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 ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนเปนสีเทาเขม สีน้ําตาลปนเทาเขม  ดินลาง 
เปนสีเทาหรือน้ําตาลออน  มีจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามที ่ ราบลุมหรือท่ี
ราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ฤดูฝนขังน้ําลึก  20-50 ซม. นาน  4-5 เดือน  ฤดูแลงดินแหงแตกระแหงเปน
รองกวางลึก ถาพบบริเวณชายฝงทะเล มักมีเปลือกหอยอยูในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปาน
กลาง  มีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถาเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางปริมาณ 5.5-6.5 สวนดินชั้น
ลางหากมีเปลือกหอยปะปน จะมีปฏิกริยาเปนดางออนหรือมีคาความเปนดางประมาณ 7.5-8.0 ไดแกชุดดิน
สมุทรปราการ บางกอก  ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ และสิงหบุรี  ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา หรือยก
รองปลูกพืชผักและไมผล ซึ่งไมคอยจะมี 

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน ถาเปนท่ีลุมมาก ๆ จะมีปญหาเรื่องน้ําทวมในฤดูฝน 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : ในสภาพปจจุบันสภาพพ้ืนที่มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานา 
เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังท่ีผิว
ดินนาน 4-5 เดือน แตสามารถปลูกพืชไรและพืชผักบางชนิดไดในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลวไมเหมาะท่ี
จะปลูกไมผลและไมยืนตนเพราะมีน้ําทวมขังลึกในฤดูฝน อยางไรก็ตามสามารถเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนจาก
นาขาวเปนปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักได ถาไดมีการพัฒนาท่ีดิน โดยการทําคันดินรอบพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือปองกัน
น้ําทวมและยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน 

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 3 
ปลูกขาวหรือทํานา เพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับดินปฏิบัติเหมือนกลุมชุดดินท่ี 1 และแกไข

เนื้อดินเหนียว โดยหวานปุยอินทรีย กอนปลูกขาวท่ัวแปลงอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร การใชปุยเคมีกับพันธุขาวไวแสง
และพันธุขาวไมไวแสง ใชปุยสูตร และอัตราเดียวกับท่ีปฏิบัติในกลุมชุดดินท่ี 1 
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ปลูกพืชไร กรณีทําการปลูกในชวงฤดูแลงหรือกรณีเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาเปนพ้ืนที่ทําไรถาวรใหยก
รองปลูก และทํารองรอบกระทงนา เพ่ือระบายน้ําออก ใสปุยอินทรีย อัตรา 1.5 - 2.0 ตัน/ไร การยกรองและการใส
ปุยอินทรียใหปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืชไร ในกลุมชุดดินท่ี 2 

การใชปุยเคมี เชน ขาวโพด ขาวฟาง ใชสูตร 20-20-0 กรณีดินมีฟอสฟอรัสตํ่า อัตรา 25 
กก./ไร ใสรองกนหลุมท้ังหมดหรือใสขางแถวแลวพรวนดินกลบโคน เมื่ออาย ุ 25-30 วัน ถาดินมีฟอสฟอรัสสูง ใส
สูตร 21-0-0 อัตรา 40-60 กก./ไร  

พืชตระกูลถั่ว ใสสูตร 0-46-0 อัตรา 15-20 กก./ไร ตอนปลูกหรือหลังปลูก 20-25 วัน  
ออย สําหรับออยปลูกใสสูตร 20-10-10 อัตรา 50 กก./ไร ใสครั้งเดียว เม่ืออายุ 30-60 

วัน สําหรับออยตอ ใชสูตร 10-5-5 อัตรา 40-50 กก./ไร ใสครั้งเดียว  
ฝาย ใชสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กก./ ไร หรือ 46-0-0 อัตรา 15-20 กก./ไร กรณีดินมี

ธาตุฟอสฟอรัสตํ่าใสสูตร 20-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร .ใสหลังปลูก 20-25 วัน 
ปลูกไมผลและไมยืนตน เตรียมพ้ืนที่ปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขัง 

ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียมพื้นท่ีปลูก พืชไรท่ีไดกลาวมาแลว 
การใชปุยเคม ีเชน มะมวง สมเขียวหวาน ใชสูตร 15-15-15 ตนอาย ุ1-2 ป ใส 1 กก./ตน/

ป ตนอาย ุ3 ป ใส 1.5 กก./ตน/ป ตนอายุ 5 ป ใส 2.5 กก./ตน/ป โดยแบงใส 2 ครั้ง  
มะพราว อาย ุ1-2 ป ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ตน/ป อาย ุ3-6 ป ใชสูตร 13-

13-21 อัตรา 2-3 กก./ตน/ป โดยแบงใส 2 ครั้ง/ป 
สมโอ ใสปุยสูตร 15-15-15 ใส 2 คร้ัง/ป ดังนี้ อาย ุ1 ป ใชอัตรา 1 กก./ตน อาย ุ2 ป 

ใชอัตรา 2 กก./ตน อาย ุ3 ป ใชอัตรา 3 กก./ตน อาย ุ4 ป ใชอัตรา 4 กก./ตน อาย ุ5 ป ใชอัตรา 5 กก./ตน 
ปาลมน้ํามัน (ปลูกเฉพาะภาคใต) อายุ 1 ปใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5 กก./ตน/ป  

แบงใสปละ 4-5 คร้ัง อายุ 2 ป ใสปุยสูตร 15-10-30 อัตรา 2.5 กก./ตน/ป แบงใสปละ 4-5 ครั้ง  อาย ุ3 ป ใสปุยสูตร 
15-10-30 อัตรา 3.5 กก./ตน/ป แบงใส 3 ครั้ง คือชวงตน กลางและปลายฤดูฝน อาย ุ4 ป ใสปุยสูตร 10-10-30 อัตรา 
4.5 กก./ตน/ป แบงใส 3 ครั้ง คือ ชวงตน กลางและปลายฤดูฝน อาย ุ5 ปขึ้นไป ใสปุยสูตร 10-10-30 อัตรา 5.5 กก./
ตน/ป แบงใส 3 ครั้ง คือ ชวงตน กลางและปลายฤดูฝน 


