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ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล ดินลางมีสีน้ําตาล
ปนเทา  หรือสีน้ําตาล หรือสีเทาปนสเีขียวมะกอกมีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก อาจพบกอนปูน กอน
สารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในชั้นดินลาง การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว พบตามท่ีราบเรียบหรือที่ราบ
ลุมระหวางคันดินริมลําน้ํา กับลานตะพักลําน้ําคอนขางใหม น้ําแชขัง ในฤดูฝนลึก 30 - 50 ซม. นาน 4-5 เดือน ดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  pH 5.5-6.5 ถาหากดินมีกอนปูนปะปนอยู pH จะเปน7.0-8.0 ไดแก ชุด
ดินชัยนาท ราชบุร ี ทาพล และสระบุร,ี บางมูลนาค ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา บางแหงยกรองเพ่ือ
ปลูกพืชผักหรือไมผล ซึ่งมักจะใหผลผลติคอนขางสูง 

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ในฤดูฝนมีน้ําแชขังนาน 4 - 5 เดือน 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช :  สภาพพ้ืนท่ีราบลุมมีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมี
สภาพการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว ในชวงฤดูฝนมีน้ําขังที่ผิวดินเปนระยะเวลา 4-5 เดือน เนื้อดินเปนดินเหนียว
เก็บกักน้ําไดดี จึงเหมาะสมที่จะใชในการทํานามากกวาการปลูกพืชอยางอื่น อยางไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวขาวหรือ
ในชวงฤดูแลงกลุมชุดดินนี ้สามารถใชในการปลูกพืชไรหรือพืชผักที่มีอายุสั้นไดเปนอยางดี เนื่องจากดินมีความชื้น
พอที่จะปลูกไดและดินกลุมนี้พบบริเวณท่ีอยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก แมน้ําสายสําคัญจึงสามารถท่ีจะนําน้ํา
จากแมน้ําดังกลาวมาใชเสริมในการปลูกพืชไดและไดมีการปฏิบัติกันอยางกวางขวางในภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 4 
ปลูกขาวหรือทํานา เพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับดินปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 3 

การใชปุยเคมี ใส 2 คร้ัง คร้ังแรก ใสปุยสูตร 16-20-0 หรือ สูตร 20-20-0 หรือ สูตร 18-20-0 
สูตรใดสูตรหนึ่ง อัตรา 20 กก./ไร สําหรับขาวพันธุไวตอชวงแสงและอัตรา 35 กก./ไร สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง
ใสกอนปกดํา 1 วัน หรือใสวันปกดําแลวคราดดินกลบ ครั้งท่ี 2 ใสปุยแตงหนาดวยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 15 
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กก./ไร หรือปุยยูเรียอัตรา 6 กก./ไร สําหรับขาวไวตอชวงแสง ถาเปนขาวไมไวตอชวงแสงใหใสปุยแอมโมเนียม
ซัลเฟตอัตรา 13 กก./ไร ใหใสกอนระยะขาวออกดอกประมาณ 30 วัน หรือหลังปกดําแลว 30-45 วัน โดยหวานให
ท่ัวแปลง พันธุขาวท่ีแนะนํา เชน ขาวตาหยก ไขมุก รวงยาว สีรวง ลูกเหลือง เหลืองประทิว 123 ขาวดอกมะล ิ105 
กข 7 กข. 13 กข 23 สุพรรณบุรี 90 

ปลูกพืชไร กรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหรือหลังเก็บเกี่ยวขาว เตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ใหทํา
รองระบายน้ํารอบกระทงนาและทํารองภายในกระทงนา หางกันประมาณ 10-15 เมตร รองกวาง 40-50 ซม. ลึก 20-
30 ซม. เพ่ือชวยระบายน้ําหรือใหน้ําดูแลพืชปลูก กรณีเปลี่ยนสภาพพ้ืนท่ีจากนาขาวเปนพ้ืนท่ีปลูกพืชไรแบบถาวร 
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ กลุมชุดดินท่ี 1 

การใชปุยเคมี  เชน พืชตระกูลถั่ว   ใสปุยเคมีสูตร 0-46-0 อัตรา 15-20 กก./ไร หรือสูตร  
0-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสรองกนรองปลูกหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ เม่ือถั่วอายุได 20-25 วัน 

ขาวโพดและขาวฟาง ใสปุยสูตร  20-20-0  อัตรา 40-50 กก./ไร  หรือสูตร 23-23-0 อัตรา 
35-45 กก./ไร โรยท้ังแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเมื่อขาวโพด ขาวฟาง อายุ 20-25 วัน หรือใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 
30-40 กก./ไร โดยใสรองกนหลุม รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร 
โรยสองขางแถวแลวพรวนดินกลบเม่ือขาวโพดหรือขาวฟาง อายุ 20-25 วัน 

ฝาย การใชปุยเคมีสูตรและอัตราใหปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 3 

ปลูกไมผลและไมยืนตน เตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพื่อแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทํา
คันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูกไมผล เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใต
ดินตื้น เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลาดวยปุยคอกหรือปุยหมัก 25-30 กก./หลุม 

การใชปุยเคมี เชน มะมวง  เชน พันธุเขียวเสวย ทองดํา ฟาลั่น หนังกลางวัน น้ําดอกไม การ
ใชปุยเคมีใหใชอัตราคร่ึงหนึ่งของจํานวนอาย ุเชน มะมวง อาย ุ10 ป ก็ใสปุย จํานวน 5 กก./ตน แบงการใชปุย 3 ครั้ง  
ๆ ละเทากันดังนี ้ครั้งท่ี 1 ใชปุย 13-13-21 ใสในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ครั้งที ่2 ใชปุย 15-15-15 ใสในชวงเดือน
พฤษภาคม และคร้ังท่ี 3 ใชปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ในชวงเดือนกันยายน - ตุลาคม  

มะละกอ พันธุท่ีแนะนําไดแก โกโก แขกดํา จําปาดะ สายน้ําผึ้ง ฮาวาย มาเลเซีย ใชสูตร 
14-12-12 หรือ 20-15-15 ควรใสหลังจากยายปลูก 2-3 อาทิตย ถึงมะละกออายุได 1 ป ใสปุย 1 กก./ตน/ป หลังจาก
อายุได 1 ปขึ้นไป ใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน/ป  

ฝรั่ง พันธุที่แนะนํา ไดแก พันธุเวียดนาม พันธุทูลเกลา กลมสาล ีการใสปุย สูตร 15-15-
15 หรือ 13-13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ตน/ป ควบคูไปกับการใชปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 10 กก./ตน  

กลวยหอม พันธุท่ีแนะนําไดแก กลวยหอมทอง ใสปุยคอกหรือใสปุยหมัก เม่ืออายุได 1  
สัปดาห 1 เดือน และ 2 เดือน ตามลําดับคร้ังละประมาณ 5 กก./ตน ปุยเคม ีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน แบงใส 2 
ครั้ง เมื่ออายุ 3 เดือน และ 5 เดือน 


