
หัวขอ  :   คําอธิบายคุณสมบัติและการจัดการกลุมชุดดิน   
วันที่แกไขครั้งลาสุด : 3/4/14  เวลา : 9:51  ฉบับท่ี 1 แกไขครั้งที่ 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

กลุมชุดดินที่  6 
        กลุมชุดดินท่ี 6 
 
     
 
 
 
 
                   หนาตัดดิน   
 
                                             บริเวณที่พบ 

ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก ดินลางมีสีนํ้าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประ
สีน้ําตาลหรือสแีดงตลอดชั้นดินบางแหงมีศิลาแลงออน หรือกอนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยูดวย กลุม
ดินน้ีเกิดจาก พวกตะกอนลําน้ําเปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้าเลวพบตามท่ีราบ ตั้งแตท่ีราบน้ําทวมถึงลานตะพักลํา
นํ้าระดับต่ํา นํ้าแชขัง 30-50 ซม. นาน 3 -5  เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําหรือคอนขางต่ํา pH 
4.5-5.5  ไดแกชุดดิน บางนรา มโนรมย เชียงราย นครพนม ปากทอและแกลง สุไหงโกลก ทาศาลา คลองขุด สตูล 
วังตง ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา หรือปลูกพืชลมลุกในชวงฤดูแลง 

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ปฏิกิริยาของดินเปนกรดแกฤดูฝนนํ้าแชขัง
นาน 3 - 5 เดือน 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีพบบริเวณพ้ืนที่ราบเรียบถึงราบลุม เน้ือดิน
เปนดินเหนียวการระบายนํ้าเลว ในชวงฤดูฝนจะมีนํ้าขังอยูท่ีผิวดิน ระหวาง 3-5 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมท่ีจะใช
ทํานาในชวงฤดูฝน และในชวงฤดูแลงสามารถปลูกพืชไร พืชผัก หรือพืชอ่ืนท่ีมีอายุสั้นได สําหรับในบริเวณพ้ืนที่ท่ีมีน้ํา
ชลประทานเขาถึงหรือมีแหลงนํ้าธรรมชาติ สามารถใชปลูกไมยืนตน ไมผล หรือปลูกพืชไร และพืชผัก ตลอดท้ังป
จะตองทําคันดินลอมรอบพ้ืนที่เพาะปลูกและยกรองปลูก เพ่ือชวยการระบายนํ้าของดิน 

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 6  
ปลูกขาวหรือทํานา  เพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับดิน ปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 1  การใช

ปุยเคม ีสําหรับพันธุขาวที่แนะนํา ใหใชปุยสูตรและอัตราปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 2 
ปลูกพืชไร การเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกกรณีปลูกในชวงฤดูแลงหรือหลังเก็บเกี่ยวขาว และกรณีเปลี่ยน

สภาพการใชท่ีดินจากนาขาวเปนพื้นท่ีปลูกพืชไรแบบถาวรใหปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 2 
การใชปุยเคมี เชน ขาวโพดหวาน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และออย ใชสูตรปุยและอตัรา 

เชนเดียวกับกลุมชุดดินที ่2 
ปลูกไมผลและไมยืนตน การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกใหปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกพืชไรแบบ

ถาวร 
การใชปุยเคมี เชน มะมวง สมเขียวหวาน มะพราว ใหใชปุยสูตรและอัตราเดียวกับกลุมชุดดิน

ท่ี  2  
ลองกอง (ยังไมใหผล)ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน/อาย ุ1 ป โดยแบงใส 2 คร้ัง 

ในชวงตน และปลายฤดูฝน เม่ือใหผลผลิตแลวใสปุย สูตร 13-13-21 ประมาณ 0.5-1 กก./ตน  
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มังคุด ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน/อาย ุ 1 ป แบงใส 2 คร้ัง สําหรับมังคุดท่ี
ออกผลแลว ใสสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง ตนฤดูฝน และปลายฤดูฝน และกอนออกดอก 
และติดผลเล็ก ๆ ใสสูตร 12-12-17 อัตรา 1-2 กก. /ตน  

ทุเรียน (ท่ีใหผลแลว)  คร้ังแรกใสสูตร 15-15-15 อัตรา 3.0 - 5.0 กก./ตน หลังเก็บผล
แลว คร้ังที ่2 ใสสูตร 12-24-12 อัตรา 3.0-5.0 กก./ตน ใสกอนออกดอก 1-2 เดือน คร้ังท่ี 3 ใสสูตร 8-24-24 
หรือ 8-24-24 อัตรา 1.0-2.0 กก./ตน หลังจากออกดอกประมาณ 60 วัน 

สมโอ ใสปุยสูตร 15-15-15 ใส 2 คร้ัง/ป ดังน้ี 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 

เงาะ  อาย ุ 1-3 ป ยังไมใหผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน ใสปุย 2 
คร้ัง ในตอนตนและตอนปลายฤดูฝน สําหรับปตอไปใสปุยเพ่ิมขึ้น 0.5 กก./ตน/ป ใหใสปุยหลังจากตัดแตงกิ่งและ
กําจัดวัชพืชแลว โดยใสรวมกับปุยอินทรีย เงาะที่ใหผลแลวแบงใส 3 ชวง คร้ังแรก ใสสูตร 15-15-15 อัตรา 2.0-
3.0 กก./ตน หลังจากเก็บผลผลิตและไดตัดแตงก่ิงพรอมกําจัดวัชพืชแลว คร้ังท่ีสองใสปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2.0-
3.0 กก./ตน กอนการออกดอก คร้ังท่ี 3 ใสปุย 9-24-24 หรือ 15-15-15 อัตรา 1.0-2.0 กก./ตน ใสเม่ือติดผล
แลว และในระยะกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน ใสปุยสูตร 12-12-17-2 อัตรา 1-2 กก./ตน 

โกโก อายุ 1 ป ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.2 กก./ตน/คร้ัง อายุ 3 ป ใสปุยสูตร 12-
12- 

17-2 อัตรา 0.6 กก./ตน/คร้ัง อาย ุ4 ป ใชปุยสูตร 12-12-17-2 อัตรา 0.7 กก./ตน/คร้ัง โดยแบงใส 3 คร้ัง คร้ัง
ท่ี 1 ใสกอนฤดูฝน คร้ังท่ี 2 ใสกลางฤดูฝน และคร้ังท่ี 3 ใสปลายฤดูฝน 


