมในการทํานา 
เพราะเปนพื้นที่ซึ่งเก็บกักน้ําไมได อยางไรก็ตามการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด หาก
ดําเนินการดวยระบบเกษตรแบบผสมผสาน คือ ทํากิจกรรมหลายๆ อยางรวมกัน โดยกิจกรรมเหลานั้น
เกื้อกูลซึ่งกันและกันดวย เชน ปลูกพืชอาหารสัตวในสวนไมผล ปลูกพืชคลุมดินระหวางแถวไมผลหรือ
ยางพารา หรือปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว เปนตน 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาความลาดชันสูง   
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ฉะนั้นมาตรการลดการสูญเสียหนาดิน

เปนสิ่งแรกที่พึงกระทํา เชน การทําคันดินขวางความลาดเท รวมกับการปลูกพืชไรขวางความลาดเทเปนตน  
 8.1.2 ปญหาดินขาดธาตุอาหารบางตัว   

การใสปุยเคมีเปนวิธีแกไขเฉพาะหนา ชนิดปุย อัตรา และวิธีการใสจะขึ้นกับชนิดพืชที่ปลูกและผล
การวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 53.5 เปนสําคัญ 
 

 

 



 563

        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 
8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน

ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ 40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.3.2 ทุเรียน  พื้นที่ซึ่งไมเคยปลูกไมยืนตนมากอน ถาเปนที่ดอนสูง ผิวคอนขางเรียบมักไมมี
ปญหาน้ําทวมขัง แตถาที่ดอนผิวไมเรียบควรไถปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย และขุดรองระบายน้ําภายใน
สวน หากเปนพื้นที่ซึ่งเคยปลูกไมยืนตนมากอนและเปนดินรวน ความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําไดดี ตอไมผุ
สลายงาย สามารถวางผังปลูกทุเรียนไดโดยไมตองไถพรวน แตถามีตอไมเดิมที่สลายตัวยาก ตองไถพรวน 
จากนั้นจึงวางผังปลูกทุเรียน 

8.3.3 ยางพารา  ไถดินลึก 30-40 ซม. ทิ้งไว 5-7 วัน แลวไถพรวนอีกอยางนอย 2 คร้ัง พรอมทั้งเก็บ
ตอไม และเศษวัชพืชออกใหหมด วางแนวปลูกตามแนวตะวันออก–ตะวันตก (สําหรับพื้นที่ลาดเอียง
มากกวา 15 องศา ควรวางแนวปลูกตามขั้นบันได) ยางพาราในแหลงปลูกยางเดิมควรใชระยะปลูก 2.5x8.0 
หรือ 3.0x7.0 เมตร สวนในแหลงปลูกยางใหมควรมีระยะปลูก 2.5x7.0 หรือ 3.0x6.0 เมตร  หลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 170 กรัม/หลุม ในแหลงปลูกยางใหมควรใชปุยอินทรีย       
5 กก./ตนรองกนหลุมรวมกับปุยหินฟอสเฟตดวย 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร  

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 53.5  
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 9.1.1 ขาวโพด  ปุยเคมีแบงใสเปน 2 คร้ัง คร้ังแรก ใสเพียง 1/3 ของทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก 
คร้ังที่สอง ใสสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุระหวาง 3-4 สัปดาห 
 ก) ชุดดินตรัง และปาดังเบซาร ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
 ข) ชุดดินตราด ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 20-20-0 กับปุยสูตร 0-0-22 ในอัตรา 50 และ 20 กก./ไร 
ตามลําดับ 
 ค) ชุดดินคลองเต็ง และนาทอน ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 20-20-0 กับปุยสูตร 0-0-22 ในอัตรา  
50 และ10 กก./ไร ตามลําดับ 
 ง) ชุดดินโอลําเจียก ใชปุยผสมระหวางปุยสูตร 21-0-0 และปุยสูตร 0-0-60 ในอัตราอยางละ  
50 และ 10 กก./ไร ตามลําดับ 

 9.1.2 ถั่วตางๆ (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)  ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอน หรือเคย
ปลูกแตเวนวางมานานแลว ใหคลุกเมล็ดถั่วดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดถั่วพรอมปลูก สําหรับ
ปุยเคมีจะใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเพียงครั้งเดียวที่อายุระหวาง 1-3 สัปดาห  
 ก) ชุดดินตรัง และปาดังเบซาร รวมทั้งชุดดินตราด ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร 
 ข) ชุดดินคลองเต็ง และนาทอน ใชปุยสูตร 16-20-0 รวมกับปุยสูตร 0-0-22 ในอัตราอยางละ 30 
และ 5 กก./ไร ตามลําดับ 
 ค) ชุดดินโอลําเจียก ใชปุยสูตร 21-0-0 และปุยสูตร 0-0-22 ในอัตราอยางละ 15 กก./ไร  

 9.1.3 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  ควรปลูกถั่วผสมหญา ทั้งพันธุถั่วและหญาควรเปนพันธุที่ปรับตัวกับ
สภาพทองถิ่นไดเปนอยางดี สําหรับพันธุถั่วอาจเปนถั่วฮามาตา เซอราโตร เวอลาโน และสไตโล เปนตน 
พันธุหญา เชน รูซี่ กินนี เฮมิล ซิกเนล เนเปยร รวมทั้งหญาขน ในขณะเตรียมดินควรผสมคลุกเคลาปุยอินทรีย(ปุย
หมัก ปุยคอก) อัตรา 2-4 ตัน/ไร รวมกับปุยหินฟอสเฟสอัตรา 50-100 กก./ไร และทําการใสปุยเคมีอีกครั้ง
หลังหวานเมล็ดพืชแลว 1-3 เดือน ตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่ที่อาจจะมีชวงฝนกระจายสม่ําเสมอที่
แตกตางกัน ในระหวางปหากมีการหวานปุยคอกอีกเปนครั้งคราวรวมแลว 1-3 ตัน/ไร/ปจะเปนการดีมาก 
 ก) ชุดดินตรัง และปาดังเบซาร ใชปุยสูตร 28-10-10 อัตรา 50 กก./ไร 
 ข) ชุดดินตราด ใชปุยสูตร 16-14-11 อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร 
 ค) ชุดดินคลองเต็ง และนาทอน ใชปุยสูตร 20-10-5 อัตรา 50 กก./ไร  
 ง) ชุดดินโอลําเจียก ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร รวมกัปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 25 กก./ไร 
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        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 8-24-24 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่ซึ่งเคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยดวยปุยอินทรีย
ที่ยอยสลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 30 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่ม
ออกดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใส 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 8-24-24 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก.ไร 
โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน  

9.3.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.3.2 ทุเรียน ทุเรียนอายุ 1 ป ใหปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 5 กก./ตน ทุเรียนปตอๆ มาซึ่งอยู
ในชวงยังไมใหผลผลิต โดยชวงตนฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กก./ตน และชวงปลายฤดูฝนใหปุยหมัก 
หรือปุยคอก 5-50 กก./ตน รวมดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ทุเรียนใหผลผลิตแลว แบงการใหปุย
เปน 2 ระยะ คือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และตัดแตงกิ่งแลวควรใหปุยหมัก หรือปุยคอก รวมดวยปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 15-50 และ 3 กก./ตน ตามลําดับ 2) ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 
กก./ตน โดยใหปุยหลังจากที่ฝนทิ้งชวง 

9.3.3 ยางพารา  ยางพารากอนเปดกรีดแบงการใหปุยออกเปน 2 ระยะ คือ  1) ปุยรองกนหลุม ใช
ปุยหินฟอสเฟต(0-3-0) อัตรา 170 กรัม/หลุม รวมกับการใชปุยอินทรียในอัตรา 5 กก./ตน/ป ในชวงปแรก 
และในชวงปที่ 2 ถึง 6 ใหใชปุยอินทรียในอัตรา 2 กก./ตน/ป  2) ปุยบํารุง แนะนําใหใชปุยสูตร 20-8-20 ใน
อัตราแตกตางกันตามอายุ คือ ใชในอัตรา 300 กรัม/ตน/ป ในปที่ 1 และใชในอัตรา 450, 460, 480, 520 
และ 540 กรัม/ตน/ป ในปที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 53 มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว ชั้นดินลึกปานกลาง พบชั้นลูกรัง กอน
กรวด หรือเศษหิน ในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวของหินดินดาน ฟลไลต 
สภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา การระบายน้ําดีและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า มี
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ความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วๆ ไป เชน ยางพารา ไมผลชนิดตางๆ และพืชไร อยางไรก็ตาม
เนื่องจากกลุมชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง สภาพพื้นที่บางแหงมีความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณตํ่า 
และมีโอกาสขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก จึงควรมีการอนุรักษดินและน้ํา ปรับปรุงดินดวยปุยคอก ปุยหมัก 
หรือปุยพืชสด และใชปุยเคมีเสริมอินทรียตามความเหมาะสม จัดระบบการปลูกพืช เชน ปลูกพืชหมุนเวียน
ระหวางพืชตระกูลถั่วกับพืชหลักชนิดอื่น เลือกปลูกพืชใหเหมาะกับสภาพของพื้นที่ เชน ในที่มีความลาดเท
นอยควรปลูกไมผล พืชไร หรือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว สําหรับบริเวณซึ่งมีความลาดเทสูง ควรปลูก
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมใชสอยหรือไมโตเร็ว การใชประโยชนกลุมชุดดินนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด หากใช
ระบบเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ยางพารา รวมไปถึงการทําทุงหญาและทุงหญา
เลี้ยงสัตว เปนตน 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่54 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 54 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 54 แสดงไวในตารางที่ 54.1  
ตารางที่ 54.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 54 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
เหนือ ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
ใต ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
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        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินอัคนี หินบะซอลต แอนดิไซต หินปูน และ
หินทรายเนื้อละเอียดที่เปนดาง(calcareous finegrained sandstone) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : พื้นที่ที่เหลือคางจากการกรอน และธารลาวา(lava flow)  

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน ความลาดเทอยู
ระหวาง 2-8 เปอรเซ็นต  

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล และยังคงสภาพเปนปาเบญจพรรณ 
สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 54 แสดงไวในตารางที่ 54.2 

ตารางที่ 54.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 54 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
เหนือ 6 ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
 8 เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
ใต 12 ปตตานี 85,512 0  5 0 

รวมทั้งส้ิน 4,882,248 2,329.6  167 60 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : มีปริมาณเล็กนอยๆ กวา 1เปอรเซ็นต 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่ง
จังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 54.3  
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ตารางที่ 54.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 54 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 สระบุรี 5,877.94  

  ลพบุรี 179,990.08 
 

  สุพรรณบุรี 5,905.46 
 

ตะวันออก 2 ชลบุรี 383.12  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 18,208.85  

  บุรีรัมย 339.44 
 

เหนือ 6 ลําปาง 11,265.19  

 8 เพชรบูรณ 354,491.88  

  เลย 8,823.73  

 9 นครสวรรค 143,829.73  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 702.26  

ใต 12 ปตตานี 600.47  

รวมทั้งส้ิน 730,418.16  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 54 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 54.4  
ตารางที่ 54.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ลํานารายณ 
(Lam Narai series: Ln)   

fine, mixed  
Typic Haplustolls  

fine, smectitic isohyperthermic  
Vertic Haplustolls  

สมอทอด 
(Samo Thod series: Sat)  

very fine, montmorrilonitic 
Typic Haplustolls  

very fine, smectitic isohyperthermic  
Chromic Haplusterts  



 570

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 54 

 3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 54 เปนดินลึกปานกลางถึงลึก ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว
ตลอดหนาตัดดินเปนสวนใหญ โดยปกติพบกอนปูน หรือเศษหินที่กําลังผุพังสลายตัวปะปนอยูในเนื้อดินชั้น
ลาง สีดินบนเปนสีเทาเขม หรือน้ําตาลเขม หรือน้ําตาลปนแดง สวนดินชั้นลาง สีน้ําตาลแดง หรือแดงปน
เหลือง พบจุดประสีแดงและเหลืองในชั้นหินที่กําลังสลายตัว การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางถึงสูง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 54 

 3.2.1 ชุดดินลํานารายณ (Lamnarai series: Ln) 
 จัดอยูใน fine, smectitic isohyperthermic Vertic Haplustolls เกิดจากการสลายตัวของหิน
จําพวกที่เปนดาง ไดแก หินบะซอลต หินปูน คัลคาเรียส แซนสโตน และแอนดิไซต สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 3-6 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้าํด ีดิน
มีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ํา
ใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม 
หรือสีเขมของสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) สวนดินลางมีเนื้อดิน
เปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมของสีน้ําตาลปนแดง หรือสีน้ําตาลปนแดง ความลึกระหวาง 50-80 ซม. จะพบ
ชั้นของกอนปูนขาวสะสมอยู ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0)    
 3.2.2 ชุดดินสมอทอด (Samo Thod series: Sat) 
 จัดอยูใน very fine, smectitic, isohyperthermic Chromic Haplusterts เกิดจากการสลายตัวของ
หินบะซอลต หินแอนดิไซต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาด
ชัน 0-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีความสามารถอุมน้ําสูง ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลางถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินอยูในอัตราปานกลาง 
โครงสรางของดินดีปานกลาง 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ถึงดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึงสีเขมของ
น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง(pH 6.0-8.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
เหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประจํานวนปานกลางจนถึงมาก สี
น้ําตาลปนแดงถึงสีแดง ตอนบนของดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรง(pH 4.5-5.5) และ
อาจจะมีปฏิกิริยาดินที่สูงขึ้นถึงดางปานกลาง(pH 8.0) และอาจพบเม็ดปูนสีขาวเล็กๆ ปะปนอยูในเนื้อดิน 
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        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 54.5  
ตารางที่ 54.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg     
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ลํานารายณ 
ลําพญากลาง 
สมอทอด 

7.91 
- 
- 

40.88 
30.33 
72.20 

110.35 
87.50 
67.00 

3.10 
1.50 
2.53 

32.50 
14.80 
9.70 

255.45 
150.00 
119.00 

สูง 
สูง 

ปานกลาง 
คามัธยฐาน - 40.88 87.50 2.53 14.80 150.00 สูง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินชุดตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 54 พบวาความ 
อุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ  
กลุมชุดดินที่ 54 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผัก ไมผล หรือไมยืนตน และพัฒนาเปน

ทุงหญาเลี้ยงสัตว แตในฤดูแลงไมสามารถปลูกพืชลมลุกได เนื่องจากดินมีความชื้นไมเพียงพอ และระบบ
ชลประทานยังเขาไมถึง สวนใหญใชเพาะปลูกเฉพาะในฤดูฝน เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดิน จึง
จัดชั้นความเหมาะสมดังตารางที่ 54.6 
ตารางที่ 54.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 54 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3ok S3mok S3ok   
  ขาวไร S3rk S3mrk S3rk   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2k S2k S2k   
  ขาวโพด S2z S3mk S2k   
  งา S3rz S3mrk S3rk   
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ตารางที่ 54.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 54 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ถั่วเขียว S3rk S3mrk S3rk   
  ถั่วเหลือง S3rk S3rk S3rk   
  ถั่วลิสง S3r S3rk S3rk   
  ปอแกว S3rk S3rk S2rk   
  ฝาย S3mrk S3mrk S3rk   
  มันฝรั่ง S3trk S3tmrk S3trk   
  มันสําปะหลัง S3rk S3rk S3rk   
  ยาสูบ S3rk S3mrk S3rk   
  ออย S3rk S3rk S3rk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrk S3mrk S3rk   
  กระเทียม S3trk   S3trk   
  ขิง S3mrk S3mrk S3rk   
  พริก S3rk S3mrk S3rk   
  พริกไทย S3trk S3trk S3trk   
  มะเขือเทศ S3rk S3mrk S3rk   
  หอมแดง S3trk S3trk S3trk   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3rk S3tmrk S3trk   
  กาแฟ (robusta) S3rk S3mrk S3rk   
  ชา S3trk S3trk S3trk   
  ทุเรียน S3rk S3rk S3rk   
  ปาลมน้ํามัน S3rk S3rk S3rk   
  มะขาม S3rk S3rk S3rk   
  มะพราว S3mrk S3mrk S3rk   
  มะมวง S3rk S2rk S3rk   
  ยาง S3rk S3rk S3rk   
  ลําไย S3rk S3rk S3rk   
  ล้ินจี่ S3trk S3trk S3trk   
  สม S3rk S3rk S3rk   
  สับปะรด S3rk S3rk S3rk   
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ตารางที่ 54.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 54 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rk S3rk S3rk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

        5.1 การชะลางพังทลายของหนาดิน เกิดขึ้นในระดับปานกลาง 

        5.2 ดินจะแหงหรือมีความชื้นไมเพียงพอสําหรับการปลูกพืชในฤดูแลง 

        5.3 ดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส  
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6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกซึ่งมีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต ควรมีการ
อนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม ดังนี้  

6.1.1 ใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาว หรือเศษหญาตางๆ ในการปลูกพืชไรและพืชผัก เพื่อปองกัน
ไมใหเม็ดฝนกระทบผิวดินโดยตรง และชวยรักษาความชื้นของดินในฤดูแลง เมื่อวัสดุเหลานี้สลายตัวจะชวย
เพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินอีกดวย 

6.1.2 อนุรักษดินโดยใชพืช เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน ไดแก 1) ปลูกพืชคลุมดิน เชน ปลูก
พืชตระกูลถั่ว หรือหญาในสวนไมผล และ 2) ปลูกพืชเปนแถบขวางความลาดเทของพื้นที่ 

6.1.3 อนุรักษดินดวยวิธีกล โดยสรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลบาของน้ําเมื่อฝนตกหนัก เชน ทํา
คันเบนน้ํา รองระบายน้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไรนา เพื่อลดอัตราเร็วการไหลบาของน้ําบนผิวดิน 
ซึ่งสงผลใหการชะลางพังทลายของหนาดินลดลง 

        6.2 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยใชระบบการปลูกพืชและการใชปุย ดังนี้ 
6.2.1 จัดระบบการปลูกพืช  เชน 1) ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนกับพืชไรและพืชผักทั่วไป และ 2) 

ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวไมผล หรือไมยืนตนที่มีอายุยังไมเกิน 5 ป  
6.2.2 ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ปุยอินทรียที่ใช ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด สําหรับ

การทําปุยพืชสดนั้นเริ่มจากการปลูกพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ กอนปลูกพืชหลักประมาณ 2 เดือน เมื่อพืช
ตระกูลถั่วออกดอกก็พรวนกลบเพื่อบํารุงดิน ตอจากนั้นหากดินยังขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็เสริมดวยปุยเคมีที่
ใหธาตุดังกลาว 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 54 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผักและไมผล ไมคอยเหมาะสมในการทํา
นา เนื่องจากเปนที่ดอน จึงเก็บกักน้ํายาก การใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ควรเนนระบบเกษตรแบบผสมผสาน 
เชน ปลูกพืชไร ไมผล หญา และเลี้ยงสัตวควบคูกัน โดยปลูกหญาหรือหญาผสมถั่วระหวางแถวไมผลเพื่อใช
เลี้ยงสัตว พืชที่แนะนําใหปลูกมี ดังนี้ 1) ไมผล ไดแก มะมวง ขนุน มะขามหวาน มะละกอ นอยหนาและ
ล้ินจี่ 2) พืชไร เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ออย ละหุง งา และฝาย และ 3) พืชผักที่ปลูกไดมี
หลายชนิด เชน กะหล่ําปลี กะหลํ่าดอก และผักกาดตางๆ วิธีแกปญหาการขาดน้ําที่ดีที่สุด คือ การพัฒนา
แหลงน้ําใหเพียงพอ สําหรับการปลูกพืชในระยะฝนทิ้งชวงและฤดูแลง 
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8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน และดินขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูกใน
บางชวง   

1) การไถเตรียมดินปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพื้นที่  

2) ทําคันดินขวางความลาดเทของพื้นที่ชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิวดินเมื่อฝนตกหนัก  

3) ขุดบอดักตะกอน เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ําที่ผิวดินและยังสามารถใชน้ําเสริมในการ
เพาะปลูกได  

4) นํามาตรการอนุรักษดินและน้ําทางพืชมาใช เชน การปลูกพืชเปนแถบสลับกับการปลูกพืชเปน
แถวขวางความลาดเทของพื้นที่ การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมพืชหลัก เปนตน 
 8.1.2 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง และดินขาดความชื้นบางชวง   

1) ใสปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกปุยพืชสดแลวไถกลบลงดินเมื่อปุยพืชสด
ออกดอกไดประมาณ 50เปอรเซ็นต  

2) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไรหลัก หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษา และ
เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน และยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดินอีกดวย  

3) ใสปุยเคมีสูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืช และผลการวิเคราะหดินในตารางที่ 
54.5 เปนสําคัญ 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กระเจี๊ยบเขียว  ไถดินและเก็บวัชพืช ตากดินไว 7-14 วัน จากนั้นไถดินปรับระดับดินให
สม่ําเสมออีกครั้ง สวนระยะปลูกในฤดูแลง และฤดูฝนใชระยะปลูก 50x50 และ 60x60 ซม.ตามลําดับ หลุม
ปลูกควรทําตื้นๆ และรองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายตัวดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร 

8.2.2 กะหล่ําปลี  แปลงปลูกควรไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน และเก็บ
วัชพืชใหหมด ยอยดินใหรวนซุย ผสมปุยคอกคลุกเคลาลงในดินใหทั่วประมาณ 3-4 ตัน/ไร (ถาเปนดินเหนียวควร
เตรียมดินกอนปลูก 1 ฤดู) ยกรองสูงประมาณ 20 ซม.และกวางประมาณ 1.5 เมตร ควรเวนทางเดิน 30 ซม. 
สวนแปลงเพาะกลา ควรไถดินลึกประมาณ 15 ซม. ตากดินและใสปุยคอกเชนเดียวกับแปลงปลูก หลุมปลูก
กลาควรมีระยะหางระหวางตน และแถว 40-50 และ 60-100 ซม.ตามลําดับ 
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8.2.3 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 ฝรั่ง  ตากดินไว 10-15 วัน ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบน
และลางไวคนละกอง ผสมดินชั้นลางกับปุยหมัก หรือปุยคอกในสัดสวน 1:2 รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 
500 กรัม/หลุม จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุม
เดิมประมาณ 10 ซม. เผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 มะนาว  เตรียมพื้นที่โดย ไถพรวนดินเพื่อกําจัดวัชพืช ทําดินใหรวนซุย และควรใชระยะปลูก 
4x4-6x6 เมตร ทั้งนี้ข้ึนกับความอุดมสมบูรณของดิน 

8.3.3 มะมวง  ปรับพื้นที่ใหราบหรือคอนขางราบ ถาพื้นที่ลาดเอียงเกิน 12 องศา ใหปรับพื้นที่เปน
ข้ันบันได ไถดินดวยไถผาลสามจํานวน 2 คร้ัง พรวนดวยไถผาลเจ็ด 1-2 คร้ัง แตละครั้งมีชวงตากดิน 7-14 
วัน แลวคราดเก็บเศษวัชพืชขามปออกจากแปลง ระยะปลูกระหวางตน x ระหวางแถว เทากับ 4 x 6 เมตร 
หรือ 5x7 เมตร หรือ 6x8 เมตร หลุมปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม.สวนหลุมปลูกใน
พื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีขนาด 70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

          9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 54.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง  ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอน หรือเคยปลูกแตนาน
มาแลว ใหคลุกเมล็ดถั่วดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดถั่วพรอมปลูก สําหรับปุยเคมีจะใสเพียงครั้ง
เดียวตามแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุระหวาง 1-3 สัปดาห 
 ก) ชุดดินสมอทอด ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 
 ข) ชุดดินลําพญากลาง ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร 
 ค) ชุดดินลํานารายณ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 10 กก./ไร  

 9.1.2 ขาวโพด ขางฟาง  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่
สอง ใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุระหวาง 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินสมอทอด ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
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 ข) ชุดดินลําพญากลาง ใชปุยสูตร 16-20-0 ผสมกับปุยสูตร 21-0-0 ในอัตราอยางละ 35 และ  
25 กก./ไร ตามลําดับ  
 ค) ชุดดินลํานารายณ ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 25 กก./ไร ที่ผสมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20  
กก./ไร 

 9.1.3 ออย  สําหรับออยปลูกแตละชุดดินจะใชปุยดังนี้ 
 ก) ชุดดินสมอทอด คร้ังแรก ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สอง
ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร โดยใส 2 ขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบเมื่อออยอายุระหวาง 3-4 เดือน 
 ข) ชุดดินลําพญากลาง คร้ังแรก ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่
สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร ใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยอายุประมาณ 3-4 เดือน 
 ค) ชุดดินลํานารายณ นําปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 25 กก./ไร มาผสมคลุกเคลาใหเขากันกับปุยสูตร 
21-0-0 จํานวน 72 กก./ไร จากนั้นนําปุยผสมดังกลาวเพียง 1/3 ของทั้งหมดมารองกนรองพรอมปลูกออย 
คร้ังที่สอง จะใสปุยจํานวนที่เหลือทั้งหมดสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยอายุประมาณ 3-4 เดือน  
 สําหรับออยตอ ทั้งชนิดปุย และอัตราปุยยังคงเปนเชนเดียวกับออยปลูกในแตละชุดดิน แตการใส
คร้ังแรกจะทําหลังการแตงตอออยเสร็จแลวนานประมาณ 1-4 สัปดาห และครั้งที่สองจะใสหลังการใสคร้ัง
แรกแลวนาน 2-3 เดือน การใสปุยทั้ง 2 คร้ังจะทําการใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

 9.1.4 ละหุง  ปุยเคมีแบงใสเปน 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใส
รอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินสมอทอด ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
 ข) ชุดดินลําพญากลาง ใชปุยผสมกันระหวางปุยสูตร 16-20-0 กับปุยสูตร 21-0-0 ในอัตรา 35 และ  
25 กก./ไร ตามลําดับ 
 ค) ชุดดินลํานารายณ ใชปุยผสมที่เกิดจากปุยสูตร 26-14-0 กับปุยสูตร 21-0-0 ในอัตรา 20 และ 
25 กก./ไร ตามลําดับ 

 9.1.5 งา  ใสคร้ังเดียวทั้งหมดหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห อาจใสแบบหวานถาเปนการปลูก
แบบหวาน แตถาเปนแถวจะใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินสมอทอด ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร  
 ข) ชุดดินลําพญากลาง ใชปุยสูตร 20-20-0 รวมกับปุยสูตร 21-0-0 ในอัตรา 30 และ 10 กก./ไร 
ตามลําดับ 
 ค) ชุดดินลํานารายณ ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 22 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  
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 9.1.6 ฝาย  ใสปุยครั้งเดียวขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุหลังปลูก 1-3 สัปดาห  
 ก) ชุดดินสมอทอด ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 
 ข) ชุดดินลําพญากลาง ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา  
15 กก./ไร  
 ค) ชุดดินลํานารายณ ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 15 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กก./ไร  
          9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กระเจี๊ยบเขียว  หลังถอนแยก และเมื่อกระเจี๊ยบเขียวเริ่มออกดอก ใชปุยสูตร 18-12-6 
อัตรา 50 กก./ไร โดยใหปุยทั้งสองขางของแถว จากนั้นพรวนดินกลบปุยแลวรดน้ําใหชุม 

9.2.2 กะหล่ําปลี  หลังยายปลูกประมาณ 15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยหยอด
ขางตน และหลังยายปลูกประมาณ 30 วัน ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยคอกอัตรา 1 
กํามือ/ตน โดยพรวนดินรอบๆ โคนตนแลวใสปุย จากนั้นกลบดินวันรุงขึ้นจึงรดน้ํา นอกจากนี้การใสปุยแตละ
คร้ังควรผสมธาตุอาหารเสริม เชน โบรอน สังกะสี 

9.2.3 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน ควร
ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 ฝรั่ง  ฝร่ังยังไมใหผลผลิต ในชวงตน และปลายฤดูฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา  
50 กก./ไร จากนั้นเมื่อฝร่ังใหผลผลิตแลวสามารถเพิ่มความหวานไดโดยใชปุยสูตร 5-30-30 อัตราตามที่
ฉลากระบุไวซึ่งควรฉีดพนกอนเก็บเกี่ยวผล 1 เดือน โดยฉีดพนอาทิตยละ 2 คร้ัง 

9.3.2 มะนาว  มะนาวอายุ 3-4 เดือน ใหปุยคอก หรือปุยหมักในอัตรา 0.5 กก./ตน และเมื่อมะนาว
อายุ 1 และ 2 ป ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 0.5 และ1 กก./ตน ตามลําดับ การใหปุยแกมะนาวควรทํา
หลังจากพรวนดิน โดยใสรอบทรงพุมจากนั้นใหน้ําตามเพื่อละลายปุย 

9.3.3 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว รวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.2 กก./ตน ตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิต แลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรบัมะมวง
อายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ      
3) ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร  
13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว  
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10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 54 ประกอบดวยชุดดินลํานารายณ ลําพญากลาง และสมอทอด พบในสภาพพื้นที่

เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดเทอยูระหวาง 2-8 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีปานกลาง
ถึงดี เนื้อดินสวนใหญเปนดินเหนียวตลอดหนาตัดดิน พบกอนปูนหรือเศษหินที่กําลังผุพังสลายตัวปะปนอยู
ในดินชั้นลาง ดินบนมีสีเทาเขม สีน้ําตาลเขม หรือสีน้ําตาลปนแดง สวนดินชั้นลางสีน้ําตาลแดง หรือสีแดง
ปนเหลือง พบจุดประสีแดงและสีเหลืองในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (คาพี
เอช 6.5-8.0) ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

กลุมชุดดินนี้เหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก ที่เนนการใชที่ดินในระบบเกษตรแบบ
ผสมผสาน เชน การปลูกพืชไร-ไมผล-หญาและเลี้ยงสัตว หรือ พืชไร-พืชผัก-ไมผล หรือไมยืนตน-หญาและ
เลี้ยงสัตว สําหรับปญหาการใชที่ดิน ไดแก การชะลางพังทลายของหนาดิน ขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูก
ในชวงฤดูแลง และดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ จึงควรปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินดวยการใชปุย
อินทรียรวมกับปุยเคมีตามความจําเปน การอนุรักษดินและน้ํามีความสําคัญมาก โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความ
ลาดเทตั้งแต 5 เปอรเซ็นต ข้ึนไป วิธีการทางพืชที่ควรนํามาใช ไดแก การปลูกพืชขวางความลาดเท ปลูกพืช
คลุมดิน ปลูกหญาแฝกเปนแถบขวางความลาดเทสลับกับแถบของพืชหลัก 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่55 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 55 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 55 แสดงไวในตารางที่ 55.1     
ตารางที่ 55.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 55 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
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ตารางที่ 55.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 55 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี   900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินตะกอนเนื้อละเอียด ไดแก หินดินดาน และหิน
ทรายแปงที่เปนดินดาน 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : พื้นที่เหลือคางจากการกรอน  

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : คอนขางเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด ความลาดเทอยูระหวาง 
1-8 เปอรเซ็นต  

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 
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        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล และยังคงสภาพเปนปาละเมาะและปา
เบญจพรรณ สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 55 แสดงไวในตารางที่ 
55.2 
ตารางที่ 55.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 55 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
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ตารางที่ 55.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 55 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 9 สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 12,958,881 28,272.4  500 137 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมมีถงึมีเล็กนอย 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไว
ในตารางที ่55.3  
ตารางที่ 55.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 55 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 25,442.98  

  ลพบุรี 53,672.60  

  สระบุรี 71,029.99  

  สุพรรณบุรี 74,861.04  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 10.61  

  ปราจีนบุรี 14,958.97  

  ฉะเชิงเทรา 12.45  

  ชลบุรี 65,020.51  

  สระแกว 190,398.33  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 540,988.66  

  ชัยภูมิ 375,264.51  

 4 อุบลราชธานี 3,621.21  
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ตารางที่ 55.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 55 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ขอนแกน 6,154.78  

  สกลนคร 961.83  

  หนองบัวลําภู 8,899.97  

เหนือ 6 แมฮองสอน 4.09  

  เชียงใหม 778.23  

 7 แพร 14,244.11  

  นาน 4,781.19  

  พะเยา 309.55  

  เชียงราย 84,444.30  

 8 เลย 479,013.04  

  พิจิตร 14,711.93  

  เพชรบูรณ 193,660.54  

  อุตรดิตถ 373.41  

  พิษณุโลก 3,192.24  

 9 กําแพงเพชร 24,681.07  

  ตาก 63,723.41  

  นครสวรรค 95,166.19  

  สุโขทัย 85,296.89  

  อุทัยธานี 90,463.25  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 298,591.99  

  ประจวบคีรีขันธ 2.29  

  เพชรบุรี 21,805.14  

  ราชบุรี 2,735.64  

รวมทั้งส้ิน 2,909,276.93  
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2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 55 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 55.4  
ตารางที่ 55.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
จัตุรัส 
(Chatturat series: Ct)  

fine, mixed  

Typic Haplustalfs  

fine, mixed, active,  
isohyperthermic  
Typic Haplustulfs  

วังสะพุง 
(Wang Saphung series: Ws)  

fine, mixed  
Ultic Haplustalfs  

fine, mixed, active,  
isohyperthermic  
Typic Haplustalfs  

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 55 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 55 เปนดินลึกปานกลาง ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว ที่ความลึก
ระหวาง 50-10 ซม. จากผิวดินบนจะพบชั้นหินผุที่เปนหินตนกําเนิดของดิน และบางแหงจะพบกอนปูน
ปะปนอยูดวย สีดินเปนสีน้ําตาลแดงหรือสีแดง หรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดาง
เล็กนอย(pH 6.0-7.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติอยูในระดับปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 55 

 3.2.1 ชุดดินจตุรัส (Chatturat series: Ct) 
 จัดอยูใน fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustulfs เกิดจากการสลายตัวอยูกับที่
ของหินทรายแปง หินดินดานและ/หรือหินทรายละเอียดที่เปนดาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี 
คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานดี มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกิน 10 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวน สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาล
ปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) ดินบนตอนลางมีลักษณะเนื้อดินเปน
ดินรวนจนถึงเปนดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-
6.5) สวนดินตอนลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียว สีน้ําตาลแดงจนถึงสีแดง ปฏิกริิยา
ดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) และในชวงความลึกตั้งแต 50 ซม.ลงไป จะพบเศษหินผุ
ปรากฏอยูเปนพวกหินดินดาน หินทรายแปง และ/หรือหินทรายเม็ดละเอียด ปริมาณเพิ่มข้ึนตามความลึก 
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 3.2.2 ชุดดินวังสะพุง (Wang Saphung series: Ws) 
  จัดอยูใน fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs เกิดจากการสลายตัวของ
หินดินดาน หรือหินฟลไลต บางแหงจะมีเนื้อปูนผสมอยูดวย สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะลอนลาดถึงลอนชัน
เล็กนอย มีความลาดชัน 4-7 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง(pH 6.0) ดินบนตอนลางลึกประมาณ 20-30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปน
เหนียวหรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก
(pH 5.0-5.5) สวนดินตอนลางลึกตั้งแต 30 ซม.ลงไป เนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) ในระดับความลึกมากกวา 50 ซม.ลงไป จะพบ
เศษหินดินดานกําลังผุพัง และปริมาณเพิ่มข้ึนตามความลึก 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอิ่มตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความลึก 0-30 
ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 (Soil 
Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการประเมิน
สรุปไดดังตารางที่ 55.5  
ตารางที่ 55.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

จัตุรัส 
วังสะพุง 

6.14 
- 

19.80 
21.50 

62.03 
61.33 

0.92 
3.81 

8.75 
4.20 

81.90 
99.00 

ต่ํา 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน - 20.65 61.68 2.53 6.48 90.45 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินชุดตางๆ ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 55 พบวาชุดดินจัตุรัสมี
ความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า  สวนชุดดินวังสะพุงมีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง 
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4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตางๆ  
กลุมชุดดินที่ 55 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผัก ไมผลหรือไมยืนตน และพัฒนาเปน

ทุงหญาเลี้ยงสัตว แตคอนขางเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการทํานา เนื่องจากบางบริเวณมีสภาพพื้นที่ไม
อํานวย เชน มีความลาดเทสูงเกินไปจึงกักเก็บน้ําไมได เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดิน จึงจัดชั้น
ความเหมาะสมของดิน ดังตารางที่ 55.6 
ตารางที่ 55.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 55 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน  ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3ok S3 mok S3ok   
  ขาวไร S3rk S3 mrk S3rk   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2k S2k S2k   
  ขาวโพด S2z S3mk S2k   
  งา S3rz S3mrk S3rk   
  ถั่วเขียว S3rk S3mrk S3rk   
  ถั่วเหลือง S3rk S3rk S3rk   
  ถั่วลิสง S3r S3rk S3rk   
  ปอแกว S3rk S3rk S2rk   
  ฝาย S3rk S3mrk S3rk   
  มันฝรั่ง S3trk S3tmrk S3trk   
  มันสําปะหลัง S3rk S3rk S3rk   
  ยาสูบ S3rk S3mrk S3rk   
  ออย S3rk S3rk S3rk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrk S3mrk S3rk   
  กระเทียม S3trk S3mrk S3trk   
  ขิง S3mrk S3mrk S3rk   
  พริก S3rk S3mrk S3rk   
  พริกไทย S3trk S3trk S3trk   
  มะเขือเทศ S3rk S3mrk S3rk   
  หอมแดง S3trk S3trk S3trk   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S3rk S3rk S3rk   
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ตารางที่ 55.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 55 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน  ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  กาแฟ (robusta) S3rk S3rk S3rk   
  ชา S3trk S3trk S3trk   
  ทุเรียน S3rk S3rk S3rk   
  ปาลมน้ํามัน S3rk S3rk S3rk   
  มะขาม S3rk S3rk S3rk   
  มะพราว S3rk S3rk S3rk   
  มะมวง S3rk S2rk S3rk   
  ยาง S3rk S3rk S3rk   
  ลําไย S3rk S3rk S3rk   
  ล้ินจี่ S3rk S3rk S3rk   
  สม S3rk S3rk S3rk   
  สับปะรด S3rk S3rk S3rk   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rk S3rk S3rk   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r  =  สภาพดนิไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 
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  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  = พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

        5.1 การชะลางพังทลายของหนาดิน โดยเฉพาะเมื่อใชชุดดินวังสะพุงที่มีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต ใน
การปลูกพืช 

        5.2 สมบัติทางกายภาพของบางชุดดินไมเหมาะสม เชน ชุดดินจตุรัสมีโครงสรางแนนทึบ 

        5.3 ขาดแคลนน้ําสําหรับการปลูกพืชในบางชวง 

        5.4 ความอุดมสมบูรณของดินลดลงเร็ว เนื่องจากการชะลางพังทลายของดินและขาดการบํารุงดิน   
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ควรผสมผสานวิธีกลและวิธี
ทางพืชดังนี้ 1) วิธีกล ไดแก การทําคันดิน ข้ันบันไดดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ํา
ประจําไรนา เพื่อเก็บกักน้ําสวนเกินไวใชประโยชนในฤดูแลง และ 2) วิธีทางพืช ไดแก ปลูกพืชเปนแถบตาม
แนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ ปลูกแถบหญาแฝกตามแนวระดับ ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับแถวพืช
หลักตามแนวระดับ 

        6.2 พัฒนาแหลงน้ําและรักษาความชุมชื้นในดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 55 พบบริเวณที่ดอนไม
มีระบบชลประทานเขาถึง จําเปนตองพัฒนาแหลงน้ํา โดยการขุดบอน้ําประจําไรนา หรือขุดลอกแหลงน้ํา
เกาที่ต้ืนเขิน นอกจากการพัฒนาแหลงน้ําแลวจะตองมีวิธีการรักษาความชื้นในดิน โดย 1) ใชวัสดุคลุมดิน
ระหวางแถวพืช และ 2) ปลูกพืชคลุมดิน ระหวางแถวไมผล 

        6.3 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งทําไดหลายวิธีดังนี้ 
6.3.1 จัดระบบการปลูกพืชบํารุงดิน ไดแก 1) ปลูกพืชหมุนเวียน โดยปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืช

หลัก และ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชอ่ืน หรือปลูกแบบเหลื่อมฤดู   

6.3.2 การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ดังนี้ 1) ใสปุยคอกหรือปุยหมัก นอกจากนี้ยังควรทําปุยพืช
สดในบางป สําหรับการทําปุยพืชสดนั้นเริ่มจากการปลูกพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ กอนปลูกพืชหลักประมาณ 2 
เดือน เมื่อพืชตระกูลถั่วออกดอกก็พรวนกลบเพื่อบํารุงดิน 2) หากผลการวิเคราะหดินทางเคม ีแสดงวาดนิยงั
ขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง ก็เสริมดวยปุยเคมีที่ใหธาตุดังกลาว 
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7. ขอเสนอแนะ 
กลุมชุดดินที่ 55 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลหรือไมยืนตน และพืชผักตางๆ แตไม

เหมาะสมในการทํานา เนื่องจากเปนที่ดอน มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน จึงเก็บกักน้ําไดยาก 
ควรปลูกไมผล เชน มะมวง ขนุน สม มะขามหวาน และมะละกอ หรือพืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว ถั่วลิสง ละหุง งา และ ฝาย อยางไรก็ตามการใชประโยชนพื้นที่ดวยระบบการเกษตรผสมผสานจะมี
ประสิทธิภาพสูง เชน ปลูกพืชไร-ไมผล-พืชผัก หรือปลูกพืชไร-ไมผล-หญา และเลี้ยงสัตว หรือไมผล-หญา
และเลี้ยงสัตว การเลือกกิจกรรมตางๆ มาผสมผสานกันนั้น ทุกกิจกรรมตองเอื้อประโยชนตอกัน เชน เมื่อ
เลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกไมผล พืชไรและพืชผัก ก็ใชเศษพืชเปนอาหารสัตว แลวนํามูลสัตวมาเปนปุย
บํารุงดิน นอกจากนี้กิจกรรมที่เลือกมาตองเหมาะกับสภาพพื้นที่ แหลงน้ํา ทักษะของเกษตรกร แหลงทุน
และความตองการผลผลิตของตลาดในทองถิ่นและนอกทองถิ่น เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 55 ใชปลูกพืชได
หลายชนิด ดังนั้นจึงควรพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอ สําหรับการปลูกพืชทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร  

 8.1.1 ปญหาการชะลางพงัทลายของหนาดินและดนิขาดน้าํเพื่อการเพาะปลกูบางชวง 

1) ใหทาํการไถเตรียมดินปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพืน้ที ่ 

 2) ทําคันดินขวางความลาดเทของพื้นที่ชวยชะลอการไหลบาของน้ําที่ผิวดินเมื่อฝนตกหนัก  

3) ขุดบอดักตะกอน เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ําที่ผิวดิน และยังสามารถใชน้ําเสริมในการ
เพาะปลูก  

4) นํามาตรการอนุรักษดินและน้ําทางพืชมาใช เชน การปลูกพืชเปนแถบสลับกับการปลูกพืชเปน
แถว ขวางความลาดเทของพื้นที่ การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมพืชหลัก เปนตน 
 8.1.3 ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินขาดความชื้นในบางชวง   

1) ใสปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดินเมื่อปุยพืช
ออกดอกไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต  

2) ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษาและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหแกดินและยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดินอีกดวย  

3) ใสปุยเคมีสูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืช และผลการวิเคราะหดินในตารางที่ 
55.5 เปนเกณฑ 
 



 591

        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กะหล่ําดอก  แปลงเพาะกลา และแปลงปลูกขุดดินลึก 15 และ 20 ซม. ตามลําดับ ตากดิน 
7-10 วัน เก็บวัชพืชใหหมดพรวนดินเปนกอนเล็กๆ ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวคลุกเคลาใหทั่ว
แปลง และมีระยะปลูกระหวางตน และแถวหาง 50 และ 60 ซม. ตามลําดับ 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ 15 ซม. ตามลําดับ แลวตาก
ดินไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ 75-90 ซม. ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียว
ตอหลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ 75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือ
แนวรองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุย
อยูขางใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 มะมวง  ปรับพื้นที่ใหราบหรือคอนขางราบ ถาพื้นที่ลาดเอียงเกิน 12 องศา ใหปรับพื้นที่เปน
ข้ันบันได ไถดินดวยไถผาลสามจํานวน 2 คร้ัง พรวนดวยไถผาลเจ็ด 1-2 คร้ัง แตละครั้งมีชวงตากดิน 7-14 
วัน แลวคราดเก็บเศษวัชพืชขามปออกจากแปลง ระยะปลูกระหวางตนxระหวางแถว เทากับ 4x6 เมตร หรือ 
5x7 เมตร หรือ 6x8 เมตร หลุมปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. สวนหลุมปลูกในพื้นที่
อุดมสมบูรณปานกลางควรมีขนาด 70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 มะละกอ  ขุดหลุมปลูกขนาดกวางและลึกประมาณ 30 ซม. ผสมดินกับปุยคอกเขาดวยกัน
และเพิ่มปุยหินฟอสเฟต 0.2 กก./หลุม เขาดวยกัน กลบลงหลุมใหสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม ทํารมเงา
เพื่อชวยพรางแสงแดด การปลูกแบบหยอดเมล็ดควรใชหลุมขนาด 20 ซม. และมีระยะปลูก 3x3 หรือ 3x4 
เมตร 
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9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 
และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 55.5 เปนดังนี้ 

 9.1.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง  ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอน หรือเคยปลูกแตนาน
มาแลว ใหคลุกเมล็ดถั่วดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดถั่วพรอมปลูก สวนปุยเคมีจะใสเพียงครั้งเดียว
ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบหลังปลูกถั่วแลวนาน 1-3 สัปดาห ชนิดของปุยที่เหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน
ในที่นี้ คือ ปุยสูตร 16-20-0 รวมกับปุยสูตร 0-0-22 ในอัตรา 30 และ 5 กก./ไร ตามลําดับ 

 9.1.2 ขาวโพด ขาวฟาง  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน โดยจะใชปุยผสมกันระหวางปุยสูตร  
20-20-0 กับปุยสูตร 0-0-22 ที่อัตรา 50 และ 10 กก./ไร ตามลําดับ คร้ังแรกใสรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่
สองใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห  

 9.1.3 ออย  สําหรับออยปลูก คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก 
คร้ังที่สองใสปุยสูตร 21-0-0 และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 40 และ 20 กก./ไร ตามลําดับ โดยใสสองขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยมีอายุประมาณ 3-4 เดือน 
 สําหรับออยตอใชทั้งชนิด และอัตราปุยเชนเดียวกับออยปลูก แตคร้ังแรกจะใสหลังการแตงตอเสร็จ
แลวนานประมาณ 1-4 สัปดาห และครั้งที่สองจะใสหลังครั้งแรกนานประมาณ 2-3 เดือน ทั้ง 2 คร้ังปุยที่ใส
จะวางสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  

 9.1.4 ละหุง  ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร ผสมคลุกเคลาเขากับปุยสูตร 0-0-22 ในอัตรา 
15 กก./ไร แลวแบงใสเปน 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใสโดยรอบโคนตน
แลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห  

 9.1.5 งา  ใชปุยผสมกันเปนอยางดีระหวางปุยสูตร 20-20-0 กับปุยสูตร 0-0-20 ในอัตรา 40 และ  
10 กก./ไร ตามลําดับ ใสเพียงครั้งเดียวหลังหวานเมล็ดแลวประมาณ 1-3 สัปดาห หากเปนการปลูกที่เปน
แถว จะใสปุยดังกลาวขางแถวปลูกทั้งหมดแลวพรวนกลบเมื่องามีอายุประมาณ 1-3 สัปดาหเชนกัน 

 9.1.6 ฝาย  ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร ใสเพียง
คร้ังเดียวขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 1-3 สัปดาห  
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.2.1 กะหล่ําดอก  กอนปลูกตนกลาควรรองพื้นดวยปุยขี้เปด และกากถั่ว อัตรา 300 กก./ไร 
จากนั้นเมื่อยายปลูกได 2 สัปดาห ควรใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร เพื่อเปนปุยแตงหนา และชวง
ออกดอกควรใสปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสสูง เพื่อชวยบํารุงดอกใหสมบูรณ 
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9.2.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน ควร
ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 2,000-
4,000 และ 50 กก./ไร ตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส  
3 คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน ควร
แบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.3.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 16-16-8 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.2 กก./ตน ตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ 1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ  1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรให
ซ้ําเมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 แลว 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
สําหรับมะมวงอายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึน
ไปตามลําดับ 3)ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
ใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.3.3 มะละกอ  มะละกอในระยะตนกลาใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ตน รองกนหลุมกอน
ปลูก และบํารุงตนดวยปุยแอมโมเนียมซัลเฟต(21-0-0) อัตรา 60 กรัม/ตน หรือปุยยูเรีย(46-0-0) อัตรา  
30 กรัม/ตน จนกระทั่งมะละกออายุไดประมาณ 1 ป ใหเพิ่มอัตราปุยแอมโมเนียมซัลเฟตเปน 225 กรัม/ตน 
โดยใหปุยทุกๆ 3 เดือน และบํารุงตนดวยปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 450 กรัม/ตน โดยใหปุยในชวงตนฤดูฝน 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 55 ประกอบดวยชุดดินจตุรัส และวังสะพุง ซึ่งสวนใหญพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคกลาง สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน ความลาดเทอยูระหวาง 1-8 
เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เนื้อดินเปนดินเหนียว พบเศษหินผุพังหรือหินซึ่งกําลังสลายตัวที่
ความลึก 50-100 ซม. บางบริเวณพบกอนหินปูนปะปนอยูกับดินชั้นลาง ดินมีสีน้ําตาลแดงหรือสีแดง หรือสี
น้ําตาลแก ปฏิกิริยาเปนกรดปานกลางถึงดางเล็กนอย (คาพีเอช 6.0-7.5) ความอุดมสมบูรณปานกลาง 
เหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผัก ไมผล และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ดวยระบบการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เชน ปลูกพืชไร-ไมผล-ทุงหญาและเลี้ยงสัตว หรือพืชไร-พืชผัก-ไมผล หรือไมยืนตน-ทุงหญาและ
เลี้ยงสัตว เปนตน ปญหาสําคัญในการใชที่ดินไดแก การชะลางพังทลายของดิน ขาดแคลนน้ําในการ



 594

เพาะปลูก ดินแนน และขาดธาตุอาหารบางธาตุ จึงตองดําเนินการดังนี้ คือ 1) มีการอนุรักษดินและน้ํา 
โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต 2) ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ดวยปุยอินทรีย
รวมกับปุยเคมี และ 3) รักษาความชื้นในดินดวยวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชคลุมดิน รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําให
เพียงพอสําหรับการปลูกพืชในระยะฝนทิ้งชวง และฤดูแลง 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่56 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 56 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 56 แสดงไวในตารางที่ 56.1 

ตารางที่ 56.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 56 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
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ตารางที่ 56.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 56 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 ศรีสะเกษ 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
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ตารางที่ 56.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 56 

ภาค จังหวัด 
ปริมาณน้ําฝน 

(มม./ป) 
การระเหยน้ํา 

(มม./ป) 
อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) 

เหนือ นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี   900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี   900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
ใต กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินตะกอนเนื้อหยาบ หรือหินอัคนีเนื้อ หยาบ 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : พื้นที่เหลือคางจากการกรอน  

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ความลาดเทอยูระหวาง 2-35 เปอรเซ็นต   

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล และยังคงสภาพเปนปาเบญจพรรณและปา
เต็งรัง สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 56 แสดงไวในตารางที่ 56.2 
ตารางที่ 56.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 56 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

 (ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 

  ตราด 
ปราจีนบุรี 

79,050 
454,235 

33.2 
4.4 

 10 
10 

3 
1 
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ตารางที่ 56.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 56 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

 (ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
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ตารางที่ 56.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 56 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

 (ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 9 ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 กระบี่ 26,260 28.5  8 2 

รวมทั้งส้ิน 14,852,870 30,874.9  687 188 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ปานกลางถึงรุนแรง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : มีเล็กนอย ไมเกิน 1 เปอรเซ็นต 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไว
ในตารางที่ 56.3  
ตารางที่ 56.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 56 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 23,465.42  

  นครนายก 20,356.34  

  ลพบุรี 12,809.00  

  สระบุรี 65,177.44  

  สุพรรณบุรี 22,699.65  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 8,188.24  

  ปราจีนบุรี 62,502.09  

  ฉะเชิงเทรา 197,245.80  

  ชลบุรี 34,897.20  

  ตราด 333.99  
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ตารางที่ 56.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 56 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 สระแกว 89,665.83  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 833,048.43  

  นครราชสีมา 445,753.32  

  บุรีรัมย 223,746.13  

 4 สุรินทร 31,604.42  

  นครพนม 31,117.53  

  มุกดาหาร 78,762.98  

  ยโสธร 56.86  

  ศรีสะเกษ 1,191.24  

  อํานาจเจริญ 156,489.14  

 5 อุบลราชธานี 1,087,321.67  

  กาฬสินธุ 63,113.00  

  ขอนแกน 17,625.53  

  มหาสารคาม 2.62  

  สกลนคร 44,709.16  

  หนองคาย 436,500.10  

  หนองบัวลําภู 73,455.29  

เหนือ 6 อุดรธานี 82,193.12  

  เชียงใหม 41,097.57  

  แมฮองสอน 9,026.16  

  ลําปาง 86,257.96  

 7 ลําพูน 64,995.55  

  เชียงราย 5,430.50  

  นาน 22,340.48  

  พะเยา 5,498.07  
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ตารางที่ 56.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 56 ในจังหวัดตางๆ  

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 8 แพร 53,305.22  

  พิจิตร 1,001.84  

  พิษณุโลก 167,727.59  

  เพชรบูรณ 50,363.36  

 เลย 335,901.04  

9 อุตรดิตถ 17,470.38  

  กําแพงเพชร 375,528.31  

  ตาก 53,633.70  

  นครสวรรค 106,577.40  

  สุโขทัย 39,290.38  

ตะวันตก 10 อุทัยธานี 98,049.41  

  กาญจนบุรี 334,060.07  

  ประจวบคีรีขันธ 72,501.48  

  เพชรบุรี 195,950.43  

  ราชบุรี 73,524.99  

ใต 11 กระบี่ 941.03  

รวมทั้งส้ิน 6,354,504.46  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 56 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 56.4  
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ตารางที่ 56.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(Soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 

โพนงาม 
(Phon Ngam series: Png)  

fine-loamy,  
kaolinitic (mixed)  
Typic Haplustults  

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Haplustults  

ภูสะนา 
(Phu Sana series: Ps)  

loamy skeletal,  
kaolinitic (mixed)  
Oxic Haplustults  

fine-loamy, mixed,  
isohyperthermic 
Kanhaplic Haplustults  

ลาดหญา 
(Lat Ya series: Ly)  

clayey,  
kaolinitic  
Typic Haplustults  

fine-loamy, siliceous,  
isohyperthermic  
Kanhaplic Haplustults  

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 56 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 56 เปนดินลึกปานกลางถึงลึก การระบายน้ําดี เนื้อดินบนเปนดินรวนหรือ
ดินรวนปนทราย สวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย และเปนดินรวนเหนียวปนทรายและปนเศษหิน 
หรือดินเหนียวปนทรายและปนเศษหิน สีดินเปนสีน้ําตาล สีน้ําตาลแก หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 56 

 3.2.1 ชุดดินโพนงาม (Phon Ngam series: Png) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplustults เกิดจากการ
สลายตัวของหินทราย สภาพพื้นที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชัน มีความลาดชัน 4-8 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานเร็ว มีการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม หรือสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) ดินบนตอนลางลึกมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือ
ดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนแดง หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
ปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.0-6.0) สวนดินตอนลางเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนเศษหินทราย สีพื้น
เปนสีแดงปนเหลืองจนถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ในระดับความลึกตั้งแต 
50 ซม.ลงไป หรือสวนมากในชวงความลึก 80-100 ซม. จะพบเศษหินทรายสีแดงที่กําลังผุพังปะปนอยูใน
เนื้อดิน บางแหงอาจจะพบลูกรังปะปนอยูกับเศษหินบางเล็กนอย 
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3.2.2 ชุดดินภูสะนา (Phu Sana series: Ps) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults เกิดจากการสลายตวัของ
หินแกรนิต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 3-8 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดิน
ลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานเร็ว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
ปานกลางถึงเร็ว 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนเทา หรือสี
น้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) ดินบนตอนลางลึก 15-30 ซม. เนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-
6.0) สวนดินตอนลางลึกตั้งแต 30 ซม.ลงไป เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ถึงดินรวนปนดินเหนียว สี
แดงปนสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) จะพบกอนกรวดที่เปนแรหรือหินควอรตไซต
เพิ่มมากขึ้นตามความลึกของดิน ในระดับความลึก 80 ซม.ลงไป จะพบหินแกรนิตที่กําลังสลายตัว 
 3.2.3 ชุดดินลาดหญา (Lat Ya series: Ly) 
 จัดอยูใน fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults เกิดจากสลายตัวของ
หินทราย หินควอรตไซตที่เคลื่อนที่มาทับถมโดยแรงดึงดูดของโลก และที่ผุพังอยูกับที่บนที่ราบเชิงเขา และ
พื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึงเปนลูกคลื่นลอนชนั มี
ความลาดชันประมาณ 2-10 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี มีความสามารถให
น้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือเปนดินรวน สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาล
ปนเหลือง, สีน้ําตาลเขม หรือสีเขมของน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) สวนดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย, ดินรวนเหนียว  ดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือสี
น้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย, ดินรวน
ปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปน สีน้ําตาล น้ําตาลแก น้ําตาลปนแดง หรือสีแดงปนเหลือง 
และจะพบชั้นของกอนควอรตไซต และดินทรายปะปนอยูในดินที่ระดับความลึกมากกวา 50 ซม. แตไมเกิน 
150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
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(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 56.5  
ตารางที่ 56.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC   

cmolc/kg     
BS 
(%) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ลาดหญา 
โพนงาม 
ภูสนา 

5.85 
- 
- 

3.97 
5.46 
2.82 

32.80 
15.42 
42.92 

0.99 
1.79 
0.60 

4.54 
2.94 
1.83 

82.00 
24.00 
58.50 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน - 3.97 32.80 0.99 2.94 58.50 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินชุดตาง  ๆที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 56 พบวามีความอุดมสมบูรณ
อยูในระดับตํ่า 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ  
กลุมชุดดินที่ 56 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมถึงเหมาะสมในการปลูกพืชไร ข้ึนอยูกับสภาพภูมิ-

ประเทศและความลาดเทของพื้นที่ ไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชผักตางๆ และไมผล เนื่องจากขาดแคลน
น้ําในการเพาะปลูก และในดินชั้นลางมีชั้นเศษหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดดิน จึงไมคอยเหมาะสมสําหรับไมผล 
เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชประโยชน จึงจัดชั้นความเหมาะสมของดิน ดังตารางที่ 56.6 

ตารางที่ 56.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 56 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S3owe S3mowe S3owe   
  ขาวไร S1 S1 S1   
พืชไร         
  ขาวฟาง S1 S1 S1   
  ขาวโพด S1 S2m S1   
  งา S1 S2m S1   
  ถั่วเขียว S1 S3m S1   
  ถั่วเหลือง S1 S1 S1   
  ถั่วลิสง S2r S2r S2r   
  ปอแกว S1 S1 S1   
  ฝาย S1 S3m S1   
  มันฝรั่ง S3tr S3tmr S3tr   
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ตารางที่ 56.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 56 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  มันสําปะหลัง S2r S3r S2r   
  ยาสูบ S1 S3m S1   
  ออย S1 S1 S1   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mre S3mre S3re   
  กระเทียม S2tr   S2tr   
  ขิง S2mr S3mr S2r   
  พริก S1 S2m S1   
  พริกไทย S2t S2t S2t   
  มะเขือเทศ S1 S2m S1   
  หอมแดง S3tr S3tr S3tr   
ไมผล         
  กาแฟ (arabica) S1 S1 S1   
  กาแฟ (robusta) S1 S1 S1   
  ชา S2t S2t S2t   
  ทุเรียน S1 S1 S1   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S1 S1 S1   
  มะพราว S1 S1 S1   
  มะมวง S1 S1 S1   
  ยาง S1 S1 S1   
  ลําไย S1 S1 S1   
  ล้ินจี่ S1 S1 S1   
  สม S1 S1 S1   
  สับปะรด S1 S1 S1   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 
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S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r  =  สภาพดนิไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกริิยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  กลาวคือ ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอ
พืชและความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินต่ํา 

        5.2 การชะลางพังทลายของหนาดินรุนแรง  เนื่องจากดินคอนขางเปนทราย และบางพื้นที่มีความ
ลาดเทสูง เมื่อใชในการเพาะปลูกโดยไมมีการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสม จึงมีการชะลางพังทลาย
ของดินมาก  

        5.3 ดินชั้นลางมีกรวดลูกรัง หรือเศษหินปะปนอยูกับเนื้อดินปริมาณมาก  เปนอุปสรรคตอการ
ปลูกไมผลหรือไมยืนตน 

        5.4 ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  เนื่องจาก 1) เนื้อดินคอนขางเปนทราย จึงระบายน้ําเร็วแตอุม
น้ําไดนอย 2)พื้นที่มีความลาดเทสูง ดินเก็บกักน้ําฝนไมอยู และ 3) สมบัติของดินและสภาพพื้นที่ ไม
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาแหลงน้ํา  
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6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
การจัดการดินใหเหมาะสมในการปลูกพืชนั้น จะตองพิจารณาถึงขอจํากัดตางๆ ดําเนินการแกไข

ขอจํากัด และจัดระบบการใชใหสอดคลองกับศักยภาพของที่ดิน ดังนี้ 

        6.1 เลือกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชนิดของดิน  สภาพของดินกลุมนี้มีความแตกตาง
ในดานความลาดเทของพื้นที่ และความลึกของดิน จึงควรกําหนดชนิดพืชดังนี้ 1) ในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเท
นอยกวา 12 เปอรเซ็นต ควรปลูกพืชไรและพืชผักบางชนิด และ 2) ในพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทสูงกวา 12
เปอรเซ็นต ควรเนนการปลูกไมยืนตนที่ไมตองไถพรวนดิน และควรปลูกพืชคลุมดินอยางถาวร เพื่อปองกัน
การชะลางพังทลายของหนาดิน 

        6.2 จัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสม  ดังนี้ คือ 1) ใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูล
ถั่วแทรกอยูกับพืชอ่ืน และ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมอยูในแถวพืชหลัก  

        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน  กลุมชุดดิน
ที่ 56 เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า จึงควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ดังนี้ 1) ใสปุยหมัก
หรือปุยคอก อัตรา 1-2 ตัน/ไร ในบางปควรทําปุยพืชสด โดยปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง ถั่วพรา ถั่วพุม ฯลฯ 
กอนปลูกพืชหลักประมาณ 2 เดือน แลวไถกลบเมื่อออกดอก ปุยอินทรียเหลานี้นอกจากชวยเพิ่มธาตุอาหาร
แลว ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินดวย และ 2) หากผลการวิเคราะหดินทาง
เคมียังแสดงวา ดินขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็เสริมดวยปุยเคมี สําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชปุยเคมีข้ึนอยูกับ
ชนิดของพืช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  

        6.4 การอนุรักษดินและน้ํา  กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพที่จะเกิดการชะลางพังทลายสูง เนื่องจากเนื้อดินบน
คอนขางเปนทราย และมีความลาดเทอยูระหวาง 2-35 เปอรเซ็นต สําหรับพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทเกิน 12 
เปอรเซ็นต ถาไมมีการอนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสมแลว จะเกิดการชะลางพังทลายอยางรุนแรง การ
อนุรักษดินและน้ํามี 2 แบบ คือ วิธีการทางพืชและวิธีกล ดังนี้ 1) วิธีการทางพืช เปนวิธีที่ตองนํามาใชกอน 
เชน การปลูกพืชเปนแถวขวางความลาดเท ปลูกพืชเปนแถบขวางความลาดเท ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกแถบ
หญาแฝกตามแนวระดับ ปลูกพืชตระกูลถั่ว หรือไมพุมยืนตนตระกูลถั่วสลับกับแถวพืชหลักตามแนวระดับ
และปลูกพืชตระกูลถั่วแซมพืชหลักตามแนวระดับเปนตน และ 2) วิธีกล ใชกับบริเวณที่มีความลาดชันสูง
ต้ังแต 12 เปอรเซ็นตข้ึนไป เชน ทําคันดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอน รวมทั้งบอน้ําประจําไรนา 
เพื่อเก็บกักน้ําไวใชประโยชนในระยะฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง การผสมผสานวิธีทางพืชกับวิธีกลอยาง
เหมาะสม จะชวยปองกันการพังทลายของดินไดดีที่สุด 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 56 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไรหลายชนิด และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวได
ดี ถาพื้นที่มีความลาดเทนอยกวา 12 เปอรเซ็นต แตถาความลาดเทของพื้นที่สูงกวานี้ ควรใชปลูกไมยืนตน
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หรือไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส กระถินยักษ กาแฟอราบิกา หรือไมยืนตนอื่นที่ไมตองไถพรวน และเปนพืชที่มี
ใบ กิ่ง กาน ปกคลุมผิวดิน ซึ่งจะชวยลดการชะลางพังทลายลงไดบางสวน อยางไรก็ตามการใชประโยชน
กลุมชุดดินนี้จะมีประสิทธิภาพสูง หากใชระบบการเกษตรแบบผสมผสานระหวางการปลูกพืชไร พัฒนาเปน
ทุงหญา เลี้ยงสัตว และการปลูกไมโตเร็ว หรือปลูกไมผลบางชนิด เชน มะมวง ขนุน มะขามหวาน และกลวย
น้ําวา เปนตน การเลือกกิจกรรมตางๆ มาผสมผสานกันนั้น ทุกกิจกรรมตองเอื้อประโยชนตอกัน เชน เมื่อ
เลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกไมผลและพืชไร ก็ใชเศษพืชเปนอาหารสัตว แลวนํามูลสัตวมาเปนปุยบํารุงดิน 
นอกจากนี้กิจกรรมที่เลือกมาตองเหมาะกับสภาพพื้นที่ แหลงน้ํา ทักษะของเกษตรกร แหลงทุน และความ
ตองการผลผลิตของตลาดในทองถิ่นและนอกทองถิ่น  
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุ และความชื้นในดินตํ่า   
1) เพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยหวานปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 1-3 ตัน/ไร  

2) ใชปุยพืชสดโดยหวานเมล็ดพืชตระกูลถั่ว ไดแก โสนอัฟริกัน ปอเทือง หรือปอเทืองเตี้ย ในอัตรา 
5 กก./ไร ควรหวานรอฝน หรือตนฤดูฝน (กลางเดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม) เมื่อพืชตระกูลถั่ว
ดังกลาวออกดอก 50 เปอรเซ็นต หรืออายุ 60 วัน จึงทําการไถกลบ หรือสับกลบดินกอนปลูกพืชหลัก 

 8.1.2 ปญหาดินมีการสูญเสียหนาดินเนื่องจากกษัยการ  นํามาตรการอนุรักษดินและน้ํามาใช 
เชน ทําคันดินขวางความลาดเท รวมทั้งการปลูกพืชเปนแถวขวางความลาดเท รวมทั้งการปลูกพืชแซมใน
ระหวางแถวพืชหลักเพื่อการปกปองหนาดิน 
 8.1.3 ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ   

ใชปุยเคมี ซึ่งทั้งชนิดปุย อัตรา และวิธีการใชจะพิจารณาจากพืชที่ปลูกรวมกับผลการวิเคราะหดินที่
แสดงไวในตารางที่ 56.5 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กะหล่ําดอก  แปลงเพาะกลา และแปลงปลูกขุดดินลึก 15 และ 20 ซม. ตามลําดับ ตากดิน 
7-10 วัน เก็บวัชพืชใหหมดพรวนดินเปนกอนเล็กๆ ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวคลุกเคลาใหทั่ว
แปลง และมีระยะปลูกระหวางตน และแถวหาง 50 และ 60 ซม. ตามลําดับ 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม. ตามลําดับ แลวตาก
ดินไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
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8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูปแปลง
ข้ึนกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวางตน และ
แถว 30-45 และ 75-90 ซม. ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอหลุม 
ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ 75-90 ซม. ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือแนวรอง
ที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุยอยูขางใต
หางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง  ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 มะมวง  ปรับพื้นที่ใหราบหรือคอนขางราบ ถาพื้นที่ลาดเอียงเกิน12 องศา ใหปรับพื้นที่เปน
ข้ันบันได ไถดินดวยไถผาลสามจํานวน 2 คร้ัง พรวนดวยไถผาลเจ็ด 1-2 คร้ัง แตละครั้งมีชวงตากดิน  
7-14 วัน แลวคราดเก็บเศษวัชพืชขามปออกจากแปลง ระยะปลูกระหวางตนxระหวางแถว เทากับ 4x6 
เมตร หรือ 5x7 เมตร หรือ 6x8 เมตร หลุมปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม.สวนหลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีขนาด 70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 มะละกอ  ขุดหลุมปลูกขนาดกวางและลึกประมาณ 30 ซม. ผสมดินกับปุยคอกเขาดวยกัน
และเพิ่มปุยหินฟอสเฟต 0.2 กก./หลุม เขาดวยกัน กลบลงหลุมใหสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม ทํารมเงา
เพื่อชวยพรางแสงแดด การปลูกแบบหยอดเมล็ดควรใชหลุมขนาด 20 ซม. และมีระยะปลูก 3x3 หรือ 3x4 
เมตร 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับอัตราการใช และ
วิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 56.5 เปนดังนี้ 

9.1.1 ขาวไร  การใสปุยเคมีคร้ังแรกจะทําหลังจากขาวงอกของขาวแลว 20-30 วัน และครั้งที่สอง
จะใสในระยะขาวตั้งทอง (ประมาณ 30 วันกอนขาวออกดอก) 

พันธุที่ไมไวตอชวงแสง 
ก) ชุดดินโพนงาม คร้ังแรกใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 67 กก./ไร และครั้งที่สองจะใชปุยสูตร 21-0-0 

อัตรา 15-30 กก./ไร  
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ข) ชุดดินภูสะนา คร้ังแรกใชปุยสูตร18-12-6 อัตรา 50 กก./ไร และครั้งที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 19-33 กก./ไร 

ค) ชุดดินลาดหญา คร้ังแรกใชปุยสูตร 26-14-0 รวมกับปุยสูตร 0-020 ในอัตรา 43 และ 10 กก./ไร 
ตามลําดับ สวนครั้งที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร 
 พันธที่ไวตอชวงแสง 
 ก) ชุดดินโพนงาม และชุดดินภูสะนา ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร สําหรับการใสคร้ังแรก
สวนครั้งที่สองใหใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 23-38 กก./ไร  
 ข) ชุดดินลาดหญา คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-14-0 อัตรา 28 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา  
5 กก./ไร คร้ังที่สองใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15-30 กก./ไร 

 9.1.2 มันสําปะหลัง  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก 
คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุ 2-3 เดือน 
 ก) ชุดดินโพนงาม ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 75-80 กก./ไร  
 ข) ชุดดินภูสะนา ใชปุยผสมกันระหวางสูตร 16-11-14 และปุยสูตร 21-0-0 ในอัตรา 55 และ 20 
กก./ไร ตามลําดับ 
 ค) ชุดดินลาดหญา ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 75-80 กก./ไร 

 9.1.3 ขาวโพดเลี้ยงสัตว  แบงใสปุยเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 รองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใส
ปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห  

 ก) ชุดดินโพนงาม ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
 ข) ชุดดินภูสะนา ใชปุยที่ผสมกันเปนอยางดีระหวางสูตร 20-20-0 กับสูตร 0-0-22 ในอัตรา 50 และ 
20 กก./ไร ตามลําดับ 
 ค) ชุดดินลาดหญา ใชปุยผสมที่คลุกเคลากันดีแลวระหวางสูตร 20-20-0 กับสูตร 0-0-22 ในอัตรา 
50 และ 10 กก./ไร 

 9.1.4 ออย  คร้ังแรกใสปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก สวนครั้งที่สองใชปุยชนิดอื่น
ตามระบุใสสองขางแถวออย แลวพรวนกลบเมื่อออยอายุระหวาง 3-4 เดือน สําหรับออยตอ ทั้งชนิด และ
อัตราในแตละชุดดินใหเปนเชนเดียวกับออยปลูก แตการใสคร้ังแรกจะทําหลังจากการแตงตอเสร็จแลว 1-4 
สัปดาห สวนครั้งที่สองจะใสหลังการใสคร้ังแรกแลว 2-3 เดือน ทั้ง 2 คร้ังของการใสปุยในออยตอจะใสสอง
ขางตอออยแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินโพนงาม ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร สําหรับการใสคร้ังแรกสวนครั้งที่สองเปนปุย
สูตร 21-0-0 และปุยสูตร 0-0-20 อัตรา 40 และ 50 กก./ไร ตามลําดับ  
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 ข) ชุดดินภูสะนา คร้ังแรกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร คร้ังที่สองใสเฉพาะสูตร 21-0-0 
รวมกับปุยสูตร 0-0-60 ในอัตรา 40 และ 35 กก./ไร ตามลําดับ 
 ค) ชุดดินลาดหญา ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร 
และสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร  

 9.1.5 ถั่วลิสง ถั่วเหลือง  สําหรับพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วทั้งสองมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว 
แนะนําใหคลุกเมล็ดถั่วดังกลาวดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมพรอมปลูก สวนการใสปุยเคมีจะใสคร้ังเดียว
ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุ 1-3 สัปดาห 
 ก) ชุดดินโพนงาม และชุดดินภูสนา ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ข) ชุดดินลาดหญา ใชปุยสูตร 16-20-0 และปุยสูตร 0-0-22 ในอัตรา 30 และ5 กก./ไร ตามลําดับ 

 9.1.6 ปอแกว  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก 
คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห 
 ก) ชุดดินโพนงาม ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร 
 ข) ชุดดินภูสะนา ใชปุยที่ผสมกันเปนอยางดีระหวางปุยสูตร 20-20-0 และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 40 
และ 30 กก./ไร ตามลําดับ 
 ค) ชุดดินลาดหญา ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 50-55 กก./ไร 
 9.1.7 แตงโม 
 ก) ชุดดินโพนงาม คร้ังแรกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สอง
ใชปุยสูตร 14-10-30 อัตรา 100 กก./ไร รอบๆ โคนตนพรอมพรวนกลบเมื่อแตงโมมีอายุประมาณ 30 วัน 
 ข) ชุดดินภูสะนา คร้ังแรกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สอง
ใชปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 100 กก./ไร รอบๆ โคนตนพรอมพรวนกลบเมื่อแตงโมมีอายุประมาณ 30 วัน 
 ค) ชุดดินลาดหญา ใชปุยที่ผสมกันเปนอยางดีระหวางสูตร 20-20-0 และปุยสูตร 0-0-60 ในอัตรา 
100 และ 20 กก./ไร ตามลําดับ โดยครั้งแรกใสเพียง 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สองใส
สวนที่เหลือทั้งหมดรอบๆ โคนตนพรอมพรวนกลบเมื่อแตงโมมีอายุประมาณ 30 วัน 

 9.1.8 สับปะรด  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง เทาๆ กันที่อายุ 3 และ 6 เดือนหลังปลูกโดยใสขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินโพนงาม ใชปุยที่ผสมเขากันแลวเปนอยางดีระหวางปุยสูตร 20-8-20 กับปุยสูตร 0-46-0 
ในอัตรา 200 และ 10 กก./ไร ตามลําดับ 
 ข) ชุดดินภูสะนา ใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 200 กก./ไร  

ค) ชุดดินลาดหญา ใชปุยสูตร 20-10-5 อัตรา 200 กก./ไร 
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        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.2.1 กะหล่ําดอก  กอนปลูกตนกลาควรรองพื้นดวยปุยขี้เปด และกากถั่ว อัตรา 300 กก./ไร  
จากนั้นเมื่อยายปลูกได 2 สัปดาห ควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร เพื่อเปนปุยแตงหนา และชวง
ออกดอกควรใสปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อชวยบํารุงดอกใหสมบูรณ 

9.2.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร  และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 2,000-
4,000 และ 80 กก./ไร ตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส  
3 คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน ควร
แบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตนและปลายฤดูฝน 

9.3.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยหินฟอสเฟต และ
ปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.3 กก./ตน ตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 
2 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไป เปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุยเปน 4 ระยะ คือ 1) 
ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ําเมื่อมะมวงแตกใบ
ออนชุดที่ 2 แลว 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 2-4 ป, 
2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ 3)ระยะบํารุง
ผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 
1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.3.3 มะละกอ  มะละกอในระยะตนกลาใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ตน รองกนหลุมกอน
ปลูก และบํารุงตนดวยปุยแอมโมเนยีมซลัเฟต (21-0-0) อัตรา 60 กรัม/ตน หรือปุยยเูรีย (46-0-0) อัตรา 30 กรัม/ตน 
จนกระทั่งมะละกออายุไดประมาณ 1 ป ใหเพิ่มอัตราปุยแอมโมเนยีมซัลเฟตเปน 225 กรัม/ตน โดยใหปุย
ทุกๆ 3 เดือน และบํารุงตนดวยปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 450 กรัม/ตน โดยใหปุยในชวงตนฤดูฝน 
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10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 56 ประกอบดวยชุดดินลาดหญา โพนงาม และภูสะนา เกิดจากการสลายตัวของหินชั้นและ

หินอัคนีเนื้อหยาบ พบบริเวณที่เหลือคางจากการกรอนและเนินเขา สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงที่
ลาดเชิงเขา มีความลาดเทอยูระหวาง 2-35 เปอรเซ็นต เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงรวนเหนียวปนทราย
และมีเศษหินในดินชั้นลางที่ความลึกประมาณ 1 เมตร จัดเปนดินลึกปานกลาง การระบายน้ําดี ความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติตํ่า มีการใชประโยชนในการปลูกพืชไร แตบางสวนยังคงสภาพปาเต็งรังและปาเบญจ
พรรณ  

ศักยภาพในการใชประโยชนของที่ดิน คือ 1) พื้นที่ซึ่งมีความลาดเทนอยกวา 12 เปอรเซ็นต ใชปลูก
พืชไร และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว และ 2) ถาความลาดเทสูงกวานี้ ควรรักษาไวเปนพื้นที่ปาไม หรือ
ปลูกปาทดแทนในสวนที่ถูกทําลาย สําหรับปญหาหรือขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก การชะลาง
พังทลายของหนาดินรุนแรง ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ดินมีชั้นหินที่กําลังสลายตัวอยูในดินชั้นลาง ซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการปลูกไมผลหรือไมยืนตน และขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก เนื่องจากระบบชลประทาน
เขาไมถึงและแหลงน้ําธรรมชาติมีนอย ควรใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 56 ดวยระบบการเกษตรแบบ
ผสมผสาน ระหวางการปลูกพืชไร พัฒนาทุงหญาและเลี้ยงสัตว รวมกับการปลูกไมโตเร็วในเชิงอนุรักษหรือ
วนเกษตร  
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การจัดการกลุมชุดดินที ่60 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 60 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

 สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 60 แสดงไวในตารางที่ 60.1     
ตารางที่ 60.1 แสดงสภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 60 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ลพบุรี 1000-1100 1690-1700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1000-1400 1690-1700 24-33 28 57-89 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1200-1300 1630-1695 22-33 27 52-88 71 
 ฉะเชิงเทรา 1600-1900 1690-1700 25-33 28 63-89 76 
 ระยอง 1300-1800 1670-1690 25-33 28 64-89 77 
 ตราด 1800-4000 1640-1660 23-32 27 62-992 80 
 ปราจีนบุรี 1400-1900 1695-1700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1300-1600 1690-1700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1000-1200 1690-1700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1100-1300 1695-1700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1300-1400 1695-1700 23-33 27 54-89 73 
 ศรีสะเกษ 1000-1400 1570-1620 21-32 26 51-91 74 
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ตารางที่ 60.1 (ตอ) แสดงสภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 60 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี 1400-1500 1640-1660 22-33 27 53-88 73 
 กาฬสินธุ 1300-1400 1630-1660 22-33 27 54-91 75 
 ขอนแกน 1200-1300 1630-1695 22-33 27 52-88 71 
 มหาสารคาม 1200-1300 1600-1690 22-33 27 54-90 72 
เหนือ เชียงใหม 1000-1500 1500-1530 21-32 26 49-89 71 
  แมฮองสอน 1100-1300 1500-1530 20-33 26 51-93 76 
  ลําปาง 1000-1100 1510-1560 21-33 26 49-89 73 
  ลําพูน 900-1000 1530-1540 21-33 26 49-91 72 
  เชียงราย 1100-1500 1400-1500 19-31 24 52-92 76 
  พะเยา 1100-1500 1500-1510 20-32 25 52-92 75 
  แพร 1000-1100 1530-1540 21-33 26 53-92 76 
  เลย 1000-1400 1570-1620 21-32 26 51-91 74 
  อุตรดิตถ 1200-1400 1560-1570 22-34 27 52-89 73 
  นครสวรรค 900-1000 1630-1690 23-34 28 50-89 71 
  กําแพงเพชร 1100-1300 1590-1620 23-34 27 54-93 76 
  ตาก 1000-1300 1540-1590 25-33 26 52-90 74 
  สุโขทัย 1000-1300 1560-1590 22-33 28 57-93 78 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1000-1600 1600-1660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1000-1500 1590-1640 24-32 28 75-87 76 
  เพชรบุรี 900-1000 1630-1660 24-32 28 64-87 76 
ใต สุราษฎรธานี 1600-3500 1530-1540 23-32 27 63-95 82 
 นครศรีธรรมราช 1600-2300 1500-1560 23-32 27 42-65 56 
  พังงา 2100-4000 1500-1540 23-33 27 67-96 84 
  ตรัง 2100-2300 1500-1540 23-33 27 60-96 82 
  ปตตานี 1500-1800 1560-1570 23-32 27 61-95 81 
  พัทลุง 2000-3000 1540-1560 24-32 28 64-94 82 
  สตูล 2100-2300 1540-1560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถม  

        1.3 ภูมิสัณฐาน : สันริมฝงแมน้ํา และเนินตะกอนระหวางหุบเขา 
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        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด คาความลาดเทอยู
ระหวาง 2-8 เปอรเซ็นต  

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชผัก พืชไร ไมผล และไมยืนตน สําหรับพื้นที่โครงการ
ชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 60 แสดงไวในตารางที่ 60.2 
ตารางที่ 60.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 60 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 เลย 38,450 73.1  14 6 
   อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
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ตารางที่ 60.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 60 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 9 ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
   กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
   สุโขทัย 4,800 0  0 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
   ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
   เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  นครศรีธรรมราช 651,744 1,166.2  43 5 
   พังงา 13,550 0  4 3 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
   ปตตานี 85,512 0  5 0 
   พัทลุง 289,000 21.0  9 4 

รวมทั้งส้ิน 10,484,353 30,464  551 139 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่ง
จังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 60.3  
ตารางที่ 60.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 60 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ลพบุรี 17,137.95  

  สระบุรี 230.62  

ตะวันออก 2 ระยอง 1,213.45  

  ตราด 224.84  

  จันทบุรี 45,121.85  

  ฉะเชิงเทรา 18,597.18  

  ปราจีนบุรี 27,263.00  

  สระแกว 45,585.77  
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ตารางที่ 60.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 60 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สุรินทร 946.31  

  นครราชสีมา 5,115.91  

  บุรีรัมย 3,217.89  

 4 อุบลราชธานี 11,054.10  

  ศรีสะเกษ 2,210.30  

 5 ขอนแกน 1,175.45  

  มหาสารคาม 563.62  

  กาฬสินธุ 954.43  

เหนือ 6 เชียงใหม 13,860.63  

  แมฮองสอน 11,295.25  

  ลําปาง 7,644.11  

  ลําพูน 26,336.77  

 7 เชียงราย 890.23  

  พะเยา 2,473.63  

  แพร 7,234.44  

 8 เลย 18,203.51  

  อุตรดิตถ 356.19  

 9 นครสวรรค 20,687.96  

  ตาก 8,312.05  

  กําแพงเพชร 9,063.07  

  นครสวรรค 20,687.96  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 3,169.57  

  ประจวบคีรีขันธ 47,102.71  

  กาญจนบุรี 12,704.35  

ใต 11 สุราษฎรธานี 2,221.82  
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ตารางที่ 60.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 60 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 11 นครศรีธรรมราช 482.96  

  พังงา 2,550.96  

 12 ตรัง 9,781.26  

  ปตตานี 4,001.48  

  พัทลุง 22,138.11  

  สตูล 3,931.56  

รวมทั้งส้ิน 415,055.28  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 60 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy)  
 ยังไมมีการตั้งชื่อชุดดิน 
3. ลักษณะของกลุมชุดดินและของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 60 

ลักษณะของกลุมดิน สวนใหญเปนดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน บางแหงคอนขางเปนทราย หรือมีชั้น
กรวดลูกรังในชั้นดินตอนลาง ซึ่งแสดงการตกตะกอนตางยุคของดินอันเปนผลมาจากการเกิดน้ําทวมในอดีต 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง  
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ 

กลุมชุดดินที่ 60 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชผัก พืชไร ไมผล และไมยืนตน เนื่องจากเปน
ดินลึก การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง มีแหลงน้ําธรรมชาติใน
บริเวณใกลเคียง เพราะสวนใหญกลุมชุดดินนี้พบบริเวณสันริมฝงแมน้ํา และบริเวณหุบเขา 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 น้ําทวมในบางพื้นที่ และในบางป ทําใหพืชที่ปลูกเสียหาย 

        5.2 เนื้อดินคอนขางเปนทราย และความอุดมสมบูรณตํ่าในบางพื้นที่ 

        5.3 ความชื้นในดินไมเพียงพอในการปลูกพืชชวงฤดูแลง 
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6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การแกปญหาน้ําทวม  ควรทําพนัง หรือเขื่อนกันน้ํา พรอมทั้งขุดคูระบายน้ําที่ทวมขังออกจาก
พื้นที่เพาะปลูก หรือปรับชวงเวลาในการปลูกพืชเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะน้ําทวม 

        6.2 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  เนื่องจากในบางพื้นที่ดินคอนขางเปนทราย จึงควร
ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก หรือปุยหมักอัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบเมื่อออกดอก
ประมาณ 50 เปอรเซ็นต ปลอยใหยอยสลายในดินประมาณ 3 สัปดาห อินทรียวัตถุที่เพิ่มข้ึนจะชวยปรับปรุง
สมบัติทางกายภาพของดิน 

        6.3 การรักษาความชื้นในดิน  โดยใชวัสดุคลุมดินระหวางแถวพืช หรือปลูกพืชคลุมดินระหวางแถว
ไมผล และไมโตเร็ว การปฏิบัติดังกลาวยังชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินดวย 

        6.4 การแกปญหาการขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  โดย 1) สูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ เชน 
แมน้ําหรือลําคลอง หรือ 2) หากอยูหางจากแมน้ํา ควรพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ 

        6.5 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

6.5.1 จัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมดังนี้ 1) ใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วแทรกอยู
กับพืชอ่ืน และ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมอยูในแถวพืชหลัก  

6.5.2 ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีดังนี้ 1) ใสปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 1-2 ตัน/ไร ในบางปควรทํา
ปุยพืชสด โดยปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง ถั่วพรา ถั่วพุม ฯลฯ กอนปลูกพืชหลักประมาณ 2 เดือน แลวไถ
กลบเมื่อออกดอก ปุยอินทรียเหลานี้นอกจากชวยเพิ่มธาตุอาหารแลว ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ 
เคมีและชีวภาพของดินดวย และ 2) หากผลการวิเคราะหดินทางเคมียังแสดงวา ดินขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็
เสริมดวยปุยเคมี สําหรับสูตร อัตราและวิธีการใชปุยเคมีข้ึนอยูกับชนิดของพืช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  
7. ขอเสนอแนะ 

การใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ ควรเริ่มจากจัดหา หรือพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอ แลวจึงดําเนินการ
ดวยระบบเกษตรแบบผสมผสาน คือ ปลูกผัก พืชไรและไมผลควบคูกันไป สําหรับไมผลที่ควรปลูก ไดแก 
มะมวง ขนุน ฝร่ัง กลวย ลําไย และมะละกอ สวนชนิดของผัก และพืชไรที่จะปลูกในแตละชวงของป ให
พิจารณาจากความตองการของตลาด เมื่อมีแหลงน้ําเพียงพอก็สามารถปลูกไดทั้งฤดูฝนและฤดูแลง การ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีอยางเหมาะสม 
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8. การเตรียมดินสําหรับพืชตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาน้ําทวมพื้นที่   
จัดทําพนัง หรือเขื่อนเบี่ยงเบนน้ํา พรอมทั้งจัดระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่ปลูก และ/หรือปรับ

ระยะเวลาการปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงชวงมีน้ําทวมบานั้นเสีย 
 8.1.2 ปญหาดินคอนขางเปนทราย และมีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า   

ใสปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยหมัก ปุยคอก ปุยเทศบาล เปนตน ในอัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือใชวิธีการ
ปลูกพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่ใหน้ําหนักสดมากๆ และทําการไถกลบลงดินเปนปุยพืชสดเมื่อออกดอก
ประมาณ 50 เปอรเซ็นต 
 8.1.3 ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า   

ใชปุยเคมี ชนิดปุย อัตราปุย และวิธีการใสจะขึ้นอยูกับชนิดของพืชที่ปลูก และเนื่องจากกลุมชุดดิน
ในกลุมที่ 60 ไมมีผลการวิเคราะหดินฉะนั้นอัตราที่แนะนําจะอยูบนพื้นฐานที่ดินมีทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแตสเซียม ในระดับตํ่า  
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยเคมีสําหรับพืชไร 
ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับ อัตราการใช 

และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามขอสมมติใหมีทั้ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในระดับตํ่า 

9.1.1 ขาวโพด  ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร แบงใสเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 พรอม
ปลูก คร้ังที่สองใสสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุขาวโพดประมาณ 3-4 สัปดาห 

9.1.2 ถั่วเหลือง ถั่วลิสง  หากพื้นที่ที่ปลูกไมเคยปลูกถั่วทั้งสองมากอน หรือเคยปลูกแตนาน
มาแลว แนะนําใหคลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมพรอมปลูก สําหรับปุยเคมีที่เหมาะสม คือ ปุยสูตร 
12-24-12 ในอัตรา 25 กก./ไร ใสขางแถวปลูกเพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 1-3 สัปดาห แลวพรวนกลบ 

9.1.3 ละหุง  ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุย
ทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูกสวนที่เหลืออีก 2/3 จะใสในครั้งที่สองเมื่อละหุงมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห 
โดยโรยรอบโคนตนแลวพรวนกลบ 

9.1.4 งา  ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร ใสคร้ังเดียวหลังปลูกแลวประมาณ 1-3 สัปดาหโดย
วิธีการหวานใหทั่วแปลงในกรณีที่เปนการปลูกแบบหวาน แตหากเปนการปลูกแบบเปนแถว จะใสขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบ 
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9.1.5 ฝาย  ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร คร้ังเดียวโดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ
เมื่ออายุฝายอยูระหวาง 1-3 สัปดาห  

9.1.6 ปอแกว  ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของ
ทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุ
ประมาณ 3-4 สัปดาห 

9.1.7 ยาสูบ  ใชปุยสูตร 4-16-24 อัตรา 125 กก./ไร แบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกหลังปลูกนาน 
15-20 วัน คร้ังที่สองที่อายุระหวาง 30-40 วัน ทั้งสองครั้งของการใสปุยจะกระทําโดยโรยปุยขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ อนึ่งสําหรับยาสูบปริมาณของคลอไรดในดินเปนตัวจํากัดคุณภาพของใบยา ฉะนั้นดินที่ปลูก
ควรมีขอมูลของคลอไรดในดินอยูบาง และปุยที่ใชควรปราศจากคลอไรด โดยเฉพาะหากเปนปุยเดี่ยวโพแตสเซียม 
ควรเลือกใชเฉพาะปุยสูตร 0-0-50 เทานั้น 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 60 เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา พบบริเวณสันริมฝงแมน้ํา และเนินตะกอน
ระหวางหุบเขา มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี ลักษณะดินสวนใหญเปนดินลึก เนื้อดินละเอียดปานกลาง 
แตบางแหงอาจพบดินคอนขางเปนทราย หรือมีชั้นลูกรังอยูในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนกรด
ปานกลาง และความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง 

การใชประโยชนในปจจุบัน คือ ใชปลูกผัก พืชไร และไมผลบางชนิดรอบๆ ที่อยูอาศัย สําหรับ
ปญหาที่สําคัญ ไดแก น้ําทวมเปนครั้งคราว ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา โดยเฉพาะบริเวณที่เปนดินทราย 
และสภาพพื้นที่คอนขางไมสม่ําเสมอ จึงควรปองกันน้ําทวม ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และความอุดม
สมบูรณของดิน รักษาความชื้นในดินและปองกันการชะลางพังทลายของดิน การใชประโยชนที่เหมาะสม 
คือ ดําเนินการดวยระบบเกษตรผสมผสานระหวางการปลูกพืชผัก พืชไร และไมผล สวนชนิดของพืชที่จะ
นํามามาผสมผสานกันนั้น ข้ึนอยูกับทักษะของเกษตรกร และความตองการผลผลิตของตลาดทั้งในทองถิ่น
และนอกทองถิ่น 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่61 
 การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 61 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 61 แสดงไวในตารางที่ 61.1     
ตารางที่ 61.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 61 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ตราด 1800-4000 1640-1660 23-32 27 62-992 80 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1000-1200 1690-1700 22-33 27 51-89 72 
 นครพนม 1500-2000 1600-1620 22-32 26 56-91 76 
 มุกดาหาร 1400-1500 1620-1630 22-32 26 54-89 73 
 ศรีสะเกษ 1000-1400 1570-1620 21-32 26 51-91 74 
 อํานาจเจริญ 1400-1500 1640-1660 24-33 27 56-90 74 
 กาฬสินธุ 1300-1400 1630-1660 22-33 27 54-91 75 
 ขอนแกน 1200-1300 1630-1695 22-33 27 52-88 71 
 สกลนคร 1500-1700 1600-1620 22-32 26 55-89 74 
 หนองคาย 1500-2000 1570-1590 22-32 26 55-91 75 
 หนองบัวลําภู 1200-1300 1600-1630 22-33 27 53-91 74 
 อุดรธานี 1300-1500 1570-1630 22-32 27 51-88 71 
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ตารางที่ 61.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 61 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ เชียงใหม 1000-1500 1500-1530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1000-1100 1510-1560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน 900-1000 1530-1540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1100-1500 1400-1500 19-31 24 52-92 76 
 พะเยา 1100-1500 1500-1510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1000-1100 1530-1540 21-33 26 53-92 76 
 เลย 1000-1400 1570-1620 21-32 26 51-91 74 
 กําแพงเพชร 1100-1300 1590-1620 23-34 27 54-93 76 
 สุโขทัย 1000-1300 1560-1590 22-33 28 57-93 78 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1000-1600 1600-1660 22-37 28 52-89 74 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตนกําเนิดชนิดตางๆ ที่อยูกับที่และ
บางสวนถูกเคลื่อนยายลงมาทับถมบริเวณที่ลาดเชิงเขา(colluviated materials) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : พื้นที่เหลือคางจากการกัดกรอน(erosion surface and peneplain) และเนินเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเขาชัน ความลาดเทอยูระหวาง 5-35 
เปอรเซน็ต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และยังคงสภาพเปนปา สําหรับ
พื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 61 แสดงไวในตารางที่ 61.2 
ตารางที่ 61.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 61 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ตราด 79,050 33.2  10 3 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
 4 นครพนม 208,830 79.7  13 0 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
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ตารางที่ 61.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 61 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
   ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
   ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
   พะเยา 112,500 77.3  9 4 
   แพร 254,900 115.4  7 3 
  8 เลย 38,450 73.1  14 6 
  9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
   สุโขทัย 4,800 0  0 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 

รวมทั้งส้ิน 5,862,606 4,802  330 78 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ปานกลางถึงรุนแรง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมีถึงมีปริมาณมาก  

        1.9 การแพรกระจาย : ทุกภาคของประเทศบริเวณพื้นที่ที่เปนภูเขา โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 61.3  
ตารางที่ 61.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 61 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ตราด 357.10  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 3,534.70  

 4 นครพนม 1,552.75  

  มุกดาหาร 86,169.03  

  ศรีสะเกษ 213,327.58  
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ตารางที่ 61.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 61 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อํานาจเจริญ 237.44  

 5 กาฬสินธุ 96,661.97  

  ขอนแกน 3,755.49  

  สกลนคร 26,417.08  

  หนองคาย 20,542.79  

  หนองบัวลําภู 55,838.83  

  อุดรธานี 70,025.46  

เหนือ 6 เชียงใหม 9,890.81  

  ลําปาง 1,729.36  

  ลําพูน 15,086.57  

 7 เชียงราย 5,835.06  

  พะเยา 967.02  

  แพร 15,824.05  

 8 เลย 17,095.49  

 9 กําแพงเพชร 5,593.02  

  สุโขทัย 5.63  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 34,243.08  

รวมทั้งส้ิน 684,690.31  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 61 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy)  

 เนื่องจากกลุมดินนี้ประกอบดวยดินหลายชนิดเกิดขึ้นปะปนกัน ยังไมสามารถแยกออกเปนดนิแตละชดุได 
เพราะมาตราสวนของแผนที่ดินที่ใชยังไมอํานวย จึงรวมไวเปนหนวยแผนที่เดียวกันเรยีกวา “ดินทีล่าดชนัเชงิ
เขา” ดังนั้นการจําแนกดินตามระบบอนกุรมวิธานดินจึงยังไมไดดําเนินการ 
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3. ลักษณะของกลุมชุดดินและของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 61  

ลักษณะและคุณสมบัติตางๆ ของดิน เชน เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาของดิน ตลอดจน
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอนขึ้นอยูกับหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดดินบริเวณนั้นๆ แตสวนใหญ
มักมีเศษหิน กอนหิน และหินพื้นโผลกระจัดกระจายที่ผิวดิน 
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ  

ความเหมาะสมหรือศักยภาพของกลุมชุดดินนี้ในการเพาะปลูกพืช แตกตางกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ความลึกของดิน เนื้อดิน สภาพพื้นที่และความลาดเท ดังนั้นในการประเมินความเหมาะสมของดิน จึงใชชั้น
ความลาดเทของพื้นที่เปนหลัก เพราะมีความสัมพันธกับความลึกของดิน การชะลางพังทลายและระดับ
ความชื้นในดิน  
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 การชะลางพังทลายของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้พบในสภาพพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันสูงและ
ดินตื้น หากไมมีการอนุรักษดินและน้ําที่ดี จะเกิดการชะลางพังทลายในระดับปานกลางถึงรุนแรง 

        5.2 ดินต้ืนและมีความอุดมสมบูรณตํ่า  เมื่อหนาดินถูกชะลางพังทลายออกไปมาก หินที่เปนวัตถุ
ตนกําเนิดดินจึงโผลข้ึนมาที่ผิวดิน หรือพบภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน การสูญเสียหนาดินทําให
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติลดลงไป 

        5.3 ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  กลุมชุดดินนี้อยูในพื้นที่สูงและมีความลาดเทสูง น้ําฝนจึงไหล
บาลงสูที่ตํ่าอยางรวดเร็ว มีโอกาสซึมลงไปสะสมในสวนของน้ําใตดินนอย ดินจึงแหงเร็วเปนเหตุใหพืชขาด
น้ํา  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

ในกรณีที่จะนํากลุมชุดดินที่ 61 โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทนอยกวา 21 เปอรเซ็นต และดินมี
ความลึกกวา 50 ซม.มาใชในการเพาะปลูก ควรดําเนินการดังนี้ 

        6.1 การอนุรักษดินและน้ํา  มีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการเพาะปลูกโดยไมมีการอนุรักษดิน
และน้ําที่เหมาะสม จะเกิดการชะลางพังทลายของดินในระดับรุนแรงปานกลางถึงรุนแรง สําหรับการอนุรักษ
ดินและน้ําในพื้นที่ซึ่งมีสภาพเชนนี้ควรใชทั้งมาตรการดานพืช (ดานการเกษตร) และมาตรการดานวศิวกรรม
ควบคูกันไปดังนี้ 1) มาตรการดานพืชหรือดานการเกษตร มีหลายอยาง เชน การใชปุยพืชสดและพืชคลุม
ดิน การใชเศษพืชคลุมดิน การเตรียมดินระบบอนุรักษ การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ การใสปุย
และปรับปรุงสมบัติของดิน และการใชที่ดินแบบวนเกษตร และ 2) มาตรการทางวิศวกรรม ที่ควรนํามา
ปฏิบัติ ไดแก ทําคูรับน้ําขอบเขา ข้ันบันไดดิน และการทําบอดักตะกอน เปนตน 
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การเลือกมาตรการอนุรักษดินและน้ํามาใชในแตละพื้นที่ พิจารณาจากชนิดของดิน ความลาดเท 
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร ในบางพื้นที่อาจจําเปนตองนํามาตรการมากกวาหนึ่งอยางมา
ผสมผสานกัน เพื่อใหเกิดผลดีที่สุด 

        6.2 การพัฒนาแหลงน้ํา  เพื่อใหมีน้ําเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก สระหรือบอที่ขุดยังชวยดัก
ตะกอนดินไมใหลงไปทับถมในพื้นที่ตํ่า 

        6.3 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากดินที่จัดอยูในกลุมชุดดินนี้มีดินหลายชนิด
ปะปนกัน แตละชนิดก็มีสมบัติและลักษณะที่แตกตางกันมาก นอกจากนี้ยังพบในภูมิอากาศที่คอนขาง
แตกตางกันดวย ดังนั้นการจัดการจึงควรใชวิธีที่แตกตางกันตามชนิดหรือแตละชุดดิน โดยตองมีการ
ตรวจสอบชนิดของดินใหแนชัด กอนที่จะดําเนินการ 

สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ดินที่พบในหนวยแผนที่ 61 หรือกลุมชดุ
ดินที่ 61 จะประกอบดวยชุดดินในกลุมที่ 29, 30, 48, 56 และ บางสวนของกลุมชุดดินที่ 35 และ 47 สวนใน
ภาคใตและภาคตะวันออก จะประกอบดวยชุดดินในกลุม 45, 50 และ 51 เปนสวนใหญ ดังนั้นการจัดการ
ดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ขอใหอนุโลมใชวิธีการที่กลาวไวในกลุมชุดดินนั้นๆ สําหรับการ
ปลูกพืชแตละชนิด 
7. ขอเสนอแนะ  

เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 61 พบในบริเวณเขตลุมน้ําชั้นที่ 2 และ 3 เปนสวนใหญ สภาพพื้นที่เปนเนินเขาถึง
เปนเขาชันและดินมีความลึกแตกตางกัน ต้ังแตดินตื้นมีหินโผลถึงดินลึก มีการชะลางพังทลายงาย การใช
ประโยชนจึงตองระมัดระวังมากเปนพิเศษ กลาวคือ 1) พื้นที่ซึ่งมีความลาดเทตั้งแต 20 เปอรเซ็นต ข้ึนไป ไม
ควรใชในการเพาะปลูกพืชที่ตองไถพรวนบอยครั้ง แตควรรักษาไวเปนพื้นที่ปาไมธรรมชาติ เพื่อเปนพื้นที่ปา
ตนน้ําลําธาร ซึ่งจะชวยรักษาสมดุลของสภาพแวดลอม สวนบริเวณปาที่ถูกบุกรุกแลว ควรเรงปลูกปา
ทดแทน และ 2) พื้นที่ซึ่งมีความลาดเทนอยกวา 20 เปอรเซ็นต ควรใชประโยชนทางดานวนเกษตร อันประกอบดวย
กิจกรรมตอไปนี้ คือ ปลูกไมยืนตนหรือไมผลบางชนิด เลี้ยงสัตว ปลูกพืชไรแซมระหวางแถวไมผลหรือไมยืน
ตน เลี้ยงปลาในแหลงน้ําพัฒนา และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนการใชประโยชนเชิงอนุรักษที่
เหมาะสมกับศักยภาพของดินและที่ดิน 
8. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 61 ประกอบดวยดินหรือชุดดินหลายชุดที่มีสมบัติและลักษณะแตกตางกัน เชน เนื้อดิน สี
ดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ซึ่งไมแนนอน ข้ึนอยูกับชนิด
ของหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนั้นๆ  

ปญหาการใชประโยชนทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก การชะลางพังทลายของหนาดินคอนขาง
รุนแรง ดินตื้น ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก ดังนั้นในการจัดการดินควร
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เนนดานการอนุรักษดินและน้ํา ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน รักษาความชื้นในดิน และพัฒนาแหลง
น้ํา 

การใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมมีดังนี้ 1) สําหรับบริเวณซึ่งมีความลาดเทนอยกวา 20 เปอรเซ็นต ควรใช
ประโยชน “แบบวนเกษตร” และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว และ 2) พื้นที่ซึ่งมีความลาดเทสูงกวา 20 
เปอรเซ็นต ควรรักษาเปนพื้นที่ปาไมและมีการปลูกปาทดแทนในสวนที่ถูกทําลาย ซึ่งเปนการใชประโยชนเชงิ
อนุรักษที่เหมาะสมกับศักยภาพของดินและที่ดิน 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่62 
 การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 62 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตาง  ๆที่พบกลุมชุดดนิ วตัถตุนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 62 แสดงไวในตารางที่ 62.1 

ตารางที่ 62 .1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมดินที่ 62 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1400-1800 1695-1700 25-33 28 60-89 74 
 ลพบุรี 1000-1100 1690-1700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1000-1400 1690-1700 24-33 28 57-89 74 
 ชัยนาท 950-1000 1660-1670 24-34 28 55-89 74 
 สุพรรณบุรี 1000-1100 1660-1700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1200-1300 1630-1695 22-33 27 52-88 71 
 ฉะเชิงเทรา 1600-1900 1690-1700 25-33 28 63-89 76 
 ระยอง 1300-1800 1670-1690 25-33 28 64-89 77 
 ชลบุรี 1200-1600 1690-1700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1800-4000 1640-1660 23-32 27 62-992 80 
 ปราจีนบุรี 1400-1900 1695-1700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1300-1600 1690-1700 24-34 28 56-93 77 
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ตารางที่ 62 .1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมดินที่ 62 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1100-1200 1640-1690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1000-1200 1690-1700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1100-1300 1695-1700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1300-1400 1695-1700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1400-1500 1640-1660 22-33 27 53-88 73 
 นครพนม 1500-2000 1600-1620 22-32 26 56-91 76 
 ศรีสะเกษ 1000-1400 1570-1620 21-32 26 51-91 74 
 รอยเอ็ด 1300-1400 1640-1670 22-32 27 52-87 71 
 มุกดาหาร 1400-1500 1620-1630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1300-1500 1640-1660 23-33 27 55-90 74 
 อํานาจเจริญ 1400-1500 1640-1660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1200-1300 1630-1695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1300-1500 1570-1630 22-32 27 51-88 71 
 หนองคาย 1500-2000 1570-1590 22-32 26 55-91 75 
 กาฬสินธุ 1300-1400 1630-1660 22-33 27 54-91 75 
 สกลนคร 1500-1700 1600-1620 22-32 26 55-89 74 
 หนองบัวลําภู 1200-1300 1600-1630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ เชียงใหม 1000-1500 1500-1530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1100-1300 1500-1530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1000-1100 1510-1560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน 900-1000 1530-1540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1100-1500 1400-1500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1200-1500 1500-1540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1100-1500 1500-1510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1000-1100 1530-1540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1100-1200 1600-1660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1000-1300 1570-1630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1000-1200 1620-1690 22-33 27 52-89 72 
 เลย 1000-1400 1570-1620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1200-1400 1560-1570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1100-1300 1590-1620 23-34 27 54-93 76 
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ตารางที่ 62 .1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมดินที่ 62 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ ตาก 1000-1300 1540-1590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค 900-1000 1630-1690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1000-1300 1560-1590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี 900-1000 1620-1660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1000-1600 1600-1660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1000-1500 1590-1640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี 900-1000 1630-1660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี 900-1000 1630-1670 24-32 28 60-90 76 
 สมุทรสงคราม 900-1000 1660-1670 24-33 28 61-89 76 
ใต สุราษฎรธานี 1600-3500 1530-1540 23-32 27 63-95 82 
 ระนอง 2000-4000 1530-1560 23-32 27 63-93 81 
 พังงา 2100-4000 1500-1540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1600-2300 1500-1560 23-32 27 42-65 56 
 กระบี่ 2000-2200 1500-1530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1500-2000 1540-1570 23-32 27 64-94 82 
 ภูเก็ต 2000-2100 1500-1540 24-32 28 63-91 79 
 ตรัง 2100-2300 1500-1540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1600-2300 1560-1570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1500-1800 1560-1570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2000-3000 1540-1560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1600-2300 1560-1570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1600-2300 1560-1570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2100-2300 1540-1560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตนกําเนิดชนิดตางๆ ที่อยูกับที่และ
บางสวนถูกเคลื่อนยายลงมาทับถมบริเวณที่ลาดเชิงเขา(colluviated materials) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : พื้นที่เหลือคางจากการกัดกรอน(erosion surface and peneplain) และเนินเขา 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเขาชัน ความลาดเทอยูระหวาง 5-35 
เปอรเซน็ต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : ดีปานกลางถึงดี 
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        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และยังคงสภาพเปนปา สําหรับ
พื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 62 แสดงไวในตารางที่ 62.2 
ตารางที่ 62.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 62 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
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ตารางที่ 62.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 62 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 6 ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
  สมุทรสงคราม 37,300 0  1 0 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ระนอง 0 0  0 0 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 651,744 1,166.2  43 5 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
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ตารางที่ 62.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 62 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ใต 12 พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 17,300,347 32,337  802 215 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ปานกลางถึงรุนแรง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมีถึงมีปริมาณมาก  

        1.9 การแพรกระจาย : ทุกภาคของประเทศบริเวณพื้นที่ที่เปนภูเขา โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 62.3  
ตารางที่ 62.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 62 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 นครนายก 372,266.49  

  สระบุรี 536,242.97  

  ลพบุรี 406,339.70  

  ชัยนาท 42,502.15  

  สุพรรณบุรี 393,448.98  

ตะวันออก 2 ระยอง 243,924.79  

  ตราด 465,104.36  

  จันทบุรี 950,000.08  

  ฉะเชิงเทรา 124,477.58  

  ชลบุรี 253,567.36  

  ปราจีนบุรี 716,854.13  

  สระแกว 576,785.97  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 1,396,963.11  

  นครราชสีมา 959,127.30  
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ตารางที่ 62.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 62 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 บุรีรัมย 65,304.81  

  สุรินทร 23,194.35  

 4 อุบลราชธานี 485,791.51  

  ศรีสะเกษ 146,172.31  

  นครพนม 33,438.96  

  รอยเอ็ด 32,870.61  

  มุกดาหาร 324,080.42  

  ยโสธร 30,434.10  

  อํานาจเจริญ 33,702.33  

 5 หนองบัวลําภู 260,139.04  

  ขอนแกน 468,684.55  

  อุดรธานี 476,243.99  

  สกลนคร 221,009.19  

  หนองคาย 241,920.73  

  กาฬสินธุ 148,161.45  

เหนือ 6 ลําปาง 3,648,906.73  

  ลําพูน 1,277,571.39  

  แมฮองสอน 7,488,465.02  

  เชียงใหม 10,139,100.38  

 7 แพร 2,086,818.98  

  พะเยา 1,941,121.11  

  นาน 6,432,761.27  

  เชียงราย 3,733,638.38  

 8 อุตรดิตถ 2,749,150.73  

  พิจิตร 5,070.50  
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ตารางที่ 62.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 62 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 8 เพชรบูรณ 2,591,625.51  

  เลย 3,143,607.91  

  พิษณุโลก 2,339,565.54  

 9 กําแพงเพชร 1,020,912.86  

  ตาก 6,796,199.10  

  นครสวรรค 496,665.84  

  สุโขทัย 1,280,018.91  

  อุทัยธานี 2,026,864.81  

ตะวันตก 10 ราชบุรี 965,086.32  

  เพชรบุรี 2,065,265.83  

  ประจวบคีรีขันธ 1,665,621.54  

  กาญจนบุรี 6,486,832.15  

  สมุทรสงคราม 19.81  

ใต 11 สุราษฎรธานี 2,847,747.82  

  ระนอง 1,419,410.25  

  พังงา 1,138,496.61  

  นครศรีธรรมราช 1,679,129.50  

  กระบี่ 531,585.52  

  ชุมพร 1,455,660.89  

  ภูเก็ต 109,958.91  

 12 ตรัง 824,005.52  

  นราธิวาส 1,092,533.06  

  ปตตานี 108,662.31  

  พัทลุง 432,323.39  

  ยะลา 2,001,231.65  
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ตารางที่ 62.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 62 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 12 สงขลา 1,153,071.59  

  สตูล 590,130.05  

รวมทั้งส้ิน 96,193,590.97  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 62 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy)  

 เนื่องจากกลุมดินนี้ประกอบดวยดินหลายชนิดเกิดขึ้นปะปนกัน ยังไมสามารถแยกออกเปนดนิแตละชดุได 
เพราะมาตราสวนของแผนที่ดินที่ใชยังไมอํานวย จึงรวมไวเปนหนวยแผนที่เดียวกันเรยีกวา “ดินทีล่าดชนัเชงิ
เขา” ดังนั้นการจําแนกดินตามระบบอนกุรมวิธานดินจึงยังไมไดดําเนินการ 
3. ลักษณะของกลุมชุดดินและของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 62 

ลักษณะและคุณสมบัติตางๆ ของดิน เชน เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาของดิน ตลอดจน
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอนขึ้นอยูกับหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดดินบริเวณนั้นๆ แตสวนใหญ
มักมีเศษหิน กอนหินและหินพื้นโผลกระจัดกระจายที่ผิวดิน  
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตางๆ 

กลุมชุดดินที่ 62 มีศักยภาพไมเหมาะสมในการปลูกพืช เนื่องจากเปนดินตื้น มีหินโผลที่ผิวดินเปน
สวนใหญ และพื้นที่เปนภูเขาสูงชัน มีความลาดเทเฉลี่ยเกิน 35 เปอรเซ็นต การชะลางพังทลายของดิน
เกิดขึ้นอยางรุนแรง จึงควรรักษาไวเปนปาไมธรรมชาติและพื้นที่ตนน้ําลําธาร เพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่ดี 
5. ปญหาและขอจํากัดในการเพาะปลูก 

ปญหาที่สําคัญ คือ มีการชะลางพังทลายของดินรุนแรง และดินตื้นมีหินโผลที่ผิวดิน 
6. การจัดการดินและที่ดิน 
          6.1 ปองกันการบุกรุกทําลายปา  โดยใชมาตรการดานกฎหมายอยางจริงจัง สวนของปาที่มีการบุกรุก
ทําลายแลว ควรเรงรัดการปลูกปาทดแทน และบํารุงรักษาปาธรรมชาติที่มีอยูใหสมบูรณยิ่งขึ้น  

        6.2 การอนุรักษดินและน้ํา  บริเวณที่ลาดชันและงายตอการชะลางพังทลาย ควรนํามาตรการ
อนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมมาใช ทั้งมาตรการทางพืช(การเกษตร) และทางวิศวกรรม เชนเดียวกับกลุม
ดินที่ 61 ที่ไดอธิบายโดยละเอียดแลว 
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7. ขอเสนอแนะ 
กลุมชุดดินที่ 62 ไมเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนํามาใชในการเกษตร เพราะพื้นที่สวนใหญอยูในเขตลุมน้ําชั้น 

1 จึงควรสงวนใหคงสภาพปาไมที่สมบูรณตลอดไป เพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธาร หรือเขตปาอนุรักษอ่ืนๆ 
เนื่องจากพื้นที่สวนนี้มีลักษณะและสมบัติเฉพาะที่เปราะบาง ซึ่งรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมไดงายและ
รุนแรง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในสวนนี้จากสภาพเดิม ดังนั้นในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
ควรใชประโยชนในเชิงอนุรักษหรือดานวนเกษตรเทานั้น 
8. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 62 ประกอบดวยดินหรือชุดดินหลายชุด ที่มีสมบัติและลักษณะแตกตางกัน เชน เนื้อดิน สีดิน ความ
ลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ซึ่งไมแนนอน ข้ึนอยูกับชนิดของหินที่
เปนวัตถุตนกําเนิดในบริเวณนั้นๆ การใชประโยชนที่เหมาะสม คือ สงวนหรือรักษาไวเปนปาธรรมชาติ เพื่อ
เปนพื้นที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ ไมสมควรนํามาใชในการเกษตรอยางเด็ดขาด เพราะจะเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมไดงายและรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 640

บรรณานุกรม 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2540. การจัดการดินและพืชเพื่อปรับปรุงบํารุงดนิอินทรียวัตถุตํ่า. กระทรวงเกษตรและ        
สหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2541. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพชืเศรษฐกิจหลกัตามกลุมชุดดิน 
เลมที่ 1ดินบนพื้นที่ราบต่ํา. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2541. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพชืเศรษฐกิจหลกัตามกลุมชุดดิน 
เลมที่ 2 ดินบนที่ดอน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับมะมวง. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที ่2. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับสมเขียวหวาน. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 4. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับถั่วฝกยาวและถั่วลันเตา. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับ
ที่ 5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับกวางตุงและคะนา. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 6. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับกะหล่าํปลีและผักกาดขาวปลี. เกษตรดีที่เหมาะสม 
ลําดับที่ 7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับหอมหวัใหญและหอมแบง. เกษตรดีที่เหมาะสม 
ลําดับที่ 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับสับปะรด. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 11. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับมันสําปะหลงั. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 13. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับถั่วลิสง. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที ่14. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับถั่วเหลืองฝกสด. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดบัที่ 15. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 
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กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับขาวโพดเลี้ยงสัตว. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 17. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับขาวโพดหวาน. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 18. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับออย. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 19. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับออยคั้นน้าํ. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 20. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับฝาย. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 21. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับขาวนาชลประทาน. เกษตรดทีี่เหมาะสม ลําดับที่ 
22. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับลําไย. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 24. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับมังคุด. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 25. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับกลวยไข. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 27. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับกลวยไมตัดดอก. เกษตรดีทีเ่หมาะสม ลําดับที่ 28. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับกระเจี๊ยบเขียว. เกษตรดีที่เหมาะสม ลําดับที่ 3.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2546. ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2547. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับกะหล่าํปลี. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2547. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับคะนา. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2547. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับถั่วฝกยาว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 
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กรมวิชาการเกษตร. 2547. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับถั่วลันเตา. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2547. เกษตรดีที่เหมาะสมสาํหรับผักกาดขาวปลี. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2544. เทคโนโลยีการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2529. การปลูกปาลมน้าํมนั. คําแนะนําที่ 57. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
กรุงเทพฯ. 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2533. การปลูกแตงโม. คําแนะนําที1่1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2534. การปลูกมะมวงหิมพานต. คําแนะนาํที่ 19. กระทรวงเกษตรและสหกรณ,    
กรุงเทพฯ. 

กรมสงเสริมการเกษตร 2534 การปลูกมะเขือเทศ คําแนะนําที่ 22. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2535. การปลูกมะมวง. คําแนะนําที่ 43. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2536. การปลูกมะพราว. คําแนะนําที่ 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2536. การปลูกมะละกอ คําแนะนําที่ 83 กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กลุมปรับปรุงดินเค็ม. 2539. เอกสารคูมือเจาหนาที่ของรัฐ เร่ืองดินเคม็. กองอนุรักษดินและน้าํ. กรมพัฒนา
ที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ 

กองปฐพีวทิยา. 2534. เอกสารวิชาการดานเคมีและความอุดมสมบูรณของดิน เลมที่ 12. กรมวิชาการ
เกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กองปฐพีวทิยา. 2543. คําแนะนําปุยขาวและธัญพืชเมอืงหนาว. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, กรุงเทพ ฯ. 

กองปฐพีวทิยา. 2541. คําแนะนําการใชปุยพืชไรอยางมปีระสิทธิภาพ. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, กรุงเทพ ฯ. 

กองสํารวจดิน. 2519. รายงานการสํารวจดินจังหวัดนราธิวาส ฉบับที ่134. กองสาํรวจดิน. กรมพฒันาที่ดิน. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพ ฯ. 

กองสํารวจดิน. 252. คูมือการจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสาํหรับพชืเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการเลมที่ 
28. กองสาํรวจดิน. กรมพฒันาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพ ฯ. 

กองสํารวจและจําแนกดิน. 2534. คูมือการใชแผนที่กลุมดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ. กรมพัฒนาที่ดิน. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 
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กองสํารวจและจําแนกดิน. 2533-37. รายงานการใชประโยชนที่ดินเพือ่การปลูกพชืเศรษฐกิจระดับจังหวัด 
มาตราสวน 1:50,000. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กองสํารวจและจําแนกดิน. 2530-39. รายงานความเหมาะสมของดนิเพื่อการปลูกพชืเศรษฐกิจ ระดับ
อําเภอ มาตราสวน 1:25,000. กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

กองอนุรักษดินและน้าํ. 2540. คูมือเจาหนาที่ของรัฐ เร่ือง การปรับปรุงบํารุงดินดวยอนิทรียวัตถ.ุกรมพัฒนา
ที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ.  

เจริญ เจริญจํารัสชีพ จมุพล ยุวนิยม และนงคราญ มณีวรรณ. 2530. สรุปผลการทดลองวิจัย ในการ
ปรับปรุงดินเปรี้ยว และผลประโยชนที่ไดรับ. เอกสารทางวิชาการโครงการเรงรัดพัฒนาดนิเปรี้ยว. 
กองอนุรักษดินและน้าํ. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

เฉลียว แจงไพร และธีระยทุธ จิตตจํานง. 2526. การจัดกลุมดินเพื่อการประกอบการพิจารณาการใชปุยเคมี 
สําหรับพชืเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 40. กองสาํรวจและจําแนกดิน. กรมพฒันาที่ดิน. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

เฉลียว แจงไพร ม.ร.ว.ศรีลักษณ เกษมสันต และสุวณี ศรีธวัช ณ อยุธยา. 2532. การวินิจฉัยคุณภาพของ
ดินในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ.เอกสารวชิาการ ฉบับที ่104. กองสํารวจและจําแนกดิน. กรม
พัฒนาที่ดิน.กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

เฉลียว แจงไพร. 2533. การประเมินคุณภาพของที่ดินในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ เลมที่ 127. กอง
สํารวจและจําแนกดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

เฉลียว แจงไพร. 2534. ความสัมพนัธระหวางดินกับปจจัยที่ใหกําเนนิดินในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ
ฉบับที ่206. กองสํารวจและจําแนกดนิ. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
กรุงเทพฯ. 

ทวีศักดิ ์เวยีรศิลป และคณะ. 2533. คําอธิบายชุดดนิโดยยอของ 17 จังหวัดภาคเหนือ 14 จังหวัดภาคใต 
17 จังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และ 25 จังหวัดภาคกลาง และภาคตะวนัออก. งานระบบ
ขอมูลดิน ฝายมาตรฐาน. กองสํารวจและจาํแนกดนิ. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, กรุงเทพฯ. 

ทวีศักดิ ์เวยีรศิลป และขนษิฐศรี สงสวัสด์ิ. 2534. ระบบขอสนเทศทรัพยากรดิน. กองสํารวจและจําแนกดนิ. 
กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

ธงชัย มาลา. 2546. ปุยอินทรียและปุยชวีภาพ. สํานกัพิมพมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 



 644

ณรงค ศรีสุวรรณ. 2537. สมดุลของน้ําในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 291. กองสาํรวจและจําแนก
ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

นิรันดร ทองพนัธุ. 2534. การวิจัยและพฒันาระบบการเกษตรภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลาง
สถาบนัวิจัยการทําฟารม. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ.  

บัณฑิต ตันศิริ และคํารณ ไทรฟก. 2542. คูมือประเมิณคุณภาพที่ดิน. กองวางแผนการใชที่ดิน. กรมพัฒนา
ที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

พิสุทธิ ์วจิารสรณ. 2528. ชดุดินที่สําคัญของประเทศไทย. ใน 20 ปปฐพีวทิยา. คณะเกษตร  
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