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                    หนาตัดดิน                                        บริเวณที่พบ 

ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือเทาแก ดินลางมีสีเทาและมีจุดประสี
น้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยูเปนจํานวนมากในชวงดินลางตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสาร
จาโรไซต ในระดับความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน  พบบริเวณที่ราบตามชายฝงทะเลหรือท่ีราบลุมภาคกลาง น้ําแช
ขังลึก 50-100 ซม. นาน 3-5 เดือน บางพ้ืนท่ีจะขังน้ํานาน 6-7 เดือน เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว มีความอุดม
สมบูรณคอนขางตํ่า ดินมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมาก ถึงเปนกรดจัด pH 4.5-5.0 ไดแกชุดดินรังสิต เสนา ธัญบุรี  ชุดดิน
ดอนเมือง ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํานา บางแหงยกรองปลูกพืชผัก สมเขียวหวาน และสนประดิพัทธ ถาดิน
เหลานี้ไดรับการปรับปรุงบํารุงดินใชปุยและปูนในอัตราท่ีเหมาะสม และมีการควบคุมน้ํา หรือจัดระบบชลประทาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ พืชท่ีปลูกจะใหผลผลิตดีขึ้น 

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดินเปนกรดจัดมาก อาจขาดแรธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินั่ม และเหล็กมากเกนิไปจนเปนพิษตอพืชฤดูฝนน้ําแชขังนาน 3 - 7 เดือน 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตาง ๆ  : เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ํา
ของดิน กลุมชุดดินท่ี 11 มีศักยภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะใชทํานามากกวาการปลูกพืชอยางอื่น ท่ีมีขอจํากัดในการปลูก
ขาว คือ ความเปนกรดจัดของดินทําใหผลผลิตของขาวตํ่า ในการที่จะนํากลุมชุดดินนี้ไปใชในการเพาะปลูกพืชอยาง
อื่น เชน ไมผล หรือพืชผักจําเปนตองมีการปรับปรุงดินหรือพัฒนาท่ีดิน จึงจะสามารถในการปลูกพืชดังกลาวได 
เนื่องจากในชวงฤดูฝนจะมีน้ําทวมขังท่ีผิวดินระหวาง 4-6 เดือน การใชประโยชนท่ีดินควรใชรูปแบบไรนาสวน
ผสม 

การจัดการกลุมชุดดินที ่11  
ปลูกขาวหรือทํานา ปญหาดินเปนกรดจัด ใชปูนมารลหรือหินปูนฝุนในอัตราดังนี ้ เขต

ชลประทาน pH ดินนอยกวา 4 ใชอัตรา 2 ตัน/ไร  pH ดิน 4-4.5 ใชอัตรา 1 ตัน./ไร เขตเกษตรน้ําฝน pH ดินนอยกวา 
4 ใชอัตรา 2.5 ตัน/ไร pH ดิน 4-4.5 ใชอัตรา 1.5 ตัน/ไร ใชน้ําลางความเปนกรด ในกรณีท่ีมีแหลงน้ํามากพอ โดย
ปลอยน้ําขังในนาแลวถายออกหลาย ๆ คร้ัง คร้ังท่ี 1 หลังไถดะ ปลอยน้ําแชขัง 1 สัปดาหแลว ถายออก ครั้งท่ี 2 หลัง



หัวขอ  :   คําอธิบายคุณสมบัติและการจัดการกลุมชุดดิน   
วันที่แกไขครั้งลาสุด : 3/4/14  เวลา : 9:53  ฉบับที่ 1 แกไขครั้งที่ 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
จัดทําโดย  : งานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดทําแผนงานและโครงการ  กลุมแผนงาน                                                                               ที่มา : กรมพัฒนา
ที่ดิน 
กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ไถแปร ปลอยน้ําแชขัง 10 วัน แลว ถายออก คร้ังท่ี 3 หลังปกดํา ปลอยน้ําแชขัง 2 สัปดาหแลวถายออก ตอจากนั้น
ถายน้ํา 4-5 สัปดาห/ครั้ง จนขาวต้ังทอง  

การใชปุยเคมี สูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8 อัตรา 25-40 กก./ไร หวานใหท่ัวแปลงกอนปกดํา 
1 วัน หลังจากนั้น ใชปุยยูเรีย 5-10 กก./ไร ในชวงต้ังทองหรือเม่ือเร่ิมสรางรวง พันธุขาวท่ีแนะนํา นาป ไดแก  แกน
จันทร ขาวลูกแดง ตําเมไหร อัลฮัมดูลัลละห ชอนางเอื้อง ขาวดอกมะล ิ 105 นาปรัง ไดแก กข.21, กข.23, กข.4 
สุพรรณบุรี 90 

ปลูกพืชไร เตรียมพ้ืนที่โดยจัดทําคันดินรอบพ้ืนท่ีและยกรองปลูก ยกรองปลูกมี 2 แบบ 
1) ยกรองปลูกแบบถาวร โดยใหสันรองกวาง 6-8 ม. มีคูน้ํากวาง 1.5-2.0 ม. ลึก 80-150 

ซม. และทําแปลงยอยบนสันรองสูง 25-30 ซม. กวาง 1-2 ม. 
2) ปลูกหลังฤดูทํานา (ฤดูแลง) ยกแนวรองปลูกใหสูงขึ้นประมาณ 10-20 ซม. เพ่ือ

ปองกันไมใหมีน้ําแชขัง ถามีฝนตกผิดฤดูกาล ใชปูนมารลหรือหินปูนฝุนในอัตราดังนี ้ เขตชลประทานดิน pH นอย
กวา 4 ใชอัตรา 2 ตัน/ไร ดิน pH4-4.5 ใชอัตรา 1 ตัน/ไร เขตเกษตรน้ําฝน ดิน pH นอยกวา 4 ใชอัตรา 2.5 ตัน/ไร ดิน 
pH 4-4.5 ใชอัตรา 1.5 ตัน/ไร 

การใชปุยเคมี  ใสปุยเคมีตามความตองการ เชน ขาวโพด สูตร  
10-10-10 อัตรา 50-100 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง ๆ ละเทากัน คร้ังท่ี 1 ใสรองกนหลุมกอนปลูก ครั้งท่ีสอง ใสเม่ืออายุ 
25 วัน ปุยยูเรีย อัตรา 10 กก./ไร ใสเมื่ออาย ุ25-30 วัน โดยโรยสองขางแถวขาวโพดแลวกลบ ใสปุยสูตร 12-24-12 
อัตรา 20 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง ๆ ละ เทา ๆ กัน คร้ังท่ี 1 ใสรองพ้ืนกอนปลูก คร้ังท่ี 2 เม่ืออายุได 20-25 วัน 

ปลูกไมผลและไมยืนตน  การเตรียมพ้ืนที่ปฎิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืชไรแบบถาวร 
การใชปุยเคมี เชน ปาลมน้ํามัน(ปลูกในภาคใต) อาย ุ1 ป ใสปุย5 ครั้ง สูตรปุย 12-

12-17 หรือ 13-13-21 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน/ป แบงใส 3 ครั้ง และใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน/ป หรือ 
46-0-0 อัตรา 1.0-1.2 กก./ตน อาย ุ2-4 ป แบงใส 3คร้ัง ตน กลาง ฤดูฝน ใชปุยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 หรือ 
15-15-21 อัตรา 3.0-5.0 กก./ตน และปลายฤดูฝน ใชปุยสูตร 12-12-17 อัตรา 3.0 6.5 กก./ตน อายุ 5 ปขึ้นไป แบงใส
ปุย 3 ครั้ง ตน กลาง และปลายฤดูฝน ใชปุยสูตร 14-9-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อัตรา 8-9 กก./ตน รวมกับโบ
แรกซ 5 0 - 1 0 0  กรัม/ตน/ป  

มะมวง กอนตกผล(อายุ 0-4 ป) ใสปุย 4 คร้ัง เดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และ 
ตุลาคม ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 400-500 กรัม/ตน  x อายุป หรือสูตร 15-30-15 อัตรา 300-400 กรัม/ตน x อายุป 
รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 200-250 กรัม/ตน x อายุป หรือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 100-125 กรัม/ตน x อายุป หรือ
สูตร 20-20-10 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป ตกผลแลว ใสปุยหลังเก็บและใสคงท่ีเม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต อาย ุ12 ป 
แลว 2 ครั้ง และหลังติดผลแลว 1 ครั้ง  ใสปุยสูตร 14-9-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป รวมกับปุย
สูตร 14-0-20 อัตรา 100-150 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 15-3-12 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 15-5-2 
อัตรา 800-900 กรัม/ตน x อายุป 


