
หัวขอ  :   คําอธิบายคุณสมบัติและการจัดการกลุมชุดดิน   
วันที่แกไขครั้งลาสุด : 3/4/14  เวลา : 9:52  ฉบับท่ี 1 แกไขครั้งที่ 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
จัดทําโดย  : งานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดทําแผนงานและโครงการ  กลุมแผนงาน                                                                               ที่มา :  กรม
พัฒนาที่ดิน 
กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

กลุมชุดดินท่ี  2 
        กลุมชุดดินท่ี 2  
 
     
 
 
 
 
            หนาตัดดิน                         บริเวณท่ีพบ 

ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก ดินลางมีสีเทา จุดประสีน้ําตาลและ
สีเหลืองหรือสีแดง พบตามที่ราบลุมภาคกลางเปนสวนใหญ มีน้ําแชขังลึก 20-50 ซม. นาน 3-5 เดือน ถาเปนดินที่
ไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลจะพบสารจาโรไซตสีเหลืองฝางในระดับความลึกเปนดิน ลึก มีการระบายน้ําเลว ความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง pH 4.5-5.5 ไดแก ชุดดินอยุธยา  บางเขน บางน้ําเปรี้ยว ทาขวาง ชุมแสง บาง
ปะอิน และมหาโพธิ ์

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ปฏิกิริยาดินคอนขางเปนกรดจัด  ฤดูฝนน้ําขังนาน 3-5 เดือน  

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงราบลุมเนื้อดินเปนดินเหนียวการ
ระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูท่ีผิวดิน  ระหวาง 4-6 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมท่ีจะใชทํานาในชวงฤดู
ฝน แตสามารถปลูกพืชไร พืชผัก หรือพืชอื่นที่มีอายุสั้นไดในชวงฤดูแลง สําหรับในบริเวณพ้ืนท่ีที่มีน้ําชลประทาน
เขาถึงหรือแหลงน้ําธรรมชาติ ถาใชปลูกไมยืนตน ไมผล หรือปลูกพืชไรและพืชผัก ตลอดท้ังปจะตองทําคันดิน
ลอมรอบพ้ืนที่เพาะปลูกและยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน 

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 2 
ปลูกขาวหรือทํานา เพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับดิน โดยการปลูกพืชบํารุงดินปฏิบัติเหมือนกลุม

ชุดดินท่ี 1 แกไขเนื้อดินเหนียว และมีโครงสรางคอนขางแนนทึบ ดวยปุยอินทรีย เชนปุยหมักหรือปุยคอก  1.5-2.0 
ตัน/ไร หรือใชวัสดุปรับปรุงดินอยางอื่น  เชน ขี้เลื่อย แกลบ กากน้ําตาล เปนตน ไถคลุกเคลา และกลบลงในดิน ใส
ปูนมารล หินปูนบด หรือหินปูนฝุนเลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง อัตรา 0.5-1.0 ตัน/ไร ไถคลุกเคลาใหเขากับดิน ปลอย
น้ําแช ประมาณ 10 วัน แลวระบายน้ําออกแลวคอยขังน้ําใหม เพ่ือทําเทือกและรอปกดํา หรือใชน้ําลางความเปนกรด
ของดิน ประมาณ 4-5 ครั้ง ปุยเคม ีครั้งท่ี 1 ท่ีใชสูตร 16-20-0 อัตรา 25-40 กก./ไร หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 
กก./ไร คร้ังท่ี 2 ใชปุยยูเรีย 5-10 กก./ไร ใสเมื่อขาวต้ังทอง พันธุขาวท่ีแนะนํา เชน ขาวตาหยก ไขมุก สีรวง ลูก
เหลือง ขาวดอกมะล ิ105  กข 7 กข 13 สุพรรณบุร ี90  เล็บมือนาง 
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ปลูกพืชไร กรณีปลูกในชวงฤดูแลงหรือหลังเก็บเกี่ยวขาวใหยกรองปลูกสูง 10-20 ซม. ทํารอง
ภายในแปลงหางกันประมาณ 8-12 เมตร และรอง 40-50 ซม. ลึก 20-30 ซม. เพ่ือชวยระบายน้ําใสปุยอินทรีย อัตรา 
1.5 - 2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชตระกูลถั่วไถกลบไปในดิน ในกรณีดินเปนกรดใหใสปูนในรูปตาง ๆ เปนปูนขาว ปูน
มารล อื่น ๆ ท่ีหาไดงาย ใชอัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลง ไถคลุกเคลากับดินทิ้งไวประมาณ 15 วันกอนปลูก
พืช กรณีเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาเปนพืชท่ีทําไรแบบถาวร ใหสรางคันดินรอบพ้ืนท่ีปลูก ภายในพ้ืนท่ียกรองปลูกแบบถาวร 
สันรองปลูกกวาง 6-8 เมตร คูกวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร บนรองยกแปลงยอยสูง 10-20 ซม. กวาง 1.5 - 2.0 เมตร 

การใชปุยเคมี เชน ขาวโพดหวาน ใชปุยสูตร 20-20-20 หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 
กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน คือ รองกนหลุมกอนปลูก และเมื่ออาย ุ25 วันและใสปุยยูเรีย อัตรา 10 กก./ไร 
โรยขางแถวขาวโพด พูนดินกลบโคน เมื่ออาย ุ25-30 วัน  

ถั่วเขียว ถั่วลิสง ใชสูตร 12-24-12 อัตรา 30 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง ๆ ละ เทา ๆ กัน ครั้ง
แรกใสรองพ้ืน และเม่ือตนถั่วอาย ุ20-25 วัน โรยปุยขางแถวแลวพรวนดินกลบ ควรคลุกไรโซเบียมกอนปลูก  

ออย สําหรับออยเริ่มปลูกใชสูตร 16-8-8 หรือ 16-6-6 อัตรา 70-90 กก./ไร หรือสูตร 18-
6-6 หรือสูตร 18-8-8 อัตรา 65-58 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง สําหรับออยใชสูตร 14-14-14 หรือสูตร 15-15-15 หรือ สูตร 
16-16-16 อัตรา 40-50 กก./ไร รวมกับสูตร 46-0-0 อัตรา 15-20 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง โรยขางแถวแลวพรวนดิน 

ฝาย ใสหินฟอสเฟต อัตรา 100-200 กก./ไร รวมกับใชปุยสูตร 18-4-5 อัตรา 30-40 กก./
ไร รวมกับสูตร 25-7-7 อัตรา 20-30 กก./ไร ในชวงหลังปลูก 20-25 วัน 

ปลูกไมผลไมยืนตน เตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขัง ให
ปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียมพืชท่ีปลูกพืชไรท่ีไดกลาวแลว การแกความเปนกรดของดิน ใสปูนลดความเปนกรด
เชนเดียวกับพืชไร หรือใสในหลุมปลูกอัตรา 15 กิโลกรัม/หลุม 

การใชปุยเคมี  เชน มะมวง สมเขียวหวาน ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน เมื่อตนอาย ุ1-2 
ป และใชอัตรา  1.5-3 กก./ตน เมื่อตนอาย ุ3-6 ป แบงใส 2 คร้ัง/ป 

มะพราว  ใชสูตรและอัตราดังตอไปนี ้ อาย ุ1 ป ใชสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นสูตรท่ีมี
ธาตุอาหารเทาหรือใกลเคียงกัน อัตรา 1 กก./ตน แบงใส 2 ครั้ง/ป อาย ุ2 ป ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน แบงใส 
2 ครั้ง/ป อายุ 3-4 ป ใชสูตร 13-13-21 อัตรา 2 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง/ป อาย ุ5 ป ใชสูตร 13-13-21 อัตรา 2.5 กก./ตน 
แบงใส 2 ครั้ง/ป อายุ 6 ปขึ้นไป ใชสูตร 13-13-21 อัตรา 3 กก./ตน แบงใส 2 ครั้ง/ป 

สมโอ ใสปุยสูตร 15-15-15 ใส 2 ครั้ง/ป ดังนี้ อาย ุ1 ป ใชอัตรา 1 กก./ตน อาย ุ2 ป ใช 
อัตรา 2 กก./ ตน อาย ุ3 ป ใชอัตรา 3 กก./ตน อาย ุ5 ป ใชอัตรา 5 กก./ตน 
 


