


1 
 

หลักการจัดทํารายงานเรื่อง การจัดการทรัพยากรดินเพื่อ 

การปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุมชุดดิน 

----------------------------- 

1.  บทนํา 

        1.1 หลักการและเหตุผล 

ทรัพยากรดินเปนปจจัยสําคัญในการผลิตทางการเกษตร  และเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรม  ดวยเหตุนี้ทุกฝายจึงตองชวยกันบํารุงรักษาผลิตภาพดิน (soil 
productivity) ใหดียิ่งขึ้นตามลําดับ  อยางไรก็ตามขอมูลในปจจุบันแสดงอยางชัดเจนวา ทรัพยากรดินใน
ประเทศไทยไดเสื่อมโทรมลงเปนอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ  1) มีการใชประโยชนพื้นที่
เดิมเพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง  แตการปรับปรุงและการอนุรักษที่เหมาะสมยังดําเนินการไดไมทั่วถึง     
เปนเหตุใหทรัพยากรดินเหลานั้นเสื่อมทั้งคุณภาพ และความเหมาะสมในการเพาะปลูก และ 2) การเพิ่มข้ึน
ของประชากรในแตละป ยังสงผลใหมีความตองการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกมากขึ้นตามไปดวย ประชาชน
บางสวนจึงบุกรุกและแผวถางทําลายปา เพื่อใชพื้นที่สําหรับการเกษตร  ทรัพยากรปาไมจึงถูกทําลายลง
อยางตอเนื่อง ในสภาวะปจจุบัน  สังคมไมอาจปลอยใหดําเนินการดวยวิธีการดังกลาวอีกตอไป  จึง
จําเปนตองพัฒนาทรัพยากรดินอยางจริงจังใน 2 แนวทาง คือ 1) ปรับปรุงทรัพยากรดินที่ใชประโยชนทาง
การเกษตรอยูแลวใหมีผลิตภาพสูงขึ้น และ 2) ฟนฟูทรัพยากรดินที่มีปญหาทุกดาน  ใหมีความเหมาะสม
ทางการเกษตร และมีผลิตภาพสูงขึ้น  เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมทางการเกษตรมีจํากัด  การเพิ่มผลิตภาพของ
ทรัพยากรดินที่มีอยูในปจจุบันใหสูงสุด  จึงเปนทางออกที่ดีของประเทศไทย 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของทรัพยากรดิน  จะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย  จําเปนตองมี
ความรอบรู และเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรดินแตละชนิด  และแตละกลุมในทุกดาน  นับต้ังแต
การกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินในเชิงบูรณาการ แลวสามารถวิเคราะหปญหา
หรือ อุปสรรคในการใชประโยชนทรัพยากรดินแตละชนิด หรือแตละกลุม รวมทั้งกําหนดเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อการปรับปรุงและอนุรักษใหทรัพยากรดินเหลานั้นมีผลิตภาพสูงอยางยั่งยืน (sustainable soil 
productivity) 
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เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  กรมพัฒนาที่ดินจึงไดศึกษาแนวทางการจัดการกลุมชุดดินทั้ง  
62 กลุม  ตามที่ไดจําแนกและจัดพิมพเปนรายงานแผนที่ความเหมาะสมของดิน กับพืชเศรษฐกิจเบื้องตน  
มาตราสวน 1:50,000   ในระดับจังหวัด อยางไรก็ตามในอดีตไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกลุมชุดดิน
บางแลว แตขอมูลยังกระจัดกระจายอยูในหนวยงานตางๆ ทั้งที่สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน และกรมกองอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งยังมิไดประมวลเขาเปนระบบที่ดี ทันสมัย สามารถนํามาใชในทางปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  การศึกษาครั้งนี้จึงเนนประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) รวบรวม วิเคราะห ประมวลผลเปน
ระบบ แลวจัดเก็บขอมูลตางๆ ดังกลาว ดวยระบบคอมพิวเตอร 2 ) เสนอแนะเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ประกอบเขากับภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรไทยในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ เพื่อใหไดผลในทางปฏิบัติสูง
และยั่งยืน ดวยตนทุนที่ตํ่าและแขงขันในตลาดได และ 3) เผยแพรคําแนะนําแกเกษตรกร ในลักษณะเสนอ
ทางเลือกที่เปนไปได เพื่อใหเกษตรกรใชประกอบการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  

รายงานนี้ยังใหภาพรวมดานแนวทางการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรดิน  ตลอดจนแผนงานการศึกษาดานการจัดการดิน พืช  และปุย ซึ่งเปนงานหลักของกรมพัฒนา
ที่ดินดวย 

        1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห วินิจฉัย สมบัติของดินกลุมตางๆ ทั้งทางดานสภาวะแวดลอม ทางเคมี 

กายภาพ แรในดินและอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม ชลประทาน และ
วิศวกรรม ตลอดจนขอจํากัด และอุปสรรคในการใชประโยชนดานนั้นๆ 

1.2.2 เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ ศักยภาพ และความเหมาะสมของกลุมดินตางๆ สําหรับการ
ใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม 

1.2.3 เพื่อศึกษาจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชประโยชน  และการจัดการกลุมดินเพื่อใชในการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญตางๆ ตลอดจนการจัดการในการเพาะปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม หรือระบบการ
ปลูกพืชที่เหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลในระดับตางๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกร 

1.2.4 เพื่อจัดทําโปรแกรมเชื่อมโยงฐานขอมูลตามวัตถุประสงคขอ 1 ถึง 3 กับระบบขอมูลดิน (GIS) 
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําไวแลว 

1.2.5 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะการจัดทาํโครงการวิจยัทีเ่หมาะสม และสอดคลองกับการแกปญหาใน
การจัดการทรัพยากรดินกลุมตางๆ 
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        1.3 เปาหมายของโครงการ  

กรมพัฒนาที่ดินมีเปาหมายในทาํโครงการนี้ 3 ประการ คือ 

1.3.1 ไดมาตรการ และวิธีการในการแกไขปรับปรุงสมบัติของดิน ตลอดจนมาตรการในการอนุรักษ
ดินและน้าํ ที่เกษตรกรทุกคนนาํไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพือ่เพิ่มศักยภาพ และผลิตภาพของดินใน
การเกษตร และคงสมรรถนะการใชประโยชนดานเกษตรกรรมอยางเหมาะสมไดตลอดไป 

1.3.2 ไดระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมในการจัดเกบ็และเรียกใชขอมูล  เกี่ยวกับการจัดการกลุม
ดินทีง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 ไดแนวทางการวางแผนโครงการศึกษาวิจัย  เกี่ยวกับการจัดการดิน และการพัฒนาที่ดิน  ซึ่ง
สอดคลองกับปญหาของกลุมดิน และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสังคมในอนาคต  
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การดําเนินงานของโครงการศึกษามีข้ันตอน ดังนี ้
        2.1 การศึกษารวบรวมและบนัทกึขอมูลเกี่ยวกับลกัษณะและสมบัติของกลุมชุดดินแตละ
กลุม ขอมูลดังกลาว ประกอบดวย 

2.1.1 ขอมูลกายภาพ และสิง่แวดลอมของดิน ซึง่ประกอบดวย  
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งไดแก ปริมาณน้ําฝน  ความชื้นสัมพัทธ และ อุณหภูมิในภาคตาง ๆ ที่พบดิน

กลุมนั้น ๆ แพรกระจายอยู  ขอมูลที่นําเสนอเปนคาที่เกิดจากการเฉลี่ยขอมูลในชวงป 2517-2547 ในแตละ
สถานีน้ําฝนที่ไดจากกรมอุตุนิยมวิทยา  การสรางเสนชั้นน้ําฝนทําโดยการประมาณคาในชวงดวยวิธี 
krigging  และปรับใหเสนราบเรียบ 

1)  วัตถุตนกําเนิดของดินในกลุมอยางกวางๆ  

2)  สภาพธรณีสัณฐานที่ดินชนิดตางๆ ในกลุมแพรกระจายอยู  

3) สภาพพืน้ที ่และความลาดชัน  

4) สภาพการระบายน้ํา การเก็บกักน้ํา การแทรกซึมและซาบซึมน้ํา  ของแตละชุดดินในกลุมและ
ภาพรวมของกลุมดิน ชลประทาน  จํานวน และขนาดของโครงการชลประทานซึ่งเก็บรวบรวมทุกเว็บไซดที่
จัดทําโดยกรมชลประทาน 

5) พืชพรรณ และการใชประโยชนที่ดินของกลุมดินโดยทั่วไป  

6) ปริมาณกรวดหนิทีพ่บบนผิวดิน (ถาม)ี  

7) สภาพการชะลางพงัทลายของชุดดินตางๆ ในกลุม  
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8) การแพรกระจายของกลุมดินทีพ่บในภาคและจังหวัดตางๆ  

2.1.2 ขอมูลที่เกี่ยวกับการจําแนกดิน ของแตละชุดดินในกลุมในระดับวงศ (family) ตามระบบ
อนุกรมวิธานดิน 

2.1.3 ขอมูลลักษณะของดิน เปนการบรรยายลักษณะหนาตัดของแตละชุดดินในกลุม ไดแก 
ลักษณะการจัดเรียงชั้นดิน ความตื้นลึกของดิน ปริมาณ และชนิดของกอนกรวดหินภายในชั้นดิน (ถาม)ี เนือ้
ดิน โครงสรางดิน สีดิน จุดประ (ถามี) และปฎิกิริยาดิน ทั้งดินบนและดินลาง 

2.1.4 ระดับความอุดมสมบูรณของดิน  ดําเนินการประเมินภาพรวมของระดับความอุดมสมบูรณ  
ของแตละชุดดินในกลุม และของกลุมดิน  โดยใชคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินในประเทศไทย (Soil 
Interpretation Handbook for Thailand 1973) หรือวิธีการของกองสํารวจ และจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน  
สําหรับผลการวิเคราะหดินทางเคมีที่ใชในการประเมินมี 6 ประการ คือ 1พีเอช(pH)ของดิน  2) อินทรียวัตถุ 
(organic matter) 3) ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน (cation exchange capacity)  
4) เปอรเซ็นตความอิ่มตัวดวยเบส (base saturation)  5) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available 
phosphorus) และ  6) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (exchangeable  potassium) โดยพิจารณาเฉพาะดิน
บนในระดับความลึก 0-30 เซ็นติเมตร ดังตารางที่ ก1 และ ก2 (ลําดับตารางและภาพในบทนําของรายงาน 
ข้ึนตนดวยอักษร ก)  สําหรับหนวยความเขมขนที่เกี่ยวกับผลการวิเคราะหดินในตารางที่ ก2 และทุกตารางที่
ปรากฏในแตละกลุมชุดดิน ใชหนวยสากล (SI units) ดังนี้  

1.ความเขมขนของธาตุอาหารในดิน ยกตัวอยาง เชน ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 5 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัมหรือใชอักษรยอวา มก./กก. เดิมใชหนวยสวนตอลานสวน (ppm) โดย 1 มก./ กก. = 1 ppm 

2.ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (cation exchange capacity,CEC) ยกตัวอยาง เชน CEC
ของชุดดินชุมแสงมีคา 27 cmolc/ kg  ซึ่งเปนอักษรยอจากคําเต็มวา  centimoles of charge per kilogram 
เดิมใชหนวยmilliequivalents  per 100 grams (meq/100 g) โดย 1cmolc/ kg = 1meq/ 100 g 
ตารางที่  ก1  ปฏิกิริยาดิน และพีเอช (pH) ของดิน 

 ปฏิกิริยาดิน pH ปฏิกิริยาดิน pH 
 กรดจัดมาก < 4.5 เปนกลาง 6.6-7.3 
 กรดรุนแรงมาก 4.5-5.0 ดางเล็กนอย 7.4-7.8 
 กรดรุนแรง 5.1-5.5 ดางปานกลาง 7.9-8.4 
 กรดปานกลาง 5.6-6.0 ดางรุนแรง 8.5-9.0 
 กรดเล็กนอย 6.1-6.5 ดางรุนแรงมาก > 9.0 
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ตารางที่ ก2 ระดับความอุดมสมบูรณของดินประเมินจากผลการวิเคราะหดิน      

ระดับ 
อินทรียวัตถุ

(%) 
ความอิ่มตัวดวยเบส

(%) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคต
ไอออน (cmolc/kg) 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม ที่
แลกเปลี่ยนได 

(มก./กก ) 
ต่ํามาก < 0.5       - < 3 <3 < 30 

ต่ํา 0.5-1.0 <35 3-5 3-5 30-60 
คอนขางต่ํา 1.1-1.5 - 6-10 6-10 - 
ปานกลาง 1.6-2.5 35-75 11-15 11-15 60-90 
คอนขางสูง 2.5-3.5 - 16-20 16-25 - 
สูง 3.6-4.5 >75 21-30 26-45 91-120 
สูงมาก >4.5 - >30 >45 >120 

การจัดระดับความอุดมสมบูรณของดินเปน 7 ระดับนั้น เหมาะสําหรับงานทางวิชาการ  อยางไรก็
ตามเพื่อความสะดวกของผูใชคูมือนี้ จึงไดรวมใหเหลือพอสังเขปเพียง 3 ระดับคือ  ตํ่า ปานกลาง และสูง  
ดังตารางที่   ก3 

ตารางที่ ก3 ระดับความอุดมสมบูรณของดินโดยสังเขป ประเมินจากผลการวิเคราะหดิน 

ระดับ 
อินทรียวัตถุ

(%) 
ความอิ่มตัวดวยเบส

(%) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคต

ไอออน (cmolc/ kg) 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม ที่
แลกเปลี่ยนได 

(มก./กก ) 
ต่ํา   < 1.5 < 35 < 10 < 10 < 60 

ปานกลาง 1.5-3.5 35-75 10-20 10-25 60-90 
สูง 3.5 >75 > 20 > 25 > 90 

จากขอเท็จจริงที่วาความอุดมสมบูรณของดินแตละชนิดมิไดคงที่  แตผันแปรไปตามเหตุปจจัย
ภายนอกที่หลากหลาย  เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับสภาพปจจุบันมากกวาเดิม  ในการปรับปรุงรายงาน
การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุมชุดดินครั้งนี้ (พ.ศ.2548)  ไดรวมรวบผลการ
วิเคราะหดินกอนปลูกพืช  ที่นักวิจัยดําเนินการทดลองกับชุดดินตางๆทั่วประเทศ ในรอบ 20 ปที่ผานมา  
แลวนํามาประมวลโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับขอมูลระดับความอุดมสมบูรณของแตชุด
ดิน  และภาพรวมของแตละกลุมชุดดิน  ซึ่งมีอยูในรายงานฯ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2541)  ผลการเปรียบเทียบ
เปนไปตามสมมติฐาน  กลาวคือการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรในชวงเวลาที่ผานมา  ไดทําใหระดับความอุดม
สมบูรณของแตชุดดิน  และภาพรวมของแตละกลุมชุดดินเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร  จึงไดใชขอมูลชุด
ใหมนี้แทน  เพื่อใหใกลเคียงกับสภาพความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดดิน และกลุมชุดดินในปจจุบัน                  
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การกําหนดคําแนะนําในการใชปุยสําหรับแตละพืชที่ปลูกในแตละกลุมดินนั้น ไดยึดถือคามัธยฐาน
ของผลการวิเคราะหดินแตกลุมชุดดินเปนแนวทาง อยางไรก็ตามเพื่อความรอบคอบไดแสดงตารางคา   
มัธยฐานของผลการวิเคราะหดินของแตละชุดดินไวดวย หากชุดดินใดมีผลการวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ  
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ตํ่ากวาคามัธยฐานของกลุมชุดดินนั้น
คอนขางมากแลว จะใหคําแนะนําการใชปุยเพิ่มเติมเฉพาะชุดดินนั้นเปนพิเศษ 

อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้  กรมพัฒนาที่ดินไดจัดบริการวิเคราะหดินทางเคมี แกเกษตรกรอยาง
กวางขวาง ดังนั้นหากเกษตรกรรายใดนําตัวอยางดินไปใหเจาหนาที่วิเคราะหดินทางเคมีโดยตรง  ก็ควรใช
ผลการวิเคราะหนั้นเปนแนวทางในการใสปุย  เนื่องจากเปนผลการวิเคราะหตัวอยางดินที่เก็บอยางถูกตอง
จากแปลงของเกษตรกรเอง จึงมีความแมนยํากวา 

สําหรับการจําแนกระดับความอุดมสมบูรณของดินนา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดชนิดและ
อัตราปุย  ไดใชเกณฑของสถาบันวิจัยขาว  ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได โดยนําผลการวิเคราะหแตละรายการมาจัดเกณฑที่ถือวา 
ตํ่า ปานกลางและสูง ดังแสดงไวในตารางที่ ก4 
 ตารางที่  ก4  การประเมินความอุดมสมบูรณของดินนาจากคาวิเคราะหดิน     

ระดับความอุดมสมบูรณ 
อินทรียวัตถุ              

(%) 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน    

(มก./กก.) 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน

ได(มก./กก.) 
ต่ํา นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 
ปานกลาง 1 -2 5 -10 60 -80 
สูง มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 

 ที่มา: สถาบันวิจัยขาว (2547) 

        2.2  การจัดความเหมาะสมของกลุมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 
การจัดความเหมาะสมของกลุมดินเพื่อการปลูกพืชชนิดตางๆ  ไดจัดไว 3 ระดับ คือ  ชั้นที่ 1 

เหมาะสม ชั้นที่ 2 ไมคอยเหมาะสม และชั้นที่ 3 ไมเหมาะสม อยางไรก็ตามการจัดความเหมาะสมครั้งนี้ ยัง
แบงออกเปน 3 สวนดวยกัน คือ 

2.2.1  ความเหมาะสมของกลุมดินสําหรับการปลูกพืชในฤดูเพาะปลูกปกติ คือปลูกในฤดูฝน  
อาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว   ซึ่งเรียกวาจัดความเหมาะสมตามสภาวะแวดลอมของดินที่เปนอยูในสภาพ
ธรรมชาติ (actual soil suitability classification)  
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2.2.2  ความเหมาะสมของกลุมดินสําหรับการปลูกพืชในฤดูแลง  การจัดความเหมาะสมดังกลาวนี้
จะจําลองวาหลังเก็บเกี่ยวพืชหลักแลว ดินยังมีความชื้นพอที่จะปลูกพืชอายุส้ันบางชนิดได เปนการปลูกพืช
โดยไมใชน้ําจากแหลงอื่นๆ มาเสริม 

2.2.3  ความเหมาะสมของกลุมดินโดยมีเงื่อนไขวา  ถาปลูกพืชที่สนใจในเขตชลประทานซึง่ปริมาณ
น้ําไมใชขอจํากัด  ทั้งสามสภาพการปลูก  มีแนวทางการจัดทําชั้นความเหมาะสมตามคูมือประเมินคุณภาพ
ดินสําหรับการปลูกพืชชนิดตางๆ ที่พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งตองใชสมบัติดินทั้งทางเคมี และ
ฟสิกสรวมทั้งสภาพแวดลอม เชน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย และอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในชวงปลูกพืชเชนกัน  
ฤดูฝนที่ใชในการประเมินครั้งนี้ ไดจากการเปรียบเทียบระหวางปริมาณน้ําฝนที่ตกกับการระเหยน้ําจากถาด
วัดการระเหย  โดยฝนตกตองมีคามากกวา 0.75 เทาของการระเหยจึงถือวาเปนฤดูฝน  สําหรับปริมาณ
น้ําฝนในฤดูฝนไดจากคาเฉลี่ยของผลรวมน้ําฝนที่ตกในชวงเดือนนี้ที่เปนฤดูฝนที่มีความยาวเทากับชวงปลูก
พืชนั้นๆ สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูปลูกก็ทําเชนเดียวกันกับปริมาณน้ําฝน  ในสวนของการกําหนดวา
เปนฤดูแลง คือฤดูกาลที่นอกเหนือจากฤดูฝน  โดยทั่วไปทุกกลุมชุดดินที่กระจายตัวทุกภาค  ยกเวนภาคใต
ฤดูฝนจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมสวนภาคใตจะแตกตางออกไป แมจะอยูในชวงมีนาคมถึง
ธันวาคม ทุกสภาพการจัดจําลองถึงการที่เกษตรกรจะลงทุนนอยที่สุดเกี่ยวกับปจจัยการผลิตเชนปุยและการ
จัดการวัชพืช  โรคและแมลง 
        2.3 การบันทึกขอมูลที่ไดจากการรวบรวมศึกษาในระบบคอมพิวเตอร 

ข้ันตอนนี้เปนการบันทึกขอมูลตางๆ เกี่ยวกับกลุมดินแตละกลุมที่ไดรวบรวมศึกษาในขอ 2.1 และ 
2.2 ในระบบคอมพิวเตอร  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกัน และเรียกออกมาใชไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
        2.4 การวินิจฉัยปญหาและขอจํากัดของกลุมดินชนิดตางๆ เพื่อการปลูกพชื 

ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาวิเคราะห  และวินิจฉัยขอจํากัดในการใชประโยชนเพื่อการเกษตรของดิน
ชนิดตางๆ ในกลุม ขอจํากัดดังกลาวไดมีการรวบรวม วินิจฉัย ทั้งขอจํากัด และปญหา ที่เกี่ยวกับทรัพยากร
ดินจากขอมูล 2 ดาน คือ 1) จากปญหาซึ่งผูใชที่ดินประสบอยูในภาคสนาม และ 2) จากผลการวิเคราะห
สมบัติของดินทั้งทางเคมี และกายภาพ แลวสรุปปญหาขอจํากัดเหลานั้นเปนหมวดหมูดังนี้ 

1) ปญหา และขอจํากัดของดนิทางดานเขตกรรมโดยตรง 
2) ปญหา และขอจํากัดที่เกี่ยวเนื่องกับสมบัติทางกายภาพของดิน 
3) ปญหา และขอจํากัดที่เกี่ยวเนื่องกับสมบัติทางเคมีของดิน 
4) ปญหา และขอจํากัดในดานวิธกีารปรับปรุงบํารุงดนิ  รวมทัง้การอนุรักษดินและน้ํา 
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        2.5   การศกึษาการจัดการกลุมดินเพื่อใหมคีวามเหมาะสมสาํหรับการปลูกพืชชนดิตางๆ  
ในหวัขอนี้ไดแบงขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน 2 ข้ันตอนดวยกันคือ 

2.5.1  การเลอืกชนิดพชืที่จะใชปลูก ซึง่พจิารณาจาก 

1) ชนิดพืชที่เกษตรกรคุนเคย และนิยมปลูก  ซึ่งอาจคลายกันหรือแตกตางกันไป  ตามภูมิภาคที่ดิน
กลุมนั้นๆ แพรกระจายอยู  ชนิดพืชที่มีพื้นที่ปลูกมาก และนิยมปลูกในปจจุบันโดยพิจารณาตามภูมิภาค
ที่ดินกลุมนั้นแพรกระจายอยู 

2) รายงานแนวทางการพฒันาการเกษตร และสหกรณของภูมิภาค ซึ่งจัดทําโดยสาํนกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

3) ชั้นความเหมาะสมของกลุมดินในสภาวะการณตางๆ ดังที่ไดจัดไวในขอ 2.2 

2.5.2  การจัดการเพื่อแกปญหาและขอจาํกัดในการปลกูพืชของกลุมดิน  

ข้ันตอนนี้ไดดําเนินการ 3 สวน คือ 1) ประมวลผลการวิจัย ของนักวิจัยทางปฐพีวิทยา ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการขจัดปญหา และขอจํากัดของกลุมดินตางๆ ในการปลูกพืช 2) วินิจฉัยขอมูลอยางรอบ
ดาน  แลวกําหนดมาตรการสําหรับแกปญหา และขอจํากัดนั้นๆ และ 3) สําหรับดินบางชนิดหรือบางกลุม ที่
ยังมีขอมูลไมเพียงพอสําหรับการขจัดปญหา ในกรณีเชนนี้ การกําหนดมาตรการในการแกปญหา จะอาศัย
แนวคิดทางทฤษฎีไปกอน ตอเมื่อมีขอมูลเพียงพอและรอบดาน จึงคอยปรับปรุงมาตรการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ในโอกาสตอไป 

2.5.3    การจัดการกลุมดินเพื่อดํารงผลิตภาพสูงอยางยั่งยืน  เปนการจัดการเพื่อรักษาความอุดม
สมบูรณ  สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินใหดีอยางตอเนื่อง  โดยเนนเรื่องระบบการปลูกพืช  
การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชบํารุงดิน รวมทั้งการใชปุยเคมี และปุยอินทรียในอัตราที่เหมาะสม  โดย
พิจารณาจากสมบัติของกลุมดิน และความตองการธาตุอาหารของพืชแตละชนิด  ขอมูลสวนนี้ประมวลมา
จากผลการวิจัยของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริม
การเกษตร และสถาบันการศึกษาตางๆ  

นอกจากการจัดการดังกลาวแลว ยังไดพิจารณากําหนดมาตรการในการอนุรักษดิน และน้ําที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สมบัติของดิน และความเปนไปไดในทางปฏิบัติ สําหรับผูใชที่ดินในแตละระดับอีก
ดวย  สําหรับมาตรการที่เสนอแนะดังกลาวไดพิจารณาจากสมบัติของกลุมดิน และผลการวิจัยของ
นักวิชาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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        2.6  การบันทกึและการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรม เพือ่การเชื่อมโยงขอมลู 

ในขั้นตอนนี้เปนการบันทึกขอมูลการจัดการกลุมดินเพื่อการปลูกพืชจากขอ 2.5 ทั้งหมด ดวยระบบ
คอมพิวเตอร พรอมทั้งเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวนี้  เขากับขอมูลที่ไดบันทึกไวแลวในขอ 2.3 อยางเปนระบบ 
สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สําหรับการบันทึก และการเชื่อมโยงขอมูล สามารถสรปุ
ไดดังภาพที่ ก1 

 

ขอมูลการสํารวจ 
ศึกษาวเิคราะหวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ก1 ระบบการบันทึกและการเชื่อมโยงขอมูล  

        2.7 การศึกษาและจดัทําขอเสนอแนะการใชประโยชนแตละกลุมชุดดินเพื่อการเกษตร 

ในขั้นตนเปนการศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ  เพื่อเสนอแนะการจัดการในการใชประโยชนกลุม
ชุดดินตางๆ ในลักษณะผสมผสาน หรือแบบไรนาสวนผสม เพื่อใหเกษตรกรใชประโยชนที่ดินอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งสามารถทําใหดินมีผลิตภาพสูงอยางยั่งยืน  นอกจากนี้วิธีการใชประโยชนที่ดินดังกลาว  

ขอมูลลักษณะและ
สมบัติของกลุมดิน
แตละกลุม 

ชนิดของพืชที่จะ
ปลูกบนกลุมดิน +

ขอมูลสนาม 

จากนโยบายของรัฐ 
 จากการจัดชั้น
ความเหมาะสม  
ของดิน 

INPUT 

ขอมูลในการจัดการเพื่อ
รักษาเสถียรภาพทางการ
ผลิต การอนุรักษดินและ
น้ําของกลุมดิน 

ปญหาและขอมูลจํากัด
ในการปลูกพืชชนิดนั้น 

ขอมูลในการจัดการพืช
และขอจํากัดในการ
ปลูกพืช 

  พิจารณา  วินิจฉัย 

     มาตราการและวิธีการจัดการกลุมดินเพื่อใหปลูกพืชชนิดนั้นๆ
ใหไดผลผลิตตามสมรรถนะและสามารถรักษาเสถียรภาพทางการ
ผลิตใหยั่งยืน 

OUTPUT 
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ยังสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐในปจจุบันอีกดวย สําหรับการศึกษาในขั้นตอนนี้มี 2 
สวนคือ 

2.7.1 กลุมชุดดินที่ใชทํานาในปจจุบัน  ควรดําเนินการในลักษณะไรนาสวนผสม โดยแบงพืน้ที่เปน
สัดสวน สําหรบัปลูกขาว  พชืไร  ผัก หรือไมยืนตน  เลี้ยงสัตวบก และสตัวน้ํา เปนตน 

2.7.2 กลุมชุดดิน ซึ่งในปจจุบันใชปลูกพืชไร ไมผล หรือไมยืนตนนั้น การใชที่ดินควรพัฒนาเปน
แบบเกษตรผสมผสาน คือมีทั้งการปลูกพืช และเลี้ยงสัตวควบคูกันไป  อยางไรก็ตามการกําหนดสัดสวนของ
พื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรมแตละประเภทนั้น  นอกจากจะขึ้นอยูกับศักยภาพของที่ดินแลว ยังตองพิจารณา
ทักษะของเกษตรกร  สภาพภูมิอากาศตลอดจนความตองการผลผลิตของตลาดดวย 

        2.8 การเสนอแนะแนวทางการจดัทําโครงการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการ
แกปญหาการจัดการทรัพยากรดิน 

เมื่อดําเนินการประมวลขอมูลอยางรอบดานแลว ปรากฏวายังขาดขอมูลดานการวิจัยพื้นฐานและ
ประยุกตสําหรับดินบางกลุม  จําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมอยางมาก  สวนบางกลุมดินก็มีขอมูลไม
ครบถวน  ควรดําเนินการวิจัยเพิ่มเติมบางสวน  จึงไดรวบรวมประเด็นตางๆ ที่ยังขาดความสมบูรณเหลานี้ 
มาเสนอแนะนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ใหเรงรัดดําเนินการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอทั้ง
ทางดานพื้นฐานและประยุกต  สําหรับนํามาปรับปรุงรายงานนี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 

3. ผลการศกึษา 
ผลการศึกษา และจัดทํารายงานไดแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้

        3.1 รายงานการศึกษาการจัดการกลุมชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจแตละกลุม   
รายงานการศกึษาแบงออกเปน 2 สวน คือ  

3.1.1 รายงานการศึกษาการจัดการกลุมชดุดินที่พบในทีร่าบต่ํา (lowland soils)  จํานวน 28 กลุม   
ไดแก กลุมชุดดินที่ 1-25 และ กลุมชุดดนิที่ 57-59 

3.1.2 รายงานผลการศึกษาการจัดการกลุมชุดดินทีพ่บในที่ดอน (upland soils)  จํานวน 34 กลุม   
ไดแก กลุมชุดดินที่ 26-56 และ กลุมชุดดนิที่ 60-62 
        3.2 รายงานผลการศึกษาการเชือ่มโยงขอมลูกับระบบขอมูลดินของกรมพัฒนาที่ดิน 

ไดจัดทํารายงานผลการศึกษาการเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ กับระบบขอมูลดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
เพื่อการใชประโยชนเชิงบูรณาการ ในการวางแผนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  นอกจากนี้ยังไดประมวล
ขอเสนอแนะแนวทางการวิจัย  ที่สอดคลองกับการแกปญหาในการจัดการทรัพยากรดินกลุมดินตางๆ ไว
ดวย 
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        3.3 ลําดับเรื่องของรายงาน   

ในสวนการรายงานผลการศึกษาการจัดการกลุมชุดดินแตละกลุม เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจได
เสนอรายละเอยีดของแตละกลุมชุดดิน ดังนี ้

1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดิน ประกอบดวยขอมลูและขอสนเทศดังตอไปนี้ 

ก. ภูมิอากาศที่พบดินในจังหวัดของภาคตางๆ ไดแก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย(มม./ป) การระเหยน้ํา
(มม./ป) ความชื้นสัมพัทธ (%) เฉลี่ยตอป ชวงอุณหภูมิและอุณหภูมิเฉลี่ยตอป (องศาเซลเซียส) 

ข. วัตถุตนกาํเนิดของดินและภูมิสัณฐานทีพ่บกลุมชุดดนิตางๆ  

ค. สภาพพืน้ทีแ่ละความลาดเท สภาพการระบายน้าํของดิน การชะลางพังทลาย
ของดิน  

ง. ปริมาณเศษหนิกรวดที่พบที่หนาดนิ 

จ. พืชพรรณและการใชประโยชน  

ฉ. พื้นที่โครงการชลประทาน ความจุของอางเก็บน้ํา จํานวนโครงการชลประทานขนาดใหญ กลาง
และเล็กในภาคและจังหวัดตางๆ โดยระบุจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพัฒนาที่ดิน
ตางๆ 

ช. การแพรกระจายของกลุมชุดดินในประเทศ และเนื้อที่ที่พบกลุมชุดดินนั้นในภาคและจังหวัด 
พรอมทั้งระบุจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพัฒนาที่ดินตางๆ 

2) ชื่อชุดดิน (soil series name) และการจําแนกดินแตละชุดในระดับวงศ (soil family) ตามระบบ
อนุกรมวิธาน (soil taxonomy) 

3) ลักษณะดิน  อธิบายลักษณะของกลุมชุดดิน และลักษณะของชุดดิน พรอมกับแสดงภาพหนา
ตัดดินของชุดดินตางๆ ในแตละกลุมดินบนพื้นที่ราบต่ํา (เลม 1 ภาพที่ 2-29) และของชุดดินตางๆ ในแตละ
กลุมดินบนพื้นที่ดอน (เลม 2 ภาพที่ 2-35) 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการวางแผนการใชกลุมชุดดินเพื่อการเกษตร ในระดับภาคและระดับชาติ 
จึงไดแสดงภาพการกระจายของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนตลอดป (เลม 1 ภาพที่ 30-41 และเลม 2 ภาพ
ที่ 36-47) และภาพการแพรกระจายของแตละกลุมชุดดินในแตละภาคและจังหวัด สัมพันธกับปริมาณน้าํฝน
เฉลี่ยรายป (เลม 1 ภาพที่ 42-69 และเลม 2 ภาพที่ 48-81) 
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4)  ระดับความอุดมสมบูรณของดิน  จากการรวบรวมผลการวิเคราะหดินกอนปลูกพืช ที่นักวิจัย
ดําเนินการทดลองกับชุดดินตางๆทั่วประเทศ ในรอบ 20 ปที่ผานมา แลวนํามาประมวลโดยวิธีการทางสถิติ
โดยคํานวณคามัธยฐาน (mode) ของขอมูลดินเพื่อใชเปนคากลางของขอมูล  เพื่อชดเชยกรณีที่ขอมูลดินทีม่ี
การกระจายแบบผิดปกติ  ไดตารางแสดงระดับความอุดมสมบูรณของแตชุดละดิน  และภาพรวมของแตละ
กลุมชุดดิน  ซึ่งแตกตางไปจากรายงานฉบับ พ.ศ. 2541  

5) ความเหมาะสมของกลุมชุดดิน  ในการปลูกพืชเศรษฐกิจในฤดูฝน ฤดูแลง และหลังจากมีการ
พัฒนาที่ดินแลว                       

6) ปญหา ขอจํากัดและวธิีการจัดการดินเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช  
 
4. ขอมูลเพิ่มเติม 

รายงานนี้แสดงรายละเอียดของวิธีจัดการดานความอุดมสมบูรณของดินสําหรับพืชแตละชนิด ซึ่ง
ประกอบไปดวยพนัธุพชื และปุย  เพื่อใหผูใชคูมือไดรับขอมูลทั้งสองเรื่องดังกลาวอยางละเอียด  จงึนํามา
ประมวลไวดังนี ้
        4.1 พนัธุพืช 

พืชเศรษฐกิจของไทยประกอบไปดวยขาว พืชไร และพืชสวน แตละพืชก็มีหลายพันธุ ดังนี้   
4.1.1 พันธุขาว  
พันธุขาวที่แนะนําแบงออกเปน 2 พวกใหญๆ คือ  
1) พันธุขาวไมไวตอชวงแสง เปนพันธุขาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว (นับจากวันตกกลาหรือวันขาวงอก

จนถึงวันเก็บเกี่ยว) คอนขางแนนอน คือมีอายุ 100-140 วันขึ้นอยูกับแตละพันธุขาว แตโดยเฉลี่ยประมาณ 
120 –130 วัน  การออกดอกของขาวประเภทนี้ไมตองอาศัยชวงแสงเปนตัวกําหนด จึงสามารถปลูกไดตลอด
ป  สําหรับพันธุขาวไมไวแสงซึ่งเหมาะสําหรับปลูกทุกภาค แสดงไวในตารางที่ ก5 สวนพันธุขาวไมไวแสงซึ่ง
เหมาะกับแตละภาค แสดงไวในตารางที่ ก6  

2) พันธุขาวที่ไวตอชวงแสง เปนพันธุขาวที่ตองการชวงระยะกลางวันสั้น ในการเปลี่ยนแปลงเขาสู
ระยะเจริญพันธุ จึงกําเนิดชอดอกเมื่อชวงกลางวันนอยกวา 12 ชั่วโมง ซึ่งแบงไดเปน 3 พวกคือ 

ก. พันธุขาวเบา  ตองการชวงแสงสั้นกวา 12 ชั่วโมงไมมากนกั  ก็สามารถสรางชอดอกได  
ขาวกลุมนี้ออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน–ตุลาคม  

ข. พนัธุขาวกลาง  ตองการชวงแสงสัน้กวาพนัธุเบาในการสรางชอดอก  จงึออกดอกในชวง 
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
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ค. พนัธุขาวหนัก  ตองการชวงแสงสัน้มากในการสรางชอดอก จึงออกดอกในเดือน
ธันวาคม–มกราคม 

สําหรับพนัธุขาวไวตอชวงแสงซึ่งเหมาะสาํหรับปลูกในภาคกลาง และภาคเหนือ แสดงไวในตารางที่ 
ก7 สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตแสดงไวในตารางที ่ก8  
ตารางที่ ก5  แสดงพันธุขาวไมไวตอชวงแสงที่ปลูกไดทั้งในฤดูนาปและฤดูนาปรังสําหรับทุกภาค 

ชื่อพันธุ ชนิด ชวงอายุ(วัน) 

กข 1                                                 ขาวเจา 125 –135 

กข 2                                                 ขาวเหนียว 120 -130 
กข 3                                                 ขาวเจา 125 -130 
กข 4                                                 ขาวเหนียว 115 -120 
กข 5                                                 ขาวเจา 140 -160 
กข 7                                                 ขาวเจา 120 -130 
กข 9                                                 ขาวเจา 115 -125 
กข 10                                               ขาวเหนียว 120 -130 
กข 11                                               ขาวเจา 130 -140 
กข 21                                               ขาวเจา 120 -130 
กข 23                                               ขาวเจา 120-130 
กข 25                                               ขาวเจา 100 
สุพรรณบุรี 60                                    ขาวเจา 120 
พิษณุโลก 60 -2                                 ขาวเจา 130 -140 
พิษณุโลก 2                                       ขาวเจา 120 

ขาวหอมคลองหลวง 1                        ขาวเจา 118-125 
ปทุมธานี  1                                       ขาวเจา 112-125 

ที่มา : สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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 ตารางที่ ก6 พันธุขาวไมไวแสงซึ่งเหมาะกับแตละภาค     

ชื่อพันธุ                                                                              ชนิด                                          ชวงอายุ(วัน) 
ภาคกลาง 
  สุพรรณบุรี 90 ขาวเจา 120 -130 
  สุพรรณบุรี 90 ขาวเจา 120- 130 
  สุพรรณบุรี 90 ขาวเจา 110 
  ชัยนาท 1 ขาวเจา 120 -130 
  กข 17 ขาวเจา 140 
  ชัยนาท 2  ขาวเจา 103 -105 
ภาคเหนือ 
  สันปาตอง 1  

 
ขาวเหนียว 120 -130 

ภาคเหนือตอนลาง 
  ชัยนาท 1 

 
ขาวเจา 

 
120 -130 

ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  เหนียวแพร ขาวเหนียว 120 -130 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  สุรินทร ขาวเจา 138 
  เหนียวสกลนคร ขาวเหนียว 117 

ที่มา :  สถาบันวิจัยขาว (2547 ) 
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ตารางที่ ก7  แสดงพันธุขาวไวตอชวงแสงที่ปลูกไดเฉพาะในฤดูนาปสําหรับภาคกลางและภาคเหนือ 

ภาค ชื่อพันธุ ชนิด ประมาณวันเก็บเกี่ยว 
กลาง เการวง  88 ขาวเจา 21  พ.ย.  
 ขาวดอกมะลิ 105  ขาวเจา 25  พ.ย. 
 ปทุมธานี 60 ขาวเจา 25  พ.ย. 
 นางมลเอส - 4 ขาวเจา 26  พ.ย. 
 พิษณุโลก 60-1 ขาวเจา 30  พ.ย. – 15 ธ.ค. 
 ขาวปากหมอ  148  ขาวเจา   3  ธ.ค. 
 กข 27  ขาวเจา 10  ธ.ค. 
 เหลืองประทิว  123 ขาวเจา 15  ธ.ค. 
 ขาวตาแหง 17 ขาวเจา 19  ธ.ค. 
 นางฉลอง* * ขาวเจา 30  ธ.ค. 
 ตะเภาแกว 161* * ขาวเจา   9  ธ.ค. 
 กข 19 ขาวเจา 15  ธ.ค. 
 เล็บมือนาง ขาวเจา 19  ธ.ค. 
 หันตรา 60* ขาวเจา 25  ธ.ค. 
 พลายงามปราจีนบุรี*  * ขาวเจา 25  ธ.ค. 
 ปนแกว 56* *  ขาวเจา 29  ธ.ค. 
 ขาวเจาหอมพิษณุโลก 1  ขาวเจา 25  พ.ย. – 30 ธ .ค. 
 พิษณุโลก 3  ขาวเจา 5 –17  ธ.ค. 
เหนือ เหมยนอง 62 เอ็ม ขาวเหนียว 20  พ.ย. 
 กข 6 ขาวเหนียว 21  พ.ย. 
 ขาวดอกมะลิ 105 ขาวเจา 25  พ.ย. 
 เหลืองใหญ 148  ขาวเจา 25  พ.ย. 
 เหนียวสันปาตอง ขาวเหนียว 26  พ.ย. 
 ปราจีนบุรี 2 ขาวเจา 18 -25 พ.ย. 
 พลายงามปราจีนบุรี**     ขาวเจา 25  พ.ย. 

หมายเหตุ  *  ขาวทนน้ําลึก  

               **  ขาวขึ้นน้ํา          
ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547)  
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ตารางที่ ก8  แสดงพันธุขาวไวตอชวงแสงที่ปลูกไดเฉพาะในฤดูนาปสําหรับภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
ภาค   ชื่อพันธุ ชนิด ประมาณวันเก็บเกี่ยว 

ใต พัทลุง 60 ขาวเจา 6 ม.ค.-13 ก.พ. 
 เฉ้ียงพัทลุง ขาวเจา ม.ค. 
 ลูกแดงปตตานี ขาวเจา ม.ค. –ก.พ. 
 แกนจันทร ขาวเจา ปลาย ม.ค.–ปลาย ก.พ. 
 พวงไร 2 ขาวเจา 6   ก.พ. 
 นางพญา 132  ขาวเจา 6   ก.พ. 
 เผือกน้ํา 43  ขาวเจา 22 ก.พ.  
  กข 13 ขาวเจา 27 ก.พ. 
 เล็บนกปตตานี ขาวเจา ก.พ. 
 เข็มทองพัทลุง ขาวเจา 14 ก.พ. 
ตะวันออกเฉียงเหนือ น้ําสะกุย 19  ขาวเจา 4    พ.ย. 
 หางยี 71 ขาวเหนียว 4    พ.ย. 
 กข 15 ขาวเจา 10  พ.ย. 
 เหนียวอุบล  1  ขาวเหนียว 15  พ.ย. 
 ขาวดอกมะลิ 105 ขาวเจา 20  พ.ย. 
 กข 6 ขาวเหนียว 21  พ.ย. 
 กข  8 ขาวเหนียว 23  พ.ย. 
 เหนียวสันปาตอง  ขาวเหนียว 26  พ.ย. 
 ชุมแพ 60 ขาวเจา 27  พ.ย.  
 ขาวปากหมอ 148 ขาวเจา 3    ธ.ค. 
 ขาวตาแหง 17  ขาวเจา 20  ธ.ค. 
 เหนียวอุบล 2 ขาวเหนียว 15  พ.ย. 

ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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4.1.2 พนัธุพืชไรและพืชสวน 

พันธุพืชไรประกอบดวย พันธุออย ยางพารา  มันสําปะหลัง  ขาวโพด  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ถั่วลิสง  
งา  ฝาย  กาแฟและปอ(ตารางที่ ก9)   สวนพันธุพืชสวนประกอบดวย ทุเรียน  มะมวง  ล้ินจี่  ลําไย  สมโอ  
สม เงาะ  ชมพู สับปะรด  มะละกอ  แตงโม  กลวย  มะขาม  มะนาว  มะพราว และปาลมน้ํามัน (ตารางที่ ก
10) 

 ตารางที่ ก9  พันธุพืชไร  (ออย)    
     ชื่อพืช                                              พันธุ 
      ออย อูทอง 1 

อูทอง2 
อูทอง 3 
อูทอง 4 
อูทอง 5 
ขอนแกน 1 
ชัยนาท 1  
Q83 
 Q130  
ROC 1 
ROC 6  
ROC 10  
CO1448  
อีเหี่ยว 

ฟล 58-260 
ฟล 6607 
ฟล 6723 
ฟล 6317 
F156 
F140 
F154 
F176 
กวางตุง 3  
Tby 20-0663 
พินดาร 
ฮาวาย 48-3166 
ไตรตัน 
 

K84-200 
K88-92 
K90-77 
K76-4 
K82-83 
K82-129 
K82-65 
K84-69 
K88-87 
เกษตรศาสตร 60-1 
เกษตรศาสตร 60-2 
เกษตรศาสตร 60-3 
อีรอส 
 

ที่มา :  1) กรมวิชาการเกษตร (2546)    2) สถาบันวิจัยพืชไร (2544)  
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ตารางที่ ก9 (ตอ)  พันธุพืชไร : ยางพาราและมันสําปะหลัง  

ชื่อพืช พันธุ 
ยางพารา 
     พันธุยางชั้นที่ 1 

 

 
BPM 24 
PR 255 
PB 260 

 
PB 255 
PRIC110 
PRIC 600 

 
สงขลา 36 
สวย.251  
KRS225 

     พันธุยางชั้นที่ 2 PB 217  
PB 235 

PB 28/59  
PRIM 623 

 

     พันธุยางชั้นที่ 3 PB 311 
BPM1  
PR 302  
PR 305 

PRIC101 
PRIC121 
PRIM 712 
KRS 218 

KRS 226 
KRS 250 
KRS 251 

มันสําปะหลัง 
     พันธุประดับ 

เกษตรศาสตร 50 
พันธุดาง 

  

     พันธุชนิดหวาน มันสวน 
มันหานาที 

มันเทียน 
มันโกลก 

 

     พันธุชนิดขม ระยอง 1 
ระยอง 2 
ระยอง 3 

ระยอง 5 
ระยอง 60 
ระยอง 90 

ระยอง 72 
ศรีราชา 1 
หวยบง 60 

ที่มา  :   1 ) คณาจารยภาควิชาพืชไรนา (2547) 
             2 ) กรมวิชาการเกษตร (2546)  3) www.idd.go.th 
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ตารางที่  ก9 (ตอ) พันธุพืชไร : ขาวโพดและถั่วเหลือง   

ชื่อพืช พันธุ 
ขาวโพด 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 
นครสวรรค 1 
นครสวรรค 72 
สุวรรณ 5 

 
สุวรรณ 3851 
ไพโอเนีย 3013 
แปซิฟก 983 

 
คารเกลล 919 
เทพีวีนัส 49 

ขาวโพดฝกออน รังสิต 1 
เชียงใหม 90 
ซุปเปอรสวีทดีเอ็มอาร 

แปซิฟก 283  
เกษตรศาสตร 2 
สุวรรรณ 2 

จี 5414 
เอสจี18 
ยูนิซีด บี 65 

ขาวโพดเทียน สุโขทัย 1   
ขาวโพดหวาน ฮาวายเอี้ยนชูกา ซุปเปอร

สวีท 
เอสทีเอส-2 

อินทรี 2 ไฮ-บริกซ 10 
ชูการ 73 

ถ่ัวเหลือง เชียงใหม 1 
เชียงใหม 2 
เชียงใหม 3 
เชียงใหม 4 
เชียงใหม 60 
ทว ี9 

สจ.1 
สจ.2 
สจ.4 
สจ.5 
มข.35 
จักรพันธ 1 

สุโขทัย 1 
สุโขทัย 2 
สุโขทัย 3 
นครสวรรค 1 
SSR 8305-3 

ที่มา  :  1 )  ศุภชัย (2537)     2 )  กรมวิชาการเกษตร(2542)  3 )  อภิพรรณ (2546) 

            4 )  คณาจารยภาควิชาพืชไรนา (2547)  5 )  www.idd.go.th 
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ตารางที่  ก9 (ตอ) พันธุพืชไร : ถั่วเขียว  ถั่วลิสง งา ฝาย กาแฟและปอ   

ชื่อพืช พันธุ 
ถ่ัวเขียว    
ผิวมัน อูทอง 1 กําแพงแสน 1 ชัยนาท 36         
 มอ.-1 กําแพงแสน 2 ชัยนาท 72 
 ชัยนาท 60   
  ผิวดํา พื้นเมือง อูทอง 2 พิษณุโลก 2 
ถ่ัวลิสง ไทนาน 9 ขอนแกน 60-1 เชียงราย 
 สข.8 ขอนแกน 60-2 สุโขทัย 38 
 กาฬสินธุ 2 ขอนแกน 60-3 ลําปาง 
 กาฬสินธุ 2 ระยอง เกษตร 1 
 ขอนแกน 5 เกษตรศาสตร50 ทาพระ 
งา    
งาดํา นครสวรรค บุรีรัมย มก. 18 
งาขาว ชัยบาดาล มหาสารคาม 60 สมอทอด 
 เชียงใหม เมืองเลย รอยเอ็ด 1 
 มก. 19 อุบลราชธานี 60  
งาแดง/งาดําแดง พิษณุโลก อุบลราชธานี 1 สุโขทัย 
ฝาย ตากฟา 1 ศรีสําโรง 2 Reba B50 
 ตากฟา 2 ศรีสําโรง 3 Reba B.T.K.12 
 นครสวรรค 1 ศรีสําโรง 60 DPSL 
กาแฟ อาราบิกา โรบัสตา  
ปอ    
     ปอแกวไทย ตนเขียว เขียวใหญ  
     ปอแกวคิวบา ขอนแกน 60 977-044  
     ปอกระเจา เจ อาร โอ 623 โนนสูง 1 โนนสูง 2 

ที่มา  : 1) กรมวิชาการเกษตร (2530) 2) กรมวิชาการเกษตร (2546)  3) สถาบันวิจัยพืชไร (2534)  
 4) คณาจารยภาควิชาพืชไรนา (2547) 
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ตารางที่  ก10 พันธุไมผล : ทุเรียน มะมวง ล้ินจี่ เงาะ ชมพู มะนาวและมะพราว 

ชื่อพืช พันธุ 
 ทุเรียน  กระดุมทอง 

 หมอนทอง 
 กานยาว 
 ชะนี 

 

มะมวง 
    พันธุสําหรับทานสุก 

 
อกรอง 
น้ําดอกไม 
หนังกลางวัน (มะมวงงา) 

 
ทองดํา 
พิมเสนแดง 

 
โชคอนันต 
นวลจันทร 

    พันธุสําหรับทานดิบ      
    (มะมวงมัน) 

เขียวเสวย 
พิมเสนมัน 
สายฝน 

แรด 
หนองแซง 

ฟาล่ัน 
เจาคุณทิพย 

    พันธุสําหรับแปรรูป แกว สามป ตลับนาค 
ล้ินจี่ คอมหรือหอมลําเจียก กิมเจง โอเฮียะ 
 ฮงฮวย จักรพรรดิ  
เงาะ โรงเรียน ตราดสีทอง สีชมพู 
ชมพู เพชรทูลเกลา ทูลเกลา เพชรสายรุง 
 เพชรสามพราน   
มะนาว หนัง ไข หวาน 
 โมฬี พมา เตี้ย 
 ตาฮิติ ปนัง  
 ทะวาย (แมไกไขดก,แปน

รําไพ, แปนทะวาย),               
  

มะพราว         
    มะพราวน้ําหอม นครชัยศรี นกคุม ทุงเคล็ด 
    ตนสูง ประทิว   สวี ชุมพร2 ชุมพร60 
มะขามหวาน หมื่นจง 

ขันตี 
แจหม 

สีทอง 
อินทผาลัม 
น้ําดุก 

ศรีชมภู 
น้ําผ้ึง 
หลังแตก 

ปาลมน้ํามัน Tenera หรือ DXP    

ที่มา: 1) กรมวิชาการเกษตร (2546) 2) หิรัญและคณะ (2541) 3) กนก (2534) 4) www.doa.go.th 
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ตารางที่  ก10 (ตอ) พันธุไมผล : ลําไย สมโอ สม สับปะรด มะละกอ แตงโม กลวย มะขามหวาน และปาลมน้ํามัน 

ชื่อพืช พันธุ 
ลําไย 
      ลําไยพื้นเมือง 

 
ลําไยกระดูก 

  

      ลําไยกะโหลก ดอหรืออีดอ (อีดอยอดแดง 
และ อีดอยอดเขียว) 
แดงหรืออีแดงกลม 
เพชรสาครทะวาย 
ตลับนาค 

สีชมพูหรือชมพู 
เบี้ยวเขียวหรืออีเบี้ยวเขียว 
เหลืองหรืออีเหลือง 
ปูมาตีนโคง 

แหวหรืออีแหว 
ใบดําหรืออีดําหรือ
กะโหลกใบดํา 
พวงทอง 
 

สมโอ ขาวพวง 
ขาวทองดี 
ขาวน้ําผ้ึง 
เจาเสวย 
บางขุนนนท 

ขาวแปน 
ขาวหอม 
ขาวแตงกวา 
กรุน 
ปตตาเวีย 

ทาขอย 
ขาวใหญ 
หอมหาดใหญ 
ขาวแกว 

สม เขียวหวาน 
แกว 
เขียวหวานแหลมทอง 
เปลือกลอน 

โชกุน 
จุก 
คิง 
คลีเมนไทน 

ฟรีมองต 
คลีโอพัตรา 
สมตรารสหวาน 
จี๊ด 

สับปะรด ปตตาเวีย 
ภูเก็ตหรือสวี 
ไทนุงเบอร 4 

อินทรชิต 
นางแลหรือน้ําผ้ึง 

ขาว 
PbK 15 
PbK 12 

มะละกอ โกโก 
พื้นเมือง 

แขกดํา 
จําปาดะ 

สายน้ําผ้ึง 

แตงโม  
     พันธุเบา 

   
ชูกาเบบี้        

  

     พันธุหนัก ชารลตันเกรย                     
กลวย ตานี 

หักมุก 
หอม 
หอมคาเวนดิช 

น้ําวา 
หิน 
งาชาง 

ไข 
กลาย 
นางพญา 

ที่มา: 1) รวี (2540) 2) พาวินและคณะ (2547) 3) พาวินและคณะ (2547)3) 4) โชคชัยและคณะ (2533) 5) เปรมปรี 
(2544)     6) กรมวิชาการเกษตร (2546) 7) เบญจมาศ (2545) 8) กนก (2534)  
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        4.2 ปุย 

4.2.1 ปุยหมัก   กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของปุยหมกัที่ดี ดังนี ้

            1) อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน(C:N ratio) ไมเกิน 20 :1 

            2) รอยละของ N,  P2O5 และ K2O ไมนอยกวา 0.5,  0.5 และ 1.0 ตามลําดับ 

            3) ความชื้นไมเกนิรอยละ 35-40  โดยน้าํหนัก 

            4) ปริมาณอินทรียวตัถุประมาณรอยละ 25-50 โดยน้าํหนัก 

            5) พีเอช(pH) ประมาณ 6.0-7.5 

            6) ไมมีวัสดุเจือปนอื่นๆ 

4.2.2  ปุยเคม ี

ปุยเคมีแบงเปน 2 กลุม คือ 1) ปุยนา และ 2) ปุยพืชไร และพืชสวน สําหรับปุยนาสามารถนํามาใช

กับพืชไร และพืชสวนได  แตปุยพืชไรและพืชสวนที่มีไนโตรเจนรูปไนเทรต (NO3
- -N)เปนสวนประกอบ 

ไมควรนํามาใชเปนปุยนา  เนื่องจากในสภาพน้ําขังไนเทรตจะถูกรีดิวสแลวสูญหายจากดินในรูปของ
แกส 

1) ปุยนา  เนื่องจากปุยนาที่แนะนําใหใชกับขาว  แตกตางกันตามประเภทของเนื้อดิน  ประกอบ
กับปุยนามีคอนขางมาก  จึงขอยกตัวอยางปุยนาสูตรตางๆ ซึ่งมีจําหนายในแตละภาค ดังปรากฏใน
ตารางที่  ก11 
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      ตารางที่ ก11 ตัวอยางปุยนาบางสูตรที่มีจําหนายโดยทั่วไป 

แมปุย N – P  N-P-K 
46-0-0 16-20- 0  20-10- 5           18-12- 6   
30-0-0 20-10- 0 18- 6- 6             18- 4- 5 
21-0-0  16-16- 8            16-12- 8 

  16- 8- 8             16- 4- 4   
  15- 5-20            12- 3- 6 
                          9- 3- 9 

 
2) ปุยพืชไร และพืชสวน  แสดงไวในตารางที ่ ก12 

ตารางที่ ก12  ตัวอยางปุยเคมีสูตรตางๆ ที่ใชไดกับพืชไรและพืชสวน 

ปุยครบ  3 ธาตุ 
แมปุย ปุย 2 ธาตุ 

N -  สูง P – สูง K-  สูง สูง   2  ธาตุ สูตรเสมอ 
46-0-0 26-14-0 29- 5 -18 12-24-12 15- 5-35 24- 4 -24 17-17-17 
26-0-0 20-20-0 28-10-10 9-24-24 15- 5-20 20- 8 -20 16-16-16 
25-0-0 18-46-0 25- 7 – 7 8-24-24 15- 7-18 16-16- 8 15-15-15 
21-0-0 16-20-0 21- 7 -14  14-14-24 14-14- 9  
15-0-0 12-52-0 20-10-12  14-14-21 9-24-24  

   0-0-60 10- 0 -30 20-10- 5  14-10-32 8-24-24  
   0-0-50 0-10-30 20- 8 -20  14-10-30 9- 3 – 9  

            0-0-22+MgO 0-10-20 20- 5 – 5  14- 9-20   
  18-12- 6  14- 7-35   
  18- 4 – 5  14- 4-24   
  16-16- 8  13-13-21   
  16-14-11  13- 8-35   
     16-12- 8  13- 7-35   
  16-11-14 

    16- 8 – 8 
12- 4-40 

   14- 4 – 9 
12- 3 – 6 
  9- 3 – 9 

    13-13-21 
   12-11-18  
     6-18-24    

6-12-24 
    4-16-24 
    4-12-24     

3- 3 -33 
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        4.2 การเกษตรที่ดี (good agricultural practices, GAP) สําหรับการผลิตพืช 
การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรของประเทศในปจจุบัน  มีเร่ืองสําคัญอยู 2 ประการคือ 1) การ

รับรองมาตรฐานสินคาเกษตรสงออก และ 2 ) การปรับปรุงคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากทุกประเทศใหความสําคัญดานคุณภาพสินคา เพื่อ
คุมครองสุขอนามัยของประชากร  ดังนั้นเพื่อใหผลผลิตของเกษตรกรมีมาตรฐานตามความตองการของ
ตลาดทั้งภายในและตางประเทศ จึงควรดําเนินการเพาะปลูก ดวยวิธีที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําไวใน
เอกสาร  เกษตรดีที่เหมาะสม สําหรับพืชนั้นๆ ตัวอยางพืชที่มีเอกสารเผยแพรพรอมแลว แสดงไวในตารางที่ 
ก13 
 ตารางที่ ก13 ตัวอยางรายชื่อพืชที่กรมวิชาการเกษตรมีเอกสารเผยแพรพรอมแลว 

ขาว         พืชไร      พืชผัก   ไมผล พืชตัดดอก 
ขาว (ในเขตชลประทาน) ขาวโพดเลี้ยงสัตว กระเจี๊ยบเขียว กลวยไข กลวยไม 
 ถั่วลิสง กวางตุง ทุเรียน  
 ถั่วเหลืองฝกสด กะหล่ําปลี มะมวง  
 ปาลมน้ํามัน ขาวโพดฝกออน ลําไย  
 ฝาย ขาวโพดหวาน สมเขียวหวาน  
 มันสําปะหลัง คะนา สมโอ  
 ยางพารา ถั่วฝกยาว สับปะรด  
 หมอน 

ออย 
ออยคั้นน้ํา 

ถั่วลันเตา 
ผักกาดขาวปลี 
พริก 

 

 กาแฟโรบัสตา มะเขือเทศ
หนอไมฝร่ัง 
หอมแบง
หอมหัวใหญ 

  

 
        4.4 การใชปุยนาโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหดินทางเคมี 

การกําหนดสูตรปุย และอัตราปุย  เพื่อใหธาตุหลัก คือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และขาวไวตอชวงแสง โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหดิน 3 รายการคือ 
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได  เปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกลาว 
คือ หากดินมีอินทรียวัตถุตํ่า ยอมปลดปลอยไนโตรเจนรูปที่เปนประโยชนตอขาวไดนอย จึงจําเปนตองใชปุย
ไนโตรเจนอัตราสูง  แตถาชาวนาใสปุยอินทรียอยางสม่ําเสมอจนดินมีอินทรียวัตถุสูงขึ้น  ก็ใชปุยไนโตรเจน
ในอัตราที่ตํ่าลง  สําหรับความสัมพันธระหวางผลการวิเคราะหฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได  กับอัตราปุยฟอสเฟต และปุยโพแทชก็เปนไปในทํานองเดียวกัน ดังขอมูลในตารางที่ ก 



 26

 
ตารางที่ ก14   อัตราของไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียมที่ควรใชกับขาวไวตอชวงแสง  และขาวไมไวตอชวงแสง 

ซึ่งปลูกในดินที่มีอินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  และ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดแตกตางกัน 

อินทรียวัตถุ(%) ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณโพแทสเซียม 
 ไวแสง ไมไวแสง ที่วิเคราะหได ที่ตองใส ที่วิเคราะหได ที่ตองใส 
ที่วิเคราะหได (กก.N/ไร) (กก.N/ไร) ( มก.P/กก. ) (กก.P2O5/ไร) ( มก. K / กก. ) (กก.K2O/ไร) 
นอยกวา 1(ต่ํา) 9 18 นอยกวา 5(ต่ํา) 6 นอยกวา60 (ต่ํา) 6 
1–2 (ปานกลาง) 6 12  5 –10(ปานกลาง) 3 60–80(ปานกลาง) 3 
มากกวา 2 (สูง) 3 6 มากกวา 10(สูง) 0 มากกวา 80(สูง) 0 

ที่มา :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
ขอมูลในตารางที่ ก14 มีขอสังเกตเรื่องอัตราปุย  สําหรบัขาวไมไวตอชวงแสงและขาวไวตอชวงแสง

ดังนี้คือ  
1) การปลูกขาวในดินที่มีอินทรียวัตถุเทากัน จะใชปุยไนโตรเจนสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง ใน

อัตราที่สูงเปนสองเทาของอัตราที่ใชกับขาวไวตอชวงแสง 
2) หากปลูกขาวไมไวตอชวงแสง และขาวไวตอชวงแสง  ในดินซึ่งมีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนหรือ

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดเทากัน  ใหใชปุยฟอสเฟตหรือปุยโพแทชสําหรับขาวทั้งสองประเภทนี้ในอัตราที่
เทากัน  

ดังนั้นเมื่อดินนาที่มีอินทรียวัตถุ 1-2 เปอรเซ็นต (ระดับปานกลาง) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 5-10 
สวนตอลานสวนหรือ 5-10 ppmP (ระดับปานกลาง) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดนอยกวา 60 สวนตอ
ลานสวนหรือ นอยกวา 60 ppmK (ระดับตํ่า) ควรใสปุยที่ใหธาตุอาหาร  สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ
ขาวไวตอชวงแสงในอัตราตอไปนี้  

1) ขาวไมไวตอชวงแสง ใสปุยเพื่อใหธาตุอาหารในอัตรา 12 กก.N/ไร  3 กก. P2O5/ไร  และ 6 กก. 
K2O/ไร (ตารางที่ ก15  ก16 หรือ ก19 คําแนะนําแบบที่ 15) 

2) ขาวไวตอชวงแสง ใสปุยเพื่อใหธาตุอาหารในอัตรา 6 กก.N/ไร  3 กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร 
(ตารางที่ ก17  ก18 หรือ ก20 คําแนะนําแบบที่ 15)   

สําหรับแนวทางในการเลือกสูตรปุย และอัตราปุยนั้นๆ ที่จะใช  เพื่อใหไดปริมาณธาตุอาหารตามที่
กําหนด มี 4 วิธีคือ  

วิธีที่ 1 ใชปุยสูตร 16-20-0 หรือสูตรใกลเคียง รวมกับแมปุยบางชนิด ในคําแนะนําปุยนาสําหรับ
กลุมชุดดินตางๆ ใชวิธีนี้โดยตลอด   

วิธีที่ 2 ใชแมปุย 3 ชนิด คือ ยูเรีย (46-0-0) ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (0-46-0) และโพแทสเซียมคลอ
ไรด (0-0-60) ดังรายละเอียดในตารางที่ ก15 และ ก17  
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วิธีที่ 3 ใชปุยสูตร 16-16-8 หรือปุยสูตรใกลเคียง รวมกับแมปุยบางชนิด ดังรายละเอียดในตารางที่ 
ก16 และ ก18  

วิธีที่ 4 ใชแมปุย 3 ชนิด คือ ยูเรีย ( 46-0-0) ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) และโพแทสเซียม
คลอไรด (0-0-60) ดังรายละเอียดในตารางที่ ก19 และ ก20 

ขั้นตอนการใชตารางที่ ก15-ก20 มีดังนี้คือ 1) นําขอมูลผลการวิเคราะหดินมาพิจารณาวา มี
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได อยูในเกณฑตํ่า ปานกลางหรือสูง  
2) เลือกคําแนะนําเกี่ยวกับอัตราธาตุอาหารในตารางที่ ก14 ใหตรงกับชนิดของพันธุขาวปลูก วาเปนขาวไม
ไวตอชวงแสงหรือขาวไวตอชวงแสง 3) ตรวจสอบจากวิธีการใชปุย วิธีที่ 1-4 ที่กลาวแลวขางตนวา เกษตรกร
สามารถจัดหาปุยแบบใดไดบาง  หากปลูกขาวไมไวตอชวงแสง ใหใชตาราง ก15 ก16หรือ ก19 แตถาปลูก
ขาวไวตอชวงแสง ใหใชตาราง ก17 ก18 หรือ ก20โดยเลือกแบบที่ของคําแนะนํา (แบบที่ 1-27) ให
สอดคลองกับผลการวิเคราะหดิน 
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    ตารางที่ ก15  คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง     

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 
แนะนํา อินทรียวัตถุ(%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร      46-0-0    0-46-0  0-0-60 46-0-0 46-0-0 

1.  นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 18-0-0 13 - - 13 13 
2.  นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 18-0-3 13 - 5 13 13 
3.  นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 18-0-6 13 - 10 13 13 
4.  นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 18-3-0 13 7 - 13 13 
5.  นอยกวา 1 5-10 60-80 18-3-3 13 7 5 13 13 
6.  นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 18-3-6 13 7 10 13 13 
7.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 18-6-0 13 13 - 13 13 
8.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 18-6-3 13 13 5 13 13 
9.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 18-6-6 13 13 10 13 13 
10.  1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 12-0-0 9 - - 9 9 
11.  1-2 มากกวา 10 60-80 12-0-3 9 - 5 9 9 
12.  1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 12-0-6 9 - 10 9 9 
13.  1-2 5-10 มากกวา 80 12-3-0 9 7 - 9 9 
14.  1-2 5-10 60-80 12-3-3 9 7 5 9 9 
15.  1-2 5-10 นอยกวา 60 12-3-6 9 7 10 9 9 

   ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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ตารางที่ ก15 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง      
คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 

แนะนํา อินทรียวัตถุ(%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 46-0-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 46-0-0 

16 1-2 นอยกวา 5  มากกวา 80  12-6-0 9 13 - 9 9 
17 1-2 นอยกวา 5 60-80 12-6-3 9 13 5 9 9 
18 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60  12-6-6 9 13 10 9 9 
19 มากกวา 2 มากกวา 10  มากกวา 80  6-0-0 5 - - 4 4 
20 มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 5 - 5 4 4 
21 มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 5 - 10 4 4 
22 มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 6-3-0 5 7 - 4 4 
23 มากกวา 2 5-10 60-80 6-3-3 5 7 5 4 4 
24 มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 5 7 10 4 4 
25 มากกวา 2 นอยกวา 5 มากกวา 80 6-6-0 5 13 - 4 4 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 5 13 5 4 4 
27 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 5 13 10 4 4 

ที่มา :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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ตารางที่ ก16  คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณของปุยสูตร 16-16-8 และแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง   

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 16-16-8 46-0-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 46-0-0 

1.  นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 18-0-0* - 13 - - 13 13 
2.  นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 18-0-3 - 13 - 5 13 13 
3.  นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 18-0-6 - 13 - 10 13 13 
4.  นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 18-3-0* 19 7 - - 13 13 
5.  นอยกวา 1 5-10 60-80 18-3-3 19 7 - 3 13 13 
6.  นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 18-3-6 19 7 - 8 13 13 
7.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 18-6-0* 38 - - - 13 13 
8.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 18-6-3 38 - - - 13 13 
9.  นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 18-6-6 38 - - 5 13 13 
10.  1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 12-0-0* - 9 - - 9 9 
11.  1-2 มากกวา 10 60 12-0-3 - 9 - 5 9 9 
12.  1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 12-0-6 - 9 - 10 9 9 
13.  1-2 5-10 มากกวา 80 12-3-0* 19 2 - - 9 9 

* ไมตรงกับธาตุอาหารตามคําแนะนํา  เนื่องจากปุย 16-16-8 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูดวย 
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ตารางที่ ก16 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณของปุยสูตร 16-16-8 และแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง                         

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 16-16-8 46-0-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 46-0-0 

14. 1-2 5-10 60-80 12-3-3 19 2 - 3 9 9 
15. 1-2 5-10 นอยกวา 60 12-3-6 19 2 - 8 9 9 
16. 1-2 นอยกวา 5 มากกวา 80 12-6-0* 25 - 4 - 9 9 
17. 1-2 นอยกวา 5 60-80 12-6-3 25 - 4 3 9 9 
18. 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 12-6-6 25 - 4 5 7 7 
19. มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 6-0-0* - 5 - - 4 4 
20. มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 - 5 - 5 4 4 
21. มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 - 5 - 10 4 4 
22. มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 6-3-0* 13 - 2 - 4 5 
23. มากกวา 2 5-10 60-80 6-3-3 13 - 2 3 4 5 
24 มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 13 - 2 8 4 5 
25 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 13 - 9 3 4 5 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 13 - 9 8 4 5 

* ไมตรงกับธาตุอาหารตามคําแนะนํา  เนื่องจากปุย 16-16-8 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูดวย 
ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547)          
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ตารางที่ ก17  คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60  ที่ตองใส  สําหรับขาวไวตอชวงแสง                   

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 46-0-0 0-46- 0 0-0-60 46-0-0 

1 นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 9-0-0 10 - - 10 
2 นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 9-0-3 10 - 5 10 
3 นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 9-0-6 10 - 10 10 
4 นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 9-3-0 10 7 -     10 
5 นอยกวา 1 5-10 60-80 9-3-3 10 7 5 10 
6 นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 9-3-6 10 7 10 10 
7 นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 9-6-0 10 13 - 10 
8 นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 9-6-3 10 13 5 10 
9 นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 9-6-6 10 13 10 10 
10 1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 6-0-0 7 - - 6 
11 1-2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 7 - 5 6 
12 1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 7 - 10 6 
13 1-2 5-10 มากกวา 80 6-3-0 7 7 - 6 
14 1-2 5-10 60-80 6-3-3 7 7 5 6 

    ที่มา : สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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 ตารางที่ ก17 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60  ที่ตองใส  สําหรับขาวไวตอชวงแสง 

 ที่มา :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 

 

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 46-0-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 

15. 1-2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 7 7 10 6 
16. 1-2 นอยกวา 5 มากกวา 80 6-6-0 7 13 - 6 
17. 1-2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 7 13 5 6 
18. 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 7 13 10 6 
19. มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 3-0-0 4 - - 3 
20. มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 3-0-3 4 - 5 3 
21. มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 3-0-6 4 - 10 3 
22. มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 3-3-0 4 7 - 3 
23. มากกวา 2 5-10 60-80 3-3-3 4 7 5 3 
24. มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 3-3-6 4 7 10 3 
25. มากกวา 2 นอยกวา 5 มากกวา 80 3-6-0 4 13 - 3 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 3-6-3 4 13 5 3 
27 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 3-6-6 4 13 10 3 
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ตารางที่ ก18 คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณของปุยสูตร 16-16-8 และแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไวตอชวงแสง           

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 16-16- 8 46-0-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 

1 นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 9-0-0* - 10 - - 10 
2 นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 9-0-3 - 10 - 5 10 
3 นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 9-0-6 - 10 - 10 10 
4 นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 9-3-0* 19 3 - - 10 
5 นอยกวา 1 5-10 60-80 9-3-3 19 3 - 3 10 
6 นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 9-3-6 19 3 - 5 10 
7 นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 9-6-0* 28 - 3 - 10 
8 นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 9-6-3 28 - 3 2 10 
9 นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 9-6-6 28 - 3 6 10 
10 1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 6-0-0* - 7 - - 7 
11 1-2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 - 7 - 5 7 
12 1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 - 7 - 10 7 
13 1-2 5-10 มากกวา 80 6-3-0* 19 - - - 7 
14 1-2 5-10 60-80 6-3-3 19 - - 3 7 

   * ไมตรงกับธาตุอาหารตามคําแนะนํา  เนื่องจากปุย 16-16-8 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูดวย 
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   ตารางที่ ก18 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณของปุยสูตร 16-16-8 และแมปุย 46-0-0, 0-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไวตอชวงแสง                    

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 16-16- 8 46-0-0 0-46-0 0-0-60         46-0-0 

15 1-2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 19 - - 7 7 
16 1-2 นอยกวา 5 มากกวา 80 6-6-0* 19 - 7 - 7 
17 1-2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 19 - 7 3 7 
18 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 19 - 7 7 7 
19 มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 3-0-0* - 4 - - 3 
20 มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 3-0-3 - 4 - 5 3 
21 มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 3-0-6 - 4 - 10 3 
22 มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 3-3-0* 10 - 3 - 3 
23 มากกวา 2 5-10 60-80 3-3-3 10 - 3 4 3 
24 มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 3-3-6 10 - 3 8 3 
25 มากกวา 2 นอยกวา 5 มากกวา 80 3-6-0* 10 - 10 - 3 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 3-6-3 10 - 10 4 3 
27 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 3-6-6 10 - 10 8 3 

* ไมตรงกับธาตุอาหารตามคําแนะนํา  เนื่องจากปุย 16-16-8 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูดวย 
ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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   ตารางที่ ก19 คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง                  

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 18-46-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 46-0-0 

1 นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 18-0-0 - 13 - 13 13 
2 นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 18-0-3 - 13 5 13 13 
3 นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 18-0-6 - 13 10 13 13 
4 นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 18-3-0 7 10 - 13 13 
5 นอยกวา 1 5-10 60-80 18-3-3 7 10 5 13 13 
6 นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 18-3-6 7 10 10 13 13 
7 นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 18-6-0 13 8 - 13 13 
8 นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 18-6-3 13 8 5 13 13 
9 นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 18-6-6 13 8 10 13 13 
10 1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 12-0-0 - 13 - 6 7 
11 1-2 มากกวา 10 60-80 12-0-3 - 13 5 6 7 
12 1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 12-0-6 - 13 10 6 7 
13 1-2 5-10 มากกวา 80 12-3-0 7 6 - 9 9 
14 1-2 5-10 60-80 12-3-3 7 6 5 9 9 

ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
 
 
 



 37

     ตารางที่ ก19 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไมไวตอชวงแสง                       

คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 18-46-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 46-0-0 

15 1-2 5-10 นอยกวา 60 12-3-6 7 6 10 9 9 
16 1-2 นอยกวา 5 มากกวา 80 12-6-0 13 4 - 9 9 
17 1-2 นอยกวา 5 60-80 12-6-3 13 4 5 9 9 
18 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 12-6-6 13 4 10 9 9 
19 มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 6-0-0 - 5 - 4 4 
20 มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 - 5 5 4 4 
21 มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 - 5 10 4 4 
22 มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 6-3-0 7 2 - 4 5 
23 มากกวา 2 5-10 60-80 6-3-3 7 2 5 4 5 
24 มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 7 2 10 4 5 
25 มากกวา 2 นอยกวา 5 มากกวา 80 6-6-0 13 - - 4 5 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 13 - 5 4 5 
27 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 13 - 10 4 5 

ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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ตารางที่ ก 20 คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไวตอชวงแสง                       

คํา  คาวิเคราะหดิน  ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 
แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 18-46-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 

1 นอยกวา 1 มากกวา 10 มากกวา 80 9-0-0 - 10 - 10 
2 นอยกวา 1 มากกวา 10 60-80 9-0-3 - 10 5 10 
3 นอยกวา 1 มากกวา 10 นอยกวา 60 9-0-6 - 10 10 10 
4 นอยกวา 1 5-10 มากกวา 80 9-3-0 7 7 - 10 
5 นอยกวา 1 5-10 60-80 9-3-3 7 7 5 10 
6 นอยกวา 1 5-10 นอยกวา 60 9-3-6 7 7 10 10 
7 นอยกวา 1 นอยกวา 5 มากกวา 80 9-6-0 13 5 - 10 
8 นอยกวา 1 นอยกวา 5 60-80 9-6-3 13 5 5 10 
9 นอยกวา 1 นอยกวา 5 นอยกวา 60 9-6-6 13 5 10 10 
10 1-2 มากกวา 10 มากกวา 80 6-0-0 - 7 - 6 
11 1-2 มากกวา 10 60-80 6-0-3 - 7 5 6 
12 1-2 มากกวา 10 นอยกวา 60 6-0-6 - 7 10 6 
13 1-2 5-10 มากกวา 80 6-3-0 7 4 - 7 
14 1-2 5-10 60-80 6-3-3 7 4 5 7 

    ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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ตารางที่ ก 20 (ตอ) คําแนะนําปริมาณธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน และปริมาณแมปุย 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 ที่ตองใสสําหรับขาวไวตอชวงแสง  
คํา คาวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหาร น้ําหนักแมปุยที่ตองใสครั้งที่ 1 ใสครั้งที่ 2 

แนะนํา อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ตองใส (กก./ไร) (กก./ไร) 
แบบที่  (สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน) กก.N-P2O5-K2O/ไร 18-46-0 0-46-0 0-0-60 46-0-0 

15 1-2 5-10 นอยกวา 60 6-3-6 7 4 10 7 
16 1-2 นอยกวา 5 มากกวา 80 6-6-0 13 2 - 7 
17 1-2 นอยกวา 5 60-80 6-6-3 13 2 5 7 
18 1-2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 6-6-6 13 2 10 7 
19 มากกวา 2 มากกวา 10 มากกวา 80 3-0-0 - 4 - 3 
20 มากกวา 2 มากกวา 10 60-80 3-0-3 - 4 5 3 
21 มากกวา 2 มากกวา 10 นอยกวา 60 3-0-6 - 4 10 3 
22 มากกวา 2 5-10 มากกวา 80 3-3-0 7 - - 4 
23 มากกวา 2 5-10 60-80 3-3-3 7 - 5 4 
24 มากกวา 2 5-10 นอยกวา 60 3-3-6 7 - 10 4 
25 มากกวา 2 นอยกวา 5 มากกวา 80 3-6-0 13 - - 2 
26 มากกวา 2 นอยกวา 5 60-80 3-6-3 13 - 5 2 
27 มากกวา 2 นอยกวา 5 นอยกวา 60 3-6-6 13 - 10 2 

   ที่มา  :  สถาบันวิจัยขาว (2547) 
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เพื่อใหเขาใจวิธีใชตารางสําหรับหาอัตราปุยที่ควรใสในการปลูกขาวจะนําตัวอยางเดิมที่แสดงไว

ตอนตนมาอธิบายอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ เมื่อดินนามีอินทรียวัตถุ 1-2 เปอรเซ็นต (ระดับปานกลาง) ฟอสฟอรัส
ที่เปนประโยชน 5-10 สวนตอลานสวนหรือ 5-10 ppmP (ระดับปานกลาง) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
นอยกวา 60 สวนตอลานสวนหรือ นอยกวา 60 ppmK (ระดับปานต่ํา) และตองการปลูกขาวไมไวตอชวง
แสงนั้น ขอมูลในตารางที่ ก15  ก16 หรือ ก19 คําแนะนําแบบที่ 15 แสดงวาควรใสปุย  เพื่อใหธาตุอาหารใน
อัตรา 12 กก.N/ไร  3 กก. P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร  ซึ่งเกษตรกรอาจเลือกวิธีการใชปุยได 4 วิธี ตามชนิด
ของปุยที่สามารถจัดหามาไดสะดวก  โดยแตละวิธีจะใหธาตุอาหารเทากัน  อยางไรก็ตามเพื่อมิใหคําแนะนาํ
มีความยืดยาว  อันอาจกอใหเกิดความสับสนไดงาย  ดังนั้นการแนะนําการใชปุยนาสําหรับแตละกลุมชดุดนิ 
จึงระบุเฉพาะวิธีที่ 1 เพียงวิธีเดียว 

วิธีที่ 1 ใชปุย 3 ชนิด คือ ปุยผสมสูตร 16-20-0 หรือสูตรใกลเคียง ปุยยูเรีย (46-0-0) และปุย
โพแทสเซียมคลอไรด  (0-0-60) การใสปุยแบงเปน 3 คร้ัง  

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง  อัตรา 15 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกาํเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
อาจแสดงการคํานวณใหเห็นวาปุยที่ใสนี้ใหประมาณ 12 กก.N/ไร 3 กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร  ดังนี้ 

ปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก./ไร   ให   2.4 กก.N/ไร   3  กก.P2O5/ไร  และ   0  กก.K2O/ไร   
ปุยสูตร 46-0-0   อัตรา 22 กก./ไร   ให 10.1 กก.N/ไร   0  กก.P2O5/ไร  และ   0  กก.K2O/ไร   
ปุยสูตร 0-0-60   อัตรา 10 กก./ไร   ให   0    กก.N/ไร   0  กก.P2O5/ไร  และ   6  กก.K2O/ไร  
รวมอัตราธาตุอาหาร             12.5  กก.N/ไร  3  กก.P2O5/ไร  และ   6  กก.K2O/ไร 

 
วิธีที่2 ใชแมปุย 3 ชนิด คือ ปุยยูเรีย (46-0-0) ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (0-46-0) และปุย

โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) การใสปุยแบงเปน 3 คร้ัง คือ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร    

46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร ปุยสูตร 0-46-0 อัตรา 7 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอหรือ30 วันหลังการใสปุยครั้งแรกคือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา9 กก./ไร 
คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
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อาจแสดงการคํานวณใหเห็นวาปุยที่ใสนี้ใหประมาณ 12 กก.N/ไร  3 กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร  ดังนี้ 

ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 27  กก./ไร  ให  12.4  กก.N/ไร    0   กก.P2O5/ไร  และ 0 กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 0-46-0 อัตรา 7    กก./ไร  ให    0     กก.N/ไร 3.2   กก.P2O5/ไร  และ 0 กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10  กก./ไร  ให    0     กก.N/ไร    0   กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร  

รวมอัตราธาตุอาหาร                        12.4   กก.N/ไร    3   กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร   

 วิธีที่ 3 ใชปุย 3 ชนิด คือ ปุยผสมสูตร 16-16-8 หรือสูตรใกลเคียง ปุยยูเรีย (46-0-0) และปุย
โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) การใสปุยแบงเปน 3 คร้ัง คือ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร    
16-16-8 หรือสูตรใกลเคียง อัตรา 19 กก./ไร  ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 7 
กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./
ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 

อาจแสดงการคํานวณใหเห็นวาปุยที่ใสนี้ใหประมาณ 12 กก. N/ไร  3 กก. P2O5/ไร  และ 6 กก. K2O/ไร  ดังนี้ 

ปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 19 กก./ไร  ให  3.0  กก.N/ไร  3  กก.P2O5/ไร  และ 1.5  กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 46-0-0   อัตรา 20 กก./ไร  ให  9.2  กก.N/ไร  0  กก.P2O5/ไร  และ  0    กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 0-0-60   อัตรา  8 กก./ไร  ให     0   กก.N/ไร  0  กก.P2O5/ไร  และ  4.8  กก. K2O/ไร  

รวมอัตราธาตุอาหาร                         12.2  กก.N/ไร  3  กก.P2O5/ไร  และ  6.3  กก.K2O/ไร   

วิธีที่ 4 ใชแมปุย 3 ชนิด คือ ปุยยูเรีย(46-0-0) ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) และปุย
โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) การใสปุยแบงเปน 3 คร้ัง คือ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร    
18-46-0 อัตรา 7 กก./ไร  สูตร 46-0-0 อัตรา 6 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 



 42

  อาจแสดงการคํานวณใหเหน็วาปุยที่ใสนี้ใหประมาณ 12 กก. N/ไร 3 กก.P2O5/ไร และ 6 กก. K2O/ไร  ดังนี ้

ปุยสูตร 18-46-0 อัตรา  7  กก./ไร  ให   1.2 กก.N/ไร  3.2  กก.P2O5/ไร  และ 0 กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 46-0-0   อัตรา 24 กก./ไร  ให 11.0 กก.N/ไร   0    กก.P2O5/ไร  และ 0 กก.K2O/ไร   

ปุยสูตร 0-0-60   อัตรา 10 กก./ไร  ให   0    กก.N/ไร   0    กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร  

รวมอัตราธาตุอาหาร                        12.2   กก.N/ไร   3    กก.P2O5/ไร  และ 6 กก.K2O/ไร   

 อาจสรุปหลกัของการใชปุยเคมีกับนาขาวได ขอดังนี้  

1) อัตราธาตุอาหารจากปุยเคมีที่ให ตองสัมพันธกับผลการวิเคราะหดิน แตในดินเดียวกันอัตราปุย
ไนโตรเจนที่ใชกับขาวไมไวตอชวงแสง จะสูงกวาที่ใชกับขาวไวตอชวงแสงสองเทา  

2) เพื่อใหไดอัตราของธาตุอาหารตามที่กําหนด สามารถเลือกชนิดของปุยเคมีไดหลายแบบ ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับชนิดของปุยเคมีที่สามารถจัดหาได  

3) ปุยที่มีฟอสฟอรัสกับปุยที่มีโพแทสเซียม ควรใสเพียงครั้งเดียว คือ สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา 
แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน  

4) ปุยไนโตรเจนสําหรับขาวไมไวตอชวงแสงใส 3 คร้ัง คือคร้ังแรกตามขอ 3 สวนครั้งที่ 2 ใสในระยะ
ที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก และครั้งที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก   

5) ปุยไนโตรเจนสําหรับขาวไวตอชวงแสงใส 2 คร้ัง คือคร้ังแรกตามขอ 3 สวนครั้งที่ 2  ใสในระยะที่
ขาวกําเนิดชอดอก   
        4.5 การใชปูน  

 การแกไขดินกรดใหมีสภาพใกลกลางทําไดโดยการใสปูน  สําหรับปริมาณปูนที่ดินตองการเพื่อ
ยกระดับพีเอช ( pH) ของดินกรดใหสูงขึ้นถึงระดับที่กําหนด เรียกวา ความตองการปูน (lime requirement)  
ของดิน  ในการวิเคราะหความตองการปูนของดินนั้น  ผลการวิเคราะหจะบอกอัตรา ( กก./ไร ) ของหินปูน
บด (CaCO3 ) บริสุทธิ์ ที่ใชเพื่อยกระดับพีเอชเดิมของดินบน ( ความลึก 0-15 ) จากเดิมมาเปน 6.5  
 สําหรับดินเนื้อละเอียดที่มีเนื้อดินตางกันแมจะมีคาพีเอชเดิมเทากัน ก็มีความตองการปูนแตกตาง
กัน ( ตารางที่ ก21 ) กลาวคือดินเนื้อละเอียดมีความตองการปูนสูงกวาดินเนื้อหยาบ 
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ตารางที่ ก21  อัตรา (กก./ไร) ของหินปูนบด(CaCO3) โดยประมาณ ที่แนะนําใหใชเพื่อยกระดับพีเอช(pH) ของดิน  
                       กรดใหมาเปน 6.5 สําหรับดินที่มีเนื้อดินตางๆกัน 

อัตราของหินปูนบด (กก./ไร ) ที่ใชกับเนื้อดินตางๆ pH เดิมของดิน 
ดินทราย ดินรวนปนทราย ดินรวน ดินเหนียวและรวนเหนียว 

5.0 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 

200 
700 

1,100 
1,600 
2,200 

300 
800 

1,300 
2,000 
2,800 

400 
1,000 
1,800 
2,500 
3,200 

500 
1,100 
2,100 
3,000 
4,000 

ที่มา : ทัศนียและคณะ (2546 )  

 นอกจากนี้ปูนที่ใชในการเกษตรยังมีอยูหลายชนิด เชน หินปูนบด ปูนขาว (Ca(OH)2 ) หินปูนเผา              
( CaO) ปูนโดโลไมต (CaCO3.MgCO3) และปูนมารล สําหรับปูนมารลนั้นมีกําเนิดมาจากการทับถมของ
หินปูน  จึงเปนปูนแคลเซียมคารบอเนตที่มีดินเหนียวหรือสารอื่นเจือปนอยูในปริมาณที่ไมแนนอน  ที่พบใน
ประเทศไทยสวนใหญมีแคลเซียมคารบอเนตระหวาง รอยละ 45-80 อาจเปรียบเทียบฤทธิ์ดางของปูนชนิด
ตางๆ กับแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธิ์ ไดดังตารางที่ ก22 
ตารางที่ ก22  การเปรียบเทียบฤทธิ์ดางของปูนชนิดตางๆ กับแคลเซียมคารบอเนต  

 ปูนนี้ 100 กก. เทียบเทากับกับแคลเซียมคารบอเนต( กก. ) 
 ปูนขาว 134 
 หินปูนเผา 178 
 ปูนโดโลไมต 108 
 ปูนมารล 45-80* 

* ขึ้นอยูกับปริมาณของสิ่งเจือปน 
ที่มา :  Brady และ Weil (2004)   
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ดังนั้นถาดินกรดที่ตองการใสปูนเปนดินรวนมีคาพีเอชเดิม 4.5 หากตองการยกระดับพีเอชของดินบนใหเปน 
6.5 ตองใชแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธิ์ 1000 กก./ไร (ตารางที่ ก21) แตถาประสงคจะใชปูนชนิดอื่นให
คํานวณ  โดยใชขอมูลในตารางที่ ก21 และ ก22  

1. ใชปูนขาว 740 กก./ไร จากการคํานวณดงันี ้ 
การใสแคลเซียมคารบอเนต    134 กก.    =  ใสปูนขาว      100               กก.  
การใสแคลเซียมคารบอเนต  1000 กก.    =   ใสปูนขาว  1000 × 100      กก.  
             134 
          =    ใสปูนขาว  1000 ×  0.74   กก. 
          =    ใสปูนขาว  740                 กก. 
 

2. ใชหินปนูเผา  560 กก./ไร จากการคํานวณ ดังนี ้
 การใสแคลเซยีมคารบอเนต   178  กก.    =   ใสปูนเผา        100             กก. 
 การใสแคลเซยีมคารบอเนต 1000  กก.    =   ใสปูนเผา   1000 × 100      กก.  
                 178 
           =    ใสปูนเผา  1000  ×  0.56   กก. 
           =    ใสปูนเผา         560           กก. 

3.    ใชปูนโดโลไมต  920 กก./ไร จากการคํานวณดงันี ้ 
  การใสแคลเซียมคารบอเนต   108  กก.    =    ใสโดโลไมต     100           กก.  
  การใสแคลเซียมคารบอเนต 1000  กก.    =    ใสโดโลไมต  1000 × 100  กก. 
          108  
            =    ใสโดโลไมต 1000 × 0.92  กก.  
            =    ใสโดโลไมต        920        กก.        

  
4.   ใชปูนมารล(มีความบริสุทธิ์ 80 % )  1250 กก./ไร จากการคํานวณดังนี ้
       การใสแคลเซียมคารบอเนต       80 กก.     =    ใสปูนมารล      100          กก. 
       การใสแคลเซียมคารบอเนต   1000 กก.     =    ใสปูนมารล  1000×100    กก. 
          80  
            =    ใสปูนมารล  1000 × 1.25  กก.  
            =    ใสปูนมารล          1250     กก.  
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นอกจากนี้ปูนที่มีจําหนายในทองตลาดมิใชปูนบริสุทธิ์ แตมีส่ิงเจือปนอยูมากบางนอยบาง หาก
ตองการใหผลการใชปูนเปนไปตามเปาหมายก็ตองคํานึงความบริสุทธิ์ของปูนดวย  ยกตัวอยางเชนความ
ตองการปูนของดินนี้คือ 1000 กก./ไร ถาวัสดุปูนที่ซื้อมาเปนหินปูนบดที่มีความบริสุทธิ์เพียง 70 เปอรเซ็นต
ควรใสวัสดุปูนนี้อัตราเทาใด 

 
เนื่องจากหินปูนบดนี้มีความบริสุทธิ์  70 % แสดงวาในวัสดุปูน 100 กก. มีแคลเซียมคารบอเนต

เพียง 70 กก.  
วัสดุปูนมีแคลเซียมคารบอเนต     70 กก     จากวัสดุปูน  =      100            กก.  
วัสดุปูนมีแคลเซียมคารบอเนต 1000 กก.    จากวัสดุปูน  =   100 × 1000   กก. 
                70   
                =    1428.6          กก. 
ดังนัน้ถาตองการใหการใชปูนเปนไปตามความตองการปูนของดนิ  ในกรณีนี้ตองใชวัสดุปูนที่ซือ้มา  

1428.6 หรือประมาณ 1400 กก./ ไร  
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 1 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 1 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 
3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  

1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 
        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 1 แสดงไวในตารางที่ 1.1  

ตารางที่ 1.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 1 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ปทุมธานี 1,000-1,200 1,670-1,700 25-33 28 59-89 75 
  สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
  ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
  นครปฐม 1,000-1,200 1,660-1,700 25-32 28 57-89 75 
  สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
  อางทอง 1,000-1,100 1,690-1,700 25-32 28 56-89 74 
  นนทบุรี 1,100-1,300 1,690-1,700 25-32 28 60-89 76 
  พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
ตะวันออก สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย 1,100-1,300 1,690-1,700 22-33 27 54-91 74 
  ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,630-1,700 23-33 27 50-86 70 
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ตารางที่ 1.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 1 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร 1,300-1,400 1,670-1,700 23-33 27 54-89 73 
  ศรีสะเกษ 1,400-1,500 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
  ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,690 23-33 27 52-88 71 
เหนือ ลําปาง 1,000-1,100 1,500-1,540 21-33 26 49-92 73 
  นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
  แพร 1,000-1,100 1,510-1,550 21-33 26 53-92 76 
  เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,600-1,690 22-33 27 52-89 72 
  อุตรดิตถ 1,300-1,400 1,540-1,570 22-34 27 52-89 73 
  พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
  นครสวรรค 1,000-1,100 1,600-1,690 23-34 28 50-89 71 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,570 21-33 26 52-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,500 1,590-1,670 22-34 27 52-89 74 
  สมุทรสาคร     900-1,100 1,660-1,690 24-32 28 64-87 76 
  ราชบุรี     900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
  เพชรบุรี     900-1,000 1,630-1,660 24-32 29 64-87 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : ตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถม และมารล 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับตํ่า(semi–recent to low terrace) และที่ราบทวมถึง 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ มีความลาดเทนอยกวา 1 
เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ํา : เลวถึงเลวมาก 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน: ปลูกขาวนาปและนาปรัง และปลูกพืชไรกอนและหลังการ
ปลูกขาวในบางพื้นที่ที่มีน้ําชลประทาน สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชดุดนิที ่
1 แสดงไวในตารางที่ 1.2  
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ตารางที่ 1.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 1 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ปทุมธานี 466,245 0  1 0 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  นครปฐม 1,172,400 0  5 0 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
  อางทอง 210,000 0  1 0 
  นนทบุรี 438,000 0  1 0 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
ตะวันออก 2 สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
เหนือ 6 ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
 7 นาน 124,250 16.1  23 3 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  พิจิตร 511,100 0  14 5 
 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  ตาก 63,880 3,475.1  21 3 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  สมุทรสาคร 0 0  0 0 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 

รวมทั้งส้ิน 11,919,136 6,556.8  337 87 
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        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมี 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดบนผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคกลางตอนบน เขตที่สูงตอนกลาง(central highlands) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 1.3  
ตารางที่ 1.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 1 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ปทุมธานี 48,064.66  

  สระบุรี 206,310.60  

  ลพบุรี 603,973.71  

  นครปฐม 135,282.15  

  สุพรรณบุรี 93,258.71  

  อางทอง 35,983.38  

  นนทบุรี 109,001.06  

  พระนครศรีอยุธยา 206,236.43  

ตะวันออก 2 สระแกว 12,547.50  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 412,477.11  

  บุรีรัมย 103,506.62  

  ชัยภูมิ 306,040.47  

  สุรินทร 14,634.768  

 4 ศรีสะเกษ 15,671.19  

 5 ขอนแกน 2,845.50  

เหนือ 6 ลําปาง 110.38  

 7 นาน 589.42  

  แพร 107.49  

 8 เพชรบูรณ 241,296.57  

  อุตรดิตถ 1,721.96  

  พิจิตร 26,592.69  
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ตารางที่ 1.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 1 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 9 นครสวรรค 190,027.13  

  ตาก 6,833.01  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 601.92  

  สมุทรสาคร 3,613.36  

  ราชบุรี 40,898.67  

  เพชรบุรี 3,168.28  

รวมทั้งส้ิน 2,730,310.49  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 1 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 1.4  
ตารางที่ 1.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
โคกกระเทียม 
(Khok Krathiam series: Kk)      

very fine, montmorillonitic  
Typic Pelluderts 

very fine, smectitic,  
isohyperthermic  
Ustic Endoaquerts 

ชองแค  
(Chong Kae series: Ck)   

very fine, montmorillonitic  
Aquentic Chromuderts 

very fine, smectitic,  
isohyperthermic 
(Aeric Chromic) Ustic Endoaquerts 

ทาเรือ 
(Tha Rua series: Tr)        

very fine, montmorillonitic  
Aquentic Chromuderts 

very fine, mixed, active, 
isohyperthermic 
(Aeric Chromic) Ustic Endoaquerts 

บางเลน 
(Bang Len series: Bl)   

very fine, montmorillonitic  
Typic Haplaquolls 

fine, smectitic,  
isohyperthermic  
Ustic Endoaquerts 

บานโภชน  
(Ban Phot series: Bpo) 

very fine,mexed,nonacid  
Vertic Tropaquepts 

very fine,smectitic,  
isohyperthermic  
(Chromic) Ustic Epiaquerts 
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ตารางที่ 1.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
บานหมี่  
(Ban Mi series: Bm) 
 

very fine, montmorillonitic  
Entic Pelluderts                                   
 

very fine, smectitic,  
isohyperthermic  
Ustic Epiaquerts 

บุรีรัมย 
(Buri Ra series: Br) 

fine, montmorrilonitic 
Typic Pellusterts 

fine, smectitic,  
isohyperthermic  
Ustic Epiaquerts 

 ลพบุรี 
(Lop Buri series: Lb)   

very fine, montmorillonitic  
Typic Pelluderts 

very fine, smectitic,  
isohyperthermic 
Typic Haplusterts 

วัฒนา  
(Wattana series: Wa)   

very fine, montmorillonitic  
Typic Pelluderts 

fine, smetitic,  
isohyperthermic  
Ustic Endoaquerts 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 1 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 1 เปนดินเหนียวจัดสีดําหรือสีเทาเขม มักพบจุดประสีน้ําตาล และสี
เหลืองปนน้ําตาลในดินชั้นบน สวนดินชั้นลางสีเทาเขม และมักพบกอนปูนปะปนอยูในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) ในฤดูแลงจะแตกระแหงกวางและลึก เนื่องจากมีการยืด
และหดตัวสูงเมื่อดินเปยกและแหง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 1 

3.2.1 ชุดดินโคกกระเทียม (Khok Krarhiam series: Kk)  
จัดอยูใน very fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts เกิดจากตะกอนลําน้ําที่พัด

มาทับถมกันคอนขางใหม บริเวณพื้นที่ราบน้ําทวมถึง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน
นอยกวา 1 เปอรเซ็นตชุดดินนี้เปนดินลึกมีการระบายน้ําเลว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน และความสามารถ
ในการใหน้ําซึมผานชา ตามปกติระดับน้ําใตดินต่ํากวา 1.5 เมตร และแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง ฤดู
ฝนน้ําจะหลากมาทวมเสมอ 

ดินบนลึกประมาณ 20 ซม. เนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีดํา มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัด(pH 5.5) ดินบนตอนลางลึกประมาณ 20-40 ซม. เนื้อดินเหนียวจัด สีเทาเขมมาก มีจุดประสี
น้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินลางลึกประมาณ 40 ซม.ลงไป เปนดิน
เหนียวจัด สีเทา จุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล สีจางของน้ําตาลปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยา
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ดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) ดินชั้นนี้จะพบกรวดตาหนู และกอนปูนทุติยภูมิ กระจัดกระจาย
อยูบางเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) 

3.2.2 ชุดดินชองแค (Chong Kae series: Ck) 
จัดอยูใน very fine, smectitic, isohyperthermic (Aeric Chromic) Ustic Endoaquerts เกิดจาก

การทับถมของตะกอนลําน้ําในบริเวณลานตะพักลําน้ําที่มีอายุกลางเกากลางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินจะอยูลึกเกิน
กวา 2 เมตร ในชวงฤดูแลง แตในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูบนหนาดิน  

ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขมถึงสีเขมของน้ําตาลปนเทา มีจุด
ประสีน้ําตาลแก และสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก
(pH 5.0-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา สีเทาหรือสีออนของเทาปนน้ําตาล และมี
จุดประสีแดงเดนชัด ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 

3.2.3 ชุดดินทาเรือ (Tha Rua series: Tr) 
จัดอยูใน very fine, mixed, active, isohyperthermic (Aeric Chromic) Ustic Endoaquerts เกิด

จากการทับถมของตะกอนลําน้ําในบริเวณลานตะพักลําน้ําที่มีอายุกลางเกากลางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้าํคอนขางเลว 
ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกมากกวา 2 เมตร ในชวงฤดแูลง แต
ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูบนผิวดินนาน 4-5 เดือน 

ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก สี
น้ําตาลปนเหลือง หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมี
เนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเหลือง สีเขมของน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาล มีจุดประสี
น้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) 

3.2.4 ชุดดินบางเลน (Bang Len series: Bl) 
จัดอยูใน fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts เกิดจากตะกอนน้ํากรอยที่ถูกพัด

พามาทับถม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการ
ระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชาตลอดทุกชั้น มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบนลกึไม
เกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขมมากถึงดํา มีจุดประสีน้ําตาลเหลืองปนแดง ปฏิกิริยา
ของดินเปนกลางถึงกรดเล็กนอย(pH 6.5-7.0) ดินลางเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทา จุดประสีน้ําตาล
ปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) จะพบผลึกยิปซัมชวงตอระหวางดินบน และดินลาง 
สําหรับในชวงความลึก 120-160 ซม. ดินจะมีสีเทาเขม หรือสีเขมของเทาปนเขียว 
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3.2.5 ชุดดินบานโภชน (Ban Phot series: Bpo) 
จัดอยูใน very fine,smectitic, isohyperthermic (Chromic) Ustic Epiaquerts เกิดบริเวณที่

ราบเรียบ ใกลแมน้ํา มีน้ําทวมถึง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขาง
เลว ดินอุมน้ําไดสูง ความสามารถใหน้ําซึมผาน และมีการไหลบาของน้ําบนผิวดินอยูในอัตราชา ดินจะ
แตกระแหงมากในฤดูแลง  

ดินบนมีลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาเขมมากถึงสีน้ําตาลปนเทา
เขม พบจุดประสีน้ําตาลแก ถึงสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดิน
ลางมีลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาลปนเหลืองเขม มีจุดประสีน้ําตาล ถึงสีน้ําตาล
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) 

3.2.6 ชุดดินบานหมี่ (Ban Mi series: Bm) 
จัดอยูใน very fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Epiaquerts เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนคอนขางเกา บนตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา  

ดินบนลึกประมาณ 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขมมากถึงสีเทาเขม มีจุดประสี
น้ําตาลแก และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางเล็กนอย(pH 6.5-7.5) สวนดินลางมีเนื้อ
ดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขมถึงสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล และสีออนของน้ําตาลปนเขียวมะกอก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) สวนดินลางลึกลงไปเปนดินเหนียวจัดสีเทาเขม 
หรือสีเทา จุดประสีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) ดินชั้นลางนี้จะพบกอน
ปูนทุติยภูมิ ปะปนกับกรวดตาหนูอยูบางเล็กนอย 

3.2.7 ชุดดินบุรีรัมย (Buri Ram series: Br) 
จัดอยูใน fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Epiaquerts สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ

ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินอุมน้ําไดสูง ดิน
มีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบนมีเนื้อดินเปนดินเหนียวสีดํา 
จนถึงสีเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวสี
เขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) 

3.2.8 ชุดดินลพบุรี (Lop Buri series: Lb) 
จัดอยูใน very fine, smectitic, isohyperthermic Typic Haplusterts เกิดจากการสลายตัวของ

หินปูน ปูนมารล ใกลบริเวณเขาหินปูน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง ความสามารถใหน้ําซึมผานชา การไหลบาของน้าํ
บนผิวดินชา  
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ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสดํีา มจีดุประ
สีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) ดินบนตอนลางลึก 20-80 ซม. เปนดินเหนียวหรือดิน
เหนียวจัด สีจางลงตามความลึก ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) สวนดินตอนลางเปนดินเหนียวสี
น้ําตาลปนเทา หรือสีขาวของดินเหนียวปนดินมารล หรือดินมารลลวนๆ  

3.2.9 ชุดดินวัฒนา (Wattana series: Wa) 
จัดอยูใน fine, smetitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts เกิดจากการสลายตัวของหินพวก 

basic rock และหินปูน แลวถูกลําน้ําในทองถิ่นเดียวกันพัดพามาทับถม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบลุม
เปนแนวแคบๆ ตามลําน้ํา มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว 
ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินลึกมากกวา 2 เมตร ดินบนลึกไมเกิน 30 
ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย(pH 6.5) สวนดินลางมีเนื้อ
ดินเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลเขมมากปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) ในดินชั้น
ลางมีจุดประบางเล็กนอย สีน้ําตาล และอาจพบหินลูกรัง(laterite concretion) และหินปูน(secondary lime 
stone) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส (base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 1.5  

ตารางที่ 1.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

โคกกระเทียม
ชองแค        
ทาเรือ            
บางเลน         
บานโภชน          
บานหมี่               
บุรีรัมย             

-        
-        

6.24     
5.54     

-        
6.75 
7.20 

52.60        
35.75        
39.81        
31.36        
41.70        
42.27 
46.45   

83.00     
67.00     
68.03     
81.75     
60.50 
70.95    
76.95 

1.57       
1.02       
0.92       
1.66       
2.02       
1.32  
1.51       

16.57      
15.00      
2.91       
5.40       
12.20 
5.98  
1.08 

113.00     
109.00     
61.80      

223.10     
143.00 
109.20 
77.50   

สูง            
ปานกลาง       
ปานกลาง     
ปานกลาง   
ปานกลาง   
ปานกลาง  
 ปานกลาง     
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ตารางที่ 1.5 (ตอ) ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

ลพบุรี  
วัฒนา 

7.80 
6.22 

51.15 
36.04 

81.98 
63.96 

2.35 
1.31 

9.68 
 8.51 

94.00 
73.59 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 6.49 41.70 70.95 1.51 8.51 109.00 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินกลุมที่ 1 พบวามีความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีปญหาของฟอสฟอรัสในดินอยูในเกณฑปานกลาง 

4. ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดตางๆ  
โดยทั่วไปกลุมชุดดินที่ 1 มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชในการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่ราบเรียบถึง

เกือบราบเรียบ เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลวในชวงฤดูฝนมีน้ําขัง 4-5 เดือนแต
สามารถปลูกพืชไร เชน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว และผักตางๆ กอนและหลังการปลูกขาวถามีน้ํา
ชลประทานหรือแหลงน้ําธรรมชาติ อยางไรก็ตามความเหมาะสมของกลุมชุดดินนี้เพื่อการปลูกพืชแตละ
ชนิดในชวงฤดูฝน และชวงฤดูแลงกอนและหลังการปลูกขาว และเมื่อมีการปรับปรุงแกไขปญหาที่สําคัญ
แลว สามารถจําแนกไดดังตารางที่ 1.6  
ตารางที่ 1.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 1 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S3mk S2k   
  ขาวไร S3ork S3mrk S3ork   
  พืชไร 
 ขาวฟาง S3ko S3ok S3ok   
  ขาวโพด S3ok S3ok S3ok   
  งา S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเขียว S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเหลือง S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วลิสง S3ork S3ork S3ork   
  ปอแกว S3ork S3ork S3ork   
  ฝาย S3ork S3mork S3ork   
  มันฝรั่ง S3tork S3tmork S3tork   
  มันสําปะหลัง  S3ork S3ork S3ork   
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ตารางที่ 1.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 1 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ยาสูบ S3ork S3mork S3ork   
  ออย S3ork S3rk S3ork   
พืชผักตางๆ        
  เผือก S3mork S3mork S3ork   
  กระเทียม S3tork S3mork S3tork   
  ขิง S3mork S3mork S3ork   
  พริก S3ork S3omrk S3ork   
  พริกไทย S3tork S3tork S3tork   
  มะเขือเทศ S3ork S3mork S3ork   
  หอมแดง S3tork S3tork S3tork   
ไมผล        
  กาแฟ (Arabica) S3ork S3tmork S3tork   
  กาแฟ (Robusta) S3ork S3mork S3ork   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3ork S3ork S3ork   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3mork S3mork S3ork   
  มะมวง S3ork S3ork S3ork   
  ยาง S3ork S3ork S3ork   
  ลําไย S3ork S3ork S3ork   
  ล้ินจี่ S3tork S3tork S3tork   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3ork S3or S3ork   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

              S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

              S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

              S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 
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              2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

                      t  =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

          m  =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

          o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

          s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

          r  =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน 

                             และโครงสรางดิน 

          z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

         k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดินเนื้อดิน 

                             และโครงสรางดิน 

          x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

         w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

          e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 การมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน  ดินมีสภาพการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลวเนื่องจากดินเกิดใน
สภาพพื้นที่ราบต่ํา ระดับน้ําใตดินตื้นหรือพบที่ผิวดิน จึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก ถา
จะใชปลูกตองมีการยกรองเพื่อชวยในการระบายน้ําของดิน 

        5.2 น้ําทวมในบางปที่มีฝนชุก  ทําใหขาวไดรับความเสียหาย แตไมคอยบอยครั้งนัก 

        5.3 เนื้อดินเหนียวจัดยากในการเตรียมดินปลูก  โดยเฉพาะการปลูกพืชไรและพืชผัก ตองมีการ
ปรับปรุง และแกไขโดยการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด 

        5.4 ดินบางชุดขาดธาตุหารบางธาตุ  เชน ฟอสฟอรัส และจุลธาตุ เชนธาตุเหล็ก เมื่อใชปลูกพืช
ตระกูลถั่ว 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

กลุมชุดดินที่ 1 มีขอจํากัดอยางมากในการปลูกไมผลและไมยืนตน เพราะเปนดินซึ่ง เกิดในที่ราบ
ตํ่า มีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน 4-5 เดือน ดินมีการระบายน้ําเลว ในสภาพปจจุบันไมเหมาะสมทีจ่ะนาํมาใชใน
การปลูกไมผล หรือไมยืนตน เวนแตจะไดมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่แลว การพัฒนาที่ดินใหเหมาะสม ใน
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กรณีที่เกษตรกรตองการเปลี่ยนสภาพการใชที่ดิน จากที่ใชทํานาอยูในปจจุบันเปนการปลูกไมผล หรือไมยืน
ตน ควรจะไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

1) ทําคันดินรอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน ถาเปนไปไดควรจะติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําเพื่อระบายน้ําออกเมื่อมีฝนตกหนัก 

2) ยกสันรองสําหรับปลูกไมผลหรือไมยืนตน ตามความยาวของพื้นที่ ซึ่งตองการปลูกใหมีขนาด
กวางประมาณ 6 เมตร สูงอยูระหวาง 80-100 ซม. สวนทองรองระหวางรองปลูกกวาง 1.5-2.0 เมตร ความ
ลึกประมาณ 1 เมตร ซึ่งรองที่กลาวนี้ นอกจากชวยระบายน้ําของดินแลวยังชวยในการเก็บกักน้ําไวรดตันไม
ที่ปลูกอีกดวย รองน้ําระหวางสันรองที่ใชปลูกพืชควรตอเนื่องกับรองรอบสวนที่อยูติดกับคันดินปองกันน้ํา
ทวม เพื่อประโยชนในการระบายน้ําเขาออกเมื่อมีฝนตก 

3) การเตรียมหลุมปลูกควรมีขนาด กวาง xยาวxลึก อยูระหวาง 50-100 ซม. โดยขุดหลมุแยกดนิชัน้
บนและชั้นลางไวตางหาก กองไวบนปากหลุมแลวทิ้งตากแดดไว 1-2 เดือน เพื่อฆาเชื้อโรคตางๆ ที่มีอยูใน
ดิน กอนปลูกคลุกดินที่กองไวกับปุยอินทรีย อัตรา 10-20 กก./หลุม แลวนํากลับลงไปในหลุมกอนปลูกไมผล 

4) การรักษาและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน การใสปุยแกไมผลนั้นควรใสทั้งปุยอินทรีย 
และปุยเคมี ปุยอินทรียควรใสปละครั้งในอัตรา 10-30 กก./ตน/ป สวนปุยเคมีนั้นขึ้นอยูกับชนิดของไมผล ซึ่ง
จะกลาวไวในหัวขอที่ 9 

ในการจัดการเพื่อปรับปรุงแกไขดินกลุมนี้ใหเหมาะสม ในการปลูกพืชจะตองพิจารณาจากขอจํากัด
ตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวรวมกับชนิดของพืชที่จะปลูก อยางไรก็ตามจากการจัดชั้นความเหมาะสมของดินจะ
เห็นวากลุมชุดดินนี้เหมาะสมในการปลูกขาวมากกวาปลูกพืชไร ไมผล หรือพืชผัก ถาจะใชปลูกพืชอ่ืน
นอกเหนือจากการปลูกขาวจะตองปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม และสภาพการระบายน้ําของดิน
จึงจะสามารถปลูกพืชไดทั้งฤดูฝน และฤดูแลง ดังนั้นจึงแบงการจัดการดินออกตามชนิดของพืช  
7. ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกลุมชุดดินนี้พบในสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงที่ลุมตํ่า ในชวงฤดูฝนมักมีน้ําขังนานระหวาง 4-
5 เดือน เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลว จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกวาปลูกพืชอยาง
อ่ืน การปลูกขาวมีขอจํากัดนอยหรือไมมีเลย ผลผลิตขาวที่ไดคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับดินนาทั่วไป แต
ถาเกษตรกรตองการจะเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนจากนาขาวในปจจุบันเปนการใชประโยชนอ่ืนก็
สามารถทําได ถาไดมีการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาที่ดินเพื่อปองกันน้ําทวม และสภาพการระบายน้ําของดนิ
ที่เลวใหดีข้ึน ทางเลือกการใชประโยชนที่ดินกลุมนี้มีหลายทางไดแก 

        7.1 การเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกไมผล  เชน มะมวง สมเขียวหวาน 
สมโอ กลวยหอม และมะพราว เปนตน หรือปลูกผักตางๆ ที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงหรือปลูกไมโต
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เร็ว สามารถปลูกพืชดังกลาวนี้ได ถาไดมีการปรับปรุงพื้นที่ โดยทําคันดินรอบบริเวณเพาะปลูกเพื่อปองกัน
น้ําทวมในฤดูฝน และทําการยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน ดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลว 

        7.2 การเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนบอเลี้ยงปลา  ซึ่งเปนทางเลือกอีกอยางหนึ่งใน
การใชที่ดินกลุมนี้ และเปนการใชที่ดินที่เหมาะสม และใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง พันธุปลาที่แนะนํา
ใหเลี้ยงไดแก ปลาดุกอุยเทศ ปลาไน ปลานิล และปลาตะเพียนขาว สวนการจัดการบอปลาและวิธีการเลี้ยง
ปลาแตละชนิดนั้น ควรขอคําแนะนําจากนักวิชาการประมงในพื้นที่ 

        7.3 การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินจากนาขาวเปนการปลูกหญาเลี้ยงสัตว  ซึ่งเปน
ทางเลือกอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงโคนมที่ตองการพื้นที่ไมมากนัก และจะใหผลตอบแทนทางดาน
เศรษฐกิจสูงกวาการใชที่ดินกลุมนี้เพื่อปลูกขาว 

        7.4 การใชที่ดินแบบไรนาสวนผสม  นาจะเปนทางเลือกการใชที่ดินที่เหมาะสมสําหรับดินกลุมนี้
ในกรณีที่เกษตรการมีพื้นที่มากพอ โดยแบงการใชที่ดินออกเปนนาขาว ที่ปลูกไมผล และที่ทําบอเลี้ยงปลา 
หรือแบงการใชที่ดินออกเปนที่ปลูกไมผล ปลูกหญาเลี้ยงสัตว และที่ทําบอเลี้ยงปลา หรือแบงการใชที่ดิน
ออกเปนที่ปลูกขาว ที่ปลูกหญาเลี้ยงสัตว และที่ปลูกไมผล เปนตน การที่เกษตรกรจะเลือกทําไรนาสวนผสม
แบบไหนนั้นขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาพืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตรที่จะผลิตออก
สูตลาด ที่คาดวาจะใหผลตอบแทนสูง และกิจกรรมในไรนาสวนผสมนั้นจะเอื้อประโยชนตอกัน เชน การ
ปลูกหญาเลี้ยงวัวนม ซึ่งวัวนมจะถายมูลออกมา และนําไปใชเปนปุยบํารุงตนไมผล และใสลงไปในบอเลี้ยง
ปลาทําใหเกิดตะไครน้ํา เปนอาหารแกปลาที่เลี้ยงจะเปนการชวยลดตนทุนการผลิตดานปุย และอาหารปลา 
นอกจากที่กลาวแลวการใชประโยชนที่ดินแบบไรนาสวนผสมจะชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยงในดานราคา
ผลผลิต และเปนการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งที่ทําใหที่ดินมีความสามารถในการผลิตที่ยั่งยืน ถาไดมีการจัดการ
ดินใหถูกตอง และเหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินแตละชนิดที่ไดกลาวมาแลวในขอ 6 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

การปลูกพืชไรในกลุมชุดดินที่ 1 สามารถทําไดใน 2 ลักษณะคือ การปลูกพืชไรในชวงฤดูแลง หลัง
การเก็บเกี่ยวขาวแลว คือระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน พืชไรที่ปลูกควรมีอายุไมเกิน 120 วัน 
เชนขาวโพดหวาน ขาวโพดเทียน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และขาวฟางเปนตน การปลูกพืชไรมีลักษณะถาวรจะ
ทําไดตองมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝน และมีการยกรองปลูกเพื่อชวยการระบาย
น้ําของดินซึ่งตองลงทุนสูงกวาการปลูกพืชไรในลักษณะแรก แตสามารถปลูกพืชไรตลอดทั้งป หรือปลูกพืชไร
ที่มีอายุเกิน 120 วันได เชน ฝาย สับปะรด ออย และละหุงเปนตน ดังนั้นเกษตรกรสามารถเลือกการใช
ประโยชนที่ดินไดในสองลักษณะที่กลาว การจัดการกลุมชุดดินที่ 1 ใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรควร
ปฏิบัติดังนี้  
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8.1.1 การเตรียมพื้นที่ปลูก  ในกรณีปลูกหลังเก็บเกี่ยวขาวหรือปลูกฤดูแลง ใหยกรองปลูกให
สูงขึ้น 20-30 ซม. เพื่อปองกันไมใหน้ําขังแชถามีฝนตกหรือการใหน้ําชลประทาน ควรมีรองระบายน้ํารอบ
แปลงนาหรือภายในแปลงนาหางกัน 15-20 เมตร ควรมีความกวาง 40-50 ซม. เปนการชวยระบายน้ําผิวดนิ
และสะดวกในการใหน้ํา และเขาไปดูแลแปลงปลูกพืชไร สวนการเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปน
พื้นที่ปลูกพืชไรแบบถาวรคือปลูกทั้งฤดูฝน และฤดูแลง ตองสรางคันดินรอบพื้นที่ปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมใน
ฤดูฝน และภายในพื้นที่ใหยกรองปลูกแบบถาวรโดยใหสันรองกวาง 6-8 เมตร มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 
1.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรองใหญอาจแบงซอยเปนสันรองยอยโดยยกแปลงใหสูงขึ้นประมาณ 
10-20 ซม. และกวางระหวาง 1.5–2.0 เมตร เพื่อชวยในการระบายน้ําบนสันรองปองกันไมใหดินแฉะมาก
เวลารดน้ําหรือเมื่อมีฝนตกและยังสะดวกในการที่จะเขาไปดูแลดานการกําจัดวัชพืชการใสปุยและการจํากัด
ศัตรูพืช 

8.1.2 การทําใหดินรวนซุย  เนื่องจากดินกลุมนี้เปนดินเหนียวจัดควรมีการใสปุยอินทรียไดแก ปุย
หมัก และปุยคอกตางๆ อัตรา 1-2 ตัน/ไร เมื่อใสแลวใหไถคลุกเคลากับดิน และตากดินใหแหงประมาณ 20-
30 วัน กอนที่ยอยดินปลูกพืช การคงเหลือเศษพืชหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปแลวเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ
รวมไปดวยทุกครั้ง โดยพรวนคลุกเขากับดินในขณะเตรียมแปลงปลูก 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กระเจี๊ยบเขียว  ไถดินและเก็บวัชพืช ตากดินไว 7-14 วัน จากนั้นไถดินปรับระดับดินให
สม่ําเสมออีกครั้ง สวนระยะปลูกในฤดูแลง และฤดูฝนใชระยะปลูก 50x50 และ 60x60 ซม.ตามลําดับ หลุม
ปลูกควรทําตื้นๆ และรองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายตัวดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร 

8.2.2 กะหล่ําปลี  แปลงปลูกควรไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน และเก็บ
วัชพืชใหหมด ยอยดินใหรวนซุย ผสมปุยคอกคลุกเคลาลงในดินใหทั่วประมาณ 3-4 ตัน/ไร (ถาเปนดิน
เหนียวควรเตรียมดินกอนปลูก 1 ฤดู) ยกรองสูงประมาณ 20 ซม.และกวางประมาณ 1.5 เมตร ควรเวน
ทางเดิน 30 ซม. สวนแปลงเพาะกลา ควรไถดินลึกประมาณ 15 ซม. ตากดินและใสปุยคอกเชนเดียวกับ
แปลงปลูก หลุมปลูกกลาควรมีระยะหางระหวางตน และแถว 40-50 และ60-100 ซม.ตามลําดับ 

8.2.3 พริก  แปลงปลูก และแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตาก
ดินไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
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        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 ฝรั่ง  ตากดินไว 10-15 วัน ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบน
และลางไวคนละกอง ผสมดินชั้นลางกับปุยหมัก หรือปุยคอกในสัดสวน 1:2 รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 
500 กรัม/หลุม จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุม
เดิมประมาณ 10 ซม. เผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 มะนาว  ทําคันดินกวาง 6-8 เมตร และสูงกวาแนวระดับที่น้ําเคยทวมถึงประมาณ 50 ซม. 
ขุดรองน้ําเพื่อระบายน้ําออกโดยใหมีขนาดกวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร และพื้นรองน้ํากวาง 0.5-0.7 เมตร 
ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 5x5x5 เมตร 

8.3.3 มะมวง  พื้นที่ลุมควรยกรองปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร (ยกรองใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมสูงสุด 0.5-1.0 เมตร) แตถาพื้นที่ลุม
มาก ควรทําคันดินปองกันน้ําทวมรอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกไดโดยใชระยะระหวางตน 4-6 เมตร หลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. แตพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีหลุมปลูกขนาด 
70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

        8.4 การเตรียมดินสําหรับปลูกหญาเลี้ยงสัตว  

มีพันธุหญาหลายพันธุที่สามารถขึ้นไดดีในดินกลุมนี้ เชนหญาขน หญาปลองน้ํา และหญาชันกาศ 
เปนตน ถาไดมีการปรับปรุงแกไขสภาพน้ําขังแชหรือน้ําทวมในฤดูฝนสามารถปลูกหญาเลี้ยงสัตวไดเปน
อยางดีซึ่งเปนทางเลือกในการใชประโยชนของกลุมดินชุดนี้อีกทางหนึ่ง 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 1 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า และโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควร
ใชปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุย และอัตราของแมปุย
นั้น จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง 
หรือ 2) ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุย และอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใส คือ 12 กก.N/ไร และ 6 กก.P2O5/ไร คิดเปน
น้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ คือ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน คือ ปุยสูตร 
16-20-0 หรือ ปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร  
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คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร และ 6 กก.P2O5/ไร คิดเปนน้ําหนักปุย

แลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้  
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร16-

20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร  

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใชและวิธีการใสปุย กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่1.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่ว  การใสปุยจะกระทําเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวประมาณ 1-2 
สัปดาห และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเมล็ดถั่วกอนปลูกตองคลุกดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมตามชนิด
ถั่ว สําหรับในพื้นที่ซึ่งไมเคยปลูกถั่วชนิดนั้นมากอนหรือเคยปลูกแตนานมาแลว 

 ก) ชุดดินทาเรือ ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ข) ชุดดินบุรีรัมย ลพบุรี และวัฒนา ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 
อัตรา 5 กก./ไร  
 ค) ชุดดินบางเลน และบานหมี่ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  

 ง) ชุดดินโคกกระเทียม ชองแค และบานโภชน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  

9.2.2 ขาวโพดและขาวฟาง  การใสปุยกระทําเพียง 2 คร้ัง คร้ังแรกในอัตรา 1/3 ของปุยทั้งหมด
รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สอง ใสสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อขาวโพดหรือขาว
ฟางมีอายุได 3-4 สัปดาห  

ก) ชุดดินทาเรือ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร  
ข) ชุดดินบุรีรัมย ลพบุรีและวัฒนา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 

อัตรา 10 กก./ไร 
ค) ชุดดินบางเลน และบานหมี่ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  

ง) ชุดดินโคกกระเทียม ชองแค และบานโภชน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 
21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  

9.2.3 ออยเคี้ยว  การใสปุยออยปลูกจะรองกนรองดวยสูตร 16-20-0 จากนั้นจะแตงหนา 1 คร้ัง ที่
อายุประมาณ 90 -120 วัน ดวยปุยไนโตรเจนและ/หรือโพแทสเซียมตามความจําเปน จะใสสองขางแถวปลกู
แลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 90-120 วัน สําหรับออยตอจะแตกตางกันเฉพาะเวลาใสปุยครั้งที่ 1 กลาวคือ 
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จะใสปุยสูตร 16-20-0 หลังการแตงตอแลวประมาณ 1-4 สัปดาห สวนปุยครั้งที่สอง จะใสสองขางแถวปลูก
เหมือนออยปลูกแตจะเปนหลังใสปุยครั้งแรกแลวประมาณ 60-90 วัน  

 ก) ชุดดินทาเรือ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร และ 
0-0-60 อัตรา 35 กก./ไร  
 ข) ชุดดินบุรีรัมย ลพบุรี และวัฒนา ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กก./ไร และ 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร  
 ค) ชุดดินบางเลน และบานหมี่ ใชปุยสูตร16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 
40 กก./ไร  

 ง) ชุดดินโคกกระเทียม ชองแค และบานโภชน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 
21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร  

9.2.4 ละหุง  ปุยที่จะใชจะแบงใส 2 คร้ัง  คร้ังแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่ 
2 ใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดเมื่ออายุประมาณ 25 -30 วัน โดยโรยรอบๆโคนตนแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินทาเรือ ใชปุยสูตร 20 -20 -0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  
ข) ชุดดินบุรีรัมย ลพบุรี และวัฒนา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 

อัตรา 15 กก./ไร  
ค) ชุดดินบางเลน และบานหมี่ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 

ง) ชุดดินโคกกระเทียม ชองแค และบานโภชน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 
21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร  

9.2.5 ฝาย  การใสปุยกระทําเพียง คร้ังเดียวก็เปนการเพียงพอ โดยใสที่อายุประมาณ 1-3 สัปดาห
หลังปลูก โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินทาเรือ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร  
ข) ชุดดินบุรีรัมย ลพบุรี และวัฒนา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 

อัตรา10 กก./ไร  
ค) ชุดดินบางเลน และบานหมี่ ใชปุยสูตร  20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 

ง) ชุดดินโคกกระเทียม ชองแค และบานโภชน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 
21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  

9.2.6 ขาวโพดฝกออน  ใสปุยเพียง 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก ปุย
ที่เหลืออีก 2/3 จะใสเปนครั้งสุดทายเมื่อขาวโพดฝกออนมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห โดยโรยขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ  
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 ก) ชุดดินทาเรือ ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 85 กก./ไร  
 ข) ชุดดินบุรีรัมย ลพบุรี และวัฒนา ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 70 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 
อัตรา10 กก./ไร  
 ค) ชุดดินบางเลน และบานหมี่ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 
35 กก./ไร 

 ง) ชุดดินโคกกระเทียม ชองแค และบานโภชน ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 60 กก./ไร  

9.2.7 งา  การใสปุยแบงใสเปน 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกใสรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่ 2 เมื่องามี
อายุ 25-30 วัน โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ ในกรณีที่ปลูกแบบหวานจะใสปุยแบบหวานเพียงครั้ง
เดียวหลังจากปลูกแลว 2-3 สัปดาห  

 ก) ชุดดินทาเรือ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  
 ข) ชุดดินบุรีรัมย ลพบุรี และวัฒนา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 
อัตรา10 กก./ไร  
 ค) ชุดดินบางเลน และบานหมี่ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร  

 ง) ชุดดินโคกกระเทียม ชองแค และบานโภชน ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 
21-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 
        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

 9.3.1 กระเจี๊ยบเขียว  หลังถอนแยก และเมื่อกระเจี๊ยบเขียวเริ่มออกดอก ใชปุยสูตร 16-20-0 
อัตรา 50 กก./ไร โดยใหปุยทั้งสองขางของแถว จากนั้นพรวนดินกลบปุยแลวรดน้ําใหชุม 

9.3.2 กะหล่ําปลี  หลังยายปลูกประมาณ 15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยหยอด
ขางตน และหลังยายปลูกประมาณ 30 วัน ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยคอกอัตรา 1กํา
มือ/ตน โดยพรวนดินรอบๆ โคนตนแลวใสปุยจากนั้นกลบดินวันรุงขึ้นจึงรดน้ํา นอกจากนี้การใสปุยแตละ
คร้ังควรผสมธาตุอาหารเสริม เชน โบรอน สังกะสี 

9.3.3 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน ควร
ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.4 การใหปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 ฝรั่ง  ฝร่ังยังไมใหผลผลิต ในชวงตน และปลายฤดูฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
กก./ไร จากนั้นเมื่อฝร่ังใหผลผลิตแลวสามารถเพิ่มความหวานไดโดยใชปุยสูตร 5-30-30 อัตราตามที่ฉลาก
ระบุไวซึ่งควรฉีดพนกอนเก็บเกี่ยวผล 1 เดือน โดยฉีดพนอาทิตยละ 2 คร้ัง 
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9.4.2 มะนาว  มะนาวอายุ 3-4 เดือน ใหปุยคอก หรือปุยหมักในอัตรา 0.5 กก./ตน และเมื่อมะนาว
อายุ 1 และ 2 ป ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 0.5 และ1 กก./ตนตามลําดับ การใหปุยแกมะนาวควรทํา
หลังจากพรวนดิน โดยใสรอบทรงพุมจากนั้นใหน้ําตามเพื่อละลายปุย 

9.4.3 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.2 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร 15-
15-15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุยเปน 4 
ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ําเมื่อ
มะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรับมะมวง
อายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ 3) 
ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร  
13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 1 ประกอบดวยชุดดินบางเลน บานหมี่ บานโพด บุรีรัมย ชองแค โคกกระเทียม ลพบุรี 
ทาเรือ และวัฒนา พบในสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุมในบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนใต มีลักษณะเนื้อดินเหนียว ที่มีการหดตัวและยืดตัวสูงเมื่อดินแหงและเปยก มีปฏิกิริยาเปนกรด
เล็กนอยถึงดาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูงมีสภาพการระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนมักมีน้ําขังอยู
ระหวาง 4-5 เดือน มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานาดําและนาหวาน มีขอจํากัดในการปลูกขาวนอยหรือไม
มีเลย ผลผลิตขาวคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับดินนาทั่วไปในประเทศ อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้สามารถ
ปลูกพืชไร และพืชผักไดในชวงฤดูแลง หรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว ถามีน้ําชลประทานเขาถึงหรือมีแหลง
น้ําธรรมชาติ มีขอจํากัดอยูบางคือเนื้อดินเหนียวจัด ยากในการเตรียมดินปลูกถาปลอยใหหนาดินขางบน
แหงจนเกินไป และดินจะแฉะไดงายเมื่อมีการใหน้ําชลประทานหรือเมื่อมีฝนตก 

ในกรณีที่เกษตรกรตองการเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพืชอยางอื่นเชนปลูกพืชไร ไม
ผล ไมยืนตน ทําสวนผัก และปลูกหญาเลี้ยงสัตว สามารถทําไดถาไดมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ปองกันน้ํา
ทวม และสภาพการระบายน้ําของดินใหดีข้ึนตามรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลว เพื่อใหการใชประโยชนของ
กลุมนี้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในดานการผลิต ควรใชประโยชนที่ดินในรูปไรนาสวนผสม คือมีทั้ง
ปลูกขาว ปลูกไมผล เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตวอยางอื่นควบคูกัน จะสามารถทําไดและไดมีการปฏิบัติอยูแลว
ในพื้นที่หลายแหง การที่เกษตรกรจะเลือกรูปแบบการทําไรนาสวนผสมแบบไหนหรือมีกิจกรรมใดนั้นขึ้นอยู
กับสภาวะทางเศรษฐกิจในพื้นที่ไดแกราคา และความตองการของตลาดและตองเลือกกิจกรรมที่จะเกื้อกูล
ซึ่งกัน และกันดวย ตลอดจนพิจารณาถึงการรักษาความสามารถในการผลิตของดินแบบเกษตรยั่งยืน 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 2 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 2 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 

3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 2 แสดงไวในตารางที่ 2.1     
ตารางที่ 2.1 แสดงสภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 2 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ปทุมธานี 1,200-1,600 1,695-1,700 25-33 28 59-89 75 
 นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 สระบุรี 1,100-1,400 1,100-1,400 24-33 28 57-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 นครปฐม 1,100-1,200 1,670-1,695 25-32 28 57-89 75 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
 สมุทรปราการ 1,000-1,500 1,695-1,700 26-30 28 68-99 83 
 อางทอง 1,000-1,100 1,690-1,700 25-32 28 56-89 74 
 นนทบุรี 1,100-1,300 1,690-1700 25-32 28 60-89 76 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
ตะวันออก ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1700 25-32 28 49-70 60 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) แสดงสภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 2 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,300-1,400 23-33 27 54-89 73 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 อุทัยธานี   900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) แสดงสภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 2 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
ตะวันตก ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
 เพชรบุรี 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 สมุทรสาคร    900-1,100 1,670-1,690 26-33 28 61-89 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมตะกอนน้ํากรอย (brackish water deposits) และ  
ตะกอนน้ําจืด(riverine water deposits) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง(former tidal flats) และที่ราบลุมน้ําจากแมน้ําทวมถึง
(flood plain) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว น้ําขังที่ผิวดิน 4-6 เดือน ใน 
รอบป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : สวนใหญใชทํานาทั้งนาดํา และนาหวาน ยกรองปลูกไมผล   
และทําสวนผัก บางพื้นที่เปนปาหญาปกคลุม  สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุม
ชุดดินที่ 2  แสดงไวในตารางที่  2.2  
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ตารางที่ 2.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 2 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม. 3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ 
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ปทุมธานี 466,245 0  1 0 
  นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  นครปฐม 1,172,400 0  5 0 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
  สมุทรปราการ 525,000 0  1 0 
  อางทอง 210,000 0  1 0 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
ตะวันออก 2 ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 2 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ

(ลาน ม. 3)  
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ 
ขนาดเล็ก 

เหนือ 8 พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  พิจิตร 511,100 0  14 5 
 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
ตะวันตก 10 ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  สมุทรสาคร 0 0  0 0 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
 12 สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 

รวมทั้งส้ิน 17,132,052 16,594.8  588 164 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมี 

        1.8 ปริมาณเศษหิน กรวดบนผิวดินหนาดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในทุกภาคของประเทศ จังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 2.3 
ตารางที่ 2.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 2 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ปทุมธานี 36,103.25  

  นครนายก 41,170.43  

  สระบุรี 22,654.05  
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 2 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ลพบุรี 23,722.14  

  นครปฐม 347,292.52  

  สุพรรณบุรี 303,547.15  

  สมุทรปราการ 26,826.08  

  อางทอง 30,692.32  

  พระนครศรีอยุธยา 828,355.56  

ตะวันออก 2 ชลบุรี 42,488.89  

  จันทบุรี 895.53  

  ฉะเชิงเทรา 365,557.51  

  ปราจีนบุรี 255,221.63  

  ระยอง 334.63  

  ตราด 6,857.03  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 บุรีรัมย 13,775.28  

  ชัยภูมิ 48,982.19  

  สุรินทร 27,037.04  

  นครราชสีมา 65,399.65  

 4 อุบลราชธานี 9,112.81  

  นครพนม 23,904.01  

  ศรีสะเกษ 30,902.77  

  รอยเอ็ด 141,347.00  

  ยโสธร 244,140.56  

  อํานาจเจริญ 1,197.82  

 5 ขอนแกน 388.49  

  อุดรธานี 51,801.77  

  หนองคาย 259,404.26  
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 2 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มหาสารคาม 76,468.88  

  สกลนคร 74,980.83  

  กาฬสินธุ 5,953.87  

  หนองบัวลําภู 15,052.51  

เหนือ 8 พิษณุโลก 48,719.48  

  เพชรบูรณ 4,402.60  

  อุตรดิตถ 471.87  

  เลย 936.55  

  พิจิตร 143,264.47  

 9 นครสวรรค 325,521.49  

  กําแพงเพชร 1,164.07  

  อุทัยธานี 3,223.99  

  สุโขทัย 2,339.12  

ตะวันตก 10 ราชบุรี 127,904.65  

  เพชรบุรี 15,700.71  

  ประจวบคีรีขันธ 14,624.83  

  กาญจนบุรี 8,960.60  

  สมุทรสาคร 7,194.52  

ใต 11 สุราษฎรธานี 7,680.35  

  นครศรีธรรมราช 36,356.01  

 12 สงขลา 26,074.15  

  สตูล 894.74  

  ปตตานี 3,968.58  

รวมทั้งส้ิน 4,206,834.52  
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2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 2 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 2.4  
ตารางที่ 2.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ชุมแสง  

(Chumseang series: Cs) 
 

very fine, mixed, acid  
Aeric Tuppaquepts 

fine, mixed, semiactive, acid, 
isohyperthermic 
Aeric (plinthic) Endoaquerts. 

ทาขวาง 
(Tha Kwang series: Tq) 

fine-loamy, mixed, acid  
Aric Tropaquepts 

fine, mixed, smectitic, isohyperthermic  
(Aeric Chromic) Ustic Dystraquerts. 

บางเขน 
(Bang Khen series: Bn) 

very  fine, mixed, acid  
Typic Tropaquepts  

fine, mixed, active,  
isohyperthermic  
Ustic Dystraquerts 

บางน้ําเปรี้ยว 
(Bag Nam Prieo series: 
Bp) 

very fine, mixed, acid  
Typic Tropaquepts 

very fine, mixed, active, isohyperthermic  
Sulfaqueptic Dystraquerts 

บางประอิน 
(Bang Pa-in series: Bin) 

very fine, mixed, acid  
Aeric Tuppaquepts 

fine, mixed,  
isohyperthermic  
Aeric Tropaquepts 

มหาโพธิ์ 
(Maha Phot series: Ma) 

very fine, mixed, acid  
T ypic Tropaquepts, 

very fine, mixed, active, isohyperthermic 
Ustic Dystraquerts 

ศรีสงคราม 
(Si Songkhram series: 
Ss)       

very fine, mixed, acid 
 Vertic Tropaquepts 

fine, mixed, subactive, isohyperthermic,  
Ustic Endoaquerts 

อยุธยา 
(Ayutthaya series: Ay) 

very fine, mixed, acid  
Typic Tropaquepts 

very fine, mixed, active, isohyperthermic  
Ustic Dystraquerts 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 2 

       3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 2 เปนดินเหนียว ดินบนสีเทาหรือสีเทาเขม สวนดินชั้นลางสีเทาและ
มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง และสีแดง จะพบชั้นดินเหนียวสีเทาที่มีจุดประสีเหลืองฟางขาวหรือสีเหลืองของ



 130

จาโรไซต(jarosite mottle) ในระดับความลึกระหวาง 100-150 ซม. จากผิวดินบน อยูเหนือชั้นดินเลนซึ่งเปน
ตะกอนที่ถูกพัดพามาทับถมโดยน้ําทะเล มีสีเทาปนเขียว เหนือชั้นเลนที่กลาวจะมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัถงึ
กรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง 

        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 2 

3.2.1 ชุดดินชุมแสง (Chumseang series: Cs) 
จัดอยูใน fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Aeric (plinthic) Endoaquerts เกิด

จากตะกอนลําน้ําใหมถึงคอนขางใหม บนเนินของที่ราบลุมน้ําทวมถึง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบ มีความลาดชันไมเกิน 2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว คาดวา
ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 

ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้น
เปนสีเทาเขม และสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด(pH 
5.5) ดินบนตอนลางปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินตอนลางมีเนื้อดิน
เปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง มีปฏิกิริยา
ดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) 

3.2.2 ชุดดินทาขวาง (Tha khwang series:  Tq) 
จัดอยูใน fine, mixed, smectitic, isohyperthermic (Aeric Chromic) Ustic Dystraquerts เกิด

จากการทับถมของตะกอนจากน้ําทะเล และน้ํากรอยบนที่ราบลุมน้ําทวมถึง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน 

ดินบนลึกประมาณ 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินเหนียวปนทรายแปงหรือ
ดินเหนียวสีพื้นเปนสีน้ําตาลหรือสีเขมของน้ําตาลปนเทามีจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลหรือ
น้ําตาลปนเทา มีจุดประสีแดง และสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-
5.0) และจะพบสีเหลืองของสารประกอบกํามะถัน(catclay) ในระดับความลึกต่ํากวา 100 ซม. 

3.2.3 ชุดดินบางเขน (Bang Khen series: Bn) 
จัดอยูใน fine, mixed, active, isohyperthermic Ustic Dystraquerts เกิดจากตะกอนน้ําทะเล

และน้ํากรอยที่มีอายุนอย สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 1 เปอรเซ็นต ชุดดิน
นี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชาทุกชั้น มีการไหลบาของน้ําบนผิว
ดินชา  
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ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขมมากถึงสีดํา มีจุดประสีน้ําตาล
แก หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) ดินลางเปนดิน
เหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทาถึงสีเทา มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาลละสีแดง ปฏิกิริยาของดินเปนกลางถึง
กรดเล็กนอย (pH 6.5-7.0) จะพบผลึกของยิปซัมสวนบนของดินชั้นนี้ 

3.2.4 ชุดดินบางน้ําเปรี้ยว (Bang Nam Prieo series: Bp) 
 จัดอยูใน very fine, mixed, active, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquerts สภาพพื้นที่ที่
พบมีลักษณะเปนที่ราบลุมที่น้ําทะเลเคยทวมถึงมากอน มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปน
ดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูต้ืนกวา 1 เมตร ประมาณ 9-10 เดือน 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขม หรือสีเทาเขมมาก มีจุดประ
พวกสีน้ําตาล ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-6.0) สวนดินลางตอนบนมีเนื้อ
ดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาล และอาจมีพวกแคทเคลยเคลือบอยูตามผิว
กอนดิน ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
เหนียว สีพื้นเปนสีเทาปนเขียวซึ่งแสดงถึงสภาพมีน้ําแชขังตลอดเวลา มีจุดประพวกสีน้ําตาล ปฏิกิริยาของ
ดินเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) 

3.2.5 ชุดดินบางปะอิน (Bang Pa-In series: Bin) 
 จัดอยูใน fine, mixed, isohyperthermic Aeric Tropaquepts เกิดจากตะกอนลําน้ําที่ถูกพัดพามา
ทับถม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการ
ระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเขมของ
น้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) ดินบน
ตอนลางเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาล ถึงสีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปน
เหลือง และสีเทา สวนดินลางเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมของสีน้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาล นอกจากนี้จะ
พบสารพวกแมงกานีส และเหล็กจับตัวกันเปนกอนแข็ง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัด(pH 5.5) 

3.2.6 ชุดดินมหาโพธิ์ (Mahaphot series: Ma) 
 จัดอยูใน very fine, mixed, active, isohyperthermic Ustic Dystraquerts เกิดจากตะกอนน้ํา
กรอยบนที่ราบลุมน้ําทวมถึง สภาพพื้นที่ราบเรียบมีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต เปนดินลึกการ
ระบายน้ําเลว ความสามารถใหน้ําซึมผาน และการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ผิวดินจะแตกเปนรองลึกใน
ฤดูแลง ฤดูฝนน้ําจะทวม 
 ดินบนลึกประมาณ 20-30 ซม. เนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาล
เขมมากหรือสีดํามีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินบนตอนลาง
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ลึกประมาณ 30-50 ซม. เปนดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทา และเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ดินลางเปนดินเหนียวสีจางของสีเทาปนน้ําตาล หรือ
น้ําตาลปนเทามีจุดประสีแดง และน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.5) 

3.2.7 ชุดดินศรีสงคราม (Si Songkharm series: Ss) 
 จัดอยูใน fine, mixed, subactive, isohyperthermic, Ustic Endoaquerts เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําใหม(recent alluvium) บนที่ลุมตํ่าหลังลําน้ํา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนที่ราบเรียบ มี
ความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานไดเร็วในชั้นบน และชาในชั้นลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา และมีน้ําจากแมน้ําขึ้นมาทวม
อยางนอยปละครั้ง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 3 เมตร ในระหวางฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 40 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวโดยความเหนียวจะ
เพิ่มข้ึนตามความลึก สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทาเขมหรือสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก
หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-6.0) 

3.2.8 ชุดดินอยุธยา (Ayutthaya series: Ay) 
 จัดอยูใน very fine, mixed, active, isohyperthermic Ustic Dystraquerts เกิดจากตะกอนน้ํา
กรอยที่พัดพามาทับถม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดิน
ลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 

 ดินบนลึกไมเกิน 50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขม จนถึงเทาเขมมาก มีจุดประสี
น้ําตาลเขมแดงปนเหลืองหรือสีแดง มักพบผลึกของยิปซัม ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 
5.5-6.0) ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีออนของสีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสีเหลืองปน
น้ําตาล ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดมาก(pH 5.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีออนของสี
น้ําตาลปนเทา หรือสีออนของเทาปนน้ําตาลมีจุดประสีแดงหรือสีเหลือง และสีเหลืองปนน้ําตาล และจะพบ
จุดประสีเหลืองฟางขาวของสารประกอบกํามะถัน ในระดับความลึกต่ํากวา 100 ซม.ลงไป จะพบผลึกของ
ยิปซัมในดินชั้นนี้ ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส (base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai. P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความลึก 
0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 (Soil 
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Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการประเมิน
สรุปไดดังตารางที่ 2.5  
ตารางที่ 2.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

ชุมแสง          
ทาขวาง         
บางเขน        
บางน้ําเปรี้ยว    
บางปะอิน      
มหาโพธิ์         
ศรีสงคราม    
อยุธยา               

-       
-       

4.64    
4.40    
4.96    
4.52    

-       
4.73 

27.40      
18.50     
29.27      
30.35      
21.11      
22.10      
14.50      
22.50 

48.00     
45.00     
78.35     
55.73     
53.00    
26.68     
28.57     
65.68 

2.10       
0.62       
0.82       
2.61       
1.10       
2.18       
2.70       
1.76 

3.30     
3.40     
5.61      
6.00      
12.20     
5.50      
7.40      
5.50 

39.00    
140.00 
162.06    
354.90    
202.00    
99.45     
95.00    

143.17 

ปานกลาง    
ปานกลาง     
ปานกลาง     
ปานกลาง     
ปานกลาง    
ปานกลาง     
ปานกลาง    
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 4.64 22.30 50.50 1.93 5.55 141.59 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินตางๆ ในกลุมชดุดินที่ 2 พบวาเปนกลุมชุดดินที่ม ี
ความอุดมสมบูรณระดับปานกลาง โดยปญหาจะเปนปริมาณของฟอสฟอรัสในดินมีคาต่ํา 
เชนเดียวกับธาตุไนโตรเจน และยังมีความเปนกรดจัดอีกดวย 

4. ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ 
เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 2 พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุม เนื้อดินเปนดินเหนียวการระบายน้ํา

เลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูที่ผิวดิน ระหวาง 4-6 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชทํานาในชวงฤดูฝน 
แตสามารถปลูกพืชไร พืชผัก หรือพืชอ่ืนที่มีอายุส้ันไดในชวงฤดูแลงสําหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ําชลประทาน
เขาถึงหรือมีแหลงน้ําธรรมชาติ ถาจะใชปลูกไมยืนตนไมผล หรือปลูกพืชไรและพืชผักตลอดทั้งปจะตองทํา
คันดินลอมรอบพื้นที่เพาะปลูก และยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน เพื่อใหการใชประโยชนกลุม
ชุดดินนี้มีทางเลือก จึงไดจัดชั้นความเหมาะสมของดินออกเปน 2 อยางคือ ความเหมาะสมของดินในการ
ปลูกพืชในชวงฤดูฝนและใชประโยชนอยูในสภาพปจจุบัน (actual suitability) ความเหมาะสมของดินใน
การปลูกพืชในชวงในฤดูแลง และหลังการพัฒนาที่ดินแลว (potential suitability) เชนการแกปญหาน้ําทวม
การระบายน้ําของดิน และแกความเปนกรดของดิน สําหรับชั้นความเหมาะสมของดิน และขอจํากัดหลักใน
การใชประโยชนของกลุมชุดดินที่ 2 ไดสรุปไวในตารางที่ 2.6 
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ตารางที่ 2.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 2 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S3mk  S2k   
  ขาวไร S3orkz S3orzk  S3orzk   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3okz S3ozk  S3ozk   
  ขาวโพด S3okz S3mozk   S3ozk   
  งา S3orzk S3morzk S3orzk   
  ถั่วเขียว S3orzk S3morzk S3orzk   
  ถั่วเหลือง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ถั่วลิสง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ปอแกว S3orzk S3orzk S3orzk   
  ฝาย S3orzk S3morzk S3orzk   
  มันฝรั่ง S3torzk S3tmorzk S3torzk   
  มันสําปะหลัง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ยาสูบ S3orzk S3morzk S3orzk   
  ออย S3orzk S3orzk S3orzk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrzk S3mrzk S3rzk   
  กระเทียม S3torzk S3morzk S3torzk   
  ขิง S3morzk S3morzk S3orzk   
  พริก S3ork S3omrk S3ork   
  พริกไทย S3torzk S3torzk S3torzk   
  มะเขือเทศ S3ork S3mork S3orzk   
  หอมแดง S3torzk S3torzk S3torzk   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3orzk S3torzk S3torzk   
  กาแฟ (Robusta) S3orzk S3orzk S3orzk   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3orzk S3orzk S3orzk   
  ปาลมน้ํามัน S3orzk S3orzk S3orzk   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3orzk S3orzk S3orzk   
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ตารางที่ 2.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของชุดดินกลุมที่ 2 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน  และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะมวง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ยาง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ลําไย S3orzk S3orzk S3orzk   
  ล้ินจี่ S3torzk S3torzk S3torzk   
  สม S3orzk S3orzk S3orzk   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rzk S3rz S3rzk   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =   ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =   ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t  =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m  =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r  =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน       

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน  ในพื้นที่ซึ่งน้ําทวมขังในฤดูฝน และไมสามารถควบคุมน้ําได ไม
เหมาะสําหรับใชปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก แตถาพัฒนาเปนสวนแบบยกรองก็สามารถปลูกพืชไร พืชผัก
และไมผลไดดี โดยปกติพื้นที่นี้ไมมีปญหาสําหรับการปลูกขาวถาน้ําไมทวมลึกจนเกินไป แตบริเวณทีน่้าํทวม
ลึก เชน บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แกปญหาโดยการปลูกขาวฟางลอยหรือขาวขึ้นน้ํา (floating rice) 

        5.2 ปญหาการระบายน้ําของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 2 เกิดในบริเวณที่ราบลุม เนื้อดินเปนดิน
เหนียว ระดับน้ําใตดินจะสูงอยางตอเนื่อง และมีปญหาการระบายน้ําภายในดิน จึงเปนขอจํากัดในการปลูก
พืชไร และพืชผักตางๆ  

        5.3 ปญหาเรื่องสมบัติทางกายภาพของดิน  เนื่องจากเปนดินเหนียวและหนาดินไมคอยรวนซุย 
จึงเปนขอจํากัดอยางหนึ่งในการปลูกพืชไร และพืชผักตางๆ จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข 

        5.4 ปญหาความเปนกรดของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 2 มีปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก 
จึงอาจทําใหฟอสฟอรัสถูกตรึงใหอยูในรูปที่ไมเปนประโยชนตอพืช เปนเหตุใหพืชขาดธาตุนี้ได จําเปนตองมี
การใสปูนเพื่อลดสภาพกรดของดิน 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

ในการจัดการกลุมชุดดินที่ 2 ใหเหมาะสมในการปลูกพืชนั้นจะตองพิจารณาจากขอจํากัดตางๆ ที่
ไดกลาวมาแลว รวมกับการจัดระบบการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของดินแตละชุดดินในกลุมซึ่ง
พอจะกลาวสรุปไดดังนี้ 

        6.1 การเลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และชนิดของดิน  เนื่องจากกลุมชุด
ดินที่ 2 อยูในพื้นที่ราบลุมสวนใหญมีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ จึงเหมาะสมในการปลูกขาว
ในชวงฤดูฝน และสามารถปลูกพืชไรอายุส้ัน เชนถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพด และพืชผักตางๆ กอน
และหลังการปลูกขาวได นอกจากนี้ควรพิจารณานําพืชบํารุงดินมาปลูกสลับกับการปลูกขาว เพื่อชวย
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณและสมบัติทางกายภาพของดิน สําหรับการปลูกพืชผักและไมผลนั้นจําเปน
จะตองปองกันน้ําทวมโดยทําคันลอมรอบพื้นที่ และมีการยกรองเพื่อปรับปรุงการระบายน้ําและการถายเท
อากาศของดิน 

        6.2 การจัดการเพื่อแกปญหาน้ําทวม  กลุมชุดดินที่ 2 มักจะมีน้ําทวมในชวงฤดูฝน ถาจะใชปลูก
พืชไร ไมผล และ พืชผักจําเปนตองมีการแกไขปญหาน้ําทวม โดยทําคันดินลอมรอบพื้นที่ (Polder system) 
มีประตูสําหรับเปด และปดใหน้ําเขา รวมถึงสามารถระบายน้ําออกจากแปลงเพาะปลูกไดดวย 
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        6.3 การจัดการเพื่อแกปญหาการระบายน้ําของดิน  เนื่องจากในชวงฤดูฝนระดับน้ําใตดินจะอยู
ต้ืนใกลผิวดิน จึงควรทํารองระบายน้ํารอบแปลงพืชไรและผัก เพื่อชวยการระบายน้ําออกเมื่อเวลาฝนตก
หนัก  

        6.4 การจัดการเพื่อปรับปรุงดานโครงสรางของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 2 มเีนือ้ดินเหนยีวและ
มีสภาพดินคอนขางแนนทึบ ไมเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก จําเปนตองปรับปรุงแกไขโดย
การใชปุยอินทรีย เชนปุยคอกหรือปุยหมักในอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร โดยหวานและพรวนกลบ หรือการปลกูพชื
ตระกูลถั่ว เชนปอเทืองหรือโสนอัฟริกันแลวไถกลบเปนปุยพืชสด หรือการใชวัสดุปรับปรุงดินอยางอื่น เชน 
แกลบ และเศษพืชเปนตน ไถแลวพรวนกลบลงในดิน จะชวยทําใหดินโปรงขึ้น เมื่ออินทรียสารสลายตัวดี
แลวจะชวยเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารพืชที่ใสลงไปในรูปของปุยเคมี ใหเปนประโยชนตอพืชไดอีกดวย 

        6.5 การจัดการเพื่อแกไขปญหาความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 2 ความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง และเมื่อใชในการเพาะปลูกติดตอกันเปนเวลานาน ความอุดมสมบูรณของ
ดินจะคอยๆ ลดลง จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายวิธีดังนี้ 

6.5.1 การจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสลับอยูในระบบการผลิตพืชหลัก การ
ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วแทรกอยู เชน ถั่วเหลือง-ขาว-ขาวโพด หรือ พืชผัก-ขาว-ถั่วตางๆ เปนตน 
พืชตระกูลถั่วจะชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนใหแกดิน เนื่องจากเชื้อไรโซเบียมในปมรากถั่วสามารถตรึงธาตุ
ไนโตรเจนจากอากาศได เมื่อไถกลบซากถั่วลงในดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะชวยเพิ่มไนโตรเจนและ
หมุนเวียนธาตุอาหารอื่นๆ สูดิน การไถพรวนกลบซากพืชยังชวยทําใหสภาพของดินรวนซุย การระบายน้ํา 
และการถายเทอากาศดีข้ึน 

6.5.2 การปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงในดิน เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
และความอุดมสมบูรณของดิน พืชปุยสดที่แนะนํา ไดแก ปอเทือง โสน โสนอัฟริกันและถั่วตางๆ โดยปลูกพืช
ปุยสดเหลานี้กอนการปลูกพืช 2-3 เดือน แลวไถกลบลงไปในดินเมื่อพืชปุยสดออกดอก วิธีการนี้จะชวย
ปรับปรุงบํารุงดินอยางหนึ่งทําใหผลผลิตของพืชเพิ่มข้ึน และยังชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดินอีกดวย 
นอกจากนี้ยังควรปลอยใหซากของพืชหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปแลว คงอยูในแปลง เพื่อไถกลบในการ
เตรียมดินครั้งตอไป การไถพรวนกลบซากพืชลงไปในดินจะชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และชีวภาพ
ของดินไดเชนเดียวกับปุยคอกหรือปุยพืชสดที่กลาวมาแลว 

6.5.3 การใชปุยเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและการเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูก สําหรับ
กลุมชุดดินที่ 2 นั้นจําเปนตองใชทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี เนื่องจากลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว และ
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปุยอินทรีย เชน ปุยหมักและปุยคอกจะชวยปรับปรุงสมบัติ
ทางดานกายภาพใหดีขึ้น โดยใชอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร สวนปุยเคมีนั้นจะชวยเพิ่มแรธาตุอาหารหลัก ธาตุ
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อาหารรอง และจุลธาตุใหแกดิน และพืช สําหรับอัตราและสูตรปุยที่ใชนั้น จะขึ้นอยูกับชนิดของดิน และพืชที่
ปลูกซึ่งจะไดอธิบายตอไปในหัวขอที่ 9 
        6.6 การควบคุมและแกไขสภาพกรดของดินควรดําเนินการดังนี้ 

6.6.1 วิธีปองกันมิใหความเปนกรดของดินเพิ่มข้ึนมีดังนี้ ในพื้นที่ซึ่งมีน้ําชลประทานควรใหดินมีน้ํา
แชขังเพื่อไมใหหนาดินแหง เนื่องจากเมื่อหนาดินแหงอากาศจะแทรกลงไปในดินแลวทําปฏิกิริยากับ
สารประกอบไพไรทที่หลงเหลืออยูในดิน โดยเฉพาะชุดดินที่เกิดจากการถับถมของตะกอนน้ํากรอย ผลของ
ปฏิกิริยาดังกลาวทําใหเกิดสารจาโรไซตและกรดกํามะถัน ดินจึงเปนกรดเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีน้ําชลประทาน
เพียงพอจึงแนะนําใหปลูกขาวอยางนอย 2 คร้ังในรอบป  

6.6.2 การแกไขความเปนกรดของดิน ดวยการใชปูน เชน หินปูน โดโลไมตหรือปูนมารล สําหรับ
อัตราของหินปูนบดที่ควรใชสําหรับดินเหนียว เพื่อใหดินมี pH 6.5 มีดังนี้  

pH เดิม อัตราของหินปูนบด (กก./ไร) 

5.0 500 

4.5 1,100 

4.0 2,100 

ควรใสปูนกอนการเตรียมดิน โดยหวานใหทั่วแปลงแลวไถหรือพรวนกลบ แลวใหน้ําจนดินชื้นเพื่อให
ปูนละลาย และทําปฏิกิริยากับดินหลังจากนั้นอยางนอย 2 สัปดาห จึงเตรียมดินสําหรับปลูกพืช  
7. ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกลุมชุดดินนี้เกิดในสภาพพื้นที่ราบลุม เนื้อดินเปนดินเหนียว มีการระบายน้ําเลว และ
ในชวงฤดูฝนมีน้ําขังที่ผิวดินเปนระยะเวลาระหวาง 4-6 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมทํานาในชวงฤดูฝน 
และสามารถปลูกพืชไร และพืชผักบางชนิดไดในชวงฤดูแลง เพราะดินมีความชื้นเพียงพอที่จะปลูกได ใน
กรณีที่ตองการใชกลุมชุดดินนี้ในการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผักตลอดทั้งป จําเปนตองมีการพัฒนาที่ดิน
โดยการทําคันรอบพื้นที่ปองกันน้ําทวมในฤดูฝน และยกรองปลูก เพื่อชวยดานการระบายน้ํา อยางไรก็ตาม
เพื่อใหการใชที่ดินกลุมนี้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งในดานการผลิต และรายไดของ
เกษตรกร ควรจัดระบบการใชที่ดิน “แบบไรนาสวนผสม” โดยมีการแบงการใชประโยชนที่ดินออกเปนสวนๆ 
ดังนี้ 

        7.1 พื้นที่เพื่อการทํานา  ควรเปนบริเวณที่ราบลุมที่สุดของบริเวณที่ดินที่เกษตรกรถือครอง โดย
จัดสรรเพื่อการทํานาประมาณ 40 เปอรเซ็นตของพื้นที่ การที่กําหนดเปนพื้นที่ทํานามาก เนื่องจากดินมี



 139

ศักยภาพเหมาะสมกวาปลูกพืชอยางอื่น การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนั้นใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะใน
ขอ 9 นอกจากปลูกขาวแลวพื้นที่สวนนี้สามารถใชประโยชนในการปลูกพืชไรอายุส้ัน และพืชผักตางๆ 
ในชวงฤดูแลงไดอีกดวย เพราะดินยังมีความชื้นที่จะปลูกได  

        7.2 พื้นที่ปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักถาวรตลอดป  ดําเนินการโดยปรับปรุง และเปลี่ยนสภาพ
การใชที่ดินจากนาขาวมาเปนพื้นที่เพื่อการปลูกพืชดังกลาว พื้นที่สวนนี้ควรจัดไวประมาณ 40 เปอรเซ็นต
สวนจะใชปลูกไมผล พืชไร หรือปลูกผักเทาใดนั้นขึ้นอยูกับความตองการของตลาด และผลตอบแทน
ทางดานเศรษฐกิจ 

        7.3 พื้นที่ซ่ึงจะพัฒนาเปนแหลงน้ํา และบอเลี้ยงปลา  ใชพื้นที่ประมาณ 20 เปอรเซ็นต การ
กําหนดพื้นที่สวนนี้นอยกวาการใชประโยชนอยางอื่น ก็เนื่องจากบริเวณที่พบกลุมชุดดินที่ 2 มักจะไมคอย
ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก อยางไรก็ตามบริเวณที่พัฒนาแหลงน้ําควรทําคันดินรอบๆ ใหสูงเพื่อปองกัน
ไมใหน้ําทวมบอเลี้ยงปลา สําหรับพันธุปลาที่แนะนําใหเลี้ยง ไดแก ปลาดุกอุยเทศ ปลาไน ปลานิล และปลา
ตะเพียนขาว เปนตน สวนวิธีจัดการบอปลา และวิธีการเลี้ยงปลาแตละชนิดนั้น ควรขอคําแนะนําจาก
นักวิชาการประมงในพื้นที่ 

        7.4 พื้นที่สําหรับปลูกหญาเลี้ยงสัตว  เชน การเลี้ยงโคนมซึ่งตองการพื้นที่ไมมากนัก และเปน
ทางเลือกการใชประโยชนที่ดินอีกทางหนึ่ง การปลูกหญานั้นอาจปลูกระหวางแถว และระหวางตนของไมผล 
หรืออาจกันพื้นที่อีกสวนหนึ่งสําหรับปลูกหญาก็ได 

        7.5 พื้นที่สําหรับจะเลี้ยงสัตว ไดแก ไก เปด และหมู  ควรใชพื้นที่ใกลเคียงกับแหลงน้ําที่มีการ
เลี้ยงปลา โดยสรางคอกใกลสระน้ํา แลวเลี้ยงไก เปดหรือหมู ใหถายมูลลงในบอน้ําเพื่อเปนอาหารของปลา 
สําหรับมูลสัตวบางสวนนํามาใชเปนปุยบํารุงดินในสวนผัก และไมผลเพื่อลดหรือทดแทนปุยเคมี 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร  

8.1.1 ปญหาการระบายน้ําของดินไมดีหรือการระบายน้ําเลวมีน้ําทวมในชวงฤดูฝน  แกไข
โดย 

1) กรณีปลูกในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาว ควรดําเนินการดังตอไปนี้คือ ใหยกรองปลูก
สูงขึ้นจากผิวดินเดิม 10-20 ซม. เพื่อปองกันไมใหน้ําแชขังเมื่อมีการใหน้ําหรือมีฝนตก และควรทํารองรอบ
กระทงนาและทํารองภายในแปลงนาหางกันประมาณ 40-50 ซม. เปนการชวยระบายน้ําผิวดินและสะดวก
ในการใหน้ําและเขาไปดูแลพืชที่ปลูก 

 2)ในกรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรแบบถาวร คือปลูกทั้งฤดูฝนและ
ฤดูแลง ใหสรางคันดินรอบพื้นที่ปลูกและภายในพื้นที่ปลูกใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองปลูกกวาง 6-8 
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เมตร มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรองอาจแบงซอยเปนซอยสันรอง
ยอยโดยยกแปลงใหสูงขึ้นประมาณ 10-20 ซม.และกวางประมาณ 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยในการระบายน้ํา
บนสันรอง และสะดวกในการที่จะเขาไปดูแลพืชที่ปลูก 

8.1.2 ปญหาดินเหนียวจัดและโครงสรางของดินไมดี  แกไขโดยใหใสปุยอินทรียไดแก ปุยหมัก
หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลงปลูกแลวไถคลุกเคลาใหเขากับดิน ตากดินใหแหง
ประมาณ 20-30 วันกอนที่จะยอยดินปลูกพืช การปลูกพืชตระกูลถั่วหรือใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน ข้ีเลื้อย 
แกลบสด กากตะกอนจากโรงงานน้ําตาล (filter cake) หรือเศษพืชแลวไถกลบไปในดิน เมื่อสลายตัวดีจะ
ชวยทําใหดินรวนซุย และเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินเชนกัน 

8.1.3 ปญหาดินเปนกรด  แกไขโดยการใสปูนในรูปตางๆ เชน ปูนขาว ปูนมารล ปูนเปลือกหอย
เผา หินปูนบด และหินปูนฝุน จะใชชนิดไหนแลวแตที่หาไดในพื้นที่ ใชอัตรา 1-2 ตัน/ไร วิธีใสใหหวานปูนให
ทั่วแปลงปลูก แลวไถคลุกคลาใหเขากับดินทิ้งไวประมาณ 15 วัน กอนปลูกพืช  
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กระเจี๊ยบเขียว  ไถดินและเก็บวัชพืช ตากดินไว 7-14 วัน จากนั้นไถดินปรับระดับดินให
สม่ําเสมออีกครั้ง สวนระยะปลูกในฤดูแลง และฤดูฝนใชระยะปลูก 50x50 และ60x60 ซม.ตามลําดับ หลุม
ปลูกควรทําตื้นๆ และรองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายตัวดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร 

8.2.2 กะหล่ําปลี  แปลงปลูกควรไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน และเก็บ
วัชพืชใหหมด ยอยดินใหรวนซุย ผสมปุยคอกคลุกเคลาลงในดินใหทั่วประมาณ 3-4 ตัน/ไร (ถาเปนดิน
เหนียวควรเตรียมดินกอนปลูก 1 ฤดู) ยกรองสูงประมาณ 20 ซม.และกวางประมาณ 1.5 เมตร ควรเวน
ทางเดิน 30 ซม. สวนแปลงเพาะกลา ควรไถดินลึกประมาณ 15 ซม. ตากดินและใสปุยคอกเชนเดียวกับ
แปลงปลูก หลุมปลูกกลาควรมีระยะหางระหวางตน และแถว 40-50 และ60-100 ซม.ตามลําดับ 

8.2.3 พริก  แปลงปลูก และแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตาก
ดินไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 ฝรั่ง  ตากดินไว 10-15 วัน ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบน
และลางไวคนละกอง ผสมดินชั้นลางกับปุยหมัก หรือปุยคอกในสัดสวน 1:2 รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 
500 กรัม/หลุม จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุม
เดิมประมาณ 10 ซม. เผื่อกันการยุบตัวหลังจากรดน้ํา หรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 
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8.3.2 มะนาว  ทําคันดินกวาง 6-8 เมตร และสูงกวาแนวระดับที่น้ําเคยทวมถึงประมาณ 50 ซม. 
ขุดรองน้ําเพื่อระบายน้ําออกโดยใหมีขนาดกวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร และพื้นรองน้ํากวาง 0.5-0.7 เมตร 
ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 5x5x5 เมตร 

8.3.3 มะมวง  พื้นที่ลุมควรยกรองปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร (ยกรองใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมสูงสุด 0.5-1.0 เมตร) แตถาพื้นที่ลุม
มาก ควรทําคันดินปองกันน้ําทวมรอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกไดโดยใชระยะระหวางตน 4-6 เมตร หลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. แตพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีหลุมปลูกขนาด 
70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 2 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร และ 6 กก.P2O5/ไร คิดเปน
น้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดําแตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร 
16-20-0 หรือ ปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 25 กก./ไร และ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร และ 6 กก.P2O5/ไร คิดเปนน้ําหนักปุย

แลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดําแตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน ปุยสูตร 16-20-0 

หรือ ปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร  

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
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        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใช และวิธีการใสปุยพอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวใน ตารางที่ 2.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ขาวโพดหวาน  ใสปุย 2 คร้ัง คร้ังแรกรองกนหลุมพรอมปลูกที่อัตรา 1/3 ของทั้งหมด คร้ังที่
สองใสปุยที่เหลือทั้งหมดเมื่อขาวโพดมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  

ก) ชุดดินชุมแสง ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
ข) ชุดดินมหาโพธิ์ และศรีสงคราม ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 

อัตรา 10 กก./ไร  
ค) ชุดดินทาขวาง บางเขน บางน้ําเปรี้ยว และอยุธยา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ 
ง) ชุดดินบางปะอิน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21- 0-0 อัตรา 25 กก./ไร  

9.2.2 ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง  จะใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 7-14 วัน 
หลังปลูก และในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอนหรือเคยปลูกแตนานมาแลว จะตองคลุกเมล็ดถั่วดวย
เชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดถั่วกอนปลูกทุกครั้ง 

ก) ชุดดินชุมแสง ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
ข) ชุดดินมหาโพธิ์ และศรีสงคราม ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 

อัตรา 5 กก./ไร  
ค) ชุดดินทาขวาง บางเขน บางน้ําเปรี้ยว และอยุธยา ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
ง) ชุดดินบางปะอิน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  
9.2.3 ออย  สําหรับออยปลูกจะใชปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดใสรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่สองเมื่อ

ออยมีอายุประมาณ 90-120 วัน จะใสปุยแตงหนาไนโตรเจนและ/หรือโพแทสเซียมตามความจําเปน โดย
โรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ ในกรณีออยตอ หลังการแตงตอแลวประมาณ 1-4 สัปดาห จะใสปุย
สูตร 16-20-0 ทั้งหมดขางแถวออยแลวพรวนกลบ สวนครั้งที่ 2 จะใชปุยแตงหนาเชนเดียวกับออยปลูกโดย
ใสสองขางแถวออยตอแลวพรวนกลบหลังการใสคร้ังแรกแลวประมาณ 60-90 วัน  

ก) ชุดดินชุมแสง ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร และ
ปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร  

ข) ชุดดินมหาโพธิ์ และศรีสงคราม ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร  

ค) ชุดดินทาขวาง บางเขน บางน้ําเปรี้ยว และอยุธยา ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับ
ปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร  

ง) ชุดดินบางปะอิน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร  
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9.2.4 ฝาย  ใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวเมื่อมีอายุประมาณ 1-3 สัปดาหหลังปลูก โดยโรยขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินชุมแสง ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร 
ข) ชุดดินมหาโพธิ์ และศรีสงคราม ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 

10 กก./ไร  
ค) ชุดดินทาขวาง บางเขน บางน้ําเปรี้ยว และอยุธยา ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 
ง) ชุดดินบางปะอิน ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  

        9.3 การใหปุยสําหรับพืชผัก 

 9.3.1 กระเจี๊ยบเขียว  หลังถอนแยก และเมื่อกระเจี๊ยบเขียวเริ่มออกดอก ใชปุยสูตร 16-20-0 
อัตรา 50 กก./ไร โดยใหปุยทั้งสองขางของแถว จากนั้นพรวนดินกลบปุยแลวรดน้ําใหชุม 

9.3.2 กะหล่ําปลี  หลังยายปลูกประมาณ 15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยหยอด
ขางตน และหลังยายปลูกประมาณ 30 วัน ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยคอกอัตรา 1กํา
มือ/ตน โดยพรวนดินรอบๆ โคนตนแลวใสปุยจากนั้นกลบดินวันรุงขึ้นจึงรดน้ํา นอกจากนี้การใสปุยแตละ
คร้ังควรผสมธาตุอาหารเสริม เชน โบรอน สังกะสี 

9.3.3 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร  และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.4 การใหปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 ฝรั่ง  ฝร่ังยังไมใหผลผลิต ในชวงตน และปลายฤดูฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
กก./ไร  จากนั้นเมื่อฝร่ังใหผลผลิตแลวสามารถเพิ่มความหวานไดโดยใชปุยสูตร 5-30-30 อัตราตามที่ฉลาก
ระบุไวซึ่งควรฉีดพนกอนเก็บเกี่ยวผล 1 เดือน โดยฉีดพนอาทิตยละ 2 คร้ัง 

9.4.2 มะนาว  มะนาวอายุ 3-4 เดือน ใหปุยคอก หรือปุยหมักในอัตรา 0.5 กก./ตน และเมื่อมะนาว
อายุ 1 และ 2 ป ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 0.5 และ1 กก./ตน ตามลําดับ การใหปุยแกมะนาวควรทํา
หลังจากพรวนดิน โดยใสรอบทรงพุมจากนั้นใหน้ําตามเพื่อละลายปุย 

9.4.3 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.2 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ปใชปุยสูตร15-
15-15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุยเปน 4 
ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ําเมื่อ
มะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรับมะมวง
อายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ 3) 
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ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร 13-
13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 2 พบบริเวณที่ราบเรียบถึงราบลุมที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํากรอย และ
ตะกอนน้ําจืด ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียวมีสภาพการระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูที่ผิวดิน
ระหวาง 4-6 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกวาการปลูกพืชไรไมผล และพืชผักตางๆ 
ยกเวนจะไดมีการพัฒนาที่ดินโดยการทําคันลอมรอบพื้นที่ และมีการยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของ
ดิน อยางไรก็ตามกลุมชุดดินที่ 2 นี้สามารถใชเพาะปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผักไดในชวงฤดูแลง 

กลุมชุดดินที่ 2 ประกอบดวยชุดดินที่สําคัญไดแกชุดดินอยุธยา บานเขน บางน้ําเปรี้ยว บางปะอิน 
ชุมแสง มหาโพธิ์ ศรีสงคราม และทาขวาง เปนตน ซึ่งชุดดินที่กลาวนี้ ใชประโยชนในการทํานาใหผลผลิตอยู
ในระดับปานกลางถึงคอนขางดี ปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชน ไดแก 1) ปญหาน้ําทวม ทําใหขาว
เสียหายในบางป และไมสามารถปลูกพืชไรไมผล และพืชผักไดในชวงฤดูฝน ดินมีการระบายน้ําเลวจึงไม
เหมาะที่จะใชในการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก ยกเวนจะไดมีการปรับปรุงแกไข 2) ปญหาเกี่ยวกับความ
เปนกรดของดิน แตไมรุนแรง และ 3) ปญหาทางกายภาพของดิน ถาจะใชปลูกพืชไร และพืชผักตองมีการ
ปรับปรุงแกไขดวยการใชปุยอินทรีย และวัสดุปรับปรุงดิน  

การใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 2 ที่เหมาะสมนาจะเปนการใชที่ดิน “แบบไรนาสวนผสม” คือ ปลูก
ขาวหรือปลูกไมผล ทําสวนผัก และเลี้ยงสัตวควบคูกันไป เกษตรกรจะเลือกทํากิจกรรมใดบางนั้นขึ้นอยูกับ
ขนาดของพื้นที่ถือครอง และสภาวะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาพืชผล กิจกรรมในไรนาสวนผสมนั้น
จะตองเอื้อประโยชนตอกันดวยจึงจะชวยลดตนทุนการผลิต และยังชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยงในดาน
ราคาผลผลิตทั้งเปนระบบทําใหที่ดินมีความสามารถในการผลิตแบบยั่งยืนดวย 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 3 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 3 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 

3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่3 แสดงไวในตารางที ่3.1  

ตารางที่ 3.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 3 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ปทุมธานี 1,000-1,200 1,670-1,700 25-33 28 59-89 75 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครปฐม 1,000-1,200 1,660-1,700 25-32 28 57-89 75 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
 อางทอง 1,000-1,100 1,690-1,700 25-32 28 56-89 74 
 นนทบุรี 1,100-1,300 1,690-1,700 25-32 28 60-89 76 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 สิงหบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
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 ตารางที่ 3.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 3 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง สมุทรปราการ 1,000-1,500 1,695-1,700 26-30 28 68-99 83 
ตะวันออก ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 

 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 3 ในจังหวัดตางๆ 
อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
ตะวันตก ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 สมุทรสาคร    900-1,100 1,670-1,690 26-33 28 61-89 76 
 สมุทรสงคราม    900-1,000 1,660-1,670 24-33 28 61-89 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมตะกอนทีน่้ําทะเล(marine water deposits) และ
ตะกอนน้ําจืด(fresh water deposits) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง(former tidal flats) และที่ราบลุมน้ําจากแมน้าํทวมถงึ 
(river basin) 

        1.4 สภาพพืน้ที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงราบลุม ความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : การระบายน้ําเลวในชวงฤดูฝนมนี้ําทวมขัง 4-5 เดือน  

        1.6 พชืพรรณและการใชประโยชน : ใชทํานาปลูกไมผลโดยการยกรองเชน สม กลวย และปลูกผัก
โดยการยกรองพืชพรรณธรรมชาติด้ังเดิมเปนปาชายเลน และปาหญา สําหรับพืน้ที่โครงการชลประทานใน
แตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 3 แสดงไวในตารางที่ 3.2  
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ตารางที่ 3.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 3 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ปทุมธานี 466,245 0  1 0 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  นครปฐม 1,172,400 0  5 0 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
  อางทอง 210,000 0  1 0 
  นนทบุรี 438,000 0  1 0 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
  สิงหบุรี 897,000 0  2 0 
  สมุทรปราการ 525,000 0  1 0 
ตะวันออก 2 ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 3 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
 8 พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  พิจิตร 511,100 0  14 5 
 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
ตะวันตก 10 ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  สมุทรสาคร 0 0  0 0 
  สมุทรสงคราม 37,300 0  1 0 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ระนอง 0 0  0 0 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
 12 ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 

รวมทั้งส้ิน 21,292,155 30,832.8  726 189 
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        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมม ี

        1.8 ปริมาณเศษหนิ กรวดบนผวิดินหนาดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคเหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และภาคใต จังหวัดที่พบ
แสดงไวในตารางที ่3.3 
ตารางที่ 3.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 3 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 นครนายก 28,764.41  

  ปทุมธานี 127,729.51  

  สระบุรี 105,195.22  

  ลพบุรี 255,953.45  

  ชัยนาท 79,805.31  

  นครปฐม 47,016.03  

  สุพรรณบุรี 140,450.57  

  อางทอง 176,240.44  

  นนทบุรี 105,713.18  

  พระนครศรีอยุธยา 79,258.02  

  สิงหบุรี 133,088.87  

  สมุทรปราการ 76,497.65  

ตะวันออก 2 ชลบุรี 10,798.81  

  ปราจีนบุรี 27,102.51  

  จันทบุรี 22,510.95  

  ฉะเชิงเทรา 458,268.80  

  ตราด 6,344.87  

  ระยอง 881.57  

  สระแกว 7,924.61  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 713,980.63  

  ชัยภูมิ 7,496.84  
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 3 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 บุรีรัมย 1,519.51  

  สุรินทร 3,927.39  

 4 ศรีสะเกษ 940.62  

  นครพนม 2,631.48  

  รอยเอ็ด 26,281.18  

  ยโสธร 7,008.19  

 5 ขอนแกน 41,354.66  

  หนองคาย 96,882.91  

  อุดรธานี 34,127.26  

  มหาสารคาม 5,662.33  

  สกลนคร 39,665.27  

  กาฬสินธุ 1,637.12  

  หนองบัวลําภู 510.48  

เหนือ 6 เชียงใหม 7,057.36  

  ลําปาง 2,441.43  

 7 เชียงราย 46,549.59  

  นาน 730.38  

  พะเยา 13,877.64  

 8 พิษณุโลก 119,004.96  

  เพชรบูรณ 129,335.43  

  อุตรดิตถ 23,079.83  

  พิจิตร 82,994.21  

 9 นครสวรรค 117,520.71  

  ตาก 21,066.94  

  กําแพงเพชร 43,837.66  
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 3 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 9 อุทัยธานี 776.85  

  สุโขทัย 49,658.36  

ตะวันตก 10 ราชบุรี 59,507.26  

  เพชรบุรี 254,444.98  

  ประจวบคีรีขันธ 18,787.68  

  กาญจนบุรี 558.52  

 10 สมุทรสาคร 118,499.84  

  สมุทรสงคราม 12,209.20  

ใต 11 สุราษฎรธานี 28,277.72  

  ระนอง 7,885.45  

  พังงา 1,512.98  

  นครศรีธรรมราช 783,175.05  

  ชุมพร 5,730.90  

 12 ปตตานี 41,669.12  

  พัทลุง 2,632.54  

  สงขลา 299,703.18  

รวมทั้งส้ิน 5,165,696.40  

2. การจําแนกดิน 

ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 3 ตามระบบ
อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 3.4  
ตารางที่ 3.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ฉะเชิงเทรา 
(Chachoengsao series: Cc)   

fine,montmorillonitic, nonacid  
Typic Tropaquepts 

fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Ustic Endoaquerts 
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ตารางที่ 3.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
บางกอก 
(Bangkok series: Bk)         

very fine, montmorillonitic, nonaced 
Typic Tropaquepts 

very fine, smectitic,  
isohyperthermic  
Ustic Endoaquerts 

บางแพ 
(Bang Phae series: Bph)   

fine-lomy, mixed, nonacid  
Typic Tropaquepts 

fine-silty, mixed, active, 
isohyperthermic  
Typic Endoaquolls 

พิมาย 
(Phimai series: Pm)           

very fine, mixed, nonacid  
Vertic Tropaquepts 

very fine, smectitic, 
isohyperthermic  
Ustic Epiaquerts 

สมุทรปราการ 
(Samut Prakan series: Sm)  

very fine, mixed, nonacid  
Typic Tropaquepts 

fine, smectitic, nonacid, 
isohyperthermic  
Fluvaquentic Endoaquepts 

สิงหบุรี 
(Sing Buri series: Sb)          

very fine, montmorillonitic, nonaced 
Typic Tropaquepts 

very fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Ustic Endoaquerts 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 3 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 3  มีเนื้อดินเปนดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือสีเทาเขมมาก สวนดิน
ชั้นลางสีดําหรือสีน้ําตาลออน พบจุดประสีเหลือง และสีน้ําตาลหรือสีแดงตลอดหนาตัดดิน การระบายน้ํา
เลว บางพื้นที่จะพบเปลือกหอยอยูในดินชั้นลาง ถาพบดินกลุมนี้บริเวณชายฝงทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงดางเล็กนอย(pH 6.5-7.5) บางพื้นที่จะเปนดางเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 7.5-8.0) ความ
อุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางถึงสูง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 3 

3.2.1 ชุดดินฉะเชิงเทรา (Chachoengsao series: Cc) 
 จัดอยูใน fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Ustic Endoaquerts เกิดจากการตกตะกอน
ของน้ํากรอยบนตะกอนของน้ําทะเล ลักษณะพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันไมเกิน 1 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของ
น้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินจะอยูตํ่ากวา 1.5 เมตร ในชวงฤดูแลง 

ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขมมาก มีจุดประสีน้ําตาลหรือแดง
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดินลางเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้น
เปนสีน้ําตาลปนเทาถึงสีเทา มีจุดประสีแดงและเหลืองปนน้ําตาล และมีสีเหลืองปนบางเล็กนอย ซึ่งเปนสี
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เหลืองของแคทเคลย ซึ่งจะพบในระยะลึกกวา 100 ซม.ลงมา และจะมีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย(pH 
6.5) 

3.2.2 ชุดดินบางกอก (BangKok series: Bk) 
จัดอยูใน very fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts เกิดจากที่ราบที่น้ําทะเลเคย

ทวมถึง เกิดจากตะกอนน้ําทะเล และน้ํากรอยที่มีอายุนอย สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเกือบราบเรียบ มี
ความลาดชันประมาณ 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาเขม ถึง
สีเขมมากของน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาของดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) 
ดินลางเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทา ถึงสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง หรือสีออนของน้ําตาลปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาของดินเปนกลางถึงดางเล็กนอย(pH 7.0-
7.5) ดินชั้นนี้จะพบสารพวกแมงกานีส และเหล็กจับตัวกันเปนกอนสีดํา มีลักษณะออนตัว หรือคอนขางแข็ง
ปะปนอยูทั่วไป ในชวงความลึกต่ํากวา 125-150 ซม. ดินจะออน มีสีเขมของสีเขียวปนเทา 
 3.2.3 ชุดดินบางแพ (Bang Phae series: Bph) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Typic Endoaquolls เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนน้ําเค็ม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบน้ําทวมถึง มีความลาดชันประมาณ 1 เปอรเซ็นต ชุดดิน
นี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
เปนไปอยางชาๆ 
 ดินบนลึกไมเกิน 40 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง สีพื้นเปนสีดําถึงเทาเขม หรือสีเทา มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาล หรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เปนดางเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 7.5-8.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสี
เทาหรือเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาล ปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนดางเล็กนอยถึงดางจัด(pH 7.5-8.5) 
 3.2.4 ชุดดินพิมาย (Phimai series: Pm) 
 จัดอยูใน very fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Epiaquerts เกิดจากตะกอนลําน้ําใหม 
และคอนขางใหมเปนที่ลุมตํ่าน้ําทวม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 
เปอรเซ็นต เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา และการไหลบาของน้ําบน
ผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินลึกกวา 1 เมตร ในฤดูแลง และจะมีน้ําขังบนผิวดินนาน 3-4 เดือน ใน
ฤดูฝน 
 ดินบนลึกประมาณ 20 ซม. เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเกือบดํา 
หรือเทาเขม จุดประสีน้ําตาลแก และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 
4.5-5.0) ดินบนสวนลางลึก 20-40 ซม. เปนดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียวสีพื้นเปนสีเขมของ
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น้ําตาลปนเทาหรือสีดํา จุดประสีน้ําตาลแก หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรง
มาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางลึกตั้งแต 40 ซม.ลงไป เปนดินเหนียวสีเทาเขม จุดประสีแดงปนเหลือง หรือสี
แดง ซึ่งเดนชัดมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.5) 
 3.2.5 ชุดดินสมุทรปราการ (Samut Prakan series: Sm) 
 จัดอยูใน fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquepts เกิดจาก
ตะกอนที่ถูกน้ําทะเลพัดพามาทับถมกัน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ถึงคอนขางราบเรียบ มีความ
ลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน 
 ดินบนลึกไมเกิน 10 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมปนเทา มีจุดประสีน้ําตาล
เขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสี
น้ําตาลปนเทา หรือสีเทาออนปนน้ําตาล มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาล และมีมากกวาดินบน ปฏิกิริยาของดิน
เปนดางปานกลาง(pH 8.0)  
 3.2.6 ชุดดินสิงหบุรี (Sing Buri series: Sin) 

จัดอยูใน very fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Ustic Endoaquerts เกิดจาการทับถม
ของตะกอนลําน้ําใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบลุม มีความลาดชันไมเกิน 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปน
ดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชามาก มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยา
ของดินเปนกลาง(pH 7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขม หรือสีเทามีจุดประสี
น้ําตาลเขม ปฏิกิริยาของดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน  

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC)เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avail. P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความลึก 
0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 (Soil 
Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการประเมิน
สรุปไดดังตารางที่ 3.5  
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ตารางที่ 3.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

Cmolc/kg    
BS       
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

ฉะเชิงเทรา   
บางกอก       
บางแพ        
พิมาย           
สมุทรปราการ 
สิงหบุรี 

4.22       
4.90       

-          
-          

6.45       
- 

27.74      
26.12       
18.35      
40.50      
33.40      
35.80 

54.82     
60.44     
90.00     
69.00     
92.05     
78.00 

1.40      
1.30      
2.33      
1.84      
0.69      
6.27    

4.10      
4.50      
8.60      
2.80      
99.53     
16.50 

216.45    
356.85   
148.00   
190.00   
639.20   
202.00 

ปานกลาง       
ปานกลาง       
ปานกลาง       
ปานกลาง        

สูง              
สูง 

คามัธยฐาน 4.90 30.57 73.50 1.62 6.55 209.23 ปานกลาง 

 สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินตางๆ ในกลุมชุดดินที่ 3 พบวาเปนกลุมชุดดินที่มี
ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูงจาก 4 ใน 6 ชุดดินที่มีคาวิเคราะห มีระดับของไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสในดินอยูในเกณฑตํ่า ซึ่งไมพอเพียงตอความตองการของพืชที่ปลูก 

4. ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตางๆ 
ในสภาพปจจุบันกลุมชุดดินที่ 3 มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานา เนื่องจากสภาพพืน้ทีร่าบเรยีบถงึ

เกือบราบเรียบ เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังที่ผิวดินนาน 4-5 เดือน แต
สามารถปลูกพืชไร และพืชผักบางชนิดไดในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว ไมเหมาะที่จะปลูกไมผล
และไมยืนตนเพราะมีน้ําทวมขังลึกในฤดูฝน อยางไรก็ตามสามารถเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนจากนาขาว
เปนปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักได ถามีการพัฒนาที่ดินโดยการทําคันดินรอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อปองกันน้ํา
ทวม และทํารองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน ดังนั้นเพื่อใหการใชประโยชนที่ดินมีทางเลือก จึงไดจัด
ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 3 สําหรับการปลูกพืชในชวงฤดูฝน ในชวงฤดูแลง และเมื่อมีการพัฒนา
ที่ดินแลวดังตารางที่ 3.6  
ตารางที่ 3.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 3 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน      ปลูกฤดูแลง     ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S3mk S2k   
  ขาวไร S3orzk S3rzko S3orzk   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3okz S3ozk S3ozk   
  ขาวโพด S3ozk S3ozk S3ozk   
  งา S3orzk S3morzk S3orzk   
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ตารางที่ 3.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 3 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ถั่วเขียว S3orzk S3morzk S3orzk   
  ถั่วเหลือง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ถั่วลิสง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ปอแกว S3orzk S3orzk S3orzk   
  ฝาย S3orzk S3morzk S3orzk   
  มันฝรั่ง S3torzk S3tmorzk S3torzk   
  มันสําปะหลัง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ยาสูบ S3orzk S3morzk S3orzk   
  ออย S3orzk S3orzk S3orzk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrzk S3mrzk S3rzk   
  กระเทียม S3torzk S3tmorzk S3torzk   
  ขิง S3morzk S3morzk S3orzk   
  พริก S3ork S3ork S3ork   
  พริกไทย S3torzk S3torzk S3torzk   
  มะเขือเทศ S3ork S3ork S3orzk   
  หอมแดง S3torzk S3torzk S3torzk   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3orzk S3orzk S3orzk   
  กาแฟ (Robusta) S3orzk S3orzk S3orzk   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3orzk S3orzk S3orzk   
  ปาลมน้ํามัน S3orzk S3orzk S3orzk   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3orzk S3orzk S3orzk   
  มะมวง S3orzk S3rzk S3orzk   
  ยาง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ลําไย S3orzk S3orzk S3orzk   
  ล้ินจี่ S3orzk S3orzk S3orzk   
  สม S3orzk S3orzk S3orzk   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
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ตารางที่ 3.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 3 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rzk S3rzk S3rzk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

               2. สัญลักษณทีใ่ชแทนขอจํากดัในการใชประโยชนที่ดิน  

     t  =  อุณหภูมิในชวงทีป่ลูกไมเหมาะสม 

    m  =  ความชื้นในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

     o  =  ความสามารถในการระบายน้าํในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

     s  =  สภาพธาตุอาหารพชืในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

   r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณเฉพาะเนื้อดินและ 

              โครงสรางดิน 

     z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

     k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลกึดิน เนื้อดินและ 

                                    โครงสรางดนิ 

     x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลอื 

     w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

     e  =  พืน้ทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 น้ําทวม  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้พบในบริเวณที่ราบต่ํา ในชวงฤดูฝนมีน้ําทวมขังเปนระยะเวลา 4-
5 เดือน ไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก แตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว สําหรับบางปที่น้ํา
ทวมลึกอาจทําใหขาวที่ปลูกเสียหาย สวนขาวนาดําฟางลอยหรือขาวขึ้นน้ําไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย 
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        5.2 ดินมีการระบายน้ําเลว  เปนขอจํากัดในการปลูกพืชไร พืชผัก และไมผล หากใชพื้นที่เพื่อปลูก
พืชดังกลาวจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข 

        5.3 ดินเหนียวจัดและดินคอนขางแนน  ทําใหการไถพรวนดินเพื่อการปลูกพืชไร และพืชผัก 
คอนขางลําบาก และเปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช ทําใหพืชเจริญเติบโตไดชา จะตองมีการ
ปรับปรุงแกไข 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 

ในการจัดการกลุมชุดดินที่ 3 ใหเหมาะสมในการปลูกพืชนั้นจะตองพิจารณาจากขอจํากัดตางๆ ที่
ไดกลาวมาแลว และนํามาจัดระบบการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของดินแตละชุดดินในกลุม ซึ่ง
พอจะกลาวสรุปไดดังนี้ 

        6.1 การเลือกชนิดของพืช  ควรเลือกใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และชนิดของดิน เนื่องจาก
กลุมชุดดินที่ 3 อยูในที่ราบลุมมีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบเปนสวนใหญ จึงเหมาะสมในการ
ปลูกขาวเปนอันดับแรกในชวงฤดูฝน นอกจากนี้ยังใชปลูกพืชไรอายุส้ัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง 
ขาวโพดและพืชผักตางๆ กอนและหลังการปลูกขาวไดดวย ควรนําพืชบํารุงดินมาปลูกสลับกับการปลูกขาว
เพื่อชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ และสมบัติทางกายภาพของดิน หากปลูกพืชผักและไมผลจําเปนตอง
ทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวมและยกรองเพื่อชวยเพิ่มการระบายน้ําและการถายเทอากาศของ
ดิน 

        6.2 การแกปญหาน้ําทวม  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 3 มักจะมีน้ําทวมในฤดูฝน ดังนั้นถาจะปลูกพืชไร 
ไมผลและพืชผักจําเปนตองมีการทําคันลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม และมีประตูสําหรับเปดและปด
เพื่อควบคุมใหน้ําเขา และระบายออกจากแปลงในชวงเวลาที่เหมาะสม 

        6.3 การแกปญหาการระบายน้ําของดิน  เปนกิจกรรมที่ตองทําตอเนื่องกับการแกปญหาน้ําทวม
เพราะกลุมชุดดินนี้มีระดับน้ําใตดินอยูต้ืนใกลผิวดินในฤดูฝนบางแหงระดับน้ําอาจอยูที่ผิวดิน ดังนั้นหาก
ตองการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก จําเปนตองทํารองระบายน้ํารอบแปลงเพื่อชวยการระบายน้ําออกเมื่อ
เวลาฝนตกหนัก 

        6.4 การแกปญหาดินแนนทึบ  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 3 มีเนื้อดินเหนียว และมีลักษณะคอนขาง
แนนทึบ ไมเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก จําเปนตองมีการปรับปรุงโดย 1) ใชปุยอินทรีย เชน
ปุยคอก หรือปุยหมักในอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร ใสคลุกเคลากับดินบนหรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง
และโสนอัฟริกัน แลวไถกลบเปนปุยพืชสด หรือ 3) ใชวัสดุปรับปรุงดินอยางอื่น เชนขี้เลื่อย แกลบ และเศษ
พืชแลวพรวนกลบลงในดิน จะชวยทําใหดินรวนซุย อินทรียวัตถุในดินที่เพิ่มข้ึนจะชวยดูดซับธาตุอาหารพืชที่
ใสลงไปในรูปของปุยเคมี ไมใหสูญเสียไปไดงาย 
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        6.5 การจัดการดานความอุดมสมบูรณของดิน  ถึงแมวากลุมชุดดินที่ 3 จะมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูงอยูแลวก็ตาม แตถามีการเพาะปลูกพืชติดตอกันโดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน 
อาจทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลงไปจําเปนตองมีการจัดการดังตอไปนี้ 

6.5.1 การปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลักจะชวยปรบัปรุง
ความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตของพืชหลักที่ปลูกอีกดวยการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกลูถัว่
แทรกอยู เชน ถั่วเหลือง-ขาว-ขาวโพด หรือพืชผัก-ขาว-ถั่วตางๆ เปนตน การไถกลบซากถั่วภายหลังการเก็บ
เกี่ยวจะชวยเพิ่มไนโตรเจนใหแกดิน นอกจากนี้อินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้นในดินยังชวยทําใหสภาพของดินรวนซุย 
การระบายน้ําและถายเทอากาศดีข้ึน 

6.5.2 การปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงในดิน เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
และความอุดมสมบูรณของดิน พืชปุยสดที่แนะนํา ไดแก ปอเทือง โสน โสนอัฟริกันและถั่วตางๆ โดยปลูกพืช
ปุยสดจนถึงระยะออกดอก แลวจึงไถกลบบํารุงดิน 

6.5.3 การใชปุยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน เนื่องจากดินในกลุมชุดดินที่3 เปนดินเหนียว
และความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางในบางชุดดิน จึงจําเปนตองบํารุงดวยปุยสําหรับปุยอินทรีย
เชน ปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสดจะชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน โดยใชปุยหมักหรือปุยคอก
อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร สวนปุยเคมีนั้นจะชวยเพิ่มธาตุอาหารหลัก ธาตุรองและจุลธาตุใหแกดินตามชนิดของ
ปุยที่ใส สําหรับอัตราและสูตรปุยที่ควรใชนั้น ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหดินและชนิดพืชที่ปลูก ซึ่งไดกลาวไว
ในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 3 อยูในพื้นที่ราบลุมเปนสวนใหญ ซึ่งเปนดินเหนียวจัด การระบายน้ําเลว 
ในชวงฤดูฝนมีน้ําขังที่ผิวดินเปนระยะเวลา 4-5 เดือน จึงเหมาะสมในการทํานาในชวงฤดูฝนและปลูกพืชไร
และพืชผักบางชนิดไดในชวงฤดูแลง ในกรณีที่ตองการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผักตลอดทั้งป จําเปนตองทํา
คันรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝน และยกรองปลูกเพื่อชวยเพิ่มการระบายน้ําของดิน อยางไรก็ตาม
เพื่อใหการใชที่ดินกลุมนี้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งในดานการผลิตและรายไดของ
เกษตรกร ควรจัดระบบการใชที่ดิน “แบบไรนาสวนผสม” โดยมีการแบงการใชประโยชนที่ดินออกเปนสวนๆ 
ดังนี้  

        7.1 พื้นที่เพื่อการทํานา  ควรเปนบริเวณที่ราบลุมที่สุดของที่ดิน โดยจัดสรรเพื่อการทํานาประมาณ 
40 เปอรเซ็นตของพื้นที่ การกําหนดเปนพื้นที่ทํานามาก เนื่องจากดินมีศักยภาพเหมาะสมกวาที่จะปลูกพืช
อยางอื่น การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนั้นใหปฏิบัติตามขอแนะนําเรื่องปุยขาว นอกจากปลูกขาวแลว
พื้นที่สวนนี้สามารถใชประโยชนในการปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผักตางๆ ในชวงฤดูแลงไดอีกดวย เพราะดิน
ยังมีความชื้นที่จะปลูกได  
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        7.2 พื้นที่ปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักถาวรตลอดป  ดําเนินการโดยปรับปรุงและเปลี่ยนสภาพ
การใชที่ดินจากนาขาวมาเปนพื้นที่เพื่อการปลูกพืชดังกลาว พื้นที่สวนนี้ควรจะประมาณ 40 เปอรเซ็นต สวน
จะใชปลูกไมผล พืชไร หรือปลูกผักเทาใดนั้นขึ้นอยูกับความตองการของตลาดและผลตอบแทนทางดาน
เศรษฐกิจ 

        7.3 พื้นที่ซ่ึงจะพัฒนาเปนแหลงน้ําและบอเลี้ยงปลา  ใชพื้นที่ประมาณ 20 เปอรเซ็นต การ
กําหนดพื้นที่สวนนี้นอยกวาการใชประโยชนอยางอื่น ก็เนื่องจากบริเวณที่พบกลุมชุดดินที่ 2 มักจะไมคอย
ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก อยางไรก็ตามบริเวณที่พัฒนาแหลงน้ําที่กลาวควรทําคันดินรอบๆ ใหสูงเพื่อ
ปองกันไมใหน้ําทวมบอเลี้ยงปลา สําหรับพันธุปลาที่แนะนําใหเลี้ยง ไดแก ปลาดุกอุยเทศ ปลาไน ปลานิล 
และปลาตะเพียนขาว เปนตน สวนวิธีจัดการบอปลาและวิธีการเลี้ยงปลาแตละชนิดนั้น ควรขอคําแนะนํา
จากนักวิชาการประมงในพื้นที่ 

        7.4 พื้นที่สําหรับจะปลูกหญาเลี้ยงสัตว  เพื่อการเลี้ยงโคนมซึ่งตองการพื้นที่ไมมากนัก และเปน
ทางเลือกการใชประโยชนที่ดินอีกทางหนึ่ง สําหรับการปลูกหญานั้นอาจปลูกระหวางแถวและระหวางตน
ของไมผล หรืออาจกันพื้นที่อีกสวนหนึ่งสําหรับปลูกหญาก็ได 

        7.5 พื้นที่สําหรับจะเลี้ยงสัตวไดแก ไก เปด และหมู  ควรใชพื้นที่ใกลเคียงกับแหลงน้ําที่มีการ
เลี้ยงปลา โดยสรางคอกใกลสระน้ํา แลวเลี้ยงไก เปดหรือหมู ใหถายมูลลงในบอน้ําเพื่อเปนอาหารของปลา 
สําหรับมูลสัตวบางสวนนํามาใชเปนปุยบํารุงดินในสวนผักและไมผลเพื่อลดหรือทดแทนปุยเคมี 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

       8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร   

8.1.1 ปญหาน้ําทวมขังและการระบายน้ําของดินไมดี  
1) กรณีที่ปลูกในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลวให ยกรองปลูกใหสูงขึ้นจากผิวดินเดิม 

10-20 ซม. และกวางประมาณ 2 เมตร เพื่อปองกันไมใหน้ําแชขังเมื่อมีการใหน้ําชลประทาน หรือมีฝนตก
และควรทํารองรอบกระทงนาและภายในกระทงนาหางกันประมาณ 8-12 เมตร มีความกวาง 40-50 ซม.
และลึกประมาณ 20-30 ซม. เพื่อชวยการระบายน้ําของดิน สะดวกในการใหน้ําและเขาไปดูแลพืชที่ปลูก  

2) กรณีเปลี่ยนสภาพการใชดินจากนาขาวมาเปนพื้นที่ปลูกพืชไรแบบถาวร คือ ปลูกทั้งฤดูฝนและ
ฤดูแลง ใหสรางคันดินลอมรอบพื้นที่ปลูกและภายในใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองปลูกกวาง 6-8 เมตร 
ลึกประมาณ 1.5 เมตร ลึกประมาณ 80-100 ซม. บนสันรองใหญอาจแบงซอยเปนสันรองยอยโดยยกแปลง
ปลูกใหสูงขึ้น ประมาณ 20 ซม. และกวาง 1.5-2.0 เมตรเพื่อชวยระบายน้ําบนสันรองและสะดวกในการที่จะ
เขาไปดูแลพืชที่ปลูก 
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8.1.2 ปญหาดินเหนียวจัดและโครงสรางดินแนนทึบ  ใหใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุย
หมักอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลงและไถคลุกเคลาใหเขากับดิน ตากดินใหแหงประมาณ 20-30 
วัน กอนที่จะยอยดินปลูกพืช การปลูกพืชตระกูลถั่วหรือใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน ข้ีเลื้อย แกลบสด กาก
ตะกอนโรงงานน้ําตาล (filter cake) หรือเศษพืชแลวไถพรวนกลบลงไปในดิน เมื่อสลายตัวดีจะชวยทําใหดิน
รวนซุย และเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินเชนกัน 
        8.2 การเตรียมสาํหรับการปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 แตงกวา  ไถพรวนดินตากไวประมาณ 7-10 วัน เตรียมแปลงขนาดกวาง 1-1.2 เมตร ใสปุย
อินทรียเพื่อปรับโครงสรางของดินใหเหมาะสม ใสปุยสูตร 15-15-15 รองพื้น ในอัตรา 30-50 กก./ไร บาง
แหลงอาจใชพลาสติกคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น และปองกันวัชพืชงอก 

8.2.3 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมยืนตน และไมผล 

8.3.1 ฝรั่ง  ตากดินไว 10-15 วัน ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบน
และลางไวอยางละกอง ผสมดินชั้นลางกับปุยหมัก หรือปุยคอกในสัดสวน 1:2 รองกนหลุมดวยปุยปุยหิน
ฟอสเฟต 500 กรัม/หลุม จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบ
ปากหลุมเดิมประมาณ 10 ซม. เผื่อกันการยุบตัวหลังจากรดน้ํา หรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 มะมวง  พื้นที่ลุมควรยกรองปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร (ยกรองใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมสูงสุด 0.5-1.0 เมตร) แตถาพื้นที่ลุม
มาก ควรทําคันดินปองกันน้ําทวมรอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกไดโดยใชระยะระหวางตน 4-6 เมตร หลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. แตพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีหลุมปลูกขนาด 
70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ลุมขุดเปนรองหรือยกรองขวางแสงอาทิตย โดยมีสันรองปลูกกวาง
ประมาณ 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร กนรองน้ํากวาง 70 ซม. ถาที่ลุมมากตองทําคันกั้นน้ํา
รอบสวนมีทอระบายน้ําเขาออกจากสวนได ระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6 เมตร สวนหลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมานําไปผสมปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 10 กก./ตน พรอมดวยปุยหิน
ฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม จากนั้นกลบลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุ
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แลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูง
ประมาณ 10 ซม. 
9. การใชปุยสําหรบัพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 3 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารทีค่วรใสคือ 12 กก.N/ไร และ 6 กก.P2O5/ไร คิดเปน
น้ําหนกัปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี ้

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร  
16-20-0 หรือ ปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร  

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร และ 6 กก.P2O5/ไร คิดเปนน้ําหนักปุย

แลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร  

16-20-0 หรือ ปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร   

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกาํเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใช และวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวใน ตารางที่ 3.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ขาวโพดและขาวฟาง  การใสปุยแบงเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของปุยทั้งหมด รองกน
หลุมพรอมปลูก คร้ังที่ 2 ใสสวนที่เหลือทั้งหมดเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห โดยโรยขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบปุยดังกลาวนั้น 

 ก) ชุดดินฉะเชงิเทรา บางกอก บางแพ และพิมาย ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
 ข) ชุดดินสิงหบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0อัตรา 35 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร  
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 ค) ชุดดินสมุทรปราการ ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร   

9.2.2 ถั่วเหลืองและถั่วเขียว  เมล็ดถั่วกอนปลูกควรคลุกเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมตามชนิดถั่ว 
และตองทําทุกครั้งที่ปลูกในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอนเลย หรือเคยปลูกแตนานแลว สําหรับการ
ใสปุยเคมีจะกระทําเพียงครั้งเดียวเมื่อปลูกถั่วไปแลวประมาณ 1-2 สัปดาห โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบ 

 ก) ชุดดินฉะเชงิเทรา บางกอก บางแพ และพิมาย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 
 ข) ชุดดินสิงหบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  
 ค) ชุดดินสมุทรปราการ ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15  กก./ไร 

9.2.3 ออย  ในออยปลูกจะใสปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดรองกนรองพรอมวางทอนพันธุออย สวนครัง้
ที่ 2 จะใสเฉพาะปุยไนโตรเจนและ/หรือ โพแทสเซียมตามความจําเปน โดยใสสองขางแถวรองออยแลว
พรวนกลบเมื่อออยมีอายุประมาณ 90-120 วัน กรณีออยตอ ทั้งชนิดและอัตราปุยจะยังคงเดิม แตวิธีการใส
คร้ังที่ 1 จะใช 16-20-0 ทั้งหมดใสสองขางแถวของออยตอที่แตงเสร็จแลวนาน 1-4 สัปดาห สวนครั้งที่ 2 จะ
ใสปุยแตงหนาที่เปนไนโตรเจนและ/หรือโพแทสเซียมตามความจําเปน โดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบหลังการใสปุยครั้งแรกแลวนานประมาณ 60-90 วัน 

 ก) ชุดดินฉะเชิงเทรา บางกอก บางแพ และพิมาย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุย
สูตร21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร  

 ข) ชุดดินสิงหบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร  
 ค) ชุดดินสมุทรปราการ ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 ในอัตรา 45 กก./ไร 

โดย คร้ังแรกจะใสประมาณ 1/3 ของทั้งหมดเมื่อออยมีอายุประมาณ 30-45 วัน และสวนที่เหลือทั้งหมดจะ
ใสเปนครั้งที่ 2 เมื่อออยมีอายุประมาณ 90-120 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุยเคมีไนโตรเจน 

9.2.4 ละหุง  จะใสโดยแบงเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมด รองกนหลุมพรอมปลูก 
คร้ังที่สอง ใสสวนที่เหลือทั้งหมดโดยโรยรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบเมื่อละหุงมีอายุประมาณ 25-30 วัน 

 ก) ชุดดินฉะเชิงเทรา บางกอก บางแพ และพิมาย ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร   
 ข) ชุดดินสิงหบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร  
 ค) ชุดดินสมุทรปราการ ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร โดยครั้งแรกใช 1/3 ของปุยใสรอบโคน

ตนแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 7-14 วันหลังปลูก สวนที่เหลืออีก 2/3 ของทั้งหมดจะใสเชนเดียวกับ
คร้ังแรกแตจะใหเมื่อละหุงมีอายุประมาณ 25-30 วัน  
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9.2.5 ฝาย  

ก) ชุดดินฉะเชิงเทรา บางกอก บางแพ และพิมาย ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยครั้งแรก
จะรองกนรองพรอมปลูกในอัตรา 15 กก./ไร สวนครั้งที่ 2 จะใสสวนที่เหลือขางแถวปลูกเมื่อฝายอายุ
โดยประมาณ 3-4 สัปดาห หลังใสปุยแลวตองพรวนดินกลบดวย 

 ข) ชุดดินสิงหบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร ใสคร้ัง
เดียวโดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อฝายมีอายุอยูระหวาง 1 -3 สัปดาห  

 ค) ชุดดินสมุทรปราการ ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร ใสทั้งหมดเพียงครั้งเดียวขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบเมื่อฝายมีอายุระหวาง 1-3 สัปดาห 
        9.3 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

 9.3.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 16-20-10 และ46-0-0 อัตรา 25 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.3.2 แตงกวา  ในชวงการเตรียมดินควรใสปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 1,000-2,000 กก./ไร รวม
ดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  หลังยายปลูกประมาณ 7 วันใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
และระยะแตงกวาออกดอกใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร หลังใชปุยแตงกวาทุกครั้งใหพรวนดิน 

9.3.3 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่ซึ่งเคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยดวยปุยอินทรีย
ที่ยอยสลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่ม
ออกดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 
        9.4 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 ฝรั่ง  ฝร่ังยังไมใหผลผลิต ในชวงตนและปลายฤดูฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./
ไร  จากนั้นเมื่อฝร่ังใหผลผลิตแลวสามารถเพิ่มความหวานไดโดยใชปุยสูตร 5-30-30 อัตราตามที่ฉลากระบุ
ไวซึ่งควรฉีดพนกอนเก็บเกี่ยวผล 1 เดือน โดยฉีดพนอาทิตยละ 2 คร้ัง 

9.4.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.2 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรบัมะมวง
อายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ 3) 
ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร     
13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 
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9.4.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสตูร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกนักับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอนิทรยี 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อาย ุ4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวงคือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตอุาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกนั สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลงัการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกนักับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10 .สรุป 

กลุมชุดดินที่ 3 อยูในที่ราบเรียบถึงราบลุม เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํากรอยและตะกอนน้ํา
ทะเล ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียวมีสภาพการระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูที่ผิวดิน 4-5 เดือน
จึงเหมาะสมแกการทํานามากกวาการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักตางๆ ยกเวนจะไดมีการพัฒนาที่ดินโดย
การทําคันลอมรอบพื้นที่และยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน อยางไรก็ตามกลุมชุดดินที่ 3 
สามารถใชเพาะปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผักไดในชวงฤดูแลง 

กลุมชุดดินที่ 3 ประกอบดวยชุดดินที่สําคัญ ไดแก ชุดดินบางกอก บางเขน ฉะเชิงเทรา พิมาย 
สมุทรปราการ และสิงหบุรี เปนตน การทํานาในชุดดินตางๆ ของกลุมนี้ใหผลผลิตอยูในระดับปานกลางถึง
คอนขางสูง สวนปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชน ไดแก 1) ปญหาน้ําทวม ทําใหขาวเสียหายในบางป
และไมสามารถปลูกพืชไร ไมผลและพืชผักไดในชวงฤดูฝน 2) ดินมีการระบายน้ําเลวจึงไมเหมาะที่จะใชใน
การปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก ยกเวนจะไดมีการปรับปรุงแกไข 3) ชุดดินบางแพและชุดดินสิงหบุรีมีคาพี
เอช (pH) 7.0 -8.0 อาจมีปญหาขาดธาตุ เชนเหล็ก ทองแดง แมงกานีสและสังกะสีในบางพืช หากมีปญหา
ดังกลาวควรแกไขโดยการฉีดพนปุยจุลธาตุเหลานี้ทางใบ และ 4) ปญหาทางกายภาพของดนิ ดงันัน้ถาจะใช
ปลูกพืชไรและพืชผักตองมีการปรับปรุงแกไขดวยการใชปุยอินทรียและวัสดุปรับปรุงดิน ดังที่ไดกลาวมาแลว 

การใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 3 ที่เหมาะสมควรใชระบบ “แบบไรนาสวนผสม” กลาวคือทั้งการปลูก
ขาว ปลูกไมผล ทําสวนผัก และมีการเลี้ยงสัตวควบคูกันไปเกษตรกร จะเลือกทํากิจกรรมใดบางนัน้ขึน้อยูกบั
ขนาดของพื้นที่ถือครองและสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาพืชผลและความตองการของตลาดและ
ควรเลือกกิจกรรมในไรนาสวนผสมที่เอื้อประโยชนตอกันดวย จึงจะชวยลดตนทุนการผลิตและยังชวยให
เกษตรกรลดความเสี่ยงในดานราคาผลผลิต ซึ่งนับเปนวิธีหนึ่งของการเกษตรแบบยั่งยืน 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 4 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 4 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 

3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 4 แสดงไวในตารางที่ 4.1 
ตารางที่ 4.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 4 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครปฐม 1,000-1,200 1,660-1,700 25-32 28 57-89 75 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
 อางทอง 1,000-1,100 1,690-1,700 25-32 28 56-89 74 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 สิงหบุรี    900-1,000 1,695-1,700 24-33 28 55-89 73 
ตะวันออก สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 4 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ เชียงใหม 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 4 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนใหมและคอนขางใหมที่น้ําพัดพามาทับถม (recent to 
semi–recent riverine alluvium)  

        1.3 ภูมิสัณฐาน : บริเวณที่ราบลุมน้ําทวมถึง (river basin of flood plain) และบริเวณลานตะพักลํา
น้ําคอนขางใหม(semi recent terrace)  

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : คอนขางเลวถึงเลวมีน้ําขังที่ผิวดิน 4-5 เดือนในรอบป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกขาวในชวงฤดูฝน ปลูกพืชไรและพืชผักในชวงฤดูแลง 
สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 4 แสดงไวในตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 4 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  นครปฐม 1,172,400 0  5 0 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
  อางทอง 210,000 0  1 0 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
  สิงหบุรี 897,000 0  2 0 
ตะวันออก 2 สระแกว 56,180 83.7  10 0 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 4 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่

ชลประทาน (ไร) 
ความจุ

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
 7 นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
 8 พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  พิจิตร 511,100 0  14 5 

 9 ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 4 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่

ชลประทาน (ไร) 

ความจุ
(ลาน ม.3) 

โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ  กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
 9 อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 17,205,257 29,393.9  606 169 

        1.7 การชะลางพังทลาย : ไมมีหรือมีนอยมาก 

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดบนผวิดิน : ไมม ี

        1.9 การแพรกระจาย : สวนใหญพบในภาคกลาง ตะวนัออก ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวัดที่พบแสดงไวในตารางที ่4.3 
ตารางที่ 4.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 4 ในจังหวัดตางๆ   

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 นครนายก 21,090.61  

  สระบุรี 40,515.80  

  ลพบุรี 106,218.66  

  ชัยนาท 302,483.97  

  นครปฐม 141,787.76  

  สุพรรณบุรี 291,806.04  

  อางทอง 195,787.77  

  พระนครศรีอยุธยา 57,379.92  

  สิงหบุรี 161,901.95  

ตะวันออก 2 สระแกว 2,114.23  

  ปราจีนบุรี 81,324.45  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 113,306.52  
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 4 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 บุรีรัมย 50,864.66  

  ชัยภูมิ 179,062.89  

  สุรินทร 28,904.61  

 4 อุบลราชธานี 134,149.56  

  นครพนม 17,441.94  

  ศรีสะเกษ 2,740.00  

  รอยเอ็ด 10,727.22  

  มุกดาหาร 3,794.92  

  ยโสธร 33,959.57  

  อํานาจเจริญ 4,169.97  

 5 ขอนแกน 176,492.84  

  อุดรธานี 70,636.28  

  หนองคาย 62,856.52  

  มหาสารคาม 76,327.74  

  กาฬสินธุ 213.86  

  หนองบัวลําภู 46,279.30  

เหนือ 6 เชียงใหม 14,160.14  

  ลําพูน 58,326.62  

  ลําปาง 1,705.56  

 7 นาน 2.89  

  พะเยา 8,157.75  

  เชียงราย 179,062.89  

 8 พิษณุโลก 386,447.92  

  เพชรบูรณ 277,309.48  

  อุตรดิตถ 26,543.55  
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 4 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 8 เลย 12,834.93  

  พิจิตร 622,787.66  

 9 ตาก 39,119.73  

  นครสวรรค 407,296.65  

  กําแพงเพชร 46,054.26  

  อุทัยธานี 33,334.84  

  สุโขทัย 290,933.57  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 87,409.33  

  เพชรบุรี 17,044.07  

  ราชบุรี 163,173.39  

รวมทั้งส้ิน 4,911,669.32  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 4 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 4.4  
ตารางที่ 4.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ชัยนาท 
(Chai nat series: Cn)    

fine, mixed, nonacid 
Aeric Tropaquepts 

fine, mixed, nonacid, isohyperthermic  
Aeric Tropaquepts 

ทาพล 
(Tha Phon series: Tn)  

fine, mixed, nonacid  
Aeric Tropaquepts 

fine, mixed, superactive, nonacid, 
isohyperthermic  
Aeric Endoaquepts 

บางมูลนาค 
(Bang Moon Nak 
series: Ban)      

very fine, mixed, nonacid 
Aeric Tropaquepts 

very fine, kaolinitic, nonacid, 
isohyperthermic  
Fluvaquentic Endoaquepts 
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ตารางที่ 4.4(ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 
ชุดดิน(Soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 

ราชบุรี 
(Ratchaburi series: Rb)       

fine, mixed, nonacid  
Aeric Tropaquepts 

fine, mixed, active,  
isohyperthermic 
(Aeric) Ustic Endoaquerts 

สระบุรี 
(Saraburi series: Sb)  

fine, mixed, nonacid  
Aeric Tropaquepts 

very fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic 
(Aeric) Ustic Endoaquerts 

3.ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 4 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 4 ลักษณะเนื้อดินบนสวนใหญเปนดินรวนเหนียว ดินรวนเหนียวปน
ทรายแปงและดินเหนียวสีเทาเขมหรือสีน้ําตาลเขมปนเทา สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปน
ทรายแปงสีน้ําตาล น้ําตาลออนหรือสีเขียวมะกอก พบจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีเหลือง
เกิดขึ้นตลอดหนาตัดดิน บางแหงอาจพบกอนปูนเหล็กและแมงกานีสจับตัวกันเปนกอนและพบในดินชั้น
ลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด (pH 5.5-6.5) ถาพบกอนปูนปะปนอยู ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
ดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 4 
 3.2.1 ชุดดินชัยนาท (Chainat series:  Cn) 
 จัดอยูใน fine, mixed, nonacid, isohyperthermic Aeric Tropaquepts เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบตอจากสันดินริมน้ํา มีความลาดชัน 1 เปอรเซ็นต ชุด
ดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลวปานกลาง ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของ
น้ําบนผิวดินชา  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาล
ปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดิน
เปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาลมีจุดประสีน้ําตาลเขม 
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) และจะพบแรไมกาเปนเกล็ดตลอดหนาตัด
ดิน 
 3.2.2 ชุดดินราชบุรี (Ratchaburi series: Rb) 
 จัดอยูใน fine, mixed, active, isohyperthermic (Aeric) Ustic Endoaquertsb เกิดจากตะกอน
ลําน้ําใหม บริเวณพื้นที่ราบลุม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต 
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เปนดินลึก การระบายน้ําเลว ความสามารถใหน้ําซึมผานตลอดจนการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ในฤดูฝน
น้ําจะทวมสูงประมาณ 50 ซม. เปนเวลา 4-5 เดือน ฤดูแลงระดับน้ําใตดินจะอยูตํ่ากวา 1.5 เมตร 
 ดินชั้นบนลึกประมาณ 10-20 ซม. เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวนปนดินเหนียว สี
พื้นเปนสีน้ําตาลเขม หรือสีเขมของน้ําตาลปนเทา จุดประสีน้ําตาลแกหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรด
ปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) ดินลางเนื้อดินเปนดินเหนียว สีดินเปนสีเขมของน้ําตาลปนเทา หรือสี
น้ําตาลและน้ําตาลเขม มีจุดประสีแดงปนเหลืองเปนลักษณะเดนเห็นชัดเจน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) มีกรวดตาหนูกระจัดกระจายอยูทั่วไป ดินลางเนื้อดินเปนดินเหนียว สีดินเปน
สีเขมของน้ําตาลปนเทา หรือสีน้ําตาลและน้ําตาลเขม มีจุดประสีแดงปนเหลืองเปนลักษณะเดนเห็นชัดเจน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) มีกรวดตาหนูกระจัดกระจายอยูทั่วไป 

 3.2.3 ชุดดินทาพล (Tha Phon series: Tn)       
 จัดอยูใน fine, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Aeric Endoaquepts เกิดจาก
การทับถมของตะกอนลําน้ําใหม มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบน้ําทวมถึง มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซน็ต ชดุ
ดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถในการอุมน้ําไดสูง ความสามารถใหน้ําซึม
ผานปานกลางถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา โครงสรางของดินดีปานกลาง ในฤดูฝนจะมีน้ําขังอยู
บนหนาดินนาน 5-6 เดือน 
 ดินบนหนา 15-30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงถึงดินเหนียว สีน้ําตาลเขมหรือสี
น้ําตาลเขมมาก มีจุดประสีน้ําตาลแก หรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดเล็กนอย(pH 6.5-7.0) 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนแดงเขมหรือสีเทาปนแดงเขม มีจุด
ประสวนใหญเปนสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) 
 3.2.4 ชุดดินสระบุรี (Sara Buri serirs: Sb) 
 จัดอยูใน very fine, mixed, semiactive, isohyperthermic (Aeric) Ustic Endoaquerts เกิดจาก
การทับถมของตะกอนลําน้ําบนสันดินที่เปนที่สูงของที่ราบน้ําทวมถึง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนเทา หรือสีน้าํตาลเขม 
มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลาง
มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเขียวมะกอก มีจุดประสี
น้ําตาลแก และสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง(pH 6.0-8.0) ในดินชั้น
ลางอาจพบกอนเหล็ก-แมงกานีส ซึ่งจับตัวกันเปนกอนแข็งและบางแหงจะพบกอนหินปูนปะปนอยูดวย 
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 3.2.5 ชุดดินบางมูลนาค (Bang Moon Nak series: Ban) 
 จัดอยูใน very fine, kaolinitic, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquepts เกิดจาก
การทับถมของตะกอนลําน้ําใหมในบริเวณที่ราบลุมน้ําทวม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความ
ลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึม
ผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินอุมน้ําไดสูง ในฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูบนหนาดินนาน 4-5 เดือน 
 ดินบนหนาประมาณ 15-30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
สีน้ําตาล หรือน้ําตาลปนแดง และมีจุดประสีน้ําตาลแกเปนสวนใหญ ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึง
กรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินเหนียวปนทรายแปง หรือดิน
เหนียว สีของดินลางตอนบนมีสีน้ําตาลปนแดง สวนตอนลางที่ลึกลงไปจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล หรือสีน้าํตาล
ปนเทา หรือยังคงเปนสีน้ําตาลปนแดง และมีจุดประสีน้ําตาลแก หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดิน
เปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0)  
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือ คาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส (base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avail. P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K)ซึ่ง
ไดจากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับ
ความลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 
1973 (Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของ
การประเมินสรุปไดดังตารางที่ 4.5  
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg 
  BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ชัยนาท       
ทาพล         
บางมูลนาค   
ราชบุรี         
สระบุรี     

5.30        
-          
-          

5.80        
6.70 

10.68      
32.00     
18.50      
18.00     
15.83 

97.60     
82.00     
38.00    
89.98     
79.98 

1.50       
3.14       
2.69       
1.80       
1.42 

30.27     
41.70     
24.10     
8.95     
12.35 

120.00  
80.00    
112.00   
130.00   
140.75 

สูง          
สูง          

ปานกลาง    
ปานกลาง    
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 5.80 18.00 82.00 1.80 24.10 120.00 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินชุดตางๆ ในกลุมชุดดินที่ 4 พบวาชุดดินชัยนาท และ 
ทาพล มีความอุดมสมบูรณสูง สวนชุดดินราชบุรี สระบุรี และบางมูลนาคมีความอุดมสมบูรณอยูใน
ระดับปานกลาง 
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4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 
กลุมชุดดินที่ 4 อยูในที่ราบลุมมีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมีการระบายน้ําคอนขาง

เลวถึงเลว ในชวงฤดูฝนมีน้ําขังที่ผิวดินเปนเวลา 4-5 เดือน เนื้อดินเปนดินเหนียวเก็บกักน้ําไดดีจึงเหมาะที่
จะใชทํานามากกวาการปลูกพืชอยางอื่น อยางไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวขาวหรือในชวงฤดูแลงอาจใชปลูก
พืชไรหรือพืชผักที่มีอายุส้ันไดเปนอยางดี (ตารางที่4.6) ประกอบกับดินกลุมนี้อยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ 
ไดแก แมน้ําสายสําคัญจึงสามารถนําน้ําจากแมน้ําดังกลาวมาใชในการปลูกพืชไดตลอดป  
ตารางที่ 4.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 4 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช        ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S3mk S2k   
  ขาวไร S3ork S3mork S3ork   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ok S3 ok S3ok   
  ขาวโพด S3ok S3mok S3ok   
  งา S3orzk S3morzk S3orzk   
  ถั่วเขียว S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเหลือง S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วลิสง S3ork S3ork S3ork   
  ปอแกว S3orzk S3orzk S3orzk   
  ฝาย S3ork S3mork S3ork   
  มันฝรั่ง S3tork S3tmork S3tork   
  มันสําปะหลัง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ยาสูบ S3ork S3mork S3ork   
  ออย S3ork S3ork S3ork   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrk S3mrk S3rk   
  กระเทียม S3tork S3tmork S3tork   
  ขิง S3morzk S3morzk S3orzk   
  พริก S3orzk S3omrzk S3orzk   
  พริกไทย S3tork S3tork S3tork   
  มะเขือเทศ S3ork S3mork S3ork   
  หอมแดง S3torzk S3torzk S3torzk   
  กาแฟ (Arabica) S3orzk S3orzk S3orzk   
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ตารางที่ 4.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 4 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน               

ชนิดพืช        ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชผักตางๆ     
  กาแฟ (Robusta) S3orzk S3orzk S3orzk   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3ork S3ork S3ork   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3ork S3ork S3ork   
  มะมวง S3ork S3ork S3ork   
  ยาง S3ork S3ork S3ork   
  ลําไย S3orzk S3orzk S3orzk   
  ล้ินจี่ S3orz S3orzk S3orzk   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rk S3rk S3rk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน (pH) ของดินไมเหมาะสม 
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  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 น้ําทวมและขังแชในชวงฤดูฝนเปนระยะเวลา 4-5 เดือน  สวนใหญเปนน้ําจากแมน้ําที่ลน
ตลิ่งมาทวม เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนที่ราบลุมและดินมีการระบายน้ําเลว จึงไมเหมาะสมในการปลูก
พืชไร ไมผลและพืชผัก 
        5.2 ดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ  เชน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จําเปนตองแกไขดวยการใสปุย
อินทรียและปุยเคมี 
        5.3 โครงสรางดินถูกทําลายในการทําเทือก  หากตองการพัฒนาสําหรับการปลูกพชืไร ไมผล และ
พืชผัก ตองใชปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงโครงสรางดิน 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื  
        6.1 การเลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และชนิดของดิน  กลุมชุดดินที่ 4 มี
ความเหมาะสมในการทํานาในฤดูฝน เนื่องจากอยูในพื้นที่ราบต่ํา ดินมีการระบายน้ําเลว และมีน้ําทวมขัง
อยูระหวาง 3-4 เดือน อยางไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวขาวสามารถปลูกพืชไรอายุส้ัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
ถั่วสิสง ขาวโพดหวาน ยาสูบ ฯลฯ และพืชผักสวนครัวตางๆ ได  

        6.2 การปองกันน้ําทวมขัง  ในกรณีที่จะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนการปลูกพืชไร ไม
ผล และพืชผัก ตองทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพาะปลูก และมีประตูปดและเปด เพื่อระบายน้ําเขาและออก
จากพื้นที่เมื่อมีความจําเปน 

        6.3 การแกปญหาการระบายน้ําของดิน  เนื่องจาก ในชวงฤดูฝนระดับน้ําใตดินจะอยูต้ืนหรือใกล
ผิวดิน และดินมีการระบายน้ําเลว จึงสามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ 1) การปลูกพืชไร และพืชผักหลังการ
เก็บเกี่ยวขาว ควรทํารองระบายน้ําตื้นๆ รอบแปลงนา ถาเปนแปลงนาขนาดใหญควรทํารองระบายน้ําใน
แปลงนาหางกัน 15-20 เมตร เพื่อชวยในการระบายน้ําที่ผิวดินเมื่อมีฝนตกหนัก และ 2) หากตองการพัฒนา
เปนพื้นที่ปลูกพืชไรและพืชสวนอยางถาวร จําเปนตองยกรองและทําคันดินลอมรอบพื้นที่ 

        6.4 การปรับปรุงสมบัติทางดานกายภาพของดิน  การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให
เหมาะสมตอการปลูกพืชไร และพืชผัก ทําไดโดย1) ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1.5-2.0 
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ตัน/ไร หวานบนผิวดินแลวพรวนกลบหรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทืองหรือโสนอัฟริกัน แลวไถกลบ
เมื่อออกดอกเปนปุยพืชสดหรือ 3) การใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน กากถั่วลิสง ข้ีเลื่อย แกลบ และเศษพืช แลว
พรวนกลบลงไปในดิน  

        6.5 การปรับปรุงความอุดมสมบรูณของดิน  ถึงแมวากลุมชดุดินที่ 4 จะมีความอุดมสมบูรณ
ระดับปานกลางก็ตาม แตเมื่อใชเพาะปลกูพืชติดตอกันหลายๆ ปยอมทําใหความอดุมสมบูรณลดลง
จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข ซึ่งสามารถดําเนนิการไดหลายวิธีดังนี ้

6.5.1 การจัดระบบการปลกูพืชหมนุเวยีน  ใหมพีืชตระกูลถั่วอยูในระบบการปลกูพืช เชน ปลูก
ถั่วเหลือง ขาว ยาสูบ หรือพชืผัก ขาว ถัว่ตางๆ เปนตน เพื่อชวยเพิ่มความอุดมสมบรูณใหแกดิน และเพิ่ม
ผลผลิตของพชืหลักที่ปลูกอกีดวย 

6.5.2 การปลกูพืชปุยสดแลวไถกลบลงในดิน  พืชปุยสด เชน ปอเทอืง โสน โสนอัฟริกัน และถั่ว
ตางๆ กอนการปลูกขาว 2-3 เดือน แลวไถกลบลงในดนิเมื่อพืชปุยสดออกดอก  วิธนีีจ้ะชวยปรับปรุงสมบัติ
ทางดานกายภาพ และความอุดมสมบูรณของดิน 

6.5.3 การใชปุย  ควรใชทั้งปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไปในการใชดินปลูกพืชไร ไมผลและ
พืชผัก สําหรับปุยอินทรียเชนปุยหมัก ปุยคอกและปุยพืชสดจะชวยในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของ
ดินที่ไดกลาวมาแลว สวนปุยเคมีจะชวยเพิ่มธาตุอาหารที่ขาดแคลน สําหรับสูตรปุยหรืออัตรา และวิธีการใช
ข้ึนอยูกับชนิดของพืชและระดับความอุดมสมบูรณของดินที่ปลูกพืช ซึ่งจะไดกลาวตอไปในหัวขอที่ 9 

7. ขอเสนอแนะ 
กลุมชุดดินที่ 4 มีความเหมาะสมทั้งการใชทํานา ปลูกพืชไรและพืชผัก คือในฤดูฝนควรปลูกขาว 

เนื่องจากเปนพื้นที่ราบต่ําและน้ําทวมถึง เนื้อดินเปนดินเหนียวและมีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ขาวที่
ปลูกจะมีน้ําเพียงพอแตอาจไดรับผลกระทบจากน้ําทวมจนทําใหขาวที่ปลูกเสียหายในบางป แต สําหรับใน
ฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลวอาจใชปลูกพืชไรและพืชผักหลายชนิด เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง 
ยาสูบ ขาวโพด กะหล่ําปลี ผักกาดเขียว ผักกาดขาว คะนา หอม แตงตางๆ ฯลฯ ถาจะใชปลูกไมผลและไม
ยืนตน จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขเรื่องน้ําทวมขังและการระบายน้ําของดิน โดยการทําคันดินรอบพื้นที่
ปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมและยกรองปลูก เพื่อชวยในการระบายน้ําของดินใหดีข้ึน อยางไรก็ตามเพื่อใหการ
ใชประโยชนที่ดิน กลุมชุดดินนี้มีประสิทธิภาพ และไดรับผลตอบแทนสูงและลดความเสี่ยงในการลงทุน ควร
จัดระบบการใชที่ดิน “แบบผสมผสาน” หรือ “แบบไรนาสวนผสม” โดยมีการแบงพื้นที่การใชประโยชน
ออกเปนสวนๆ ดังนี้ 
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        7.1 บริเวณท่ีใชทํานา  ควรเปนบริเวณต่ําสุดของที่ดินที่สะดวกในการเก็บกักน้ําฝนเพื่อการทํานา  
ในฤดูแลง สามารถเตรียมดินเพื่อการปลูกพืชไร และพืชผักตางๆ ไดอีกดวย สําหรับการจัดการดินเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตขาว พืชไรและพืชผัก ควรปฏิบัติตามคําแนะนําที่จะไดกลาวตอไปในหัวขอที่ 8 

        7.2 บริเวณปลูกพืชไร ไมผลและพืชผักตลอดป  ดําเนินการพัฒนาพื้นที่โดยการทําคันดิน
ลอมรอบบริเวณสําหรับปองกันน้ําทวม และยกรองปลูกแบบถาวรเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน การจัดการ
ดินเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักชนิดตางๆ ควรปฏิบัติตามขอแนะนําในตอนตอไป 

        7.3 บริเวณพื้นที่พัฒนาแหลงน้ํา  ควรอยูระหวางพื้นที่ซึ่งใชทํานา พืชไร ไมผลและพืชผักตางๆ 
สําหรับขนาดของแหลงน้ําที่จะพัฒนานั้นควรเปนบอน้ําประจําไรนา คือ มีความจุประมาณ1,200-1,500 ม.3 
สวนจํานวนบอข้ึนอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการ นอกจากนี้ยังควรใชแหลงน้ําเพื่อเลี้ยงปลาควบคูกันไปดวย  
สําหรับบริเวณคันดินรอบบอควรใชปลูกไมผล เชน มะมวง ขนุน ฝร่ัง กลวย ฯลฯ และไมดอก ไมประดับ
ตางๆ เพื่อใหเกิดรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง  

        7.4 บริเวณที่ใชเลี้ยงสัตว  ควรเลี้ยงไก เปดและหมู  ใกลบริเวณแหลงน้ําที่มีการเลี้ยงปลาอยูดวย 
โดยสรางโรงเรือนใหยื่นลงไปในบอและปลอยใหสัตวเลี้ยงถายมูลในบอน้ําเพื่อเปนอาหารปลา สําหรับ
อัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่กลาวนี้ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ความตองการของเกษตรกร และความ
ตองการของตลาดทั้งในและนอกทองถิ่น 

8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร 
 8.1.1 ปญหาการระบายน้าํเลว และน้ําทวมขงัในฤดฝูน  

1) กรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาว ใหทํารองระบายน้ํารอบกระทงนา และ
ทํารองภายในกระทงนาในกรณีที่กระทงนาใหญซึ่งหางกันประมาณ 10-15 เมตร และรองมีความกวาง  
40-50 ซม. ลึกประมาณ 20-30 ซม. ซึ่งรองที่กลาวนี้จะชวยระบายน้ําผิวดิน สะดวกในการใหน้ําและเขาไป
ดูแลพืชที่ปลูก 

2) ในกรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวมาเปนพื้นที่ปลูกพืชไรอยางถาวรคือปลูกทั้งฤดูฝน
และฤดูแลง ใหทําคันดินรอบพื้นที่ปลูก และใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองปลูกกวาง 6-8 เมตรมีคูระบาย
น้ํากวางประมาณ 1.5 เมตร และลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรองปลูกอาจแบงซอยเปนสันรองยอย โดยยก
แปลงใหสูงขึ้น 10-20 ซม. และกวาง 1.5-2.0 เมตรเพื่อชวยระบายน้ําบนสันรอง และสะดวกในการเขาไป
ดูแลพืชที่ปลูก 
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8.1.2 ปญหาดินเหนียวจัดและโครงสรางของดินไมดี 

ใหใสปุยอินทรียไดแก ปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลงปลูกแลวไถ
คลุกเคลาใหเขากับดิน ตากดินใหแหงประมาณ 20-30 วัน กอนที่จะยอยดินปลูกพืช การปลูกพืชตระกูลถั่ว 
หรือใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน ข้ีเลื้อย แกลบสด กากตะกอนโรงงานน้ําตาล (filter cake) หรือเศษพืชแลวไถ
กลบไปในดิน เมื่อสลายตัวดีจะชวยทําใหดินรวนซุย และเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินเชนกัน 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกใชปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกใชปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบน และลางไวคน
ละกอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดิน
ชั้นบนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรด
น้ํา หรือฝนตก ชวยไมใหเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่ซึ่งเคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน 
พรวนยอยดินอีก 1-2 คร้ัง และปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางแถว และ
ตนประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม 
หลุมปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดย
ผสมกับหนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ลุม ขุดเปนรองหรือยกรองขวางแสงอาทิตย โดยมีสันรองปลูกกวาง
ประมาณ 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร กนรองน้ํากวาง 70 ซม. ถาที่ลุมมากตองทําคันกั้นน้ํา
รอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกจากสวนได ระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6 เมตร สวนหลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมานําไปผสมปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 10 กก./ตน พรอมดวยปุยหิน
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ฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม จากนั้นกลบลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุ
แลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูง
ประมาณ 10 ซม. 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 
ดินในกลุมชุดดินที่ 4 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง  ฟอสฟอรัสที่ เปนประโยชนปานกลาง 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยาง
เพียงพอ จึงควรใชปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและ
อัตราของแมปุยนั้น จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไว
ตอชวงแสง หรือ 2) ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุย และอัตราปุยเคมีที่ควรใชมี
ดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร และ 3 กก.P2O5/ไร คิดเปน
น้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน คือ ปุยสูตร  
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 15 กก./ไร และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใส คือ 6 กก.N/ไร และ 3 กก.P2O5/ไร คิดเปนน้ําหนัก

ปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร   

16-20-0 หรือ ปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 15 กก./ไร และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 6 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใช และวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 4.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง  การปลูกถั่วในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกมากอนหรือเคยปลูกแต
นานมาแลว  ควรจะตองคลุกเมล็ดถั่วดังกลาวนั้นกับเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมเพื่อลดการใชปุยเคมี
ไนโตรเจน สําหรับวิธีการใสปุยควรใสเพียงครั้งเดียวเมื่อถั่วนั้นปลูกแลวประมาณ 1-3 สัปดาห โดยโรย
ปุยเคมีขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 



 184

ก) ชุดดินราชบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
ข) ชุดดินบางมูลนาค และสระบุรี ใชปุยสตูร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  
ค) ชุดดินทาพล ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร  
ง) ชุดดินชยันาท ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 10 กก./ไร  

9.2.2 ขาวโพดและขาวฟาง  ปุยแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรก 1/3 ของปุยทั้งหมดใสรองกนรองพรอม
ปลูก คร้ังที่ 2 เมื่อขาวโพดอายุประมาณ 3-4 สัปดาห จะใสสวนที่เหลือทั้งหมด โดยโรยปุยขางแถวแลว
พรวนกลบ  

ก) ชุดดินราชบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
ข) ชุดดินบางมูลนาค และสระบุรี ใชปุยสูตร16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 

25 กก./ไร  
ค) ชุดดินทาพล ใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  
ง) ชุดดินชยันาท ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 25 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร  

9.2.3 ละหุง  แบงใสปุยเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 พรอมปลูก คร้ังที่ 2 ใสสวนที่เหลือโดยโรยรอบ
โคนตนแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห 

ก) ชุดดินราชบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 
ข) ชุดดินบางมูลนาค และสระบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 

25 กก./ไร  
ค) ชุดดินทาพล ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 38 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร  
ง) ชุดดินชัยนาท ใชปุยสูตร 24-14-0 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร  

9.2.4 ฝาย  จะใสปุยเพียงครั้งเดียวหลังจากปลูกแลวประมาณ 1-3 สัปดาห โดยโรยขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ  

ก) ชุดดินราชบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 
ข) ชุดดินบางมูลนาค และสระบุรี ใชปุยสตูร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา

15 กก./ไร  
ค) ชุดดินทาพล ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 
ง) ชุดดินชยันาท ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 15 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กก./ไร  

        9.3 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 
9.3.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 16-20-0 และ46-0-0 อัตรา 20 และ 10 กก./ไร ตามลําดับ 
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9.3.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-20-0 และ46-0-0 อัตรา 10 และ10 
กก./ไร ตามลําดับ 

9.3.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใชปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตารางเมตร ผสมกบั
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 0.1 กก./ตร.ม. หรือปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกได
ประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 
        9.4 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.45 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน  
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.4.2 ลําไย  1)ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 รวมกับปุยสูตร 
 46-0-0 ในสัดสวน 1:1 หรือประมาณ 1กก./ตน 2) ลําไยอายุ 4 ป ชวงตนเดือนสิงหาคมใหปุยสูตร และ
อัตราเดียวกับลําไยอายุ 1-3 ป และชวงเดือนพฤศจิกายน ใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 
ลิตร ควรพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ปข้ึนไปเปนชวงทีลํ่าไย
ใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2 ( ประมาณเดือนกันยายน) โดยการใหปุยสูตร 
และอัตราเดียวกับลําไยอายุ 1-3 ป จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคมเปนชวงที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการ
ออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติดผลจึงควรบํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุย
สูตร และอัตราเดียวกับลําไยอายุ 1-3 ป 5) กอนเก็บเกี่ยวผลผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการ
ใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร และอัตราเดียวกับลําไยอายุ 1-3 
ปอีกครั้ง 

9.4.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวงคือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
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10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 4 เกิดจากการทับถมของตะกอนใหมและคอนขางใหมที่น้ําจากแมน้ําพัดพามาทับถม
พบในบริเวณที่ราบลุมน้ําสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต เปน
สวนใหญ ลักษณะเนื้อดินคอนขางเปนดินเหนียว มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ํา
ทวมขังแชอยูระหวาง 4-5 เดือน เปนกลุมชุดดินที่มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานาในชวงฤดูฝน และ
เหมาะสมในการปลูกพืชไรและพืชผักหลายชนิดในชวงฤดูแลงปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืชที่สําคัญ
ไดแกปญหาน้ําทวมและการระบายน้ําของดินไมดี 

ชุดดินหลักที่จัดอยูในกลุมดินนี้ไดแก ชุดดินชัยนาท ราชบุรี ทาพล สระบุรี และบางมูลนาค ซึ่ง 
พบมาในภาคกลาง เหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ใชทํานา ปลูกพืชไรและพืชผักสวนครัว เนื่องจากพื้นที่มี
ปญหาน้ําทวมขังเปนระยะเวลานานในรอบป ถาจะใชปลูกไมผลหรือไมยืนตน ตองมีการปรับปรุงแกไขหรือ
มีการพัฒนาที่ดินโดยทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม และมีการยกรองปลูกเพื่อชวยการระบาย
น้ําของดิน  
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การจัดการกลุมชุดดินที ่5 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 5 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 

3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

 สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่5 แสดงไวในตารางที ่5.1 

ตารางที่ 5.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 5 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 

 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 5 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 แพร 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
ใต พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 5 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมคอนขางใหม (semi-recent alluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลาํน้าํระดบัตํ่า (semi – recent terrace) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 2 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : การระบายน้ําเลว มีน้ําขังที่ผิวดิน 4-5 เดือนในรอบป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกขาวในฤดูฝน ปลูกพืชไรและพืชผักในฤดูแลง สําหรับ
พื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 5 แสดงไวในตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 5 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.8  18 4 
  ชัยภูมิ 131,120 108.6  13 3 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.6  13 0 
  นครพนม 48,035 46.0  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.6  12 4 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 5 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.2  9 3 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.0  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.3  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 19.9  26 5 
  นาน 124,250 16.0  23 3 
  แพร 254,900 115.3  7 3 
  พะเยา 112,500 77.2  9 4 
 8 พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.1  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  เลย 38,450 73.0  14 6 
  พิจิตร 511,100 0  14 5 
 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  อุทัยธานี 170,500 160.5  8 5 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.5  12 1 
ใต 11 พังงา 13,550 0  4 3 
  สุราษฎรธานี 85,315 12.9  17 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 5 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ใต 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 11,621,710 27,813.8  598 178 

        1.7 การชะลางพังทลาย : ไมมีหรือมีนอยมาก 

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดบนผวิดิน : ไมม ี

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลาง จังหวัดที่พบกลุมชุดดินนี้แสดงไวใน
ตารางที่ 5.3  
ตารางที่ 5.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 5 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ลพบุรี 3,799.66  

  สระบุรี 1,948.50  

  สุพรรณบุรี 27,360.77  

ตะวันออก 2 ชลบุรี 8,623.89  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 7,974.57  

  บุรีรัมย 9,870.18  

  ชัยภูมิ 16,393.32  

  สุรินทร 98,412.94  

 4 อุบลราชธานี 1,020.85  

  นครพนม 6,813.43  

  ศรีสะเกษ 11,428.99  

  รอยเอ็ด 838.93  
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ตารางที่ 5.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 5 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มุกดาหาร 98.98  

  ยโสธร 2,504.17  

 5 ขอนแกน 1,186.63  

  หนองคาย 8,989.52  

  มหาสารคาม 383.75  

เหนือ 6 เชียงใหม 384,311.64  

  ลําปาง 83,152.51  

  ลําพูน 35,387.72  

  แมฮองสอน 4,515.83  

 7 เชียงราย 905,960.80  

  นาน 48,170.36  

  แพร 17,092.87  

  พะเยา 235,474.69  

 8 พิษณุโลก 71,971.06  

  เพชรบูรณ 9,655.14  

  อุตรดิตถ 82,976.10  

  เลย 69,690.09  

  พิจิตร 12,244.74  

 9 นครสวรรค 40,215.10  

  ตาก 483.44  

  กําแพงเพชร 105,030.59  

  อุทัยธานี 609.97  

  สุโขทัย 119,622.11  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 848.85  

  กาญจนบุรี 771.04  
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ตารางที่ 5.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 5 ในจังหวัดตางๆ 
 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 11 พังงา 5,474.63  

  สุราษฎรธานี 48,446.20  

  นครศรีธรรมราช 45,589.51  

  กระบี่ 35,151.09  

  ชุมพร 43,996.29  

 12 ตรัง 22,657.60  

  ปตตานี 936.92  

  พัทลุง 68,230.22  

  ยะลา 3,398.86  

  สงขลา 387.46  

  สตูล 14,779.06  

รวมทั้งส้ิน 2,724,881.59  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน (soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 5 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 5.4  
ตารางที่ 5.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
พาน 
(Phan series: Ph)  

fine, kaolinitic (mixed)  
Plinthic Tropaqualfs 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic (Plinthic) Endoaqualfs 

ละงู 
(Langu series: Lgu)     

fine , mixed  
Typic Tropaqualfs 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic 
Typic Endoaqualts 

หางดง 
(Hang Dong series: 
Hd)      

fine, kaolinitic (mixed)  
Typic Tropaqualfs 

fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Endoaquepts 
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3.ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 5 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 5  ลักษณะเนื้อดินบนเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายสีเทา
เขม สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียว สีเทาหรือเทาออนหรือเทาออนปนน้ําตาล พบจุดประสีน้ําตาลและสี
เหลืองหรือสีแดงตลอดหนาตัดดิน และมักพบสารพวกเหล็กและแมงกานีสรวมตัวกันเปนกอนๆ อยูในดินชั้น
ลางลึกๆ ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) ถาพบสารพวกปูนอยูในหนาตัดของ
ดินจะมีปฏิกิริยาเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 5 

 3.2.1 ชุดดินพาน (Phan series: Ph) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Plinthic) Endoaqualfs เกิดจากตะกอนลําน้ํา
บนลานตะพักลําน้ําคอนขางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของ
น้ําบนผิวดินชา มีความสามารถในการอุมน้ําสูง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินประมาณ 1.5 เมตร และจะมี
น้ําขังอยูนานประมาณ 4-5 เดือน ในฤดูฝน 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง และ/หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สี
พื้นเปนสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดง หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง
กรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวและอาจเปนดินเหนียวในระดับลึก สีพื้น
เปนสีเทาปนน้ําตาลออน และ/หรือสีเทาออนมีจุดประสีแดงหรือสีแดงปนเหลืองเดนชัด จะเพิ่มปริมาณมาก
ข้ึนตามความลึก และสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง(pH 6.0-8.0) 
 3.2.2 ชุดดินละงู (Langu series: Lng) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic, Typic Endoaqualts เกิดจากการทับถมของตะกอน
ลําน้ําบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่าในบริเวณที่มีอิทธิพลของหินปูนมาเกี่ยวของดวย สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ ถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการ
ระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร 
ตลอดป ประมาณ 2-3 เดือนในชวงฤดูแลง และน้ําจะทวมผิวดินประมาณ 4-5 เดือนในฤดูฝน 
 ดินบนลึกไมเกิน 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาเขม 
จนถึงสีเขมของสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลตามรอยรากพืช ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด
มาก(pH 5.0-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทา ถึงสีเทาออน 
หรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประพวกสีน้ําตาล และพวกสีเหลืองตลอดชั้นดิน และในความลึก 90-120 
ซม. มักจะพบพวกปูนทุติยภูมิขนาดกอนกรวดปนอยูดวย ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางจัด(pH 6.0-
8.5) 
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 3.2.3 ชุดดินหางดง (Hang Dong series: Hd) 
 จัดอยูใน fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaquepts เกิดจากการทับถม
ของตะกอนลําน้ําบนลานตะพักลําน้ําคอนขางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหล
บาของน้ําบนผิวดินชา  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทา หรือสีเทาเขม มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแกเห็นไดชัด ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) สวนดิน
ลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว จนถึงดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและสี
น้ําตาลแก ปริมาณมากกวาในดินชั้นบน จะพบกอนเหล็กแมงกานีส เกิดขึ้นปะปนในดินชั้นลางดวย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avail.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความลึก 
0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973  
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 5.5  
ตารางที่ 5.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg     
BS       
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

พาน 
ละงู 
หางดง 

5.40 
- 
- 

6.67 
8.30 

14.04 

44.30 
58.50 
59.33 

1.80 
2.53 
2.09 

4.51 
3.30 

13.10 

28.40 
77.0 

68.00 

ต่ํา 
ต่ํา 

ปานกลาง 
คามัธยฐาน 5.40 8.30 58.50 2.09 4.51 68.00 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดิน พาน และละงู พบวาเปนดินที่มีความ 
อุดมสมบูรณตํ่า สวนชุดดินหางดงมีความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง โดยมีทั้งปริมาณ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมไมพอกับความตองการของพืชโดยทั่วไป 
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4. ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืช 
เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ําของดิน กลุมชุดดินที่ 5 มีความ

เหมาะสมที่จะใชทํานามากกวาปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก ซึ่งเกษตรกรก็ไดใชประโยชนในการทํานาอยู
แลวในชวงฤดูฝน อยางไรก็ตามกลุมชุดดินที่ 5 ยังสามารถปลูกพืชไรและพืชผักตางๆ ไดเปนอยางดีในชวง
ฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลวซึ่งปฏิบัติกันมากในภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้นในการจัดชั้น
ความเหมาะสมของดินจึงไดจัดออกเปน 3 อยาง คือ การจัดชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชในชวง
ฤดูฝนและชวงฤดูแลวและหลังการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินแลว คือแกปญหาน้ําขังแฉะและการระบายน้ํา
ของดิน ซึ่งพอสรุปชั้นความเหมาะสมของดินตามตารางที่ 5.6 
ตารางที่ 5.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 5 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช   ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S3mk S2k   
  ขาวไร S3ork S3ork  S3ork   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3okz S3ozk S3ozk   
  ขาวโพด S3ok S3mok S3ok   
  งา S3orzk S3morzk S3orzk   
  ถั่วเขียว S3orzk S3morzk S3orzk   
  ถั่วเหลือง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ถั่วลิสง S3ork S3orzk S3orzk   
  ปอแกว S3orzk S3orzk S3orzk   
  ฝาย S3orzk S3morzk S3orzk   
  มันฝรั่ง S3torzk S3tmork S3torzk   
  มันสําปะหลัง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ยาสูบ S3orzk S3morzk S3orzk   
  ออย S3orzk S3orzk S3orzk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrzk S3mrzk S3rzk   
  กระเทียม S3tork S3tmorzk S3torzk   
  ขิง S3morzk S3morzk S3orzk   
  พริก S3orzk S3omrzk S3orzk   
  พริกไทย S3torzk S3torzk S3torzk   
  มะเขือเทศ S3orzk S3morzk S3orzk   
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ตารางที่ 5.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของชุดดินกลุมที่ 5 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 
ชนิดพืช   ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 

พืชผักตางๆ     
  หอมแดง S3torzk S3torzk S3torzk   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3orzk S3orzk S3orzk   
  กาแฟ (Robusta) S3orzk S3orzk S3orzk   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3ork S3ork S3ork   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3orzk S3orzk S3orzk   
  มะมวง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ยาง S3ork S3ork S3ork   
  ลําไย S3orzk S3orzk S3orzk   
  ล้ินจี่ S3orzk S3orzk S3orzk   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rk S3rk S3rk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 
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  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
 5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน  เนื่องจากเปนพื้นที่ราบต่ํา การระบายน้ําของดินเลวและระดับน้ําใต
ดินตื้น จึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผักในฤดูฝน 

        5.2 ดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ  จําเปนตองมีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 

        5.3 ดินเหนียวและแนน  เนื่องจากเนื้อดินเปนดินเหนียวและใชทํานา โครงสรางของดินไดถูก
ทําลาย หลังจากการทํานาดินจึงแนน เปนสภาพที่ไมเหมาะสําหรับการปลูกพืชไรและพืชผัก 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 
        การจัดการดินใหเหมาะสมแกการปลูกพืชนั้น ตองพิจารณาจากขอจํากัดตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว
รวมกับการจัดระบบการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของดิน ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 

        6.1 การเลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และชนิดของดิน  กลุมชุดดินที่ 5 มี
ศักยภาพเหมาะสมในการปลูกขาวในชวงฤดูฝนเปนอันดับแรก เนื่องจากอยูที่ราบต่ําและดินมีการระบายน้ํา
เลว พื้นที่ดังกลาวมักมีน้ําทวมขังอยูระหวาง 4-5 เดือน อยางไรก็ตามสามารถพัฒนาเพื่อปลูกพืชไรอายุส้ัน 
เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพดหวาน ยาสูบ ฯลฯ และพืชผักตางๆ ในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บ
เกี่ยวขาวแลว เพราะดินยังมีความชื้นพอที่จะปลูกไดและอาศัยน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติมาชวยเสริม 

        6.2 การปองกันน้ําทวมขัง  ในกรณีที่จะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวมาปลูกพืชไร ไมผล
และพืชผัก ตองทําคันดินลอมรอบพื้นที่ และมีประตูปดและเปดเพื่อการระบายน้ําเขาและออกจากพื้นที่เมื่อ
มีความจําเปน 

        6.3 การจัดการเพื่อแกปญหาการระบายของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 5 ในชวงฤดูฝนระดับน้ํา
ใตดินจะอยูต้ืนหรือใกลผิวดินและดินมีการระบายน้ําเลว จึงพัฒนาไดเปน 2 ลักษณะคือ 1) ในกรณีปลูกพืช
ไร ไมผลและพืชผักทั้งในฤดูแลงหรือปลูกแบบถาวร จําเปนตองยกรองปลูก หรือ 2) หากมีความประสงคจะ
ปลูกพืชไรและพืชผักหลังการเก็บเกี่ยวขาว ควรทํารองระบายน้ําตื้นๆ รอบแปลงนา ถาเปนแปลงนาขนาด
ใหญควรทํารองระบายน้ําในแปลงนาหางกัน 15-20 เมตร เพื่อชวยการระบายน้ําที่ผิวดินเมื่อมีฝนตกหนัก 
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        6.4 การจัดการเพื่อปรับปรุงสมบัติทางดานกายภาพของดิน  วิธีทําใหดินรวนซุยเหมาะสมตอ
การปลูกพืชไรและพืชผัก คือ 1) ใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก เปนตน ใชอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร 
หวานบนผิวดินแลวพรวนกลบ หรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทืองหรือโสนอัฟริกัน แลวไถกลบเมื่อออก
ดอกเปนปุยพืชสด หรือ 3) ใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน กากถั่วลิสง ข้ีเลื่อย แกลบ และเศษพืช เปนตน ไถ
คลุกเคลาและกลบลงไปในดิน เมื่ออินทรียสารเหลานั้นสลายตัวแลว จะชวยทําใหดินรวนซุยและชวยเพิ่ม
ธาตุอาหารรูปที่เปนประโยชนใหแกพืช นอกจากนี้อินทรียวัตถุในดินที่เพิ่มข้ึน ยังชวยดูดซับธาตุอาหารที่ใส
ลงไปในดินในรูปปุยเคมีไมใหสูญเสียไปไดงายอีกดวย 

        6.5 การจัดการเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ถึงแมวากลุมชุดดินที่ 5 จะมีความอุดม
สมบูรณปานกลางอยูแลวก็ตาม แตเมื่อใชเพาะปลูกพืชติดตอกันหลายๆ ป ความอุดมสมบูรณของดินจะ
คอยๆ ลดลง จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายวิธีดังนี้ 

6.5.1 การจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ที่มีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก 
เชน ปลูกถั่วเหลือง ขาว ยาสูบ หรือ พืชผัก ขาว ถั่วตางๆ เปนตน จะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน 
และเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตของพืชหลักอีกดวย 

6.5.2 การปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงในดิน โดยปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน 
และถั่วตางๆ กอนการปลูกพืชหลัก 2-3 เดือนแลวไถกลบลงในดินเมื่อพืชปุยสดออกดอก เปนอีกวิธีหนึ่งที่
ชวยปรับปรุงสมบัติทางดานกายภาพและความอุดมสมบูรณของดิน 

6.5.3 การใชปุยเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ควรใชทั้งปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป
ในการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก สําหรับปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอกและปุยพืชสดจะชวยเพิ่มธาตุ
อาหารและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน สวนปุยเคมีชวยเพิ่มธาตุอาหารที่ดินขาดแคลน สําหรับปุย
สูตรอัตราและวิธีการใชปุยเคมีนั้นขึ้นอยูกับชนิดของพืชและระดับความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งจะไดกลาว
ตอไป 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 5 มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชปลูกขาวในชวงฤดูฝน เนื่องจากอยูในที่ราบต่ํา มีสภาพ
พื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมีการระบายน้ําเลวและมีน้ําขังแชเหนือผิวดินอยูระหวาง 4-5 เดือน 
ในชวงฤดูแลงมีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไรหลายชนิด เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพด
หวาน ยาสูบ และพืชไรอายุส้ันอีกหลายชนิด นอกจากพืชไรแลวยังเหมาะสมในการปลูกพืชผักหลายชนิด 
เชน กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักกาดเขียว แตงตางๆ หอม ฯลฯ  

เนื่องจากดินมีการระบายน้ําเลวและมีน้ําขังแชที่ผิวดินเปนระยะเวลานานในชวงฤดูฝน ถาจะ
เปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรและพืชสวน จําเปนตองดําเนินการปองกันน้ําทวม
ขังและมีการยกรองปลูกเพื่อชวยปรับปรุงการระบายน้ําของดิน รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําเสริมเพื่อใชในการ
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เพาะปลูกในชวงฤดูแลง อยางไรก็ตามเพื่อใหการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ควรจัดระบบการใชที่ดิน “แบบไรนาสวนผสม” โดยมีการแบงพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน
ออกเปนสวนๆ ดังนี้ 

        7.1 บริเวณที่ใชปลูกขาว  ควรเปนพื้นที่ราบต่ําสุด เพื่อความสะดวกในการเก็บกักน้ําฝนไวปลูกขาว 
พื้นที่สวนนี้สามารถใชปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผักตางๆ กอนและหลังการปลูกขาวไดดวย ดังนั้นการพัฒนา
แหลงน้ํามาชวยเสริม จะทําใหพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพืชผักอยางแทจริง ซึ่ง
เกษตรกรในภาคเหนือ เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และจังหวัดลําพูน ไดพัฒนาระบบดังกลาวอยาง
กวางขวาง 

        7.2 บริเวณทีใ่ชปลกูพืชไร พืชผักและไมผลตลอดป  ควรเปนพืน้ทีซ่ึ่งอยูสูงกวาบริเวณ 7.1 คือ 
เปนนาคอนขางดอน ทําคนัลอมรอบเพื่อปองกันน้าํทวมและปรับปรุงสภาพการระบายน้ําของดินโดยการยก
รองหรือทาํรองระบายน้าํรอบแปลง รวมทัง้การปรับระดับพื้นที่ภายในแปลงใหสม่าํเสมอ การจัดการดินเพื่อ
ปลูกพืชไร พืชผัก ชนิดตางๆ ควรปฏิบัติตามขอเสนอแนะซึ่งจะไดกลาวตอไปในหัวขอที่ 8 

        7.3 บริเวณที่พัฒนาแหลงน้ํา  ควรเปนพื้นที่ซึ่งอยูระหวางนาขาว และแปลงพืชไร ไมผล และพืชผัก
ตางๆ พื้นที่สวนนี้จะไมลุมและดอนจนเกินไป ขนาดของแหลงน้ําที่จะพัฒนา ควรเปนขนาดแหลงน้ําประจํา
ไรนา คือมีความจุประมาณ 1,250 ม.3 สวนจํานวนบอข้ึนอยูกับปริมาณความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ 
สําหรับแหลงน้ําที่พัฒนาขึ้นมาควรเลี้ยงปลาที่เลี้ยงงาย โตเร็วและเปนที่ตองการของตลาด เชน ปลาไน ปลา
นิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาหมอตาล ปลาเทโพ และอ่ืนๆ สวนบริเวณคันดินรอบบอหรือสระควรใชเปนที่
ปลูกไมผล เชน มะมวง ขนุน ฝร่ัง กลวย ฯลฯ และไมดอกไมประดับตางๆ เพื่อใหเกิดรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง 
นอกจากนี้บริเวณคันดินรอบบอควรปลูกหญา เชน หญาแฝกทั้งดานในและดานนอกเพื่อปองกันการกัด
เซาะดินบริเวณคันดินรอบบอดวย 

        7.4 บริเวณที่ใชเลี้ยงสัตว  ควรเลี้ยง ไก หมู และเปด โดยใชบริเวณพื้นที่ซึ่งพัฒนาเปนแหลงน้ําและ
มีการเลี้ยงปลา โดยสรางเปนโรงเรือนใหบางสวนยื่นลงไปในบอ แลว ปลอยใหสัตวเลี้ยงถายมูลลงในบอน้ํา
เพื่อเปนอาหารของปลา 

สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่กลาวนี้ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่แตละแหง ความตองการ
ของเกษตรกรและสภาพเศรษฐกิจ ไดแก ความตองการผลผลิตของตลาดทั้งในทองถิ่นและนอกทองถิ่น 
อยางไรก็ตามควรจะไดยึดตามแนวทฤษฎีใหม ในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่มีแนวพระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ถือครองเพือ่
พัฒนาแหลงน้ํา 
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8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

8.1.1 ปญหาการระบายน้ําเลวและน้ําทวมขังในฤดูฝน  
1) กรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาว ใหทํารองรอบกระทงนาและทํารอง

ภายในกระทงนาในกรณีที่กระทงนาใหญ ทําใหรองหางกันประมาณ 10-15 เมตร และรองมีความกวาง 40-
50 ซม. ลึกประมาณ 20-30 ซม. ซึ่งรองดังกลาวนี้จะชวยระบายน้ําผิวดิน สะดวกในการใหน้ําและเขาไป
ดูแลพืชที่ปลูก 

2) กรณีที่เปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรอยางถาวร คือปลูกทั้งฤดูฝนและ
ฤดูแลง ใหทําคันดินรอบพื้นที่ปลูกและใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองปลูกกวาง 6-8 เมตรมีคูระบายน้ํา
กวางประมาณ 1.5 เมตร และลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรองปลูกอาจแบงซอยเปนสันรองยอย โดยยก
แปลงปลูกใหสูงขึ้น 10-20 ซม. และกวาง 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยระบายน้ําบนสันรองและสะดวกในการเขา
ไปดูแลพืชที่ปลูก 

8.1.2 ปญหาดินคอนขางไมรวนซุย 

ใหใสปุยอินทรียไดแก ปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลงปลูกแลวไถ
คลุกเคลาใหเขากับดิน ตากดินใหแหงประมาณ 20-30 วัน กอนที่จะยอยดินปลูกพืช การปลูกพืชตระกูลถั่ว 
หรือใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน ข้ีเลื้อย แกลบสด กากตะกอนโรงงานน้ําตาล (filter cake) หรือเศษพืชแลวไถ
กลบไปในดิน เมื่อสลายตัวดีจะชวยทําใหดินรวนซุย และเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินเชนกัน 
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กระเทียม  ไถดินลึก 35-45 ซม. ตากดิน 7-10 วัน ใสปุยอินทรียแลวพรวนกลบ ข้ึนแปลง
ขนาดกวาง 1-1.5 เมตร และสูงประมาณ 20 ซม.เพื่อปลูก 4-8 แถว/แปลง หวานปุยรองพื้นใหทั่วแปลง 
พรอมคลุกเคลาลงในดิน พรวนยอยหนาดินใหรวนซุย ระยะปลูกระหวางตน และแถว 8-15 และ 20-30 ซม.
ตามลําดับ 

8.2.2 กะหล่ําปลี  แปลงปลูกควรไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน และเก็บ
วัชพืชใหหมด ยอยดินใหรวนซุย ผสมปุยคอกคลุกเคลาลงในดินใหทั่วประมาณ 3-4 ตัน/ไร (ถาเปนดิน
เหนียวควรเตรียมดินกอนปลูก 1 ฤดู) ยกรองสูงประมาณ 20 ซม.และกวางประมาณ 1.5 เมตร ควรเวน
ทางเดิน 30 ซม. สวนแปลงเพาะกลา ควรไถดินลึกประมาณ 15 ซม. ตากดินและใสปุยคอกเชนเดียวกับ
แปลงปลูก หลุมปลูกกลาควรมีระยะหางระหวางตน และแถว 40-50 และ60-100 ซม.ตามลําดับ 

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
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หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ75-90 ซม.ตามลําดับ  ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือ
แนวรองที่ปลูกแลวพรวนกลบ  
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 พลับ  ปรับปรุงดินกอนการปลูก เชน หวานปุยอินทรียหรือปุยคอก สําหรับพื้นที่ลาดชัน ควร
ปรับพื้นที่และจัดการดินกอนโดยอาจสรางแบบขั้นบันได และปลูกหญาแฝกเปนแนวปองกัน ควรปลูกไมบัง
ลมบริเวณรอบสวน ระยะปลูกที่เหมาะสม คือ 6x6 เมตร ขนาดหลุมปลูก 80x80x80 ซม. รองกนหลุมปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 450 กรัม และปุยคอกหรือปุยหมัก 18 กก. คลุกเคลาใหเขากัน และเลือกปลูกในฤดูฝน 
หลังจากปลูกควรยกปากหลุมใหสูงกวาพื้นดิน 20-30 ซม. เมื่อดินยุบตัวปากหลุมจะไดไมกลายเปนแองน้ํา 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน พรวน
ยอยดินอีก 1-2 คร้ังและปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางแถวและตน
ประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 ลิ้นจี่  ขุดรองยกแปลงขึ้นมาเพื่อเพิ่มการระบายน้ํา เพราะลิ้นจี่ไมชอบดินปลูกที่แฉะ และรอง
น้ําควรลึก 80-100 ซม. กวางประมาณ 1 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัขาว 
ดินในกลุมชุดดินที่ 5 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนไดปานกลาง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึง
ควรใชปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแม
ปุยนั้น จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง 
หรือ 2) ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 3 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือ ปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก/ไร 
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ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 3 กก.K2O/ไร คิด
เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกาํเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชไร  

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใชและวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 5.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง  จะใสปุยเคมีหลังปลูกแลว 1-3 สัปดาหเพียงครั้งเดียวโดย
โรยปุยทั้งหมดตามขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ นอกจากนั้นแลวเมล็ดถั่วควรที่จะตองคลุกดวยเชื้อไร
โซเบียมที่เหมาะสมกับแตละชนิดถั่วที่ปลูกดวยหากปลูกในดินที่ไมเคยปลูกถั่วชนิดนั้นๆ มากอนหรือเคย
ปลูกแตนานมาแลว  

ก) ชุดดินพาน ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
ข) ชุดดินละงู ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร  
ค) ชุดดินหางดง ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 17 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 5 กก./ไร  

9.2.2 ขาวโพดและขาวฟาง  ใสปุยเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก 
คร้ังที่ 2 ใสสวนที่เหลือทั้งหมดเมื่อขาวโพดมีอายุระหวาง 3-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินพาน ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
 ข) ชุดดินละงู ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
 ค) ชุดดินหางดง ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 66 กก./ไร  

9.2.3 ละหุง  ปุยจะแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่สอง
ใสสวนที่เหลือทั้งหมดเมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน โดยโรยรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินพาน ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กก./ไร  
 ข) ชุดดินละงู ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  
 ค) ชุดดินหางดง ใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 38 กก./ไร  

9.2.4 ฝาย  ใชปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห โดยโรยขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบ  
 ก) ชุดดินพาน ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร 
 ข) ชุดดินละงู ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
 ค) ชุดดินหางดง ใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 17 กก./ไร และปุยสูตร  21-0-0 อัตรา 34 กก./ไร  
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        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 
9.3.1 กระเทียม  รองพื้นกอนปลูกดวยปุยอินทรียที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2,000-3,000 กก./ไร 

จากนั้นทุกๆ 15-30 วัน ควรใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร  

9.3.2 กะหล่ําปลี  หลังยายปลูกประมาณ 15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยหยอด
ขางตน และหลังยายปลูกประมาณ 30 วัน ใชปุยสูตร 12-8-8 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับ ปุยคอก อัตรา 1กํา
มือ/ตน โดยพรวนดินรอบๆ โคนตนแลวใสปุย จากนั้นกลบดินวันรุงขึ้นจึงรดน้ํา นอกจากนี้การใสปุยแตละ
คร้ังควรผสมธาตุอาหารเสริม เชน โบรอน สังกะสี 

9.3.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 2,000-
4,000 และ50 กก./ไร ตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ  
        9.4 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 พลับ  ปที่ 1 ใชปุยสูตร 15-15-15 และ46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 0.06 กก./ตน  ปที่ 2 ใชปุย
สูตร 15-15-15, 46-0-0 และปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 0.25, 0.09 และ1.2 กก./ตนตามลําดับ  ปที่3 ใชปุย
สูตร 12-12-17, 46-0-0 และปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 0.25, 0.12 และ24 กก./ตนตามลําดับ  ปที่ 4 ใชปุย
สูตร 12-12-17, 46-0-0, 0-0-60 และปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 0.35, 0.22, 0.25 และ24 กก./ตน
ตามลําดับ ปที่5 ใชปุยสูตร 12-12-17, 46-0-0, 0-0-60 และปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 0.45,0.32-0.4,0.35 
และ24 กก./ตนตามลําดับ ปที่6 ใชปุยสูตร 12-12-17, 46-0-0, 0-0-60 และปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 0.55, 
0.42-0.55, 0.45 และ24 กก./ตนตามลําดับ และ ปที่ 7เปนตนไป ใชปุยสูตร 12-12-17, 46-0-0,0-0-60 และ
ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 0.65, 0.52-0.6, 0.45 และ24 กก./ตนตามลําดับ 

9.4.2 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 
46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และ
ปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน รวมกับใหปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร 
ในชวงเดือนพฤศจิกายน โดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ป
ขึ้นไปเปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2 (ประมาณเดือนกันยายน) 
ควรใหปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคม
เปนชวงที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติด
ผลควรบํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน 5) 
กอนเก็บเกี่ยวผลผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) 
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน ซ้ําอีกครั้ง 
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9.4.3 ลิ้นจี่  ล้ินจี่ชวงยังไมใหผลผลิต ควรใชปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ปบ/ตน รวมดวย
ปุยสูตร 15-15-15 หรือปุยสูตร 10-8-12 อัตรา 1 กก./ตน การใสปุยชวงนี้ควรแบงใสฤดูฝน 2 คร้ัง ฤดูแลง 1 
คร้ัง และฤดูหนาวอีก 1 คร้ัง หลังจากลิ้นจี่ใหผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน การใส
ปุยชวงนี้ควรแบงใสฤดูฝน 2 คร้ัง และหลังจากติดผลจนถึงระยะที่ผลมีขนาดเทากับหัวไมขีดอีก 1 คร้ัง 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 5 เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําจืด พบบริเวณที่ราบต่ํา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึง
เกือบราบเรียบ มีความลาดเทนอยกวา 2 เปอรเซ็นต ดินมีสภาพการระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขัง
เหนือผิวดินอยูระหวาง 4-5 เดือน จึงเปนกลุมชุดดินที่เหมาะสมในการทํานาและมีศักยภาพเหมาะสมในการ
ปลูกพืชไรและพืชผักในชวงฤดูแลง กลุมชุดดินที่ 5 ประกอบดวยชุดดินหลัก คือ ชุดดินหางดง พาน และละงู 
ซึ่งชุดดินเหลานี้เมื่อใชประโยชนในการทํานา จะใหผลผลิตขาวอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง สําหรับ
ปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนไดแกปญหาน้ําทวมในบางป การระบายน้ําของดินเลวจึงไมสามารถ
ปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักไดในชวงฤดูฝน  ถาจะใชปลูกพืชไรและพืชสวน ตองทําคันดินรอบพื้นที่เพื่อ
ปองกันน้ําทวม และยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายของดิน  
นอกจากปญหาดังกลาวแลว กลุมชุดดินนีย้ังขาดธาตุอาหารพชืบางธาตุ จําเปนตองใสปุยทัง้ปุยอนิทรียและ
ปุยเคมี สําหรบัสูตร อัตราและวิธีการใช ไดกลาวไวอยางละเอียดแลว การใชประโยชนกลุมชุดดนิที่ 5 ที่
เหมาะสมควรดําเนนิการแบบไรนาสวนผสม กลาวคือมทีัง้การปลกูขาว ไมผล ทําสวนผัก และเลี้ยงสัตว
ควบคูกันไป เกษตรกรจะเลอืกดําเนนิกิจกรรมใดนั้น ข้ึนอยูกับขนาดของพืน้ทีถ่ือครอง และสภาวะทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาและความตองการพืชผลของตลาด สําหรับกจิกรรมในไรนาสวนผสมนัน้จะตอง
เอื้อประโยชนตอกันดวย จึงจะชวยลดตนทุนการผลิต และลดความเสีย่งในการผลิตอันเนื่องจากศตัรูพืช 
และภัยธรรมชาติ ทัง้ยงัชวยอนุรักษทรัพยากรดินไมใหเสื่อมโทรม และเปนการพฒันาเขาสูระบบเกษตร
ยั่งยนืดวย 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 6 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 6 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 3 เร่ือง
คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ

จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 6 แสดงไวในตารางที่ 6.1  

ตารางที่ 6.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆที่พบกลุมชุดดินที่ 6 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
ตะวันออก ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
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ตารางที่ 6.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 6  

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
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ตารางที่ 6.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆที่พบกลุมชุดดินที่ 6 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
ตะวันตก ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมตะกอนลําน้ําเกา (old alluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่ราบน้ําทวมถึง (flood plain) และลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า (low terrace) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 0-2 
เปอรเซ็นต 
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        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว น้ําขังที่ผิวดิน 3-5 เดอืนในรอบ
ป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ใชทํานาดํา และนาหวาน สําหรับพื้นที่โครงการชลประทาน
ในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 6 แสดงไวในตารางที่ 6.2  
ตารางที่ 6.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 6 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
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ตารางที่ 6.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 6 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
  เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
 8 พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  พิจิตร 511,100 0  14 5 
 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ระนอง 0 0  0 0 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
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ตารางที่ 6.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 6 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ใต 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 18,868,903 31,244.1  791 215 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมี 

        1.8 ปริมาณเศษหิน กรวดบนผิวดินหนาดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในทุกภาคของประเทศ จังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 6.3  
ตารางที่ 6.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 6 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 นครนายก 399,349.86  

  ลพบุรี 1,296.01  

  สระบุรี 212,561.90  

  ชัยนาท 189,607.78  

  สุพรรณบุรี 327,563.25  

  พระนครศรีอยุธยา 10,068.92  

ตะวันออก 2 ชลบุรี 17,212.70  

  จันทบุรี 80,047.63  

  ฉะเชิงเทรา 70,096.35  

  ระยอง 35,357.03  

  ตราด 53,137.33  

  สระแกว 84,076.09  
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 6 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 92,546.04  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 24,003.08  

  บุรีรัมย 99,097.94  

  ชัยภูมิ 12,992.21  

  สุรินทร 147,742.33  

 4 อุบลราชธานี 6,365.49  

  นครพนม 429,078.70  

  ศรีสะเกษ 213,693.15  

  รอยเอ็ด 221,266.35  

  มุกดาหาร 72,637.67  

  ยโสธร 169,550.67  

  อํานาจเจริญ 455.86  

 5 ขอนแกน 17,564.44  

  อุดรธานี 31,729.89  

  หนองคาย 218,669.96  

  มหาสารคาม 168,697.85  

  กาฬสินธุ 201,949.75  

  สกลนคร 127,399.02  

  หนองบัวลําภู 48,135.91  

เหนือ 6 เชียงใหม 33,874.02  

  ลําปาง 5,201.57  

  ลําพูน 1,725.02  

 7 นาน 6,622.73  

  พะเยา 270,903.86  

  แพร 36,713.20  



 213

ตารางที่ 6.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 6 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 7 เชียงราย 260,018.00  

 8 พิษณุโลก 180,506.08  

  เพชรบูรณ 46,287.66  

  อุตรดิตถ 48,482.61  

  เลย 13,873.69  

  พิจิตร 395,444.01  

 9 นครสวรรค 803,007.70  

  ตาก 39,029.88  

  กําแพงเพชร 381,213.25  

  อุทัยธานี 176,848.33  

  สุโขทัย 45,495.68  

ตะวันตก 10 ราชบุรี 125,696.72  

  เพชรบุรี 29,236.57  

  ประจวบคีรีขันธ 2,334.77  

  กาญจนบุรี 48,933.01  

ใต 11 สุราษฎรธานี 280,897.09  

  ระนอง 6,585.08  

  พังงา 23,206.46  

  นครศรีธรรมราช 572,756.85  

  กระบี่ 49,840.33  

  ชุมพร 85,406.96  

  ภูเก็ต 2,860.00  

 12 ตรัง 217,512.38  

  นราธิวาส 143,035.78  

  ปตตานี 236,320.81  
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 6 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 12 พัทลุง 569,942.96  

  ยะลา 87,390.69  

  สงขลา 289,978.99  

  สตูล 176,261.64  

รวมทั้งส้ิน 9,477,395.55  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 6 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 6.4  
ตารางที่ 6.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
แกลง 
(Klaeng series: Kl)  

clayey, kaolinitic  
Typic Plinthaquults 

very fine, kaolinitic, 
 isohyperthermic  
Typic Plinthaquults 

คลองขุด 
(Khlong Khut series: Kut)  

clayey, kaolinitic  
Oxic Plinthaquultls 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Kandic Plinthaquults 

เชียงราย 
(Chiang Rai series: Cr)  

clayey, kalonitic 
Plinthic Paleustults 

fine, kaolinitic, 
 isohyperthermic  
Plinthic Paleaquults 

บางนารา 
(Bang Nara series: Ba)  

clayey,kaolinitic 
Typic Paleaquults 

fine, kaolinitic, 
 isohyperthermic  
Typic Paleaquults 

มโนรมย  
(Manorom series: Mn)  

clayey, mixed  
Aeric Paleaquults 

fine, mixed, semiactive 
isohyperthermic 
Aeric (plinthic) Endoaqualfs 

สุไหโกลก 
(Sungai Kolok series: Gk)     

clayey, Kaolinitic  
Typic Tropaquults 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Endoaquults 
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ตารางที่ 6.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(Soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ทาศาลา 
(Tha Sala series: Tsl)  

clayey, kaolinitic  
Typic Tropaquults 

fine, kaolinitic, 
 isohyperthermic, 
Typic Endoaquults 

นครพนม 
(Nakhon Phanom series: 
Nn) 

clayey, mixed  
Aeric Plinthic Paleaquults 

fine, kaolinitic, 
 isohyperthermic  
Aeric Plinthic Paleuquults 

ปากทอ 
(Pak Tho series: Pth)  

clayey, kaolinitic 
 Aeric Plinthic Paleaquults 

fine, kaolinitic, 
 isohyperthermic 
(Aeric) plinthic Paleuquults 

พะวง 
(Phawong series: Paw)  

clayey, kaolinitic  
Umbric Paleaquults 

very fine kaolinitic,  
isohyperthermic  
Paleuquults 

พัทลุง 
(Phatthalung series: Ptl)  

clayey, kaolinitic  
Plinthic Palwaquults 

fine, mixed, 
 isohyperthermic 
Plinthic Paleuquults 

วังตง 
(Wang Tong series: Wat)  

clayey, kaolinitic  
Oxic Plinthaquults 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic, 
Typic (Aquic) Plinthudults 

สตูล 
(Satun series: Stu)     

clayey, kaolinitic  
Oxic Plinthaquults 

coarse-loamy over clayey, 
isohyperthermic  
Kandic Plinthaquults 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 6 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 6 เปนดินเหนียว ดินบนมีสีเทา ดินลางมีสีน้ําตาลปนเทาหรอืสีเทา มี
จุดประสีน้ําตาลหรือสีเหลือง และสีแดง ตลอดชั้นดิน บางแหงมีศิลาแลงออน(Plinthite) หรือกอนสารเคมี
พวกเหล็ก และแมงกานีสปะปนอยูดวย เปนดินลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-
5.5) ดินมีความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่าถึงคอนขางต่ํา 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 6 

 3.2.1 ชุดดินแกลง (Klaeng series: Kl) 
 จัดอยูใน very fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Plinthaquults เกิดจากตะกอนที่ถูก
อิทธิพลของน้ําจืดพัดพามาทับถมกัน ตามที่ราบลุมในพื้นที่สํารวจจะพบปะปนกับอิทธิพลของน้ํากรอย 
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ตามที่ราบชายฝงทะเล สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดิน
นี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา ดินมีการอุมน้ําสูง มีการไหลบาของน้ํา
บนผิวดินชา 
 ดินบนลึกประมาณ 10-25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
สีพื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนเทา สีเทาเขม หรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเขมของน้ําตาลปนเหลือง สี
น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางจะลึกประมาณ 
25 ซม. ลงไป มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา สีเทาปนชมพู สี
ออนของเทาปนน้ําตาล หรือเปนสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก สีแดงปนเหลือง และมีชั้นของศิลาแลงออนซึ่งมี
สีแดงหรือสีแดงเขม เปนปริมาณและขนาดคอนขางมากในชั้นของดินสวนลางนี้ ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัด
มากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.2 ชุดดินคลองขุด (Khlong Khut series: Kut) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Kandic Plinthaquults เกิดจากการพัดพามาทับถม
ของตะกอนลําน้ําบนที่ราบชายฝงทะเล สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต 
ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว คาดวาความสามารถในการใหน้ําซึมผานไดชา การไหลบาของ
น้ําบนผิวดินไดชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ประมาณ 3-4 เดือน ในฤดูแลง และมีน้ํา
ทวมผิวดินบนประมาณ 3-4 เดือนในฤดูฝน 

ดินบนลึกมากกวา 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินรวน หรือดินรวนปนเหนียว สีพื้นเปนสี
ดํา ถึงสีเขมมากของน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลาง
มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทา ถึงสีเทาออน มีจุดประพวกสีเหลือง สี
น้ําตาลและสีแดงปะปนกัน และจะพบพลินไทตเปนปริมาณมากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร หรือพบ
เกิดติดตอกันในชั้นหนึ่งชั้นใด ภายในความลึก 1.25 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด(pH 5.1-5.5) 
 3.2.3 ชุดดินเชียงราย (Chiang Rai series: Cr) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Plinthic Paleustults เกิดจากตะกอนลําน้ํา สภาพ
พื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มี
การระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา  
 ดินบนลึกไมเกิน 10 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวนปนดินรวนเหนียว สี
พื้นเปนสีเขมของน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด(pH 5.5) ดินบนตอนลาง
ลึกประมาณ 10-20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีออนของสีเทาปนน้ําตาล มีจุดประ
สีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด(pH 5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาออน มีจุด
ประสีแดงเขม(ศิลาออน) และสีน้ําตาลปนแดงปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
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 3.2.4 ชุดดินบางนารา (Bang Nara series: Ba) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleaquults เกิดจากวัตถุตนกําเนิดที่เปนพวก
ตะกอนดินที่ถูกน้ําพัดพามาทับถม จะพบดินนี้ตามบริเวณที่เปนไหลลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนที่ราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว 
ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ในฤดูฝนน้ําจะขังอยูบนผิวดินเปน
เวลานาน 4-5 เดือน แตในฤดูแลงน้ําจะแหง 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้น
เปนสีเทา สีเทาออน หรือสีเทาออนปนน้ําตาล ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-
5.0) ดินลางตั้งแต 20 ซม.ลงไป มีลักษณะเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาออน 
หรือสีเทาออนปนน้ําตาล และมีจุดประสีเหลือง หรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัด(pH 5.1-5.5) ถัด
จากชั้นนี้ไปในระดับความลึกไมเกิน 50 ซม. อาจพบชั้นดินที่มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว หรือดินรวนเหนียว
ปนทราย หรือดินรวนปนทราย โดยเฉพาะบริเวณที่อยูไมหางจากลําธารนัก สวนสี จุดประหรือปฏิกิริยาดิน 
มีลักษณะใกลเคียงกับดินชั้นลาง ดังไดกลาวมาแลว 
 3.2.5 ชุดดินมโนรมย (Manorom series: Mn) 
 จัดอยูใน fine, mixed, semiactive isohyperthermic Aeric (plinthic) Endoaqualfs เกิดจาก
ตะกอนลําน้ําทับถมอยูบนลานตะพักลําน้ําคอนขางใหม(semi-recent terace) สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขาง
เลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือสีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปน
เทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินบนตอนลางมี
ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลหรือสีเขมของน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) สวนดินตอนลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีน้ําตาล 
หรือสีออนของสีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสีแดง หรือแดงปนเหลืองอยูในปริมาณคอนขางมาก ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.6 ชุดดินสุไหโกลก (Sungai Golok series: Gk) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Endoaquults เกิดจากการทับถมของตะกอน
ดินที่น้ําพัดพามาทับถมกันบริเวณไหลลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนที่ราบ ชุดดินนี้จัดเปน
ดินลึก มีการระบายน้ําเลว มีน้ําขังประมาณ 3-6 เดือนในรอบป ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา 
ระดับน้ําใตดินมักอยูต้ืนกวา 1 เมตร เกือบตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ถึงดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขม หรือสีเทาปน
น้ําตาลออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.4-5.0) ดินชั้นลางมีลักษณะเนือ้ดินเปนดนิ
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เหนียวปนทราย หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาปนเขียว หรือสีเทาปนน้ําเงิน มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง 
และสีแดงปนเหลืองตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 5.6-7.0) และจะสูงขึ้นตามความลึก 

 3.2.7 ชุดดินทาศาลา (Tha Sala series: Tsl) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic,Typic Endoaquults เกิดจากตะกอนลําน้ําเกาที่ถกูพดั
พามาทับถมบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า หรือที่ราบน้ําทวมถึง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผาน
ไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ประมาณ 1-2 เดือน
ในชวงฤดูแลง และมีน้ําขังบนผิวดินเปนเวลาประมาณ 4-5 เดือน ในฤดูฝน 
  ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนเหนียว หรือดินรวนปนดินทรายแปง สีพื้นเปน
สีเทาเขม หรือสีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาล หรือสีแดงตามรอยรากพืช ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรด
รุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางตอนบนความลึกตั้งแต 30 ซม. ถึงประมาณ 60-80 ซม. มีเนื้อดินเปน
ดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทา หรือสีเทาออน มีจุดประพวกสีเหลือง สีน้ําตาล และสี
แดงบางเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดินลางลึกตั้งแต 60-80 ซม.
ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทา หรือสีเทาออน มีจุดประพวก
สีน้ําตาล สีเหลือง และมีสีแดงบางเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.8 ชุดดินนครพนม (Nakhon Phanom series: Nn) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric Plinthic Paleuquults เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนคอนขางเกา บนตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ถึงคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชันประมาณ 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถ
ใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา  
 ดินบนลึกประมาณ 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียวปนทราย
แปง สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลซีด มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึง
กรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียวปนทรายแปง 
สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลซีด มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลแก และสีแดง ในดินลางนี้มักจะพบ
กอนแมงกานีสที่ยังไมแข็งตัวบางเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.9 ชุดดินปากทอ (Pak Tho series: Pth) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic (Aeric) plinthic Paleuquults เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ํา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดิน
ลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสี
เทาปนชมพู หรือสีออนของน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด
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(pH 5.5-6.0) ดินบนตอนลางลึกประมาณ 15-30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาปน
ชมพู มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) สวนดินตอนลางมี
เนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาออนถึงสีน้ําตาลซีด จุดประสีแดงและสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.10 ชุดดินพะวง (Phawong series: Paw) 
 จัดอยูใน very fine kaolinitic, isohyperthermic Paleuquults เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํา
กรอยบนที่ราบชายฝงทะเล สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุด
ดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ํา
บนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูต้ืนกวา 1 เมตร ปหนึ่งประมาณ 1-2 เดือน และจะมีน้ําทวมขัง
ผิวดินปหนึ่งประมาณ 6-7 เดือน 
 ดินบนลึกประมาณ 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนเหนียวหรือดิน
เหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาเขมมากจนถึงสีเขมของสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
กรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.0) ดินบนตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียว สีพื้นเปนสี
ผสมของสีน้ําตาลปนเทา และสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก
(pH 4.0-5.0) ดินลางสุดลึกประมาณ 50-60 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง 
สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือสีเทาปนชมพู สีออนของสีเทาปนน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทา มจีดุประสนี้าํตาล หรือ
สีเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก( pH 4.0-5.0) 
 3.2.11 ชุดดินพัทลุง(Phato series: Ptl) 
 จัดอยูใน fine, mixed, isohyperthermic Plinthic Paleuquults มีลักษณะของการกําเนิด สภาพ
พื้นที่ ลักษณะสภาพแวดลอม และการใชประโยชนที่ดินเหมือนกับดินชุดบางนารา แตแตกตางกันที่วาดิน
ชดุนี้มีพลินไทตปะปนอยูในเนื้อดินปริมาณ 5-50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตรของชั้นใดชั้นหนึ่ง 
 3.2.12 ชุดดินวังตง(Wang Tong series: Wat) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic, Typic (Aquic) Plinthudults เกิดจากการสลายตัวผุ
พังของหินดินดาน และหินในตระกูลเดียวกัน พบบนสวนต่ําของเนินเขาที่ถูกกัดกรอน สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ ถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกมาก 
มีการระบายน้ําคอนขางเลว ถึงเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิว
ดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินลึกมากกวา 1 เมตร ประมาณ 3-4 เดือนในฤดูแลง และน้ําจะทวมพื้นผิว
ดิน 2-3 เดือนในชวงฤดูฝน  
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเขมมากของสี
น้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) ดินบนตอนลางลกึไม
เกิน 50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาล ถึงสีน้ําตาลออนปนเหลือง 
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ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) สวนดินลางลึก 50 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดิน
เหนียว สีพื้นเปนสีเทาออน หรือสีเทา และมีพลินไทตมากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร ของชั้นใดชั้นหนึ่ง
ภายในความลึก 1.25 เมตร หรือพบเกิดติดตอกันภายในความลึก 1.25 เมตร มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล 
หรือสีแดง เกิดขึ้นใตชั้นดินลางตอนบนตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.2.13 ชุดดินสตูล(Satun series: Stu) 
 จัดอยูใน coarse-loamy over clayey, isohyperthermic Kandic Plinthaquults เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําเกา บนที่ราบชายฝงทะเล สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ประมาณ 2-3 เดือนในฤดูแลง 
และจะมีน้ําขังบนผิวดินประมาณ 5-6 เดือนในฤดูฝน 
 ดินบนลึกไมเกนิ 25 ซม. มีเนือ้ดินเปนดนิรวนปนทราย สีพื้นเปนสีดํา ถึงสีเขมของสีน้ําตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินลางตอนบน 25-70 ซม. มีเนื้อดินเปนดนิรวนเหนียว
ปนทรายคอนขางหยาบ ถงึหยาบมาก สีพื้นเปนสนี้ําตาล หรือสีออนของสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถงึกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดนิลางลกึตั้งแต 70 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดนิรวนเหนียว
ปนทรายหยาบมาก ถงึคอนขางหยาบหรือดินเหนียวซึ่งมเีม็ดทรายคอนขางหยาบ หรือหยาบปนอยูพอสาก
มือ สีพืน้เปนสเีทา หรือสีเทาออน มีจุดประพวกสเีหลือง สีน้ําตาล และสีแดงปะปนกนั มพีลินไทตในปริมาณ
มากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร หรือพบติดตอกันในชั้นหนึ่งชัน้ใด ภายในความลึก 1.25 เมตร 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0)    
        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความลึก 
0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 (Soil 
Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการประเมิน
สรุปไดดังตารางที่ 6.5  
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ตารางที่ 6.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

แกลง 
คลองขุด 
เชียงราย 
ทาศาลา 
นครพนม 
บางนารา 
ปากทอ 
พะวง 
พัทลุง 
มโนรมย 
วังตง 
สตูล 
สุไหงโกลก 

4.90 
- 
- 
- 
- 
- 

6.60 
- 
- 

4.55 
- 
- 
- 

6.72 
4.02 
7.40 
5.60 
9.05 
5.54 
5.87 
18.35 
6.00 
12.80 
6.10 
4.70 
9.75 

28.06 
8.00 
26.00 
14.00 
12.00 
26.00 
45.00 
7.00 
43.00 
37.00 
19.00 
6.00 
13.00 

1.29 
3.70 
1.40 
1.70 
1.50 
1.10 
0.80 
6.70 
1.30 
1.40 
2.20 
5.30 
2.40 

  3.30 
6.10 
2.60 
4.40 
2.80 
3.10 
12.00 
9.20 
3.50 
4.00 
1.80 

- 
10.20 

105.30 
16.00 
50.00 
28.00 
43.00 
49.00 
85.00 
44.00 
23.00 
90.00 
33.00 

- 
47.00 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 4.90 6.10 19.00 1.50 3.75 45.50 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินตางๆ ในกลุมชดุดินที่ 6 พบวาเปนกลุมชุดดินที่มีความ
อุดมสมบูรณระดับตํ่า 

4. ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตาง   
เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 6 อยูในบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุม เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ํา

เลว ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังเหนือผิวดิน ระหวาง 3-5 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชทํานาในชวงฤดู
ฝน และในชวงฤดูแลงสามารถปลูกพืชไร พืชผัก หรือพืชอ่ืนๆ ที่มีอายุส้ันได สําหรับพื้นที่ในเขตชลประทาน
หรือมีแหลงน้ําธรรมชาติ หากพัฒนาโดยทําคันดินลอมรอบพื้นที่และยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของ
ดิน ก็สามารถใชปลูกไมยืนตน ไมผล หรือพืชไรและพืชผักตลอดทั้งป ดวยเหตุที่การใชประโยชนกลุมชุดดิน
นี้มีทางเลือก จึงจัดชั้นความเหมาะสมของดินออกเปน 2 อยาง คือ 1) ความเหมาะสมในการปลูกพืชชวงฤดู
ฝนและใชประโยชนในสภาพที่เปนอยูเดิม (actual suitability) และ 2) ความเหมาะสมในการปลูกพืชในชวง
ฤดูแลงหรือหลังการพัฒนาที่ดินแลว (potential suitability) สําหรับชั้นความเหมาะสมของดิน และขอจํากัด
หลักในการใชประโยชนของกลุมชุดดินที่ 6 ไดสรุปไวในตารางที่ 6.6  
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ตารางที่ 6.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 6 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆกัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง      ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S3mk S2k   
  ขาวไร S3orzk S3orzk S3orzk   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ozk S3ozk S3ozk   
  ขาวโพด S3ozk S3ozk S3ozk   
  งา S3orzk S3morzk S3orzk   
  ถั่วเขียว S3orzk S3morzk S3orzk   
  ถั่วเหลือง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ถั่วลิสง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ปอแกว S3orzk S3orzk S3orzk   
  ฝาย S3orzk S3morzk S3orzk   
  มันฝรั่ง S3torzk S3tmorzk S3torzk   
  มันสําปะหลัง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ยาสูบ S3orzk S3morzk S3orzk   
  ออย S3orzk S3orzk S3orzk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrzk S3mrzk S3rzk   
  กระเทียม S3torzk S3tmorzk S3torzk   
  ขิง S3orzk S3morzk S3orzk   
  พริก S3ork S3orz S3ork   
  พริกไทย S3torzk S3torzk S3torzk   
  มะเขือเทศ S3orzk S3ork S3orzk   
  หอมแดง S3torzk S3torzk S3torzk   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3orzk S3orzk S3orzk   
  กาแฟ (Robusta) S3orzk S3orzk S3orzk   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3orzk S3orzk S3orzk   
  ปาลมน้ํามัน S3orzk S3orzk S3orzk   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3orzk S3orzk S3orzk   
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ตารางที่ 6.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 6 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 
ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง      ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะมวง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ยาง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ลําไย S3orzk S3orzk S3orzk   
  ล้ินจี่ S3orzk S3orzk S3orzk   
  สม S3orzk S3orzk S3orzk   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rzk S3rzk S3rzk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆโดยทีม่ีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน (pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 



 224

5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื  
        5.1 มีน้าํทวมขังในฤดฝูนประมาณ 3-4 เดือน 

        5.2 การระบายน้าํของดินเลว 

        5.3 ดินแนน เนื่องจากเปนดนิเหนียว 

        5.4 มีความอุดมสมบรูณตํ่า 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 

ในการจัดการกลุมชุดดินที่ 6 ใหเหมาะสมในการปลูกพืชนั้น ตองพิจารณาจากขอจํากัดของกลุมชุด
ดินนี้ รวมกับการจัดระบบการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของดินแตละชุดดินในกลุม ซึ่งกลาวโดยสรุป
ไดดังนี้ 

        6.1 เลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และชนิดของดิน  เนื่องจากเปนพื้นที่ราบ
ลุมและมีน้ําขัง จึงเหมาะสมในการปลูกขาวในฤดูฝน สวนในฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยวขาว สามารถปลูกพืชไร
อายุส้ัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพดและพืชผักตาง ๆ ได 

        6.2 การจัดการเพื่อแกปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน  ถาจะใชพื้นที่เพื่อปลูกพืชไรหรือไมผล รวมทั้ง
พืชผัก จําเปนตองทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม และมีประตูสําหรับเปด และปดใหน้ําเขาและ
ระบายออกจากแปลงเพาะปลูกได 

        6.3 การจัดการเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําเลว  โดยดําเนินการตอจากการทําระบบคันกั้นน้ํา 
ดวยการยกรองปลูกพืช และทํารองระบายน้ํารอบแปลง เพื่อลดระดับน้ําใตดินใหตํ่ากวาเขตรากพืช 

        6.4 การจัดการเพื่อแกปญหาดินแนน  สําหรับดินเนื้อละเอียดที่มีอินทรียวัตถุตํ่าจะมีลักษณะแนน
ทึบ เปนเหตุใหรากพืชไชชอนไดยาก จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขโดยการใชปุยอินทรีย เชนปุยคอก หรือ
ปุยหมักในอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือการปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง และโสนอัฟริกัน แลวไถกลบเปน
ปุยพืชสด เพื่อชวยทําใหดินมีความรวนซุยขึ้น 

        6.5 การจัดการเพื่อแกไขปญหาความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  ทําไดหลายวิธีดังนี้ 

6.5.1 ปลูกพืชหมุนเวียนใหมีพืชตระกูลถั่วแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก ซึ่งไดแก พืชผัก-ขาว-
ถั่วตาง ๆ หรือ ถั่วเหลือง-ขาว-ขาวโพด เปนตน 

6.5.2 ใชปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดิน พืชปุยสดที่แนะนําใหใชคือพืชตระกูลถั่วอายส้ัุน ซึง่ไดแก 
ปอเทือง ถั่วพุม โสน และถั่วพรา เปนตน เมื่อถั่วเริ่มออกดอกก็ไถกลบ แลวปลอยใหสลายตัวในดินประมาณ 
2 สัปดาหจึงเตรียมดินเพื่อปลูกพืชหลัก 
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6.5.3 ใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ควรใชควบคูกับปุยอินทรีย ปุยคอก ปุยหมัก 
หรือปุยพืชสด โดยปุยอินทรียจะใหธาตุอาหารบางสวน กับชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี
ของดิน สวนปุยเคมีจะเสริมธาตุอาหารที่ดินยังขาดแคลน ใหพืชไดรับอยางเพียงพอ   
7. ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 6 เกิดในสภาพพื้นที่ราบลุม เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําคอนขางเลว 
และในฤดูฝนมีน้ําขังเหนือผิวดิน 3-5 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการใชทํานา สวนฤดูแลงสามารถปลกู
พืชไรอายุส้ันหรือพืชผักบางชนิด 

ในกรณีที่ตองการใชกลุมชุดดินนี้ในการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักตลอดทั้งป จําเปนตองมีการ
พัฒนาที่ดิน โดยทําคันรอบพื้นที่ปองกันน้ําทวมในฤดูฝน และยกรองปลูกเพื่อชวยดานการระบายน้ําใหดีข้ึน  
อยางไรก็ตามเพื่อใหการใชที่ดินกลุมนี้มีประสิทธิภาพ ควรจัดระบบการใชที่ดิน “แบบไรนาสวนผสม” โดย
แบงพื้นที่เพื่อการใชประโยชนดังนี้ 

        7.1 พื้นที่ปลูกขาว  มีประมาณ 40 เปอรเซ็นต และควรเลือกบริเวณที่ราบลุมที่สุดของพื้นที่ การ
จัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว ใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการดินที่จะกลาวตอไป พื้นที่สวน
นี้ หลังปลูกขาวแลว สามารถใชปลูกพืชไรอายุสั้นหรือพืชผักตาง ๆ ได 

        7.2 บริเวณพื้นที่ปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก  มีประมาณ 40 เปอรเซ็นต การปรับปรุงและ
เปลี่ยนสภาพดินจากที่เคยเปนนาขาวใหเปนพื้นที่ปลูกพืชไรและพืชสวน ตองพัฒนา 2 ดาน คือ 1) ทําคัน
รอบพื้นที่และ 2) ยกรอง สําหรับการจัดสัดสวนพื้นที่เพื่อปลูกพืชไร ไมผล หรือพืชผัก ข้ึนอยูกบัความตองการ
ผลผลิตของตลาดทั้งใน และนอกทองถิ่น ตลอดจนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของพืชนั้นๆ ดวย 

        7.3 พื้นที่พัฒนาเปนแหลงน้ํา  มีประมาณ 20 เปอรเซ็นต โดยการทําบอและทําคันดินรอบบอใหสูง
พอประมาณ เพื่อกักเก็บไวสําหรับการปลูกพืชในฤดูแลง นอกจากนี้ยังใชแหลงน้ําเปนบอเลี้ยงปลา ซึ่งไดแก 
ปลาดุกอุย ปลาไน ปลานิล และปลาตะเพียนขาว เปนตน 

การสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตวขนาดพอเหมาะ เพื่อเลี้ยงไกและหมู ใหบางสวนของโรงเรือนยื่นออกไป
ในบอปลา มูลสัตวที่รวงหลนลงไปในบอจะเปนอาหารปลา และรวบรวมบางสวนมาใชเปนปุยอินทรีย 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร 

 8.1.1 ปญหาการระบายน้ําของดินไมดีหรือการระบายน้ําเลวและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน 
1) กรณีปลูกในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวควรดําเนินการดังตอไปนี้ คือใหยกรองปลูก

สูงขึ้นจากผิวดินเดิม 10-20 ซม. เพื่อปองไมใหน้ําแชขัง เมื่อมีการใหน้ําหรือมีฝนตก และควรทํารองรอบ
กระทงนา และทํารองภายในแปลงนาหางกันประมาณ 8-12 เมตร และรองมีความกวาง 40-50 ซม. เปน
การชวยการระบายน้ําผิวดิน สะดวกในการใหน้ํา และเขาไปดูแลพืชที่ปลูก 
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2) กรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรแบบถาวรคือ ปลูกทั้งฤดูฝนและฤดู
แลง ใหสรางคันดินรอบพื้นที่ปลูก และภายในพื้นที่ปลูกใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองปลูกกวาง 6-8 เมตร 
มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรองอาจแบงซอยเปนสันรองยอยโดยยก
แปลงใหสูงขึ้นประมาณ 10-20 เมตร  และกวางอยูระหวาง 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยระบายน้ําบนสันรอง และ
สะดวกในการที่จะเขาไปดูแลพืชที่ปลูก 
 8.1.2 ปญหาดินเหนียวและโครงสรางของดินไมดี 

ใหใสปุยอินทรียไดแก ปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลงปลูกแลวไถ
คลุกเคลาใหเขากับดิน ตากดินใหแหงประมาณ 20-30 วันกอนที่จะยอยดินปลูกพืช การปลูกพืชตระกูลถั่ว
หรือใสวัสดุปรับปรุงดินอยางอื่น เชน ข้ีเลื้อย แกลบสด กากตะกอนหมอกรองโรงงานน้ําตาล (filter cake) 
หรือเศษพืชแลวไถกลบไปในดิน เมื่อสลายตัวแลวจะชวยทําใหดินรวยซุย และเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน
เชนกัน  
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กะหล่ําปลี  แปลงปลูกควรไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน และเก็บ
วัชพืชใหหมด ยอยดินใหรวนซุย ผสมปุยคอกคลุกเคลาลงในดินใหทั่วประมาณ 3-4 ตัน/ไร (ถาเปนดิน
เหนียวควรเตรียมดินกอนปลูก 1ฤดู) ยกรองสูงประมาณ 20 ซม.และกวางประมาณ 1.5 เมตร ควรเวน
ทางเดิน 30 ซม. สวนแปลงเพาะกลา ควรไถดินลึกประมาณ 15 ซม. ตากดินและใสปุยคอกเชนเดียวกับ
แปลงปลูก หลุมปลูกกลาควรมีระยะหางระหวางตน และแถว 40-50 และ60-100 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 

8.2.3 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมยืนตน และไมผล 

8.3.1 มะนาว  ทําคันดินกวาง 6-8 เมตร และสูงกวาแนวระดับที่น้ําเคยทวมถึงประมาณ 50 ซม. 
ขุดรองน้ําเพื่อระบายน้ําออกโดยใหมีขนาดกวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร และพื้นรองน้ํากวาง 0.5-0.7 เมตร 
ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 5x5x5 เมตร 

8.3.2 มะมวง  พื้นที่ลุมควรยกรองปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร (ยกรองใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมสูงสุด 0.5-1.0 เมตร) แตถาพื้นที่ลุม
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มาก ควรทําคันดินปองกันน้ําทวมรอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกไดโดยใชระยะระหวางตน 4-6 เมตร หลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. แตพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีหลุมปลูกขนาด 
70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 มังคุด  พื้นที่ลุม มีน้ําทวมขังไมมากทําสันรองปลูกสูง 1.0-1.5 เมตร แตถามีน้ําทวมขังมาก
ควรยกรองสวนใหมีขนาดสันรองไมนอยกวา 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ํา
เขา-ออก สวนระยะปลูกในระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสามเหลี่ยมดานเทาใชระยะปลูกระหวางแถว และตน 
8x8 เมตร หรือ 10x10 เมตร และระบบแถวกวางตนชิด ใชระยะปลูกระหวางแถว และตน 8x8 เมตร หรือ
10x5 เมตร  หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 ซม. ผสมดินที่ขุดขึ้นมากับหญาแหง ปุยคอก และปุยเคมี 
ตากดินไวระยะหนึ่งจนดินยุบตัวคงที่ เติมดินผสมลงไปอีกจนเต็มหลุม 
9. การใชปุยสําหรบัพืชชนิดตางๆ 
        9.1 การใชปุยสําหรบัขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 6 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุย และอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร  
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 
 คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./
ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก/ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร 6 กกP2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร   

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
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        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชไร 
ใชปุยเคมี เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา

การใช และวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวใน ตารางที่6.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ขาวโพดหวาน  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง ครั้งแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก 
คร้ังที่ 2 เมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินคลองขุด ทาศาลา พัทลุง วังตงและสตูล ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
 ข) ชุดดินเชียงราย นครพนม บางนารา พะวง และสุไหงโกลก ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 
รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร  
 ค) ชุดดินมโนรมย ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 55 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
 ง) ชุดดินแกลง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
 จ) ชุดดินปากทอ ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  

9.2.2 ถั่วเขียว  ปุยเคมีจะใสทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวประมาณ 1-3 สัปดาห โดยใสขาง
แถวปลูกแลวพรวนกลบ ที่สําคัญเมล็ดถั่วเขียวกอนปลูกตองคลุกดวยเชื้อไรโซเบียมสําหรับถั่วเขียวกอน
จําเปนมากหากพื้นที่นั้นไมเคยปลูกถั่วเขียวมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว   
 ก) ชุดดินคลองขุด ทาศาลา พัทลุง วังตง และสตูล ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ข) ชุดดินเชียงราย นครพนม บางนารา พะวง และสุไหงโกลก อนุโลมใหใชปุยไดเชนเดียวกับชุดดิน
ในขอ ก) คือปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ค) ชุดดินมโนรมย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร  
 ง) ชุดดินแกลง ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
 จ) ชุดดินปากทอ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร  

9.2.3 ออย  คร้ังที่1 จะใสปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก สวนครั้งที่ 2 จะใสที่ออย
อายุประมาณ 90-120 วัน โดยใสเฉพาะปุยไนโตรเจนและ/หรือโพแทสเซียมตามความจําเปน โยใสสองขาง
แถวปลูกแลวพรวนกลบ ในกรณีออยตอจะใสปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดเปนครั้งแรกเชนกัน แตจะใสหลังการ
แตงตอแลว 1-3 สัปดาห สวนครั้งที่สอง ใสเฉพาะไนโตรเจนและ/หรือโพแทสเซียมตามความจําเปน และใส
สองขางแถวของตอออยเชนกันแลวพรวนกลบ การใสคร้ังที่ 2 นี้จะหางจากครั้งแรกประมาณ 60-90 วัน  
 ก) ชุดดินคลองขุด ทาศาลา พัทลุง วังตงและสตูล ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร และสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร  
 ข) ชุดดินเชียงราย นครพนม บางนารา พะวง และสุไหงโกลก ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร 
รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร และ 0-0-60 อัตรา 35 กก./ไร  
 ค) ชุดดินมโนรมย ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร 
และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร  



 229

 ง) ชุดดินแกลง ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร  
 จ) ชุดดินปากทอ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร และ
ปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร  
        9.3 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.3.1 กะหล่ําปลี  หลังยายปลูกประมาณ 15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร โดยหยอด
ขางตน และหลังยายปลูกประมาณ 30 วัน ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับ ปุยคอก อัตรา 1
กํามือ/ตน โดยพรวนดินรอบๆโคนตนแลวใสปุย จากนั้นกลบดินวันรุงขึ้นจึงรดน้ํา นอกจากนี้การใสปุยแตละ
คร้ังควรผสมธาตุอาหารเสริม เชน โบรอน สังกะสี 

9.3.2 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใชปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตรม. ผสมกับปุย
สูตร 8-24-24 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./
ไร.โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 

9.3.3 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 30 กก./ไร  และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.4 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 มะนาว  มะนาวอายุ 3-4 เดือน ใชปุยคอก หรือปุยหมักในอัตรา 0.5 กก./ตน และเมื่อมะนาว
อายุ 1 และ 2 ป ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.3 และ1 กก./ตนตามลําดับ การใหปุยแกมะนาวควรทํา
หลังจากพรวนดิน โดยใสรอบทรงพุมจากนั้นใหน้ําตามเพื่อละลายปุย 

9.4.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยหินฟอสเฟต และ
ปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.3 กก./ตน ตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร 15-15-
15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุยเปน 4 
ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ําเมื่อ
มะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรับมะมวง
อายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ 3)
ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร  
13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.4.3 มังคุด  มังคุดชวงยังไมใหผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง คือ 
ตน และปลายฤดูฝน มังคุดใหผลผลิตแลวแบงการใหปุยเปน 4 ระยะคือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช
ปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน รวมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-3 ปบ/ตน กอนใหปุยควรขุด
หลุมเปนระยะรอบทรงพุมจากนั้นหยอดปุยแลวจึงปดกลบปากหลุม 2) ระยะกอนออกดอกควรใหปุยสูตร 
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12-24-12 หรือปุยสูตร 8-24-24 หรือปุยสูตร 9-24-24 อัตรา 2-3 กก.ตอตน โดยใหปุยชวงปลายฝน และ 3) 
ระยะดอกบาน และเริ่มติดผลเล็ก ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) เมื่อผลมีอายุ 4-5 สัปดาห 
ใชปุยสูตร13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน โดยหวานรอบทรงพุมแลวคราดกลบบาง ๆ 
10. สรุป  

กลุมชุดดินที่ 6 เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุม เนือ้ดินเปน
ดินเหนียว การระบายน้ําคอนขางเลว และมีน้ําขังเหนือผิวดินในฤดูฝน 3-5 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมใน
การปลูกขาวในชวงเวลาดังกลาว สวนในฤดูแลงใชปลูกพืชไรอายุส้ันหรือพืชผักได แตถาจะปลูกพืชไร ไมผล
หรือพืชผักตลอดป ตองมีการพัฒนาที่ดิน โดยการทําคันดินและยกรองปลูก 

กลุมชุดดินที่ 6 ประกอบดวยชุดดินที่สําคัญ ๆ ไดแก ชุดดินบางนารา เชียงราย สุไหงโกลก แกลง 
คลองขุด มโนรมย นครพนม พะวง ปากทอ พัทลุง สตูล ทาศาลา และวังตง เปนตน ซึ่งชุดดนิทีก่ลาวนีเ้มือ่ใช
ประโยชนในการทํานา จะใหผลผลิตอยูในเกณฑปานกลางถึงคอนขางดี 

ปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชน ไดแก ปญหาน้ําทวมขัง สภาพของพื้นที่เดิมจึงไมเหมาะ
สําหรับปลูกพืชไร ไมผล หรือพืชผัก เวนแตจะไดปรับปรุงแกไข สวนปญหาทางกายภาพคือดินแนน และดิน
มีความอุดมสมบูรณตํ่า ตองปรับปรุงแกไขดวยการใชปุยอินทรียและวัสดุปรับปรุงดิน 

การใชประโยชนกลุมดินที่ 6 ที่เหมาะสมควรจะเปนการใชที่ดินแบบ “ไรนาสวนผสม” คือมีการปลูก
ขาว ไมผล ทําสวนผัก และเลี้ยงสัตวควบคูกันไป 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 7  

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 7 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 
3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 7 แสดงไวในตารางที่ 7.1 

ตารางที่ 7.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 7 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 นครปฐม 1,000-1,200 1,660-1,700 25-32 28 57-89 75 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
 อางทอง 1,000-1,100 1,690-1,700 25-32 28 56-89 74 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 สิงหบุรี    900-1,000 1,695-1,700 24-33 28 55-89 73 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
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ตารางที่ 7.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 7 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
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ตารางที่ 7.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 7 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถม(riverine deposits)  

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับตํ่า(semi-recent to low terrace) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดเทไมเกิน 2 เปอรเซ็นต  

        1.5 การระบายน้ําของดิน : คอนขางเลว มีน้ําขังที่ผิวดิน 3-4 เดือนในรอบป  
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        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกขาวในชวงฤดูฝน ปลูกพืชไรและพืชผักในชวงฤดูแลง 
สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 7 แสดงไวในตารางที่ 7.2  
ตารางที่ 7.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 7 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  นครปฐม 1,172,400 0  5 0 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
  อางทอง 210,000 0  1 0 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
  สิงหบุรี 897,000 0  2 0 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
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ตารางที่ 7.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 7 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
  แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
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ตารางที่ 7.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 7 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ใต 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 19,975,713 31,170.8  788 209 

        1.7 การชะลางพังทลาย : ไมมีหรือมีนอยมาก 

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในทกุภาคของประเทศไทย จังหวดัที่พบแสดงไวในตารางที่ 7.3  
ตารางที่ 7.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 7 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 นครนายก 761.16  

  ชัยนาท 351,577.57  

  ลพบุรี 17,266.54  

  สระบุรี 45,679.82  

  นครปฐม 50,119.11  

  สุพรรณบุรี 512,920.19  

  อางทอง 69,935.31  

  พระนครศรีอยุธยา 4,345.47  

  สิงหบุรี 85,458.65  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 98,540.21  

  ชลบุรี 33,654.02  

  ระยอง 8,247.08  

  ตราด 4,462.06  

  ปราจีนบุรี 7,791.98  
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ตารางที่ 7.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 7 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 สระแกว 136,855.24  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 59,947.28  

  นครราชสีมา 191,594.74  

  บุรีรัมย 208,118.11  

  สุรินทร 127,047.78  

 4 อุบลราชธานี 43,706.22  

  ศรีสะเกษ 67,386.95  

  นครพนม 71,490.87  

  รอยเอ็ด 183,002.90  

  มุกดาหาร 12.09  

  ยโสธร 168,521.95  

  อํานาจเจริญ 11,938.07  

 5 ขอนแกน 135,376.74  

  หนองคาย 13,913.03  

  มหาสารคาม 132,898.86  

  สกลนคร 59,592.47  

  กาฬสินธุ 176.36  

  หนองบัวลําภู 20,536.91  

  อุดรธานี 6,572.95  

เหนือ 6 เชียงใหม 76,096.03  

  ลําปาง 95,207.97  

  ลําพูน 13,836.60  

  แมฮองสอน 4,988.49  

 7 เชียงราย 212,173.22  

  นาน 
 

19,805.06 
127 046 72 
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ตารางที่ 7.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 7 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 7 แพร 44,795.32  

 8 เพชรบูรณ 383,347.80  

  พิจิตร 707,960.70  

  พิษณุโลก 593,780.53  

  เลย 162,862.78  

  อุตรดิตถ 205,319.37  

 9 กําแพงเพชร 365,598.41  

  ตาก 57,679.47  

  นครสวรรค 382,392.04  

  สุโขทัย 574,962.79  

  อุทัยธานี 102,703.16  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 113,948.73  

  ประจวบคีรีขันธ 1,637.69  

  เพชรบุรี 41,296.33  

  ราชบุรี 79,265.19  

ใต 11 สุราษฎรธานี 2,880.29  

  พังงา 7,023.12  

  นครศรีธรรมราช 22,534.93  

  ชุมพร 4,875.42  

  กระบี่ 26,197.55  

  ภูเก็ต 4,810.04  

 12 ตรัง 21,129.07  

  นราธิวาส 3,794.62  

  ปตตานี 493.81  

  พัทลุง 10,735.24  
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ตารางที่ 7.3 (ตอ)การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 7 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 12 สตูล 4,516.09  

รวมทั้งส้ิน 7,405,143.29  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน (soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 7 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 7.4  
ตารางที่ 7.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
เดิมบาง 
(Deum  Bang series: Db)  

fine, kaolinitic  
Aeric Tropaquafls 

fine, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Aeric (plinthic) Endoaqualfs 

ทาตูม 
(Tha Tum series: Tt)  

fine, kaolinitic  
Aeric Tropaquafls 

fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic 
Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 

นครปฐม 
(Nakhon Pathom series: 
Np)  

fine, mixed  
Aeric Tropaqualfs 

fine, mixed, active,  
isohyperthermic  
Aeric Endoaqualfs 

ผักกาด 
(Pak Kat series: Pat)  

fine,mixed  
Aeric Tropaqualfs 

fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Plinthaquic Paleudalfs 

พิจิตร 
(Phichit series: Pic)  

fine,mixed  
Aeric Tropaquafls 

fine, mixed,  
isohyperthermic  
Aeric Tropaqualfs 

อุตรดิตถ 
(Uttaradit series: Utt) 

fine,kaolinitic 
Aeric Tropaquafls 

fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Aquic Haplustalfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 7 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 7 มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล พบจุดประสี
น้ําตาลเขม สีเหลืองหรือสีแดงปะปนอยูตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางเล็กนอย(pH 
6.5-7.5) มีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง 
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        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 7 

 3.2.1 ชุดดินเดิมบาง (Deum Bang series: Db) 
 จัดอยูใน fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric (plinthic) Endoaqualfs เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนคอนขางเกา บนตะพักลําน้ําระดับตํ่าและระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว 
ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา  
 ดินบนลึกประมาณ 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีเขม
ของน้ําตาลปนเทา ถึงสีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลแกและน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนกรด
เล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายเล็กนอยสีพื้น
เปนสีน้ําตาลปนเทา สีจางของเทาปนน้ําตาลหรือสีเทาออน มีจุดประสีน้ําตาลแก น้ําตาลปนเหลืองและ
อาจจะมีหรือไมมีสีแดงก็ได ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง(pH 6.0-8.0) กลาวโดยสรุป
แลวชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณปานกลาง 
 3.2.2 ชุดดินทาตูม (Tha Tum series: Tt) 
 จัดอยูใน fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนลําน้ําเกาบนสวนลางของลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานไดปานกลางในดินบน และชาในดินชั้นลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับ
น้ําใตดินอยูตํ่ากวา 1.5 เมตร ในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 20  ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีพื้น
เปนสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 
5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาออน หรือสีเทาปนชมพ ู
หรือสีน้ําตาลซีด มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด
มาก(pH 5.0-6.0) 
 3.2.3 ชุดดินนครปฐม (Nakhon Pathom series: Np) 
 จัดอยูใน fine, mixed, active, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนจากลําน้ําบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวน สีพื้น
เปนสีน้ําตาล สีน้ําตาลเขมหรือสีเขมของน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสี
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น้ําตาล หรือสีเขมของน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง และสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
ดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) มักจะพบกอนเหล็กแมงกานีส และกอนหินปูนในดินชั้นลางดวย 
 3.2.4 ชุดดินผักกาด (Phak Kat series: Pat) 
 จัดอยูใน fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Plinthaquic Paleudalfs เกิดจากตะกอนลํา
น้ําที่ถูกพัดพามาทับถม บนสวนต่ําของสันดินริมน้ํา และพื้นที่ราบใกลๆ ทางน้ํา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ
เปนที่ราบเรียบ ถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบาย
น้ําดีปานกลาง ถึงคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบน
ผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูตํ่ากวา 1 เมตร เกือบตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
สีพื้นเปนสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทา หรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 
4.5-5.0) ดินบนตอนลาง มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลออน สีน้ําตาลปน
เหลือง อาจจะพบจุดประสีเหลืองปนน้ําตาล หรือสีแดงปะปนอยูในเนื้อดิน สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
เหนียว ปนดินทรายแปง ดินรวนเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลออน หรือสีเทา มีจุด
ประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง และสีแดงปะปนอยูในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-
5.5) 
 3.2.5 ชุดดินพิจิตร (Pichit series: Pic) 
 จัดอยูใน fine, mixed, isohyperthermic Aeric Tropaqualfs เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา 
ในบริเวณลานตะพักลําน้ํากลางเกากลางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 
1 เปอรเซ็นต เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดในอัตราปานกลาง
ในดินบน และชาในดินลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินอุมน้ําไดปานกลาง ในฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูบน
หนาดินนาน 4-5 เดือน 
 ดินชั้นบนหนาประมาณ 10-25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา 
หรือสีออนของเทาปนน้ําตาล และมีจุดประสีน้ําตาลแก หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง ดินลาง
ตอนบนเปนสีออนของสีเทาปนน้ําตาล และตอนลางจะเปนสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาล 
และมีจุดประสีน้ําตาลแก หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-
6.0) 
 3.2.6 ชุดดินอุตรดิตถ (Uttaradit series: Utt) 
 จัดอยูใน fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aquic Haplustalfs เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําบนลานตะพักลําน้ําคอนขางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ถึงคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถให
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น้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา มีความสามารถในการอุมน้ําสูง ตามปกติแลวระดับน้ําใต
ดินประมาณ 1-1.20 เมตร 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปนสี
น้ําตาลปนเทา สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดิน
ลางเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินรวนเหนียว หรือดินเหนียว สีเปนสีน้ําตาลปนแดง มีจุดประสี
แดงปนเหลือง จะมีปริมาณนอยลงตามความลึกของดิน และสีก็ไมคอยชัดเจน ปฏิกิริยาของดินเปนกลางถึง
ดางปานกลาง(pH 7.0-8.0)  
        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) คาเปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินบนหนา
ประมาณ 30 ซม. สําหรับวิธีการประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดิน สําหรับประเทศไทย ป 
1973 (Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของ
การประเมินสรุปไดดังตารางที่ 7.5  
ตารางที่ 7.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

เดิมบาง 
ทาตูม 
นครปฐม 
ผักกาด 
พิจิตร 
อุตรดิตถ 

5.78 
- 

7.53 
- 
- 
- 

7.20 
4.60 
19.00 
16.30 
13.40 
14.50 

66.13 
32.00 
77.51 
42.00 
46.00 
37.00 

0.77 
1.00 
1.61 
3.69 
1.43 
2.43 

3.60 
3.00 
10.00 
2.60 
15.80 
24.50 

74.10 
10.00 
89.37 
88.00 
99.00 
50.00 

ต่ํา 
ต่ํา 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 6.65 13.95 44.00 1.52 6.80 81.05 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน พบวาชุดดินนครปฐม ผักกาด พิจิตรและ
อุตรดิตถ มีความสมบูรณอยูในระดับปานกลาง สวนชุดดินทาตูม และเดิมบางมีความ 
อุดสมบูรณตํ่า 
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4 การประเมนิความเหมาะสมสาํหรับการปลูกพชื 
เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ําของดิน กลุมชุดดินที่ 7 มีความ

เหมาะสมในการทํานามากกวาปลูกไร ไมผล และพืชผัก ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาวไดใชทํานาอยูแลว
ในชวงฤดูฝน อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้ยังสามารถปลูกพืชไร และพืชผักตางๆ ไดในฤดูแลง ถาอยูในเขต
ชลประทาน หรืออยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ ดังนั้นจึงจัดชั้นความเหมาะสมของดินออกเปน 3 อยาง คือ ชั้น
ความเหมาะสมในการปลูกพืช 1) ชวงฤดูฝน 2) ชวงฤดูแลง และ 3) หลังการปรับปรุงพัฒนาที่ดิน หรือเปน
พื้นที่ในเขตชลประทาน อาจสรุปชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชตางๆ ตามตารางที่ 7.6 ดังนี้ 
ตารางที่ 7.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 7 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S3mk S2k   
  ขาวไร S3ork S3ork S3ork   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ok S3zk S3ok   
  ขาวโพด S3ok S3ok S3ok   
  งา S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเขียว S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเหลือง S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วลิสง S3ork S3ork S3ork   
  ปอแกว S3ork S3ork S3ork   
  ฝาย S3rk S3mrk S3rk   
  มันฝรั่ง S3tork S3tmork S3tork   
  มันสําปะหลัง S3ork S3ork S3ork   
  ยาสูบ S3ork S3mork S3ork   
  ออย S3rk S3rk S3rk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrk S3mrk S3rk   
  กระเทียม S3tork S3tmork S3tork   
  ขิง S3mork S3mork S3ork   
  พริก S3ork S3ork S3ork   
  พริกไทย S3tork S2tork S2tork   
  มะเขือเทศ S3ork S3ork S3ork   
  หอมแดง S3tork S3tork S3tork   
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ตารางที่ 7.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 7 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3ork S3ork S3ork   
  กาแฟ (Robusta) S3ork S3ork S3ork   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3rk S3rk S3rk   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S2ork S3ork S3ork   
  มะมวง S3ork S3ork S3ork   
  ยาง S3ork S3ork S3ork   
  ลําไย S3ork S3ork S3ork   
  ล้ินจี่ S3ork S3ork S3ork   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rk S3rk S3rk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 
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  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 การมีน้ําขังในชวงฤดูฝน  เนื่องจากอยูในพื้นที่ราบต่ํา การระบายน้ําเลว และระดับน้ําใตดินตื้น 
จึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก 
        5.2 ดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ  เปนเหตุใหพืชไดรับธาตุเหลานั้นนอย ไมเพียงพอตอการ
เจริญเติบโต จําเปนตองมีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 
        5.3 ดินเหนียวและแนน  เนื่องจากดินกลุมนี้ใชในการทํานา ทําใหโครงสรางของดินถูกทําลาย ดิน
จึงแนน การถายเทอากาศไมดี รากพืชไชชอนไดยาก จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช  

        6.1 เลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และลักษณะดิน  กลุมชุดดินที่ 7 มี
ศักยภาพเหมาะสมในการปลูกขาวในชวงฤดูฝน เปนอันดับแรก เนื่องจากอยูในที่ราบต่ํา การระบายน้ําเลว 
ดินมักมีน้ําทวมขังระหวาง 3-4 เดือน ในรอบป อยางไรก็ตามสามารถปลูกพืชไรอายุส้ัน เชน ถั่วเหลือง ถั่ว
เขียว ถั่วลิสง ขาวโพดหวาน ยาสูบ ฯลฯ และพืชผักตางๆ ในฤดูแลง หรือหลังการเก็บเกี่ยวขาว หากมีแหลง
น้ําธรรมชาติมาเสริม 

        6.2 การปองกันน้ําทวมขัง  ในกรณีที่จะเปลี่ยนพื้นที่นาขาวมาปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก ตองทํา
คันดินลอมรอบพื้นที่ และมีประตูปดและเปด เพื่อระบายน้ําเขาและออกจากพื้นที่เมื่อมีความจําเปน 

        6.3 การแกปญหาดานการระบายน้ําของดิน  ในชวงฤดูฝนระดับน้ําใตดินของดินในกลุมชุดดินที่ 
7 จะอยูต้ืนหรือใกลผิวดิน และการระบายน้ําเลว จึงอาจเลือกวิธีการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 
ดังนี้ 1) ในกรณีที่ตองการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักทั้งในฤดูฝน และฤดูแลงหรือปลูกแบบถาวร 
จําเปนตองยกรองปลูก 2) หากประสงคจะปลูกพืชไร และพืชผักหลังการเก็บเกี่ยวขาว ควรทํารองระบายน้ํา
ต้ืนๆ รอบแปลงนา แตถาเปนแปลงนาขนาดใหญควรทํารองระบายน้ําหางกัน 15-20 เมตร เพื่อชวยในการ
ระบายน้ําบนผิวดินเมื่อมีฝนตกหนัก 

        6.4 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  เพื่อใหดินรวนซุยเหมาะสมตอการปลูกพืชไร และ
พืชผัก ควรดําเนินการดังนี้ 1) ใชปุยอินทรีย เชนปุยคอก หรือปุยหมัก ใชอัตรา 1.5-2.0 ตัน /ไร หวานบนผิว
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ดินแลวพรวนกลบ หรือ 2) ใชปุยพืชสด โดยปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทืองหรือโสนอัฟริกัน แลวไถกลบเมื่อ
ถั่วเริ่มออกดอก หรือ 3) ใสวัสดุปรับปรุงดินเชน กากถั่วลิสง ข้ีเลื่อย แกลบ หรือเศษพืช แลวพรวนกลบลงไป
ในดิน เมื่ออินทรียสารเหลานั้นสลายตัว จะปลดปลอยธาตุอาหารรูปที่เปนประโยชนตอพืช ชวยทําใหดินรวน
ซุย และเพิ่มความสามารถของดินในการดูดซับธาตุอาหารพืชที่ใสในรูปปุยเคมี ไมใหสูญเสียไปไดงายอีก
ดวย  

        6.5 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ถึงแมวากลุมชุดดินที่ 7 จะมีความอุดมสมบูรณปาน
กลางอยูแลวก็ตาม แตเมื่อใชเพาะปลูกติดตอกันหลายๆ ป ความอุดมสมบูรณของดินจะคอยๆ ลดลง 
จําเปนตองปรับปรุงแกไข ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังนี้ 

6.5.1 การปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก เชน ปลูกถั่ว
เหลือง-ขาว-ยาสูบ หรือพืชผัก–ขาว-ถั่วตางๆ เปนตน ระบบการปลูกพืชดังกลาวจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ของดิน และชวยใหผลผลิตของพืชหลักสูงขึ้นดวย 

6.5.2 การปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงในดิน โดยปลูกพืชปุยสดเชนปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน และ
ถั่วตางๆ กอนการปลูกพืชหลัก 2-3 เดือน แลวไถกลบลงในดินเมื่อพืชปุยสดออกดอก วิธีนี้จะชวยปรับปรุง
สมบัติทางดานกายภาพและความอุดมสมบูรณของดิน 

6.5.3 การใชปุยเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ควรใชทั้งปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป
ในการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก สําหรับปุยอินทรียเชน ปุยหมัก ปุยคอกและปุยพืชสดจะชวยปรับปรุง
สมบัติทางกายภาพ และเคมีของดิน สวนปุยเคมีจะเสริมธาตุอาหารที่ดินขาดแคลน ใหเพียงพอตอการ
เจริญเติบโตของพืช สําหรับสูตรปุย อัตรา และวิธีการใชนั้น ข้ึนอยูกับชนิดของพืช และระดับความอุดม
สมบูรณของดิน ซึ่งจะไดกลาวตอไปในหัวขอที่ 9  
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 7 มีศักยภาพเหมาะสมทั้งการทํานา ปลูกพืชไรและพืชผัก คือ ในฤดูฝนเหมาะแกการ
ปลูกขาว เนื่องจากอยูในที่ราบต่ํา น้ําจากแมน้ําทวมถึง เนื้อดินเปนดินเหนียว และมีการระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว ขาวที่ปลูกจะไมไดรับผลกระทบจากความแหงแลง แตอาจมีน้ําทวมจนขาวเสียหายในบางป 
สวนในฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว อาจปรับปรุงสภาพดินเพื่อปลูกพืชไรและพืชผักหลายชนิด เชน ถั่ว
เหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยาสูบ ขาวโพด กะหล่ําปลี ผักกาดเขียว ผักกาดขาว คะนา หอม แตงตางๆ ฯลฯ 

อยางไรก็ตามสภาพและสมบัติด้ังเดิมของดินนี้ ไมเหมาะสมตอการปลูกไมผลและไมยืนตน 
เนื่องจากมีน้ําทวมและขังแชเปนระยะเวลานานในรอบป ถาจะใชสําหรับปลูกพืชไรและพืชสวน จําเปนตอง
แกไขเรื่องน้ําทวมขังและปรับปรุงการระบายน้ําของดิน โดยการทําคันดินรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม และ
ยกรองปลูกเพื่อเพิ่มการระบายน้ําของดินในชวงฤดูฝน อยางไรก็ตาม แนวทางการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้
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อยางมีประสิทธิภาพ และไดรับผลตอบแทนสูง รวมทั้งลดความเสี่ยงในการลงทุน ก็คือการใชที่ดิน “แบบ
ผสมผสาน” หรือ “แบบไรนาสวนผสม” โดยมีการแบงพื้นที่การใชประโยชนออกเปนสวนๆ ดังนี้ 

        7.1 พื้นที่ปลูกขาว  ควรเปนพื้นที่ราบต่ําสุด เพื่อความสะดวกในการเก็บกักน้ําฝนไวปลูกขาว พื้นที่
สวนนี้สามารถใชปลูกพืชไรอายุส้ัน และพืชผักตางๆ กอนและหลังการปลูกขาวไดดวย ดังนั้นการพัฒนา
แหลงน้ํามาชวยเสริม จะทําใหพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร และพืชผักอยางแทจริง ซึ่ง
เกษตรกรในหลายจังหวัด ไดพัฒนาระบบดังกลาวอยางกวางขวาง 

        7.2 พื้นที่ปลูกพืชไร พืชผักและไมผลตลอดป  ควรเปนพื้นที่ซึ่งอยูสูงกวาบริเวณ 7.1 คือ เปนนา
คอนขางดอน ทําคันลอมรอบเพื่อปองกันน้ําทวม และปรับปรุงสภาพการระบายน้ําของดิน โดยการยกรอง
หรือทํารองระบายน้ํารอบแปลง รวมทั้งการปรับระดับพื้นที่ภายในแปลงใหสม่ําเสมอ การจัดการดินเพื่อปลูก
พืชไร พืชผัก ชนิดตางๆ ควรปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 8 

        7.3 แหลงน้ํา  ควรเปนพื้นที่ซึ่งอยูระหวางนาขาว และแปลงพืชไร ไมผล และพืชผักตางๆ พื้นที่สวนนี้
ไมลุม และดอนจนเกินไป ขนาดของแหลงน้ําที่จะพัฒนา ควรเปนขนาดแหลงน้ําประจําไรนา คือมีความจุ
ประมาณ 1,250 ม.3 สวนจํานวนบอข้ึนอยูกับปริมาณความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ สําหรับแหลงน้ํา
ที่พัฒนาขึ้นมาควรเลี้ยงปลาที่เลี้ยงงาย โตเร็วและเปนที่ตองการของตลาด เชน ปลาไน ปลานิล ปลาดุก 
ปลาสวาย ปลาหมอตาล ปลาเทโพ และอื่นๆ สวนบริเวณคันดินรอบบอหรือสระควรปลูกไมผล เชน มะมวง 
ขนุน ฝร่ัง กลวย ฯลฯ และไมดอกไมประดับตางๆ เพื่อใหเกิดรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้บริเวณคัน
ดินรอบบอควรปลูกหญา เชน หญาแฝกทั้งดานในและดานนอกเพื่อปองกันการกัดเซาะดินบริเวณคันดิน
รอบบอดวย 

        7.4 บริเวณที่ใชเลี้ยงสัตว  ควรเลี้ยง ไก หมู และเปดใกลบริเวณแหลงน้ําซึ่งมีการเลี้ยงปลาอยูแลว 
โดยสรางเปนโรงเรือนใหบางสวนยื่นลงไปในบอ แลวปลอยใหสัตวเลี้ยงถายมูลลงในบอน้ําเพื่อเปนอาหาร
ของปลา 

สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร และสภาพ
เศรษฐกิจ ไดแกความตองการผลผลิตของตลาดทั้งในทองถิ่นและนอกทองถิ่น อยางไรก็ตามควรยึดถือแนว
ทฤษฎีใหม ในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่แนะนําวา
ควรกันประมาณ 30 เปอรเซ็นตของพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ  

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

8.1.1. ปญหาการระบายน้ําเลว  
1) กรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาว ใหทํารองระบายน้ํารอบกระทงนา และ

ทํารองระบายในกระทงนาในกรณีที่กระทงนาใหญ ซึ่งหางกันประมาณ 15-20 เมตร และรองมีความกวาง 
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40-50 ซม. ลึกประมาณ 20-30 ซม. ซึ่งรองที่กลาวนี้จะชวยระบายน้ําผิวดิน สะดวกในการใหน้ําและเขาไป
ดูแลพืชที่ปลูก 

2) กรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรอยางถาวร คือปลูกทั้งฤดูฝน และ
ฤดูแลง ใหทําคันดินรอบพื้นที่ปลูกและใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองปลูกกวาง 6-8 เมตร มีคูระบายน้ํา
กวางประมาณ 1.5 เมตรและลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรองปลูกอาจแบงซอยเปนสันรองยอยโดยยกแปลง
ใหสูงขึ้น 10-20 ซม. และกวาง 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยระบายน้ําบนสันรอง และสะดวกในการเขาไปดูแลพืช
ที่ปลูก 

3) ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมักในอัตรา 1-2 ตัน/ไรหรือไถกลบเศษซากพืชคลุกกับดินใน
แปลงปลูก หรือใชปลูกพืชสดแลวไถกลบลงดิน 
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน พรวน
ยอยดินอีก 1-2 คร้ังและปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางแถวและตน
ประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 
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8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ลุมขุดเปนรองหรือยกรองขวางแสงอาทิตย โดยมีสันรองปลูกกวาง
ประมาณ 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร กนรองน้ํากวาง 70 ซม. ถาที่ลุมมากตองทําคันกั้นน้ํา
รอบสวนมีทอระบายน้ําเขาออกจากสวนได ระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6 เมตร สวนหลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมานําไปผสมปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 10 กก./ตน พรอมดวยปุยหิน
ฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม จากนั้นกลบลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุ
แลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูง
ประมาณ 10 ซม. 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ  
        9.1 การใชปุยสําหรบัขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 7 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดปานกลาง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึง
ควรใชปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแม
ปุยนั้น จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง 
หรือ 2) ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 3 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร  
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./
ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกาํเนิดชอดอก คือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 3 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร  

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใชและวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 7.5 เปนดังนี้ 
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9.2.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง  การใสปุยเคมีทําเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 
สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมล็ดถั่วแตละชนิดที่ปลูกตองคลุกเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสม
กอนจึงปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว 

ก) ชุดดินทาตูม ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร 
ข) ชุดดินเดิมบาง นครปฐม และผักกาด ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 

อัตรา 5 กก./ไร  
ค) ชุดดินอุตรดิตถ ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 17 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 5 กก./ไร 
ง) ชุดดินพิจิตร ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร 

9.2.2 ขาวโพดและขาวฟาง  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใช 1/3 ของปุยทั้งหมดใสรองหลุมรอง
พรอมปลูก คร้ังที่ 2 จะใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดเมื่ออายุพืชประมาณ 3-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบ 

ก) ชุดดินทาตูม ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร 
ข) ชุดดินเดิมบาง นครปฐม และผักกาด ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  

0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 
ค) ชุดดินอุตรดิตถ ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 66 กก./ไร  
ง) ชุดดินพิจิตร ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 

9.2.3 ละหุง  แบงใสปุยเคมีเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใช 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก อีก 2/3 
ที่เหลือจะใสเปนครั้งที่ 2 เมื่ออายุพืช 3-4 สัปดาห โดยโรยรอบๆโคนตนแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินทาตูม ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กก./ไร 
ข) ชุดดินเดิมบาง นครปฐม และผักกาด ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  

0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร 
ค) ชุดดินอุตรดิตถ ใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 38 กก./ไร  
ง) ชุดดินพิจิตร ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 60 กก./ไร 

9.2.4 ฝาย  ใสปุยเคมีทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ  

ก) ชุดดินทาตูม ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร  
ข) ชุดดินเดิมบาง นครปฐม และผักกาด ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  

0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 
ค) ชุดดินอุตรดิตถ ใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 17 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 34 กก./ไร  
ง) ชุดดินพิจิตร ใชปุยสูตร 18-12-16 อัตรา 35 กก./ไร 
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        9.3 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.3.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และ46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.3.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-16-8 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 
และ10 กก./ไร ตามลําดับ 

9.3.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใชปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 12-24-12 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./
ไร โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 
        9.4 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 0.45 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.4.2 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 อัตรา 
1.5 และ1 กก./ตนตามลําดับ 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 
46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร ในชวง
เดือนพฤศจิกายนโดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ปข้ึนไป
เปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2 (ประมาณเดือนกันยายน) ควรใช
ปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคมเปนชวง
ที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะลําไยติดผลควร
บํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน 5) กอน
เก็บเกี่ยวผลผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใหปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน และ 6) หลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน ซ้ําอีกครั้ง 

9.4.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร  
15-15-15+46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 
กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./
ตน โดยใส 3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึน
ไป ซึ่งสมจะเริ่มใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวงคือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 
กก./ตน และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริม
ทางใบเชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการ
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เก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรอง
และธาตุอาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 7 เกิดจากการทับถมของตะกอนที่น้าํจากแมน้ําพัดพามาทับถมคอนขางใหม และเปน
เวลานานแลว พบทกุภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่บริเวณทีร่าบต่ํา สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบ
ราบเรียบ มีความลาดเทนอยกวา 2 เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อดินคอนขางเหนียว สภาพการระบายน้าํเลว มี
น้ําขังเหนือผิวดิน 3-4 เดือน ดินในสภาพเชนนี้ใชทํานาในชวงฤดูฝน หากพืน้ที่อยูในเขตชลประทานหรือใกล
แหลงน้ําธรรมชาติ สามารถปลูกพืชไรหรือพืชผักในชวงฤดูแลง ชุดดินทีจ่ัดอยูในกลุมนี้ไดแก ชดุดินนครปฐม 
ผักกาด อุตรดติถ พิจิตร ทาตูม และเดิมบาง ความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง กลุมชุด
ดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมทัง้การทาํนา ปลูกพืชไร พชืผักและไมผล ถาจะใชในการปลูกพืชไร พชืผัก และไม
ผลทั้งฤดูฝน และฤดูแลง จําเปนตองมกีารแกไขปญหาหรือขอจํากัดในการใชที่ดิน ไดแก 1) แกปญหาน้ํา
ทวมขงั โดยทาํคันดินรอบพืน้ที่ปลูกเพื่อปองกันน้าํทวม และ 2) ยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้าํของดิน 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่8 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 8 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 
3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป 

1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่8 แสดงไวในตารางที ่8.1 
ตารางที่ 8.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 8 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ปทุมธานี 1,000-1,200 1,670-1,700 25-33 28 59-89 75 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
 สมุทรปราการ 1,000-1,500 1,695-1,700 26-30 28 68-99 83 
 นนทบุรี 1,100-1,300 1,690-1,700 25-32 28 60-89 76 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 นครปฐม 1,000-1,200 1,660-1,700 25-32 28 57-89 75 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
ตะวันตก ราชบุรี 900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
 สมุทรสงคราม 900-1,000 1,660-1,670 24-33 28 61-89 76 
 สมุทรสาคร 900-1,100 1,670-1,690 26-33 28 61-89 76 
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ตารางที่ 8.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 8 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนที่น้ําทะเลพัดมาทับถม(marine sediments) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่ราบน้ําทะเลทวมถึง(former tidal flats) ปจจุบันยกเปนรองสวน ปลูกไมผล และ
สวนผัก(man-made soils) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : เปนรองสวนหรือขนัดปลูกไมผล มีลักษณะไมสม่ําเสมอ 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : คอนขางเลวถึงเลว มีน้ําขังที่รองน้ําระหวางรองปลูกตลอดป หรือเกือบ
ทั้งป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกไมผลไดแก มะพราวเปนพืชหลัก และปลูกผักตางๆ 
ตลอดทั้งป สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 8 แสดงไวในตารางที่ 8.2  
ตารางที่ 8.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 8 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ปทุมธานี 466,245 0  1 0 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
  สมุทรปราการ 525,000 0  1 0 
  นนทบุรี 438,000 0  1 0 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
  นครปฐม 1,172,400 0  5 0 
ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
ตะวันตก 10 ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
  สมุทรสงคราม 37,300 0  1 0 
  สมุทรสาคร 0 0  0 0 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
 12 พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
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ตารางที่ 8.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 8 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

รวมทั้งส้ิน 7,896,300 1,200.5  117 23 

        1.7 การชะลางพังทลาย : ไมมีหรือมีนอยมาก 

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : สวนใหญในภาคกลาง จงัหวัดทีพ่บแสดงไวในตารางที่ 8.3  
ตารางที่ 8.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 8 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ปทุมธานี 7,128.53  

  สุพรรณบุรี 5,832.15  

  สมุทรปราการ 12,871.12  

  นนทบุรี 74,341.58  

  พระนครศรีอยุธยา 1,002.52  

  นครปฐม 145,553.67  

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 139,640.57  

  ชลบุรี 623.11  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สกลนคร 757.44  

ตะวันตก 10 ราชบุรี 136,790.93  

  สมุทรสงคราม 146,731.41  

  สมุทรสาคร 214,659.78  

ใต 11 สุราษฎรธานี 70,612.48  

 12 พัทลุง 626.06  

รวมทั้งส้ิน 957,171.35  
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2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 8 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 8.4  
ตารางที่ 8.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ดําเนินสะดวก 
(Damnoen Saduak series: 
Dn)  

very fine, montmorillonitic  
Typic Haplaquolls 

very fine, montmorillonitic, nonacid, 
isohyperthermic 
Typic Haplaquolls 

ธนบุรี 
(Thonburi series: Tb)   

very fine, mixed, nonacid  
Typic Tropaquepts 

very fine, mixed, nonacid, 
isohyperthermic  
Vertic Endoaquepts 

สมุทรสงคราม 
(Samut Songkhram series: 
Sso)  

fine, montmorillotic, nonacid  
Aeric Tropaquepts 

fine, montmorillonitic, nonacid, 
isohyperthermic  
Mollic Endoaquepts 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 8 

         3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 8  เนื้อดินเปนดินเหนียวตลอดหนาตัดดิน ดินบนมีลักษณะการทับ
ถมเปนชั้นๆของดิน และอินทรียวัตถุที่ไดจากการขุดลอกรองน้ํา ดินลางมีสีเทา บางแหงพบเปลือกหอย
ปะปนอยูดวย นอกจากนี้ยังพบจุดประสีน้ําตาลเขม และสีน้ําตาลปนเหลืองอยูในดินชั้นลาง ที่ประมาณ
ความลึก 1 เมตรลงไป จะพบโคลนกนทะเลสีเทาปนน้ําเงิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง
(pH 6.5-8.0) สวนดินชั้นลางมี ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด(pH 7.0-8.5) มีความอุดมสมบูรณปาน
กลางถึงสูง ลักษณะเดนของกลุมดินที่ 8 ก็คือเปนกลุมดินที่เกษตรกรไดเปลี่ยนสภาพพื้นที่จากราบเรียบทํา
เปนรองสวนหรือขนัดสวนปลูกไมผลอยางถาวร จึงทําใหลักษณะของดิน และการใชประโยชนเปลี่ยนแปลง
ไปจากของเดิม 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 8 

 3.2.1 ชุดดินดําเนินสะดวก (Damnoen Saduak series: Dn) 
 จัดอยูใน very fine, montmorillonitic, nonacid, isohyperthermic Typic Haplaquolls เกิดจากการทับถม
ของตะกอนจากน้ําทะเล และน้ํากรอยบนที่ราบลุมเคยขึน้ถงึ เปนชุดดนิบางเลนที่ถกูยกรอง สภาพพื้นที่ทีพ่บ
มีลักษณะเปนที่ราบหางจากฝงทะเล มพีื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต 
ชุดดินนี้เปนดนิลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้าํซึมผานชา มกีารไหลบาของน้าํบน
ผิวดนิเร็ว เนื่องจากมีการยกรอง  
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 ดินบนลึกประมาณ 40 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาเขม
ถึงสีดํา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงดางจัด(pH 7.5-8.5) ดินบนตอนลางจะ
พบเปลือกหอยอยูเปนจํานวนมาก สวนดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีพื้นเปนสีออน
ของสีเทาปนเขียวมะกอกมีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง และสีออนของน้ําตาลปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาดิน
เปนดางเล็กนอยถึงดางจัด(pH 7.5-8.5) ในระยะความลึกต่ํากวา 150 ซม. ดินจะมีสีเทาปนเขียว 
 3.2.2 ชุดดินธนบุรี (Thon Buri series: Tb) 
 จัดอยูใน very fine, mixed, nonacid, isohyperthermic Typic Tropaquepts เกิดจากตะกอนลํา
น้ําที่พัดพามาทับถม แลวภายหลังถูกยกเปนรองเพื่อใชปลูกผัก และทําสวนผลไม สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางดี ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 
 ดินบนลึกประมาณ 40–70 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสี
น้ําตาลแก มีจุดประสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
เหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทา หรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียว
ปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทา หรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปน
ดางปานกลางถึงดางจัด(pH 8.0-8.5)  
 3.2.3 ชุดดินสมุทรสงคราม (Samut Songkhram series: Sso) 
 จัดอยูใน fine, montmorillonitic, nonacid, isohyperthermic Aeric Tropaquepts เกิดจาก
ตะกอนที่ถูกน้ําทะเลพัดพามาทับถมกัน พบในที่ราบชายฝงทะเล สภาพพื้นที่ราบเรียบ เปนดินลึก มีการ
ระบายน้ําเลวมาก ความสามารถในการอุมน้ําสูง แตดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไปไดคอนขางเร็ว 
เนื่องจากดินมีรูของรากพืช และรูปูมาก ยังเปนดินเค็มอยูจึงไมสามารถปลูกพืชอ่ืนไดดีเทาปลูกมะพราว 
 ดินบนลึก 30-50 ซม. เนื้อดินมีลักษณะเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลเขม มีจุด
ประสีเทาเล็กนอย ปฏิกิริยาของดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) ดินชั้นลางในระยะความลึก 50 ซม. ลงไป 
เปนดินเหนียว มีสีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา หรือสีเทาปนเขียวมะกอก ดินชั้นลางต่ํากวา 100 ซม.ลงไป เปนสี
เทาปนเขียว ปฏิกิริยาของดินเปนดางจัด(pH 8.5)  
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส (base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความลึก 
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0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 (Soil 
Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการประเมิน
สรุปไดดังตารางที่ 8.5  
ตารางที่ 8.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ดําเนินสะดวก 
ธนบุรี 
สมุทรสงคราม 

7.90 
7.14 
6.57 

50.20 
25.97 
29.18 

93.00 
89.89 
91.00 

4.80 
1.09 
2.39 

80.00 
6.00 

34.00 

237.00 
148.20 
575.00 

สูง 
กลาง 
สูง 

คามัธยฐาน 7.14 29.18 91.00 2.39 34.00 237.00 สูง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดิน ธนบุรี สมุทรสงคราม และดําเนินสะดวก พบวาชุดดิน
ธนบุรีมีความอุดมสมบูรณปานกลาง สวนชุดดินสมุทรสงคราม และดําเนินสะดวกมีความอุดม
สมบูรณสูง 

4. ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ 
กลุมชุดดินที่ 8 จัดอยูในชั้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชตลอดป ทั้งนี้เนื่องจากอยูในพื้นที่ซึ่งไดรับ

การพัฒนาหรือปรับปรุงดานการปองกันน้ําทวม และการระบายน้ําของดินเรียบรอยแลว โดยเกษตรกร
ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนจนแตกตางจากสภาพธรรมชาติเดิมอยางสิ้นเชิง สําหรับชั้นความเหมาะสมและ
ขอจํากัดในการใชประโยชนไดแสดงไวในตารางที่ 8.5 
ตารางที่ 8.6 ชั้นความเหมาะสมของชุดดินกลุมที่ 8 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S3mk S2k   
  ขาวไร S3ork S3ork S3ork   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ok S3ok S3ok   
  ขาวโพด S3ok S3mok S3ok   
  งา S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเขียว S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเหลือง S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วลิสง S3ork S3ork S3ork   
  ปอแกว S3ork S3ork S3ork   
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ตารางที่ 8.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของชุดดินกลุมที่ 8 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ฝาย S3mork S3mork S3ork   
  มันฝรั่ง S3tork S3tmork S3tork   
  มันสําปะหลัง S3ork S3ork S3ork   
  ยาสูบ S3ork S3mork S3ork   
  ออย S3ork S3ork S3ork   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrk S3mrk S3rk   
  กระเทียม S3tork S3tmork S3tork   
  ขิง S3mork S3mork S3ork   
  พริก S3ork S3omrk S3ork   
  พริกไทย S3tork S3tork S3tork   
  มะเขือเทศ S3ork S3mork S3ork   
  หอมแดง S3tork S3tork S3tork   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3ork S3tork S3tork   
  กาแฟ (Robusta) S3ork S3ork S3ork   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3ork S3ork S3ork   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3ork S3ork S3ork   
  มะมวง S3ork S3ork S3ork   
  ยาง S3ork S3ork S3ork   
  ลําไย S3ork S3ork S3ork   
  ล้ินจี่ S3tork S3tork S3tork   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rk S3rk S3rk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 
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S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดนิไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน (pH ) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

สภาพและสมบัติด้ังเดิมของกลุมชุดดินนี้ มีปญหาและขอจํากัดในการเพาะปลูก 4 ประการคือ 

        5.1 การระบายน้ําเลว  ตองสูบน้ําออกจากรองสวนเพื่อชวยใหการระบายน้ําในดินดีข้ึน และตอง
ปฏิบัติเปนประจํา 

        5.2 ดินแนน  จําเปนตองมกีารปรบัปรุงแกไข 

        5.3 ดินมีเกลือเปนองคประกอบอยูคอนขางสงู  เนื่องจากน้าํทะเลเขาถงึในบางชวงหรือดันขึ้นมา
จากขางลาง 

        5.4 ดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาตุ  ตองปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การแกปญหาดานการระบายน้ําของดิน  ถึงแมกลุมชุดดินนี้จะไดมีการปรับสภาพ โดยทําคัน
ดินรอบพื้นที่เพื่อใชปองกันน้ําทวม และมีการยกรองปลูกแลวก็ตาม แตในบางชวงที่น้ําทะเลหนนุ เปนเหตใุห



 261

น้ําในรองสวนสูงขึ้นมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบตอพืชที่ปลูก จึงจําเปนตองสูบน้ําออกจากรองสวน เพื่อชวยให
การระบายน้ําของดินดีข้ึนและน้ําไมแชรากพืชนานจนเกินไป 

        6.2 การลดความเค็มของดิน  ควรปรับปรุงดินใหรวนซุย และมีการระบายน้ําดีข้ึน เพื่อใหน้ําฝน
และน้ําสวนเกินที่รดตนพืช ชวยลางเกลือออกไปจากดินไดสะดวก ความเค็มของดินจะคอยๆ ลดลง
ตามลําดับ  

        6.3 เพิ่มความรวนซุยของดิน  เนื่องจากเนื้อดินของกลุมชุดดินนี้เปนดินเหนียว ดินจึงมีสภาพแนน 
ควรแกไขดวยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร โดยคลุกเคลากับดินขณะ
เตรียมดิน นอกจากการใชปุยหมัก และปุยคอกแลว อาจปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสดเมื่อถั่ว
ออกดอก ปุยอินทรียที่สลายตัวดีแลวจะชวยทําใหดินรวนซุย มีการระบายน้ํา และถายเทอากาศดีข้ึน 

        6.4 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ถึงแมวากลุมชุดดินที่ 8 จะมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติอยูในระดับปานกลางถึงสูงก็ตาม แตเมื่อใชปลูกพืชอยางตอเนื่องเปนเวลานานโดยไมบํารุงดิน
อยางถูกตอง ความอุดมสมบูรณของดินจะลดลง สําหรับวิธีการใชปุยอยางเหมาะสมกับชนิดพืช และระดับ
ความอุดมสมบูรณของดิน จะไดอธิบายตอไปในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 8 ไดมีการพัฒนา และปรับปรุงสภาพเดิม โดยทําคันดินรอบพื้นที่เพื่อปองกัน
น้ําทวม และน้ําทะเลเขาถึง ตลอดจนมีการยกรองสําหรับปลูกไมผล พืชผักและพืชไรอยางถาวร ดังนั้นการ
ใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ควรเนนการปลูกไมผล พืชผักตางๆ และพืชไรเปนอันดับแรก ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่
ดังกลาวไดปฏิบัติกันอยางกวางขวางอยูแลว แตเพื่อใหมีรายไดเสริม ควรเลี้ยงปลาในรองน้ําระหวางรอง
สวนควบคูกันไปดวย เชน ปลาสลิด ปลานิล ปลาไน และปลาหมอเทศ จะชวยทําใหการใชที่ดินมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูง 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

8.1.1 ปญหาการการระบายน้ําของดินเลว  ใหมีการสูบน้ําออกจากรองสวนเพื่อใหการระบาย
น้ําของดินดีข้ึน 

8.1.2 ปญหาของดินเค็ม  ปรับปรุงดินใหรวนซุยโดยการใชปุยอินทรียไดแกปุยหมัก หรือปุยคอก 
อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร ใสคลุกเคลากับเนื้อดิน เมื่อมีการเตรียมดินปลูกพืชจะชวยลางเกลือออกจากดินไดงาย 
และรักษาระดับน้ําในรองสวนใหอยูในระดับตํ่ากวารองปลูกประมาณ 50 ซม. เพื่อชวยเรงการลางเกลือออก
จากดิน  
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        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กะหล่ําดอก  แปลงเพาะกลา และแปลงปลูกขุดดินลึก 15 และ20 ซม.ตามลําดับ ตากดิน  
7-10 วัน เก็บวัชพืชใหหมดพรวนดินเปนกอนเล็กๆ ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวคลุกเคลาใหทั่ว
แปลง และมีระยะปลูกระหวางตน และแถวหาง 50 และ60 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 

8.2.3 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะพราว  การเตรียมหลุมปลูก ระยะที่ปลูกระหวางตน 6, 9 และ8.5 เมตร คือ พันธุตนเตี้ย 
ตนสูง และลูกผสมตามลําดับ สวนระยะระหวางแถวขึ้นอยูกับความกวางของรอง ควรเตรียมหลุมปลูกในฤดู
แลง โดยใหหลุมมีขนาด 50x50x50 ซม. การขุดควรแยกดินสวนบนไวตางหาก และควรตากหลุมอยางนอย 
1 สัปดาห กอนปลูกใหใชปุยคอกหรือปุยหมักผสมดินในหลุมปลูก ในอัตรา 1:7และควรใชปุยหินฟอสเฟต
รองกนหลุมดวยหลุมละ 3 กก. 

8.3.2 มะมวงหิมพานต  ในพื้นที่ปาละเมาะ ควรขุดตอไมออกจากแปลงปลูกและทําใหพื้นที่โลง
เตียน เพื่อสะดวกในการวางแนวและขุดหลุม โดยกําหนดใหมีระยะปลูก 6x6 เมตร มีจํานวนตน 45 ตน/ไร 
แลวขุดหลุมปลูกขนาด กวางxยาวxลึก เทากับ 60x60x60 ซม. เอาดินในหลุมกองตากแดดไวสักระยะหนึ่ง 
หลังจากนั้นใหเอาปุยคอก หรือปุยหมักประมาณ 30-50 กก. เคลากับดินและนํากลับลงไปในหลุม การ
เตรียมหลุม และเคลาปุยตองดําเนินการใหเสร็จกอนฤดูฝนประมาณ 1 เดือน 

 8.3.3 ละมุด  กอนปลูกควรเตรียมดินโดยการใสปุยคอก อัตรา 1-2 ตัน/ไร การปลูกละมุดนิยมปลูก
แบบยกรองเพื่อประโยชนในการระบายน้ํา 
9. การใชปุยพืชชนิดตางๆ 

         9.1 การใชปุยสําหรับขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 8 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูง โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุย และอัตราของแมปุยนั้น 



 263

จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก. ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 
คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร  
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 9 กก./ไร และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
ข. ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ัง

ดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน ใชปุยสูตร 46-

0-0 อัตรา 7 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตรปุย อัตรา
การใชและวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 8.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ขาวโพด-ขาวฟาง  ปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรก 1/3 ของปุยทั้งหมดใสรองกนหลุมพรอม
ปลูก คร้ังที่สอง ใสสวนที่เหลือทั้งหมด(2/3) โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อพืชมีอายุประมาณ 3-4 
สัปดาห  

ก) ชุดดินธนบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
ข) ชุดดินสมุทรสงคราม ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กก./

ไร  
ค) ชุดดินดําเนินสะดวก ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร โดยครั้งแรกจะใสประมาณ 20 กก. 

ขางแถวปลูกเมื่อขาวโพดหรือขาวฟางมีอายุอยูระหวาง 7-14 วัน คร้ังที่ 2 ใสสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถว
ปลูกเมื่ออายุพืชเทากับ 21-28 วัน ทั้ง 2 คร้ังของการใสปุยจะตองพรวนกลบปุยดวยทุกครั้ง 

9.2.2  ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง  การใสปุยเคมีกระทําเพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 1-3 
สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ ที่สําคัญคือ เมล็ดถั่วกอนปลูกตองคลุกดวยเชื้อไรโซเบียมที่
เหมาะสมกับชนิดของถั่ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วชนิดนั้นมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว 

ก) ชุดดินธนบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
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ข) ชุดดินสมุทรสงคราม ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 10 กก./ไร  
ค) ชุดดินดําเนินสะดวก ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร 

9.2.3 ออยเคี้ยว  ในออยปลูกจะใชปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก สวนครั้งที่ 2 จะ
ใสเฉพาะปุยไนโตรเจนและ/หรือโพแทสเซียมตามความจําเปน โดยใส 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่ออย
อายุประมาณ 90-120 วัน สําหรับออยตอ ใสปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดจะใสหลังแตงตอออยแลว 1-3 
สัปดาห สวนครั้งที่ 2 เปนการใสธาตุไนโตรเจนและ/หรือโพแทสเซียมตามความจําเปน โดยจะใสหลังการใส
คร้ังแรกแลวนานประมาณ 60-90 วัน แตละครั้งที่ใสปุยตองพรวนกลบดวยทุกครั้ง 

ก) ชุดดินธนบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร 
ข) ชุดดินสมุทรสงคราม ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 72 กก./

ไร หรือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 33 กก./ไร  
ค) ชุดดินดําเนินสะดวก ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กก./ไร หรือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 45 กก./ไร 

โดยครั้งแรกใส 1/3 ของปุยอยางใดอยางหนึ่งหลังปลูกแลว 30-45 วัน คร้ังที่ 2 ใสปุยสวนที่เหลือ(ของแตละ
ชนิด)หลังการใสคร้ังแรกประมาณ 60-90 วัน ทั้งสองครั้งที่ใสปุยจะใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบปุย
ดังกลาว 

9.2.4 ละหุง  คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่ 2ใสปุยสวนที่เหลือ
ทั้งหมดรอบโคนตนพรอมพรวนกลบ เมื่ออายุได 3-4 สัปดาห  

ก) ชุดดินธนบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
ข) ชุดดินสมุทรสงคราม ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 20 กก./ไร และ ปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร  
ค) ชุดดินดําเนินสะดวก ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร โดยครั้งแรกจะใสหลังปลูกแลว

ประมาณ 1-2 สัปดาห ในปริมาณเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมด ปุยสวนที่เหลือใสเปนครั้งที่ 2 เมื่ออายุละหุง
ประมาณ 25-30 วันทั้ง 2 คร้ังจะโรยรอบๆ ตนแลวพรวนกลบปุย 

9.2.5 ฝาย  ใสปุยเคมีเพียงครั้งเดียวหลังปลูกประมาณ 1-3 สัปดาห โดยโรยขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบ  

ก) ชุดดินธนบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
ข) ชุดดินสมุทรสงคราม ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 15 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กก./ไร  
ค) ชุดดินดําเนินสะดวก ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร 

        9.3 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.3.1 กะหล่ําดอก  กอนปลูกตนกลาควรรองพื้นดวยปุยขี้เปด และกากถั่ว อัตรา 300 กก./ไร 
จากนั้นเมื่อยายปลูกได 2 สัปดาห ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร เพื่อเปนปุยแตงหนา และชวงออก
ดอกควรใสปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อชวยบํารุงดอกใหสมบูรณ 
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9.3.2 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใชปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 16-8-8 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 

9.3.3 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน ควร
ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.4 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

 9.4.1 มะพราว  ชวงการเตรียมหลุมปลูกของมะพราวอายุ 1-5 ป ควรใชปุยสูตร 0-46-0 และปุย
สูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 และ 1 กก./ตน คูณดวยอายปุของมะพราวตามลําดับ รวมกับปุยสูตร 0-0-60 โดย
รองพื้นบริเวณหลุมปลูก และรอบโคนตนในรัศมี 0.5-2 เมตร และเมื่อมะพราวมีอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไปควรใช
ปุยสูตร 13-13-21 หรือ15-15-15 อัตรา 6และ 5 กก./ตน คูณดวยอายุปของมะพราวตามลําดับ รวมกับปุย
สูตร 0-0-60 การใหปุยแตละชวงอายุควรใหปละ 2 คร้ังคือตน และปลายฤดูฝน 

 9.4.2 มะมวงหิมพานต  กอนปลูกควรคลุกดินในหลุมปลูกรวมกับปุยสูตร 0-30-0 อัตรา 500 
กรัม./ตนคูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานต จากนั้นกอนตกผลใชปุยสูตร 12-24-12 และปุยสูตร15-30-15 
อัตรา 300-350 และ250-300 กรัม/ตน คูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานตตามลําดับ ควรแบงใส 4 คร้ัง 

คร้ังละเทาๆ กันโดยหวานใหสม่ําเสมอรอบทรงพุม หางจากตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ และ
หลังจากที่ตกผลจนถึงเก็บผลผลิตเรียบรอยแลวควรใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 200-300 กรัม/ตนคูณดวยอายุ
ปของมะมวงหิมพานตตามลําดับในครั้งแรก และในครั้งที่ 2 ใชปุยสูตร 15-15-15 หรือปุยสูตร16-16-16 
อัตรา 200-300 กรัม/ตน คูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานต 

 9.4.3 ละมุด  ใสปุยคอก หรือปุยหมกั อัตรา 5 กก./ตน ในชวงตนฤดูฝน โดยในปแรกใสรวมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน และเมือ่ละมุดโตขึ้นใหใสเพิ่มข้ึนอีกปละ 0.5 กก./ตน จากนัน้เมือ่ละมุด
เร่ิมติดผลใหบํารุงโดยใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน 
10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 8 เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเล แตเดิมมีสภาพพืน้ที่ราบเรียบ ภายหลังเกษตรกรได
ดําเนนิการปรับปรุง โดยทําคันดินรอบพืน้ที่เพื่อปองกนัน้ําทะเล และน้ําฝนเขาทวมถึง รวมทัง้ยกรองปลูก
ขนาดกวาง 6-8 เมตร และมรีองระบายน้ําระหวางรองปลูกกวาง 1.5-2.0 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตรดวย 
โดยธรรมชาตดิินในกลุมชุดดินนี้มกีารระบายน้ําเลว แตเมื่อมีการยกรองปลูกทาํใหการระบายน้าํดีข้ึนจน
สามารถปลกูพืชผัก และพืชไรอายุส้ันไดตลอดทั้งป นอกจากการใชประโยชนดังกลาวแลว ยังใชปลูกไม
ผลไดหลายชนิดเชน มะพราว ละมุด ล้ินจี่ (จังหวัดสมทุรสงคราม) ฝร่ัง มะมวง ฯลฯ ชุดดินที่จัดอยูในกลุม
ชุดดินที่ 8 ประกอบดวยชุดดินธนบุรี สมุทรสงคราม และดําเนนิสะดวก ลักษณะของดินมดัีงนี้คือ เนื้อดิน
เปนดินเหนียว ปฏิกิริยาเปนกลางถึงดาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสงู ขอจํากดัในการใชประโยชน
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ของกลุมชุดดนินี้ในการปลูกพืชไดแก การระบายน้าํเลว ความเค็มคอนขางสงู ดินแนน และขาดธาตุอาหาร
พืชบางธาตุ สําหรับความเหมาะสมของกลุมดินชุดดินที ่8 ในการเกษตรคือใชปลูกไมผล พืชผักและปลูกพืช
ไรบางชนิด พรอมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํโดยเฉพาะปลาควบคูกับการปลูกพืชดังกลาว เนื่องจากไดมีการ
ยกรองปลูกพชืและมีรองน้าํระหวางรองปลูกอยูแลว เพยีงแตปรับปรุงใหเหมาะแกการเลี้ยงปลากจ็ะทาํให
เกิดรายไดเสริม 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่9 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 9 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 
3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 9 แสดงไวในตารางที่ 9.1 

ตารางที่ 9.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 9 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพัดพามาทับถม(marine deposits) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ทีร่าบน้ําทะเลเคยทวมถึง(former tidal flats) 

        1.4 สภาพพืน้ที่ : ราบเรียบถงึเกอืบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 1เปอรเซ็นต 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : เลว น้ําขังที่ผิวดินนาน 5-6 เดือนในรอบป 
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        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ทํานาขาว ยกรองปลูกไมผลโดยเฉพาะมะพราว และขุดบอ
เลี้ยงปลา สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 9 แสดงไวในตารางที่ 9.2  
ตารางที่ 9.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 9 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5 8 3 
  ตราด 79,050 33.2 10 3 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สกลนคร 346,170 610.5 38 1 
  อุดรธานี 125,107 149.1 19 5 
เหนือ 7 นาน 124,250 16.1 23 3 

รวมทั้งส้ิน 754,477 821.4 98 15 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมี 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : สวนใหญในภาคกลาง ตะวันออกและใต จังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 
9.3  
ตารางที่ 9.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 1 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 38,506.99  

  ตราด 36,522.53  

ตะวันออกเฉีนงเหนือ 5 สกลนคร 104.58  

  อุดรธานี 838.16  

เหนือ 7 นาน 66.69  

รวมทั้งส้ิน 76,038.95  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 9 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 9.4  
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ตารางที่ 9.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 

ชะอํา 
(Cha-am series: Ca) 

very fine, mixed,acid  
Sulfic Tropaqueots 

very fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Sulfaquepts 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 9 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 9  ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียวตลอดหนาตัดดิน ดินชั้นบนสีเทา
เขมหรือสีเทาพบจุดประสีเหลือง หรือสีเหลืองปนแดงสวนดินชั้นลางสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก พบจุด
ประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซตอยูในระดับต้ืนกวา 50 ซม. จากผิวดินบน และยังพบเศษพืชที่กําลัง
เนาเปอยอยูในดินชั้นลางดวย ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.0) หรือตํ่ากวา สวนดินชั้นลางที่เปนตม
ทะเล มีปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด(pH 7.0-8.5) และเปนดินเค็มดวย ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 9 

 3.2.1 ชุดดินชะอํา (Cha-am series: Ca) 
 จัดอยูใน very fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Sulfaquepts เกิดจากตะกอนที่ถูกพัด
พามาทับถมโดยน้ํากรอย สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ถึงคอนขางราบเรียบ น้ําทะเลทวมถึงเปนครั้ง
คราว มีความลาดชัน 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผาน
ไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล มีจุด
ประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือ
ดินเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลปนเทา หรือสีน้ําตาลออนมาก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
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(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 9.5  
ตารางที่ 9.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg  
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

ชะอํา - 26.13 56.67 2.84 13.33 246.68 ปานกลาง 
คามัธยฐาน - 26.13 56.67 2.84 13.33 246.68 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 9 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปาน
กลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ 
สภาพเดิมของกลุมชุดดินที่ 9 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมในการเพาะปลูก เนื่องจากเปนดิน

กรดจัดมากและเค็มมาก พบในสภาพราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลว 
ในฤดูฝนมีน้ําขัง 5-6 เดือน โดยทั่วไปแลว อาจใชประโยชนในการขุดเปนบอเลี้ยงปลา บางพื้นที่ใชปลูกขาว
ได แตใหผลผลิตต่ํา การพัฒนาที่ดิน เพื่อปรับปรุงดินกลุมนี้ตองลงทุนสูง ทําไดยากแตไดผลนอย ทั้งดาน
การแกไขความเค็ม และสภาพกรดจัดของดิน 

เพื่อใหการใชประโยชนที่ดินมีทางเลือก จึงไดจัดชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลกูพชืในฤดู
ฝน ฤดูแลงและหลังการพัฒนาที่ดินแลว ซึ่งอาจจําแนกไดดังนี้ 
ตารางที่ 9.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 9 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง     ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S2k S2k   
  ขาวไร S3ork S3ork S3ork   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ok S3ok S3ok   
  ขาวโพด S3ok S3ok S3ok   
  งา S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วเขียว S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเหลือง S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วลิสง S3ork S3ork S3ork   
  ปอแกว S3ork S3ork S3ork   
  ฝาย S3ork S3mork S3ork   
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ตารางที่ 9.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 9 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง     ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  มันฝรั่ง S3tork S3tork S3tork   
  มันสําปะหลัง S3ork S3ork S3ork   
  ยาสูบ S3ork S3mork S3ork   
  ออย S3ork S3ork S3ork   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3rk S3mrk S3rk   
  กระเทียม S3tork S3tmork S3tork   
  ขิง S3ork S3mork S3ork   
  พริก S3ork S3ork S3ork   
  พริกไทย S3tork S3tork S3tork   
  มะเขือเทศ S3ork S3ork S3ork   
  หอมแดง S3tork S3tork S3tork   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3ork S3ork S3tork   
  กาแฟ (Robusta) S3ork S3ork S3ork   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3ork S3ork S3ork   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3ork S3ork S3ork   
  มะมวง S3ork S3ork S3ork   
  ยาง S3ork S3ork S3ork   
  ลําไย S3ork S3ork S3ork   
  ล้ินจี่ S3ork S3ork S3ork   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rk S3rk S3rk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 
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S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดนิไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ดินเปนกรดจัด 

        5.2 ดินเปนดนิเค็ม 

        5.3 ดินมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝนประมาณ 4-5 เดือน 

        5.4 ดินมีการระบายน้าํเลว ไมเหมาะสมในการปลกูพืชไร ไมผล และพืชผัก 

        5.5 ดินเหนยีวจัด และแนน ไมเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพชืผัก 

        5.6 ดินขาดธาตุอาหารที่จําเปนบางธาตุ โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การแกไขสภาพกรดจัดของดิน  ดําเนินการโดยการใสปูนตามปริมาณความตองการปูนของ
ดิน ซึ่งมีคาโดยประมาณคือใชหินปูนในอัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือใชปูนชนิดอื่นๆ เชน ปูนขาว ปูนมารล ปูน



 273

เปลือกหอยเผา หรือหินปูนฝุน ในปริมาณที่ใหฤทธิ์ดางเทากัน หวานปูนทั่วทั้งแปลงนาแลวไถ และปลอยน้ํา
ใหขังแชทิ้งไวประมาณ 3 สัปดาห หลังจากนั้นก็ระบายน้ําเพื่อลางกรดออกจากแปลง เสร็จแลวคอยขังน้ํา
ใหมเพื่อทําเทือกรอปกดํา 

        6.2 การแกความเค็มของดิน  กอนเตรียมดินปลูกขาวใหน้ําขังในกระทงนาประมาณ 1 สัปดาหแลว
ระบายออก ดําเนินการขังน้ําและระบายน้ําออก 2-3 คร้ังตอเนื่องกัน จึงเตรียมดินปลูกขาวพันธุที่ทนเค็ม 
หากตองการเปลี่ยนที่นาเปนแปลงปลูกไมผลและพืชไร จําเปนตองยกรองปลูกใหมีขนาดกวาง 6-8 เมตร 
และมีรองระบายน้ํากวาง 1.5-2.0 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร ปรับปรุงดินบนสันรองปลูกใหรวนซุยดวยปุย
อินทรีย เชน ปุยหมักหรือปุยคอก อัตราประมาณ 2 ตัน/ไร หวานบนผิวดินแลวพรวนกลบ ตอจากนั้นจึง
เตรียมดินเพื่อปลูกพืช สภาพดินที่รวนซุยจะชวยใหการชะลางเกลือออกจากดินดวยน้ําสวนเกินที่ใหแกพืช
เปนไปไดโดยสะดวก 

        6.3 การแกปญหาน้ําทวมและการระบายน้ําของดิน  ในกรณีที่จะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจาก
นาขาวเปนการปลูกไมผล พืชไร และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จําเปนตองทําคันดินรอบพื้นที่ เพือ่ไมใหน้าํทวมขงัใน
ฤดูฝน นอกจากนั้นยังตองทํารองระบายน้ําในพื้นที่ และสูบน้ําออกเพื่อคงระดับน้ําในรองใหตํ่าพอประมาณ 

        6.4 การจัดการดินเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช  การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินให
เหมาะสมกับพืชแตละชนิด ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนหลายอยาง และแตละอยางก็เปน
ปญหาที่สําคัญ ไดแก สภาพกรดจัดมาก ความเค็มสูง มีน้ําทวมขังในฤดูฝน การระบายน้ําเลว และสมบัติ
ทางกายภาพไมเหมาะสมแกการปลูกพืช จากการจัดชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชตางๆ จะเห็น
ไดวาอยูในเกณฑไมคอยเหมาะสม และไมเหมาะสมในการปลูกพืชเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามถาจะใชกลุม
ชุดดินนี้เพื่อการเกษตร จําเปนตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินเพื่อแกปญหาดังกลาว และจะตองเปนการ
ใชที่ดินแบบไรนาสวนผสม โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน คือ 1) พื้นที่ปลูกขาว 2) พื้นที่ปลูกไมผลแบบยก
รอง และ 3) พื้นที่พัฒนาเปนบอเลี้ยงปลา สําหรับการเลี้ยงปลานับวาเปนกิจกรรมที่เหมาะสม และเกษตรกร
มักประสบผลสําเร็จในอาชีพดังกลาวเปนอยางสูง ปลาที่เลี้ยงกันมาก ไดแก ปลาสลิด ปลานิล และปลาไน 
สวนไมผลที่แนะนําใหปลูก ไดแกมะพราวและละมุด สวนไมผลชนิดอื่นมักเจริญเติบโตไมดี สําหรับ
อัตราสวนใชที่ดินนั้นควรเปนนาขาว 40 เปอรเซ็นต ไมผลและบอเลี้ยงปลาอยางละ 30 เปอรเซ็นต หรือ
อัตราสวนรอยละ 40:30:30 นอกจากกิจกรรมที่กลาวแลวควรจะมีการเลี้ยงไกและสุกรควบคูไปดวย โดย
สรางโรงเรือนริมบอเลี้ยงปลา เพื่อใหสัตวเลี้ยงถายมูลลงในบอเปนอาหารปลา และรวบรวมมูลสัตวบางสวน
มาบํารุงดินในสวนไมผล 
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8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 
        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.1.1 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 

8.1.2 ผักบุงจีน  ไถดินลึก 25-30 ซม. พรวนดินและตากทิ้งไว 2-3 วัน จากนั้นขึ้นแปลงขนาดกวาง 
1.5 เมตร ยาว 18 เมตร ใสมูลไกผสมแกลบรองพื้นในอัตรา 20-25 กก. ใชปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 250 
กรัม/ 18 ตร.ม. คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน 

8.1.3 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.2.1 มะพราว  การเตรียมหลุมปลูก ระยะที่ปลูกระหวางตน 6, 9 และ8.5 เมตร คือ พันธุตนเตี้ย 
ตนสูง และลูกผสมตามลําดับ สวนระยะระหวางแถวขึ้นอยูกับความกวางของรอง ควรเตรียมหลุมปลูกในฤดู
แลง โดยใหหลุมมีขนาด 50x50x50 ซม. การขุดควรแยกดินสวนบนไวตางหาก และควรตากหลุมอยางนอย 
1 สัปดาห กอนปลูกใหใชปุยคอกหรือปุยหมักผสมดินในหลุมปลูก ในอัตรา 1:7และควรใชปุยหินฟอสเฟต
รองกนหลุมดวยหลุมละ 3 กก. 

8.2.2 มะมวงหิมพานต  ในพื้นที่ปาละเมาะ ควรขุดตอไมออกจากแปลงปลูกและทําใหพื้นที่โลง
เตียน เพื่อสะดวกในการวางแนวและขุดหลุม โดยกําหนดใหมีระยะปลูก 6x6 เมตร มีจํานวนตน 45 ตน/ไร 
แลวขุดหลุมปลูกขนาด กวางxยาวxลึก เทากับ 60x60x60 ซม. เอาดินในหลุมกองตากแดดไวสักระยะหนึ่ง 
หลังจากนั้นใหเอาปุยคอก หรือปุยหมักประมาณ 30-50 กก. เคลากับดินและนํากลับลงไปในหลุม การ
เตรียมหลุมและเคลาปุยตองดําเนินการใหเสร็จกอนฤดูฝนประมาณ 1 เดือน 

8.2.3 ละมุด  กอนปลูกควรเตรียมดินโดยการใสปุยคอก อัตรา 1-2 ตัน/ไร การปลูกละมุดนิยมปลูก
แบบยกรองเพื่อประโยชนในการระบายน้ํา 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 9 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง  ฟอสฟอรัสที่ เปนประโยชนปานกลาง 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้น เพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยาง
เพียงพอ จึงควรใชปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและ
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อัตราของแมปุยนั้น จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไว
ตอชวงแสง หรือ 2) ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุย และอัตราปุยเคมีที่ควรใชมี
ดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใส คือ 12 กก.N/ไร และ 3 กก.P2O5/ไร คิดเปน
น้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน คือ ปุยสูตร  
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 15 กก./ไร และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก/ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใส คือ 6 กก.N/ไร และ 3 กก.P2O5/ไร คิดเปนน้ําหนัก

ปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน คือ ปุยสูตร   

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 15 กก./ไร และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร 
ครั้งที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 6 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 16-20-0 อัตรา 30กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 

9.2.2 ผักบุงจีน  หลังหวานเมล็ด 10-15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 ละลายกับน้ําในอัตรา 20 กก./ไร 
รดใหทั่วแปลง หางกัน 3-5 วัน/คร้ัง 

9.2.3 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน ควร
ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ  
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะพราว  ชวงการเตรียมหลุมปลูกของมะพราวอายุ 1-5 ป ควรใชปุยสูตร 0-46-0 และปุย
สูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 และ 1 กก./ตนคูณดวยอายุปของมะพราวตามลําดับ รวมกับปุยสูตร 0-0-60 โดย
รองพื้นบริเวณหลุมปลูก และรอบโคนตนในรัศมี 0.5-2 เมตร และเมื่อมะพราวมีอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไปควรใช
ปุยสูตร 13-13-21 หรือ15-15-15 อัตรา 6 และ 5 กก./ตน คูณดวยอายุปของมะพราวตามลําดับ รวมกับปุย
สูตร 0-0-60 การใหปุยแตละชวงอายุควรใหปละ 2 คร้ัง คือ ตนและปลายฤดูฝน 
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9.3.2 มะมวงหิมพานต  กอนปลูกควรคลุกดินในหลุมปลูกรวมกับปุยสูตร 0-30-0 อัตรา 500 
กรัม./ตน คูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานต จากนั้นกอนตกผลใชปุยสูตร 12-24-12 และปุยสูตร 15-30-15 
อัตรา 300-350 และ250-300 กรัม/ตน คูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานตตามลําดับ ควรแบงใส 4 คร้ัง 

คร้ังละ เทาๆ กันโดยหวานใหสม่ําเสมอรอบทรงพุม หางจากตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ และ
หลังจากที่ตกผลจนถึงเก็บผลผลิตเรียบรอยแลวควรใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 200-300 กรัม/ตนคูณดวยอายุ
ปของมะมวงหิมพานตตามลําดับในครั้งแรก และในครั้งที่ 2 ใชปุยสูตร 15-15-15 หรือปุยสูตร 16-16-16 
อัตรา 200-300 กรัม/ตน คูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานต 

 9.3.3 ละมุด  ใสปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 5 กก./ตน ในชวงตนฤดูฝน โดยในปแรกใสรวมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน และเมื่อละมุดโตขึ้นใส เพิ่มข้ึนอีกปละ 0.5 กก./ตน จากนั้นเมื่อละมุดเริ่ม
ติดผลใหบํารุงโดยใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 9 พบบริเวณที่ราบเรียบถึงราบลุม เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเล ลักษณะ
เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลว ในฤดูฝนมีน้ําขังเหนือผิวดิน 5-6 เดือนในรอบป จัดวามีศักยภาพที่
จะใชทํานาและพัฒนาเปนแหลงน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาสลิด ปลานิล และ
ปลาไน แตไมเหมาะสมที่จะใชปลูกพืชไร พืชผักและไมผล อยางไรก็ตามพอที่จะพัฒนาที่ดินโดยการยกรอง
เพื่อปลูกไมผลบางชนิด ไดแก มะพราว หรือไมผลที่สามารถทนเค็มและทนความเปนกรดของดิน 

ชุดดินที่จัดอยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินชะอํา ซึ่งมีปญหาในการใชประโยชนหลายอยาง ไดแกปญหา
น้ําทวมขัง การระบายน้ําเลว เปนกรดจัดและมีความเค็มสูง การปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินเพื่อใชในการ
เพาะปลูกพืชทั่วไปตองลงทุนสูง ทํายากและไดผลนอย การใชประโยชนที่เหมาะสมนาจะเปนการทําไรนา
สวนผสม โดยเลี้ยงปลาควบคูไปกับการทํานา และปลูกมะพราวแบบยกรอง รวมทั้งเลี้ยงไกและสุกรดวย 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่10 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่  อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตองใน 3 
เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดินอยาง
เหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกาํเนดิดนิ ภูมสัิณฐาน 
สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใชประโยชน
เพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การแพรกระจาย
ของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดมสมบูรณ ชั้น
ความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การจัดการแกปญหา
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งการใชปุยเคมีรวมกับ
ปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่
เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่10 แสดงไวในตารางที่ 10.1 

ตารางที่ 10.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆที่พบกลุมชุดดินที่ 10 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป(%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
 กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ปทุมธานี 1,000-1,200 1,670-1,700 25-33 28 59-89 75 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 นนทบุรี 1,100-1,300 1,690-1,700 25-32 28 60-89 76 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
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ตารางที่ 10.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆที่พบกลุมชุดดินที่ 10 
อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป(%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํากรอย(brackish water deposits) และ
ตะกอนน้ําทะเล(marine water deposits) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง(former tidal flats) พบบริเวณชายฝงทะเล 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงราบลุม ความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซนต 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : เลวถึงเลวมาก มีน้ําขังที่ผิวดิน 4-6 เดือนในรอบป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ใชทํานาสวนใหญเปนนาหวาน ปลูกไมผลโดยการยกรอง 
เชนปลูกสม มะมวง กลวยและปลูกไมยืนตน ไดแก สนปฏิพัทธและปาลมน้ํามัน สําหรับพืชพรรณธรรมชาติ
ด้ังเดิม เปนปาหญาทนเค็ม และปาชายเลน สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุด
ดินที่ 10 แสดงไวในตารางที่ 10.2 
ตารางที่ 10.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 10 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่

ชลประทาน 
(ไร) 

ความจุ 
(ลาน 
ม.3) 

 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ปทุมธานี 466,245 0  1 0 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  นนทบุรี 438,000 0  1 0 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
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ตารางที่ 10.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 10 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน  

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
 

โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
 12 นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 8,040,166 1,637.7  171 42 

        1.7 การชะลางพังทลาย : ไมมี 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 
10.3  
ตารางที่ 10.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 10 ในจังหวัดตางๆ 

       ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่(ไร)  

กลาง 1 นครนายก 215,717.43  

  ปทุมธานี 230,817.78  

  สระบุรี 15,086.72  

  นนทบุรี 25.45  

  พระนครศรีอยุธยา 17,570.79  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 2,197.43  

  ชลบุรี 8,483.40  
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ตารางที่ 10.3 (ตอ)การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 10 ในจังหวัดตางๆ 
       ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่(ไร)  

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 8,766.65  

  ปราจีนบุรี 2.23  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 16.12  

  ราชบุรี 1,124.58  

  ประจวบคีรีขันธ 13,356.11  

ใต 11 กระบี่ 47.40  

  ชุมพร 6,728.70  

  นครศรีธรรมราช 224,757.37  

 12 นราธิวาส 48,213.83  

  ปตตานี 27,603.42  

  พัทลุง 17,089.32  

  สงขลา 61,247.11  

  สตูล 1,521.92  

รวมทั้งส้ิน 900,373.77  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 10 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 10.4  
ตารางที่ 10.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 

เชียรใหญ 
(Chian Yai series: Cyi)  

fine, mixed  
Haplic Sulfaquents 

fine, mixed, superactive, acid, 
isohyperthermic  
Haplic Sulfaquents 

มูโนะ 
(Munoh series: Mu)  

Fine, mixed, acid  
Sulfic (Tropic) Fluvaquents 

Fine, mixed, semiactive, acid, 
isohyperthermic  
Sulfic Endoaquepts 
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ตารางที่ 10.4(ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 

รังสิตประเภทกรดจัด 
(Rangsit series, extremely 
Acid phase: Rs-a)   

very fine, mixed, acid  
Sulfic Tropaquepts 

very fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Sulfaqueptic Dystraquerts 

องครักษ 
(Ongkharak series: Ok) 

very fine, mixed, acid  
Sulfic Tropaquepts 

very fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Sulfaqueptic Dystraquerts 

3.ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 10 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 10 มีเนื้อดินเปนดินเหนียวตลอดหนาตัดดิน ดินบนสีดําหรือเทาเขม
มาก ดินชั้นลางสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีแดงและพบจุดประสีฟางขาวของสารจาโรไซต(jarosite) 
ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดินบน ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงกรดรุนแรงมากที่สุด(pH< 4.5)  
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 10 

 3.2.1 ชุดดินเชียรใหญ (Chain Yai series: Cti) 
จัดอยูใน fine, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Haplic Sulfaquents เกิดจากการ

พัดพามาทับถมกันของตะกอนน้ํากรอย บริเวณสวนต่ําของ back swamp ตอกับ flood plain มีความลาด
ชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา   
มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา และน้ําจะทวมขังอยูบนผิวดินตลอดฤดูฝน ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินจะ
อยูลึกไมเกิน 1.5 เมตร เกือบตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว มีสีพื้นเปนสีเทา สีเทา
เขมหรือสีเทาเขมมาก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีเขมของน้ําตาลปนเหลืองปริมาณเล็กนอย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินลางลึกตั้งแต 20-90 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง หรือดินเหนียว พวกดินตะกอนทะเล ซึ่งพบชั้นดินกรดกํามะถันแฝงตั้งแต 30 ซม.ลงไป สีพื้น
เปนสีเทาออน และอาจพบสีเขมของน้ําตาลปนแดงของอินทรียวัตถุ เปนชั้นบางๆ สลับทับถมกัน ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดแกจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางลึกตั้งแต 90-100 ซม. มีเนื้อดินเปนดิน
เหนียวพวกดินตะกอนลําน้ําทะเล ซึ่งเปนชั้นดินกรดกํามะถันแฝง สีพื้นเปนสีเทา ถึงเทาออน สีเทาเขม หรือสี
เขมของสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) 
 3.2.2 ชุดดินมูโนะ (Monoh series: Mu) 
 จัดอยูใน fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts เกิดจาก
ตะกอนน้ําทะเล หรือตะกอนน้ํากรอยที่มีชั้น sulfuric 50-100 ซม. จากผิวดินบน พบในบริเวณพื้นที่พรุ มี
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ความลาดชัน 0 เปอรเซ็นต  เปนดินลึกมาก มีการะบายน้ําเลว  ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 
 ดินบนมีลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวสีดําหรือสีเทาเขมมาก มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียวสีเทาหรือเทาออน และจะพบดินเหนียวปนทรายแปงหรือดิน
รวนปนทรายแปงสีเทาอมเขียว ภายในความลึก 100 ซม. และมีจุดประสีเหลืองฟางขาวเกิดขึ้นที่ความลึก
ระหวาง 50-100 ซม. จากผิวดินบน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.5) ในดินชั้นบน 
และปฏิกิริยาดินกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-4.5) ในดินชั้นลาง 
 3.2.3 ชุดดินรังสิตประเภทกรดจัด (Rangsit series, very acid phase : Rs-a) 
 จัดอยูใน very fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquerts พบบริเวณดาน
ตะวันตกเฉียงใตของอําเภอเมือง อําเภอบานนา และอําเภอองครักษ เปนสวนใหญ แตละแหงเปนพื้นที่
กวางใหญสลับกับดินชุดรังสิต ลักษณะที่สําคัญของดินประเภทนี้ ก็เชนเดียวกับดินชุดรังสิต ผิดกันแต
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 3.5-4.5)มากกวาดินชุดรังสิต  
 3.2.4 ชุดดินองครักษ (Ongkharak series: Ok) 

จัดอยูใน very fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquerts พบ
บริเวณดานใตของอําเภอองครักษ และอําเภอเมือง ซึ่งแตละแหงเปนบริเวณไมกวางนัก เปนดินที่เกิดจาก
ตะกอนน้ํากรอย อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1-3 เมตร ในบริเวณที่ราบลุมน้ําขึ้นถึงในยุคกอนๆ สภาพพื้นที่ที่
พบมีลักษณะเปนที่ราบ และมีน้ําทวมในฤดูฝนประมาณ 4-5 เดือนในรอบป ชุดดินนี้เปนดินเหนียวลึก ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา 
 ดินบนลึกประมาณ 15-25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขมมาก มีจุดประสีน้ําตาลแก
ตลอด ปฏิกิริยาของดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.5) ดินชั้นลางเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา และ
มีสีเทาเขมลงไปในตอนลางๆ มีจุดประสีเหลืองฟางขาว และมีจุดประสีแดงปะปนบางเล็กนอย ลักษณะจุด
ประสีเหลืองนี้จะอยูในระยะลึกไมเกิน 40 ซม. ซึ่งเปนลักษณะที่เรียกวา catclay ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจดั
ถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
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(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 10.5  
ตารางที่ 10.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH CEC  
cmolc/kg     

BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

เชียรใหญ 
มูโนะ 
รังสิตกรดจัด 
องครักษ 

- 
- 

3.90 
3.97 

40.45 
21.00 
30.00 
30.08 

22.00 
14.50 
46.50 
30.06 

13.13 
5.26 
3.69 
3.35 

45.00 
37.90 
5.10 
4.10 

129.00 
70.50 
128.00 
183.00 

สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 3.94 30.04 26.03 4.48 21.50 128.50 ปานกลาง 

สรุป จากผลของการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดิน องครักษ รังสิตประเภทกรดจัด มูโนะ และเชียร
ใหญความอุดมสมบูรณแตกตางกัน คือดินชุดองครักษ ชุดดินมูโนะ และรังสิตประเภทกรดจัด มีความ
สมบูรณปานกลาง และเชียรใหญมีความอุดมสมบูรณสูง 

4. ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ 
เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ําของดินแลวอาจกลาวไดวา กลุมชุดดิน

ที่ 10 มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกวาปลูกพืชอยางอื่น เนื่องจากสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุม 
เนื้อดินเปนดินเหนียว และการระบายน้ําเลวถึงเลวมาก ซึ่งดินในสภาพดังกลาวมีการใชทํานาอยูแลวเปน
สวนใหญ แตผลผลิตขาวที่ไดตํ่าเพราะดินเปรี้ยวจัด 

การนํากลุมชุดดินนี้มาใชปลูกพืชอยางอื่น เชน พืชไร ไมผล ไมยืนตนและพืชผักตางๆ จําเปนตองมี
การปรับปรุงดินหรือการพัฒนาที่ดิน เชน 1) ทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม 2) ยกรองปลูกเพื่อ
เพิ่มการระบายน้ํา และ 3) ใสปูนเพื่อลดสภาพกรดจัดของดิน  หากแกไขปญหาไดทั้ง 3 ประการ ก็สามารถ
ใชปลูกพืชที่กลาวนี้ได  

เพื่อใหการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ มีทางเลือก จึงไดจัดชั้นความเหมาะสมของดินออกเปน 2 
อยางคือ 1) ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจในสภาพดินเดิม (actual suitability) และ 2) 
ความเหมาะสมของดินหลังจากมีการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน (potential suitability) คือการแกปญหาน้ํา
ทวม การระบายน้ําของดิน และสภาพกรดจัดของดิน 
ตารางที่ 10.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 10 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆกัน และปลูกในเขตชลประทาน 

 ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S2k S2k   
  ขาวไร S3ork S3ork S3ork   
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ตารางที่ 10.6 (ตอ)ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 10 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆกัน และปลูกในเขตชลประทาน 

 ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ok S3ok S3ok   
  ขาวโพด S3ok S3ok S3ok   
  งา S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วเขียว S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วเหลือง S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วลิสง S3ork S3ork S3ork   
  ปอแกว S3ork S3ork S3ork   
  ฝาย S3ork S3mork S3ork   
  มันฝรั่ง S3tork S3tork S3tork   
  มันสําปะหลัง S3ork S3ork S3ork   
  ยาสูบ S3ork S3mork S3ork   
  ออย S3ork S3ork S3ork   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mork S3mork S3rk   
  กระเทียม S3tork S3tork S3tork   
  ขิง S3mork S3mork S3ork   
  พริก S3ork S3ork S3ork   
  พริกไทย S3tork S3tork S3tork   
  มะเขือเทศ S3ork S3ork S3ork   
  หอมแดง S3tork S3tork S3tork   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3ork S3tork S3tork   
  กาแฟ (Robusta) S3ork S3ork S3ork   
  ชา S3torzk S3torzk S3torzk   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3ork S3ork S3ork   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3ork S3ork S3ork   
  มะมวง S3ork S3ork S3ork   
  ยาง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ลําไย S3ork S3ork S3ork   
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ตารางที่ 10.6 (ตอ)ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 10 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆกัน และปลูกในเขตชลประทาน 

 ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
  ล้ินจี่ S3tork S3tork S3tork   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3orzk S3orzk S3orzk   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3ork S3ork S3ork   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  = พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ดินมีสภาพกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด เนื่องจากกลุมชุดดินนี้เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํา
กรอย กลาวคือ ตะกอนถูกพัดพามาทับถมบริเวณที่น้ําจืดไหลมาปะทะกับน้ําทะเล ซึ่งในตะกอนที่มาทับถม
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กันนั้น มีเกลือซัลเฟต เชน แมกนีเซียมซัลเฟต โซเดียมซัลเฟต โพแทสเซียมซัลเฟต และเหล็กซัลเฟตปะปน
มาดวย ตอมาซัลเฟตในตะกอนดินมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับดังนี้คือ 1) ถูกรีดิวสโดยกิจกรรมของ         
จุลินทรีย กลายเปนไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S)หรือแกสไขเนา 2) ไฮโดรเจนซัลไฟดทําปฏิกิริยากับเหล็ก เกิดเปน
แรไพไรต (FeS2) และ 3) เมื่อดินอยูในสภาพแหงหรือไมมีน้ําขังแรไพไรตจะถูกออกซิไดส ในที่สุดจะได
สารประกอบโพแทสเซียม และเหล็กไฮดอกซีซัลเฟตหรือที่เรียกวาจาโรไซต (jarosite) ซึ่งมีสีเหลือฟางขาว
และไดกรดซัลฟวริก (H2SO4)หรือกรดกํามะถัน ออกมาดวย จึงเปนสาเหตุทําใหดินเปนกรดจัดหรือเปร้ียวจัด 
มีคาพีเอช(pH)ตํ่ากวา 4.5 สภาพกรดระดับนี้มีผลกระทบตอการละลายของสารประกอบในดินหลายชนิด 
ดังตอไปนี้ 

5.1.1 อะลูมิเนียมไอออน เมื่อดินมี พีเอชตํ่ากวา 4.5 สารประกอบของอะลูมิเนียมจะแตกตัวงาย  
จึงมีอะลูมิเนียมไอออนในสารละลายดินปริมาณมาก หากเซลลรากดูดไอออนนี้เขาไปสะสมไวมาก จะมีผล
ยับยั้งการแบงตัวของเซลล ทําใหรากพืชไมเจริญเติบโต และระบบรากไมพัฒนา เมื่อสารละลายดินมี
อะลูมิเนียมไอออนเพียง 1-2 มิลลิกรัม/ลิตร ก็มากพอที่จะเปนพิษตอรากพืชแลว นอกจากนี้การละลายของ
สารประกอบอะลูมิเนียมจะสูงขึ้นเมื่อพีเอชของดินลดลง กลาวคือเมื่อพีเอชของดินลดลงเพียง 1 หนวย 
อะลูมิเนียมไอออนในสารละลายดินจะเพิ่มข้ึนประมาณ 10 เทา 

5.1.2 เหล็กไอออน แมวาเหล็กจะเปนธาตุอาหารพืช แตถาดินมีเหล็กที่ละลายไดมากกวา 100 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ก็อาจยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได โดยปรกติเมื่อพีเอชของดินลดลง การละลายของ
สารประกอบเหล็กในดินจะสูงขึ้น ดังนั้นความเขมขนของเหล็กไอออนในดินกรดจัดหรือเปร้ียวจัด อาจสูงจน
เปนพิษ หรือมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด 

5.1.3 ไฮโดรเจนซัลไฟด หรือแกสไขเนา เกิดขึ้นมากในดินเปรี้ยวจัดที่อยูในสภาพน้ําขัง หากมีแกสนี้
มากอาจทําใหรากพืชเนาตาย หรือออนแอและเกิดโรคไดงาย สําหรับตนขาวที่มีอายุนอยจะไดรับผลกระทบ
จากแกสไฮโดรเจนซัลไฟดมากกวาตนขาวที่อายุมาก 

5.1.4 คารบอนไดออกไซด ในดินเปรี้ยวจัดมักจะมีแกสนี้สะสม เนื่องจากการสลายตัวของ
อินทรียวัตถุในดิน โดยจะมีมากในชวงแรกๆ หลังจากดินถูกน้ําขัง ถามีแกสนี้ปริมาณมากเกินไปในดนิ จะทาํ
ใหรากดูด น้ําและธาตุอาหารไดนอยลง 

5.1.5 ฟอสฟอรัส ในดินเปรี้ยวจัดฟอสฟอรัสจะถูกตรึงใหอยูในรูปที่ไมประโยชนตอพืชมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากพีเอชของดินกลุมนี้ตํ่ามาก เหล็กและอะลูมิเนียมในสารประกอบตางๆจะละลายออกมาเปน
ไอออนในสารละลายดินมากดวย ไอออนดังกลาวจะทําปฏิกิริยากับฟอสเฟตไอออน ไดสารประกอบ
ฟอสเฟตที่ละลายยากและไมเปนประโยชนตอพืช เปนเหตุใหพืชขาดฟอสฟอรัส 

        5.2 น้ําทวม เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 10 เกิดในบริเวณที่ราบลุม น้ําจึงทวมขังในฤดูฝน 4-6 เดือนใน
รอบป จึงเปนอุปสรรคในการปลูกพืชไร ไมยืนตน ไมผลและพืชผัก สวนใหญจึงใชในการทํานาหวาน 
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        5.3 การระบายน้ําเลว ทุกชุดดินในกลุมที่ 10 เปนดินที่มีการระบายน้ําเลวถึงเลวมาก ประกอบกับ
เนื้อดินเปนดินเหนียว จึงไมเหมาะที่จะใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตนและพืชผัก หากตองการใชเพื่อปลูกพืช
ดังกลาว จําเปนตองปรับปรุงสภาพการระบายน้ําของดินและแกปญหาน้ําทวมควบคูกันไป 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

ในการจัดการกลุมชุดดินนี้ใหเหมาะสมในการปลูกพืชนั้นจะตองแกไขขอจํากัดตางๆ ที่ไดกลาว
มาแลวพิจารณารวมกับชนิดของพืชที่จะเพาะปลูก อยางไรก็ตามจากการจัดชั้นความเหมาะสมของดินที่ได
กลาวมาแลวจะเห็นไดวา  กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชในการทํานามากกวาการปลูกพืชไร ไม
ผล ไมยืนตน หรือพืชผัก ถาจะใชในการปลูกพืชอ่ืนนอกเหนือจากการปลูกขาวจะตองมีการปรับปรุงพื้นที่
เพื่อปองกันน้ําทวมและสภาพการระบายน้ําของดิน จึงจะสามารถปลูกไดทั้งในชวงฤดูฝนและฤดูแลง ดังนั้น
จึงแบงการจัดการดินออกตามชนิดของพืชดังนี้ 

        6.1 การจัดการสําหรับปลูกขาว ขอจํากัดที่สําคัญคือ สภาพกรดจัดหรือเปร้ียวจัดของดิน ทําใหผล
ผลิตขาวต่ํา ควรมีการจัดการดังตอไปนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตของขาวใหสูงขึ้น 

6.1.1 การแกปญหาสภาพกรดจัดของดิน ควรปฏิบัติดังนี้ 
1) การยับยั้งไมใหสภาพกรดของดินสูงขึ้น หากพื้นที่อยูในเขตชลประทาน ควรนําน้ําเขามาขังไมให

หนาดินแหง เพราะถาปลอยใหหนาดินแหงออกซิเจนจะแทรกลงไปทําปฏิกิริยากับแรไพไรตที่หลงเหลืออยู
ในดิน ทําใหเกิดสารจาโรไซต และกรดกํามะถัน เปนเหตุใหสภาพกรดของดินสูงขึ้น ในกรณีที่มีน้ํา
ชลประทานเพียงพอ จึงแนะนําใหใชดินกลุมนี้ปลูกขาวปละ 2 คร้ัง ซึ่งนอกจากจะผลิตขาวไดมากขึ้นแลว ยัง
ชวยควบคุมสภาพกรดของดินไดดวย 

2) การลางกรดออกจากดิน ทําไดทั้งลางดวยน้ําฝนและน้ําชลประทาน โดยปลอยใหน้ําขังเหนือผิว
ดินในชวงเวลาสั้นๆ แลวระบายออก ปลอยใหดินแหงระยะหนึ่ง เพื่อเรงปฏิกิริยาออกซิชันใหดินปลดปลอย
กรดกํามะถันออกมา หลังจากนั้นก็ขังน้ําอีกครั้งหนึ่ง ปลอยใหกรดแพรออกมาอยูในน้ําอยางเต็มที่แลวจึงไข
น้ําเอากรดเหลานั้นทิ้งไป ควรดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวหลายๆ คร้ังและตอเนื่องกันทุกป จะชวยลด
กรดในดินลงไดมาก 

ในกรณีที่ไมสามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ตามวิธีการขางตน ก็ใหขังน้ําในแปลงนาไมนอยกวา 2 
สัปดาห ในชวงเวลาดังกลาวดินจะปรับพีเอชขึ้นเล็กนอย ตามธรรมชาติ ตอจากนั้นจึงเตรียมดินปลูกขาว  
 3) การใชปูน เนื่องจากปูนมีฤทธิ์ดางจึ่งชวยลดสภาพกรดในดิน  อัตราของปูนที่ใชเปนไปตามความ
ตองการปูนของดินนั้น สําหรับดินในกลุมนี้ควรใชหินปูนบดประมาณไรละ 2-3 ตัน อาจใชปูนชนิดอื่น เชน 
ปูนขาว ปูนมารล ปูนเปลือกหอย หรือหินปูนฝุน ในอัตราที่ใหปริมาณดางเทากับหินปูนบดก็ได นอกจากปูน
จะชวยลดสภาพกรดของดินและยกระดับพีเอชแลว ยังมีผลดีอีก 2 ประการคือ 1) ลดปริมาณเหล็ก 
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อะลูมิเนียมและไอออนอื่นๆในสารละลายดินซึ่งเคยมีมากเกินไปจนอาจเปนพิษตอพืช และ 2) เพิ่มความ
เปนประโยชนของฟอสฟอรัสในดินใหสูง การใสปูนครั้งหนึ่งจะมีผลอยูไดประมาณ 4-5 ป  

สําหรับวิธีการใสนั้น ควรหวานปูนใหทั่วแปลงนากอนเตรียมดิน แลวจึงไถใหปูนคลุกเคลากับดิน 
ปลอยน้ําใหขังแชประมาณ 20-25 วัน เพื่อใหปูนทําปฏิกิริยากับดินอยางเต็มที่ ระบายน้ําออกเพื่อลางสารซึง่
เปนพิษ ตอจากนั้นจึงคอยขังน้ําใหมเพื่อทําเทือกและหวานขาว 

6.1.2 การใชปุย เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 10 เปนดินเปรี้ยวจัด ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงระดับปาน
กลาง จําเปนตองใชปุยอินทรียและปุยเคมี เพื่อชวยใหขาวไดรับธาตุอาหารตางๆอยางเพียงพอ สําหรับปุย
อินทรียนั้นควรใชปุยพืชสด โดยปลูกพืชตระกูลถั่วที่ข้ึนไดดีในดินนา เชน โสนหรือ โสนอัฟริกัน แลวไถกลบ
เมื่อออกดอก ตอจากนั้นจึงเตรียมดินปลูกขาว   
        6.2 การจัดการสําหรับการปลูกผัก 

การปลูกผักบนกลุมดินที่ 10 จะทําไดใน 2 ลักษณะเชนเดียวกับการปลูกพืชไร คือการปลูกในชวง
ฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว ระหวางเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม และการปลูกผักที่มีการใชที่ดินเปน
ลักษณะถาวร สําหรับการจัดการดินใหเหมาะสมในการปลูกผักทั้ง 2 ลักษณะที่กลาวมาแลวควรปฏิบัติ ดังนี้ 

6.2.1 การเตรียมพื้นที่ปลูก ในกรณีที่ปลูกในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว ใหยกแนวรองปลูกให
สูงขึ้น 10-20 ซม. และมีความกวาง 1.5-2.0 เมตร ระหวางรองเวนทางเดินประมาณ 30 ซม. เพื่อสะดวกตอ
การใหน้ํา การใสปุย การกําจัดวัชพืชและการฉีดยากําจัดศัตรูพืช ตลอดทั้งชวยปองกันไมใหน้ําแชขังเมื่อมี
ฝนตก และควรมีรองระบายน้ําตื้นๆ รอบแปลงปลูกหรือรอบกระทงนาดวย สวนการเตรียมพื้นที่ปลูกผักแบบ
ถาวร คือปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแลง จะตองทําคันรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม และภายในพื้นที่ใหยกรอง
สวน มีขนาดกวางประมาณ 6 เมตร มีคูระบายน้ํากวาง 1.5 เมตร และลึกประมาณ 80 ซม. หรือลึกพอถึง
ระดับชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรทมาก บนสันรองใหญอาจแบงซอยเปนสันรองยอย โดยยกแปลงให
สูงขึ้นประมาณ 10-20 ซม. และกวางประมาณ 1-2 เมตร เพื่อระบายน้ําบนสันรอง และปองกันไมใหดินแฉะ
มากเวลารดน้ําหรือเมื่อมีฝนตก 

6.2.2 การแกความเปนกรดจัดของดิน ควรใสปูน หรือปูนฝุน หรือปูนมารล ใหทั่วอัตราประมาณ   
2-3 ตัน/ไร ใสแลวคลุกเคลาใหเขากับดินทิ้งไวประมาณ 15 วัน กอนปลูกผัก 

6.2.3 การทําใหดินรวนซุย เนื่องจากดินกลุมนี้เปนดินเหนียว ปรกติหนาดินจะไมรวนซุย ควรมีการ
ใสปุยอินทรีย เชนปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 3-5 ตัน/ไร โดยใสคลุกเคลากับดิน และตากดินใหแหงกอนที่จะ
มีการยอยดินสําหรับการปลูกผัก 
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6.2.4 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน นอกจากการใชปุยอินทรียที่กลาวแลว ในการปลูกผัก
จําเปนตองมีการใชปุยเคมีเพื่อเรงการเจริญเติบโตของผัก สูตรอัตราการใช และวิธีการใชปุยเคมีสําหรับผัก
นั้นพอจะแบงออกไดดังนี้ 

1) ผักที่ปลูกเพื่อรับประทานใบ ไดแก ผักบุง คะนา ผักกาดขาว และผักกาดเขียว เปนตน ควรใชปุย
สูตร 15-15-15 หรือปุยสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชใกลเคียงกัน อัตรา 100 กก./ไร โดยแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน 
คร้ังแรกใสกอนปลูก 1 วัน และครั้งที่ 2 ใสหลังปลูก 20-25 วัน พรอมกับใสปุยยูเรียอัตรา 20 กก./ไร 

2) ผักที่ปลูกเพื่อรับประทานผล ไดแก พริก มะเขือ มะเขือเทศ แตงตางๆ และถั่วฝกยาว เปนตน 
สูตรปุยที่ใช 15-15-15 อัตรา 40-50 กก./ไร โดยแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกใสหลังจากยายปลูก 5-7 วัน 
คร้ังที่ 2 ใสเมื่อเร่ิมออกดอกหรือหลังการยายกลาปลูกแลวประมาณ 30 วัน โดยใสสองขางแถวแลวกลบดิน 
สําหรับถั่วฝกยาวใชสูตร 10-30-10 อัตรา 30-40 กก./ไร โดยแบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คือคร้ังแรกใสรองกน
หลุมกอนปลูกกลบดิน แลวหยอดเมล็ด คร้ังที่ 2 ใสเมื่อเร่ิมออกดอกโดยโรยสองขางแถวแลวกลบดิน 

3) ผักที่ปลูกเพื่อรับประทานหัว ไดแก หอม กระเทียม แครอท เปนตน ใชปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 
40-50 กก./ไร แบงใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกใสกอนปลูกโดยหวานทั่วแปลง คร้ังที่ 2 ใสหลังปลูกแลว 30 
วัน โดยวิธีหวานใหทั่วแปลงแลวลดน้ําทันที 
        6.3 การจัดการสําหรับปลูกไมผลและไมยืนตน 

เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 10 มีขอจํากัดอยางมากในการใชปลูกไมผลและไมยืนตน เพราะเปนดินที่
เกิดในที่ราบเรียบถึงลุมตํ่า น้ําทวมขังในฤดูฝนเปนระยะนาน 4-6 เดือน ดินมีการระบายน้ําเลวและดิน
เปร้ียวจัด ในสภาพปจจุบันจึงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการปลูกไมผล และไมยืนตน เวนแตจะไดมีการ
ปรับปรุงสภาพพื้นที่ และการพัฒนาที่ดินใหเหมาะสม ถาเกษตรกรตองการจะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจาก
ที่ใชทํานาอยูในปจจุบันเปนการปลูกไมผลหรือไมยืนตน ควรจะไดดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

6.3.1 การทําคันดินรอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน ถาเปนไปไดควรติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา เพื่อระบายน้ําออกเมื่อมีฝนตกหนัก 

6.3.2 การยกสันรองสําหรับปลูกไมผลหรือไมยืนตน ใหมีขนาดกวาง 6-8 เมตร สวนทองรองกวาง 
1-1.5 เมตร ความลึกประมาณ 1 เมตร หรือลึกเหนือชั้นดินเลนที่มีไพรไรตเปนองคประกอบอยูสูง ซึ่งรองที่
กลาวนี้นอกจากชวยในการระบายน้ําของดินแลวยังชวยในการเก็บกักน้ําไวรดตนไมผลหรือไมยืนตนที่ปลูก
ไดดวย ทองรองระหวางสันรองที่ใชปลูกพืชควรจะตอเนื่องกับรองรอบสวนที่อยูติดกับคันดินปองกันน้ําทวม 
เพื่อประโยชนในการระบายน้ําเขาออกเมื่อมีฝนตก และชะเอาความเปนกรดของดินลงไป ถาเปนไปไดควร
ระบายน้ําในรองออก 3-4 เดือนตอคร้ัง และควรควบคุมน้ําในรองไมใหตํ่ากวาชั้นดินเลนที่มีไพไรตเปน
องคประกอบอยูสูง เพื่อปองกันไมใหไพไรทถูกออกซิเดชั่น ทําใหดินเปนกรดเพิ่มข้ึน 
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6.3.3 การแกความเปนกรดจัด หรือความเปรี้ยวของดิน โดยการใชปูนฝุน หินปูนบด หรือปูนมารล 
หวานใหทั่วทั้งรองที่ปลูก อัตราประมาณ 2-3 ตัน/ไร เสร็จแลวใหขุดหลุมปลูกใหมีขนาดกวางยาวและลึกอยู
ระหวาง 50-100 ซม.ตากดินที่ขุดขึ้นมาใหแหงหรือตากดินไว 1-2 เดือน แลวนํากลับลงไปในหลุมผสมกับปุย
คอกหรือปุยหมัก และผสมกับหินฝุนหรือหินปูนมารล อัตรา 2.5 กก./หลุม ในกรณีที่ไมไดหวานปูนมารลบน
รองปลูกใหคลุกหินปูนบนหรือปูนมารลกับดินในหลุมปลูก อัตรา 15 กก./หลุม ในการแกความเปนกรดจัด
ของดิน 

6.3.4 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ การปลูกไมผลในกลุมชุดดินที่ 10 ที่จะใหไดผลดีนั้น 
จําเปนตองมีการใชปุยเคมีชวยนอกเหนือจากการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกและปุยหมัก สูตรอัตราการใช 
และวิธีการใชปุยเคมีนี้ข้ึนอยูกับชนิดของไมผลที่ปลูก เชน 

1) การปลูกมะมวง มะมวงเปนไมผลชนิดหนึ่งที่สามารถขึ้นไดดีในกลุมชุดดินที่ 10 ที่ไดมีการ
ปรับปรุงสภาพพื้นที่ เพื่อปองกันน้ําทวม และยกรองปลูก สําหรับการใสปุยมะมวงควรจะปฏิบัติตาม
คําแนะนําขางลางนี้ 

2) การปลูกสม (สมเขียวหวานและสมโอ) สมเปนพืชสวนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถขึ้นไดดีในดินเปรียว
จัดที่ไดมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ปองกันน้ําทวมในฤดูฝนและยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้าํของดนิ แตมี
ความจําเปนตองมีการใชปุยเคมีในการเพิ่มผลผลิตสําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชควรปฏิบัติตาม
คําแนะนําขางลางนี้ 

3) การปลูกมะพราว มะพราวเปนไมผลอีกชนิดหนึ่งที่สามารถขึ้นไดดีในดินเปรี้ยวจัด ที่ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขสภาพพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม และยกรองปลูกชวยในการระบายน้ําของดินและไดมีการแกไข
ความเปนกรดของดินใหลดนอยลง แตจําเปนตองมีการใชปุยชวยในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตของมะพราว การใชปุยควรจะไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวขางลางนี้ 

4) การปลูกปาลมน้ํามัน (ควรปลูกเฉพาะภาคใต) ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่สามารถขึ้นไดดีในดนิ
ที่เปนดินเปรี้ยว ถามีการจัดการปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน และมีการยกรองปลูก เชนเดียวกับไมผลอยาง
อื่นที่ไดกลาวมาแลว แตจําเปนตองมีการใชปุยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตของ
ปาลมน้ํามัน การใชปุยทั้งสูตร อัตราและวิธีการใชควรปฏิบัติตามคําแนะนําในขอที่ 9  

การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน นอกจากการใชปุยเคมี และปุยอินทรียที่กลาวแลว ควรมี
การปลูกพืชปุยสดที่เปนพืชตระกูลถั่วระหวางแถวไมผลที่ปลูกแลวไถกลบลงไปในดินชองระยะออกดอกของ
พืชตระกูลถั่ว  ก็จะเปนการชวยเพิ่มธาตุอาหารพืชใหแกดินอีกทางหนึ่งดวย หรือมีการปลูกพืชตระกูลถั่วบาง
ชนิดคลุมดิน เพื่อปองกันวัชพืชและใบพืชตระกูลถั่วที่รวงหลนลงบนผิวดินจะสลายตัวใหธาตุอาหารพืชแก
ดิน และยังชวยรักษาความชื้นในดินในชวงฤดูแลงอีกดวย 
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7. ขอเสนอแนะ 
เนื่องจากกลุมชุดดินนี้พบในสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงที่ลุมตํ่า ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังนาน 4-6 เดือน 

ในรอบป บางพื้นที่มีน้ําทวมลึกและดินเปนกรดจัด ในสภาพปจจุบันจึงไมคอยเหมาะสม หรือไมเหมาะสมใน
การเพาะปลูกพืชทั่วไป แตที่เกษตรกรใชประโยชนมากไดแก การปลูกขาว เพราะเปนที่ราบลุม ดินเปนดิน
เหนียวมีการระบายน้ําเลว ขอจํากัดในการปลูกขาว ไดแก ดินเปนกรดจัดหรือเปร้ียวจัด ทําใหผลผลิตของ
ขาวต่ํา อยางไรก็ตามควรใชประโยชนในการทํานา แตตองมีการแกไขสภาพกรดจัดของดิน ตามที่ไดกลาว
มาแลว ทางเลือกในการใชประโยชนของกลุมชุดดินนี้ไดแก 

        7.1 การเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกไมผล  เชน มะมวงสมเขียวหวาน    
สมโอ กลวยหอม และมะพราว เปนตน หรือปลูกผักตางๆ ที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือปลูกไมโตเร็ว 
สามารถปลูกพืชดังกลาวนี้ได ถาไดมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกพืชดังกลาว คือ ทําคันดินรอบบริเวณ
เพาะปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝน และยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน ดังรายละเอียดที่ได
กลาวมาแลว 

        7.2 การเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนบอเลี้ยงปลา  ซึ่งเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งใน
การใชที่ดินกลุมนี้ พันธุปลาที่แนะนําใหเลี้ยงไดแก ปลาดุกอุยเทศ ปลาไน ปลานิล และปลาตะเพียนขาว 
สวนการจัดการบอปลาและวิธีการเลี้ยงปลาแตละชนิดนี้ ควรขอคําแนะนําจากนักวิชาการประมง 

        7.3 การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินจากนาขาวเปนการปลูกหญาเลี้ยงสัตว  ซึ่งเปน
ทางเลือกอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงโคนมที่ตองการพื้นที่ไมมากนัก และใหผลตอบแทนทางดาน
เศรษฐกิจสูงกวาการใชที่ดินกลุมนี้เพื่อปลูกขาว 

        7.4 การใชที่ดินแบบไรนาสวนผสม  นาจะเปนทางเลือกการใชที่ดินที่เหมาะสมสําหรับดินกลุมนี้  
หากเกษตรกรที่มีมากพอ  อาจแบงการใชที่ดินออกไดหลายแบบ เชน 1) เปนนาขาว ที่ปลูกไมผล และที่ทํา
บอเลี้ยงปลา หรือ 2) แบงการใชที่ดินออกเปนที่ปลูกไมผล ปลูกหญาเลี้ยงสัตว และที่ทําบอเลี้ยงปลา หรือ 
3) แบงการใชที่ดินออกเปนที่ปลูกขาว ที่ปลูกหญาเลี้ยงสัตว และที่ปลูกไมผล เปนตน การเลือกแบบหรือ
ระบบการ  ทําไร-นา-สวน- ข้ึนอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาพืชผล หรือผลผลิตทาง
การเกษตรที่จะผลิตออกสูตลาด ที่คาดวาจะใหผลตอบแทนสูงและกิจกรรมในไรนาสวนผสมนั้นจะเอื้อ
ประโยชนตอกัน เชน การปลูกหญาเลี้ยงวัวนม ซึ่งวัวนมจะถายมูลออกมาและนําไปใชเปนปุยบํารุงตนไมผล 
และใสลงไปในบอเลี้ยงปลาทําใหเกิดตะไครน้ํา เปนอาหารแกปลา นอกจากการนี้ การใชประโยชนที่ดิน
แบบไรนาสวนผสมจะชวยใหเกษตรลดความเสี่ยงในดานราคาผลผลิตอีกดวย  
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8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 
การปลูกพืชไรในพื้นที่กลุมชุดดินที่ 10 จะทําไดใน 2 ลักษณะคือ การปลูกพืชไรในชวงฤดูแลง หลัง

การเก็บเกี่ยวขาว คือ ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมิถุนายน พืชไรที่ปลูกควรมีอายุไมเกิน 120 วัน เชน 
ขาวโพดหวาน ขาวโพดเทียน ถั่วลิสง ถั่วเหลืองและถั่วเขียว เปนตน และการปลูกพืชไรที่มีลักษณะถาวรจะ
ทําได ตองมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน และมีการยกรองปลูกแบบถาวรเพื่อ
ชวยการระบายน้ําของดิน ตองลงทุนสูงกวาการปลูกพืชไรในลักษณะแรก แตสามารถปลูกพืชไรไดตลอดทั้ง
ป หรือปลูกพืชไรที่มีอายุเกิน 120 วันได เชน ฝาย สับปะรด และละหุง เปนตน ดังนั้นเกษตรกรสามารถเลือก
การใชประโยชนที่ดินไดในสองลักษณะที่กลาวมา การจัดการดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร ควร
ปฏิบัติดังนี้ 

8.1.1 การเตรียมพื้นที่ปลูก  ในกรณีปลูกหลังการเก็บเกี่ยวขาว หรือปลูกฤดูแลงใหยกแนวรอง
ปลูกใหสูงขึ้น 10-20 ซม. เพื่อปองกันไมใหน้ําขังแช ถามีฝนตกหรือการใหน้ําชลประทาน ควรมีรองระบาย
น้ําตื้นๆ รอบแปลงนาและแปลงนาหางกันประมาณ 15-20 เมตร เปนการชวยระบายน้ําของดิน สําหรับการ
ปลูกพืชไรถาวรนั้นคือปลูกทั้งฤดูฝน และฤดูแลง ควรตองสรางคันรอบพื้นที่ปองกันน้ําทวมในฤดูฝนและ
ภายในยกรองปลูกแบบถาวร โดยใหสันรองกวาง 6-8 เมตร มีคูน้ํากวาง 1.5 เมตร ลึกประมาณ 80 ซม. โดย
ทําแปลงยอยบนสันรองสูง 25-30 ซม. กวางประมาณ 2 เมตร เพื่อชวยในการระบายน้ําของดินใหดีข้ึน และ
ชวยในการลางความเปนกรดของดิน 

8.1.2 ปญหาความเปนกรดจัดของดิน  ควรใสปูน หินปูนฝุนหรือปูนมารลใหทั่วแปลง อัตรา
ประมาณ 2 ตัน/ไร ใสแลวคลุกเคลาใหเขากับดินทิ้งไวประมาณ 15 วันกอนปลูกพืช 

8.1.3 การทําใหดินรวนซุย  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 10 เปนดินเหนียว หนาดินจะไมรวนซุย ควรมี
การใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมักอัตราประมาณ 2-3 ตัน/ไร หรือมีการปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบ
ลงไปในดินสลับกับการปลูกพืชไร จะชวยทําใหดินรวนซุยเหมาะแกการปลูกพืชไรเศรษฐกิจ 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อจํากัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 แตงกวา  ไถพรวนดินตากไวประมาณ 7-10 วัน เตรียมแปลงขนาดกวาง 1.0-1.2 เมตร ใส
ปุยอินทรียเพื่อปรับโครงสรางของดินใหเหมาะสม ใสปุยสูตร 15-15-15 รองพื้น ในอัตรา 30-50 กก./ไร บาง
แหลงอาจใชพลาสติกคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น และปองกันวัชพืชงอก 
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8.2.3 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 ฝรั่ง  ตากดินไว 10-15 วัน ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบน
และลางไวคนละกอง ผสมดินชั้นลางกับปุยหมัก หรือปุยคอกในสัดสวน 1:2 รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 
500 กรัม/หลุม จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุม
เดิมประมาณ 10 ซม. เผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา หรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 มะมวง  พื้นที่ลุมควรยกรองปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร (ยกรองใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมสูงสุด 0.5-1.0 เมตร) แตถาพื้นที่ลุม
มาก ควรทําคันดินปองกันน้ําทวมรอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกไดโดยใชระยะระหวางตน 4-6 เมตร หลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. แตพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีหลุมปลูกขนาด 
70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ลุมขุดเปนรองหรือยกรองขวางแสงอาทิตย โดยมีสันรองปลูกกวาง
ประมาณ 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร กนรองน้ํากวาง 70 ซม. ถาที่ลุมมากตองทําคันกั้นน้ํา
รอบสวนมีทอระบายน้ําเขาออกจากสวนได ระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6 เมตร สวนหลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมานําไปผสมปุยคอกหรือปุยหมักกับอัตรา 10 กก./ตน พรอมดวยหิน
ฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 100 กรัม จากนั้นกลบลงไปในหลุม หลังจากปลูกตน
พันธุแลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปนรูปกะทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูง
ประมาณ 10 ซม. 

        8.4 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมโตเร็ว  ไดแก เสม็ด ยูคาลิปตัส และสนปฏิพัทธ เปนตน ซึ่งพืชที่
กลาวนี้สามารถขึ้นไดดีในดินเปรี้ยวที่ไดมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ปลูกโดยนําคันรอบพื้นที่ปลูก เพื่อ
ปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝนและมีการยกสันรองปลูกเพื่อชวยในการระบายน้ําของดิน การจัดการอยางอืน่ ก็
ไมคอยจําเปนนัก 

        8.5 การเตรียมดินสําหรับปลูกหญาอาหารสัตว  มีพันธุหญาหลายชนิดที่สามารถขึ้นไดดีในดิน
กลุมนี้ เปนตนวาหญาขน หญาปลองน้ํา และหญาชันอากาศ ถาไดมีการปรับปรุงแกไขสภาพน้าํขงัแช ความ
เปนกรดของดินและใชปุยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน สามารถปลูกหญาเลี้ยงสัตวไดดี ซึ่งเปน
ทางเลือกอีกอยางหนึ่งในการใชประโยชนของดินกลุมนี้ 
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9.การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 
ดินในกลุมชุดดินที่ 10 มีอินทรียวัตถุระดับสูง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนปานกลาง โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุย และอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป  สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใส คือ 6 กก.N/ไร และ 3 กก.P2O5/ไร คิดเปนน้ําหนัก
ปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร        
16-20-0 หรือสูตรใกลเคียง  อัตรา  15  กก./ไร   

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 3 กก.N/ไร และ 3 กก.P2O5/ไร คิดเปนน้ําหนักปุย

แลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร        

16-20-0 หรือสูตรใกลเคียง อัตรา  15 กก./ไร  
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 
ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ

ใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่10.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ขาวโพดหวาน  ปุยเคมีที่ใชแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก 
สวนครั้งที่ 2 จะใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่อขาวโพดหวานมีอายุประมาณ 3-4 
สัปดาห  

ก) ชุดดินรังสิตกรดจัด และองครักษ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร  
ข) ชุดดินมูโนะ ใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 35 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  
ค) ชุดดินเชียรใหญ ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 25 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร  

9.2.2 ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง  จะใสปุยเพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 1-3 สัปดาหหลัง
ปลูก โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใชเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสม
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กับชนิดถั่วคลุกกับเมล็ดถั่วพรอมปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วชนิดดังกลาวมากอนเลย หรือเคย
ปลูกแตนานมาแลว 

ก) ชุดดินรังสิตกรดจัด และองครักษ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
ข) ชุดดินมูโนะ ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร  
ค) ชุดดินเชียรใหญ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 10 กก./ไร 

9.2.3 ออย  จะใชปุยสูตร 16-20-0 รองกนรองพรอมปลูกทั้งหมด สวนการใสปุยแตงหนา จะใส
เฉพาะธาตุไนโตรเจนและ/หรือโพแทสเซียมตามความจําเปน โดยจะใสทั้ง 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่
อายุประมาณ 90-120 วัน ในกรณีออยตอ ชนิดและอัตราปุยยังคงเดิม แตการใสปุยครั้งแรก(16-20-0) จะใส 
2 ขางตอออยหลังการแตงตอแลว 1-3 สัปดาห การใสปุยแตงหนาจะกระทําหลังการใสปุยครั้งแรกประมาณ 
60-90 วัน โดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  
 ก) ชุดดินรังสิตกรดจัด และองครักษ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กก./ไร  
 ข) ชุดดินมูโนะ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 80 กก./ไร หรือ 
ปุยสูตร46-0-0 อัตรา 36 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก. /ไร  
 ค) ชุดดินเชียรใหญ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก../ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 72 กก./ไร 
หรือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 33 กก./ไร  
 9.2.4 ฝาย  การใสปุยจะทําเพียงครั้งเดียว เมื่ออายุหลังปลูกแลว 1-3 สัปดาห โดยการใสขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบ  
 ก) ชุดดินรังสิตกรดจัด และองครักษ ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร  
 ข) ชุดดินมูโนะ ใชปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 25 กก. /ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก. /ไร  
 ค) ชุดดินเชียรใหญ ใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 15 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา10 กก./ไร  
        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.3.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 0-46-0 และ46-0-0 อัตรา 10 และ 10 กก./ไรตามลาํดับ 

9.3.2 แตงกวา  ในชวงการเตรียมดินควรใสปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 1,000-2,000 กก./ไร รวม
ดวยปุยสูตร 18-46-0 อัตรา 10 กก./ไร  หลังยายปลูกประมาณ 7 วันใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร  
และระยะแตงกวาออกดอกใชปุยสูตร 18-46-0 อัตรา 10 กก./ไร หลังใหปุยแตงกวาทุกครั้งใหพรวนดนิ 

9.3.3 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยปุยอินทรียที่ยอย
สลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 18-46-0 อัตรา 20 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่มออก
ดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนดนิกลบ 
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        9.4 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 ฝรั่ง  ฝร่ังยังไมใหผลผลิต ในชวงตน และปลายฤดูฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
กก./ไร  จากนั้นเมื่อฝร่ังใหผลผลิตแลวสามารถเพิ่มความหวานไดโดยใชปุยสูตร 5-30-30 อัตราตามที่ฉลาก
ระบุไวซึ่งควรฉีดพนกอนเก็บเกี่ยวผล 1 เดือน โดยฉีดพนสัปดาหละ 2 คร้ัง 

9.4.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยหินฟอสเฟต และ
ปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.2 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร         
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2  2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรับ
มะมวงอายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไป
ตามลําดับ  3)ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ4)ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใช
ปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.4.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือ 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15+      
46-0-0 (สัดสวน 1 : 1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน  2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน  และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวงคือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน  สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและ
ธาตุอาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 10 เปนกลุมชุดดินที่เรียกวาเปนดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดกํามะถัน (acid sulfate 
soils) ประกอบดวยชุดดินรังสิตประเภทกรดจัด มูโนะ เชียรใหญ และองครักษ ดินพวกนี้มีเนื้อดินเปนดิน
เหนียว ดินบนมีสีดําหรือเทาดํา มีปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางสูง พบจุดประสีเหลืองฟางขาวในชวงดิน
ตอนบนภายในระดับความลึกประมาณ 50 ซม. ดินลางมีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนเขียว มีสารประกอบ
กํามะถันมาก พบบริเวณที่ลุมตํ่าชายฝงทะเล หรือบริเวณพื้นที่ที่เคยเปนชายฝงทะเลมากอน มีการระบาย
น้ําเลวมาก ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดมาก มีคา pH นอยกวา 4.0 จากการสํารวจพบวากลุมชุดดินนี้สวน
ใหญจะพบบริเวณชายฝงทะเลของภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกบางสวน มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 
908,282 ไร 
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การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดในกลุมชุดดินนี้ มีหลักการสําคัญ คือ การปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน 
ปองกันการเกิดกรดกํามะถัน การแกไขความเปนกรด โดยใชน้ําชลประทานและน้ําฝนชะลาง และ/หรือการ
ใชวัสดุปูน ควรปรับปรุงสภาพพื้นที่ใหเหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูกและการคัดเลือกชนิดของพืชที่จะ
ปลูกใหเหมาะสม 

การปรับปรุงดินเพื่อใชปลูกพืช โดยการใชน้ําชะลางความเปนกรดของดิน เปนวิธีการที่งายหากมนี้าํ
ชลประทานที่มีคุณภาพดี ในปริมาณที่เพียงพอ อยางไรก็ตามจะตองใชเวลาในการลางดินอยางตอเนื่อง 
อยางนอย 2-3 ป และจําเปนตองควบคุมระดับน้ําใตดินใหอยูเหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท 
โดยทั่วไปพบวาชั้นไพไรทอยูในระดับความลึกประมาณ 100-150 ซม. จากผิวดิน วิธีการที่รวดเร็วและได
ผลผลิตอีกวิธีการหนึ่งคือ การใชวัสดุปูนทางการเกษตร เชน หินปูนบด หินโคโลไมท ปูนมารล และปูนขาว 
เปนตน ซึ่งในกลุมชุดดินนี้ ควรใชวัสดุปูนในอัตราประมาณ 2-4 ตัน/ไร โดยใสประมาณ 4-5 ป ตอคร้ัง 
นอกจากนี้แลวกลุมชุดดินนี้มักจะขาดธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จึงจําเปนตองใชปุยเพิ่มเพื่อแร
ธาตุดังกลาว ในอัตราตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของพืช 

โดยทั่วไปสภาพพื้นที่ของกลุมชุดดินนี้จะเปนที่ลุมน้ําขังในฤดูฝน ดังนั้นจึงเหมาะสมสําหรับการ
ปลูกขาว พบวาพันธุขาวที่สามารถทนตอความเปรี้ยวมีประมาณ 15 สายพันธุ ซึ่งสวนใหญเปนพันธุ
พื้นเมืองใหผลผลิตต่ํา ดังนั้นหากมีการปรับปรุงดินแลว ควรใชพันธุขาวแนะนําดังตอไปนี้ คือ กข.7 กข.13 
กข.21 สุพรรณบุรี 90 แกนจันทร ลูกแดง ตําเมไหร อัลฮัมดูลิลละห ชอนางเอื้อง และขาวดอกมะลิ 105 
นอกจากใชปลูกขาวในชวงฤดูฝนแลว ในฤดูแลงยังสามารถใชปลูกพืชไรอายุส้ัน และพืชผักไดอีกดวย ใน
กรณีที่เกษตรกรมีความประสงคจะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาว เปนการปลูกไมผลหรือไมยืนตน 
หรือปลูกพืชผักหรือปลูกหญาเลี้ยงสัตว หรือทําบอเลี้ยงปลา ก็สามารถทําได แตการใชประโยชนที่ดินที่
นาจะเหมาะสมที่สุดคือ การทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสม ที่แบงการใชที่ดินออกเปนนาขาว ไมผล การ
เลี้ยงโคนม และการเลี้ยงปลา ควบคูกันไปจะเปนทางหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น มีความเสี่ยงใน
ดานราคาผลิตผลนอย และจะเปนการทําการเกษตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนการชวยใหดินมี
ความสามารถในการผลิตที่ยั่งยืน 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่11 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 11 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ือง คือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆโดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 11 แสดงไวในตารางที่ 1.1  

ตารางที่ 11.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 11 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป(%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ปทุมธานี 1,000-1,200 1,670-1,700 25-33 28 59-89 75 
 นครปฐม 1,000-1,200 1,660-1,700 25-32 28 57-89 75 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
 นนทบุรี 1,100-1,300 1,690-1,700 25-32 28 60-89 76 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 สมุทรปราการ 1,000-1,500 1,695-1,700 26-30 28 68-99 83 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
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ตารางที่ 11.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมดินที่ 11 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป(%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 

ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

ตะวันตก 

สมุทรสาคร    900-1,100 1,670-1,690 26-33 28 61-89 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํากรอย(brackish water deposits) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง(former tidal flats) 

        1.4 สภาพพืน้ที่ : ราบเรียบถงึคอนขางราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : การระบายน้ําเลว ในชวงฤดูฝนมนี้ําขังที่ผิวดนิ 4-6 เดือน 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกขาวสวนใหญเปนนาหวาน ยกรองปลูกไมผลและทํา
สวนผัก สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 11 แสดงไวในตารางที่ 11.2  
ตารางที่ 11.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 11 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8 10 2 
  ปทุมธานี 466,245 0 1 0 
  นครปฐม 1,172,400 0 5 0 
  สระบุรี 315,250 5.5 9 5 
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ตารางที่ 11.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 11 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ

(ลาน ม.3)  
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9 8 4 
  นนทบุรี 438,000 0 1 0 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0 6 0 
  สมุทรปราการ 525,000 0 1 0 
ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2 5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7 13 4 
  ตราด 79,050 33.2 10 3 
  ระยอง 120,800 240.7 10 1 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4 10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สกลนคร 346,170 610.5 38 1 
ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6 12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9 21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2 12 3 
  สมุทรสาคร 0 0 0 0 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0 17 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0 16 3 
  ชุมพร 30,700 0 1 2 
 12 ปตตานี 85,512 0 5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0 9 4 
  สงขลา 243,000 31.4 12 4 
  สตูล 35,600 0 2 1 

รวมทั้งส้ิน 11,177,967 2,789.0 234 49 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมม ี

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคกลาง ตะวันออกและใต ซึ่งจงัหวัดที่พบแสดงไวในตารางที ่11.3     
ตารางที่ 11.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 11 ในจังหวัดตางๆ 

       ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่(ไร)  

กลาง 1 นครนายก 30,921.77  

  ปทุมธานี 427,857.00  
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ตารางที่ 11.3 (ตอ)การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 11 ในจังหวัดตางๆ 

       ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่(ไร)  

กลาง 1 นครปฐม 113,688.51  

  สระบุรี 45,954.91  

  สุพรรณบุรี 289,784.19  

  นนทบุรี 36,957.62  

  พระนครศรีอยุธยา 364,718.84  

  สมุทรปราการ 4.10  

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 152,901.75  

  ชลบุรี 55,280.54  

  ตราด 28,017.01  

  ระยอง 10,434.86  

  ปราจีนบุรี 196,527.23  

  ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สกลนคร 462.49  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 26,557.36  

  เพชรบุรี 29,086.12  

  ราชบุรี 8,003.68  

  สมุทรสาคร 5,276.25  

ใต 11 สุราษฎรธานี 34,868.88  

  นครศรีธรรมราช 45,798.14  

  ชุมพร 6,352.13  

 12 ปตตานี 4,499.00  

  พัทลุง 2,203.08  

  สงขลา 4,935.93  

  สตูล 733.39  

รวมทั้งส้ิน 1,921,824.76  
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2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 11 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 11.4  
ตารางที่ 11.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ดอนเมือง 
(Don Muang series: Dm)  

fine-lomay, mixed, acid 
Typic Tropaquepts 

fine-loamy, mixed, semiactive, acid, 
isohyperthermic  
Sulfic Endoaquepts 

ธัญญบุรี 
(Thanyaburi series: Tan)  

very fine, mixed, acid  
Sulfic Troaquepts 

very fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Sulfaqueptic Dystraquerts 

รังสิต 
(Rangsit series: Rs) 

very fine, mixed, acid  
Sulfic Tropaquepts 

very fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Sulfaqueptic Dystraquerts 

เสนา 
(Sena series: Se)  

very fine, mixed, acid  
Sulfic Tropaquepts 

very fine, mixed, active,  
isohyperthermic  
Sulfaqueptic Dystraquerts 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 11 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 11 สวนใหญมีเนื้อดินเปนดินเหนียวตลอดหนาตัดดิน ดินบนมีสีดํา
หรือสีเทาเขม สวนดินชั้นลางสีเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง และสีแดงปะปนอยูเปนจํานวนมาก ในดิน
ชั้นลางตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของจาโรไซต ในระดับความลึกระหวาง 50-150 ซม. จากผิว
ดินบน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําถึงปาน
กลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 11 

 3.2.1 ชุดดินดอนเมือง (Don Muang series: Dm) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts เกิดจาก
ตะกอนลําน้ํากรอย พบในที่ราบคอนขางสูงเล็กนอย น้ําทวมไมถึง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.20 เมตร  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินรวนปนดินเหนียว มีสีพื้นเปนเทาเขมมากถึงสี
เขมปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
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ดินบนตอนลางหนาประมาณ 5-10 ซม. มีสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้นเปน
สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีแดงและสีเหลือง ของสารประกอบกํามะถัน(แคทเคลย) ปฏิกิริยาของดินเปนกรด
รุนแรงมาก(pH 4.0-4.5) 

3.2.2 ชุดดินธัญญบุรี (Thanyaburi series: Tan) 
จัดอยูใน very fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquerts พบใน

พื้นที่ราบน้ําทวมในฤดูฝน สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว 
ความสามารถในการอุมน้ําสูง ความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา 
 ดินบนลึก 25-40 ซม. มีลักษณะเปนดินเหนียวมีสีพื้นเปนสีเทาเขมถึงสีดํา มีจุดประสีน้ําตาลแกและ
สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียวมี
สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา ถึงสีเทาออนปนน้ําตาล มีจุดประสีแดง สีเหลืองปนน้ําตาล และสีเหลืองของ
กํามะถัน(แคทเคลย) ซึ่งจะพบในระดับความลึก 40-100 ซม. ในดินชั้นนี้จะพบสารพวกเหล็กออกไซด จับตัว
กันเปนรูปหลอด มีลักษณะคอนขางแข็ง ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-4.5) 
 3.2.3 ชุดดินรังสิต (Rangsit series: Rs) 
 จัดอยูใน very fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquerts เกิดจาก
ตะกอนที่ถูกน้ําพัดพามาทับถมโดยน้ํากรอย(brackish water) ในบริเวณซึ่งอดีตน้ําทะเลเคยทวมถึง สภาพ
พื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 1 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดชามาก มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูตํ่า
กวา 1 เมตร  
 ดินบนลึกไมเกิน 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวจัด สีพื้นเปนสีดํา หรือน้ําตาลปนดําเขม มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง และสีแดงบางเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.5) สวนดินลางเนื้อดินเปน
ดินเหนียวจัด มีสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนดํา มีจุดประสีน้ําตาลเขม และมีจุดประสีแดงมากขึ้นกวาดินชั้น
บน จะพบสารสีเหลืองฟางขาว(jarosite) ในระดับความลึกต่ํากวา 40 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรง
มาก(pH 4.0 หรือ< 4.0) ระดับที่ตํ่ากวา 80 ซม.ลงไป สีของดินจะเปนสีน้ําตาล หรือสีดําปนเทา มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง และสีแดงเพิ่มมากขึ้น 

3.2.4 ชุดดินเสนา (Sena series: Se) 
 จัดอยูใน very fine, mixed, active, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquerts เกิดจาก
ตะกอนน้ํากรอยที่มีอายุมาก สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปน
ดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา  
 ดินบนลึกไมเกิน 40 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาเขมมาก ถึงดํา มีจุดประสีน้ําตาล 
และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ตอนลางของดินชั้นนี้
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อาจพบจุดประสีแดง และผลึกของยิปซั่ม สวนดินลางเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทาหรือสีออนของ
เทาปนน้ําตาล มีจุดประสีแดง สีเหลืองปนน้ําตาล ซึ่งจะพบจุดประสีเหลืองฟางขาว ในระดับความลึกตั้งแต 
40-100 ซม. ปฏิกิริยาของดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-4.5)  
        3.3 การประเมินความอุดสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 11.5  
ตารางที่ 11.5 ผลการวิเคราะหดินและระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS       
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

ดอนเมือง 
ธัญญบุรี 
รังสิต 
เสนา 

3.76 
4.06 
4.10 
4.36 

15.00 
25.21 
25.82 
27.72 

37.23 
38.10 
27.44 
47.40 

1.36 
2.73 
2.32 
2.16 

2.25 
6.54 
8.90 

10.30 

161.00 
297.00 
179.55 
163.75 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 4.08 25.52 37.67 2.24 7.72 171.65 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินรังสิต ธัญญบุรี เสนา และดอนเมือง พบวามีความ
อุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางทั้งหมด 

4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรบัการปลูกพชืตาง 
เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ําของดิน กลุมชุดดินที่ 11 มีศักยภาพ

เหมาะสมสําหรับการทํานามากกวาปลูกพืชอยางอื่น แตขอจํากัดในการปลูกขาว คือดินเปนกรดจัดทําใหผล
ผลิตขาวต่ํา การใชกลุมชุดดินนี้ในการเพาะปลูกพืชอยางอื่น เชน ไมผล หรือพืชผัก จําเปนตองปรับปรุงดิน
หรือพัฒนาที่ดินใหมีสภาพเหมาะสม จึงจะใชปลูกพืชดังกลาวได เพื่อใหการใชประโยชนที่ดินมีทางเลือก จึง
จัดชั้นความเหมาะสมของดินออกเปน 3 ลักษณะ คือ การจัดชั้นความเหมาะสมในการปลูกพืช 1) ในชวงฤดู
ฝน 2) ในชวงฤดูแลง และ 3) หลังจากการพัฒนาที่ดินแลว ซึ่งพอสรุปไดดังตารางที่ 11.6 
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ตารางที่ 11.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 11 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กันและปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S3mk S2k   
  ขาวไร S3orzk S3orzk S3orkz   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ok S3ok S3ok   
  ขาวโพด S3ozk S3ozk S3ozk   
  งา S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วเขียว S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเหลือง S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วลิสง S3ork S3ork S3ork   
  ปอแกว S3ork S3ork S3ork   
  ฝาย S3ork S3mork S3ork   
  มันฝรั่ง S3tork S3tork S3tork   
  มันสําปะหลัง S3ork S3orzk S3orzk   
  ยาสูบ S3ork S3mork S3ork   
  ออย S3orzk S3orzk S3orzk   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrk S3mrk S3rk   
  กระเทียม S3tork S3tmork S3tork   
  ขิง S3mork S3mork S3ork   
  พริก S3ork S3ork S3ork   
  พริกไทย S3tork S3tork S3tork   
  มะเขือเทศ S3ork S3ork S3ork   
  หอมแดง S3tork S3tork S3tork   
  ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3ork S3tork S3tork   
  กาแฟ (Robusta) S3ork S3ork S3ork   
   ชา S3torzk S3torzk S3torzk   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3orzk S3orzk S3orzk   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3ork S3ork S3ork   
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ตารางที่ 11.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของชุดดินกลุมที่ 11 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆกัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
  มะมวง S3ork S3ork S3ork   
  ยาง S3orzk S3orzk S3orzk   
  ลําไย S3ork S3ork S3ork   
  ล้ินจี่ S3tork S3tork S3tork   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3orzk S3orzk S3orzk   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3rzk S3rzk S3rzk   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ  

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =   ดินมคีวามเหมาะสมที่จะปลกูพืชนั้นๆโดยที่มีขอจํากัดมากขึน้ 

S3  =   ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน (pH ) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจกัรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 เปนกรดจัดหรือเปร้ียวจัด พืชทีป่ลูกอาจเปนพิษจากเหล็กและอะลูมิเนยีม 

        5.2 มีการระบายน้ําเลว ทําใหรากพืชขาดออกซิเจน  

        5.3 น้ําทวมขงัในชวงฤดูฝน เปนอุปสรรคตอการปลูกพืชไรและพชืสวน 

        5.4 ความเปนประโยชนของธาตุอาหารพชืบางธาตุตํ่า เชนฟอสฟอรัส 

        5.5 ดินเหนยีวจัดและแนน จึงเตรียมดินยาก 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 
        6.1 การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกขาว ขอจํากัดที่สําคัญคือ ดินเปนกรดจัด และขาด
ธาตุอาหารพืชบางธาตุ ทําใหผลผลิตขาวต่ํา จึงควรจัดการดังตอไปนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตขาว 

6.1.1 การจัดการเพื่อแกปญหาความเปนกรดของดิน ควรปฏิบัติดังนี้ 
1) การยับยั้งไมใหสภาพกรดของดินสูงขึ้น หากพื้นที่อยูในเขตชลประทาน ควรไขน้ําเขามาขังไมให

หนาดินแหง เพราะถาปลอยใหหนาดินแหงออกซิเจนจะแทรกลงไปทําปฏิกิริยากับแรไพไรตที่หลงเหลืออยู
ในดิน ทําใหเกิดสารจาโรไซต และกรดกํามะถัน เปนเหตุใหสภาพกรดของดินสูงขึ้น ในกรณีที่มีน้ํา
ชลประทานเพียงพอ จึงแนะนําใหใชดินกลุมนี้ปลูกขาวปละ 2 คร้ัง ซึ่งนอกจากจะผลิตขาวไดมากขึ้นแลว ยัง
ชวยควบคุมสภาพกรดของดินไดดวย 

2) การลางกรดออกจากดิน ทําไดทั้งลางดวยน้ําฝนและน้ําชลประทาน โดยปลอยใหน้ําขังเหนือผิว
ดินในชวงเวลาสั้นๆ แลวระบายออก ปลอยใหดินแหงระยะหนึ่ง เพื่อเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันใหดิน
ปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา หลังจากนั้นก็ขังน้ําอีกครั้งหนึ่ง ปลอยใหกรดแพรออกมาอยูในน้ําอยาง
เต็มที่แลวจึงไขน้ําเอากรดเหลานั้นทิ้งไป ควรดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวตอเนื่องกันทุกป จะชวยลดกรด
ในดินลงไดมาก 

ในกรณีที่ไมสามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ตามวิธีการขางตน ก็ใหขังน้ําในแปลงนาไมนอยกวา 2 
สัปดาห ในชวงเวลาดังกลาวดินจะปรับพีเอชขึ้นเล็กนอย ตามธรรมชาติ ตอจากนั้นจึงเตรียมดินปลูกขาว  

3) การใชปูน เนื่องจากปูนมีฤทธิ์ดางจึ่งชวยลดสภาพกรดในดิน อัตราของปูนที่ใชเปนไปตามความ
ตองการปูนของดินนั้น สําหรับดินในกลุมนี้ควรใชหินปูนบดประมาณไรละ 2-3 ตัน อาจใชปูนชนิดอื่น เชน 
ปูนขาว ปูนมารล ปูนเปลือกหอย หรือหินปูนฝุน ในอัตราที่ใหปริมาณดางเทากับหินปูนบดก็ได นอกจากปูน
จะชวยลดสภาพกรดของดินและยกระดับพีเอชแลว ยังมีผลดีอีก 2 ประการคือ 1) ลดปริมาณเหล็ก 
อะลูมิเนียมและไอออนอื่นๆ ในสารละลายดินซึ่งเคยมีมากเกินไปจนอาจเปนพิษตอพืช และ 2) เพิ่มความ
เปนประโยชนของฟอสฟอรัสในดินใหสูงขึ้น การใสปูนครั้งหนึ่งจะมีผลอยูไดประมาณ 4-5 ป  
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สําหรับวิธีการใสนั้น ควรหวานปูนใหทั่วแปลงนากอนเตรียมดิน  แลวจึงไถใหปูนคลุกเคลากับดิน 
ปลอยน้ําใหขังแชประมาณ  20-25 วัน เพื่อใหปูนทําปฏิกิริยากับดินอยางเต็มที่ ระบายน้ําออกเพื่อลางสาร
ซึ่งเปนพิษ ตอจากนั้นจึงคอยขังน้ําใหมเพื่อทําเทือกและหวานขาว 
        6.2 การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพืชผัก 

การปลูกพืชไรในพื้นที่กลุมชุดดินที่ 11 ทําไดในสองลักษณะคือการปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการ
เก็บเกี่ยวขาว คือระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน พืชไรที่ปลูกควรมีอายุไมเกิน 120 วัน เชน 
ขาวโพดหวาน ขาวโพดเทียน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง เปนตน การปลูกพืชไรในลักษณะที่เปลี่ยน
สภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไร โดยทําคันรอบพื้นที่ปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน
และมีการยกรองปลูกอยางถาวรเพื่อชวยในการระบายน้ําของดินตองลงทุนสูงกวาการปลูกพืชไรในลักษณะ
แรก แตสามารถปลูกพืชไรไดตลอดทั้งป หรือปลูกพืชไรที่มีอายุเกิน 120 วันได เชน ฝาย สับปะรด และละหุง 
เปนตน ดังนั้นเกษตรกรสามารถเลือกการใชประโยชนที่ดินไดในสองลักษณะดังกลาว การจัดการดินควร
ปฏิบัติดังนี้ 

6.2.1 การเตรียมพื้นที่ปลูก ในกรณีปลูกหลังการเก็บเกี่ยวขาวใหทํารองระบายน้ํารอบกระทงนา
กวางประมาณ 50 ซม. และลึกประมาณ 20-30 ซม. และภายในกระทงนาดวย เพื่อชวยการระบายน้ําผิวดิน 
สําหรับการเปลี่ยนสภาพนาขาวเปนที่ปลูกพืชไรอยางถาวร คือปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแลงตองสรางคันดิน
รอบพื้นที่ปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝนและภายในยกรองปลูกอยางถาวร โดยใหสันรองกวางระหวาง 
6-8 เมตร และระหวางสันรองปลูกมีรองน้ํากวาง 1.5-2.0 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร เพื่อชวยการระบายน้ํา
ออกเมื่อมีความจําเปนและเก็บกักน้ําไวใชเพาะปลูกในชวงฤดูแลง บนสันรองใหญอาจทําแปลงยอยบนสัน
รองสูง 20-30 ซม. กวางประมาณ 2 เมตร เพื่อชวยระบายน้ําของดินและชวยในการชะลางกรดออกจากดิน 

6.2.2 การแกความเปนกรดจัดของดิน ควรใสปูน หินปูนฝุนหรือปูนมารลใหถั่วแปลงหรือรองปลูก 
อัตราประมาณ 2 ตัน/ไร แลวคลุกเคลาใหเขากับเนื้อดิน ทิ้งไวประมาณ 15 วันกอนปลูกพืช 

6.2.3 การทําใหดินรวนซุย เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 11 เปนดินเหนียว หนาดินจะไมรวนซุย ควรใสปุย
อินทรีย เชน ปุยคอก หรือปุยหมัก ใสอัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดินสลับกับการ
ปลูกพืชไรหรือพืชผักจะชวยทําใหดินเกิดการรวนซุยดีข้ึน 

6.2.4 การปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณของดิน มีความจําเปนสําหรับกลุมชุดดินที่ 11 
เนื่องจากธาตุหลักไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จําเปนตองมี
การใสปุยเคมี สําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชจะไดอธิบายตอไป 
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        6.3 การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกไมผลและไมยืนตน 

เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีขอจํากัดอยางมากในการปลูกไมผลและไมยืนตน เพราะเปนดินที่เกิดในที่
ราบเรียบและลุมตํ่า น้ําทวมขังในฤดูฝนเปนระยะเวลา 4-6 เดือน ดินมีการระบายน้ําเลวและดินเปรี้ยวจัด 
ในสภาพปจจุบันไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการปลูกไมผลและไมยืนตน ควรจะไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

6.3.1 ทําคันดินรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝนและควรติดตั้งเครื่องสูบน้ํา สําหรับระบาย
น้ําออกเมื่อมีฝนตกหนัก 

6.3.2 ยกรองปลูกใหมีขนาดกวาง 6-8 เมตร สวนรองน้ําระหวางสันรองปลูกกวาง 1.5-2.0 เมตร ลึก
ประมาณ 1 เมตร เพื่อชวยการระบายน้ําของดินและเก็บกักน้ําไวใชรดตนไมในชวงฤดูแลง ถาเปนไปไดควร
ระบายน้ําในรองออก 3-4 เดือนตอคร้ัง และควรควบคุมระดับน้ําในรองไมใหตํ่ากวาชั้นดินเลนที่มีไพไรตเปน
องคประกอบอยูสูง เพื่อปองกันไมใหดินเปนกรดเพิ่มข้ึน 

6.3.3 การแกความเปนกรดจัดของดิน โดยการใชปูน หินปูนบดหรือปูนมารล หวานใหทั่วรองปลูก 
อัตรา 2-3 ตัน/ไร เสร็จแลวใหขุดหลุมปลูกมีขนาดกวาง ยาว และลึกอยูระหวาง 50-70 ซม. ตากดินที่ขุด
ข้ึนมาใหแหงหรือตากไว 1-2 เดือน แลวนํากลับลงไปในหลุมผสมกับปุยคอก หรือปุยหมักและผสมกับหินฝุน
หรือปูนมารล อัตรา 2.5 กก./หลุม ในกรณีที่ไมไดหวานปูนมารลบนรองปลูก ใหคลุกหินปูนหรือปูนมารลกับ
ดินในหลุมปลูก อัตรา 15 กก./หลุม เพื่อแกความเปนกรดจัดของดิน 

6.3.4 การปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณของดิน ในการปลูกไมผลที่จะใหไดผลดีจําเปนตอง
มีการใชปุยเคมีชวยนอกเหนือจากการใชปุยอินทรีย สําหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับพืช ซึ่งกลาว
ไวในหัวขอที่ 9  
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะกับการทํานามากกวาการปลูกไมผล พืชไร และพืชผัก เนื่องจากอยู
ในพื้นที่ราบเรียบและราบลุม ดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลว ในฤดูฝนมีน้ําทวมขัง 4-6 เดือน แตการ
ปลูกขาวในสภาพเดิมของดินใหผลผลิตต่ําเพราะดินเปนกรดจัด หากมีการแกไขหรือลดสภาพกรดของดิน
แลว จะเปนกลุมดินที่เหมาะสมในการปลูกขาวมาก อยางไรก็ตามยังมีทางเลือกในการใชประโยชนกลุมชุด
ดินนี้อีกหลายทาง ไดแก 

        7.1 พัฒนาเปนสวน  เพื่อปลูกไมผล ผักหรือไมโตเร็ว สําหรับไมผลที่ปลูกไดดีมีหลายอยาง เชน 
มะมวง สมเขียวหวาน สมโอ กลวยหอม และมะพราว ในการปรับปรุงจําเปนตองดําเนินการ 2 ดาน คือ 1) 
ทําคันดินรอบพื้นที่ปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝน และ 2) ยกรองปลูกพืชเพื่อชวยใหการระบายน้ําของดิน
ดีข้ึน  
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        7.2 ขุดบอเลี้ยงปลา  เปนการใชที่ดินที่เหมาะสมและใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง พันธุปลาที่
แนะนําใหเลี้ยง ไดแก ปลาดุกอุยภ ปลาไน ปลานิล และปลาตะเพียนขาว เปนตน สวนการจัดการบอปลา
และวิธีการเลี้ยงปลาแตละชนิด ควรขอคําแนะนําจากนักวิชาการประมง 

        7.3 ทําแปลงปลูกหญาเลี้ยงสัตว  เพื่อเลี้ยงโคเนื้อประเภทโคขุนหรือโคนม ซึ่งจะใหผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสูงพอประมาณ นอกจากนี้ยังสามารถนํามูลสัตวมาบํารุงแปลงหญาตลอดจนสวนไมผลอีก
ดวย 

        7.4 ทํา“ไรนาสวนผสม”  โดยแบงการใชที่ดินเปน 4 สวน ซึ่งเกษตรกรอาจเลือกระบบใดระบบหนึ่ง
ใน 2 ระบบนี้ คือ ระบบที่ 1 นาขาว สวนไมผลหรือไมยืนตน แหลงน้ํา-บอเลี้ยงปลา และที่อยูอาศัย มี
อัตราสวน 4:3:2:1 ของพื้นที่ถือครอง หรือ ระบบที่ 2 แบงการใชที่ดินออกเปน นาขาว แปลงหญาเลี้ยงสัตว 
แหลงน้ํา-บอเลี้ยงปลาและที่อยูอาศัย มีอัตราสวนเทากัน เกษตรกรอาจเลือกวิธีการจัดแบงพื้นที่โดย
พิจารณาจาก 1) ทักษะของตนเอง และ 2) สภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาและความตองการ
ผลผลิตของตลาดในทองถิ่น และลูทางการสงไปขายยังตลาดภายนอก สําหรับกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการ
ตองเอื้อประโยชนตอกัน ทั้งนี้เพื่อชวยลดตนทุนการผลิต 

8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร 

8.1.1 ปญหาดินมีการะบายน้ําเลวและมีน้ําแชขงัในชวงฤดูฝน 
1. ยกรองปลูกแบบถาวร โดยใหสันรองกวาง 6-8 เมตร มีคูน้ํากวาง 1.5-2.0 เมตร ลึก 80-150 ซม. 

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

น้ําแชขัง ถามีฝนตกผิดฤดูกาล 
8.1.2 ปญหาดินเปนกรดจัด  
1. เขตชลประทาน ใชในอัตรา 2 ตัน/ไร หากดินม ีpH ตํ่ากวา 4 ใชปูนที่อัตรา 1 ตัน/ไร หากดนิมี pH 

อยูระหวาง 4-4.5 ใชอัตรา 1 ตัน/ไร 
2. เขตเกษตรน้ําฝน  เมื่อดินมี pH นอยกวา 4 ใชปูนที่อัตรา 2.5 ตัน/ไร และหากมี pH อยูระหวาง 

4-4.5  จะใชทีอั่ตรา 1.5 ตัน/ไร 
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กะหล่ําดอก  แปลงเพาะกลา และแปลงปลูกขุดดินลึก 15 และ20 ซม.ตามลําดับ ตากดิน 7-
10 วัน เก็บวัชพืชใหหมดพรวนดินเปนกอนเล็กๆ ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวคลุกเคลาใหทั่ว
แปลง  และมีระยะปลูกระหวางตน และแถวหาง 50 และ60 ซม.ตามลําดับ 
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8.2.2 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 

8.2.3 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัมตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
        8.3 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.3.1 ขนุน  ยกรองปลูกใหสันรองกวาง 4-6 เมตร รองน้ํากวางประมาณ 1.5 เมตร สวนความยาว
รองขึ้นกับขนาดของพื้นที่ ใสปุยคอก หรือปุยหมักเพื่อปรับปรุงดิน ระยะระหวางหลุมปลูก คือ 8x10 หรือ 
10x12 เมตร หลุมปลูกมีขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละกอง และตาก
ดินดังกลาวไว 15-20 วัน จากนั้นผสมดินทั้ง 2 กองกับปุยคอก หรือปุยหมัก จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลมุ
แลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ําหรือฝนตก  ชวย
ใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 สมเขียวหวาน  พื้นที่ลุมขุดเปนรอง หรือยกรองขวางแสงอาทิตย โดยมีสันรองปลูกกวาง
ประมาณ 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร กนรองน้ํากวาง 70 ซม. ถาที่ลุมมากตองทําคันกั้นน้ํา
รอบสวนมีทอระบายน้ําเขาออกจากสวนได ระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6 เมตร สวนหลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมานําไปผสมปุยคอกหรือปุยหมักกับอัตรา 10 กก./ตน พรอมดวยหิน
ฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15  อัตรา 100 กรัม จากนั้นกลบลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุ
แลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูง
ประมาณ 10 ซม. 

8.3.3 สมโอ  พื้นที่ลุม ปลูกเปนรองโดยยกรองขวางทางแสงอาทิตย ควรมีสันรองกวางประมาณ 
6.50 เมตร ทํารองน้ํากวาง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร สวนที่เปนลุมมากตองทําคันกั้นน้ํารอบสวน โดยฝงทอ
ระบาย น้ําเขาออกจากสวน 

9.การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว   

ดินในกลุมชุดดินที่ 11 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 
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ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร และ 6 กก.P2O5/ไร คิดเปน
น้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรบันาดําใสในชวงปกดาํ แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคอื สูตร16-20-0 
หรือสูตรใกลเคียง อัตรา 30  กก./ไร  

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกาํเนิดชอดอก คือสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 

 ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร และ 6 กก.P2O5/ไร คิดเปนน้าํหนกัปุย
แลวแบงใส 2 คร้ังดังนี ้

คร้ังที่ 1 สําหรบันาดําใสในชวงปกดาํ แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคอื ปุยสูตร   
16-20-0 หรือสูตรใกลเคียง อัตรา  30 กก./ไร   

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกาํเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร  46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมี เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่11.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ขาวโพด  การใสปุยแบงเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก สวน
คร้ังที่ 2 จะใสเมื่อขาวโพดสูงระดับเหนือเขา(20-30 วันหลังปลูก) โดยใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ อนึ่งทุกชุดดินในกลุมนี้มีคาวิเคราะหฟอสฟอรัสตํ่าและโพแตสเซียมสูงมาก ฉะนั้นปุยที่ใสจึง
มีเพียงไนโตรเจน และฟอสฟอรัสเทานั้น โดยจะใชปุยสูตร 20-20-0 ที่อัตรา 50 กก./ไร 

9.2.2 ถั่วเขียว และถั่วลิสง  การใสปุยในถั่วเขียวและถั่วลิสง จะทําเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลว
ประมาณ 1-3 สัปดาห การคลุกเมล็ดถั่วดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมมีความจําเปนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม
เคยปลูกถั่วนั้นๆมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว อัตราปุยและชนิดปุยตามคาวิเคราะหดิน จะใชเพียง
ปุยสูตร 16-20-0 ในอัตรา 30 กก./ไร ทุกชุดดิน 

        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.3.1 กะหล่ําดอก  กอนปลูกตนกลาควรรองพื้นดวยปุยมูลเปด และกากถั่ว อัตรา 300 กก./ไร 
จากนั้นเมื่อยายปลูกได 2 สัปดาห ควรใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร เพื่อเปนปุยแตงหนา และชวง
ออกดอกควรใสปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อชวยบํารุงดอกใหสมบูรณ 

9.3.2 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตารางเมตร ผสม
กับปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 
กก./ไร โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 
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9.3.3 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.4 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 ขนุน  เตรียมดินกอนปลูกโดยใสปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 5 กก./หลุม รวมดวยปุยซุปเปอร
ฟอสเฟต (0-20-0) หรือปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./หลุม จากนั้นเมื่อขนุนโตแตยังไมใหผลผลิต ควรให
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 0.5 กก./หลุม หรือปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 0.25 กก./หลุม เมื่อขนุน
เร่ิมติดดอกใหใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน เพื่อบํารุงดอก และบํารุงผลโดยใชปุยสูตร 15-15-15 
อัตรา 0.5 กก./ตน รวมกับการใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2 กก./ตน โดยอัตราปุยจะเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนกับ
ขนาดของทรงพุม 

9.4.2 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร            
15-15-15+46-0-0 (สัดสวน 1 : 1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 
กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน  2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./
ตน โดยใส 3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน  และ 3) อายุ 4 ปข้ึน
ไป ซึ่งสมจะเริ่มใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวงคือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 
กก./ตน และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริม
ทางใบเชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรอง
และธาตุอาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  

9.4.3 สมโอ  สมโออายุ 4 เดือน ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน ควรแบงใส 3-4 คร้ัง/ป
โดยเพิ่มอัตราการใหคร้ังละ 0.5 กก./ตน  สมโออายุ 4 ป ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน เพื่อชวยใน
การเรงยอด รวมดวยปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 1 กก./ตน  สมโอกอนออกดอก 2 เดือน ใชปุยสูตร 12-24-12 
อัตรา 0.5 กก./ตน เพื่อชวยเรงการออกดอก  และเมื่อสมโอติดผลแลว 2 เดือน ใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2 
กก./ตน 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 11 เปนดินเปรี้ยวจัด เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลว ในฤดูฝนมีน้ําทวมขังบน
ผิวดิน 4-6 เดือน สวนใหญใชในการทํานา แตใหผลผลิตต่ํา เนื่องจากดินเปนกรดจัด กลุมชุดดินนี้
ประกอบดวยชุดดินที่สําคัญ คือ ดินชุดรังสิต ธัญบุรี เสนา และดอนเมือง ซึ่งพบมากในภาคกลาง ภาคใต 
และภาคตะวันออก  

ปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ไดแก สภาพกรดจัด ดินแนน การระบายน้ําเลว
และน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน จึงเปนขอจํากัดในการปลูกไมผล พืชไรและพืชผัก ประกอบกับดินขาดธาตุ
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อาหารพืชบางธาตุ และบางธาตุละลายออกมามากเกินไปจนเปนพิษตอพืช จึงไมคอยเหมาะสมในการปลูก
พืชไรและพืชผัก อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกขาว จึงควรเลือกพันธุขาวที่ทน
ตอความเปรี้ยวของดินในกลุมนี้ ซึ่งไดแกพันธุ กข.7 กข.13 กข.21 กข.23 สุพรรณบุรี 90 และขาวดอกมะลิ 
105 นอกจากใชปลูกขาวในชวงฤดูฝนแลว ในฤดูแลงยังใชปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผักไดอีกดวย ถามีการ
ยกรองปลูก ใสปุยอินทรียและจัดทําทางระบายน้ําใหเพียงพอ 
การใชประโยชนกลุมชุดดนินี้ทางการเกษตร  ควรเปนรูปแบบไรนาสวนผสม  โดยการแบงพืน้ที่ออกเปน 4 
สวน คือ นาขาว แปลงไมผลแบบยกรอง แหลงน้ํา-เลี้ยงปลา-ที่อยูอาศัย ในอัตราสวน 4:3:2:1 สําหรับ
กิจกรรมในไรนาสวนผสมนัน้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามสภาวะเศรษฐกจิ เชน ราคาและความตองการผลผลิต
ทางการเกษตรของตลาดทั้งในและนอกทองถิ่น 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่12 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 12 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่12 แสดงไวในตารางที่ 12.1 
ตารางที่ 12.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 12 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป(%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง สมุทรปราการ 1,000-1,500 1,695-1,700 26-30 28 68-99 83 

จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 

ตะวันออก 

ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 สมุทรสงคราม    900-1,000 1,660-1,670 24-33 28 61-89 76 
 สมุทรสาคร    900-1,100 1,670-1,690 26-33 28 61-89 76 
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ตารางที่ 12.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 12 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป(%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 

ใต 

ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพัดพามาทับถม(marine deposits) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่ราบน้ําทะเลทวมถงึ(active tidal flats) 

        1.4 สภาพพืน้ที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรยีบ ความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : เลวถงึเลวมาก มีน้าํทะเลทวมถึงเปนประจํา 

        1.6 พชืพรรณและการใชประโยชน : ปาชายเลน ทํานาเกลอืและเพาะเลีย้งชายฝง สําหรับพืน้ที่
โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซ่ึงพบกลุมชุดดินที ่12 แสดงไวในตารางที ่12.2  
ตารางที่ 12.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 12 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 สมุทรปราการ 525,000 0  1 0 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
ตะวันตก 10 เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  สมุทรสงคราม 37,300 0  1 0 
  สมุทรสาคร 0 0  0 0 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
 12 ปตตานี 85,512 0  5 0 

รวมทั้งส้ิน 2,521,362 1,252.2  92 23 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมม ี

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 
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        1.9 การแพรกระจาย : ภาคกลาง ตะวันออกและใต ซึ่งจงัหวัดที่พบแสดงไวในตารางที ่12.3  
ตารางที่12.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 12 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่(ไร)  

กลาง 1 สมุทรปราการ 4,987.58  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 101,926.95  

  ฉะเชิงเทรา 277.98  

  ระยอง 8,293.19  

  ชลบุรี 2,237.13  

  ตราด 1,132.00  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 39,723.25  

  สมุทรสงคราม 10,281.77  

  สมุทรสาคร 18,391.73  

ใต 11 สุราษฎรธานี 185.96  

  ชุมพร 3,018.20  

 12 ปตตานี 9,136.27  

รวมทั้งส้ิน 268,275.84  

2. การจําแนกดิน 

ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 12 ตามระบบ
อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 12.4 
ตารางที่ 12.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 

ทาจีน 
(Tha Chin series: Tc) 

fine, montmorillonitic, nonacid Typic 
Hydraquents 

fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic  
Sodic Hydraquents 

3.ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 12 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 12 ลักษณะดินเปนดินเหนียว สีเทาเขม หรือสีน้ําตาลเขมมากปน
เทาในดินชั้นบน และสีเทาเขมปนเขียวในดินชั้นลาง พบจุดประสีน้ําตาลเขมปนเหลืองในดินชั้นบน บาง
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พื้นที่พบเศษเปลือกหอยทะเลในดินชั้นลางดวย ปกติจะพบชั้นดินเลนที่ไมอยูตัวภายในความลึก 50 ซม. 
จากผิวดินบน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด(pH 7.0-8.5) มีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางถึง
สูง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 12 

 3.2.1 ชุดดินทาจีน (Tha Chin series: Tc) 
 จัดอยูใน fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic Sodic Hydraquents เกิดจากตะกอนที่ถูก
พัดพามาทับถมโดยน้ําทะเล สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุด
ดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม มีจุดประสีน้ําตาล และสเีทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง(pH 6.0-8.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวสีเทาแก 
แตมีจุดประสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาของดินเปนดางเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 7.5-8.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 1.5  
ตารางที่ 12.5 ผลการวิเคราะหดินและระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ทาจีน 7.25 33.01 58.25 3.90 51.00 720.00 สูง 
คามัธยฐาน 7.25 33.01 85.25 3.90 51.00 720.00 สูง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินทาจีน ซึ่งจัดอยูในกลุมชุดดินที่ 12 พบวามีความอุดม
สมบูรณอยูในระดับสูง 
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4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรบัการปลูกพชืตางๆ 

ดินในกลุมชุดดินที่ 12 นี้หากยังเปนสภาพเดิมถือวาไมเหมาะสมในการปลูกพืช เนื่องจากน้ําทะเล
ทวมถึงเปนประจํา ดินเค็มจัดมาก การระบายน้ําเลวมาก และมีสภาพเปนดินเลน การใชประโยชนที่คุมกับ
การลงทุน คือ ทํานาเกลือและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง พื้นที่นอกนั้นยังคงสภาพเปนปาชายเลน แตเพื่อให
การใชประโยชนมีทางเลือก จึงจัดชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินนี้ ดังปรากฏในตารางที่ 12.6 
ตารางที่ 12.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 12 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S3mk S2k   
  ขาวไร S3ork S3ork S3ork   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ok S3ok S3ok   
  ขาวโพด S3ok S3ok S3ok   
  งา S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วเขียว S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเหลือง S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วลิสง S3ork S3ork S3ork   
  ปอแกว S3ork S3ork S3ork   
  ฝาย S3ork S3mork S3ork   
  มันฝรั่ง S3tork S3tork S3tork   
  มันสําปะหลัง S3ork S3ork S3ork   
  ยาสูบ S3ork S3mork S3ork   
  ออย S3ork S3ork S3ork   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mork S3mork S3rk   
  กระเทียม S3tork S3tmork S3tork   
  ขิง S3ork S3mork S3ork   
  พริก S3ork S3ork S3ork   
  พริกไทย      S3tork    S3tork S3tork   
  มะเขือเทศ      S3ork    S3ork S3ork   
  หอมแดง      S3tork    S3tork S3tork   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3ork S3tork S3tork   
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ตารางที่ 12.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 12 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล         
  กาแฟ (Robusta) S3ork S3ork S3ork   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3ork S3ork S3ork   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3ork S3ork S3ork   
  มะมวง S3ork S3ork S3ork   
  ยาง S3ork S3ork S3ork   
  ลําไย S3ork S3ork S3ork   
  ล้ินจี่ S3tork S3tork S3tork   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3ork S3ork S3ork   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน (pH ) ของดินไมเหมาะสม 
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  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 

        5.1 ความเค็มสูงมาก 

        5.2 การระบายน้ําเลวมาก 

        5.3 น้ําทะเลทวมถงึเปนประจํา เมื่อระดับน้ําทะเลขึน้สูง  

        5.4 สภาพเปนเลน ความสามารถในการรับน้ําหนักต่ํามาก 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 

เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีขอจํากัดในการปลูกพืชหลายอยาง และแตละอยางก็เปนปญหารุนแรง 
ยากแกการแกไขและพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมตอการปลูกพืชได หากจะพัฒนาตองลงทุนสูงมากและใช
เวลานาน ทางที่ดีควรสงวนไวเปนปาชายเลนถาวร สําหรับพืชที่พอจะปลูกได คือ ขาว มะพราว ละมุด และ
หญาเลี้ยงสัตวบางชนิด สวนวิธีการเตรียมดินกลาวไวในหัวขอที่ 8  
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพไมเหมาะสมในการปลูกพืช แตมีศักยภาพที่จะใชทํานาเกลือ เพาะเลีย้งสตัว
น้ําชายฝง และอนุรักษไวเปนปาชายเลนถาวร ในกรณีที่จะพัฒนาเปนพื้นที่ปลูกพืช  ตองดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 8  
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.1.1 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 

8.1.2 ผักบุงจีน  ไถดินลึก 25-30 ซม. พรวนดินและตากทิ้งไว 2-3 วัน จากนั้นขึ้นแปลงขนาดกวาง 
1.5 เมตร ยาว 18 เมตร ใสมูลไกผสมแกลบรองพื้นในอัตรา 20-25 กก. ใสปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 250 
กรัม/18 ตร.ม. คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน 
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8.1.3 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.2.1 มะพราว  การเตรียมหลุมปลูก ระยะที่ปลูกระหวางตน 6, 9 และ8.5 เมตร คือ พันธุตนเตี้ย 
ตนสูง และลูกผสมตามลําดับ สวนระยะระหวางแถวขึ้นอยูกับความกวางของรอง ควรเตรียมหลุมปลูกในฤดู
แลง โดยใหหลุมมีขนาด 50x50x50 ซม. การขุดควรแยกดินสวนบนไวตางหาก และควรตากหลุมอยางนอย 
1 สัปดาห กอนปลูกใหใชปุยคอกหรือปุยหมักผสมดินในหลุมปลูก ในอัตรา 1:7และควรใชปุยหินฟอสเฟต
รองกนหลุมดวยหลุมละ 3 กก. 

8.2.2 มะมวงหิมพานต  ในพื้นที่ปาละเมาะ ควรขุดตอไมออกจากแปลงปลูกและทําใหพื้นที่โลง
เตียน เพื่อสะดวกในการวางแนวและขุดหลุม โดยกําหนดใหมีระยะปลูก 6x6 เมตร มีจํานวนตน 45 ตน/ไร 
แลวขุดหลุมปลูกขนาด กวางxยาวxลึก เทากับ 60x60x60 ซม. เอาดินในหลุมกองตากแดดไวสักระยะหนึ่ง 
หลังจากนั้นใหเอาปุยคอก หรือปุยหมักประมาณ 30-50 กก. เคลากับดินและนํากลับลงไปในหลุม การ
เตรียมหลุมและเคลาปุยตองดําเนินการใหเสร็จกอนฤดูฝนประมาณ 1 เดือน 

 8.2.3 ละมุด  กอนปลูกควรเตรียมดินโดยการใสปุยคอก อัตรา 1-2 ตัน/ไร การปลูกละมุดนิยมปลูก
แบบยกรองเพือ่ประโยชนในการระบายน้าํ 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 12 มีอินทรียวัตถุระดับสูง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูง โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก. ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารทีค่วรใส คือ 6 กก.N/ไร คิดเปนน้าํหนักปุยแลวแบงใส 3 
คร้ังดังนี ้

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน คือ ปุยสูตร  
46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกาํเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร 
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ข. ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 3 กก.N/ไร คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ัง
ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 ใชปุยสูตร 46-0-0 
อัตรา 4 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกาํเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.2.1 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 10 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20  
กก./ไร โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 

9.2.2 ผักบุงจีน  หลังหวานเมล็ด 10-15 วัน ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร หวานใหทั่วแปลง 
หางกัน 3-5 วัน/คร้ัง 

9.2.3 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ  
        9.3 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะพราว  ชวงการเตรียมหลุมปลูกของมะพราวอายุ 1-5 ป ควรใชปุยสูตร 0-46-0 และ  
13-13-21 อัตรา 0.5 และ 1 กก./ตน คูณดวยอายุปของมะพราวตามลําดับ รวมกับปุยสูตร 0-0-60 โดยรอง
พื้นบริเวณหลุมปลูก และรอบโคนตนในรัศมี 0.5-2 เมตร และเมื่อมะพราวมีอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไปควรใชปุย
สูตร 13-13-21 หรือปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 6และ 5 กก./ตน คูณดวยอายุปของมะพราวตามลําดับ รวมกับ
ปุยสูตร 0-0-60 การใหปุยแตละชวงอายุควรใหปละ 2 คร้ังคือตน และปลายฤดูฝน 

9.3.2 มะมวงหิมพานต  กอนปลูกควรคลุกดินในหลุมปลูกรวมกับปุยสูตร 0-30-0 อัตรา 500 
กรัม./ตนคูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานต จากนั้นกอนติดผลใชปุยสูตร 12-24-12 และปุยสูตร 15-30-15 
อัตรา 300-350 และ250-300 กรัม/ตนคูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานตตามลําดับ ควรแบงใส 4 คร้ัง คร้ัง
ละเทาๆ กันโดยหวานใหสม่ําเสมอรอบทรงพุม หางจากตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ และ
หลังจากที่ติดผลจนถึงเก็บผลผลิตเรียบรอยแลวควรใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 200-300 กรัม/ตนคูณดวยอายุ
ปของมะมวงหิมพานตตามลําดับในครั้งแรก และในครั้งที่ 2 ใชปุยสูตร 15-15-15 หรือปุยสูตร 16-16-16 
อัตรา 200-300 กรัม/ตน คูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานต 

9.3.3 ละมุด  ใสปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 5 กก./ตน ในชวงตนฤดูฝน โดยใสรวมกับปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตนในปแรก และเมื่อละมุดโตขึ้นใสเพิ่มข้ึนอีกปละ 0.5 กก./ตน จากนั้นเมื่อละมุด
เร่ิมติดผลใหบํารุงโดยใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน 
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10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 12 เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเล เนื้อดินเปนดินเหนียวและเปนดินเลนที่มี

เกลือสะสมอยูสูงมาก พบบริเวณชายฝงทะเล สภาพในปจจุบันมีน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา เปนกลุมชุดดิน
ที่มีศักยภาพไมเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช แตมีศักยภาพเหมาะที่จะใชเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
ชุดดินที่จัดอยูในกลุมนี้ไดแกชุดดินทาจีน ซึ่งพบในภาคกลาง ตะวันออกและภาคใต  
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การจัดการกลุมชุดดินที ่13 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 13 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่13 แสดงไวในตารางที่ 13.1 

ตารางที่ 13.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 13 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 

นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 

ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
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ตารางที่ 13.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 13 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพัดพามาทับถม(marine deposits) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่ราบน้ําทะเลทวมถึง(active tidal flats) 

        1.4 สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : เลวถึงเลวมาก มีน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : เพาะเลี้ยงชายฝง เชน เลี้ยงกุง ปลา และใชเปนที่ทํานาเกลือ 
และยังคงสภาพเปนปาชายเลน สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 13 
แสดงไวในตารางที่ 13.2  
ตารางที่ 13.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 13 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 651,744 1,166.23  43 5 
 5 อุดรธานี 18,884 21.5  3 4 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ระนอง 0  0 0 0 
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ตารางที่ 13.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 13 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ใต 11 พังงา 13,550 0  4 3 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 2,948,459 1,793.4  164 46 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมม ี

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคใตและภาคตะวันออก ซึ่งจงัหวัดที่พบแสดงไวในตารางที ่13.3  

ตารางที่ 13.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 13 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 32,400.34  

  ฉะเชิงเทรา 25,857.98  

  ชลบุรี 9,066.14  

  ตราด 85,129.34  

  ระยอง 341.48  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 15,601.93  

 5 อุดรธานี 854.36  

ใต 11 สุราษฎรธานี 68,569.13  

  ระนอง 178,627.18  

  พังงา 291,802.75  
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ตารางที่ 13.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 13 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ใต 11 กระบี่ 259,823.65  

  ชุมพร 50,069.68  

  ภูเก็ต 23,866.88  

 12 ตรัง 258,984.97  

  นราธิวาส 12,688.98  

  ปตตานี 23,689.39  

  พัทลุง 2,241.07  

  สงขลา 19,947.23  

  สตูล 255,401.72  

รวมทั้งส้ิน 1,614,964.19  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 13 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 13.4  

ตารางที่ 13.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ตะกั่วทุง 
(Takua Thung series: Tkt)  

fine-silty, mixed, acid  
Typic Sulfaquents 

fine-silty,mixed,superactive, 
acid, isohyperthermic  
Typic Sulfaquents 

บางปะกง 
(Bang Pakong series: 
Bpg)  

fine, montmorilonitic, potential  
Typic Sulfaquents 

fine, smectitic,acid,  
isohyperthermic  
Typic Sulfaquents 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 13 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 13 มีเนื้อดินเปนดินรวนถึงเปนดินเหนียว มีปริมาณเกลือเปน
องคประกอบอยูสูงกวา 8 มิลลิโมล/ซม. นอกจากนี้ยังมีธาตุกํามะถันเปนองคประกอบอยูสูงดวย ในสภาพ
ที่ดินเปยกปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด(pH 7.0-8.5) แตถาดินอยูในสภาพแหงจะมีปฏิกิริยาดินเปนกรด
รุนแรงมาก(pH < 4.5) ความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางถึงสูง 
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        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 13 

 3.2.1 ชุดดินตะกั่วทุง (Ta Kua Thung series: Tkt) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Typic Sulfaquents เกิดจาก
การทับถมของตะกอนน้ําทะเล สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้
เปนดินตื้นถึงชั้นพีท(peat) มีการระบายน้ําเลวมาก ปกติแลวดินชุดนี้น้ําทะเลทวมถึงตลอดเวลา 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมมากปนเทา และสีน้ําตาลเขม
ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) สวนดินลางลึกตั้งแต 20 ซม.ลงไปเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายปนพีท ถึงดินเหนียวปนทรายปนพีท สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมปนเทา ถึงสีเทาเขมมาก สีน้ําตาลเขมมาก
ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง(pH 8.0) 

3.2.2 ชุดดินบางปะกง (Bang Pakong series: Bpg) 
 จัดอยูใน fine, smectitic,acid, isohyperthermic Typic Sulfaquents เกิดจากตะกอนของน้ําทะเล
ที่มีอายุนอย สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันไมเกิน 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มี
การระบายน้ําเลวมาก ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง ข้ึนอยูกับจํานวนรากพืชและรูปู มีการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินจะอยูใกลกับผิวดินตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาล มี
จุดประสีเทาเขม ปฏิกิริยาของดินเปนดางเล็กนอย(pH 7.5) สวนดินลางลึกตั้งแต 30 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปน
ดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาเขม หรือสีเทาเขมปนเขียว ปฏิกิริยาดินเปนดาง
เล็กนอยถึงดางจัด(pH7.5-8.5) แตในดินชุดนี้มีปริมาณของกํามะถันสูงมาก  เมื่อดินแหงจะทําให
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดินจึงมีปฏิกิริยาเปนกรดจัด และถาดินเปยกจะมีปฏิกิริยาเปนดาง 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 13.5  
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ตารางที่ 13.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ตะกั่วปา 
บางปะกง 

- 
6.15 

20.30 
23.74 

82.00 
78.70 

5.17 
3.82 

15.50 
2.30 

820.00 
183.30 

สูง 
สูง 

คามัธยฐาน 6.15 22.02 80.35 4.50 8.90 501.65 สูง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินบางปะกงและตะกั่วทุง ซึ่งจัดอยูในกลุมชุดดินที่ 13 
พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับสูง 

4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ 
กลุมชุดดินที่ 13 มีศักยภาพไมเหมาะสมในการปลูกพืช เนื่องจากน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา ดิน

เค็มจัดมากเมื่ออยูในสภาพเปยก และเปรี้ยวจัดมากในสภาพแหง การระบายน้ําเลวมาก และเปนดินเลนไม
อยูตัว กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ทํานาเกลือและรักษาใหคงสภาพ
เปนปาชายเลน อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชประโยชน จึงจัดชั้นความเหมาะสมของ
กลุมชุดดินนี้สําหรับปลูกพืชตางๆ ดังตารางที่ 13.6 
ตารางที่ 13.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 13 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S2 k S2 k   
  ขาวไร S3ork S3ork S3ork   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ok S3ok S3ok   
  ขาวโพด S3ok S3ok S3ok   
  งา S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วเขียว S3ork S3mork S3ork   
  ถั่วเหลือง S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วลิสง S3ork S3ork S3ork   
  ปอแกว S3ork S3ork S3ork   
  ฝาย S3ork S3mork S3ork   
  มันฝรั่ง S3tork S3tork S3tork   
  มันสําปะหลัง S3ork S3ork S3ork   
  ยาสูบ S3ork S3mork S3ork   
  ออย S3ork S3ork S3ork   
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ตารางที่ 13.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 13 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mork S3mork S3rk   
  กระเทียม S3tork S3tmork S3tork   
  ขิง S3ork S3mork S3ork   
  พริก S3ork S3ork S3ork   
  พริกไทย S3tork S3tork S3tork   
  มะเขือเทศ S3ork S3ork S3ork   
  หอมแดง S3tork S3tork S3tork   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3ork S3tork S3tork   
  กาแฟ (Robusta) S3ork S3ork S3ork   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3ork S3ork S3ork   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3ork S3ork S3ork   
  มะมวง S3ork S3ork S3ork   
  ยาง S3ork S3ork S3ork   
  ลําไย S3ork S3ork S3ork   
  ล้ินจี่ S3tork S3tork S3tork   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3ork S3ork S3ork   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 
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  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH ) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

        5.1 ความเค็มสูงมาก 

        5.2 การระบายน้ําเลวมาก 

        5.3 น้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา เมื่อระดับน้ําทะเลขึ้นสูง  

        5.4 สภาพเปนเลน ความสามารถในการรับน้ําหนักต่ํามาก 

        5.5 เปนดินเปรี้ยวจัดเมื่ออยูในสภาพแหง 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีขอจํากัดในการปลูกพืชหลายอยางและแตละอยางก็เปนปญหารุนแรง ยาก
แกการแกไขและปรับปรุงที่ดินใหเหมาะสมตอการปลูกพืชได หากจะปรับปรุงตองลงทุนสูงมากและใช
เวลานาน ทางที่ดีควรสงวนไวเปนปาชายเลนถาวร  สําหรับพืชที่พอจะปลูกได คือ ขาว มะพราว ละมุด และ
หญาเลี้ยงสัตวบางชนิด สวนวิธีการเตรียมดิน ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 8  

7. ขอเสนอแนะ 
กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพไมเหมาะสมในการปลูกพืช แตมีศักยภาพที่จะใชทํานาเกลือ  เพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง และอนุรักษไวเปนปาชายเลนถาวร ในกรณีที่จะพัฒนาเปนพื้นที่ปลูกพืช  ตองดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  
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8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.1.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.1.2 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 

8.1.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับการปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.2.1 มะพราว  การเตรียมหลุมปลูก ระยะที่ปลูกระหวางตน 6, 9 และ8.5 เมตร คือ พันธุตนเตี้ย 
ตนสูง และลูกผสมตามลําดับ สวนระยะระหวางแถวขึ้นอยูกับความกวางของรอง ควรเตรียมหลุมปลูกในฤดู
แลง โดยใหหลุมมีขนาด 50x50x50 ซม. การขุดควรแยกดินสวนบนไวตางหาก และควรตากหลุมอยางนอย 
1 สัปดาห กอนปลูกใหใชปุยคอกหรือปุยหมักผสมดินในหลุมปลูก ในอัตรา 1:7และควรใชปุยหินฟอสเฟต
รองกนหลุมดวยหลุมละ 3 กก. 

8.2.2 มะมวงหิมพานต  ในพื้นที่ปาละเมาะ ควรขุดตอไมออกจากแปลงปลูกและทําใหพื้นที่โลง
เตียน เพื่อสะดวกในการวางแนวและขุดหลุม โดยกําหนดใหมีระยะปลูก 6x6 เมตร มีจํานวนตน 45 ตน/ไร 
แลวขุดหลุมปลูกขนาด กวางxยาวxลึก เทากับ 60x60x60 ซม. เอาดินในหลุมกองตากแดดไวสักระยะหนึ่ง 
หลังจากนั้นใหเอาปุยคอก หรือปุยหมักประมาณ 30-50 กก. คลุกเคลากับดินและนํากลับลงไปในหลุม การ
เตรียมหลุมและคลุกเคลาปุยตองดําเนินการใหเสร็จกอนฤดูฝนประมาณ 1 เดือน 

 8.2.3 ละมุด  กอนปลูกควรเตรียมดินโดยการใสปุยคอก อัตรา 1-2 ตัน/ไร การปลูกละมุดนิยมปลูก
แบบยกรองเพือ่ประโยชนในการระบายน้าํ 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 
ดินในกลุมชุดดินที่ 13 มีอินทรียวัตถุระดับสูง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุย และอัตราของแมปุยนั้น 
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จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร และ 6 กก.P2O5/ไร คิดเปนน้ําหนัก
ปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร   
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร  

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 3 กก.N/ไร และ 6 กก.P2O5/ไร คิดเปนน้ําหนักปุย

แลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร  

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 

       9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 0-46-0 และ46-0-0 อัตราเทากันคือ 10 กก./ไร 

9.2.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยดวยปุยอินทรียที่
ยอยสลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 18-46-0 อัตรา 20 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่ม
ออกดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใส 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 
       9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะพราว  ชวงการเตรียมหลุมปลูกของมะพราวอายุ 1-5 ป ควรใชปุยสูตร 0-46-0 และ  
13-13-21 อัตรา 0.5 และ 1 กก./ตน คูณดวยอายุปของมะพราวตามลําดับ รวมกับปุยสูตร 0-0-60 โดยรอง
พื้นบริเวณหลุมปลูก และรอบโคนตนในรัศมี 0.5-2 เมตร และเมื่อมะพราวมีอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไปควรใชปุย
สูตร 13-13-21 หรือปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 6 และ 5 กก./ตนคูณดวยอายุปของมะพราวตามลําดับ รวมกับ
ปุยสูตร 0-0-60 การใหปุยแตละชวงอายุควรใหปละ 2 คร้ัง คือ ตนและปลายฤดูฝน 

9.3.2 มะมวงหิมพานต  กอนปลูกควรคลุกเคลาดินในหลุมปลูกรวมกับปุยสูตร 0-30-0 อัตรา 500 
กรัม/ตน คูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานต จากนั้นกอนตกผลใชปุยสูตร 12-24-12 และปุยสูตร 15-30-15 
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อัตรา 300-350 และ250-300 กรัม/ตน คูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานตตามลําดับ ควรแบงใส 4 คร้ัง 

คร้ังละเทาๆ กันโดยหวานใหสม่ําเสมอรอบทรงพุม หางจากตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ และ
หลังจากที่ตกผลจนถึงเก็บผลผลิตเรียบรอยแลวควรใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 200-300 กรัม/ตนคูณดวยอายุ
ปของมะมวงหิมพานตตามลําดับในครั้งแรก และในครั้งที่ 2 ใชปุยสูตร 15-15-15 หรือปุยสูตร16-16-16  
อัตรา 200-300 กรัม/ตน คูณดวยอายุปของมะมวงหิมพานต 

9.3.3 ละมุด  ใสปุยคอก หรือปุยหมกั อัตรา 5 กก./ตน ในชวงตนฤดูฝน โดยในปแรกใสรวมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน และเมือ่ละมุดโตขึ้นใสเพิ่มข้ึนอกีปละ 0.5 กก./ตน จากนั้นเมื่อละมุดเริ่ม
ติดผลใหบํารุงโดยใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 13 เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเล เนื้อดินเปนดินเหนียวและเปนดินเลนที่มี
เกลือสะสมอยูสูงมาก พบบริเวณชายฝงทะเล สภาพในปจจุบันมีน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา เปนกลุมชุดดิน
ที่มีศักยภาพไมเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช แตมีศักยภาพเหมาะที่จะใชเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
ชุดดินที่จัดอยูในกลุมนี้ไดแกชุดดินทาจีน ซึ่งพบในภาคตะวันออกและภาคใต  
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การจัดการกลุมชุดดินที ่14 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 14 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

 สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่14 แสดงไวในตารางที่ 14.1 

ตารางที่ 14.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 14 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
ใต กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
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ตารางที่ 14.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 14 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากทบัถมของตะกอนลําน้ําบนตะกอนน้ํากรอยและน้าํทะเลตอนลาง 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ทีร่าบน้ําทวมถงึ(flood plain) และที่ราบลุมระหวางเนนิทรายชายทะเล 

        1.4 สภาพพืน้ที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรยีบ ความลาดเทนอยกวา 1เปอรเซ็นต 

        1.5 การระบายน้ําของดิน : เลวมาก มีน้าํขังแฉะเกือบตลอดป 

        1.6 พชืพรรณและการใชประโยชน : ทํานาขาว และพื้นที่ปาหญาปกคลุม มีไมพุมกระจดักระจาย
หรือ ปาเสม็ด สําหรับพืน้ที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึง่พบกลุมชุดดินที่ 14 แสดงไวในตารางที่ 
14.2  
ตารางที่14.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 14 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
ใต 11 กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 1,976,561 367.8  103 25 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมม ี

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมม ี



 338

        1.9 การแพรกระจาย : ในภาคใตมากที่สุด ซึง่จงัหวัดทีพ่บแสดงไวในตารางที่ 14.3  
ตารางที่ 14.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 14 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ระยอง 1,791.24  

  ตราด 4,512.39  

ใต 11 กระบี่ 1,496.75  

  ชุมพร 29,865.30  

  นครศรีธรรมราช 44,974.19  

  สุราษฎรธานี 52,011.19  

 12 ตรัง 11,963.90  

  นราธิวาส 80,425.48  

  ปตตานี 61,684.58  

  พัทลุง 47,009.57  

  สงขลา 60,114.62  

  สตูล 9,996.23  

รวมทั้งส้ิน 405,845.43  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 14 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 14.4  
ตารางที่ 14.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ตนไทร 
(Thon Sai series: Ts)  

fine-loamy, mixed, acid  
Sulfic (Tropic) Fluvaquents 

fine-loamy, mixed, semiactive,acid, 
isohyperthermic  
Sulfic Endoaquepts 

ระแงะ 
(Rangae series: Ra)  

very fine, mixed, acid  
Sulfic (Tropic) Fluvaquents 

very fine, mixed, superactive, acid, 
isohyperthermic  
Sulfic Endoaquepts 
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3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 14 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 14 มีเนื้อดินเปนดินเหนียว ดินบนสีดํา หรือสีเทาปนดํา สวนดินชั้น
ลางสีเทา พบจุดประสีเหลือง และสีน้ําตาลปะปนเล็กนอย จะพบดินเลน สีเทาปนเขียวและมีสารประกอบ
กํามะถันอยูมากตั้งแตความลึก 80 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.5) มีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติคอนขางต่ํา 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชดุดินที่ 14 

 3.2.1 ชุดดินตนไทร (Thon Sai series: Ts) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive,acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts เกิดจาก
พวกตะกอนที่ถูกน้ําพัดพามาทับถม ซึ่งจะพบตามบริเวณที่เปนที่ตํ่าริมลําน้ํา หรือบริเวณที่ราบน้ําทวมถึง 
สภาพพื้นที่จึงมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 2 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกมาก มี
การระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชาในฤดูฝน น้ําจะขัง
อยูบนหนาดินเปนเวลานาน 5-6 เดือน และจะแหงในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียวสีเขมมากของสีน้ําตาลปน
เทา หรือสีน้ําตาลเขม หรือสีเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินลาง
ต้ังแต 25 ซม.ลงไปเปนชั้นของดินรวนเหนียวสลับกับดินรวน หรือชั้นดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทาออน 
หรือสีออนของสีน้ําตาลปนเทา ในสวนลึกของดินลางจะพบจุดประของน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.1-6.0) 
 3.2.2 ชุดดินระแงะ (Rangae series: Ra) 
 จัดอยูใน very fine, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaqueptsเกิดจาก
การทับถมของตะกอนลําน้ําปจจุบัน บนที่ราบน้ําทะเลทวมถึงมากอน ในแอง หรือที่ลุมหลังสันริมน้ํา ซึ่งอยู
ติดตอกับที่ราบน้ําทวมถึง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต การ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวจะมีน้ําทวมผิวดิน 8-10 เดือน ใน 1 ป ระดับน้ําใตดินอยูต้ืนกวา 1 
เมตร เกือบตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 10 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง ถึงดินเหนียวปนทรายแปง หรือ
ดินเหนียว สีพื้นเปนสีดํา ถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-5.0) ดินบน
ตอนลาง มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทา ถึงสีเทาออน มีจุดประสีน้ําตาล
ปนเหลือง หรือสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก ถึงเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 
4.0-5.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสดํีา ถงึสนี้าํตาล ซึง่เปนสี
ของชั้นดินบนที่ถูกฝงอยูในความลึก 1 เมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.0-4.5) 
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        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 14.5  
ตารางที่ 14.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน (pH) 
CEC  

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ตนไทร 
ระแงะ 

- 
- 

9.95 
12.17 

50.17 
23.33 

2.53 
2.53 

7.23 
8.57 

54.00 
30.00 

ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน - 11.06 36.75 2.53 7.90 42.00 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินทีจ่ัดอยูในกลุมที่ 14 พบวามคีวามอุดมสมบูรณตํ่า
ทั้งสิน้ 

4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรบัการปลูกพชืตางๆ 
กลุมชุดดินที่ 14 มีศักยภาพไมเหมาะสมตอการปลูกพืชตางๆ ยกเวนการทํานา เนื่องจากมีน้ําทวม

ขังเปนประจํา ดินเปรี้ยวจัด การระบายน้ําเลวมาก และระดับน้ําใตดินอยูต้ืน การใชประโยชนที่ดินในสภาพ
เดิม คือ การปลูกขาว เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเปนทุงหญาธรรมชาติที่มีไมพุมกระจัดกระจาย แตเพื่อใหการ
ใชประโยชนมีทางเลือก จึงจัดชั้นความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 3 แบบ คือ 1) ในฤดูฝน 2) ในฤดูแลง 
และ 3) หลังจากที่ดินไดมีการพัฒนาแลว ดังแสดงไวในตารางที่ 14.6 
ตารางที่ 14.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 14 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช   ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S2k S2k S2k   
  ขาวไร S3ork S3ork S3ork   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3ok S3ok S3ok   
  ขาวโพด S3ok S3ok S3ok   
  งา S3ork S3ork S3ork   
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ตารางที่ 14.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 14 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช   ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ถั่วเขียว S3ork S3ork S3ok   
  ถั่วเหลือง S3ork S3ork S3ork   
  ถั่วลิสง S3ork S3ork S3ork   
  ปอแกว S3ork S3ork S3ork   
  ฝาย S3ork S3mork S3ork   
  มันฝรั่ง S3tork S3tork S3tork   
  มันสําปะหลัง S3ork S3ork S3ork   
  ยาสูบ S3ork S3ork S3ork   
  ออย S3ork S3ork S3ork   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mork S3mork S3ork   
  กระเทียม S3tork S3tork S3tork   
  ขิง S3ork S3mork S3ork   
  พริก S3ork S3ork S3ork   
  พริกไทย S3tork S3tork S3tork   
  มะเขือเทศ S3ork S3ork S3ork   
  หอมแดง S3tork S3tork S3tork   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3ork S3tork S3tork   
  กาแฟ (Robusta) S3ork S3ork S3ork   
  ชา S3tork S3tork S3tork   
  ทุเรียน S3ork S3ork S3ork   
  ปาลมน้ํามัน S3ork S3ork S3ork   
  มะขาม S3ork S3ork S3ork   
  มะพราว S3ork S3ork S3ork   
  มะมวง S3ork S3ork S3ork   
  ยาง S3ork S3ork S3ork   
  ลําไย S3ork S3ork S3ork   
  ล้ินจี่ S3tork S3tork S3tork   
  สม S3ork S3ork S3ork   
  สับปะรด S3ork S3ork S3ork   
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ตารางที่ 14.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 14 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช   ปลูกฤดูฝน   ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ทุงหญาเล้ียงสัตว S3ork S3ork S3ork   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆโดยทีม่ีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน (pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 ดินเปนกรดจัดและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

        5.2 ดินมีสภาพการระบายน้ําเลวมาก 

        5.3 น้ําทวมขงั ทําใหพืชที่ปลูกเสียหายในบางป 
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6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การจัดการดินเพื่อใหเหมาะสมในการปลกูขาว เนื่องจากขอจํากัดทีสํ่าคัญของกลุมชุดดินนี ้
คือ เปนกรดจดั และมีความอุดมสมบูรณตํ่าหรือขาดธาตุอาหารพืชทีจ่ําเปนบางธาตุ ทําใหผลผลิตขาวต่ํา 
จึงควรจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว ดังตอไปนี ้

 6.1.1 การจัดการเพื่อแกปญหาความเปนกรดจัดของดิน ควรปฏิบัติดังนี้ 
1) การยับยั้งไมใหสภาพกรดของดินสูงขึ้น หากพื้นที่อยูในเขตชลประทาน ควรไขน้ําเขามาขังไมให

หนาดินแหง เพราะถาปลอยใหหนาดินแหงออกซิเจนจะแทรกลงไปทําปฏิกิริยากับแรไพไรตที่หลงเหลืออยู
ในดิน ทําใหเกิดสารจาโรไซต และกรดกํามะถัน เปนเหตุใหสภาพกรดของดินสูงขึ้น ในกรณีที่มีน้ํา
ชลประทานเพียงพอ จึงแนะนําใหใชดินกลุมนี้ปลูกขาวปละ 2 คร้ัง ซึ่งนอกจากจะผลิตขาวไดมากขึ้นแลว ยัง
ชวยควบคุมสภาพกรดของดินไดดวย 

2) การลางกรดออกจากดิน ทําไดทั้งลางดวยน้ําฝนและน้ําชลประทาน  โดยปลอยใหน้ําขังเหนือผิว
ดินในชวงเวลาสั้นๆ แลวระบายออก ปลอยใหดินแหงระยะหนึ่ง เพื่อเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันใหดิน
ปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา หลังจากนั้นก็ขังน้ําอีกครั้งหนึ่ง ปลอยใหกรดแพรออกมาอยูในน้ําอยาง
เต็มที่แลวจึงไขน้ําเอากรดเหลานั้นทิ้งไป ควรดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวตอเนื่องกันทุกป จะชวยลดกรด
ในดินลงไดมาก 

ในกรณีที่ไมสามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ตามวิธีการขางตน  ก็ใหขังน้ําในแปลงนาไมนอยกวา 
2 สัปดาห ในชวงเวลาดังกลาวดินจะปรับ pH ข้ึนเล็กนอย ตามธรรมชาติ ตอจากนั้นจึงเตรียมดินปลูกขาว  

3) การใชปูน เนื่องจากปูนมีฤทธิ์ดางจึงชวยลดสภาพกรดในดิน อัตราของปูนที่ใชเปนไปตามความ
ตองการปูนของดินนั้น สําหรับดินในกลุมนี้ควรใชหินปูนบดประมาณไรละ 2-3 ตัน อาจใชปูนชนิดอื่น เชน 
ปูนขาว ปูนมารล ปูนเปลือกหอย หรือหินปูนฝุน ในอัตราที่ใหปริมาณดางเทากับหินปูนบดก็ได นอกจากปูน
จะชวยลดสภาพกรดของดินและยกระดับพีเอชแลว ยังมีผลดีอีก 2 ประการคือ 1) ลดปริมาณเหล็ก 
อะลูมิเนียมและไอออนอื่นๆ ในสารละลายดินซึ่งเคยมีมากเกินไปจนอาจเปนพิษตอพืช และ 2) เพิ่มความ
เปนประโยชนของฟอสฟอรัสในดินใหสูงขึ้น การใสปูนครั้งหนึ่งจะมีผลอยูไดประมาณ 4-5 ป  

สําหรับวิธีการใสนั้น ควรหวานปูนใหทั่วแปลงนากอนเตรียมดิน แลวจึงไถใหปูนคลุกเคลากับดิน 
ปลอยน้ําใหขังแชประมาณ 20-25 วัน เพื่อใหปูนทําปฏิกิริยากับดินอยางเต็มที่ ระบายน้ําออกเพื่อลางสารซึง่
เปนพิษ ตอจากนั้นจึงคอยขังน้ําใหมเพื่อทําเทือกและหวานขาว 
        6.2 การจัดการสําหรับการปลูกพืชไรและพืชผัก 

การปลูกพืชไรและพืชผัก ในลักษณะที่เปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไร โดย
ทําคันรอบพื้นที่ปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝนและมีการยกรองปลูกอยางถาวรเพื่อชวยในการระบาย
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น้ําของดินตองลงทุนสูงกวาการปลูกพืชไรและพืชผักในที่ดอน แตสามารถปลูกพืชไรไดตลอดทั้งป การ
จัดการควรปฏิบัติดังนี้ 

6.2.1 การเตรียมพื้นที่ ในกรณีเปลี่ยนสภาพนาขาวเปนที่ปลูกพืชไรอยางถาวรคือ ปลูกทั้งฤดูฝน
และฤดูแลงตองสรางคันดินรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝน ภายในคันดินก็ยกรองปลูกอยางถาวร 
โดยใหสันรองกวางระหวาง 6-8 เมตร และระหวางสันรองปลูกมีรองน้ํากวาง 1.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร 
เพื่อชวยการระบายน้ําออกเมื่อมีความจําเปนและเก็บกักน้ําไวใชเพาะปลูกในชวงฤดูแลง บนสันรองใหญ
อาจทําแปลงยอยบนสันรองสูง 20 – 30 ซม. กวางประมาณ 2 เมตร เพื่อชวยการระบายน้ําของดินและชวย
ในการชะลางกรดออกจากดิน  

6.2.2 การแกความเปนกรดจัดของดิน ควรใสปูน หินปูนฝุนหรือหินปูนบดใหทั่วแปลงหรือรองปลูก 
อัตราประมาณ 2 ตัน/ไร แลวคลุกเคลาใหเขากับดิน ทิ้งไวประมาณ 15 วันกอนปลูกพืช 

6.2.3 การทําใหดินรวนซุย เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 14 เปนดินเหนียว และไมรวนซุย ควรใสปุย
อินทรีย เชนปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดินสลับกับการ
ปลูกพืชไรหรือพืชผักจะชวยทําใหดินรวนซุยดีข้ึน  

6.2.4 การปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณของดิน มีความจําเปนสําหรับกลุมชุดดินที่ 14 
เนื่องจากธาตุอาหารหลักมีไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม(ตาราง
ที่ 14.5) จําเปนตองมีการใสปุยเคมี สําหรับสูตรปุย อัตรา และวิธีการใช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  
        6.3 การจัดการสําหรับการปลูกไมผล และไมยืนตน 

เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีขอจํากัดอยางมากในการปลูกไมผลหรือไมยืนตน เพราะเปนดินที่เกิดในที่
ราบเรียบและลุมตํ่า น้ําทวมขังในฤดูฝนเปนระยะเวลา 4-6 เดือน ดินมีการระบายน้ําเลวและดินเปรี้ยวจัด 
ในสภาพปจจุบันไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการปลูกไมผล หรือไมยืนตน จึงควรจะไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

6.3.1 ทําคันดินรอบพื้นที่ปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝนและควรติดตั้งเครื่องสูบน้ําสําหรับ
ระบายน้ําออกเมื่อมีฝนตกหนัก 

6.3.2 ยกรองปลูกใหมีขนาดกวาง 6-8 เมตร สวนรองน้ําระหวางสันรองปลูกกวาง 1.5 เมตร ลึก
ประมาณ 1 เมตร เพื่อชวยการระบายน้ําของดินและเก็บกักน้ําไวในรดตนไมในชวงฤดูแลง ถาเปนไปไดควร
ระบายน้ําในรองออก 3-4 เดือนตอคร้ัง และควรควบคุมระดับน้ําในรองไมใหตํ่ากวาชั้นดินเลนที่มีไพไรตเปน
องคประกอบอยูสูง เพื่อปองกันไมใหดินเปนกรดเพิ่มขึ้น 

6.3.3 การแกความเปนกรดจัดของดิน โดยการใชหินปูนบดหรือหินปูนฝุน หวานใหทั่วรองปลูก 
อัตรา 2-3 ตัน /ไร เสร็จแลวจึงขุดหลุมปลูกมีขนาดกวาง ยาว และลึกอยูระหวาง 50-70 ซม. ตากดินที่ขุด
ข้ึนมาใหแหงหรือตากไว 1-2 เดือน แลวนํากลับลงไปในหลุมผสมกับปุยคอกหรือปุยหมักและผสมกับหินฝุน
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หรือหินปูนบด อัตรา 1.5 กก./หลุม ในกรณีที่ไมไดหวานหินปูนบดหรือปูนมารลบนรองปลูกใหคลกุหนิปนูฝุน
หรือหินปูนบดกับดินใหหลุมปลูก อัตรา 3 กก./หลุม ในการแกความเปนกรดจัดของดิน 

6.3.4 การปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณของดิน ในการปลูกไมผลที่จะใหไดผลดีจําเปนตอง
มีการใชปุยเคมีชวยนอกเหนือจากการใชปุยอินทรีย สําหรับสูตรปุย อัตราและวิธีการใชข้ึนอยูกับพืช ซึ่ง
กลาวไวในหัวขอที่ 9  
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะในการทํานามากกวาการใชปลูกไมผล พืชไร และพืชผัก เนื่องจากอยู
ในพื้นที่ราบเรียบและราบลุม  เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว การระบายน้ําเลว ในฤดูฝนมีน้ําทวม
ขัง 4-6 เดือน เมื่อใชปลูกขาวในสภาพดินเดิมใหผลผลิตต่ํา เนื่องจากดินเปนกรดจัด แตถามีการใสปูนเพื่อ
ลดสภาพกรดของดินแลว กลุมชุดดินนี้จะมีความเหมาะสมในการปลูกขาวเปนอยางดี อยางไรก็ตาม
ทางเลือกในการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ยังมีอีกหลายทาง ไดแก 

        7.1 ปรับปรุงเปนสวนไมผลหรือสวนผัก สําหรับพืชที่ควรปลูกไดแก มะมวง กลวยหอม มะพราว 
ปาลมน้ํามัน ผักตางๆที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง หรืออาจแบงบางบริเวณสําหรับปลูกไมโตเร็วก็ได 
การปรับปรุงพื้นที่เปนสวน ตองดําเนินการ 2 สวน คือ 1) ทําคันดินรอบพื้นที่ปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมในฤดู
ฝน และ 2) ยกรองปลูกพืช เพื่อชวยใหการระบายน้ําของดินดีข้ึน  

        7.2 พัฒนาแหลงน้ําและเลี้ยงปลา โดยขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการปลูกพืชสวน และใชเลี้ยง
ปลาดวย สวนพันธุปลาที่แนะนําใหเลี้ยงไดแก ปลาดุกอุยเทศ ปลาไน ปลานิล และปลาตะเพียนขาว เปนตน 
สําหรับวิธีจัดการบอปลาตลอดจนวิธีการเลี้ยงปลาแตละชนิด ควรขอคําแนะนําจากนักวิชาการประมง 

        7.3 ทําแปลงหญาเลี้ยงสัตว เพื่อเลี้ยงโคเนื้อประเภทโคขุนหรือโคนม ซึ่งจะใหผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจสูงพอประมาณ นอกจากนี้ยังสามารถนํามูลสัตวมาบํารุงแปลงหญาตลอดจนสวนไมผลอีกดวย 

        7.4 ทํา“ไรนาสวนผสม” โดยแบงการใชที่ดินเปน 4 สวน ซึ่งเกษตรกรอาจเลือกระบบใดระบบหนึ่งใน 
2 ระบบนี้ คือ ระบบที่ 1 นาขาว สวนไมผลหรือไมยืนตน แหลงน้ํา-บอเลี้ยงปลา และที่อยูอาศัย มีอัตราสวน 
4:3:2:1 ของพื้นที่ถือครอง หรือ ระบบที่ 2 แบงการใชที่ดินออกเปน นาขาว แปลงหญาเลี้ยงสัตว แหลงน้ํา-
บอเลี้ยงปลาและที่อยูอาศัย มีอัตราสวนเทากัน เกษตรกรอาจเลือกวิธีการจัดแบงพื้นที่โดยพิจารณาจาก 1) 
ทักษะของตนเอง และ 2) สภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาและความตองการผลผลิตของ
ตลาดในทองถิ่น และลูทางการสงไปขายยังตลาดภายนอก สําหรับกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการตองเอื้อ
ประโยชนตอกัน ทั้งนี้เพื่อชวยลดตนทุนการผลิต 
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8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร  

 8.1.1 ปญหาดินที่มีการระบายน้ําเลวและมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน  
1) ยกรองปลูกแบบถาวร โดยใหสันรองกวาง 1.5-2.0 เมตร ลึก 80-150 ซม. และทาํแปลงยอยบน

สันรองสูง 25-30 ซม. กวาง1 -2 ม  
2) ปลูกหลงัฤดูทํานา (ฤดูแลง) ยกแนวรองปลูกใหสูงขึ้นประมาณ 10-20 ซม. เพื่อปองกนัไมใหมนี้าํ

แชขัง ถามีฝนตกผิดฤดูกาล 
8.1.2 ปญหาดินเปนกรด  
1) เขตชลประทาน ใสในอัตรา 2 ตัน/ไร หากดินมี pH ตํ่ากวา 4 แตหากดินมี pH อยูระหวาง 4-4.5 

ใหใชอัตรา 1ตัน /ไร 
2) เขตเกษตรน้ําฝน เมื่อดินมีpH ตํ่ากวา 4 จะใสปูนใชอัตรา 1.5 ตัน/ไร  แตหากดนิมีpHอยูระหวาง 

4-4.5 ใหใชปูนในอัตรา 1.5 ตัน /ไร 

ในกลุมชุดดินที่ 14 ข้ันตอนการเตรียมดินสําหรับปลูกพชืผัก และไมผลควรมีการสรางคันดนิรอบ
พื้นที่ปลูกเพื่อปองกนัน้าํทวม และมีการยกรองเพื่อระบายน้าํ ดังนี ้
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกผกั 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อวัชพืช หวานปุยคอก
หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวางรอง 30 
ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 ถั่วฝกยาว  ไถเตรียมดินประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ตัน/ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดนิสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.3.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.3.2 ทุเรียน  พื้นที่ลุมมีน้ําทวมขังไมมาก ควรนําดินมาเทกองสูง 0.75-1.20 เมตร และปลูกตน
ทุเรียนบนสันรอง แตถาพื้นที่ดังกลาวมีน้ําทวมขังมาก ควรยกรองสวนใหมีสันกวางมากกวา 6 เมตร รองน้ํา
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กวาง 1.5 เมตรและลึก 1 เมตร เพื่อเพิ่มการระบายน้ํา สวนหลุมปลูกควรมีขนาด 30x30x30-60X60X60 
ซม. 

8.3.3 มังคุด  พื้นที่ลุม มีน้ําทวมขังไมมากทําสันรองปลูกสูง 1.0-1.5 เมตร แตถามีน้ําทวมขังมาก
ควรยกรองสวนใหมีขนาดสันรองไมนอยกวา 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ํา
เขา-ออก สวนระยะปลูกในระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสามเหลี่ยมดานเทาใชระยะปลูกระหวางแถว และตน 
8x8 เมตร หรือ 10x10 เมตร และระบบแถวกวางตนชิด ใชระยะปลูกระหวางแถว และตน 8x8 เมตร หรือ
10x5 เมตร  หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 ซม. ผสมดินที่ขุดขึ้นมากับหญาแหง ปุยคอก และปุยเคมี 
ตากดินไวระยะหนึ่งจนดินยุบตัวคงคงที่ เติมดินผสมลงไปอีกจนเต็มหลุม 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ   

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 14 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

16-20-0 หรือสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 
อัตรา 10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชสูตร  

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชไร 
 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่14.5 เปนดังนี้ 
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 9.2.1 ขาวโพด  การใสปุยจะแบงเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสรองกนรองพรอมปลูกในอัตรา 1/3 ของปุย
ที่จะใสทัง้หมด คร้ังที่ 2 ใสเมื่อขาวโพดอายุระหวาง 3-4 สัปดาห โดยใสปุยทัง้หมดทีเ่หลือ(2/3)  ขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบ  

ก) ชุดดินระแงะ ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
ข) ชุดดินตนไทร ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร 

 9.2.2 ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง  ใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห 
โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ สวนสําคัญอีกประการหนึ่งในการปลูกถั่ว คือ การเลือกใชชนิดของ
แบคทีเรียไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดถั่วที่ปลูกคลุกกับเมล็ดถั่วพรอมปลูก ตองทําในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่ว
มากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว สําหรับชนิดปุย และอัตราปุยของชุดดินระแงะและตนไทร พอที่จะ
อนุโลมใหใชดวยกันไดเลย คือ ปุยสูตร 12-24-12 ในอัตรา 25 กก./ไร 
        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.3.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 8-24-24 และ46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไรตามลําดับ 

9.3.2 ถั่วฝกยาว  ในพื้นที่เคยเกิดโรคเหี่ยวมากอน ควรรองกนหลุมกอนปลูกดวยดวยปุยอินทรียที่
ยอยสลายแลว อัตรา 2,000-4,000 กก./ไร และปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 30 กก./ไร และเมื่อถั่วฝกยาวเริ่ม
ออกดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร โดยใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

9.3.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใชปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 8-24-24 อัตรา 20 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร 
โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.4 การใชปุยสําหรับไมผล 

9.4.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17 อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.4.2 ทุเรียน  ทุเรียนอายุ 1 ป ใหปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 5 กก./ตน ทุเรียนปตอๆ มาซึ่งอยู
ในชวงยังไมใหผลผลิต โดยชวงตนฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กก./ตน และชวงปลายฤดูฝนใหปุย
หมัก หรือปุยคอก 5-50 กก./ตน รวมดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ทุเรียนใหผลผลิตแลว แบงการ
ใหปุยเปน 2 ระยะคือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และตัดแตงกิ่งแลวควรใหปุยหมัก หรือปุยคอก รวมดวย
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 15-50 และ3 กก./ตนตามลําดับ 2) ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 
กก./ตน โดยใหปุยหลังจากที่ฝนทิ้งชวง 
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9.4.3 มังคุด  มังคุดชวงยังไมใหผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง คือ 
ตน และปลายฤดูฝน  มังคุดใหผลผลิตแลวแบงการใหปุยเปน 4 ระยะคือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช
ปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน รวมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-3 ปบ/ตน กอนใหปุยควรขุด
หลุมเปนระยะรอบทรงพุมจากนั้นหยอดปุยลงในหลุมแลวจึงกลบปดปากหลุม 2) ระยะกอนออกดอกควรให
ปุยสูตร 12-24-12 หรือปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน โดยใหปุยชวงปลายฝน และ 3) ระยะดอกบาน 
และเริ่มติดผลเล็ก ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) เมื่อผลมีอายุ 4-5 สัปดาห ใชปุยสูตร 13-
13-21 อัตรา 1 กก./ตน โดยหวานรอบทรงพุมแลวคราดกลบบาง ๆ 
10. สรุป  

กลุมชุดดินที่ 14 ประกอบดวยชุดดินระแงะ และตนไทร เปนสวนใหญ พบเฉพาะในภาคใต ในพื้นที่
ราบเรียบและราบลุม มีน้ําขังแฉะเปนระยะเวลานานในรอบป เนื้อดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว มีปฏิกิริยา
เปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า การใชพื้นที่ในสภาพดั้งเดิมนั้นบางสวนใช
ทํานาแตไดผลผลิตต่ํา นอกจากนั้นยังเปนทุงหญาธรรมชาติและปาเสม็ด 

ศักยภาพในการใชประโยชนที่เหมาะสม ไดแกการทํานา และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สภาพเดิมไม
เหมาะสมในการปลูกพืชไร พืชผัก และไมผล เนื่องจากมีขอจํากัดหลายอยาง เชน สภาพกรดจัด การระบาย
น้ําเลวถึงเลวมาก มีน้ําทวมขังเปนระยะเวลานานในรอบป และดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า หรือขาดธาตุ
อาหารที่จําเปนบางธาตุ หากตองการใชประโยชนในการปลูกพืชไร พืชผัก และไมผล ตองดําเนินการ 3 เร่ือง 
คือ 1) ทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวมขัง 2) ยกรองปลูกพืช เพื่อเพิ่มการระบายน้ําของดิน และ 
3) ใสปูนเพื่อลดสภาพกรดของดิน 

การใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ที่เหมาะสม คือใชระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ระหวาง 1) การทํา
นา 2) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ 3) การใชพื้นที่ดอนสําหรับการปลูกไมยืนตนที่ทนตอสภาพกรดจัด และ
สภาพที่มีน้ําขังแฉะในบางชวงเวลา 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่15 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 15 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่15 แสดงไวในตารางที่ 15.1 

ตารางที่ 15.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 15 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 สิงหบุรี    900-1,000 1,695-1,700 24-33 28 55-89 73 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
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ตารางที่ 15.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปที่พบบนกลุมชุดดินที่ 15 ในจังหวัดตางๆ 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี   900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากตะกอนที่ลําน้ําพัดพามาทับถมคอนขางใหม 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับตํ่า( semi recent terrace) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 2 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : คอนขางเลว มีน้ําขังที่ผิวดิน 3-5 เดือนในรอบป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกขาวในชวงฤดูฝน ปลูกพืชไรและพืชผักในชวงฤดูแลงสําหรับ
พื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 15 แสดงไวในตารางที่ 15.2  
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ตารางที่ 15.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 15 

ภาค เขต 
 
จังหวัด 

พื้นที่ชลประทาน 
(ไร) 

ความจุ 
(ลาน ม.3) 

โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
   ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
   ชัยนาท 900,567 0  7 5 
   สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
   พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
   สิงหบุรี 897,000 0  2 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3  ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
   นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
 4  อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
   นครพนม 48,035 46.1  14 3 
   ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
   อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5  ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
เหนือ 6  เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
   ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
   ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
   นาน 124,250 16.1  23 3 
   แพร 254,900 115.4  7 3 
   เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
 8  พิจิตร 511,100 0  14 5 
   เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
   อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
   เลย 38,450 73.1  14 6 
   พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
 9  กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
   ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
   นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
   สุโขทัย 4,800 0  0 5 
   อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
   ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
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ตารางที่ 15.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 15 

ภาค เขต 
 
จังหวัด 

พื้นที่ชลประทาน 
(ไร) 

ความจุ 
(ลาน ม.3) 

โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

รวมทั้งส้ิน   12,542,690 27,075.9  427 130 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมีหรือมีนอยมาก 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดที่พบแสดง
ไวในตารางที่ 15.3  
ตารางที่ 15.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 15 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 สระบุรี 21,044.26  

  ลพบุรี 1,591.05  

  ชัยนาท 51,250.38  

  สุพรรณบุรี 8,980.43  

  พระนครศรีอยุธยา 530.40  

  สิงหบุรี 19,880.87  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 1,794.31  

  นครราชสีมา 14,896.64  

 4 อุบลราชธานี 37,812.45  

  นครพนม 578.51  

  ยโสธร 4.47  

  อํานาจเจริญ 1,149.12  

 5 ขอนแกน 291.22  

เหนือ 6 เชียงใหม 4,936.71  

  ลําปาง 92,490.74  

 6 ลําพูน 25,654.42  

 7 พะเยา 105,196.30  
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ตารางที่ 15.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 15 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ  นาน 53,717.82  

  แพร 247,831.89  

  เชียงราย 103,794.05  

 8 พิจิตร 77,198.50  

  เพชรบูรณ 167,712.95  

  อุตรดิตถ 113,152.15  

  เลย 15,524.97  

  พิษณุโลก 250,235.38  

 9 กําแพงเพชร 316,439.84  

  ตาก 307.20  

  นครสวรรค 131,381.32  

  สุโขทัย 285,902.92  

  อุทัยธานี 85.08  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 101,548.19  

  ราชบุรี 10,036.41  

 รวมทั้งส้ิน  2,262,950.91  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 15 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 15.4  
ตารางที่ 15.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
เฉล่ียงลับ 
(Chaliang Lap series: CI)  

fine-loamy,mixed, nonacid  
Typic Tropaquepts 

fine- loamy, mixed, nonacid, 
isohyperthermic  
Typic Tropaquepts 
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ตารางที่ 15.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
นาน 
(Nan series: Na)  

fine-silty, mixed  
Aeric Tropaqualfs 

fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Aeric Endoaqualfs 

แมสาย 
(Mae Sai series: Ms)  

fine-silty, mixed  
Aeric Tropaqualfs 

fine-silty, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Aeric Endoaqualfs 

ลับแล 
(Lap Lae series: Le)  

fine-silty, mixed  
Aeric Tropaqualfs 

fine-silty, mixed, isohyperthermic  
Aeric Tropaqualfs 

หลมสัก 
( Lom Sak series: La)  

fine-silty, mised nonacid  
Aeric Tropaquepts 

fine-silty, mixed, superactive, 
nonacid, isohyperthermic 
Fluvaquentic Endoaquepts 

แมทะ 
(Mae Tha series: Mta) 

fine-silty, mixed  
Aeric Tropaqualfs 

fine-silty, mixed, superactive, 
isohyperthermic  
Aeric Endoaqualfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 15 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 15 มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือรวนเหนียวปนทรายแปง ดินบนสี
น้ําตาลปนเทา สวนดินชั้นลางสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน ใน
ดินชั้นลางพบเหล็กและแมงกานีสจับตัวกันเปนกอน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางเล็กนอย 
(pH 6.0-7.5) ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําถึงปานกลางเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดาง
เล็กนอย(pH 6.5-7.5) มีอยูในระดับปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 15 

3.2.1 ชุดดินเฉลี่ยงลับ (Chaliang Lap series: Cl) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, nonacid, isohyperthermic Typic Tropaquepts เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําใหม มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบน้ําทวมถึง มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซน็ต เปนดนิลกึ
มาก มีการระบายน้ําเลว ดินมีการอุมน้ําไดสูง ความสามารถใหน้ําซึมผานและการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
อยูในอัตราที่ชา โครงสรางของดินสวนใหญดีปานกลาง ในฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูบนหนาดินนานประมาณ 5-6 
เดือน 
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 ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาเขมหรือสีน้ําตาล
ปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) สวน
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีเทา หรือสีน้ําตาลปนเทาออน มีจุดประสวน
ใหญเปนสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดเล็กนอย(pH 6.5-7.0) 
 3.2.2 ชุดดินนาน (Nan series: Na) 
 จัดอยูใน fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs เกิดจากตะกอนลําน้ํา
คอนขางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนที่ราบหรือพื้นที่คอนขางราบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุด
ดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบา
ของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร  
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีพื้น
เปนสีเทาปนชมพู หรือสีเทาปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 
5.5-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว และดินเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนยีว สีพืน้เปน
สีเทาปนชมพูหรือสีเทาปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลแก หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) 

3.2.3 ชุดดินแมสาย (Mae sai series: Ms) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําคอนขางใหม ซึ่งเกิดบนตะพักลําน้ําคอนขางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา และความสามารถในการอุมน้ําของดิน
สูง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินนอยกวา 1 เมตร ในฤดูแลง ในฤดูฝนน้ําจะทวมขัง เปนระยะเวลาประมาณ 
4 เดือน ในระดับประมาณ 30 ซม. 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม.มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีพื้น
เปนสีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง และสีเหลืองปนน้ําตาลเห็นไดชัด ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง หรือดินเหนียว ในระดับลึก สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทาแก มีจุดประสีน้ําตาลปน
เหลืองและสีแดงปนเหลืองเห็นไดชัด อาจมีกอนเหล็ก แมงกานีส เกิดปะปนอยูเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงดางเล็กนอย(pH 6.5-7.5) 
 3.2.4 ชุดดินลับแล (Laphae series: Le) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, isohyperthermic Aeric Tropaqualfs เกิดจากการทับถมของตะกอน
ลําน้ําคอนขางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินมี
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ความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูต้ืนกวา 1 
เมตร เกือบตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาปนเขียวมะกอกหรือสี
น้ําตาลปนเขียวมะกอกออน มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปาน
กลาง(pH 6.0-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้น
เปนสีน้ําตาลปนเทา หรือสีเขียวมะกอกซีด มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) 
 3.2.5 ชุดดินหลมสัก (Lom Sak series: La) 

จัดอยูในfine-silty,mixed,superactive,nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquepts 
เกิดจากตะกอนน้ําพาใหมบนที่ราบน้ําทวมถึง มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต มีการระบายน้ําเลว ดิน
มีความสามารถใหน้ําซึมผานและการไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ระดับน้ําใตดินต่ํากวา 2 เมตรในฤดูแลง
และมีน้ําทวมขัง 4-5 เดือนในชวงฤดูฝน 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาล
ถึงสีน้ําตาลเขม พบจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาลตามรอยรากพืช ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง
(pH 6.0-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาลเขม
ปนเทา หรือสีน้ําตาลเขมมากปนเทา พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน
กลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-8.0) 
 3.2.6 ชุดดินแมทะ (Mae Tha series: Mta) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, superactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs เกิดจากตะกอน
ลําน้ําเกา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มี
การระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติ
แลวระดับน้ําใตดินลึกกวา 1.5 เมตร 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้น
เปนสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 
5.0-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีออนของสีน้ําตาลปนแดง 
ถึงสีชมพู มีจุดประสีน้ําตาลแกเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
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จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 15.5  
ตารางที่ 15.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

เฉลียงลับ 
นาน 
แมทะ 
แมสาย 
ลับแล 
หลมสัก 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

13.15 
12.10 
5.10 
18.10 
12.40 
30.43 

60.00 
68.00 
42.00 
80.00 
75.50 
74.00 

0.86 
1.07 
1.10 
1.64 
2.59 
3.19 

11.60 
5.40 
4.60 
7.30 
3.50 
69.80 

40.50 
35.00 
24.00 
51.00 
35.50 
88.30 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน - 12.78 71.00 1.37 6.35 38.00 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 15 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปาน
กลาง ในชุดดินแมสาย ลับแล และหลมสัก และชุดดินแมทะ นาน เฉลียงลับมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
 

4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรบัการปลูกพชืตางๆ 
เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ เนื้อดินและการระบายน้ําของกลุมชุดดินที่ 15 เห็นวามีความเหมาะสม

ในการทํานามากกวาปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาวไดใชทํานาอยูแลวในฤดูฝน 
อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้ยังใชปลูกพืชไร และพืชผักตางๆ ไดดวย เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือก จึงจัดชั้น
ความเหมาะสมของดินออกเปน 3 อยาง คือ การจัดชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช 1) ในฤดูฝน 
2) ในฤดูแลงและ 3) หลังการปรับปรุง หรือพัฒนาที่ดินแลว ตามตารางที่ 15.6  

ตารางที่ 15.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 15 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช    ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง      ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S3m S1   
  ขาวไร S2or S2mor S2or   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2o S2o S2o   
  ขาวโพด S2o S2mo S2o   
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ตารางที่ 15.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 15 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช    ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง      ชลประทาน หมายเหตุ 
  งา S3or S3mor S3or   
  ถั่วเขียว S2or S3mor S2or   
  ถั่วเหลือง S3or S2or S2or   
  ถั่วลิสง S3or S3or S3or   
  ปอแกว S2or S2or S2or   
  ฝาย S2r S3mr S2r   
  มันฝรั่ง S3tor S3tmor S3tor   
  มันสําปะหลัง S3or S3or S3or   
  ยาสูบ S2or S3mor S2or   
  ออย S2r S2r S2r   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S3r   
  กระเทียม S3tor S3tmor S3tor   
  ขิง S3mor S3mor S3or   
  พริก S2or S2mor S2or   
  พริกไทย S2tor S2tor S2tor   
  มะเขือเทศ S2or S3omr S2or   
  หอมแดง S3tor S3tor S3tor   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3or S3mor S3or   
  กาแฟ (Robusta) S3or S3mor S3or   
  ชา S2tmr S2tor S2tor   
  ทุเรียน S2or S2or S2or   
  ปาลมน้ํามัน S2r S2r S2r   
  มะขาม S2or S2or S2or   
  มะพราว S2mor S2mor S2or   
  มะมวง S3or S2or S2or   
  ยาง S2or S2or S2or   
  ลําไย S2or S2or S2or   
  ล้ินจี่ S2or S2or S2or   
  สม S2or S2or S2or   
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ตารางที่ 15.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินกลุมที่ 15 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช    ปลูกฤดูฝน     ปลูกฤดูแลง      ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  สับปะรด S2or S2or S2or   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2r S2r S2r   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 น้ําทวมขงัในฤดูฝน 3-5 เดือน 

        5.2 การระบายน้าํที่คอนขางเลว  
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        5.3 ดินขาดธาตุอาหารพืชบางธาต ุ

        5.4 ดินแนน เนื่องจากโครงสรางดนิถูกทําลายตอนทาํเทือกกอนปลูกขาว   
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
        6.1 การเลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และชนิดของดิน กลุมชุดดินที่ 15 มี
ศักยภาพเหมาะสมในการทํานาในฤดูฝนเปนอับดับแรกเนื่องจากอยูในพื้นที่ราบต่ํา การระบายน้ําคอนขาง
เลว มีน้ําทวมขัง 3-5 เดือน อยางไรก็ตามสามารถปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืชไรอายุส้ัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
ถั่วลิสง ขาวโพดหวาน ยาสูบ ฯลฯ และพืชผักตางๆ ในฤดูแลง หรือหลังการเก็บเกี่ยวขาว หากมีแหลงน้ํา
ธรรมชาติมาเสริม 

        6.2 การปองกันน้ําทวมขัง ในกรณีที่จะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนการปลูกพืชไร ไม
ผลและพืชผัก ตองทําคันดินลอมรอบพื้นที่ และมีประตูน้ํา เพื่อไขน้ําเขาและระบายออกจากพืน้ทีเ่มือ่มคีวาม
จําเปน 

        6.3 การจัดการเพื่อแกปญหาการระบายน้ําของดิน เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 15 มีระดับน้ําใตดิน
ต้ืนหรือใกลผิวดินในฤดูฝน และการระบายน้ําเลว จึงจําเปนตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง คือ 1) ใน
กรณีที่ประสงคจะปลูกพืชไรและพืชผักหลังการเก็บเกี่ยวขาว ควรทํารองระบายน้ําตื้นๆ รอบแปลงนา ถา
เปนแปลงนามีขนาดใหญ ควรทํารองระบายน้ําหางกัน 15-20 เมตร เพื่อชวยระบายน้ําที่ผิวดินเมื่อมีฝนตก
หนัก หรือ 2) ปรับปรุงสภาพเปนแปลงปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักแบบถาวร ทั้งในฤดูฝนและฤดูแลงโดย
การยกรอง 

        6.4 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน เพื่อใหดินมีความรวนซุยเหมาะแกการปลูกพืชไร
และพืชผัก ควรดําเนินการดังนี้ คือ 1) ใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา1.5-2.0 ตัน/ไร หวานบน
ผิวดินแลวพรวนกลบ หรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทืองหรือโสนอัฟริกัน จนเริ่มออกดอกจึงไถกลบเปน
ปุยพืชสดหรือ 3) ใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน กากถั่วลิสง ข้ีเลื่อย แกลบ และเศษพืช เปนตน แลวพรวนกลบลง
ไปในดิน หรืออาจใชทั้ง 3 วิธีนี้รวมกันตามความเหมาะสมก็ได 

        6.5 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ถึงแมวากลุมชุดดินที่ 15 จะมีความอุดมสมบูรณ
ปานกลางก็ตาม แตเมื่อใชปลูกพืชติดตอกันหลายๆ ป ความอุดมสมบูรณของดินจะคอยๆ ลดลง จึง
จําเปนตองมีการปรับปรุงดังนี้ 

6.5.1 ใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งมีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก เชน 
ปลูกถั่วเหลือง-ขาว-ยาสูบ หรือพืชผัก-ขาว-ถั่วตางๆ เปนตน จะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่ม
ผลผลิตของพืชหลัก 
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6.5.2 ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลง โดยปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน และถั่วตางๆ 
กอนการปลูกพืชหลัก 2-3 เดือน แลวไถกลบเมื่อพืชเร่ิมออกดอก วิธีนี้จะชวยปรับปรุงสมบัติทางดาน
กายภาพ เคมีและความอุดมสมบูรณของดิน 

6.5.3 ใชปุยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ควรใชทั้งปุยอินทรีย และปุยเคมีควบคูกันไปในการ
ปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก สําหรับปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอกและปุยพืชสดนั้น นอกจากจะ
ปลดปลอยธาตุอาหารภายหลังการสลายตัวในดินแลว ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ดินดวย สวนปุยเคมีชวยเพิ่มธาตุอาหารที่ดินขาดแคลน ใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช สําหรับสูตร
ปุย อัตราและวิธีการใชนั้นขึ้นอยูกับชนิดของพืชและระดับความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 15 มีศักยภาพเหมาะสมสําหรับทํานาในชวงฤดูฝน เนื่องจากอยูในที่ราบตํ่า สภาพ
พื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ การระบายน้ําคอนขางเลว และมีน้ําขังเหนือผิวดิน 3-5 เดือน ในฤดูแลงมี
ศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพดหวาน ยาสูบและพืชไรอายุส้ัน
อีกหลายชนิด นอกจากพืชไรแลวยังเหมาะสมในการปลูกพืชผัก เชน กะหลํ่าปลี ผักกาดขาว ผักกาดเขียว 
แตงตางๆ หอม ฯลฯ แตดินในสภาพเดิมไมเหมาะสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากการระบายน้ําคอนขางเลว 
และในฤดูฝนมีน้ําแชขังที่ผิวดินเปนระยะเวลานาน  ถาจะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูก
พืชไร  ไมผลและพืชผักอยางถาวร หรือปลูกตลอดปนั้น จําเปนจะตองมีการพัฒนา 3 ดาน คือ 1) ทําคันรอบ
พื้นที่ เพื่อปองกันน้ําทวมขัง 2) ยกรองปลูกเพื่อเพิ่มการระบายน้ําของดิน และ 3) พัฒนาแหลงน้ําเสริม 
เพื่อใหเพียงพอสําหรับการปลูกพืชในฤดูแลง อยางไรก็ตามการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้จะมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อจัดระบบการใชที่ดินแบบ “ไรนาสวนผสม” โดยมีการแบงพื้นที่ออกเปนสวนๆ 
ดังนี้ 

        7.1 พื้นที่ปลูกขาว ควรเปนพื้นที่ราบต่ําสุดเนื่องจากในฤดูฝนน้ําจะขังเร็วกวาพื้นที่สวนอื่น และมัก
ไมขาดน้ําในการปลูกขาว ขอควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวแสดงไวในในหัวขอที่ 9 พื้นที่สวนนี้อาจปรับปรุง
เพื่อใชปลูกพืชไรอายุส้ัน และพืชผักตางๆ กอนและหลังการปลูกขาวไดดวย รูปแบบการใชที่ดินดังกลาวนี้ 
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน เพชรบูรณและอุตรดิตถ ไดปฏิบัติอยางกวางขวาง 

        7.2 พัฒนาเปนพื้นที่ปลูกพืชไรและพืชสวนตลอดป ควรใชพื้นที่คอนขางดอน ทําคันลอมรอบ
เพื่อปองกันน้ําทวม ปรับระดับพื้นที่ภายในแปลงใหสม่ําเสมอ และปรับปรุงการระบายน้ําของดินโดยการยก
รองปลูกและทํารองระบายน้ํารอบแปลง สําหรับวิธีจัดการดินเพื่อปลูกพืชไร พืชผักและไมผล ซึ่งกลาวไวใน
หัวขอที่ 8 

        7.3 พื้นที่พัฒนาแหลงน้ํา ควรอยูระหวางพื้นที่นาขาว พืชไร ไมผลและพืชผักตางๆ ไมลุมและดอน
จนเกินไป ขนาดของสระน้ําที่จะพัฒนาควรเปนขนาดแหลงน้ําประจําไรนา คือ มีความจุประมาณ 1,250 ม3 



 363

สวนจํานวนสระที่ขุดขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการใช สําหรับแหลงน้ําที่พัฒนาควรใชเลี้ยงปลาน้ําจืดที่เลี้ยง
งาย โตเร็วและเปนที่ตองการของตลาด เชน ปลาไน ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาหมอตาล ปลาเทโพ 
และอื่นๆ สําหรับบริเวณคันดินรอบบอหรือสระ ควรใชปลูกไมผล เชน มะมวง ขนุน ฝร่ัง กลวย ฯลฯ รวมทั้ง
ไมดอกและไมประดับตางๆ เพื่อเสริมรายไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริเวณคันดินรอบบอควรปลูกหญา เชน 
หญาแฝกทั้งดานในและดานนอก เพื่อปองกันการกัดเซาะดินบริเวณรอบบอดวย 

        7.4 พื้นที่เลี้ยงสัตว ควรใชบริเวณพื้นที่ใกลแหลงน้ําในการเลี้ยงสัตว เชน ไก หมูและเปด โดยสราง
โรงเรือนใกลขอบบอและโรงเรือนบางสวนยื่นลงไปในบอปลา ใหสัตวเลี้ยงถายมูลลงในบอน้ําเพื่อเปนอาหาร
ของปลา 

สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่กลาวมานี้ ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร
และสภาพเศรษฐกิจ ไดแก ความตองการผลิตผลของตลาดทั้งในและนอกทองถิ่น อยางไรก็ตามเกษตรกร
ควรยึดถือทฤษฎีใหมในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
ทรงมีแนวพระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นตเพื่อพัฒนาแหลงน้ํา 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

8.1.1. ปญหาการระบายของดินเลว และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
1) กรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลง หรือหลังการเก็บเกี่ยวขาว ควรดําเนินการโดยทํารองระบายน้าํรอบ

กระทงนา และทํารองภายในกระทงนาในกรณีที่กระทงนาใหญ ซึ่งหางกันประมาณ 10-15 เมตร และรองมี
ความกวาง 40-50 ซม. ลึกประมาณ 20-30 ซม. ซึ่งรองที่กลาวนี้จะชวยระบายน้ําผิวดิน สะดวกในการใหน้ํา 
และเขาไปดูแลพืชที่ปลูก 

2) กรณีเปลี่ยนสภาพการใชดินจากนาขาวเปนพื้นที่เพาะปลูกพืชไรอยางถาวร คือปลูกทั้งฤดูฝน 
และฤดูแลง ใหทําคันดินรอบพื้นที่ปลูกและใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองปลูกกวาง 6-8 เมตร มีคูระบาย
น้ํากวางประมาณ 1.5 เมตร และลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรองปลูก อาจแบงซอยเปนสันรองยอย โดยยก
แปลงใหสูงขึ้น 10-20 ซม. และกวาง 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยระบายน้ําบนสันรอง และสะดวกในการเขาไป
ดูแลพืชที่ปลูก 

3) ใชปุยอินทรียตางๆ พรวนคลุกดินกับปลูกพืช ควรทําทุกครั้งที่มีการเตรียมดินปลูกพืช 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 
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8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่ซึ่งเคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน 
พรวนยอยดินอีก 1-2 คร้ังและปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางแถวและตน
ประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ลุมขุดเปนรองหรือยกรองขวางแสงอาทิตย โดยมีสันรองปลูกกวาง
ประมาณ 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร กนรองน้ํากวาง 70 ซม. ถาพื้นที่ลุมมากตองทําคันกั้น
น้ํารอบสวนมีทอระบายน้ําเขาออกจากสวนได ระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6 เมตร สวนหลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมานําไปผสมปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 10 กก./ตน พรอมดวยหินฟอสเฟต 
0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม จากนั้นกลบลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุแลว ใชดิน
ผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 10 
ซม. 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 15 มีอินทรียวัตถุระดับตํ่า ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
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จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 18 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และ ปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 9 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 
ใชปุยเคมี เพื่อรักษาความอดุมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ

ใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 15.5 เปนดังนี ้

 9.2.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง  การใสปุยทําเพียงครั้งเดียวหลังการปลูกแลว 1-3 สัปดาห 
โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบปุย เลือกใชแบคทีเรียไรโซเบียมที่เหมาะสมกับชนิดของถั่วที่จะปลูก
คลุกเมล็ดพรอมปลูก ควรจะตองทําเปนอยางยิ่งหากพื้นที่ดังกลาวไมเคยปลูกถั่วชนิดนั้นมากอน หรือเคย
ปลูกแตนานมาแลว 

ก) ชุดดินนาน แมทะ ลับแล เฉลี่ยงลับ และแมสาย ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ข) ชุดดินหลมสัก ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5 กก./ไร  

 9.2.2 ขาวโพด และขาวฟาง  คร้ังที่ 1 เปนการใสปุยเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอม
ปลูก คร้ังที่ 2 จะใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4  สัปดาห  
 ก) ชุดดินนาน แมทะ ลับแล และเฉลี่ยงลับ ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร 
 ข) ชุดดินแมสาย ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร  
 ค) ชุดดินหลมสัก ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
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 9.2.3 ละหุง  ใสปุยครั้งแรกพรอมปลูกเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนหลุม คร้ังที่ 2 จะใสรอบๆ 
โคนตนแลวพรวนกลบ เมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห โดยใชปุยที่เหลือทั้งหมด 
 ก) ชุดดินนาน แมทะ ลับแล และเฉลี่ยงลับ ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กก./ไร  
 ข) ชุดดินแมสาย ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร  
 ค) ชุดดินหลมสัก ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  

9.2.4 ฝาย  จะใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลว 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลว
พรวนดินกลบปุย 

ก) ชุดดินนาน แมทะ ลับแล และเฉลี่ยงลับ ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร  
ข) ชุดดินแมสาย ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร  
ค) ชุดดินหลมสัก ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  

        9.3 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 
9.3.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร

ตามลําดับ 

9.3.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 
และ10 กก./ไรตามลําดับ 

9.3.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./
ไร โดยหวานใหทั่วแปลงปลูก 
        9.4 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน  และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.4.2 ลําไย  1)ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 รวมกับปุยสูตร 
46-0-0 อัตรา 2 และ1 กก./ตนตามลําดับ 2) ลําไยอายุ 4 ป ชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 
รวมกับปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน และชวงเดือนพฤศจิกายน ใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 
0.2 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร ควรพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ป
ข้ึนไปเปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2(ประมาณเดือนกันยายน) 
โดยการใชปุยสูตร 15-15-15 รวมกับปุยสูตร 46-0-0 อัตราเทากันคือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือน
ตุลาคมเปนชวงที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะ
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ลําไยติดผลจึงควรบํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร15-15-15 รวมกับปุยสูตร 46-0-0 อัตราเทากันคือ 1 
กก./ตน 5) กอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน 
และ 6) หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใหปุยสูตร และอัตราเดียวกับลําไยอายุ 1-3 ปอีกครั้ง 

9.4.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10หรือปุยสูตร 25-7-7หรือปุยสูตร15-15-15+ 
46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน  2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวงคือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน  สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและ
ธาตุอาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 15 เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําจืด พบในบริเวณที่ราบต่ํา (semi recent and 
low terraces) มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 2 เปอรเซ็นต การระบายน้ําคอนขางเลว ในฤดู
ฝนจะมีน้ําขังเหนือผิวดิน 4-5 เดือน จึงเปนกลุมชุดดินที่เหมาะกับการทํานา และมีศักยภาพเหมาะสมใน
การปลูกพืชไรและพืชผักในฤดูแลง กลุมชุดดินที่ 15 ประกอบดวยชุดดินหลักๆ คือชุดดินแมสาย นาน หลม
สัก แมทะ เฉลียงลับและลับแล ซึ่งชุดดินเหลานี้เมื่อใชทํานาจะใหผลผลิตขาวอยูในระดับปานกลางถึง
คอนขางสูง สําหรับปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชน ไดแก น้ําทวมในบางป การระบายน้ําคอนขาง
เลว จึงไมสามารถปลูกพืชไร ไมผลและพืชผักไดในฤดูฝน แตถาจะใชปลูกพืชดังกลาวตองมีการปรับปรุงโดย 
1) ทําคันดินรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม และ 2) ยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายดิน นอกจากนี้ดินยังขาด
ธาตุอาหารพืชบางธาตุ จึงตองใสทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่16 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 16 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 16 แสดงไวในตารางที่ 16.1 

ตารางที่ 16.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 16 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
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ตารางที่ 16.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 16 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 
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        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมกันเปนเวลานาน(old 
alluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับตํ่า(low rerrace) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงคอนขางเรียบ ความลาดเทนอยกวา 2 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ํา : การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว มีน้ําขังที่ผิวดิน 3-4 เดือนในชวงฤดูฝน 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ทํานา สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่ง
พบกลุมชุดดินที่ 16 แสดงไวในตารางที่ 16.2  
ตารางที่ 16.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 15 

ภาค เขต 
 

จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1  นครนายก 421,140  18.8  10 2 
   ลพบุรี 343,750  48.8  14 12 
   สระบุรี 315,250  5.5  9 5 
ตะวันออก 2  ฉะเชิงเทรา 708,700  44.2  5 4 
   ชลบุรี 57,700  172.7  13 4 
   ระยอง 120,800  240.7  10 1 
   ปราจีนบุรี 454,235  4.4  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3  นครราชสีมา 651,744  1,166.2  43 5 
   บุรีรัมย 148,652  274.9  18 4 
   สุรินทร 115,785  132.2  21 3 
   ศรีสะเกษ 73,140  123.7  12 4 
 4  นครพนม 48,035  46.1  14 3 
   อุดรธานี 125,107  149.1  19 5 
 5  มหาสารคาม 91,780  75.4  19 5 
   สกลนคร 346,170  610.5  38 1 
เหนือ 6  เชียงใหม 1,034,750  593.1  48 4 
   ลําปาง 169,900  126.0  8 3 
   ลําพูน 39,350  30.1  6 4 
   แพร 254,900  115.4  7 3 
 7  พะเยา 112,500  77.3  9 4 
   เชียงราย 294,290  20.0  26 5 
 8  อุตรดิตถ 102,030  9,570.5  14 5 
   พิจิตร 511,100  0  14 5 
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ตารางที่ 16.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 15 

ภาค เขต 
 

จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 8  เพชรบูรณ 62,620  58.2  8 5 
   พิษณุโลก 425,100  0  9 4 
 9  กําแพงเพชร 337,700  1.4  7 7 
   ตาก 63,880  13,475.1  21 3 
   นครสวรรค 474,800  101.2  18 8 
   อุทัยธานี 102,030  9,570.5  14 5 
   สุโขทัย 4,800  0  0 5 
ตะวันตก 10  กาญจนบุรี 1,245,400  8.0  9 4 
   ประจวบคีรีขันธ 263,515  518.6  12 1 
   เพชรบุรี 711,385  735.9  21 3 
   ราชบุรี 854,000  44.2  12 3 
ใต 11  สุราษฎรธานี 85,315  13.0  17 3 
   นครศรีธรรมราช 558,780  0  16 3 
   ชุมพร 30,700  0  1 2 
 12  นราธิวาส 373,244  0  10 0 
   ปตตานี 85,512  0  5 0 
   พัทลุง 289,000  21.0  9 4 
   สงขลา 243,000  31.4  12 4 
   สตูล 35,600  0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 12,787,189  38,224.2  590 157 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมี 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคกลาง เหนือ ใต และตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 
16.3  
ตารางที่ 16.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 16 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 นครนายก 71,307.35  

  ลพบุรี 14,260.26  
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ตารางที่ 16.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 16 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 สระบุรี 79,384.88  

ตะวันออก 2 ฉะเชิงเทรา 68,798.00  

  ชลบุรี 22,041.39  

  ปราจีนบุรี 331.34  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 6,426.51  

  บุรีรัมย 733.52  

  ระยอง 1,891.72  

  สุรินทร 723.81  

 4 ศรีสะเกษ 1,493.31  

  นครพนม 2,447.11  

 5 อุดรธานี 8,694.36  

  มหาสารคาม 218.81  

  สกลนคร 4,742.95  

เหนือ 6 เชียงใหม 10,186.53  

  ลําปาง 59,002.66  

  ลําพูน 3,608.04  

 7 แพร 46,531.65  

  พะเยา 42,851.51  

  เชียงราย 19,497.74  

 8 อุตรดิตถ 43,352.32  

  พิจิตร 17,567.32  

  เพชรบูรณ 98,109.46  

  พิษณุโลก 149,606.59  

 9 กําแพงเพชร 147,459.28  

  ตาก 9.30  
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ตารางที่ 16.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 16 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 9 นครสวรรค 47,701.27  

  อุทัยธานี 2,196.11  

  สุโขทัย 73,244.05  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 6,930.51  

  ประจวบคีรีขันธ 10,177.88  

  เพชรบุรี 4,288.55  

  ราชบุรี 7,913.15  

ใต 11 สุราษฎรธานี 17,606.43  

  นครศรีธรรมราช 9,015.79  

  ชุมพร 21,005.89  

 12 นราธิวาส 46,663.63  

  ปตตานี 27,460.08  

  พัทลุง 15,440.66  

  สงขลา 21,410.74  

  สตูล 2,211.38  

รวมทั้งส้ิน 1,234,543.84  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 16 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 16.4  
ตารางที่ 16.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
เกาะใหญ 
(Ko Yai series: Koy)  

coarse-silty, mixed,nonacid  
Typic Tropaquepts 

coarse-silty, mixed, superactive, 
nonacid, isohyperthermic  
Humic Endoaquepts 
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ตารางที่ 16.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
พานทอง 
(Phan Thong series: Ptg)  

fine-silty, mixed,nonacid  
Typic Tropaquepts 

fine-silty, mixed, superactive, nonacid, 
isohyperthermic  
Mollic Endoaquepts 

ลําปาง 
(Lampang series: Lp)  

fine-silty, mixed  
Typic Tropaqualfs 

fine-silty, mixed, semiactive, 
isohyperthermic 
Typic (Aeric) Endoaqualfs 

ศรีเทพ 
(Si Thep series: Sri)  

fine-silty, mixed  
Plinthic Paleaquults 

fine-silty, mixed, subactive, 
isohyperthermic  
Plinthic Paleaquults 

หินกอง 
(Hin Kong series: Hk) 

fine-silty, mixed  
Aeric Paleaquults 

fine-silty, mixed, subive, 
isohyperthermic  
Typic Paleuquults 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 16 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 16 มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือรวนปนทรายแปงสีน้ําตาลปนเทาหรือ
น้ําตาลออน พบจุดประสีน้ําตาลแกและสีน้ําตาลปนเหลือง สวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง
หรือดินรวนเหนียวสีเทาปนชมพู หรือสีน้ําตาลออนปนเทา พบจุดประสีน้ําตาลแก สีเหลืองและสีแดงในดิน
ชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
ถึงปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 16 

 3.2.1 ชุดดินเกาะใหญ (Ko Yai series: Koy) 
จัดอยูใน coarse-silty, mixed, superactive,nonacid, isohyperthermic Humic Endoaquepts 

เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําตามบริเวณขอบทะเลสาบหรือบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่
ที่พบมีลักษณะเปนพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ํา
เลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใต
ดินอยูลึกกวา 1 เมตร ประมาณ 2-3 เดือน ในฤดูแลง และจะมีน้ําทวมผิวดินบนประมาณ 3-4 เดือน ในฤดู
ฝน 

ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง หรือดินทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาเขม
มากถึงสีเขมของสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลตามบริเวณรากพืชเล็กนอย ปฏิกิริยาของดินเปนกรด
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ปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.1-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายแปง หรือดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปน
สีเทาหรือสีเทาออน มีจุดประพวกสีเหลืองและสีน้ําตาลปะปนกัน ปฏิกิริยาของดินเปนกลางถึงกรดปาน
กลาง(pH 6.0-7.3)  
 3.2.2 ชุดดินพานทอง (Pan Thong series: Ptg) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Mollic Endoaquepts เกิด
จากตะกอนที่ถูกน้ําทะเลพัดพามาทับถมกันตามที่ราบชายฝงทะเล ที่น้ําทะเลเคยทวมถึงมากอน สภาพ
พื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลางถึง
ชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา และบางแหงน้ําจะทวมสูงจากผิวดิน 10-20 ซม. เปนระยะเวลา 2-3 
เดือน และทวมเปนบางครั้งบางคราว  
 ดินบนลึกประมาณ 15-20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายเปนสวนใหญ แตอาจจะมี
ดินเหนียวอยูบาง สีพื้นเปนสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม สีเขมของน้ําตาลปนเทาจนถึงสีน้ําตาลปนเทามีจุด
ประสีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลเขม หรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลางถึงเปนกรดรุนแรงมาก
(pH 4.5-8.0) สวนดินลางลึกตั้งแต 20 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายเปนสวนใหญ แตจะมี
เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน ดินรวนปนทราย หรือดินเหนียวอยูบางในดินชั้นลางสุดของดิน สีพื้นของดิน
เปนสีต้ังแตสีเขมของน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลปนเทา สีออนของน้ําตาลปนเทา สีเทาออน สีเทาปนชมพู 
จนถึงสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล สีน้ําตาลแก สีแดงปนเหลือง จนถึงสีแดงปะปน
อยูทั่วไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงดางจัด(pH 5.5-8.5) แตสวนใหญจะเปนดางปานกลางถึงดางจัด(pH 
8.0 – 8.5) ในสวนลางสุดของดิน 
 3.2.3 ชุดดินลําปาง (Lampang series: Lp) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aeric) Endoaqualfs เกิดจาก
ตะกอนลําน้ําเกา ทับถมอยูบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาด
ชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้น
เปนสีเทาปนชมพู หรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 
5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวนปนดินเหนียว สีเทาปนชมพู จุดประสี
น้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) สวนดินตอนลางมี
ลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีเทาปนชมพู จุดประสีน้ําตาลแก
และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
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 3.2.4 ชุดดินศรีเทพ (Si Thep series: Sri) 
 จัดอยูใน fne-silty, mixed, subactive, isohyperthermic Plinthic Paleaquults  เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําเกา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนที่ราบเรียบ มีความลาดนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุด
ดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดในอัตราปานกลาง มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินมีความสามารถในการอุมน้ําไดปานกลาง โครงสรางของดินดีปานกลาง 
ฤดูฝนมีน้ําขังอยูบนผิวดินนาน 3-4 เดือน 
 ดินบนหนา 10-20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง สีเขมของสีน้ําตาลปนเทา ถึง
น้ําตาลปนเทา และมีจุดประสีน้ําตาลเขม จนถึงสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด
มาก(pH 5.0-6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง ถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีออนของ
เทาปนน้ําตาล ถึงสีเทาปนชมพู และมีจุดประสีน้ําตาลแก สีแดงปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) และจะพบกรวดตาหนูปนอยูในเนื้อดินบาง 
 3.2.5 ชุดดินหินกอง (Hin Kong series: Hk) 
 จัดอยูใน fine-silty, mixed, subive, isohyperthermic Typic Paleuquults เกิดจากตะกอนลําน้ํา
คอนขางใหมบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ มีจอมปลวกอยูทั่วๆ ไป มีความ
ลาดชันประมาณ 1 เปอรเซ็นต หรือนอยกวา เปนดินลึก การระบายน้ําคอนขางเลวความสามารถใหน้ําซึม
ผานชา น้ําไหลบาผิวดินชา ตามปกติแลวฤดูแลงน้ําใตดินลึกประมาณ 2 เมตร 
 ดินบนลึกประมาณ 15-20 ซม. เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลออน มีจุดประสี
น้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายแปงสีเทาปน
ชมพู จุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 16.5  
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ตารางที่ 16.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg    
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

เกาะใหญ 
พานทอง 
ลําปาง 
ศรีเทพ 
หินกอง 

- 
- 

5.50 
- 
- 

7.35 
14.37 
5.19 
3.14 
1.08 

34.50 
79.30 
41.00 
15.53 
26.75 

4.36 
0.80 
1.45 
0.27 
4.60 

4.90 
4.40 
6.50 
3.24 

- 

63.00 
225.00 
45.00 
27.20 
3.75 

ต่ํา 
ปานกลาง 

ต่ํา 
ต่ํา 

ปานกลาง 
คามัธยฐาน 5.50 5.19 34.50 1.45 4.65 45.00 ต่ํา 

สรุป จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินในกลุม 16 พบวา มีความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่าถึง
ปานกลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ 
เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ เนื้อดินและการระบายน้ําของกลุมชุดดินที่ 16 เห็นวามีความเหมาะสม

ในการทํานามากกวาปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาวไดใชทํานาอยูแลวในฤดูฝน 
อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้ยังใชปลูกพืชไร และพืชผักตางๆ ไดดวย เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือก จึงจัดชั้น
ความเหมาะสมของดินออกเปน 3 อยาง คือ การจัดชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช 1) ในฤดูฝน 
2) ในฤดูแลงและ 3) หลังการปรับปรุง หรือพัฒนาที่ดินแลว ตามตารางที่ 16.6  
ตารางที่ 16.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 16 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S3m S1   
  ขาวไร S3o S3o S3o   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3o S3o S3o   
  ขาวโพด S3o S3mo S3o   
  งา S3oz S3moz S3moz   
  ถั่วเขียว S3o S3mo S3o   
  ถั่วเหลือง S3o S3o S3o   
  ถั่วลิสง S3or S3or S3or   
  ปอแกว S3oz S3oz S3oz   
  ฝาย S2o S3mo S2o   
  มันฝรั่ง S3tor S3tmor S3tor   
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ตารางที่ 16.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 16 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง   ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  มันสําปะหลัง S3orz S3orz S3orz   
  ยาสูบ S3o S3mo S3o   
  ออย S2o S2o S2o   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S2r   
  กระเทียม S3tor S3tmor S3tor   
  ขิง S3morz S3morz S3orz   
  พริก S3oz S3mor S3oz   
  พริกไทย S3to S3to S3to   
  มะเขือเทศ S3o S3mo S3o   
  หอมแดง S3torz S3torz S3torz   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3oz S3oz S3oz   
  กาแฟ (Robusta) S3oz S3oz S3oz   
  ชา S3to S3to S3to   
  ทุเรียน S3o S3o S3o   
  ปาลมน้ํามัน S2o S2o S2o   
  มะขาม S3o S3o S3o   
  มะพราว S3o S3o S3o   
  มะมวง S3o S3o S3o   
  ยาง S3o S3o S3o   
  ลําไย S3oz S3oz S3oz   
  ล้ินจี่ S3oz S3oz S3oz   
  สม S3o S3o S3o   
  สับปะรด S3o S3o S3o   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 
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S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

        t   =   อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

        m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

        o  =   ความสามารถในการระบายน้าํในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

                    s  =   สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

         r  =   สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                             และโครงสรางดนิ 

         z  =   สภาพปฏิกริิยาดิน(pH) ของดนิไมเหมาะสม 

         k  =   ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                             เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

         x  =   ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

        w  =   พืน้ที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

         e  =   พืน้ทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 น้ําทวมขังในฤดูฝน 3-4 เดือน  

        5.2 การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว 

        5.3 ดินขาดความชื้นในบางชวงที่จะปลูกพืชไรและพืชผัก และขาดแคลนน้ําที่จะปลูกขาวในฤดูแลง 

        5.4 ดินขาดธาตุอาหารพืชที่จําเปนบางธาตุ 

        5.5 สมบัติทางกายภาพของดินไมเหมาะสําหรับการปลูกพืชไร พืชผัก และไมผล 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

ในการจัดการกลุมชุดดินที่ 16 ใหเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้น พิจารณาขอจํากัดตางๆ รวมกับวิธี
จัดระบบการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของดิน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

        6.1 การเลือกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของดิน  ดินกลุมนี้มีศักยภาพ
เหมาะสมสําหรับการทํานาในฤดูฝน เปนอันดับแรก และสามารถปลูกพืชไรอายุส้ัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
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ถั่วลิสง ขาวโพด และพืชผักตางๆ ในฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการทํานาจะ
ชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 

        6.2 การแกปญหาน้ําทวม  ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดิน จากนาขาวเพื่อ
ปลูกพืชไร พืชผักและไมผลตางๆ จะตองทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน พรอมทั้งมี
ประตูน้ําสําหรับควบคุมการไขน้ําเขาและระบายน้ําออกจากแปลงพืชเมื่อมีความจําเปน 

        6.3 การแกปญหาการระบายน้ําของดิน  ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อปลูกพืชไรและพืชสวนอยางถาวร
นั้น เมื่อไดปองกันน้ําทวมดวยการทําคันดินลอมรอบพื้นที่แลว ควรยกรองปลูกเพื่อชวยใหการระบายน้ําของ
ดินดีข้ึนดวย โดยยกรองปลูกขนาดกวาง 6-8 เมตร และรองระบายน้ํากวาง 1.5-2.0 เมตร ลึกประมาณ 80-
100 ซม. ขุดใหเชื่อมตอกับรองระบายน้ํารอบพื้นที่ปลูกทั้งหมด   

สําหรับการปลูกพืชไรและพืชผักสลับกับการทํานา โดยปลูกพืชดังกลาวหลังการเก็บเกี่ยวขาว ก็ใช
วิธีเตรียมดินเปนรองปลูกกวางประมาณ 2 เมตร และสูงขึ้นจากพื้นนาเดิม 15-20 ซม. ก็เปนการเพียง
พอที่จะชวยระบายน้ําในเวลาใหน้ําหรือฝนตก 

        6.4 การปรับปรุงสมบัติดานกายภาพของดิน  วิธีปรับปรุงใหดินมีความรวนซุยเหมาะแกการปลูก
พืชไรและพืชสวนไดแก  1)  ใสปุยอินทรียและวัสดุปรับปรุงดิน เชน ปุยคอก ปุยหมัก เปลือกถั่วลิสง ข้ีเลื่อย 
ฯลฯ อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร โดนหวานแลวพรวนกลบ หรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่ว ไดแก ปอเทืองหรือ 
โสนอัฟริกัน แลวไถกลบเมื่อออกดอกเปนปุยพืชสด เมื่อซากพืชสลายตัวดีแลวจะชวยทําใหดินรวนซุยขึ้น 

        6.5 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ทําไดหลายวิธี ดังนี้ 
6.5.1 ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก จะชวยเพิ่มความ

อุดมสมบูรณใหแกดิน และเพิ่มผลผลิตของพืชหลักอีกดวย 
6.5.2 ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงในดิน เปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพิ่ม

ความอุดมสมบูรณของดิน ปุยพืชสดที่แนะนําไดแกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง โสนอัฟริกัน และถั่วตางๆ 
โดยปลูกกอนปลูกพืชหลัก 2-3 เดือนแลวไถกลบเมื่อพืชปุยสดออกดอก  

6.5.3 ใชปุยเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตพืช สําหรับการปลูกพืชในกลุม
ชุดดินที่ 16 จําเปนตองใชทั้งปุยเคมีและปุยอินทรีย สําหรับสูตรปุย อัตราและวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดพืชและ
ระดับความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 16 มีศักยภาพเหมาะสมสําหรับการทํานาในฤดูฝน และปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผัก
ในฤดูแลง หากมีน้ําเพียงพอ แตเพื่อใหการใชที่ดินมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรจัดระบบ
การใชที่ดิน “ แบบไรนาสวนผสม” โดยแบงออกเปนสวนๆ ดังนี้ 
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        7.1 พื้นที่ปลูกขาว  ควรเปนพื้นที่ราบต่ําสุดเนื่องจากในฤดูฝนน้ําจะขังเร็วกวาพื้นที่สวนอื่น และมัก
ไมขาดน้ําในการปลูกขาว พื้นที่สวนนี้อาจปรับปรุงเพื่อใชปลูกพืชไรอายุส้ัน และพืชผักตางๆ กอนและหลัง
การปลูกขาวไดดวย รูปแบบการใชที่ดินดังกลาวนี้ เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน เพชรบูรณ
และอุตรดิตถ ไดปฏิบัติอยางกวางขวาง 

        7.2 พัฒนาเปนพื้นที่ปลูกพืชไรและพืชสวนตลอดป  ควรใชพื้นที่คอนขางดอน ทําคันลอมรอบ
เพื่อปองกันน้ําทวม ปรับระดับพื้นที่ภายในแปลงใหสม่ําเสมอ และปรับปรุงการระบายน้ําของดินโดยการยก
รองปลูกและทํารองระบายน้ํารอบแปลง สําหรับวิธีจัดการดินเพื่อปลูกพืชไร พืชผักและไมผล ซึ่งกลาวไวใน
หัวขอที่ 8 

        7.3 พื้นที่พัฒนาแหลงน้ํา  ควรอยูระหวางพื้นที่นาขาว พืชไร ไมผลและพืชผักตางๆ ไมลุมและดอน
จนเกินไป  ขนาดของสระน้ําที่จะพัฒนาควรเปนขนาดแหลงน้ําประจําไรนา คือ มีความจุประมาณ 1,250 ม3 
สวนจํานวนสระที่ขุดขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการใช สําหรับแหลงน้ําที่พัฒนาควรใชเลี้ยงปลาน้ําจืดที่เลี้ยง
งาย โตเร็วและเปนที่ตองการของตลาด เชน ปลาไน ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาหมอตาล ปลาเทโพ 
และอื่นๆ สําหรับบริเวณคันดินรอบบอหรือสระ ควรใชปลูกไมผล เชน มะมวง ขนุน ฝร่ัง กลวย ฯลฯ รวมทั้ง
ไมดอกและไมประดับตางๆ เพื่อเสริมรายไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้บริเวณคันดินรอบบอควรปลูกหญา เชน 
หญาแฝกทั้งดานในและดานนอก เพื่อปองกันการกัดเซาะดินบริเวณรอบบอดวย 

        7.4 พื้นที่เลี้ยงสัตว  ควรใชบริเวณพื้นที่ใกลแหลงน้ําในการเลี้ยงสัตว เชน ไก หมูและเปด โดยสราง
โรงเรือนใกลขอบบอและโรงเรือนบางสวนยื่นลงไปในบอปลา ใหสัตวเลี้ยงถายมูลลงในบอน้ําเพื่อเปนอาหาร
ของปลา 

        7.5 พื้นที่อยูอาศัย  ควรเปนบริเวณพื้นที่สูงสุด สําหรับสัดสวนของพื้นที่ใชสอยอาจแบงดังนี้คือ 
พื้นที่นา บริเวณที่ใชปลูกพืชไรและพืชผัก พื้นที่แหลงน้ําและที่อยูอาศัยควรมีอัตราสวนรอยละ ดังนี้ คือ 
30:30:30:10 หรืออัตราสวนที่ใกลเคียงกัน การกําหนดอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่กลาวมานี้ 
ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกรและสภาพเศรษฐกิจ ไดแก แหลงเงินทุน ความตองการผลิตผล
ของตลาดทั้งในและนอกทองถิ่น อยางไรก็ตามเกษตรกรควรยึดถือทฤษฎีใหมในการแกปญหาการขาด
แคลนน้ําเพื่อการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีแนวพระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 30 
เปอรเซ็นตเพื่อพัฒนาแหลงน้ํา 
 

 

 

 



 382

8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับพืชไร 

 8.1.1 ปญหาการระบายน้ําของดินคอนขางเลวถึงเลวและน้ําทวมขังในฤดูฝน  
1) ในกรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว คือทํารองระบายน้ํารอบกระทงนา และทํา

รองภายในกระทงนา ถามีขนาดใหญควรหางกัน ประมาณ 10-15 เมตร และรองมีความกวาง 40-45 ซม. 
ลึกประมาณ 10-20 ซม. การใหน้ําหรือฝนตก และยังสะดวกในการเขาไปดูแลอีกดวย 

2) กรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรอยางถาวร คือปลูกทั้งฤดูฝนและฤดู
แลง  ใหทําคันดินรอบพื้นที่ปลูกและใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองกวางระหวาง 6-8 เมตร และมีรอง
ระบายน้ําระหวางสันรองประมาณ 1 เมตร บนสันรองปลูกอาจแบงซอยเปนสันรองยอย โดยการยกแปลงให
สูงขึ้น 10-20 ซม. และกวาง 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยระบายน้ําบนสันรอง และสะดวกในการเขาไปดูแลพืชที่
ปลูก  

 8.1.2 ปญหาดินไมรวนซุย  แกไขโดยการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร 
หวานใหทั่วแปลงแลวคลุกเคลาใหเขากับดินกอนปลูก 7-14 วัน  
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมสาํหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะขาม  เตรยีมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 
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8.3.2 ลําไย  พื้นที่ซึ่งเคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน 
พรวนยอยดินอีก 1-2 คร้ังและปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางแถวและตน
ประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ลุมขุดเปนรองหรือยกรองขวางแสงอาทิตย โดยมีสันรองปลูกกวาง
ประมาณ 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร กนรองน้ํากวาง 70 ซม. ถาพื้นที่ลุมมากตองทําคันกั้น
น้ํารอบสวนมีทอระบายน้ําเขาออกจากสวนได ระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6 เมตร สวนหลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมานําไปผสมปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 10 กก./ตน พรอมดวยปุยหิน
ฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม จากนั้นกลบลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุ
แลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูง
ประมาณ 10 ซม. 
9. การใชปุยสําหรับพืชตางๆ  

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 
ดินในกลุมชุดดินที่ 16 มีอินทรียวัตถุระดับตํ่า ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 18 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง  อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 9 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
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คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุย พอสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 16.5 เปนดังนี้ 

 9.2.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง  การใสปุยทําเพียงครั้งเดียวที่อายุประมาณ 1-3 สัปดาห โดย
โรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบปุย เมล็ดกอนปลูกควรคลุกเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับถั่วนั้นๆ ดวย 

ก) ชุดดินศรีเทพ หินกอง เกาะใหญ และลําปาง ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
ข) ชุดดินพานทอง ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 

9.2.2 ขาวโพดและขาวฟาง  ใสปุยครั้งแรก 1/3 ของทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก อีก 2/3 ของปุย
ทั้งหมดจะใสเมื่ออายุ 3-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินศรีเทพ หินกอง ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
ข) ชุดดินเกาะใหญ และลําปาง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 

20 กก./ไร 
ค) ชุดดินพานทอง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 

9.2.3 ละหุง  คร้ังแรกใสปุย 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูกครั้งที่ 2 ใสเมื่อละหุงมีอายุ
ประมาณ 25-30 วัน โดยใสปุยที่เหลือทั้งหมด(2/3)รอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินศรีเทพ และหินกอง ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กก./ไร  
ข) ชุดดินเกาะใหญ และลําปาง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 

15 กก./ไร 
ค) ชุดดินพานทอง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร 

9.2.4 งา  อาจแบงใสเปน 2 คร้ัง โดยครั้งแรกใส 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก สวนครั้ง
ที่ 2 จะใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห แตหากปุยที่ใช
ทั้งหมดมีอัตราต่ําๆ และคาแรงในการใสปุยเปนปญหา ก็อนุโลมใหใสทั้งหมดเพียงครั้งเดียวที่อายุระหวาง 
1-3 สัปดาหหลังปลูกจะหวาน หรือใสตามแถวปลูกขึ้นกับการปลูกเปนสําคัญ 

ก) ชุดดินศรีเทพ และหินกอง ใชปุยสูตร16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร  
ข) ชุดดินเกาะใหญ และลําปาง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 

15 กก./ไร  
ค) ชุดดินพานทอง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร 
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9.2.5 ฝาย  จะใสปุยทั้งหมดเพียงครั้งเดียว โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบหลังปลูกแลวนาน 
1-3 สัปดาห  

ก) ชุดดินศรีเทพ และหินกอง ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร  
ข) ชุดดินเกาะใหญ และลําปาง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 

20 กก./ไร  
ค) ชุดดินพานทอง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร 

        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.3.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.3.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 
และ10 กก./ไรตามลําดับ 

9.3.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 30กก./ไร และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20  
กก./ไร โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.4 การใชปุยสําหรับพืชไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.4.2 ลําไย  1)ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 รวมกับปุยสูตร 46-
0-0 อัตรา 2 และ1 กก./ตนตามลําดับ 2) ลําไยอายุ 4 ป ชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 รวมกับ
ปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน และชวงเดือนพฤศจิกายน ใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.2 
 กก./ตนตอน้ํา 20 ลิตร ควรพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 5 ป
ข้ึนไปเปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2(ประมาณเดือนกันยายน) 
โดยการใชปุยสูตร 15-15-15 รวมกับปุยสูตร 46-0-0 อัตราเทากันคือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือน
ตุลาคมเปนชวงที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 4) ระยะ
ลําไยติดผลจึงควรบํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร15-15-15 รวมกับปุยสูตร 46-0-0 อัตราเทากันคือ 1 
กก./ตน 5) กอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน 
และ 6) หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใหปุยสูตร และอัตราเดียวกับลําไยอายุ 1-3 ปอีกครั้ง 
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9.4.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+ 46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวงคือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 16 ประกอบดวยชุดดินหินกอง ศรีเทพ ลําปาง พานทองและเกาะใหญ พบบริเวณตะพักลําน้าํ
ระดับตํ่า มีสภาพพื้นที่ราบเรยีบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดชันนอยกวา 2 เปอรเซ็นต เนื้อดินละเอยีดปาน
กลาง คือเปนดินรวนหรือรวนเหนียวปนทรายแปง ดินเหนยีวปนทรายแปง การระบายน้ําคอนขางเลวถงึเลว 
ในฤดูฝนมนี้าํขังที่ผิวดนิ 3-4 เดือน ศักยภาพของกลุมชดุดินนี้เหมาะในการทํานามากกวาปลูกพืชไร พืชผัก
และไมผล แตสามารถปรับปรุงเพื่อใชปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผักในฤดูแลง หรือหลังการเก็บเกีย่วขาว ถามี
แหลงน้ําธรรมชาติเสริม สําหรับปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินกลุมนี้สําหรับปลูกพืช มี 4 
ประการ คือ 1) ดินมนี้ําทวมขังในฤดูฝน 2) การระบายน้าํของดินเลว 3) ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และ 
4) สมบัติทางดานกายภาพไมดี 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 17 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 17 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 1 แสดงไวในตารางที่ 17.1 
ตารางที่ 17.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 17 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
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ตารางที่ 17.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 17 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
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ตารางที่ 17.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 17 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 นครสวรรค     900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,,590 22-33 28 57-93 78 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
 กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 ยะลา 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิด : เกิดจากตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมกันเปนเวลานาน(old alluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับตํ่า(low terrace) และเนินตะกอนรูปพัด(alluvial fan) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงคอนขางเรียบ ความลาดเทนอยกวา 3 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว น้ําขังที่ผิวดิน 3-4 เดือนในรอบป 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : สวนใหญใชในการทํานาในฤดูฝน ปลูกพืชไรและพืชผัก
ในชวงฤดูแลง สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 17 แสดงไวในตารางที่ 
17.2  
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ตารางที่ 17.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 17 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
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ตารางที่ 17.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 17 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 6 ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
 8 พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  พิจิตร 511,100 0  14 5 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ระนอง 0 0  0 0 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  ยะลา 241,850 0  2 1 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 
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ตารางที่ 17.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 17 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

รวมทั้งส้ิน 16,986,003 31,128.7  778 212 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมีหรือมีนอยมาก 

        1.8 ปริมาณเศษหิน กรวดบนผิวหนาดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ กลาง ตะวันออกและใต ซึ่งจังหวัดที่พบ
แสดงไวในตารางที่ 17.3  
ตารางที่ 17.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 17 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 นครนายก 72,738.93  

  สระบุรี 9,561.14  

  ลพบุรี 9,925.80  

  ชัยนาท 21,337.89  

  สุพรรณบุรี 15,005.08  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 42,659.17  

  ฉะเชิงเทรา 64,933.12  

  ชลบุรี 11,663.93  

  ระยอง 94,141.56  

  ตราด 21,384.63  

  ปราจีนบุรี 308,957.37  

  สระแกว 622,387.83  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 65,434.67  

  นครราชสีมา 148,385.09  

  บุรีรัมย 819,090.81  

  สุรินทร 921,726.29  

 4 อุบลราชธานี 473,281.83  
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ตารางที่ 17.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 17 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นครพนม 417,922.16  

  ศรีสะเกษ 1,214,603.44  

  รอยเอ็ด 654,363.20  

  มุกดาหาร 233,804.70  

  ยโสธร 413,079.90  

  อํานาจเจริญ 147,012.78  

 5 ขอนแกน 116,782.58  

  หนองคาย 475,651.03  

  อุดรธานี 955,909.47  

  มหาสารคาม 602,605.77  

  สกลนคร 1,080,883.99  

  กาฬสินธุ 725,162.82  

  หนองบัวลําภู 409,248.58  

เหนือ 6 เชียงใหม 7,856.12  

  ลําปาง 33,666.47  

  ลําพูน 1,867.34  

 7 เชียงราย 41,441.05  

  นาน 1,249.91  

  พะเยา 24,418.01  

 8 พิษณุโลก 280,391.82  

  เพชรบูรณ 47,735.40  

  อุตรดิตถ 116,871.79  

  เลย 3,119.43  

  พิจิตร 47,111.45  

 9 อุทัยธานี 107,235.69  
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ตารางที่ 17.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 17 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 9 ตาก 4,833.60  

  กําแพงเพชร 82,072.90  

  นครสวรรค 87,042.22  

  สุโขทัย 3,599.19  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 12,730.67  

  ประจวบคีรีขันธ 1,205.73  

  ราชบุรี 9,141.99  

  กาญจนบุรี 27,575.72  

ใต 11 สุราษฎรธานี 461,808.97  

  ระนอง 775.48  

  พังงา 14,756.90  

  นครศรีธรรมราช 291,651.71  

  ชุมพร 58,603.44  

  ภูเก็ต 989.47  

  กระบี่ 53,238.88  

 12 ตรัง 112,913.21  

  นราธิวาส 173,613.60  

  ปตตานี 132,407.77  

  พัทลุง 191,612.73  

  ยะลา 81,146.77  

  สงขลา 344,600.58  

  สตูล 19,409.21  

รวมทั้งส้ิน 14,048,340.76  
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2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 17 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 17.4  
ตารางที่ 17.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
บุณฑริก 
(Bunthrik series: Bt)  

fine-loamy, mixed  
Aeric Paleaquults 

fine-loamy, mixed,active, isohyperthermic   
Aeric (Plinthic) Paleuquults 

รอยเอ็ด 
(Roi Et series: Re) 

fine-loamy, mixed  
Aeric Paleaquults 

fine-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic  
Aeric Kandiaquults 

เรณู 
(Renu series: Rn) 

fine-loamy, mixed  
Plinthic Paleaquults 

fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic 
(Aeric) Plinthic Paleuquults 

วิสัย 
(Visai  series: Vi) 

fine-loamy, mixed  
Oxic Plinthaquults 

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic, 
Typic Plinthaquults 

สงขลา 
(Songkhla series: Sng)  

fine-loamy, mixed  
Aeric Paleaquults 

fine-loamy, siliceous, superactive, 
isohyperthermic  
Aquic Paleudults 

สายบุรี 
(Sai Buri series: Bu)  

fine-loamy, mixed  
Aeric Paleaquults 

fine-silty, kaolinitic, 
isohyperthermic  
Aquic Kandiudults 

สุไหปาดี 
(Sungai Padi series: Pi) 

fine-loamy, mixed  
Aeric Paleaquults 

fine-loamy, siliceous, subactive, 
isohyperthermic  
Aeric Paleuquults 

หลมเกา 
(Lom Kao series: Lk)   

fine-loamy, mixed  
Aeric Paleaquults 

fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic  
Typic (Aquic) Paleustults 

โคกเคียน 
(Khok Khian series: Ko)  

fine-loamy, mixed  
Typic Paleaquults 

fine-loamy, kaolinitic,  
isohyperthermic  
Typic Kandiudults 
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3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 17 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 17 มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สวนดินชั้นลางเปนดิน
รวนปนดินเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียวสีน้ําตาลออนถึงสีเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง
ปนเหลือง บางพื้นที่จะพบศิลาแลงออนหรือกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมกันในดินชั้นลางนี้ ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 17 

 3.2.1 ชุดดินบุณฑริก (Bunthrik series: Bt) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Paleuquults สภาพพื้นที่
ที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนลาด ถึงเปนลูกคลื่นลอนชันเล็กนอยของเนินตะกอนรูปพัดติดตอกนั มคีวามลาด
ชัน 4-8 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดี
ปานกลาง  
 ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม มีจุด
ประในดินบนตอนลางสีเหลืองปนแดง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินเหนียวปนทราย 
สีพื้นเปนสีเทาปนสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลซีด มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงกรดรุนแรง(pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน ดินชุดนี้ในระยะความลึกมากกวา 1 เมตรจากผิวดินลง
ไปจะพบเศษหินทรายกระจัดกระจายอยูในชั้นดินดวย 

 3.2.2 ชุดดินรอยเอ็ด (Roi Et series: Re) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric Kandiaquults เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําเกา บนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึม
ผานปานกลางถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา  
 ดินบนลึกไมเกิน 20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล มีจุดประสีเขมของ
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินบนตอนลางลึกประมาณ 20-40 
ซม. เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลออน จุดประเปนสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินตอนลางเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีเทา 
จุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.3 ชุดดินเรณู (Renu series: Rn) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic (Aeric) Plinthic Paleuquults เกิด
จากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา บนตะพักลําน้ําระดับตํ่าและระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ
ราบเรียบ ถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชันประมาณ 1-4 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มี
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การระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชาถึง
ปานกลาง 
 ดินบนลึกประมาณ 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลออนถึงน้ําตาลปนเทา 
มีจุดประสีน้ําตาลแก สีแดงปนเหลือง และสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวน
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีเทาออน สีเทาปนชมพูถึงสี
น้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีน้ําตาลแก สีแดงและสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด
(pH 4.5-5.5) 
 3.2.4 ชุดดินวิสัย (Visai series: Vi) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, , isohyperthermic,Typic Plinthaquults เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนลําน้ําเกาบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน1-3 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึม
ผานไดเร็วในดินบน และปานกลางในดินลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวจะมีน้ําแชขัง
บนผิวดินในฤดูฝนประมาณ 3-4 เดือน ระดับน้ําใตดินจะอยูลึกกวา 1 เมตร ประมาณ 1-2 เดือน ในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมของสีน้ําตาลปนเทา ถึงสี
น้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองปะปนอยูในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-
5.5) ดินลางตอนบนลึกตั้งแต 30 ซม.ลงไป ถึงประมาณ 60-80 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียว 
สีพื้นเปนสีเทาออน หรือสีออนของสีเทาปนน้ําตาล หรือสีเทาปนชมพู มีจุดประพวกสีเหลือง และสีน้ําตาล 
จากความลึก 60-80 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาออน สีออน
ของสีเทาปนน้ําตาล หรือสีเทาปนชมพู มีจุดประพวกสีเหลือง สีน้ําตาล และสีแดง และมีพลินไทตมากกวา 
50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรของชั้นหนึ่งชั้นใด ภายในความลึก 1.25 เมตร หรือพบเกิดติดตอกัน ภายในความ
ลึก 1.25 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5)  
 3.2.5 ชุดดินสงขลา (Songkhla series: Sng) 
 จัดอยูใน fine-loamy, siliceous, superactive, isohyperthermic Aquic Paleudults เกิดจากการ
พัดพามาทับถมของวัตถุเคลื่อนยายพวกหินแกรนิต ตามปกติแลวมักจะพบตามบริเวณหุบเขา หรือที่อยูใน
อิทธิพลของหินแกรนิต สภาพพื้นที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความ
ลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอด
ป และมักจะมีน้ําทวมขังหนาดินภายหลังจากฝนตกหนักเสมอๆ 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีดํา ถึงสีเขมของน้ําตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) ดินลางตอนบนลึกประมาณ 30-70 ซม. เนื้อดิน
เปนดินรวนเหนียวปนทรายคอนขางหยาบ สีพื้นเปนสีน้ําตาล ถึงสีน้ําตาลซีดมาก จะพบจุดประพวกสี
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น้ําตาล และสีเหลืองบาง ดินลางลึกตั้งแต 70 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายคอนขางหยาบ
มาก สีพื้นเปนสีเทา จนถึงสีเทาออน มีจุดประพวกสีเหลือง สีน้ําตาล และสีแดงปะปนกัน ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0)  
 3.2.6 ชุดดินสายบุรี (Sai Buri series: Bu) 
 จัดอยู fine-silty, kaolinitic, isohyperthermic Aquic Kandiudults เกิดจากการทับถมของตะกอน
ลําน้ําทั้งเกา และใหมปนกัน บนบริเวณสันดินริมน้ํา และบริเวณสวนที่ตํ่าของสันริมน้ําทั้งเกาและใหม 
สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน1-3 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินลึกมาก มีการ
ระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดดีปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
ชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป โดยเฉพาะบริเวณที่อยูบนสันดินริมน้ํา แต
บริเวณสวนต่ําของสันดินริมน้ําอาจจะมีระดับน้ําใตดินตื้นขึ้นในฤดูฝน และถาฝนตกหนักจะมีน้ําทวมในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ 
 ดินบนลึกไมเกิน 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนปนดินเหนียว สีพื้น
เปนสีเขมของสีน้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาล ในบางแหงอาจจะพบจุดประตามรอยรากพืชบางเล็กนอย 
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ดินรวน
เหนียวปนทรายแปง หรือดินรวน สีพื้นเปนพวกสีน้ําตาล หรือสีเหลือง หรือสีผสมของพวกสีเหลืองกับน้ําตาล 
ตํ่ากวา 50 ซม.ลงไป จะมีสีพื้นเปนพวกสีเทา และจะมีจุดประพวกสีเหลือง สีน้ําตาล และพวกสีแดงปะปน
กันอยูตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.7 ชุดดินสุไหปาดี (Sungai Padi series: Pi) 
 จัดอยูใน fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Aeric Paleuquults เกิดจาก
ตะกอนลําน้ําที่ถูกพัดพามาทับถมกันเปนเวลานาน พบในบริเวณไหลลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มี
การระบายน้ําคอนขางเลว ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร เกือบตลอดป ความสามารถให
น้ําซึมผานปานกลางในกรณีที่ฝนตกหนักอาจจะมีน้ําขังอยูบนผิวดินบางแตไมนานนัก 
  ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีเทาแก อาจจะพบจุดประสี
สนิมเหล็กอยูตามรากพืชบางเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด(pH 5.1-5.5) สวนดินลางที่ลึกเกิน 20 ซม. มี
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบ ลึกลงไปเนื้อดินจะเปนรวนเหนียวปนกรวด พบอยูในระดับความ
ลึกไมเกิน 50 ซม. กรวดเปนอนุภาคของควอรตที่มีขนาดประมาณ 0.2-0.5 ซม. ประมาณ 15-40 เปอรเซ็นต
โดยปริมาตร มีสีพื้นเปนสีเทาปนน้ําตาลออนแลวจะคอยเปลี่ยนเปนสีเทา หรือขาวในระดับความลึก 75-120 
ซม. จะพบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาลเขมในปริมาณคอนขางมาก ตลอดชั้นดินลาง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
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 3.2.8 ชุดดินหลมเกา (Lom Kao series: Lk) 
จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aquic) Paleustults เกิดจาก

ตะกอนลําน้ําซึ่งทับถมกันมานานแลวบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร ในฤดูแลง 

ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขม หรือสี
น้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดินบน
ตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือเปนดินเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีเหลืองปนน้ําตาล หรือ
สีน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย(pH 6.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว 
สีพื้นเปนสีแดงปนเหลือง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงดางปานกลาง(pH 5.5-
8.0) 

3.2.9 ชุดดินโคกเคียน (Khok Khian series: Ko) 
 จัดอยูใน fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults เกิดจากตะกอนลําน้ําเกา
ที่พัดพามาทับถมบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า หรือระหวางหุบเขา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มี
ความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร เปน
ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนในฤดูแลง และจะมีน้ําขังบนผิวดินเปนระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนในฤดู
ฝน 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา หรือสีออนของสี
เทาปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาล หรือสีเหลืองตามบริเวณรากพืช ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก
(pH 4.5-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบหรือหยาบ สีพื้นเปนสีเทาออนหรอืสีเทา 
มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลืองเปนปริมาณมาก และเห็นอยางเดนชัด ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5)  
        3.3. การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai. P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่ง
ไดจากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับ
ความลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 
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1973 (Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของ
การประเมินสรุปไดดังตารางที่ 17.5  
ตารางที่ 17.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดินในกลุมชุดดินที่ 17 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg    
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

โคกเคียน - 3.50 22.50 1.12 5.10 32.50 ต่ํา 
บุณฑริก - 6.63 62.33 0.45 1.57 45.78 ต่ํา 
รอยเอ็ด - 4.08 - 0.59 7.35 50.70 ต่ํา 
เรณู 5.00 0.80 0.00 0.73 8.15 50.00 ต่ํา 
วิสัย 5.30 1.70 29.50 0.60 1.75 15.50 ต่ํา 
สงขลา - 2.97 11.33 2.22 4.40 13.00 ต่ํา 
สุไหงปาดี - 3.80 8.850 1.59 5.05 17.00 ต่ํา 
หลมเกา - 4.40 37.00 0.97 2.90 31.00 ต่ํา 
สายบุรี - 5.20 9.00 1.98 2.45 52.50 ต่ํา 
คามัธยฐาน 5.15 3.80 16.92 0.97 4.40 32.50 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของดินชุดดินตางๆ ในกลุมชุดดินที่ 17 พบวาดินทุกชุดดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 

4. ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ 
โดยทั่วไปแลว กลุมชุดดินที่ 17 มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกวาการปลูกพืชไร ไมผล และ

พืชผักในฤดูฝน แตสามารถใชปลูกพืชไรหรือพืชผักที่มีอายุส้ันในฤดูแลง ถามีแหลงน้ําธรรมชาติหรืออยูใน
เขตชลประทาน ดังนั้นในการจัดชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 17 ในการปลูกพืชตางๆ จะจดัพจิารณา
ทั้งการปลูกพืชในฤดูฝนและฤดูแลง ดังตารางที่ 17.6 
ตารางที่ 17.6 ชั้นความเหมาะสมของชุดดินกลุมที่ 17 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง     ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S2 m S1   
  ขาวไร S3o S3o S3o   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3oz S3o S3oz   
  ขาวโพด S3o S3o S3o   
  งา S3oz S3moz S3oz   
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ตารางที่ 17.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของชุดดินกลุมที่ 17 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง     ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ถั่วเขียว S3oz S3moz S3oz   
  ถั่วเหลือง S3oz S3oz S3oz   
  ถั่วลิสง S3orz S3orz S3orz   
  ปอแกว S3oz S3oz S3oz   
  ฝาย S2oz S3moz S2oz   
  มันฝรั่ง S3torz S3tmorz S3torz   
  มันสําปะหลัง S3orz S3orz S3orz   
  ยาสูบ S3oz   S3moz S3oz   
  ออย S2oz S2oz S2oz   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mrz S3mrz S2rz   
  กระเทียม S3torz S3tmorz S3torz   
  ขิง S3orz S3morz S3orz   
  พริก S3oz S3oz S3oz   
  พริกไทย S3toz S3toz S3toz   
  มะเขือเทศ S3oz S3oz S3oz   
  หอมแดง S3torz S3torz S3torz   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3oz S3oz S3oz   
  กาแฟ (Robusta) S3oz S3oz S3oz   
  ชา S3to S3to S3to   
  ทุเรียน S3o S3o S3o   
  ปาลมน้ํามัน S2o S2o S2o   
  มะขาม S3o S3o S3o   
  มะพราว S3oz S3oz S3oz   
  มะมวง S3oz S3oz S3oz   
  ยาง S3o S3o S3o   
  ลําไย S3oz S3oz S3oz   
  ล้ินจี่ S3oz S3oz S3oz   
  สม S3o S3o S3o   
  สับปะรด S3o S3o S3o   
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ตารางที่ 17.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของชุดดินกลุมที่ 17 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 
ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง     ชลประทาน หมายเหตุ 

ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินตางๆ ในกลุมชุดดิน
ที่ 17 พบวามีความอุดมสมบูรณตํ่าเนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) ดินคอนขางเปนทราย และ 2) มีการ
ใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูกมาเปนระยะเวลานาน แตขาดการบํารุงและการอนุรักษ ธาตุอาหารพืชในดินรูปที่
เปนประโยชนจึงสูญหายไปกับผลผลิตพืช และสูญเสียไปกับการชะลาง-การกรอนของดินอยางตอเนื่อง 
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        5.2 ดินมีสมบัติทางกายภาพไมคอยดี  เนื่องจากมีเนื้อดินคอนขางเปนทราย อินทรียวัตถุตํ่ามาก 
และมีสภาพแนน ทําใหการกระจายของรากพืชอยูในขอบเขตจํากัด พืชเจริญเติบโตชาและใหผลผลิตต่ํา 

        5.3 ดินมีน้ําทวมขังในฤดูฝน  การมีน้ําทวมขังในฤดูฝน 3-4 เดือน ทําใหพื้นที่ไมเหมาะตอการปลูก
พืชไร ไมผล และพืชผักในฤดูฝน แตสามารถปรับปรุงสภาพใหเหมาะกับการปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผัก
ตางๆ หลังการเก็บเกี่ยวขาว หรือในฤดูแลง หากมีแหลงน้ําธรรมชาติหรือมีน้ําชลประทานเขาถึง 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 

ในการจัดการกลุมชุดดินที่ 17 ใหเหมาะสมในการปลูกพืชนั้น จําเปนตองพิจารณาจากขอจํากัดใน
การใชประโยชนที่ดิน รวมกับแนวทางการจัดระบบการใชที่ดิน ใหสอดคลองกับศักยภาพของดินแตละชุด
ดินในกลุมชุดดินที่ 17 ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

        6.1 การเลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และชนิดของดิน  กลุมชุดดินที่ 17 มี
ศักยภาพเหมาะสมในการทํานาในฤดูฝนเปนอับดับแรก เนื่องจากอยูในพื้นที่ราบต่ํา การระบายน้ําคอนขาง
เลว มีน้ําทวมขัง 3-5 เดือน อยางไรก็ตามสามารถปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืชไรอายุส้ัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
ถั่วลิสง ขาวโพดหวาน ยาสูบ ฯลฯ และพืชผักตางๆ ในฤดูแลง หรือหลังการเก็บเกี่ยวขาว หากมีแหลงน้ํา
ธรรมชาติมาเสริม 

        6.2 การปองกันน้ําทวมขัง ในกรณีที่จะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนการปลูกพืชไร ไม
ผลและพืชผัก ตองทําคันดินลอมรอบพื้นที่ และมีประตูน้ํา เพื่อไขน้ําเขาและระบายออกจากพืน้ทีเ่มือ่มคีวาม
จําเปน 

        6.3 การจัดการเพื่อแกปญหาการระบายน้ําของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 17 มีระดับน้ําใตดิน
ต้ืนหรือใกลผิวดินในฤดูฝน และการระบายน้ําเลว จึงจําเปนตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง คือ 1) ใน
กรณีที่ประสงคจะปลูกพืชไรและพืชผักหลังการเก็บเกี่ยวขาว ควรทํารองระบายน้ําตื้นๆ รอบแปลงนา ถา
เปนแปลงนามีขนาดใหญ ควรทํารองระบายน้ําหางกัน 15-20 เมตร เพื่อชวยระบายน้ําที่ผิวดินเมื่อมีฝนตก
หนัก หรือ 2) ปรับปรุงสภาพเปนแปลงปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักแบบถาวร ทั้งในฤดูฝนและฤดูแลงโดย
การยกรอง 

        6.4 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  เพื่อใหดินมีความรวนซุยเหมาะแกการปลูกพืชไร
และพืชผัก ควรดําเนินการดังนี้ คือ 1) ใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา1.5-2.0 ตัน/ไร หวานบน
ผิวดินแลวพรวนกลบ หรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทืองหรือโสนอัฟริกัน จนเริ่มออกดอกจึงไถกลบเปน
ปุยพืชสดหรือ 3) ใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน กากถั่วลิสง ข้ีเลื่อย แกลบ และเศษพืช เปนตน แลวพรวนกลบลง
ไปในดิน หรืออาจใชทั้ง 3 วิธีนี้รวมกันตามความเหมาะสมก็ได 



 404

        6.5 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ถึงแมวากลุมชุดดินที่ 17 จะมีความอุดมสมบูรณ
ปานกลางก็ตาม แตเมื่อใชปลูกพืชติดตอกันหลายๆ ป ความอุดมสมบูรณของดินจะคอยๆ ลดลงจึง
จําเปนตองมีการปรับปรุงดังนี้ 

6.5.1 ใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งมีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก เชน 
ปลูกถั่วเหลือง-ขาว-ยาสูบ หรือพืชผัก-ขาว-ถั่วตางๆ เปนตน จะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่ม
ผลผลิตของพืชหลัก 

6.5.2 ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบ โดยปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน และถั่วตางๆ 
กอนการปลูกพืชหลัก 2-3 เดือน แลวไถกลบเมื่อพืชเร่ิมออกดอก วิธีนี้จะชวยปรับปรุงสมบัติทางดาน
กายภาพ เคมีและความอุดมสมบูรณของดิน 

6.5.3 ใชปุยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ควรใชทั้งปุยอินทรีย และปุยเคมีควบคูกันไปในการ
ปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก สําหรับปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอกและปุยพืชสดนั้น นอกจากจะ
ปลดปลอยธาตุอาหารภายหลังการสลายตัวในดินแลว ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ดินดวย สวนปุยเคมีชวยเพิ่มธาตุอาหารที่ดินขาดแคลน ใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช สําหรับสูตร
ปุย อัตราและวิธีการใชนั้นขึ้นอยูกับชนิดของพืชและระดับความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 17 มีศักยภาพเหมาะสมสําหรับทํานาในชวงฤดูฝน เนื่องจากอยูในที่ราบตํ่า สภาพ
พื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ การระบายน้ําคอนขางเลว และมีน้ําขังเหนือผิวดิน 3-5 เดือน ในฤดูแลงมี
ศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพดหวาน ยาสูบและพืชไรอายุส้ัน
อีกหลายชนิด นอกจากพืชไรแลวยังเหมาะสมในการปลูกพืชผัก เชน กะหลํ่าปลี ผักกาดขาว ผักกาดเขียว 
แตงตางๆ หอม ฯลฯ แตดินในสภาพเดิมไมเหมาะสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากการระบายน้ําคอนขางเลว 
และในฤดูฝนมีน้ําขังแชที่ผิวดินเปนระยะเวลานาน ถาจะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูก
พืชไร ไมผลและพืชผักอยางถาวร หรือปลูกตลอดปนั้น จําเปนจะตองมีการพัฒนา 3 ดาน คือ 1) ทําคันรอบ
พื้นที่ เพื่อปองกันน้ําทวมขัง  2) ยกรองปลูกเพื่อเพิ่มการระบายน้ําของดิน และ 3) พัฒนาแหลงน้ําเสริม 
เพื่อใหเพียงพอสําหรับการปลูกพืชในฤดูแลง อยางไรก็ตามการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้จะมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อจัดระบบการใชที่ดินแบบ “ ไรนาสวนผสม” โดยมีการแบงพื้นที่ออกเปนสวนๆ 
ดังนี้ 

        7.1 พื้นที่ปลูกขาว  ควรเปนพื้นที่ราบต่ําสุดเนื่องจากในฤดูฝนน้ําจะขังเร็วกวาพื้นที่สวนอื่น และมัก
ไมขาดน้ําในการปลูกขาว พื้นที่สวนนี้อาจปรับปรุงเพื่อใชปลูกพืชไรอายุส้ัน และพืชผักตางๆ กอนและหลัง
การปลูกขาวไดดวย รูปแบบการใชที่ดินดังกลาวนี้ เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน เพชรบูรณ
และอุตรดิตถ ไดปฏิบัติอยางกวางขวาง 
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        7.2 พัฒนาเปนพื้นที่ปลูกพืชไรและพืชสวนตลอดป  ควรใชพื้นที่คอนขางดอน ทําคันลอมรอบ
เพื่อปองกันน้ําทวม ปรับระดับพื้นที่ภายในแปลงใหสม่ําเสมอ และปรับปรุงการระบายน้ําของดินโดยการยก
รองปลูกและทํารองระบายน้ํารอบแปลง สําหรับวิธีจัดการดินเพื่อปลูกพืชไร พืชผักและไมผล ซึ่งกลาวไวใน
หัวขอที่ 8 

        7.3 พื้นที่พัฒนาแหลงน้ํา  ควรอยูระหวางพื้นที่นาขาว พืชไร ไมผลและพืชผักตางๆ ไมลุมและดอน
จนเกินไป ขนาดของสระน้ําที่จะพัฒนาควรเปนขนาดแหลงน้ําประจําไรนา คือ มีความจุประมาณ 1,250 ม3 
สวนจํานวนสระที่ขุดขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการใช สําหรับแหลงน้ําที่พัฒนาควรใชเลี้ยงปลาน้ําจืดที่เลี้ยง
งาย โตเร็วและเปนที่ตองการของตลาด เชน ปลาไน ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาหมอตาล ปลาเทโพ 
และอื่นๆ สําหรับบริเวณคันดินรอบบอหรือสระ ควรใชปลูกไมผล เชน มะมวง ขนุน ฝร่ัง กลวย ฯลฯ รวมทั้ง
ไมดอกและไมประดับตางๆ เพื่อเสริมรายไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริเวณคันดินรอบบอควรปลูกหญา เชน 
หญาแฝกทั้งดานในและดานนอก เพื่อปองกันการกัดเซาะดินบริเวณรอบบอดวย 

        7.4 พื้นที่เลี้ยงสัตว  ควรใชบริเวณพื้นที่ใกลแหลงน้ําในการเลี้ยงสัตว เชน ไก หมูและเปด โดยสราง
โรงเรือนใกลขอบบอและโรงเรือนบางสวนยื่นลงไปในบอปลา ใหสัตวเลี้ยงถายมูลลงในบอน้ําเพื่อเปนอาหาร
ของปลา 

สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่กลาวมานี้ ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร
และสภาพเศรษฐกิจ ไดแก ความตองการผลิตผลของตลาดทั้งในและนอกทองถิ่น อยางไรก็ตามเกษตรกร
ควรยึดถือทฤษฎีใหมในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
ทรงมีแนวพระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นตเพื่อพัฒนาแหลงน้ํา 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาดินมีการระบายน้ําเลว  แกไขโดยทําการยกรองใหสูงขึ้น 10-20 ซม.หลังจากฤดูทํา
นาแลว พรอมกับทําคันคูและทางระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําแชขังถามีฝนตกผิดฤดูกาล  

 8.1.2 ปญหาดินเปนกรด  แกไขโดยใสปูนขาวอัตรา 300-800 กก./ไรตามคาความตองการปูน 
(LR)ของดิน 

 8.1.3 ปญหาดินคอนขางเปนทราย  แกไขโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินดังนี้ เชน ใสปุยคอก 
ปุยหมักอัตรา 1-2 ตัน/ไร หรือไถกลบตอซังขาวหรือฟางขาวในชวงการเตรียมดิน หรือใชวัสดุฟางขาว พรวน
คลุกดินในอัตรา 400-800 กก./ไร เพื่อลดการระเหยของน้ําในดิน และเมื่อสลายตัวก็จะเพิ่มอินทรียวัตถุ
ใหแกดิน หรือปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วมะแฮะ ซึ่งใชเมล็ด 3-5 กก./ไร สําหรับถั่วพราจะใช
เมล็ด 10 กก./ไร และเมื่อพืชตระกูลถั่ว เหลานี้ออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต (ประมาณอายุ 46-60 วัน) 
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ใหทําการไถกลบแลวทิ้งไวประมาณ 15 วัน จึงปลูกขาวโพด หรือปอสลับรวมกับถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง 
ถั่วพุม ถั่วดํา เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุไนโตรเจนใหกับดิน 

        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือแนว
รองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุยอยูขาง
ใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะมวง  พื้นที่ลุมควรยกรองปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร (ยกรองใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมสูงสุด 0.5-1.0 เมตร) แตถาพื้นที่ลุม
มาก ควรทําคันดินปองกันน้ําทวมรอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกไดโดยใชระยะระหวางตน 4-6 เมตร หลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. แตพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีหลุมปลูกขนาด 
70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.2 ยางพารา  ไถดินลึก 30-40 ซม. ทิ้งไว 5-7 วัน แลวไถพรวนอีกอยางนอย 2 คร้ัง พรอมทั้งเก็บ
ตอไมและเศษวัชพืชออกใหหมด วางแนวปลูกตามแนวตะวันออก–ตะวันตก (สําหรับพื้นที่ลาดเอียงมากกวา 
15 องศาควรวางแนวปลูกตามขั้นบันได) ยางพาราในแหลงปลูกยางเดิมควรใชระยะปลูก 2.5x8.0 หรือ
3.0x7.0 เมตร สวนในแหลงปลูกยางใหมควรมีระยะปลูก 2.5x7.0 หรือ3.0x6.0 เมตร หลุมปลูกควรมีขนาด 
50x50x50 ซม. รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 170 กรัม/หลุม ในแหลงปลูกยางใหมควรใชปุยอินทรีย 5 
กก./ตน รองกนหลุมรวมกับหินฟอสเฟตดวย 

8.3.3 ลิ้นจี่  ขุดรองยกแปลงขึ้นมาเพื่อเพิ่มการระบายน้ํา เพราะลิ้นจี่ไมชอบดินปลูกที่แฉะ และรอง
น้ําควรลึก 80-100 ซม. กวางประมาณ 1 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
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9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 
ดินในกลุมชุดดินที่ 17 มีอินทรียวัตถุระดับตํ่า ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 18 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชสูตร  
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 9 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 17.5 เปนดังนี้ 

 9.2.1 ถั่วเขียว,ถั่วลิสงและถั่วเหลือง  เนื่องจากผลการวิเคราะหดินทุกชุดดินในกลุมดินที่ 17 จัด
อยูในประเภทความอุดมสมบูรณตํ่า ไมวาจะเปนไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ฉะนั้นจึงอนุโลมให
ใชทั้งชนิดและอัตราเดียวกันโดยตลอด คือ ใชสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร โดยใสทั้งหมดครั้งเดียว หลัง
ปลูกประมาณ 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ อยางไรก็ตามมีขอที่ควรจะตองปฏิบัติ
เพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

ก) ตองคลุกเมล็ดถั่วดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมพรอมปลูก หากพื้นที่ดังกลาวนั้นไมเคยปลูกถั่ว
ชนิดดังกลาวมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว 
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ข) ควรวิเคราะหปริมาณโบรอนในดินดวย หากมีคาต่ํามาก(นอยกวา 0.2 ppm) จําเปนตองใสปุย
โบแรกซในอัตรา 1-2 กก./ไร รวมกับปุยเคมีที่กลาวแลวเพื่อขจัดปญหาเมล็ดถั่วกลวง 

ค) ควรใสธาตุโมลิบดินั่มลงไปดวยในขณะที่คลุกเมล็ดถั่วกับเชื้อไรโซเบียม หากใชในรูปของ
โซเดียมโมลิบเดต จะใชประมาณ 80 กรัมตอน้ําหนักเมล็ดถั่วที่พอเพียงสําหรับการปลูกในพื้นที่ 1 ไร หากจะ
ใชแอมโมเนียมโมลิบเดตก็ใชที่อัตรา 60 กรัม แทน(ใชในกรณีดินมีคาวิเคราะห Mo ไดตํ่ากวา 0-05 ppm) 

 9.2.2 ขาวโพดหวาน  แบงใสปุยเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก 
คร้ังที่ 2 จะใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินโคกเคียน วิสัย สงขลา สุไหงปาตี และหลมเกา ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  

ข) ชุดดินบุญฑริก รอยเอ็ด เรณู และสายบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  
0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร 

9.2.3 ขาวโพดฝกออน  ทุกชุดดินในกลุมดินที่ 17 ตามคาวิเคราะหที่แสดงไวในตารางที่ 17.4 
สามารถใชทั้งสูตรปุย อัตราปุย และวิธีการใสปุยเหมือนกัน ดังนี้คือ คร้ังแรกใสปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 25 
กก./ไร รองกนหลุมพรอมปลูก สวนครั้งที่ 2 จะใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมด (60 กก./ไร) ขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห  

9.2.4 ปอแกว  แบงใสปุยเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก สวนปุย
สวนที่เหลือทั้งหมดใสเปนครั้งที่ 2 เมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินโคกเคียน วิสัย สงขลา สุไหงปาตี และหลมเกาใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร  
ข) ชุดดินบุญฑริก รอยเอ็ด เรณู และสายบุรี ใชปุยสูตร 20-20-20 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 

0-0-22 อัตรา 30 กก./ไร 

9.2.5 งา  การใสคร้ังแรกจะทําพรอมปลูกโดยใสจํานวน 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรอง สวนครั้งที่ 2 
จะใสสวนที่เหลือ ทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่องามีอายุระหวาง 3-4 สัปดาห หรืออาจใสเพียง
คร้ังเดียวที่อายุหลังปลูก 1-3 สัปดาห หากปุยที่ใชมีปริมาณนอยยากตอการแบงใส หรือมีปญหาแรงงานใน
การใส ใหใสไดทั้งโรยขางแถวหรือหวาน ข้ึนอยูกับวิธีการปลูกเปนสําคัญ 

ก) ชุดดินโคกเคียน วิสัย สงขลา สุไหงปาตี และหลมเกา ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร  
ข) ชุดดินบุญฑริก รอยเอ็ด เรณู และสายบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร  

0-0-22 อัตรา 15 ก./ไร  
9.2.6 แตงโม 
ก) ชุดดินโคกเคียน วิสัย สงขลา สุไหงปาตี และหลมเกา คร้ังแรกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 

กก./ไร รองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่ 2 ใสปุยสูตร 14-10-30 อัตรา 100 กก./ไร รอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ 
เมื่อแตงโมอายุไดประมาณ 25-30 วัน 
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ข) ชุดดินบุญฑริก รอยเอ็ด เรณู และสายบุรี คร้ังแรกใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร รองกน
หลุมพรอมปลูก สวนครั้งที่ 2 เมื่อแตงโมมีอายุประมาณ 25-30 วัน จะใชปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 100 กก./ไร 
ใสรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบ 

9.2.7 ยาสูบ 
ก) ชุดดินโคกเคียน วิสัย สงขลา สุไหงปาตี และหลมเกา ใชปุยสูตร 4-16-24 อัตรา 125 กก./ไร แบง

ใส 2 คร้ังเทาๆ กัน คร้ังแรกหลังปลูกแลวประมาณ 15-20 วัน สวนครั้งที่ 2 เมื่ออายุได 30-40 วัน ทั้ง 2 คร้ัง
จะใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  

ข) ชุดดินบุญฑริก รอยเอ็ด เรณู และสายบุรี ใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 85 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง
เทาๆ กัน คร้ังแรกเมื่อยาสูบมีอายุประมาณ 15-20 วัน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุประมาณ 30-40 วัน ทั้ง 2 คร้ัง
จะใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ  

ขอพึงระวังมี 2 ประการ คือ ปุยและดินที่ใชปลูกควรมีปริมาณของคลอรีนต่ํา ทั่วไปปุยโพแตสเซียม
ที่ใชจะเนนในรูปของ K2SO4 (0-0-50) แทนที่จะเปน KCl (0-0-60)  

อีกประการหนึ่ง ควรวิเคราะหปริมาณโบรอนในดินดวย และหากมีคาวิเคราะหตํ่ากวา 0.7 ppm 
การใสปุยโบแรกซก็มีความจําเปนเชนกัน 
        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.3.1 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา  
20 และ10 กก./ไรตามลําดับ 

9.3.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.3.3 มะเขือเทศ   กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก  และปุยสูตร  14-14-21 อัตรา  
2,000-4,000 และ80 กก./ไรตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา  
80 กก./ไร โดยใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.4 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยหินฟอสเฟต และ
ปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.3 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรบัมะมวง
อายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ 3) 
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ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร 13-
13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.3.2 ยางพารา  ยางพารากอนเปดกรีดแบงการใหปุยออกเปน 2 ระยะคือ 1) ปุยรองกนหลุม ใช
ปุยหินฟอสเฟต(0-3-0) อัตรา 170 กรัม/หลุม รวมกับการใชปุยอินทรียในอัตรา 5 กก./ตน/ป ในชวงปแรก 
และในชวงปที่ 2 ถึง 6 ใหใชปุยอินทรียในอัตรา 2 กก./ตน/ป และ 2) ปุยบํารุง ในเขตปลูกยางใหม แนะนาํให
ใชปุยเคมีสูตร 20-10-12 ในอัตราแตกตางกันตามอายุคือ ใชในอัตรา 240 กรัม/ตน/ป ในปที่ 1 และใชใน
อัตรา 340, 360, 360, 400 และ 400 กรัม/ตน/ป ในปที่ 2,3,4,5 และ 6 ตามลําดับ 

9.3.3 ลิ้นจี่  ล้ินจี่ชวงยังไมใหผลผลิต ควรใหปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ปบ/ตน รวมดวย
ปุยสูตร 15-15-15 หรือปุยสูตร10-8-12 อัตรา 1 กก./ตน การใสปุยชวงนี้ควรแบงใสฤดูฝน 2 คร้ัง ฤดูแลง 1 
คร้ัง และฤดูหนาวอีก 1 คร้ัง หลังจากลิ้นจี่ใหผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน การใส
ปุยชวงนี้ควรแบงใสฤดูฝน 2 คร้ัง และหลังจากตกผลจนผลมีขนาดเทากับหัวไมขีดอีก 1 คร้ัง 
10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 17 พบบริเวณที่ราบระหวางหุบเขาหรือเนนิเขา และบริเวณตะพักลาํน้าํระดับตํ่า เนือ้ดิน
คอนขางเปนทรายคือ ดินทรายปนรวน หรือดินรวนปนทราย สภาพพืน้ที่ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย ความลาดเทอยูระหวาง 0-2 เปอรเซ็นต ในฤดูฝนจะมนี้ําขงั 3-4 เดือนในรอบป ปญหาสาํคัญที่
เกี่ยวของกับการใชประโยชน คือ เนื้อดินและโครงสรางของดินไมเหมาะสม ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า การ
ที่ดินมนี้ําขงัในฤดูฝน เปนอปุสรรคสําคัญในการปลูกพชืไร ไมผล และพืชผัก และการมีน้าํทวมจะทําใหตน
ขาวเสียหายในชวงที่ฝนตกชุก อยางไรก็ตามกลุมชุดดนินี้มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานาในชวงฤดูฝน 
แลวปลูกพืชไรและพืชผักกอนหรือหลังการปลูกขาว อยางไรก็ตามเพื่อใหการใชประโยชนที่ดินกลุมนี้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทัง้ในดานการเพิม่ผลผลิต และรายไดของเกษตรกร จึงควรใชประโยชน
ที่ดินกลุมนี้แบบไรนาสวนผสม โดยแบงพืน้ที่การใชประโยชนเปนพื้นทีท่ํานา พืน้ทีป่ลูกพืชไร ไมผลและ
พืชผัก แหลงน้าํ และพื้นที่เลีย้งสัตว สําหรับอัตราสวนการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท ข้ึนอยูกบัสภาพ
พื้นที่ ทักษะของเกษตรกรและความตองการผลิตผลแตละชนิดของตลาดทั้งภายในและภายนอกทองถิน่ 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่18 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 18 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 18 แสดงไวในตารางที่ 18.1 

ตารางที่ 18.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 18 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
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ตารางที่ 18.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 18 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
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ตารางที่ 18.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 18 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
ใต ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมเปนเวลานาน 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับตํ่า 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 2 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : คอนขางเลวถึงเลว 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ทํานา ปลูกขาวนาดํา สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแต
ละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 18 แสดงไวในตารางที่ 18.2  
ตารางที่ 18.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 18 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
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ตารางที่ 18.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 18 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 8 เพชรบูรณ 425,100 0  9 4 
  พิษณุโลก 62,620 58.2  8 5 
 8 อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
  พิจิตร 511,100 0  14 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
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ตารางที่ 18.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 18 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 ชุมพร 30,700 0  1 2 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 

รวมทั้งส้ิน 13,250,768 16,453.9  557 144 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมีหรือนอยมาก 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : สวนใหญในภาคกลาง ตะวันออกและใต ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 
18.3  
ตารางที่ 18.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 18 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

 กลาง 1 นครนายก 1,412.58  

  สระบุรี 9,575.06  

  ลพบุรี 23,998.00  

  ชัยนาท 40,615.67  

  สุพรรณบุรี 3,384.63  

ตะวันออก 2 ระยอง 6,174.78  

  ชลบุรี 114,649.93  

  จันทบุรี 21,440.33  

  ฉะเชิงเทรา 45,958.81  

  ตราด 4,596.43  

  ปราจีนบุรี 16,274.70  
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ตารางที่ 18.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 18 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 สระแกว 95,526.53  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 881,756.02  

  บุรีรัมย 413,697.95  

  ชัยภูมิ 126,164.28  

  สุรินทร 68,736.08  

 4 อุบลราชธานี 318,792.88  

  ศรีสะเกษ 163,159.94  

  นครพนม 37,156.92  

  รอยเอ็ด 212,445.26  

  มุกดาหาร 92,454.59  

  ยโสธร 48,834.70  

  อํานาจเจริญ 42,122.65  

 5 ขอนแกน 1,738,189.46  

  อุดรธานี 187,386.33  

  หนองคาย 33,593.80  

  มหาสารคาม 300,088.36  

  สกลนคร 110,593.29  

  กาฬสินธุ 11,520.44  

  หนองบัวลําภู 87,969.04  

เหนือ 8 พิจิตร 9,285.40  

  เพชรบูรณ 22,892.34  

  พิษณุโลก 4.91  

  เลย 10,574.77  

  อุตรดิตถ 24,631.28  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 22,019.69  
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ตารางที่ 18.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 18 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันตก 10 ราชบุรี 94,106.20  

  ประจวบคีรีขันธ 9,867.30  

  กาญจนบุรี 133,218.30  

ใต 11 ชุมพร 5,463.95  

  นครศรีธรรมราช 7,897.74  

  กระบี่ 181.58  

 12 ตรัง 712.01  

  นราธิวาส 7,668.08  

  ปตตานี 1,961.49  

รวมทั้งส้ิน 6,080,240.43  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 18 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 18.4  
ตารางที่ 18.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
เขายอย 
(Khao Yoi series: Kyo) 

fine-loamy, mixed  
Aeric Tropaqualfs 

fine- loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Aeric Endoaqualfs 

ชลบุรี 
(Chon Buri series: Cb) 

fine-loamy, mixed  
Typic Tropaqualfs 

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Endoaqualfs 

โคกสําโรง 
( Khok Samrong series : 
Ksr ) 

fine-loamy, mixed  
Typic Tropaqualfs 

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Endoaqualfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 18 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 18 มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมปนเทาหรอืน้าํตาลปน
เทา สวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนเหนียวสีเทา พบจุดประสีน้ําตาลเขม สีเหลืองแก
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หรือสีแดงปนเหลือง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) ในดินชั้นลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด(pH 7.0-8.5) 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 18 
 3.2.1 ชุดดินเขายอย (Khao Yoi series: Kyo) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําบนตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ถึงคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมีการระบายน้ําคอนขางเลว มีความสามารถใหน้ําซึมผาน
ปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ในฤดูฝนจะมีน้ําขังอยูบนหนาดินนานประมาณ 3-4 เดือน ดิน
อุมน้ําไดคอนขางต่ํา 
 ดินบนหนาประมาณ 10-20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา สีเขม
ของน้ําตาลปนเทา หรือสีน้ําตาลออน ปฏิกิริยาดินกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวน ดินรวนเหนียวปนทราย ถึงดินรวนปนดินเหนียว สีของดินลางตอนบนเปนสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาล 
ตอนลางเปนสีเทาปนชมพู หรือสีออนของสีเทาปนน้ําตาลและจะพบกอนสารเคมีสะสมของเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยูในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) จะพบจุดประสี
น้ําตาลเขม สีน้ําตาลแก หรือสีแดงปนเหลืองทุกชั้นของดิน 
 3.2.2 ชุดดินชลบุร ี(Chonburi series: Cb) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs เกิดจาก
ตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมไวนานแลว สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบตามไหลลําน้ําระดับตํ่า มีความลาด
ชัน 2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานได
ปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินจะอยูลึกกวา 1 เมตร 
 ดินบนลึกไมเกิน 15 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีพืน้เปนสนี้าํตาล
ปนเหลืองเล็กนอย มีจุดประสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-6.5) 
สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ถึงดินเหนียวปนทราย ดินมีสีน้ําตาลเขมปนเทา ถึงสีเทา
ออน จุดประสีน้ําตาล และน้ําตาลปนเหลือง จะมีมากกวาดินบน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดเล็กนอย(pH 
6.5-7.0) และบางปฏิกิริยาของดินชั้นลางเปนดางปานกลาง(pH 8.0) แตพบนอยมาก 
 3.2.3 ชุดดินโคกสําโรง ( Khok Samrong series : Ksr )  
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs เกิดจาก
ตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมบนตะพักลําน้ําขั้นต่ํา  สภาพพื้นที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันนอย
กวา 1 เปอรเซ็นต เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินอุมน้ําไดตํ่า ความสามารถใหน้ําซึมผาน
ปานกลาง  มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินไดชา  
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 ดินบนมีลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนทราย สีเทาเขมถึงสีน้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสี
น้ําตาลแกถึงสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงกรดเล็กนอย(pH 5.5 -6.5)  ดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย สีเทาปนน้ําตาลออน สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลซีด และมี
จุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางออน(pH 7.0-8.0)  
        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai. P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่ง
ไดจากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับ
ความลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 
1973 (Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของ
การประเมินสรุปไดดังตารางที่ 18.5  
ตารางที่ 18.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg    
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

เขายอย 
โคกสําโรง 
ชลบุรี 

5.55 
- 

5.50 

8.20 
12.30 
2.48 

74.75 
82.00 
38.55 

0.68 
1.55 
0.79 

2.19 
5.30 

20.00 

55.20 
59.00 
40.00 

ต่ํา 
ปานกลาง 

ต่ํา 
คามัธยฐาน 5.53 8.20 74.75 0.79 5.30 55.20 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 18 พบวา ชุดดินเขายอย ชลบุรีมีความอุดม
สมบูรณอยูในระดับตํ่า และชุดดินโคกสําโรง มีความอุดมสมบูรณปานกลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรบัการปลูกพชืตางๆ 

กลุมชุดดินที่ 18 พบบริเวณที่ราบต่ํา สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมีการระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงเลว ในฤดูฝนมีน้ําขัง 3-4 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการทํานามากกวาการปลูกพืชไร 
พืชผักและไมผล แตถาไดแกไขปญหาน้ําขังและการระบายน้ําของดิน ก็ใชปลูกพืชดังกลาวได สําหรับดินใน
สภาพเดิมก็สามารถปลูกพืชไรและพืชผักอายุส้ันไดในฤดูแลง ถามีน้ําชลประทานและแหลงน้ําธรรมชาติ
เสริม อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดิน จึงจัดชั้นความเหมาะสมของดินออกเปน 3 
อยาง คือ การจัดชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช 1) ในฤดูฝน 2) ฤดูแลง และ 3) หลังการ
พัฒนาที่ดินเพื่อแกไขขอจํากัดบางอยางแลว อาจสรุปชั้นความเหมาะสมของดินในตารางที่ 18.6 
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ตารางที่ 18.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 18 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กันและปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S3m S1   

  ขาวไร S3o S3o S3o   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3o S3o S3o   
  ขาวโพด S3o S3mo S3o   
  งา S3oz S3moz S3oz   
  ถั่วเขียว S3o S3mo S3o   
  ถั่วเหลือง S3o S3o S3o   
  ถั่วลิสง S3or S3or S3or   
  ปอแกว S3oz S3oz S3oz   
  ฝาย S2o S3mo S2o   
  มันฝรั่ง S3tor S3tmor S3tor   
  มันสําปะหลัง S3orz S3orz S3orz   
  ยาสูบ S3o S3mo S3o   
  ออย S2o S2o S2o   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S2r   
  กระเทียม S3tor S3tmor S3tor   
  ขิง S3morz S3morz S3orz   
  พริก S3oz S3moz S3oz   
  พริกไทย S3to S3to S3to   
  มะเขือเทศ S3o S3mo S3o   
  หอมแดง S3torz S3torz S3torz   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3oz S3oz S3oz   
  กาแฟ (Robusta) S3oz S3oz S3oz   
  ชา S3to S3to S3to   
  ทุเรียน S3o S3o S3o   
  ปาลมน้ํามัน S2o S2o S2o   
  มะขาม S3o S3o S3o   
  มะพราว S3o S3o S3o   
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ตารางที่ 18.6 (ตอ)ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 18 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กันและปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
  มะมวง S3o S3o S3o   
  ยาง S3o S3o S3o   
  ลําไย S3oz S3oz S3oz   
  ล้ินจี่ S3oz S3oz S3oz   
  สม S3o S3o S3o   
  สับปะรด S3o S3o S3o   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื  
        5.1 น้ําทวมขังในฤดูฝน 3-4 เดือน  

        5.2 การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว  

        5.3 ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ําถึงต่ํา  

        5.4 เนื้อดินคอนขางเปนทรายและมีสภาพคอนขางแนนทึบ 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 

ในการจัดกลุมชุดดินที่ 18 ใหเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้น จําเปนตองแกปญหาหรือขอจํากัดตางๆ 
แลวพิจารณารวมกับระบบการปลูกพืชหรือการใชที่ดิน ใหสอดคลองกับศักยภาพของดิน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

        6.1 เลือกชนิดและพันธุพืช  ควรเลือกใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของดิน ในฤดูฝน
กลุมชุดดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานาเปนอันดับแรก ขาวที่ควรปลูกมีทั้งพันธุที่ไวตอชวงแสงและ
พันธุที่ไมไวตอแสง สวนในฤดูแลงหากพื้นที่อยูในเขตชลประทานหรือใกลแหลงน้ําธรรมชาติ ควรปลูกพืชไร
อายุส้ัน เชน ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ขาวโพด ผักตาง ๆ โดยเนนพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนกับการปลูกขาว 
เพื่อชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  

        6.2 การแกไขปญหาการระบายน้ําของดิน  เนื่องจากดินมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว และ
ในฤดูฝนมีน้ําทวมขัง จึงไมเหมาะในการปลูกพืชไร พืชผัก และไมผล แตถามีความประสงคจะปลูกพืช
ดังกลาวเปนการถาวรตลอดป จะตองดําเนินการดังนี้ คือ 1) ทําคันรอบพื้นที่ปลูกเพื่อปองกันน้ําทวมขัง และ 
2) ยกรองปลูกใหมีขนาดกวาง 6-8 เมตร และรองระบายน้ําระหวางรองปลูกกวาง 1.5-2.0 เมตร ลึก
ประมาณ 80-100 ซม.  

หากตองการปลูกพืชหมุนเวียนโดยมีขาวเปนหลัก เชน ปลูกพืชไรและพืชผักหลังการเก็บเกี่ยวขาว ก็
เพียงแตยกรองปลูกกวางประมาณ 2 เมตร และสูงขึ้นจากพื้นนาเดิม 15-20 ซม. เพื่อชวยการระบายน้ําออก
จากดินหลังการใหน้ําหรือฝนตก 

        6.3 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  เพื่อใหดินรวนซุย เหมาะแกการปลูกพืชไรและ
พืชผัก ควรปรับปรุงโดย 1) ใสปุยอินทรียและวัสดุปรับปรุงดิน เชน ปุยคอก ปุยหมัก เปลือกถั่วลิสง ข้ีเลื่อย 
ฯลฯ อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร แลวคลุกเคลาลงไปในดิน หรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่ว ไดแก ปอเทืองหรือโสนอัฟริ
กัน แลวไถกลบเมื่อออกดอกเปนปุยพืชสด เมื่อซากพืชและอินทรียสารตางๆ สลายตัวดีแลว จะชวยทําใหดิน
รวนซุยขึ้น 
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 6.4 การปรบัปรุงความอดุมสมบูรณของดิน ทาํไดหลายวธิีดังนี ้

6.4.1 ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก จะชวยเพิ่มความ
อุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตของพืชหลัก 

6.4.2 ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดิน เปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมี
และความอุดมสมบูรณชองดิน ปุยพืชสดที่แนะนําไดแกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง โสนอัฟริกัน และถั่ว
ตางๆ โดยปลูกกอนพืชหลัก 2-3 เดือนแลวไถกลบเมื่อพืชปุยสดออกดอก หากใชวิธีนี้อยางสม่ําเสมอ จะชวย
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินใหสูงขึ้น 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 18 มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชทํานาในชวงฤดูฝน และปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผัก
ในฤดูแลง แตเพื่อใหการใชที่ดินมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรจัดระบบการใชที่ดิน “แบบไร
นาสวนผสม โดยแบงการใชที่ดินออกเปนสวนๆ ดังนี้ 

        7.1 พื้นที่ปลูกขาว  ควรเปนพื้นที่ราบต่ําสุดเนื่องจากในฤดูฝนน้ําจะขังเร็วกวาพื้นที่สวนอื่น และมัก
ไมขาดน้ําในการปลูกขาว พื้นที่สวนนี้อาจปรับปรุงเพื่อใชปลูกพืชไรอายุส้ัน และพืชผักตางๆ กอนและหลัง
การปลูกขาวไดดวย รูปแบบการใชที่ดินดังกลาวนี้ เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน เพชรบูรณ
และอุตรดิตถ ไดปฏิบัติอยางกวางขวาง 

        7.2 พัฒนาเปนพื้นที่ปลูกพืชไรและพืชสวนตลอดป  ควรใชพื้นที่คอนขางดอน ทําคันลอมรอบ
เพื่อปองกันน้ําทวม ปรับระดับพื้นที่ภายในแปลงใหสม่ําเสมอ และปรับปรุงการระบายน้ําของดินโดยการยก
รองปลูกและทํารองระบายน้ํารอบแปลง สําหรับวิธีจัดการดินเพื่อปลูกพืชไร พืชผักและไมผล ซึ่งกลาวไวใน
หัวขอที่ 8 

        7.3 พื้นที่พัฒนาแหลงน้ํา  ควรอยูระหวางพื้นที่นาขาว พืชไร ไมผลและพืชผักตางๆ ไมลุมและดอน
จนเกินไป ขนาดของสระน้ําที่จะพัฒนาควรเปนขนาดแหลงน้ําประจําไรนา คือ มีความจุประมาณ 1,250 ม3 
สวนจํานวนสระที่ขุดขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการใช สําหรับแหลงน้ําที่พัฒนาควรใชเลี้ยงปลาน้ําจืดที่เลี้ยง
งาย โตเร็วและเปนที่ตองการของตลาด เชน ปลาไน ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาหมอตาล ปลาเทโพ 
และอื่นๆ สําหรับบริเวณคันดินรอบบอหรือสระ ควรใชปลูกไมผล เชน มะมวง ขนุน ฝร่ัง กลวย ฯลฯ รวมทั้ง
ไมดอกและไมประดับตางๆ เพื่อเสริมรายไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริเวณคันดินรอบบอควรปลูกหญา เชน 
หญาแฝกทั้งดานในและดานนอก เพื่อปองกันการกัดเซาะดินบริเวณรอบบอดวย 

        7.4 พื้นที่เลี้ยงสัตว  ควรใชบริเวณพื้นที่ใกลแหลงน้ําในการเลี้ยงสัตว เชน ไก หมูและเปด โดยสราง
โรงเรือนใกลขอบบอและโรงเรือนบางสวนยื่นลงไปในบอปลา ใหสัตวเลี้ยงถายมูลลงในบอน้ําเพื่อเปนอาหาร
ของปลา 
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สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่กลาวมานี ้ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร
และสภาพเศรษฐกิจ ไดแก ความตองการผลิตผลของตลาดทั้งในและนอกทองถิน่ อยางไรก็ตามเกษตรกร
ควรยึดถือทฤษฎีใหมในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัที่
ทรงมีแนวพระราชดําริใหกนัพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นต เพื่อพฒันาแหลงน้ํา 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 
        8.1 การเตรียมดินสาํหรบัปลูกพชืไร 

8.1.1ปญหาดินมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลวและน้ําทวมขังในฤดูฝน  
1) ในกรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยว ควรดําเนินการดังตอไปนี้คือ ทํารองระบายน้ํา

รอบกระทงนาและทํารองภายในกระทงนา ถามีขนาดใหญใหทํารองหางกันประมาณ 10-15 เมตร และรอง
มีความกวาง 40-50 ซม. ลึกประมาณ 10-20 ซม. ซึ่งรองที่กลาวนี้จะชวยระบายน้ําผิวดินเมื่อมีการใหน้ํา
หรือฝนตก และยังสะดวกในการเขาไปดูแลพืชที่ปลูกอีกดวย 

2) ในกรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรอยางถาวร คือ ปลูกทั้งฤดูฝน 
และฤดูแลง ใหทําคันรอบพื้นที่ปลูก และใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองกวางประมาณ 1.5 เมตร บนสัน
รองปลูกอาจแบงซอยใหสูงขึ้น 10-20 ซม. และกวาง 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยการระบายน้ําบนสันรอง และ
สะดวกในการเขาไปดูแลพืชที่ปลูก 

8.1.2 ปญหาดินไมรวนซุย  แกไขโดยการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกและปุยหมัก อัตรา1-2 ตัน/ไร 
หวานใหทั่วแปลงแลวคลุกเคลาใหเขากับดินกอนปลูก 7-14 วัน 

        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 
8.2.1 กะหล่ําดอก  แปลงเพาะกลา และแปลงปลูกขุดดินลึก 15 และ20 ซม.ตามลําดับ ตากดิน 7-

10 วัน เก็บวัชพืชใหหมดพรวนดินเปนกอนเล็กๆ ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวคลุกเคลาใหทั่ว
แปลง และมีระยะปลูกระหวางตน และแถวหาง 50 และ60 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ75-90 ซม.ตามลําดับ  ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือ
แนวรองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุย
อยูขางใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
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        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 
8.3.1 มะมวง  พื้นที่ลุมควรยกรองปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองน้ํากวาง 

1.0-1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร (ยกรองใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมสูงสุด 0.5-1.0 เมตร) แตถาพื้นที่ลุม
มาก ควรทําคันดินปองกันน้ําทวมรอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกไดโดยใชระยะระหวางตน 4-6 เมตร หลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. แตพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีหลุมปลูกขนาด 
70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.2 มะละกอ  ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหผสมกับปุยคอกจํานวน 5 กก.
และปุยหินฟอสเฟต 5 กก. จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุมใหสูง 2 ใน 3 ของหลุม ทํารมเงาเพื่อชวยพราง
แสงแดด กรณีที่ปลูกดวยเมล็ดควรขุดหลุมสําหรับหยอดเมล็ดกวาง และลึกประมาณ 25-30 ซม. ระยะปลูก
ที่เหมาะสมในพื้นที่ลุม คือ 2.5 x 3 เมตร 

8.3.3 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 
9.การใชปุยสาํหรับพชืชนดิตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัขาว 
ดินในกลุมชุดดินที่ 18 มีอินทรียวัตถุระดับตํ่า ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 18 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร 
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ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 9 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด
เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 18.5 เปนดังนี้ 

 9.2.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง  การปลูกพืชตระกูลถั่วจะแนะนําใหคลุกเมล็ดดวยเชื้อไร
โซเบียมที่เหมาะสมกับถั่วชนิดนั้นๆ พรอมปลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วชนิดนั้นมากอน 
หรือเคยปลูกแตนานมาแลว สําหรับปุยเคมีแนะนําใสเพียงครั้งเดียวเมื่ออายุประมาณ 1-3 สัปดาห โดยใส
ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินเขายอย และโคกสําโรง ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ข) ชุดดินชลบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  

 9.2.2 ขางโพด และขางฟาง  ใชปุยเคมีคร้ังแรกในอัตรา 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก 
คร้ังที่ 2 ใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดเมื่อพืชมีอายุระหวาง 3-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินเขายอยและโคกสําโรง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 
20 กก./ไร  
 ข) ชุดดินชลบุรี ใชปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 75 กก./ไร  

 9.2.3 ละหุง  แบงใสปุยเคมีเปน 2 คร้ัง คร้ังแรก 1/3 ของปุยทั้งหมดใสรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่ 
2 ใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบเมื่อละหุงมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินเขายอยและโคกสําโรง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
15 กก./ไร  
 ข) ชุดดินชลบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 10-0-30 อัตรา 33 กก./ไร  

 9.2.4 งา  การใสปุยแบงเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่ 2 
ใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 3-4 สัปดาห หรืออาจใสปุยทั้งหมด
เพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลว 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ หรือหวานใสหากการปลูกเปน
การปลูกแบบหวาน  
 ก) ชุดดินเขายอยและโคกสําโรง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 
15 กก./ไร  
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 ข) ชุดดินชลบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 10-0-30 อัตรา 27 กก./ไร 

 9.2.5 ฝาย  ใสปุยเพียงครั้งเดียวเมื่ออายุประมาณ 1-3 สัปดาห โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบ  
 ก) ชุดดินเขายอยและโคกสําโรง ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 
20 กก./ไร 
 ข) ชุดดินชลบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 10-0-30 อัตรา 20 กก./ไร  
        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.3.1 กะหล่ําดอก  กอนปลูกตนกลาควรรองพื้นดวยปุยขี้เปด และกากถั่ว อัตรา 300 กก./ไร 
จากนั้นเมื่อยายปลูกได 2 สัปดาห ควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร เพื่อเปนปุยแตงหนา และชวง
ออกดอกควรใสปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อชวยบํารุงดอกใหสมบูรณ 

9.3.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.3.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 2,000-
4,000 และ80 กก./ไรตามลําดับ  และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.4 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.4.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.3 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรบัมะมวง
อายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ 3) 
ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร 13-
13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.4.3 มะละกอ  มะละกอในระยะตนกลาใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ตน รองกนหลุมกอน
ปลูก และบํารุงตนดวยปุยแอมโมเนยีมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 60 กรัม/ตน หรือปุยยเูรีย (46-0-0) อัตรา 30 
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กรัม/ตน จนกระทั่งมะละกออายุไดประมาณ 1 ป ใหเพิม่อัตราปุยแอมโมเนียมซัลเฟตเปน 225 กรัม/ตน โดย
ใหปุยทุกๆ 3 เดือน และบํารุงตนดวยปุยสตูร 12-24-12 อัตรา 450 กรัม/ตน โดยใหปุยในชวงตนฤดูฝน 
10. สรุป 
 กลุมชุดดินที่ 18 ประกอบดวยชุดดินชลบุรี เขายอย และโคกสําโรง พบบริเวณตะพักลําน้ําระดับตํ่า 
เปนพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 2 เปอรเซ็นต เนื้อดินละเอียดปานกลาง คือดิน
บนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สวนดินลางเปนดินเหนียวปนทรายถึงดินรวนเหนียว การระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงเลว ในฤดูฝนมีน้ําขังเหนือผิวดิน 3-4 เดือน ศักยภาพของกลุมชุดดินนี้เหมาะในการทํานา
มากกวาปลูกพืชไร พืชผักและไมผล แตสามารถใชปลูกพืชไรอายุส้ันและพืชผักในฤดูแลงหรือหลังการเก็บ
เกี่ยวขาว ถามีแหลงน้ําธรรมชาติเสริม 
ปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนดินกลุมนี้ในการปลูกพืชไดแก 1) น้ําทวมขังในฤดูฝน 2) การระบาย
น้ําของดนิคอนขางเลวถงึเลว 3) ขาดแคลนน้าํในบางชวงของการเพาะปลูก 4) ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา
ถึงปานกลาง และ 5) สมบัติทางกายภาพไมดีพอสําหรับปลูกพืชไร พืชผักและไม 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 19 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 19 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 19 แสดงไวในตารางที่ 19.1 

ตารางที่ 19.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 19 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
เหนือ พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
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ตารางที่ 19.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 19 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันตก ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมเปนเวลานาน(old 
alluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับตํ่าถึงระดับกลาง(low to middle terrace) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : เกือบราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด ความลาดเท 1-4 
เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปลูกพืชไร ปาเต็งรังและปาหญา สําหรับพื้นที่โครงการ
ชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 19 แสดงไวในตารางที่ 19.2  
ตารางที่ 19.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 19 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
 5 มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
เหนือ 8 เพชรบูรณ 425,100 0  9 4 
  พิษณุโลก 62,620 58.2  8 5 
 9 นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 4,529,984 2,549.3  193 60 
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        1.7 การชะลางพังทลาย : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมีหรือมีเล็กนอย 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 19.3  
ตารางที่ 19.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 19 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ลพบุรี 99,349.66  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 41,311.59  

  ตราด 90.44  

  ปราจีนบุรี 12,605.72  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 26,190.53  

  นครราชสีมา 2,481.32  

 5 มหาสารคาม 469.03  

เหนือ 8 พิษณุโลก 40,382.33  

  เพชรบูรณ 6,541.00  

 9 นครสวรรค 128,207.23  

  อุทัยธานี 17.20  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 28,502.97  

  ราชบุรี 1,429.07  

รวมทั้งส้ิน 387,578.08  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 19 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 19.4  
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ตารางที่ 19.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
มะขาม 
(Ma kham series: Mak)   

coarse-loamy over clayey, siliceous 
nonacid  
Aeric Tropaquepts 

coarse-loamy over clayey, siliceous 
over kaolinitic, subactive,nonacid, 
isohyperthermic   
Fluvaquentic Eutrudepts 

วิเชียรบุรี 
(Wichian Buri series: Wb) 

fine-loamy, mixed  
Abruptic Tropaqualfs 

fine-loamy, mixed, active, 
isohyperthermic  
Aquic Haplustalfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 19 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 19 มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือทรายรวนสีน้ําตาลเขมปนเทา
หรือน้ําตาลเขม สวนดินชั้นลางเปนดินรวนปนทรายและจะเปลี่ยนเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว
ปนทรายสีน้ําตาลซีด สีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง หรือแดงปนเหลืองในดินชั้น
ลาง บางแหงอาจพบศิลาแลงออน(plinthite) ปะปนในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 
4.5-5.5) มีการระบายน้ําคอนขางเลวและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 19 

 3.2.1 ชุดดินมะขาม (Ma kham series: Mak) 
 จัดอยูใน coarse-loamy over clayey, siliceous over kaolinitic, subactive, nonacid, 
isohyperthermic Fluvaquentic Eutrudepts เกิดจากตะกอนลําน้ําเกาทับถมบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า 
หรือสวนต่ําของลานตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ถึงเกือบราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึม
ผานไดเร็วในดินบน และชาในดินลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกไม
เกิน 1.5 เมตร 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาลปนเหลือง หรือ
สีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลเขม สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) สวน
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย หรือดินเหนียว สีพื้นเปนสีน้ําตาลซีด เทาปนชมพู หรือขาว มีจุดประ
สีเหลืองปนแดง หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางเล็กนอย(pH 6.5-7.5) 
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 3.2.2 ชุดดินวิเชียรบุรี (Wichian Buri series: Wb) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Aquic Haplustalfs เกิดจากวัตถุน้ําพามา
ทับถม หรือตะกอนลําน้ําเกาบนลานตะพักลําน้ําเกา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบจนถึงเปน
ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-4 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็วในดินบน และชาในดินลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง 
ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินลึกกวา 2 เมตร ในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสี
น้ําตาล หรือสีน้ําตาลแก มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) 
ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีออนของสีเทาปนน้ําตาล หรือสีเทาปนชมพู 
และมีจุดประสีแดงหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) นอกจากนั้นในดิน
ชุดนี้จะพบวามีหินพวก (calcareous sandstone) และพวกกอนหินปนกรวด (limestone nodules) อยู
กระจายทั่วไป โดยจะพบอยูภายในความลึกระหวาง 50-125 ซม. 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai. P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่ง
ไดจากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับ
ความลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 
1973 (Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของ
การประเมินสรุปไดดังตารางที่ 19.5  
ตารางที่ 19.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH CEC 
cmolc/kg     

BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

มะขาม 
วิเชียรบุรี 

- 
- 

1.67 
3.30 

34.00 
41.00 

1.50 
0.53 

1.80 
1.40 

26.00 
21.00 

ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน - 2.49 37.50 1.02 1.60 23.50 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินมะขาม และวิเชียรบุรีซึ่งจัดอยูในกลุมชุดดินที่ 19 
พบวามีความอุดมสมบูรณตํ่า 
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4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรบัการปลูกพชืชนิดตางๆ 
กลุมชุดดินที่ 19 อยูในบริเวณตะพักลําน้ําต่ําถึงระดับกลาง การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปาน

กลาง ดินบนมีเนื้อดินรวนปนทรายถึงทรายรวน สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด สภาพไมเหมาะสมในการ
ปลูกขาว เพราะมักขาดน้ําแมแตในชวงฤดูฝน เกษตรกรที่ใชกลุมชุดดินนี้ในการปลูกขาวและพืชไร มักไดผล
ผลิตต่ําถึงคอนขางต่ํา อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินเพื่อปลูกพืชตางๆ จึงไดจัดชั้น
ความเหมาะสมของดินออกเปน 3 อยางคือ การปลูกพืช 1) ในฤดูฝน 2) ฤดูแลง และ 3) หลังจากการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินแลว ซึ่งสรุปไวในตารางที่ 19.6 
ตารางที่ 19.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 19 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กันและปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S2m S1   
  ขาวไร S2o S2o S2o   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2o S2o S2o   
  ขาวโพด S2o S2o S2o   
  งา S3o S3mo S3o   
  ถั่วเขียว S2o S3mo S2o   
  ถั่วเหลือง S3o S2o S2o   
  ถั่วลิสง S2or S2or S2or   
  ปอแกว S2o S2o S2o   
  ฝาย S1 S3m S1   
  มันฝรั่ง S3tor S3tmor S3tor   
  มันสําปะหลัง S3or S3or S3or   
  ยาสูบ S2o S3mo S2o   
  ออย S1 S1 S1   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S2r   
  กระเทียม S2tor S3tmor S2tor   
  ขิง S3or S3mor S3or   
  พริก S2o S2o S2o   
  พริกไทย S2to S2to S3to   
  มะเขือเทศ S2o S2o S2o   
  หอมแดง S3tor S3tor S3tor   
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ตารางที่ 19.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 19 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กันและปลูกในเขตชลประทาน 
ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน    ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 

ไมผล     
  กาแฟ (Arabica) S3to S3ot S3to   
  กาแฟ (Robusta) S3o S3o S3o   
  ชา S3to S3to S3to   
  ทุเรียน S2o S2o S2o   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S2o S2o S2o   
  มะพราว S2o S2o S2o   
  มะมวง S2o S3o S2o   
  ยาง S2o S2o S2o   
  ลําไย S2o S2o S2o   
  ล้ินจี่ S2to S2to S2to   
  สม S2o S2o S2o   
  สับปะรด S3o S2o S2o   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 
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  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 เนือ้ดินเปนดนิทรายและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

        5.2 การระบายน้าํคอนขางเลว ในฤดูฝนระดับน้ําใตดินจะอยูใกลผิวดิน 

        5.3 เปนดินทรายเก็บน้ําไมอยู จึงมนี้ําไมเพียงพอในการปลูกขาว 

        5.4 ในฤดูแลงดินจะขาดน้ําในบางพื้นที่ จนไมสามารถปลูกพืชได  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื  
        6.1 เลือกชนิดพืชที่เหมาะสม  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้พบในสภาพพื้นที่ราบต่ํา ระดับน้ําใตดินสูง 
และระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดยาก ในที่ลุมดังกลาวควรใชในการทํานา สําหรับบริเวณที่ดอน สภาพพื้นที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และการระบายน้ําดีปานกลาง ควรใชในการปลูกพืชไรและพัฒนาเปนทุง
หญาเลี้ยงสัตว 

        6.2 การระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดยาก  ในฤดูฝนระดับน้ําใตดินจะอยูใกลผิวดินและระบายออก
ไดยาก ถาจะใชปลูกพืชไรและไมยืนตน จําเปนตองทํารองระบายน้ํารอบพื้นที่ใหมีขนาดกวาง 1.5 เมตร ลึก
ประมาณ 1 เมตร ภายในพื้นที่ปลูกควรทํารองระบายน้ําขนาดเล็กและมีระยะระหวางรองน้ํา 10-15 เมตร 
และขุดใหตอเชื่อมกับรองระบายน้ํารอบพื้นที่ เพื่อระบายน้ําบนผิวดินและน้ําใตดิน 

        6.3 ปรับปรุงสมบัติดานกายภาพ  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีเนื้อดินคอนขางหยาบ ความสามารถใน
การอุมน้ําต่ํา ดินจะแหงในชวงที่ฝนทิ้งชวงและในฤดูแลง ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ควร
ดําเนินการโดย 1) ใชปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 2 ตัน/ไร ตอเนื่องกันหลายๆ ปจะชวยใหโครงสรางดินดีข้ึน มี
สภาพรวนซุย และดูดซับความชื้นไดมากขึ้น หรือ 2) ใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน เปลือกถั่วลิสง และถั่วเขียว 
หรือ 3) ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดินขณะออกดอก เมื่อเศษซากพืชสลายตัวแลวจะชวยเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหแกดิน และชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินใหดีข้ึน 

        6.4 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินนี้เปนดินทราย และมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติตํ่า จึงจําเปนตองปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
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6.4.1 ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดิน ควรปลูกพืชปุยสดกอนปลูกพืชหลักประมาณ 2 เดือน 
พืชที่แนะนําเปนพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง โสนอัฟริกัน โสน ฯลฯ แลวไถกลบเมื่อเร่ิมออกดอก  

6.4.2 ปลูกพืชหมุนเวียน มีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก หรือปลูกพืชตระกูล
ถั่วเชน ถั่วลิสง ถั่วเขียว หรือถั่วเหลืองแซมกับพืชหลัก เมื่อเก็บเกี่ยวถั่วและพืชหลักแลวก็ไถกลบเศษซากพืช
เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชแกดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งธาตุไนโตรเจน เนื่องจากไรโซเบียมในปม
รากถั่ว มีความสามารถในการตรึงธาตุไนโตรเจน 

6.4.3 ปลูกพืชคลุมดิน เนื่องจากเนื้อดินเปนทราย จึงดูดซับน้ําไดนอย หากไมมีส่ิงปกคลุมอยาง
เพียงพอดินจะแหงเร็ว ดังนั้นการปลูกพืชคลุมจึงชวยรักษาความชื้นในดินไวไดนานกวา และยังชวยเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหแกดินอีกทางหนึ่ง หากปลูกไมยืนตนหรือไมผลในกลุมชุดดินนี้ ควรปลูกพืชคลุมดินระหวาง
แถว เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนเพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินดวย 

6.4.4 การใชปุยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ควรใชทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี สําหรับสูตรปุย 
อัตราและวิธีการใช ข้ึนอยูกับชนิดของพืชที่ปลูก ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

โดยทั่วไปแลวดินกลุมนี้มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว เนื่องจากเนื้อดินเปน
ดินทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด น้ําทวมขังในฤดูฝนและการ
ระบายน้ําออกจากพื้นที่ทําไดยาก สภาพดังกลาวถามีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินเพียงเล็กนอย 
จะพัฒนาเปนแปลงหญาเลี้ยงสัตวไดเปนอยางดี 

สภาพพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตน เนื่องจากมีปญหาน้ําทวมขัง การ
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหเหมาะกับการปลูกพืชไรและพืชสวนตองลงทุนสูงมาก จึงควรพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยง
สัตว หรือปลูกพืชอาหารสัตว รวมกับกิจกรรมการเลี้ยงสัตว 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ  

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 8.1.1 ปญหาดินคอนขางเปนทรายความสามารถในการอุมน้ําตํ่าและการชะลางธาตุอาหาร
พืชไปจากดินสูง  

ใสปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา1-3 ตัน/ไร ใสขณะเตรียมดินปลูก หรือปลูกพืชปุยสด ไดแก ถั่วดํา ถั่ว
พุม ปอเทือง โสนอัฟริกัน ฯลฯ ใชเมล็ดพันธุอัตรา 3-5 กก./ไร เมื่อพืชปุยสดอายุได 45-60 วัน หรือออกดอก
ไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต ไถกลบลงไปในดิน เมื่อสลายตัวแลวจะเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน ทําใหสมบัติ
ทางกายภาพของดินดีข้ึน และชวยดูดซับธาตุอาหารพืชไวไมใหสูญหายโดยการชะลาง นอกจากนี้การปลอย
เศษซากพืชไวในแปลงเพื่อคลุมดิน โดยเฉพาะกรณีของพื้นที่ที่ปลูกออย จะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน 
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ลดปญหาวัชพืช รวมทั้งลดแรงปะทะของเม็ดฝนลงไป ทําใหการพังทลายของหนาดินลดลงไปดวย 
นอกจากนั้นยังชวยลดการสูญเสียน้ําในดินชวงฤดูแลงดวย 

8.1.2 ปญหาดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว  
ทํารองระบายน้ํารอบพื้นที่ปลูกขนาดกวางระหวาง 1.0-1.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร และภายใน

พื้นที่ปลูกทํารองระบายน้ําขนาดเล็ก ระยะระหวางรอง 10-15 ซม. และขุดรองใหตอเนื่องกับรองรอบพื้นที่
ปลูก จะชวยการระบายน้ําของดินใหดีข้ึน 
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
          8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่ซึ่งเคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน 
พรวนยอยดินอีก 1-2 คร้ังและปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางแถวและตน
ประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ลุมขุดเปนรองหรือยกรองขวางแสงอาทิตย โดยมีสันรองปลูกกวาง
ประมาณ 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร กนรองน้ํากวาง 70 ซม. ถาพื้นที่ลุมมากตองทําคันกั้น
น้ํารอบสวนมีทอระบายน้ําเขาออกจากสวนได ระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6 เมตร สวนหลุมปลูกควรมี



 439

ขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมานําไปผสมปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 10 กก./ตน พรอมดวยปุยหิน
ฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม จากนั้นกลบลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุ
แลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูง
ประมาณ 10 ซม. 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 
ดินในกลุมชุดดินที่ 19 มีอินทรียวัตถุระดับตํ่า ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 18 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ัง ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 9 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอดุมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใช และวิธกีารใสปุย พอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่19.5 เปนดังนี ้

 9.2.1 มันสําปะหลัง  การใสปุยทําเพียงครั้งเดียวเมื่อมันสําปะหลังมีอายุระหวาง 1-3 เดือน โดย
โรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ และจากตัวเลขวิเคราะหดินพบวาทั้งชุดดินมะขาม และวิเชียรบุรี มี
ความอุดมสมบูรณตํ่า ดังนั้นปุยเคมีที่แนะนําจึงเปนปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 75-80 กก./ไร  
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 9.2.2 ออย  ทั้ง 2 ชุดดินจะใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร เปนปุยรองกนรองพรอมปลูก 
จากนั้นอีกประมาณ 90-120 วัน จะใสปุยแตงหนา 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ โดยใชปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร ในสวนของออยตอ จะใชทั้งชนิดและอัตราปุย
เชนเดียวกับออยปลูก แตการใสปุยครั้งแรกจะใชปุยสูตร 16-20-0 ทั้งหมดใสสองขางแถวของตอออยหลัง
แตงตอแลวนาน 1-3 สัปดาห สวนครั้งที่ 2 ซึ่งเปนการใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร และสูตร 0-0-60 
อัตรา 50 กก./ไร นั้นจะทําหลังการใสปุยครั้งแรกแลวประมาณ 60-90 วัน การใสปุยทั้ง 2 คร้ัง ในออยตอนี้
จะพรวนกลบหลังการใสทุกครั้งเชนกัน 

 9.2.3 ปอแกว  ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร โดยแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 
ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก สวนปุยที่เหลือทั้งหมดจะใสเปนครั้งสุดทายเมื่อปอแกวมีอายปุระมาณ 
3-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

 9.2.4 ถั่วลิสง  ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วลิสงมากอนหรือเคยปลูกแตนานมาแลว จะตองคลุกเมล็ด
ถั่วลิสงดวยเชื้อไรโซเบียมสําหรับถั่วลิสงพรอมปลูก สวนปุยที่ใชคือสูตร 12-24-12 ใสทั้งหมดครั้งเดียวหลัง
ปลูก 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ อัตราที่ใชคือ 25 กก./ไร นอกจากนั้นในชุดดินทั้ง 2 นี้ 
นาจะตองมีขอมูลวิเคราะหดินเพื่อแสดงปริมาณโบรอน และโมลิบดินั่มดวย เพราะโอกาสขาดธาตุทั้ง 2 ใน
กลุมดินดังกลาวอาจมีไดเชนกัน หากคาวิเคราะหโบรอนในดินมีคาต่ํากวา 0.2 ppm ควรตองมีการใสปุย  
โบแร็กซจํานวน 1-2 กก./ไร รวมไปพรอมกับปุยเคมีขางตน และถาดินมีคาวิเคราะหธาตุโมลิบดินั่มตํ่ากวา 
0.05 ppm จําเปนตองใสโซเดียมโมลิบเดต อัตรา 80 กรัม ผสมลงไปคลุกเมล็ดพรอมปลูกสําหรับพื้นที่ 1 ไร 
อีกดวย หากใชแอมโมเนียมโมลิบเดตแทนก็จะใชในอัตรา 60 กรัม ทดแทนได เพื่อเปนการชวยในการตรึง
ไนโตรเจนของจุลินทรียที่รากถั่วไดดีข้ึน 

 9.2.5 ขาวโพด และขาวฟาง  การใชปุยแบงเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองหลุมรอง
พรอมปลูก คร้ังที่ 2 ใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุของขาวโพดหรือขาวฟาง
ไดประมาณ 3-4 สัปดาห ซึ่งจากผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 19.4 พบวาทั้ง 2 ชุดดินที่เปน
ตัวอยางตองใชปุยสูตร 16-16-8  อัตรา 75 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.2.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.2.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 
และ10 กก./ไรตามลําดับ 
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9.2.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร  และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./
ไร โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน  
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตนและปลายฤดูฝน 

9.3.2 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร      
46-0-0 อัตรา 2 และ1 กก./ตนตามลําดับ 2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 
และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 
ลิตร ในชวงเดือนพฤศจิกายนโดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม 3) ลําไยอายุ 
5 ปข้ึนไปเปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2(ประมาณเดือน
กันยายน) ควรใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน จากนั้นชวง
กลางเดือนตุลาคมเปนชวงที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน 
4) ระยะลําไยติดผลควรบํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากัน
คือ 1 กก./ตน 5) กอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./
ตน และ 6) หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในสูตรและอัตราเดียวกับลําไย
อายุ1-3 ป 

9.3.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7 หรือปุยสูตร 15-15-15 
+ 46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวงคือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
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10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 19 ประกอบดวยชุดดินมะขาม และวิเชียรบุรี พบบริเวณตะพักลําน้ําระดับตํ่าถึง

ระดับกลาง สภาพพื้นที่ราบเรียบ ถึงเปนลูกคลื่นเล็กนอย ความลาดเท 1-4 เปอรเซ็นต การระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดินทราย ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา และความอุดมสมบูรณตํ่า 

ศักยภาพที่เหมาะสมในการใชประโยชน ไดแก การพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว แตถาจะใชปลูก
พืชไร และไมผล ตองลงทุนในการปรับปรุงแกไขมาก 

ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินเปนดินทราย  น้ําทวมขังในฤดูฝน การระบายน้ํา
ออกจากพื้นที่ทําไดยาก และความอุดมสมบูรณตํ่า 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 20 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 20 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 20 แสดงไวในตารางที่ 20.1 

ตารางที่ 20.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 20 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
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ตารางที่ 20.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 20 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุกําเนิดของดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําจืดและตะกอนจากน้ําทะเล 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับตํ่า(low terrace) และตะพักทะเล(marine terrace) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเท 0-2 เปอรเซ็นต  

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : คอนขางเลวถึงเลว ในชวงฤดูฝนมีน้ําขังบนผิวดิน 3-4 เดือน 
สวนในฤดูแลงระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปาละเมาะและไมพุมหนาม ข้ึนกระจัดกระจายเปนหยอม ๆ 
ใชประโยชนในการทํานา และแหลงน้ําทําเกลือสินเธาว สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจงัหวดั ซึง่
พบกลุมชุดดินที่ 20 แสดงไวในตารางที่ 20.2  
ตารางที่ 20.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 20 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
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ตารางที่ 20.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 20 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 8,556,111 6,495.7  379 73 

        1.7 การชะลางพังทลาย : เล็กนอย 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดบนผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ ภาคกลางและเหนือ ซึ่ง
จังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที่ 20.3  
ตารางที่ 20.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 20 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 สุพรรณบุรี 219.51  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 42,107.65  

  นครราชสีมา 524,439.46  

  บุรีรัมย 71,359.06  

  สุรินทร 125,291.20  

 4 ศรีสะเกษ 3,680.65  
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ตารางที่ 20.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 20 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นครพนม 3,259.09  

  รอยเอ็ด 387,469.18  

  ยโสธร 37,096.65  

 5 ขอนแกน 115,107.32  

  อุดรธานี 193,532.26  

  หนองคาย 2,266.53  

  มหาสารคาม 177,550.02  

  สกลนคร 1,044.83  

  กาฬสินธุ 63,524.48  

เหนือ 6 เชียงใหม 312.18  

 9 กําแพงเพชร 263.67  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 167,940.16  

  ประจวบคีรีขันธ 120,083.14  

  เพชรบุรี 10,176.79  

  ราชบุรี 14.79  

รวมทั้งส้ิน 2,046,738.60  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 20 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 20.4  
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ตารางที่ 20.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
กุลารองไห 
(Kula Ronghai series: Ki) 

fine-loamy, mixed  
Typic Natraqualfs 

fine-loamy, mixed, active, 
isohyperthermic  
Typic Natraqualfs 

รอยเอ็ดประเภทมีคราบเกลือ 
(Roi-Et saline variant 
series: Re-sa)  

fine-loamy, mixed  
Aeric Paleaqualfs 

fine-loamy, mixed, subactive, 
isohyperthermic  
Aeric Kandiaquults 

หนองแก 
(Nong Kae series: Nk)  

fine-loamy, mixed  
Typic Natraqualfs 

fine-loamy, mixed, active, 
isohyperthermic  
Aquic Natrustalfs 

อุดร 
(Udon series: Ud)  

coarse-loamy, mixed, nonacid  
Typic Tropaquepts 

coarse-loamy, mixed, active, nonacid, 
isohyperthermic  
Typic Haplaquepts 

3.ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 20 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 20 เปนดินลึก มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือทรายรวน สวนดิน
ชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลออนหรือสีเทา พบจุดประสีน้ําตาล สี
เหลืองหรือสีแดง อาจพบกอนปูน(secondary lime concretion) ปะปนอยูดวยและมีเกลือโซเดียมสะสมอยู
สูงถึงสูงมาก ในชวงฤดูแลงจะพบคราบเกลือปรากฎใหเห็นเปนหยอมๆ บนผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) สวนดินชั้นลางปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-
8.0) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 20 

 3.2.1 ชุดดินกุลารองไห (Kula Ronghai series: Ki) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Natraqualfs เกิดจากการทบัถมกนั
นานแลวของตะกอนลําน้ําและพบบนที่ราบบันไดขั้นต่ํา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนพื้นที่ราบเรียบ ถึง
คอนขางราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็วปานกลางถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใต
ดินอยูตํ่ากวา 1.5 เมตร ในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทาออนหรือเทา มจีดุ
ประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง และสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก
(pH 5.0-6.0) สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนชมพู สีเทาออน หรือสีน้ําตาลปนเทา มี
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จุดประสีน้ําตาลแก น้ําตาลปนเหลือง และสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดปาน
กลาง(pH 6.0-6.5) 
 3.2.2 ชุดดินรอยเอ็ดประเภทมีคราบเกลือ (Roi Et, Saline variant series: Re-sa) 
  จัดอยูใน fine-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric Kandiaquults เกิดจากการทับถมกัน
เปนเวลานานของตะกอนลําน้ําและพบบนที่ราบบันไดขั้นต่ํา หรือที่ลุมของที่ราบบันไดขั้นกลาง สภาพพื้นที่
ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดิน
มีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลางถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดิน
อยูตํ่ากวา 1.5 เมตร ในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) สวนดินลางเปนดินเหนียวบางแหงจะมีกรวด
พวกลูกรังปะปนอยูในตอนลาง สีเทาออนหรือสีเทาออนปนน้ําตาล มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาลและสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.5-6.0) 
 3.2.3 ชุดดินหนองแก (Nong Kae series: Nk) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Aquic Natrustalfs เกิดจากการทับถม
ของตะกอนโดยน้ําทะเลพัดพามาทับถมไวเปนเวลานานแลว สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะพื้นที่ราบ ถึง
คอนขางราบ มีความลาดชัน 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถให
น้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร  
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสเีขมของสี
น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือ
ดินเหนียวปนทราย สีเปนสีเทา หรือน้ําตาลปนเทา มีจุดประบางเล็กนอย สีน้ําตาลปนเหลืองในดินชั้นลาง 
และอาจพบหินลูกรัง(laterite concretion) หินปูน(secondary lime stone) กรวด ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) 
 3.2.4 ชุดดินอุดร (Udon series: Ud) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, mixed, active,nonacid, isohyperthermic Typic Haplaquepts เกิด
จากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา(old alluvium) บนสวนต่ําของลานตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพพื้นที่
ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ ถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้
เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปาน
กลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ในระหวางฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 40 ซม. มีเนื้อดินเปนทราย หรือทรายรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาล
ออน มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางเล็กนอย(pH 6.5-7.5) สวนดินลางมีเนื้อ
ดินไมแนนอน แตสวนใหญมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินเหนียวปนทราย หรือดินเหนียวสลับ
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กับดินรวน สีพื้นเปนสีเทาปนชมพู หรือสีเทาปนน้ําตาลออน หรือสีน้ําตาลออน มีจุดประสีน้ําตาลแก 
ปฏิกิริยาของดินเปนดางเล็กนอยถึงดางจัด(pH 7.5-8.5) 
        3.3. การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K)ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 20.5  
ตารางที่ 20.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน pH CEC 
cmolc/kg     

BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ 

กุลารองไห 
หนองแก 
อุดร 

5.37 
6.37 

- 

7.90 
9.20 
3.00 

46.00 
76.33 
88.50 

0.50 
0.40 
0.36 

4.38 
3.77 
1.40 

4.69 
79.00 
25.00 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 5.87 7.90 76.33 0.40 3.77 25.00 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินกุลารองไห หนองแกและอุดร ซึ่งจัดอยูในกลุมชุดดินที่ 
20 พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตางๆ  
กลุมชุดดินที่ 20 ในสภาพเดิมสวนใหญ ไมเหมาะกับการปลูกพืช เนื่องจากเปนดินเค็ม แตในบาง

พื้นที่ซึ่งมีน้ําเพียงพอตลอดฤดูปลูกก็ใชทํานาได หากชวงใดขาดน้ําตนขาวจะตายเนื่องจากความเค็มของดิน 
สําหรับในฤดูแลงมักขาดแคลนน้ํา จึงไมสามารถปลูกพืชไรและพืชผักได อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมี
ทางเลือกในการใชที่ดิน จึงไดจัดชั้นความเหมาะสมของดินออกเปน 3 อยางคือ การปลูกพืช 1) ในฤดูฝน 2) 
ในฤดูแลง และ 3) หลังการพัฒนาที่ดิน หรือกรณีพื้นที่อยูในเขตชลประทาน ดังตารางที่ 20.6 
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ตารางที่ 20.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 20 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S3m S1   
  ขาวไร S3o S3o S3o   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3o S3o S3o   
  ขาวโพด S3o S3mo S3o   
  งา S3oz S3moz S3oz   
  ถั่วเขียว S3o S3mo S3o   
  ถั่วเหลือง S3o S3o S3o   
  ถั่วลิสง S3or S3or S3or   
  ปอแกว S3oz S3oz S3oz   
  ฝาย S2o S3mo S2o   
  มันฝรั่ง S3tor S3tmor S3tor   
  มันสําปะหลัง S3orz S3orz S3orz   
  ยาสูบ S3o S3mo S3o   
  ออย S2o S2o S2o   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S2r   
  กระเทียม S3tor S3tmor S3tor   
  ขิง S3morz S3morz S3orz   
  พริก S3oz S3moz S3oz   
  พริกไทย S3to S3to S3to   
  มะเขือเทศ S3o S3mo S3o   
  หอมแดง S3torz S3torz S3torz   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3oz S3oz S3oz   
  กาแฟ (Robusta) S3oz S3oz S3oz   
  ชา S3to S3to S3to   
  ทุเรียน S3o S3o S3o   
  ปาลมน้ํามัน S2o S2o S2o   
  มะขาม S3o S3o S3o   
  มะพราว S3o S3o S3o   
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ตารางที่ 20.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 20 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะมวง S3o S3o S3o   
  ยาง S3o S3o S3o   
  ลําไย S3oz S3oz S3oz   
  ล้ินจี่ S3oz S3oz S3oz   
  สม S3o S3o S3o   
  สับปะรด S3o S3o S3o   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆโดยทีม่ีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t  =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m  =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r  =  สภาพดนิไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 ความเค็มของดนิสูงถึงสงูมาก 

        5.2 การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว 

        5.3 น้ําทวมขังในฤดูฝน 3-4 เดือน 

        5.4 เปนดินทรายและความอุดมสมบูรณตํ่า 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

กลุมชุดดินที่ 20 มีศักยภาพไมคอยเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืช เนื่องจากเปนดินเค็ม 
ดังนั้นการพัฒนาเพื่อใชปลูกพืชไร พืชผักและไมผลทั่วไปจึงเปนเรื่องที่ยากมาก การปลูกขาวพันธุทนเค็ม
เปนวิธีที่นาจะดีกวาวิธีอ่ืน อยางไรก็ตามการปลูกขาวใหไดผลดีคุมกับการลงทุน ตองปรับปรุงดินอยาง
เหมาะสมดวย วิธกีารจัดการมีดังนี้ 

        6.1 การเลือกพันธุพืชทนเค็ม พันธุขาวที่แนะนําไดแกพันธุ ขาวตาอู กอเดียวเบา แดงนอย เจ็ก
กระโดด ขาวดอกมะลิ 105 สันปาตอง ขาวตาแหว คําผาย41 เการวง 88 และขาวปากหมอ 148 สําหรับขาว
พันธุ กข ที่ปลูกไดในดินเค็ม ไดแก กข. 1  กข.6  กข.7  กข.8  กข.15  

สวนในที่ดอนและความเค็มไมสูงนัก อาจพิจารณาเลือกพืชสวน พืชไร พืชอาหารสัตว ไมผล และไม
โตเร็ว ที่สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพความเค็มแตละระดับ ดังตารางที่ 20.7 

ตารางที่ 20.7 ชนิดของพืชที่เจริญเติบโตไดในพื้นที่ดินเค็มระดับตางๆ 
คาการนําไฟฟา

(dS/m) 
2 - 4 4 - 8 8 –12  12 – 16 ขึ้นไป 

เปอรเซ็นตเกลือ(%) 0.12-0.25 0.25-0.5 0.5-0.75 0.75-1.0 ขึ้นไป 
ชั้นคุณภาพของดิน เค็มนอย เค็มปานกลาง เค็มมาก 
อาการของพืช พืชบางชนิดแสดง

อาการ 
เค็มปานกลาง พืชทนเค็มบางชนิดและพืชชอบเกลือเทานั้นที่

เติบโตใหผลผลิตได 
พืชสวน ถั่วฝกยาว 

ผักกาด 
คื่นฉาย 
พริกไทย 
แตงราน 
แตงไทย 
มะนาว 

บวบ กะหล่ําดอก 
พริกยักษ กะหล่ําปลี 
ถั่วลันเตา มันฝรั่ง 
น้ําเตา กระเทียม 
หอมใหญ หอมแดง 
ผักชี แตงโม ขาวโพด
หวาน ผักกาดหอม 

องุน 

ผักโขม 
ผักกาดหัว 
มะเขือเทศ 
ถั่วพุม 

หนอไมฝร่ัง 
คะนา 
กะเพรา 
ผักบุงจีน 
ชะอม 
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ตารางที่ 20.7 (ตอ) ชนิดของพืชที่เจริญเติบโตไดในพื้นที่ดินเค็มระดับตางๆ  
พืชไรและพืชอาหาร

สัตว 
ถั่วเขียว 
ถั่วแขก 
ถั่วเหลือง 
ถั่วแดง 
ถั่วลิสง 
ถั่วปากอา 

งา 

ขาว ทานตะวัน ปอ
แกว ปาน ขาวโพด 
ขาวฟาง ถั่วพุม ถั่ว
พรา อัญชัน มัน
สําปะหลัง โสน

อินเดีย โสนพื้นเมือง 
หญาเจาชู 

ขาวทนเค็ม คําฝอย 
มันเทศ 

โสนอัฟริกัน โสน
คางคก หญาขน 
หญากินนี หญา

นวลนอย 

ฝาย หญาแพรก หญา
ไฮบริดเนเปยร หญา
ชันกาด หญาแหวหมู  

ปาน  
ศรนารายณ 

ไมผลและไมผลโต
เร็ว 

 

อาโวกาโด 
กลวย 
ล้ินจี่ 
มะมวง 

ทับทิม ชมพู 
แค ปาลมน้ํามัน 
มะกอก มะเดื่อ 

ฝร่ัง มะยม สมอ 
มะมวงหิมพานต 
กระถินณรงค 
ยูคาลิปตัส 
ขี้เหล็ก 

ละมุด พุทรา 
มะขาม มะพราว 

อินทผลัม 
มะขามเทศ สน 

สะเดา 

ที่มา : สมศรี (2539) 
        6.2 การแกปญหาความเค็มของดิน ควรดําเนินการดังนี้ 

6.2.1 การลดระดับความเค็มของดิน โดยการลางดินดวยน้ําฝนหรือน้ําชลประทาน  
1) กําจัดวัชพืช 
2) ปรับผิวหนาดินใหเรียบ 
3) ไถดินใหลึกกวา 30 ซม. ทลายดินลางใหเปนรองแลวปรับระดับดิน 
4) สําหรับพื้นที่แปลงใหญ ใหแบงเปนแปลงยอยขนาด 1-5 ไร แตละแปลงมีคันดินกั้นโดยรอบ 
5) ทดน้ําเขาแปลงยอยครั้งละ 250-300 ลบ.ม./ไร คอยๆ โดยคอยๆ ปลอยน้ําเขาแปลงยอย เพื่อให

น้ําซาบซึมผานหนาตัดดิน ละลายเกลือ แลวชะลางลงสูดินลาง 
6) ปลอยน้ําเขาไปเพิ่มในแปลงอีก 250-300 ลบ.ม./ไร ทุกๆ 2-3 วัน และตรวจสอบความเค็มของ

สารละลายดินที่ระบายออกมา เมื่อความเค็มของดินลดลงสูระดับที่ตองการก็หยุดลางดิน 
ในบริเวณที่ไมมีน้ําชลประทานใหก็ชะลางดวยน้ําฝน โดย 1) ซอมแซมคันนาใหอยูในสภาพทีก่กัเกบ็

น้ําฝนได ดีกอนถึงฤดูฝน และ 2) กักน้ําฝนในแปลงนาแลวทิ้งไว 2-3 วัน จึงระบายน้ําออก การปฏิบัติ
ดังกลาวจะชวยลดความเค็มของดินลงไดเชนเดียวกัน 

6.2.2 การปองกันการแพรกระจายของดินเค็ม  ในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการแพรเกลือ และอยูบน
พื้นที่รับน้ํา (recharge area) จะตองปองกันพื้นที่นี้ไมใหรับน้ําเค็มเพิ่มจากพื้นที่ใหน้ํา (discharge area) 
อันเปนแหลงเกลือซึ่งอยูในพื้นที่สูงถัดขึ้นไป หากปองกันไดก็จะไมมีเกลือมาสะสมเพิ่มในพื้นที่นั้นอีก อาจ
ดําเนินการได 2 วิธี คือ 1) วิธีการทางดานวิศวกรรม วิธีนี้ตองลงทุนสูงไมเหมาะกับเกษตรกรโดยทั่วไป และ 
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2) ชีววิธี โดยปลูกไมยืนตนบนพื้นที่รับน้ํา ซึ่งจะชวยลดปญหาการสะสมเกลือ ตลอดจนการแพรกระจายของ
ดินเค็มได พันธุไมที่ควรนํามาปลูกไดแก ยูคาลิปตัส กระถินณรงค ข้ีเหล็ก สมอ มะขาม และสะเดา เปนตน 

6.2.3 การปรับปรุงดินเค็มเพื่อการปลูกพืช ดําเนินการไดดังตอไปนี้ 
1) การใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 4-5 ตัน/ไร อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป จะทําใหดินรวนซุย

หรือมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีดีข้ึน ดังนี้ ก) เมื่อฝนตกน้ําฝนจะชะลางเกลือออกไปจากดินไดเร็วขึ้น 
ข) ฮิวมัสในดินชวยเพิ่มความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนและแอนไอออน ดินจึงมีความสามารถในการ
ดูดซับธาตุอาหารตางๆ ที่เปนประโยชนตอพืชไดมากขึ้น และ ค) ดินดูดซับความชื้นที่เปนประโยชนไวไดมาก
ข้ึนดวย 

2) การใชวัสดุปรับปรุงดิน เชน แกลบ ข้ีเลื่อย ฟางขาว ฯลฯ เพื่อใหดินรวนซุย ไมแนนทึบ โดยลด
ความหนาแนนรวมของดินลง จึงมีการระบายน้ําและถายเทอากาศดีข้ึน ปกดําขาวงายและรากขาวชอนไช
ไปในดินไดสะดวก ตนขาวจึงแข็งแรงตานทานโรคและแมลงไดดี สําหรับอัตราการใสแกลบที่เหมาะสมคือ 
2-5 ตัน/ไร และควรใสในชวงหลังการเก็บเกี่ยว 

3) การปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดิน จะชวยเพิ่มผลผลิตของขาวและพืชเศรษฐกิจที่ปลูก
ตามมา พืชปุยสดที่แนะนํา ไดแก โสนอัฟริกัน โสนคางคก โสนจีนแดง โสนอินเดีย ฯลฯ โดยปลูกกอนปลูก
ขาวประมาณ 3 เดือน แลวไถกลบลงไปดินเมื่อโสนอายุประมาณ 60 วัน แลวพักดินไว 30 วัน เพื่อใหซากพืช
สลายตัว จึงเริ่มเตรียมดินปลูกขาว 

วิธีการทั้ง 3 วิธีที่กลาวนี้ เกษตรกรสามารถปฏิบัติดวยตนเองทําไดงาย และมีประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงแกไขดินเค็ม ทั้งยังชวยเพิ่มผลผลิตของขาวไดระดับหนึ่ง 

4) การใชสารเคมี เชน ยิปซัม (CaSO4.2H2O) คลุกเคลากับดิน วิธีนี้ใชไดผลดีในกรณีที่ดินมี
โซเดียมที่แลกเปลี่ยนไดสูง เชนดินโซดิกหรือดินเค็มโซดิก เนื่องจากแคลเซียมไอออนซึ่งแตกตัวออกมาจาก
ยิปซัม จะไปไลที่โซเดียมที่ดูดซับบนผิวแรดินเหนียวและฮิวมัสใหออกมาอยูในสารละลายดิน ดังนั้นเมื่อใช
น้ําชะลางดิน โซเดียมซึ่งถูกไลที่ และโซเดียมสวนที่อยูในสารละลายดินแตเดิม ก็ถูกน้ําชะออกมานอกพื้นที่ 
ดังนั้นการใสยิปซัมแลวชะลางดิน จึงชวยแกไขดินเค็มโซดิกจนเปนดินปรกติและใชปลูกพืชได 

        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 20 มีความอุดมสมบูรณตํ่า 
จําเปนตองใชปุยเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ แนะนําวาควรใสทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี สําหรับสูตรปุย 
อัตราและวิธีการใชนั้น ข้ึนอยูกับชนิดของพืชที่ปลูก ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งปลูกขาว พืชไรและไมผล เนื่องจากเปนดินเค็ม 
เนื้อดินเปนทรายและแนนทึบ อยางไรก็ตาม กลุมชุดดินนี้พอจะใชในการทํานาหรือปลูกขาวได ถามีน้ํา
เพียงพอและมีการปรับปรุงแกไขปญหาความเค็มตามที่ไดกลาวมาแลว  
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นอกจากใชทํานาแลวยังอาจปรับปรุงเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว โดยเลือกพันธุหญาทนเค็ม เชน หญา
โรดส (Rhodes grass) หญาชันภาค (Panicum repens) หญาแพรก (Bermuda) หญาเนเปยรลูกผสม 
หญาขน หญากินนี หญานวลนอย และอื่นๆ ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือปลูกไมโตเร็วบางชนิด เชน ยูคาลิปตัส 
กระถินณรงค สะเดา ข้ีเหล็ก สมอ เปนตน สวนการปลูกพืชไรและพืชผักนั้น แทบเปนไปไมไดเลย ถาจะให
ปลูกไดตองลงทุนในการพัฒนาสูง และจะปลูกไดเฉพาะพืชที่คอนขางทนเค็มเทานั้น 

นอกจากนี้ยังควรพิจารณาใชประโยชนทางดานการประมง โดยขุดเปนบอเลี้ยงปลาทนเค็ม เชน 
ปลานิล ปลาหมอเทศ ปลากระดี่ และอะทีเมีย ซึ่งใชเปนอาหารกุง 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับทุงหญาเลี้ยงสัตว 

 8.1.1 ปญหาความเค็มของดิน ดินมีการระบายเลว มีน้ําทวมขัง 3-4 เดือน ในชวงฤดูฝน 

1) เค็มนอยถึงเค็มปานกลาง หากตองการเปลี่ยนจากนาขาวมาปลูกหญาควรทําดังนี้ 

 ก) ทําคันดินลอมพื้นที่ปลูกหญาเพื่อปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝน มีประตูเปด-ปด เพื่อระบายน้ําเขา-
ออก และชวยในการชะลางความเค็ม ที่แนวคันดินดานในขุดเปนรองกวาง 1.5-2.0 เมตร ลึกประมาณ 1 
เมตร เพื่อชวยในการระบายน้ําของดิน และเปนที่สะสมน้ําเค็มกอนการระบายออกหรือสูบออกสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ 

ข) ไถปรับพื้นที่ใหสม่ําเสมอ เพื่อไมใหเกลือไปสะสมอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ปลูกหญา 

ค) ทํารองระบายน้ําในพื้นที่ปลูกหญาขนาดกวางประมาณ 50 ซม. ลึกประมาณ 30-50 ซม. ยาว
ตามขนาดของพื้นที่ และขุดใหตอเนื่องกับรองระบายน้ํารอบพื้นที่ปลูกและรองระบายน้ําในบริเวณปลูก
หญาดังกลาว หางกันประมาณ 15-20 เมตร  

ง) ขณะเตรียมแปลงปลูก ควรไถคลุกเคลากับปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือใสวัสดุ
ปรับปรุงดินอื่นๆ เชน แกลบสด อัตรา 2-4 ตัน/ไร เพื่อใหดินรวนซุย ซึ่งจะชวยเรงการชะลางเกลือดวยน้ํา
ออกไปจากดิน การปลูกหญาควรกระทําในชวงฤดูฝน 

 2) เค็มมาก หากตองการเปลี่ยนมาปลูกหญาตองทําดังนี้  

ก) ทําคันดินรอบพื้นที่ปลูก เพื่อปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝน และทําคูระบายน้ํารอบพื้นที่ปลูกดวย 
พรอมทั้งมีประตูเปด-ปด เพื่อระบายน้ําเขา-ออก ความจําเปนของขนาดของคูระบายน้ํากลาวแลวในขอ 1 
ก)  

ข) ยกรองปลูกใหมีขนาดกวาง 6-8 เมตร และมีรองระบายน้ําระหวางรองปลูกขนาดของรองกวาง
ประมาณ 1 เมตร ลึกประมาณ 0.5-0.75 เมตร เพื่อชวยการระบายน้ําออกจากดินหลังการชะลาง 
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ค) ปรับปรุงดินแปลงปลูกใหรวนซุย โดยการใสวัสดุปรับปรุงดินตางๆ เชน แกลบสด ข้ีเลื้อย ปุยหมัก
หรือปุยคอกอัตรา 3-4 ตัน/ไร เพื่อชวยเรงการชะลางเกลือออกจากดินไดเร็วขึ้น 

ง) การปลูกหญา ควรใชชนดิที่สามารถทนเค็มไดดี ควรปลูกในชวงตนฤดูฝน เพื่อหลีกเลี่ยงเกลือที่
เคลื่อนสูผิวดนิ ทําใหหญาที่ปลูกตั้งตวัไดเร็วขึ้นดวย 
        8.2การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กะหล่ําดอก  แปลงเพาะกลา และแปลงปลูกขุดดินลึก 15 และ20 ซม.ตามลําดับ ตากดิน 7-
10 วัน เก็บวัชพืชใหหมดพรวนดินเปนกอนเล็กๆ ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวคลุกเคลาใหทั่ว
แปลง และมีระยะปลูกระหวางตน และแถวหาง 50 และ60 ซม.ตามลําดับ 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือแนว
รองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุยอยูขาง
ใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา
หรือฝนตก ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 มะมวง  พื้นที่ลุมควรยกรองปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร (ยกรองใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมสูงสุด 0.5-1.0 เมตร) แตถาพื้นที่ลุม
มาก ควรทําคันดินปองกันน้ําทวมรอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกไดโดยใชระยะระหวางตน 4-6 เมตร หลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. แตพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีหลุมปลูกขนาด 
70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 มะละกอ  ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหผสมกับปุยคอกจํานวน 5 กก.
และปุยหินฟอสเฟต 5 กก. จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุมใหสูง 2 ใน 3 ของหลุม ทํารมเงาเพื่อชวยพราง
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แสงแดด กรณีที่ปลูกดวยเมล็ดควรขุดหลุมสําหรับหยอดเมล็ดกวาง และลึกประมาณ 25 - 30 ซม. ระยะ
ปลูกที่เหมาะสมในพื้นที่ลุม คือ 2.5 x 3 เมตร 
9.การใชปุยสาํหรับพชืชนดิตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัขาว 
 ดินในกลุมชุดดินที่ 20 มีอินทรียวัตถุระดับตํ่า ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 18 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง  อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 9 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร  46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรับหญาเลี้ยงสัตว 
ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ

ใชและวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 20.5 เปนดังนี้ 

 ก) ชุดดินกุลารองไห และอุดร ในขณะเตรียมดินควรใสปุยหินฟอสเฟตบด(0-3-0) ในอัตรา 100 
กก./ไร พรวนคลุกอยางทั่วถึงทั้งแปลง และหลังจากหญาตั้งตัวดีแลว (หลังปลูกประมาณ 1-3 เดือน) ใหใส
ปุยสูตร 28-10-10 ในอัตรา 50 กก./ไร และในระหวางปควรหวานปุยคอกเปนครั้งคราวในอัตรา 1-3 ตัน/ไร  
 ข) ชุดดินหนองแก ใหปฏิบัติเชนเดียวกับชุดดินกุลารองไหและชุดดินอุดร แตกตางเพียงปุยที่ใส เชน 
ปุยสูตร 20-10-5 อัตรา 50 กก./ไร  
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        9.3 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.3.1 กะหล่ําดอก  กอนปลูกตนกลาควรรองพื้นดวยปุยขี้เปด และกากถั่ว อัตรา 300 กก./ไร 
จากนั้นเมื่อยายปลูกได 2 สัปดาห ควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร เพื่อเปนปุยแตงหนา และชวง
ออกดอกควรใสปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อชวยบํารุงดอกใหสมบูรณ 

9.3.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร  และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.3.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 2,000-
4,000 และ80 กก./ไรตามลําดับ  และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไรโดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
        9.4 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน 
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.4.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยหินฟอสเฟต และ
ปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.3 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรบัมะมวง
อายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ 3) 
ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร 13-
13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.4.3 มะละกอ  มะละกอในระยะตนกลาใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ตน รองกนหลุมกอน
ปลูก และบํารุงตนดวยปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 60 กรัม/ตน หรือปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 30 
กรัม/ตน จนกระทั่งมะละกออายุไดประมาณ 1 ป ใหเพิ่มอัตราปุยแอมโมเนียมซัลเฟตเปน 225 กรัม/ตน โดย
ใหปุยทุกๆ 3 เดือน และบํารุงตนดวยปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 450 กรัม/ตน โดยใหปุยในชวงตนฤดูฝน 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 20 เปนดินเค็ม ดินในสภาพเดิมจึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ จะตอง
ปรับปรุงแกไขเพื่อลดความเค็มของดิน จึงสามารถปลูกพืชบางชนิดได 
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กลุมชุดดินนี้ประกอบดวย ชุดดินกุลารองไห หนองแก อุดรและชุดดินรอยเอ็ดประเภทที่มีคราบ
เกลือหรือมีเกลืออยูในปริมาณสูง พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ที่ใชประโยชนในปจจุบัน คือ 
การปลูกขาว ซึ่งใหผลผลิตต่ําถึงคอนขางต่ํา  หากปใดที่ฝนแลงน้ําไมเพียงพอ ตนขาวจะตายเปนหยอมๆ 
เนื่องจากความเค็มของดิน 

ศักยภาพของดินที่พอจะใชประโยชนได คือการทํานาขาว แตถาเปนสภาพพื้นที่ราบต่ําควรพัฒนา
เปนทุงหญาเลี้ยงสัตว โดยเลือกพันธุหญาทนเค็มมาปลูกดังที่ไดกลาวมาแลว อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การปลูก
ไมโตเร็วที่สามารถทนเค็มได เชน สมอ กระถินณรงค ข้ีเหล็ก สะเดาและยูคาลิปตัส เปนตน  
อยางไรก็ตาม ผูถือครองที่ดินสามารถปรบัปรุงแกไขกลุมชุดดินที ่20 เพื่อลดความเค็มของดินลงมาอยูใน
ระดับที่สามารถปลูกพืชทัว่ไปได แตตองลงทนุในการปรบัปรุงแกไขสูง และจะตองนาํวิธีการหลายอยางมา
ประยุกตใช เชน วิธีการทางดานปฐพีวทิยา ดานพชื ดานวิศวกรรม ตลอดจนวิธกีารดานกฎหมาย จึงจะ
สามารถแกปญหาดินเค็มได 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 21 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 21 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาค และจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปนสําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของจังหวัด
ตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 21 แสดงไวในตารางที่ 21.1 

ตารางที่ 21.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 21 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 พระนครศรีอยุธยา 1,000-1,300 1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 อางทอง 1,000-1,100 1,690-1,700 25-32 28 56-89 74 
 สิงหบุรี    900-1,000 1,695-1,700 24-33 28 55-89 73 
ตะวันออก ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
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ตารางที่ 21.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 21 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
เหนือ แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
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ตารางที่ 21.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 21 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันตก ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมใหมถึงคอนขางใหม
(recent to semi-recent alluvium) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : สวนต่ําของสันริมฝงแมน้ํา(lower part of rever levees) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 2 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : คอนขางเลวถึงดีปานกลาง มีน้ําขังที่ผิวดิน 2-4 เดือนในชวงฤดู
ฝน 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ใชในการทํานาในชวงฤดูฝน และปลูกพืชไร พืชผักในชวงฤดู
แลง สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 21 แสดงไวในตารางที่ 21.2  
ตารางที่ 21.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 21 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000 0  6 0 
  อางทอง 210,000 0  1 0 
  สิงหบุรี 897,000 0  2 0 
ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 263,515 518.6  12 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 



 463

ตารางที่ 21.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 21 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
เหนือ 6 แมฮองสอน 20,960 2.4  8 3 
  เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 

รวมทั้งส้ิน 14,558,317 29,816.7  591 166 
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        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอย 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : สวนใหญในภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไว
ในตารางที่ 21.3  
ตารางที่ 21.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 21 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 นครนายก 2,590.65  

  สระบุรี 1,052.83  

  ลพบุรี 8,378.78  

  สุพรรณบุรี 16,521.69  

  ชัยนาท 73,034.31  

  พระนครศรีอยุธยา 1,157.93  

  อางทอง 14,640.24  

  สิงหบุรี 45,529.82  

ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 595.93  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 34,201.73  

  นครราชสีมา 10,293.41  

  บุรีรัมย 1,673.03  

  สุรินทร 3,308.58  

 4 อุบลราชธานี 47,360.81  

  ศรีสะเกษ 10.16  

  นครพนม 2,297.47  

  รอยเอ็ด 2,286.13  

  มุกดาหาร 5,118.58  

  ยโสธร 3,738.01  

  อํานาจเจริญ 2,557.60  

 5 ขอนแกน 2,699.74  



 465

ตารางที่ 21.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 21 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อุดรธานี 3,565.54  

  หนองคาย 6,614.11  

  มหาสารคาม 2,241.26  

  กาฬสินธุ 552.45  

เหนือ 6 แมฮองสอน 7,488.56  

  เชียงใหม 19,319.03  

  ลําปาง 18,090.05  

  ลําพูน 2,623.71  

 7 นาน 193.21  

  พะเยา 10,915.57  

  เชียงราย 52,524.79  

 8 พิจิตร 15,986.91  

  พิษณุโลก 43,659.76  

  เพชรบูรณ 7,257.08  

  อุตรดิตถ 1,694.52  

  เลย 2,214.03  

 9 กําแพงเพชร 112,554.34  

  ตาก 33,790.84  

  นครสวรรค 182,482.30  

  สุโขทัย 170.77  

  อุทัยธานี 156,245.06  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 25,147.70  

  ราชบุรี 21,972.83  

รวมทั้งส้ิน 1,006,351.86  
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2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 21 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 21.4  
ตารางที่ 21.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
เพรชบุรี 
( Phetchaburi series: 
Pb)  

fine-loamy, mixed  
Ultic Haplustalfs 

fine-loamy, mixed, active, 
isohyperthermic  
Oxyaquic Haplustalfs 

สรรพยา 
(Sanphaya series: Sa) 

loamy, mixed nonacid  
Aquic Ustifluvents 

fine-loamy, mixed, active, nonacid, 
isohyperthermic  
Aqiuc Ustifluvents 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 21 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 21 ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนหรือรวนปนทรายแปง หรือดินรวนปน
ทราย สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลออน พบจุดประสีเทา สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดชั้น
ดิน สวนใหญจะพบเกล็ดไมกาปะปนอยูกับเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-7.0) มีความ
อุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชดุดินที่ 21 

 3.2.1 ชุดดินเพชรบุร ี(Petchaburi series: Pb) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic Haplustalfs เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําคอนขางใหม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 
1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูมากกวา 1 เมตร 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนปนดินทราย สีพื้นเปนสี
น้ําตาล จนถึงสีน้ําตาลเขม มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) 
สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว จนถึงดินเหนียว มีสีเหลืองปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลแก 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดเล็กนอย(pH 6.5-7.0) 
 3.2.2 ชุดดินสรรพยา (Sanphaya series: Sa) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aqiuc Ustifluvents เกิดจาก
การทับถมของตะกอนลําน้ําบนสวนลางของสันดินริมน้ํา สภาพพื้นที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางดี ดินมีความสามารถใหน้าํซมึ
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ผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา มีความสามารถในการอุมน้ําปานกลาง ตามปกติแลว
ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร จะมีน้ําขังในชวงฤดูฝน 
 ดินบนลึกไมเกิน 35 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีพื้น
เปนสีน้ําตาลปนเทา หรือสีน้ําตาลเขม มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
กรดเล็กนอย(pH 6.5-7.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาล มีจุดประ
เปนสีน้ําตาลแก จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนหรือนอยลงตามสภาพพื้นที่ ปฏิกิริยาดินปานกลางถึงกรดเล็กนอย(pH 
6.5-7.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 21.5  
ตารางที่ 21.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน pH CEC 
cmolc/kg    

BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

เพชรบุรี 
สรรพยา 

6.30 
- 

9.50 
29.56 

84.50 
28.70 

0.85 
3.10 

10.00 
19.03 

90.00 
78.43 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 6.30 19.53 56.60 1.97 14.52 84.22 ปานกลาง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินที่ 21 พบวาความอุดมสมบูรณอยูในระดับปาน
กลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ 

กลุมชุดดินที่ 21 มีศักยภาพเหมาะสมกับการทํานาในชวงฤดูฝน และเหมาะสมในการปลูกพืชไร
และพืชผักอายุส้ันในฤดูแลง ซึ่งเกษตรกรไดปฏิบัติอยูแลวเปนสวนใหญ ปญหาการใชประโยชนที่ดินสําหรับ
การปลูกพืชตางๆ ไมคอยมี สวนนาขาวอาจถูกน้ําทวมในบางป และพื้นที่นอกเขตชลประทานจะขาดแคลน
น้ําในชวงฤดูแลง 
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เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดิน จึงไดจัดชั้นความเหมาะสมของดินกลุมนี้ออกเปน 3 
อยาง คือ ชั้นความเหมาะสมสําหรับปลูกพืช 1) ในฤดูฝน 2) ในฤดูแลง และ 3) ในเขตพื้นที่ชลประทาน ดัง
ตารางที่ 21.6 
ตารางที่ 21.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 21 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S3m S1   
  ขาวไร S2o S2mo S2o   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2o S2o S2o   
  ขาวโพด S2o S2mo S2o   
  งา S3o S3mo S3o   
  ถั่วเขียว S2o S3mo S2o   
  ถั่วเหลือง S3o S2o S2o   
  ถั่วลิสง S2or S2or S2or   
  ปอแกว S2o S2o S2o   
  ฝาย S1 S3m S1   
  มันฝรั่ง S3tor S3tmor S3tor   
  มันสําปะหลัง S3or S3or S3or   
  ยาสูบ S2o S3mo S2o   
  ออย S1 S1 S1   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mr S3mr S2r   
  กระเทียม S2tor S3tmor S2tor   
  ขิง S3mor S3mor S3or   
  พริก S2o S2mo S2o   
  พริกไทย S2to S2to S2to   
  มะเขือเทศ S2o S3mo S2o   
  หอมแดง S3tor S3tor S3tor   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3o S3o S3o   
  กาแฟ (Robusta) S3o S3o S3o   
  ชา S2to S2to S2to   
  ทุเรียน S2o S2o S2o   
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ตารางที่ 21.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 21 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง  ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S2o S2o S2o   
  มะพราว S3o S2o S2o   
  มะมวง S2o S2o S2o   
  ยาง S2o S2o S2o   
  ลําไย S2o S2o S2o   
  ล้ินจี่ S2o S2o S2o   
  สม S2o S2o S2o   
  สับปะรด S2o S2o S2o   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 



 470

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 น้ําทวมขงัในฤดูฝน  

        5.2 การระบายน้าํคอนขางเลวในบางสวน  

        5.3 ธาตุอาหารบางธาตุไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 
        6.1 การแกปญหาน้ําทวมขังและการระบายน้ํา เนื่องจากดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว และ
ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําทวมขัง โดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร 
พืชผักและไมผล ถาจะปลูกพืชไรและพืชผักอายุส้ัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพด ผักกาดตางๆ 
แตงตางๆ ฯลฯ ในฤดูฝน ควรปลูกระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เพราะในชวงนี้น้ํายังไมทวมขังใน
กระทงนาเปนระยะเวลานาน สวนในฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวสามารถปลูกพืชไร และพืชผักไดเปนอยาง
ดี 

ในกรณีที่จะเปลี่ยนสภาพการใชที่ดิน จากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไร พืชผักและไมผลตลอดป
จําเปนตองทําคันดินรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม และมีการยกรองปลูกใหรองมีขนาดกวาง 6-8 เมตร กับมี
รองระบายน้ําระหวางรองปลูกกวาง 1.5-2.0 เมตร ลึกประมาณ 80-100 ซม. เพื่อชวยใหการระบายน้ําของ
ดินดีข้ึน 

        6.2 ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ควรเพิ่มความรวนซุยและความสามารถในการอุมน้าํของ
ดิน โดย 1) ใชปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หวานบนผิวดินแลวพรวนกลบ หรือ 2) ปลูกพืช
ตระกูลถั่วแลวไถกลบเปนปุยพืชสด เมื่อถั่วออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต 

        6.3 การปรับปรุงความอุดมสมบรูณของดิน ซึง่ทาํไดดังนี ้ 

6.3.1 ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วอยูในระบบ จะชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 
และชวยเพิ่มผลผลิตของพืชหลักที่ปลูก 

6.3.2 ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงไปในดิน เชนปลูกปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน หรือพืชตระกูลถั่ว
อยางอื่น แลวพรวนกลบเมื่อถั่วอยูในระยะออกดอก  

6.3.3 ใชปุยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน การปลูกพืชในกลุมชุดดินที่ 21 จําเปนตองใชทั้งปุย
อินทรียและปุยเคมี สําหรับสูตรปุย อัตรา และวิธีการใช ข้ึนอยูกับชนิดของพืชที่ปลูก ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9 
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7. ขอเสนอแนะ 
กลุมชุดดินที่ 21 มีความเหมาะสมในการปลูกขาวและพืชไร ในฤดูฝน แตตองจัดชวงเวลาของการ

ปลูกใหเหมาะสมกับสภาพความชื้นของดิน และระยะเวลาที่น้ําทวมขังในกระทงนา สําหรับพืชไรและพืชผัก
อายุส้ันซึ่งอายุเก็บเกี่ยวไมเกิน 90 วัน ควรปลูกในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ซึ่งเปนชวงเวลา
หลังจากการปลูกขาว  

เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 21 อยูในบริเวณใกลกับแมน้าํ สามารถนาํน้ํามาใชในการปลูกพืชตางๆ ได 
จึงมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพชืผักหลายชนดิ เชน ถั่วเหลอืง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง ขาวโพด ผักกาด
ตางๆ แตงตางๆ ฯลฯ ในฤดูแลงหรือหลงัการเก็บเกี่ยวขาวแลว อยางไรกต็ามสภาพเดมิโดยทัว่ไปของกลุม
ชุดดินนี้ ไมเหมาะสมที่จะใชปลูกไมผลหรือไมยืนตน หากประสงคจะปลูกพืชดังกลาว ตองพัฒนาที่ดินโดย
ทําคนัดินรอบพื้นที่ เพื่อปองกันน้ําทวมและมีการยกรองปลูกเพื่อเพิ่มการระบายน้ําของดิน 

นอกจากการใชประโยชนในการปลูกพืชตางๆ ดังที่กลาวแลว กลุมชุดดินที่ 21 ยังใชปลูกหญาเลี้ยง
สัตวไดเปนอยางดี เพียงแตทําคันดินรอบพื้นที่ปลูก เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน และจัดทําทาง
ระบายน้ําสวนเกินออกจากพื้นที่ 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร 

8.1.1 ปญหาการระบายน้ําของดินคอนขางเลวในบางพื้นที่ และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
1) กรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว จะตองทํารองระบายน้ํารอบกระทงนากวาง 

40-50 ซม. และลึกประมาณ 20 ซม. แลวยกรองปลูกมีขนาดสันรองกวาง ประมาณ 2 เมตร และระหวางสัน
รองปลูกมีทางเดินกวางประมาณ 30 ซม. เพื่อสะดวกในการใหน้ําและเขาไปดูแลพืชที่ปลูก 

2) กรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนา ขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรอยางถาวร คือ ปลูกทั้งฤดูฝนและ
ฤดูแลง ใหทําคันรอบพื้นที่ปลูก และใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองกวางระหวาง 6-8 เมตร และมีรอง
ระบายน้ําระหวางสันรองปลูก กวางประมาณ 1.5 เมตรและลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรอง ปลูกอาจแบง
ซอยเปนสันรองยอย โดยการยกแปลงใหสูงขึ้น 10-20 ซม. และกวาง1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยการระบายน้ํา
บนสันรอง และสะดวกในการเขาไปดูแลพืชที่ปลูก 

8.1.2 ปญหาเนื้อดินคอนขางเปนทรายในบางพื้นที่  แกไขโดยการใชปุยอินทรีย เชนปุยคอก
และปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลงแลวคลุกเคลาใหเขากับดินกอนปลูก 7-14 วัน การใชสูตร 
อัตรา และวิธีการใสข้ึนอยูกับชนิดของพืชและผลการวิเคราะหดินในตารางที่ 21.5 
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        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

8.2.1 กวางตุง  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดวัชพืช หวาน
ปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร ระยะหางระหวาง
รอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.3 ผักกาดขาวปลี  การเตรียมดินคลายคลึงกับกะหล่ําดอกเพียงแตเตรียมดินใหละเอียดขึ้น 
และทําแนวรองสําหรับหยอดเมล็ดพันธุลึกประมาณ 0.5-0.8 ซม. เพราะเมล็ดพันธุมีขนาดเล็ก ระยะปลูก
ระหวางตน และแถว คือ 30-50 และ40-75 ซม.ตามลําดับ 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 มะขาม  เตรียมหลุมปลูกขนาด 60x60x60 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละ
กอง ตากดินและหลุมไว 15-20 วัน ผสมดินลางกับปุยหมักหรือปุยคอกในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกลบดินชั้น
บนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา 
หรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 ลําไย  พื้นที่เคยปลูกพืชอ่ืนมากอนใหไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว 20-25 วัน พรวน
ยอยดินอีก 1-2 คร้ังและปรับระดับดินใหสม่ําเสมอตามแนวลาดเอียง ใชระยะปลูกระหวางแถวและตน
ประมาณ 8x8 หรือ 10x8 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือระยะ 7x5 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุม หลุม
ปลูกควรมีขนาด 80x80x80 ซม. รองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 3-5 กก./หลุม โดยผสมกบั
หนาดิน ใสลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุมประมาณ 15 ซม. 

8.3.3 สมเขียวหวาน  พื้นที่ลุมขุดเปนรองหรือยกรองขวางแสงอาทิตย โดยมีสันรองปลูกกวาง
ประมาณ 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร กนรองน้ํากวาง 70 ซม. ถาที่ลุมมากตองทําคันกั้นน้ํา
รอบสวนมีทอระบายน้ําเขาออกจากสวนได ระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6 เมตร สวนหลุมปลูกควรมี
ขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมานําไปผสมปุยคอกหรือปุยหมักกับอัตรา 10 กก./ตน พรอมดวยปุยหิน
ฟอสเฟต 0.5 กก. และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม จากนั้นกลบลงไปในหลุม หลังจากปลูกตนพันธุ
แลว ใชดินผสมปุยหมัก อัตราสวน 1:1 กลบที่โคนตนเปนรูปกระทะคว่ํากวางประมาณ 1 เมตร และสูง
ประมาณ 10 ซม. 
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9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว 
 ดินในกลุมชุดดินที่ 21 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนปานกลาง 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดปานกลาง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
อยางเพียงพอ จึงควรใชปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุย
และอัตราของแมปุยนั้น จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับ
ขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น  สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่
ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร 3 กก.P2O5/ไร และ 3 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 15 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 
กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร 3 กก.P2O5/ไร และ 3 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 15 กก./ไร สูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 
กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 6 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

ใชปุยเคมี เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 21.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง  การใสปุยถั่วจะใสเพียงครั้งเดียวเมื่ออายุประมาณ 1-3 
สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบการคลุกเมล็ดถั่วที่จะปลูกดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมเปน
ความจําเปนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วชนิดดังกลาวมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว 

ก) ชุดดินเพชรบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5กก./ไร  
ข) ชุดดินสรรพยา ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 5กก./ไร  
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9.2.2 ขาวโพด และขาวฟาง  การใสปุยขาวโพดและขาวฟางจะกระทํา 2 คร้ัง คร้ังแรกใสรองกน
รองพรอมปลูกในอัตรา 1/3 ของปุยทั้งหมด คร้ังที่ 2 จะใสสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ
เมื่อพืชอายุประมาณ 3-4 สัปดาห  

ก) ชุดดินเพชรบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 
ข) ชุดดินสรรพยาใชปุยสูตร 26-14-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 

9.2.3 ออย  การใสปุยออย จะใชสูตร 16-20-0 เปนปุยรองกนรองพรอมปลูก สวนการใสคร้ังที่ 2 
จะใสเฉพาะปุยที่ใหธาตุไนโตรเจนและ/หรือโพแทสเซียมตามความจําเปน โดยจะโรยทั้งสองขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ เมื่อออยมีอายุประมาณ 90-120 วัน สําหรับออยตอ จะยังคงใชสูตรและอัตราปุย
เชนเดียวกับออยปลูก แตการใสคร้ังที่ 1 จะกระทําหลังการแตงตอแลวประมาณ 1-4 สัปดาห ในขณะที่การ
ใสคร้ังที่ 2 จะทําหลังการใสคร้ังแรกแลวประมาณ 60-90 วัน ทั้ง 2 คร้ังจะใสปุยสองขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบเชนกัน   

ก) ชุดดินเพชรบุรี ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร ในการใสคร้ังแรก 
ข) ชุดดินสรรพยา ใชปุยสูตร 16-20 -0 อัตรา 50 กก./ไร ในการใสคร้ังที่ 1และครั้งที่ 2 เปนปุยสูตร 

21-0–0 อัตรา 60 กก./ไร รวมกับสูตร 0–0-60 อัตรา 20 กก./ไร สวนครั้งที่ 2 จะเปนปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร 

 9.2.4 ละหุง  การใสปุยละหุง จะกระทําเปน 2 คร้ัง โดยครั้งแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุม
พรอมปลูก สวนครั้งที่ 2 จะใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบเมื่ออายุละหุงประมาณ 
25-30 วัน  

ก) ชุดดินเพชรบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 15 กก./ไร  
ข) ชุดดินสรรพยา ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 55-60 กก./ไร 

9.2.5 งา  การใสปุยงา จะแบงใส 2 คร้ัง โดยครั้งแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอม
ปลูก  คร้ังที่ 2 เมื่อมีอายุไดระหวาง 25–30 วัน ใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมด โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบ แตหากเปนการปลูกแบบหวาน ปุยทั้งหมดก็จะหวานใสหลังปลูกแลว 2-3 สัปดาห  

ก) ชุดดินเพชรบุรี ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร 
ข) ชุดดินสรรพยา ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 45-50 กก./ไร 

9.2.6 ฝาย  การใสปุยฝาย จะใสเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาห โดยโรยขางแถวปลกู
แลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินเพชรบุรี ใสปุยสูตร 20-20 -0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 10 กก./ไร  
ข) ชุดดินสรรพยา ใชปุยสูตร 18-12-6 อัตรา 30–35 กก./ไร 
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        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.3.1 กวางตุง  หลังถอนแยก ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 25 และ 10 กก./ไร
ตามลําดับ 

9.3.2 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 
และ10 กก./ไรตามลําดับ 

9.3.3 ผักกาดขาวปลี  หลังปลูกประมาณ 7 วัน ควรใหปุยคอก อัตรา 3-4 กก./ตร.ม. ผสมกับปุย
สูตร 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร  และหลังจากปลูกไดประมาณ 15 วัน ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./
ไร โดยหวานใหทั่วลงแปลงปลูก 
        9.4 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.4.1 มะขาม  มะขามชวงยังไมใหผลผลิต ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 0.8 กก./ตน ควรแบงใส 3 
คร้ัง/ป โดยหางกันครั้งละ 4 เดือน  และเมื่อมะขามใหผลผลิตแลวใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ตน  
ควรแบงใสปุย 2 คร้ัง คือ ตน และปลายฤดูฝน 

9.4.2 ลําไย  1) ลําไยอายุ 1-3 ป (หลังแตกใบออนชุดที่ 1) ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-
0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน  2) ลําไยอายุ 4 ป ในชวงตนเดือนสิงหาคมใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร
46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน รวมกับใชปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 0.20 กก./ตน/น้ํา 20 ลิตร ในชวง
เดือนพฤศจิกายนโดยพนปุยทุกๆ 7 วัน ประมาณ 3 คร้ังเพื่อไมใหลําไยแตกใบใหม  3) ลําไยอายุ 5 ปข้ึนไป
เปนชวงที่ลําไยใหผลผลิตแลว ทําการกระตุนการแตกใบออนชุดที่ 1และ2 (ประมาณเดือนกันยายน) ควรใช
ปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน จากนั้นชวงกลางเดือนตุลาคมเปนชวง
ที่ใหลําไยพักตัวเพื่อพรอมตอการออกดอกควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ตน  4) ระยะลําไยติดผลควร
บํารุงผลใหเจริญเติบโตดวยปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน  5) กอน
เก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน สามารถเพิ่มผลผลิตดวยการใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./ตน  และ 6) หลังเก็บ
เกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตรสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราเทากันคือ 1 กก./ตน ซ้ําอีกครั้ง 

9.4.3 สมเขียวหวาน  1) อายุ 1 ปใชปุยสูตร 20-10-10 หรือปุยสูตร 25-7-7หรือปุยสูตร 15-15-15 
+ 46-0-0 (สัดสวน 1:1) อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน โดยแบงใส 4-6 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 10-20 กก./ตน 
เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน 2) ปที่ 2-4 ใชปุยสูตรเดียวกันกับสมปที่ 1 แตเพิ่มอัตราเปน 1-2 กก./ตน โดยใส 
3-4 เดือน/คร้ัง และปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน เพียงครั้งเดียวในชวงฤดูฝน และ 3) อายุ 4 ปข้ึนไป ซึ่งสมจะ
เร่ิมใหผลผลิต ควรแบงการใสปุยเปน 3 ชวงคือ ชวงกอนออกดอก ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน 
และพนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ ในระยะติดผล พนปุยธาตุรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ
เชนเดียวกัน สําหรับชวงใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน สวนหลังการเก็บเกี่ยว



 476

ผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตรเดียวกันกับที่ใชในสมอายุ 1 ป แตใสอัตรา 1-3 กก./ตน พนปุยธาตุรองและธาตุ
อาหารเสริมทางใบ และใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน  
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 21 มีเนื้อดินละเอียดปานกลาง การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง ในสภาพเดิมใชทํานาในฤดูฝนและปลูกพืชไรและพืชผัก
ในฤดูแลง 

ชุดดินที่จัดอยูในกลุมชุดดินนี้ไดแกชุดดินเพชรบุรี และสรรพยา พบบริเวณสวนต่ําของสันริมฝง
แมน้ํา พบมากในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินกลุมนี้คอนขางนอย เพียงแตมีน้ําทวมเปนครั้งคราวใน
ฤดูฝนและดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว จึงไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพืชผักในฤดูฝน เวนแต
ไดมีการพัฒนาที่ดินเพื่อปองกันน้ําทวมขังและปรับปรุงการระบายน้ําของดิน 
ศักยภาพของกลุมชุดดินที่ 21 เหมาะสมทั้งการทาํนา ปลูกพืชไรและพืชผัก ถาไดมกีารจัดชวงเวลาการปลูก
พืชดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพฝนและความชืน้ของดิน โดยหลีกเลี่ยงการปลูกพืชไรและพืชผักใน 
ชวงเวลาทีน่้ําทวมขงัพืน้ที ่ปจจุบันเกษตรกรใชประโยชนกลุมชุดดนินีอ้ยางมีประสิทธิภาพเปนสวนใหญ 
กลาวคือ 1) ปลูกพืชไร และพืชผักอายุส้ันในชวงตนฤดูฝน คือระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 
2) ปลูกขาวในระหวางเดือนสิงหาคมถงึตนเดือนพฤศจกิายน และ 3) ปลูกผักและพืชไรในฤดูแลง โดยใชน้ํา
จากแมน้ําเพื่อการเพาะปลกูพืชตางๆ 
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การจัดการกลุมชุดดินที่ 22 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 22 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่22 แสดงไวในตารางที่ 22.1  

ตารางที่ 22.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 22 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
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ตารางที่ 22.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 22 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร 1,400-1,500 1,620-1,630 22-32 26 54-89 73 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
เหนือ ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
ตะวันตก เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
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ตารางที่ 22.1 (ตอ)สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 22 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : ตะกอนทีน่้ําพัดมาทับถม หรือตะกอนลําน้าํ 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลาํน้าํระดบัตํ่า(low terrace) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดเทอยู
ระหวาง 0-3 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : คอนขางเลวถึงเลว มนี้ําขงัที่ผิวดนิ 2-5 เดือนในรอบป 

        1.6 พชืพรรณและการใชประโยชน : นาขาว ปลูกไมยืนตน (ยางพารา) และยังคงสภาพเปนปา 
สําหรับพืน้ที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึง่พบกลุมชุดดินที่ 22 แสดงไวในตารางที่ 22.2  
ตารางที่ 22.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 22 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 ชัยนาท 900,567 0  7 5 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  มุกดาหาร 35,825 54.6  8 2 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
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ตารางที่ 22.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 22 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
  นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
 8 เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 10,778,649 16,328.4  609 150 
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        1.7 การชะลางพังทลาย : ไมมีหรือนอยมาก 

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดบนผวิดิน : ไมม ี

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคเหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวนัออกและใต ซึ่งจังหวัดที่
พบแสดงไวในตารางที่ 22.3  
ตารางที่ 22.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 22 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 2,674.91  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 7,496.38  

  ชลบุรี 19,533.31  

  ตราด 7,437.82  

  ระยอง 1,168.80  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 171,406.37  

  บุรีรัมย 395,284.20  

  นครราชสีมา 392,325.13  

  สุรินทร 901,810.58  

 4 อุบลราชธานี 796,641.40  

  ศรีสะเกษ 1,527,188.30  

  นครพนม 9,581.52  

  มุกดาหาร 42,964.42  

  รอยเอ็ด 712,457.47  

  อํานาจเจริญ 98,119.82  

  ยโสธร 201,989.37  

 5 ขอนแกน 113,370.12  

  อุดรธานี 25,094.70  

  มหาสารคาม 148,876.36  

  สกลนคร 152,578.43  

  กาฬสินธุ 764,366.50  
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ตารางที่ 22.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 22 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 6 ลําปาง 39,736.52  

  ลําพูน 37,351.76  

  เชียงใหม 157,038.06  

 7 เชียงราย 26,668.18  

  นาน 1,603.18  

  พะเยา 926.23  

 8 เพชรบูรณ 4,127.80  

  อุตรดิตถ 2,320.01  

  พิษณุโลก 716.86  

 9 กําแพงเพชร 9,056.91  

  นครสวรรค 5,800.99  

ตะวันตก 10 เพชรบุรี 169.19  

  กาญจนบุรี 3,248.81  

ใต 11 สุราษฎรธานี 3,485.97  

  ภูเก็ต 6,615.33  

  พังงา 528.02  

  นครศรีธรรมราช 18,586.54  

  กระบี่ 326.02  

  ชุมพร 1,110.65  

 12 ตรัง 9,196.69  

  ปตตานี 17,764.15  

  พัทลุง 368.51  

  สงขลา 37,798.63  

  สตูล 2,821.92  

รวมทั้งส้ิน  6,879,732.84  
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2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 22 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 22.4  
ตารางที่ 22.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
น้ํากระจาย 
(Nam Krachai series: Ni) 

coarse-lomy, siliceous  
Oxic Plinthaquults 

coarse-loamy, mixed, 
semiactive, isohyperthermic, 
Typic Plinthaquults 

สันทราย 
(San Sai series: Sai)   

coarse-loamy, mixed  
Typic Tropaqualfs 

coarse-loamy, 
siliceous,subactive, 
isohyperthermic  
Aeric Endoaqualfs 

สีทน 
(Si Thon series: St)  

fine-loamy, mixed, nonacid  
Aeric Tropaquepts 

coarse-loamy, mixed, 
subactive,nonacid, 
isohyperthermic,  
Fluvaquentic Endoaquepts 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 22 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 22 ลักษณะเนื้อดินบนเปนดินรวนหรือรวนปนทราย ดินทรายปนดิน
รวน สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม พบจุดประสีน้ําตาลปนเทา น้ําตาลหรือน้ําตาลออน สวนดินชั้นลาง
จะเหนียวมากขึ้น สีน้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาล หรือน้ําตาลออน มีจุดประสีเชนเดียวกับดินชั้นบน แตอาจพบ
ศิลาแลงออน(plinthite) ปะปนอยูกับเนื้อดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 22 

3.2.1 ชุดดินน้ํากระจาย (Nam Krachai series: Ni) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic,Typic Plinthaquults เกิดจาก
การทับถมของตะกอนลําน้ําบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนที่ราบเรียบ ถึงเปน
ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-4 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีถึงคอนขางเลว 
คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับ
น้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทราย ปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทาเขม 
หรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.0-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดนิรวน
ปนทราย สีพื้นเปนสีเทา หรือสีเทาออน มีจุดประพวกสีน้ําตาลและสีเหลือง ในระดับความลึก 70-80 ซม.ลง
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ไป จะพบจุดประสีแดงของพลินไทต ซึ่งมีปริมาณมากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร ของชั้นหนึ่งชั้นใด 
ภายในความลึก 1.25 เมตร หรือพบติดตอกันภายในความลึก 1.25 เมตร อยางไรก็ตามก็อาจจะพบเนื้อดิน
เปนดินรวนเหนียวปนทราย ที่ระดับความลึกเกินกวา 80 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด
มาก(pH 5.0-6.5) 
 3.2.3 ชุดดินสันทราย (San Sai series: Sai) 
 จัดอยูใน coarse-loamy,siliceous, subactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs เกิดจาก
การทับถมของตะกอนจากลําน้ําเกา สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 
เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถในการใหน้ําซึมผานไดชา มี
การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินลึกประมาณ 1-2 เมตร ในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลหรือสีเทาปนชมพู มีจุด
ประสีน้ําตาลแกอยูตามรากพืช และในชองวางระหวางเม็ดดินที่มีขนาดใหญ ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) สวนดินลางเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นของดินสีเทาปนชมพ ูมจีดุประสี
น้ําตาลแกและสีแดงปนเหลืองอยูในชั้นดินมากพอประมาณ (20-50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร) ปฏิกิริยาดิน
เปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) 
 3.2.4 ชุดดินสีทน (Si Thon series: St) 
 จัดอยูใน coarse-loamy, mixed, subactive,nonacid, isohyperthermic, Fluvaquentic 
Endoaquepts เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา (alluvium) ในสวนที่เปนที่ลุมราบของหุบเขา (valley 
flat) สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปน
ดินลึก มีการระบายน้ําเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง ถึงชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดิน
ชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตร ในระหวางฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินทรายรวน หรือดินรวน หรือดินรวน
ปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลออนมีจุดประสีน้ําตาลแก หรือเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง(pH 5.0-6.0) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนทรายสลับดินเหนียวเปนชั้นแยกกัน 
สีพื้นเปนสีเทาหรือเทาปนชมพู หรือน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลแก หรือเหลืองปน
แดง หรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
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ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 22.5  
ตารางที่ 22.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg    
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ชัยภูมิ 
น้ํากระจาย 
สันทราย 
สีทน 

- 
- 

5.60 
- 

18.20 
3.03 
3.20 
3.75 

93.50 
21.67 
88.50 
53.50 

0.50 
0.95 
1.80 
0.40 

14.00 
55.00 
4.05 
2.20 

112.50 
30.00 
40.00 
25.50 

ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 5.60 3.48 71.00 0.73 9.03 35.00 ต่ํา 

สรุป : ชุดดินในกลุมชุดดนิที ่22 นี ้พบวา มีความอุดมสมบูรณตํ่าเปนสวนใหญ ยกเวนชุดดินชัยภมูิที่มี
ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

4. ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืช 
โดยทั่วไปศักยภาพของกลุมชุดดินที่ 22 เหมาะแกการทํานา เนื่องจากสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ 

มีน้ําขังแชในฤดูฝน แตสามารถปลูกพืชไรหรือพืชผักเชน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ขาวโพด ยาสูบ กระเทียม มะเขือ
เทศ ฯลฯ กอนและหลังการปลูกขาว ถาอยูในเขตชลประทานหรือมีแหลงน้ําธรรมชาติ การจัดชั้นความ
เหมาะสมของกลุมชุดดินนี้ สําหรับปลูกพืชในฤดูฝน ฤดูแลง และในเขตชลประทาน แสดงไวในตารางที่ 
22.6 
ตารางที่ 22.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 22 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน  ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S2 m S1   
  ขาวไร S3o S3o S3o   
พืชไร        
  ขาวฟาง S3o S3o S3o   
  ขาวโพด S3o S3o S3o   
  งา S3oz S3moz S3oz   
  ถั่วเขียว S3o S3mo S3o   
  ถั่วเหลือง S3o S3o S3o   
  ถั่วลิสง S3or S3or S3or   
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ตารางที่ 22.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 22 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช  ปลูกฤดูฝน  ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ปอแกว S3oz S3oz S3oz   
  ฝาย S2o S3mo S2o   
  มันฝรั่ง S3tor S3tmor S3tor   
  มันสําปะหลัง S3orz S3orz S3orz   
  ยาสูบ S3o S3mo S3o   
  ออย S2o S2o S2o   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S2mr S3mr S2r   
  กระเทียม S3tor S3tmor S3tor   
  ขิง S3orz S3morz S3orz   
  พริก S3oz S3oz S3oz   
  พริกไทย S3to S3to S3to   
  มะเขือเทศ S3o S3o S3o   
  หอมแดง S3torz S3torz S3torz   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3oz S3oz S3oz   
  กาแฟ (Robusta) S3oz S3oz S3oz   
  ชา S3to S3to S3to   
  ทุเรียน S3o S3o S3o   
  ปาลมน้ํามัน S2o S2o S2o   
  มะขาม S3o S3o S3o   
  มะพราว S3o S3o S3o   
  มะมวง S3o S3o S3o   
  ยาง S3o S3o S3o   
  ลําไย S3oz S3oz S3oz   
  ล้ินจี่ S3oz S3oz S3oz   
  สม S3o S3o S3o   
  สับปะรด S3o S3o S3o   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 
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S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 สมบัติทางกายภาพและเคมไีมเหมาะสม  เนื่องจากเนื้อดินคอนขางเปนทราย คือ เปนดิน
ทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย โครงสรางไมคอยดแีละแนนทึบ จงึอุมน้าํไดนอย นอกจากนี้ยงัดูดซับ
ธาตุอาหารรูปที่เปนประโยชนไดนอยดวย 

        5.2 ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  เนื่องจากเนือ้ดินคอนขางเปนทราย แรในดินจงึมีธาตอุาหารตางๆ
เปนองคประกอบนอย และความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินต่ํา ธาตุอาหารพืชรูปที่เปน
ประโยชนจึงสญูหายเนื่องจากการชะลางไดงาย 

        5.3 มีน้ําแชขังในฤดูฝน  เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ราบต่ํา ระดับน้ําใตดินตื้น ดินมีการระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงเลว จึงมีน้ําแชขังในฤดูฝน ทําใหสภาพพื้นที่ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก
ในฤดูฝน แตถาจะใชปลูกพืชดังกลาวใหไดผลดี ตองยกรองปลูกและขุดรองระบายน้ําสวนเกินออกจากพื้นที่ 
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        5.4 น้ําทวม  ดินบางชุดของกลุมชุดดินนี้ เกิดในบริเวณที่ราบระหวางเนินดินหรือที่ราบระหวางหุบ
เขา เมื่อฝนตกน้ําจึงไหลบาจากที่สูงลงมาทวมพื้นที่ราบดานลาง ทําใหพืชซึ่งปลูกในพื้นที่สวนนี้ไดรับความ
เสียหายจากน้ําทวมในบางป  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

การจัดการกลุมชุดดินที่ 22 ใหเหมาะสมในการปลูกพืชนั้น ตองพิจารณาจากขอจํากดัตางๆ รวมกบั
ระบบการใชที่ดิน ใหสอดคลองกับศักยภาพของดินแตละชุดในกลุม ดังนี้ 

        6.1 การเลือกชนิดของพืช  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 22 พบในพื้นที่ราบต่ํา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึง
เกือบราบเรียบเปนสวนใหญ จึงเหมาะสมในการปลูกขาวเปนอันดับแรกในชวงฤดูฝน และสามารถปลูกพืช
ไรอายุส้ัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยาสูบ และพืชผักตางๆ กอนและหลังการปลูกขาว นอกจากนี้ควร
นําพืชบํารุงดินมาปลูกสลับกับการปลูกขาว เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณและสมบัติทางกายภาพของดิน 
สําหรับการใชกลุมชุดดินนี้ปลูกไมผล จําเปนจะตองปองกันน้ําทวมโดยทําคันดินลอมรอบพื้นที่ และยกรอง
ปลูกเพื่อชวยในการระบายน้ําออกจากดิน 

        6.2 การแกปญหาน้ําทวม  กลุมชุดดินที่ 22 มักจะมีน้ําทวมในชวงฤดูฝน ดังนั้นถาจะใชในการปลูก
พืชไร ไมผลและพืชผัก จําเปนตองมีการแกไขปญหาน้ําทวม โดยทําคันดินลอมรอบพื้นที่ และมีประตูน้ํา
สําหรับไขน้ําเขาและระบายน้ําออกจากแปลงเพาะปลูกไดดวย 

        6.3 การแกปญหาการระบายน้ําของดิน  ควรดําเนินการตอเนื่องจากการแกปญหาน้ําทวม 
เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีระดับน้ําใตดินตื้นหรืออยูที่ผิวดินในชวงฤดูฝน ถาจะใชในการปลูกพืชไร ไมผล และ
พืชผัก เปนการถาวร จําเปนตองมีการยกรองปลูก แตถาไมประสงคจะยกรองปลูกก็ควรขุดรองระบายน้ํา
รอบแปลง เพื่อชวยระบายน้ําออกจากพื้นที่เมื่อฝนตกหนัก 

        6.4 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 22 มีเนื้อดินเปน
ทรายและสภาพแนนทึบ ไมเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืช จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข ดังนีคื้อ 1) 
ใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก หรือปุยหมักในอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หวานบนผิวดินแลวพรวนกลบ หรือ 2) ปลูก
พืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง หรือโสนอัฟริกันแลวไถกลบเปนปุยพืชสด หรือ 3) ใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน  
ข้ีเลื้อย แกลบ และเศษพืชเปนตน ไถคลุกเคลา ลงไปในดิน  เมื่อซากพืชและอินทรียสารเหลานี้สลายตัวดี
แลว จะชวยทําใหดินรวนซุย และเพิ่มความจุในการดูดซับธาตุอาหารพืชรูปที่เปนประโยชนอีกดวย 

        6.5 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 22 มีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติตํ่า เมื่อใชปลูกพืชติดตอกันเปนเวลานานโดยขาดการบํารุงที่ถูกตอง จึงทําใหความอุดมสมบูรณ
ของดินลดลงไปอีก จําเปนตองปรับปรุงแกไขดังนี้ 
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6.5.1 ใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งมีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก เชน 
ปลูกถั่วเหลือง-ขาว-ยาสูบ หรือพืชผัก-ขาว-ถั่วตางๆ เปนตน จะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่ม
ผลผลิตของพืชหลัก 

6.5.2 ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน โดยปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง โสน โสนอัฟริกัน และ
ถั่วตางๆ กอนการปลูกพืชหลัก 2-3 เดือน แลวไถกลบเมื่อพืชเร่ิมออกดอก วิธีนี้จะชวยปรับปรุงสมบัติ
ทางดานกายภาพ เคมีและความอุดมสมบูรณของดิน 

6.5.3 ใชปุยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ควรใชทั้งปุยอินทรีย และปุยเคมีควบคูกันไปในการ
ปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก สําหรับปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอกและปุยพืชสดนั้น นอกจากจะ
ปลดปลอยธาตุอาหารภายหลังการสลายตัวในดินแลว ยังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ดินดวย สวนปุยเคมีชวยเพิ่มธาตุอาหารที่ดินขาดแคลน ใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช สําหรับสูตร
ปุย อัตราและวิธีการใชนั้นขึ้นอยูกับชนิดของพืชและระดับความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  
7. ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกลุมชุดดินนี้พบในสภาพพื้นที่ราบต่ํา ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังแชเปนเวลา 2-5 เดือน ใน
รอบป จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกขาวในชวงฤดูฝน ปลูกพืชไรอายุส้ันเชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง 
ยาสูบ ขาวโพด และพืชผักตางๆ กอนและหลังการปลูกขาว อยางไรก็ตามเพื่อใหการใชที่ดินมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรจัดระบบการใชที่ดิน “แบบไรนาสวนผสม” โดยมีการแบงการใชประโยชน
ที่ดินออกเปนสวนๆ ดังนี้ 

        7.1 พื้นที่ปลูกขาว  ควรเปนพื้นที่ราบต่ําสุดเนื่องจากในฤดูฝนน้ําจะขังเร็วกวาพื้นที่สวนอื่น และมัก
ไมขาดน้ําในการปลูก พื้นที่สวนนี้อาจปรับปรุงเพื่อใชปลูกพืชไรอายุส้ัน และพืชผักตางๆ กอนและหลังการ
ปลูกขาวไดดวย รูปแบบการใชที่ดินดังกลาวนี้ เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน เพชรบูรณและ
อุตรดิตถ ไดปฏิบัติอยางกวางขวาง 

        7.2 พัฒนาเปนพื้นที่ปลูกพืชไรและพืชสวนตลอดป  ควรใชพื้นที่คอนขางดอน ทําคันลอมรอบ
เพื่อปองกันน้ําทวม ปรับระดับพื้นที่ภายในแปลงใหสม่ําเสมอ และปรับปรุงการระบายน้ําของดินโดยการยก
รองปลูกและทํารองระบายน้ํารอบแปลง สําหรับวิธีจัดการดินเพื่อปลูกพืชไร พืชผักและไมผล ซึ่งไดกลาวไว
ในหัวขอที่ 8  

        7.3 พื้นที่พัฒนาแหลงน้ํา  ควรอยูระหวางพื้นที่นาขาว พืชไร ไมผลและพืชผักตางๆ ไมลุมและดอน
จนเกินไป  ขนาดของสระน้ําที่จะพัฒนาควรเปนขนาดแหลงน้ําประจําไรนา คือ มีความจุประมาณ 1,250 ม3 
สวนจํานวนสระที่ขุดขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการใช สําหรับแหลงน้ําที่พัฒนาควรใชเลี้ยงปลาน้ําจืดที่เลี้ยง
งาย โตเร็วและเปนที่ตองการของตลาด เชน ปลาไน ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาหมอตาล ปลาเทโพ 
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และอื่นๆ สําหรับบริเวณคันดินรอบบอหรือสระ ควรใชปลูกไมผล เชน มะมวง ขนุน ฝร่ัง กลวย ฯลฯ รวมทั้ง
ไมดอกและไมประดับตางๆ เพื่อเสริมรายไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริเวณคันดินรอบบอควรปลูกหญา เชน 
หญาแฝกทั้งดานในและดานนอก เพื่อปองกันการกัดเซาะดินบริเวณรอบบอดวย 

        7.4 พื้นที่เลี้ยงสัตว  ควรใชบริเวณพื้นที่ใกลแหลงน้ําในการเลี้ยงสัตว เชน ไก หมูและเปด โดยสราง
โรงเรือนใกลขอบบอและโรงเรือนบางสวนยื่นลงไปในบอปลา ใหสัตวเลี้ยงถายมูลลงในบอน้ําเพื่อเปนอาหาร
ของปลา 

สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่กลาวมานี้ ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร
และสภาพเศรษฐกิจ ไดแก ความตองการผลิตผลของตลาดทั้งในและนอกทองถิ่น อยางไรก็ตามเกษตรกร
ควรยึดถือทฤษฎีใหมในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
ทรงมีแนวพระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นตเพื่อพัฒนาแหลงน้ํา 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร 

 ปญหาน้ําทวมและการระบายน้ํา  ปกติแลวกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมที่จะนํามาปลูกพืชไรในฤดู
ฝน ถานํามาปลูกพืชไร ควรปลูกกอนและหลังการปลูกขาวขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอและใชน้ําจาก
บริเวณที่มีแหลงน้ําเสริม กอนเตรียมดินปลูกพืชควรมีการใสปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร  
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 

8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ75-90 ซม.ตามลําดับ ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือแนว
รองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุยอยูขาง
ใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
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        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 
 กลุมชุดดินที่ 22 เปนกลุมชุดดินที่มีปญหาการระบายน้ํา หากตองการปลูกไมผลควรทําคันดิน เพื่อ
ปองกันน้ําทวม และปลูกไมผลในระบบยกรองเพื่อการระบายน้ําโดยไมผลในกลุมชุดดินที่ 22 มีการเตรียม
ดินดังนี้ 

8.3.1 ฝรั่ง  ตากดินไว 10-15 วัน ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบน
และลางไวคนละกอง ผสมดินชั้นลางกับปุยหมัก หรือปุยคอกในสัดสวน 1:2 รองกนหลุมดวยปุยหินฟอสเฟต 
500 กรัม/หลุม จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุมแลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบดินใหสูงกวาขอบปากหลุม
เดิมประมาณ 10 ซม. เผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ํา หรือฝนตก  ชวยใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 มะมวง  พื้นที่ลุมควรยกรองปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร (ยกรองใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมสูงสุด 0.5-1.0 เมตร) แตถาพื้นที่ลุม
มาก ควรทําคันดินปองกันน้ําทวมรอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกไดโดยใชระยะระหวางตน 4-6 เมตร หลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. แตพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีหลุมปลูกขนาด 
70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 

8.3.3 ลิ้นจี่  ขุดรองยกแปลงขึ้นมาเพื่อเพิ่มการระบายน้ํา เพราะลิ้นจี่ไมชอบดินปลูกที่แฉะ และรอง
น้ําควรลึก 80-100 ซม. กวางประมาณ 1 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
9. การใชปุยสําหรบัพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัขาว 

 ดินในกลุมชุดดินที่ 22 มีอินทรียวัตถุระดับตํ่า ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 18 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร 
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ข) ขาวไวตอชวงแสง  อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 9 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด
เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมี เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่22.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ถั่วเหลอืง และถั่วลสิง  การใสปุยกระทาํเพยีงครั้งเดียวหลังปลูกแลว 1-3 สัปดาห โดยใส
ปุยทัง้หมดขางแถวปลกูแลวพรวนกลบ หากพืน้ที่ดังกลาวไมเคยปลูกถัว่ทัง้ 2 ชนิดนีม้ากอน ตองแนะนําให
คลุกเมล็ดกับเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสม พรอมปลูกดวย 
 ก) ชุดดินสันทราย และสีทน ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร  
 ข) ชุดดินชัยภมูิ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  
 ค) ชุดดินน้ํากระจาย ใชปุยสูตร 24-4-24 อัตรา 13 กก./ไร 

 9.2.2 ขาวโพดหวาน  ปุยแบงใสเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปุยทั้งหมดรองกนรองพรอม
ปลูก ปุยอีก 2/3 ที่เหลือจะใสคร้ังสุดทายเมื่ออายุขาวโพดหวาน 3-4 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวน
กลบ  
 ก) ชุดดินสันทราย และสีทน ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  
 ข) ชุดดินชัยภูมิ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กก./ไร  
 ค) ชุดดินน้ํากระจาย ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-60 อัตรา10 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชผัก 

9.2.1 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 16-8-8 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 
และ10 กก./ไรตามลําดับ 

9.2.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร  และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน 
ควรใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.2.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอกและปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 2,000-
4,000 และ80 กก./ไรตามลําดับ  และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไร โดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
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        9.3 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 ฝรั่ง  ฝร่ังยังไมใหผลผลิต ในชวงตน และปลายฤดูฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
กก./ไร จากนั้นเมื่อฝร่ังใหผลผลิตแลวสามารถเพิ่มความหวานไดโดยใชปุยสูตร 5-30-30 อัตราตามที่ฉลาก
ระบุไวซึ่งควรฉีดพนกอนเก็บเกี่ยวผล 1 เดือน โดยฉีดพนอาทิตยละ 2 คร้ัง 

9.3.2 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.3 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 2 กก.ตอตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรบัมะมวง
อายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ  
3) ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุยสูตร 
13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 

9.3.3 ลิ้นจี่  ล้ินจี่ชวงยังไมใหผลผลิต ควรใหปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-4 ปบ/ตน รวมดวย
ปุยสูตร 15-15-15 หรือปุยสูตร 10-8-12 อัตรา 1 กก./ตน การใสปุยชวงนี้ควรแบงใสฤดูฝน 2 คร้ัง ฤดูแลง 1 
คร้ัง และฤดูหนาวอีก 1 คร้ัง หลังจากลิ้นจี่ใหผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กก./ตน การใส
ปุยชวงนี้ควรแบงใสฤดูฝน 2 คร้ัง และหลังจากติดผลจนผลมีขนาดเทากับหัวไมขีดอีก 1 คร้ัง 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 22 พบในบริเวณที่ราบระหวางหุบเขาหรือเนินเขา และบริเวณตะพักลําน้ําระดับตํ่า 
เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
ความลาด 0-3 เปอรเซ็นต ในฤดูฝนมีน้ําขัง 2-5 เดือนในรอบป  

ปญหาสําคัญที่เกี่ยวกับการใชประโยชน คือ เนื้อดินและโครงสรางของดินไมเหมาะสม ความอุดม
สมบูรณตํ่า มีน้ําขังในฤดูฝน จึงเปนอุปสรรคในการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก นอกจากนี้ยังมีน้ําทวมในฤดู
ฝนชวงที่ฝนตกชุกทําใหขาวเสียหาย 

ความเหมาะสมของกลุมดินนี้ คือ มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานาในชวงฤดูฝน ปลูกพืชไรและ
พืชผัก กอนและหลังการปลูกขาว ควรดําเนินการในแบบไรนาสวนผสม โดยแบงพื้นที่เพื่อการทํานา ปลูกพืช
ไร ไมผลและพืชผัก แหลงน้ํา และพื้นที่เลี้ยงสัตว สําหรับอัตราสวนของการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท 
ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกรและความตองการผลิตผลของตลาดภายในและภายนอกทองถิ่น 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่23 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 23 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 23 แสดงไวในตารางที่ 23.1 

ตารางที่ 23.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 23 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออก ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
เหนือ พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
ตะวันตก ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
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ตารางที่ 23.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมดินที่ 23 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากทบัถมของตะกอนน้าํทะเล 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ทีลุ่มระหวางสนัหาดหรือเนนิทรายชายฝงทะเล 

        1.4 สภาพพืน้ที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเกือบราบเรยีบ ความลาดเทนอยกวา 2 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : เลวถงึเลวมาก มีน้าํทวมขงัอยูระหวาง 4-5 เดือน 

        1.6 พชืพรรณและการใชประโยชน : ทาํนาขาว รกรางวางเปลามีวัชพชืตางๆ ข้ึน สําหรบัพื้นที่
โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึง่พบกลุมชุดดินที ่23 แสดงไวในตารางที ่23.2  
ตารางที่ 23.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 23 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
เหนือ 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
 12 นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  ปตตานี 85,512 0  5 0 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 

รวมทั้งส้ิน 2,373,236 1,176.7  148 40 
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        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมมีถึงมเีล็กนอย 

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมม ี

        1.9 การแพรกระจาย : ในภาคใตและตะวันออก ซึ่งจังหวัดทีพ่บแสดงไวในตารางที่ 23.3  
ตารางที่ 23.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 23 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ตราด 2,028.82  

  จันทบุรี 1,156.99  

  ชลบุรี 7,534.64  

  ระยอง 24,691.46  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มหาสารคาม 2,619.47  

เหนือ 8 พิจิตร 485.50  

  เพชรบูรณ 412.30  

ตะวันตก 10 ประจวบคีรีขันธ 8,696.24  

ใต 11 สุราษฎรธานี 2,579.96  

  ชุมพร 37,700.38  

 12 นราธิวาส 3,059.42  

  ปตตานี 727.49  

  พัทลุง 1,940.91  

  สงขลา 15,204.42  

รวมทั้งส้ิน 114,180.13 

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 23 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 23.4  
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ตารางที่ 23.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ทรายขาว 
(Sai Khao series: Sak) 

sandy, siliceous, nonacid  
Typic Tropaquents 

siliceous, isohyperthermic 
Humaqueptic Psammaquents 

วัลเปรียง 
(Wan Priang series: 
Wp)  

sandy, siliceous, nonacid  
Typic Tropaquents 

siliceous, isohyperthermic  
Typic Psammaquents 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 23 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 23 ลักษณะเนื้อดินทรายลึกมาก บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูใน
ชั้นดินลาง ดินมีสีเทา พบจุดประสีน้ําตาหรือสีเหลืองในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงกรดปานกลาง
(pH 6.0-7.0) ถามีเปลือกหอยปะปนอยูในหนาตัดดินจะมีปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงดางจัด(pH 7.5-
8.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 23 

 3.2.1 ชุดดินทรายขาว (Sai Khao series: Sak)  
 จัดอยูใน siliceous, isohyperthermic Humaqueptic Psammaquents เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําที่มีแหลงมาจากหินแกรนิตตามบริเวณหุบเขาหรือบริเวณพื้นที่ที่อยูในอิทธิพลของหินแกรนิต 
สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึกมาก มีการ
ระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดคอนขางเร็ว มีการไหลบาของน้ําบน
ผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ประมาณ 7-8 เดือน และจะมีน้ําทวมขังอยูบนผิว
ดินประมาณ 2-3 เดือน ในฤดูฝน 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทราย สีพื้นเปนสีเทาเขมมาก ถึงสีเขมของสีน้ําตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายหยาบปนดินรวน 
หรือดินทรายหยาบ สีพื้นเปนสีเทาออน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาลหรือ
น้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-6.0) 
 3.2.2 ชุดดินวัลเปรียง (Wan Praing series: Wp) 
 จัดอยูใน siliceous, isohyperthermic Typic Psammaquents เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพัดพามา
ทับถม สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลึก มีการระบาย
น้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับ
น้ําใตดินลึก 2 เมตร 
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 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสี
น้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายแปง สีพื้นเปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางเล็กนอย
(pH 6.5-7.5) สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ถึงดินรวน สีพื้นเปนสีเทาออนปนน้ําตาล ถึงสีเทา
ออน มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาล ถึงสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง(pH 7.0-
8.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 23.5  
ตารางที่ 23.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg    
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ทรายขาว 
วัลเปรียง 

- 
- 

1.60 
13.17 

13.50 
54.00 

1.33 
1.40 

1.70 
9.27 

27.00 
44.00 

ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน - 7.39 33.75 1.37 5.49 35.50 ต่ํา 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินทรายขาวและวัลเปรียง ที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 23 
พบวามีความอุดมสมบูรณอยูในระดับตํ่า 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตางๆ 
กลุมชุดดินที่ 23 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมในการทํานา และไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร 

พืชผัก ไมผลหรือไมยืนตน เนื่องจากสภาพพื้นที่ลุมตํ่า น้ําทวมขัง เนื้อดินเปนทราย และความอุดมสมบูรณ
ตํ่า แตเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินจึงไดจัดชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชในชวงฤดู
ฝน ฤดูแลง และมีระบบชลประทานดังตารางที่ 23.6 
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ตารางที่ 23.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 23 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S2 m S1   
  ขาวไร S3o S3o S3o   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3o S3o S3o   
  ขาวโพด S3o S3o S3o   
  งา S3o S3o S3o   
  ถั่วเขียว S3o S3mo S3o   
  ถั่วเหลือง S3o S3o S3o   
  ถั่วลิสง S3or S3or S3or   
  ปอแกว S3o S3o S3o   
  ฝาย S3o S3mo S3o   
  มันฝรั่ง S3tor S3tor S3tor   
  มันสําปะหลัง S3or S3or S3or   
  ยาสูบ S3o S3mo S3o   
  ออย S3o S3o S3o   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S2mor S2mor S2or   
  กระเทียม S3tor S3tmor S3tor   
  ขิง S3or S3mor S3or   
  พริก S3o S3o S3o   
  พริกไทย S3to S3to S3to   
  มะเขือเทศ S3o S3o S3o   
  หอมแดง S3tor S3tor S3tor   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3to S3to S3to   
  กาแฟ (Robusta) S3o S3o S3o   
  ชา S3to S3to S3to   
  ทุเรียน S3o S3o S3o   
  ปาลมน้ํามัน S2o S3o S3o   
  มะขาม S3o S3o S3o   
  มะพราว S3o S3o S3o   
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ตารางที่ 23.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 23 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ไมผล     
  มะมวง S3o S3o S3o   
  ยาง S3o S3o S3o   
  ลําไย S3o S3o S3o   
  ล้ินจี่ S3to S3to S3to   
  สม S3o S3o S3o   
  สับปะรด S3o S3o S3o   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2o S2o S2o   

หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
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5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื  
        5.1 เปนดินทราย 

        5.2 ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 

        5.3 การระบายน้าํเลว 

        5.4 น้ําทวมขงัในชวงฤดูฝน  

        5.5 ขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 

เนื่องจากดินในกลุมชุดดินนี้เปนดินทรายและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา จึงควรบํารุงดินดวยปุย
อินทรียและปุยเคมี สําหรับวิธีเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินดังนี้คือ 1) ใสปุยคอกอัตรา 1-2 ตัน/ไร แลวพรวน
กลบ หรือ 2) ใชปุยพืชสด โดยหวานเมล็ดโสนอัฟริกัน อัตราประมาณ 5 กก./ไร แลวไถกลบเมื่อพืชมีอายุ 
45-60 วัน นอกจากนี้ยังตองงดการเผาตอซัง แตควรไถกลบตอซังขาวในขณะเตรียมดิน 

การปลูกขาวในกลุมชุดดินนี้จําเปนตองใชปุยเคมี เพราะนอกจากดินจะมีอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน และโพแทสที่แลกเปลี่ยนไดตํ่า ไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของขาว สําหรับอัตราปุย
สําหรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสงและไวตอชวงแสงจะไดกลาวตอไป 

กลุมชุดดินที่ 23 ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชไรและพืชผัก เนื่องจากดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ
ตํ่าและฤดูฝนน้ําแชขังนาน 4-5 เดือน ไมควรทําการจัดการดินเพื่อใชสําหรับการปลูกพืชไรและพืชผัก เพราะ
ลงทุนสูงเกินไป 

การปรับสภาพพื้นที่ของกลุมชุดดินนี้ เพื่อปลูกไมผล จําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงการเกิดน้ํา
ทวมขัง ซึ่งจะตองทําการยกรองปลูกและมีรองระบายน้ํารอบแปลง ในการยกรองปลูกจะตองขุดทองรองใน
ระดับความลึกประมาณ 1-1.5 เมตร โดยใชแทรกเตอรปาดหนาดินมาไวกลางสันรอง ขุดดินจากคูที่วางแนว
ไวมากลบบริเวณของสันรอง การทําเชนนี้จะทําใหเกิดสันรอง สูงอยางนอย 50 ซม. เหมาะในการปลูกไมผล
หรือไมยืนตนอื่นๆ ทําคันดินลอมรอบสวนเปนคันดินอัดแนนเพื่อปองกันน้ําทวมและมีระดับความสูงมากพอ 
ในชวงฤดูฝนควรจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําเขาหรือออก 
        6.1 การจัดการดินเพื่อทําทุงหญาเลี้ยงสัตว 

ทางเลือกอีกอยางหนึ่งในการใชประโยชนกลุมชุดดินที่ 23 คือการพัฒนาที่ดินเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว 
โดย 1) การทําคันรอบพื้นที่ปลูกหญาเพื่อปองกันน้ําทวมและติดตั้งปมนําระบายน้ําออก เมื่อมีฝนตกหนัก 
ทั้งนี้ยกเวนดินชุดวัลเปรียง และดินชุดทรายขาว หรือ 2) การปลูกหญาบนสันรองที่ปลูกไมผล โดยปลูก
ผสมผสานระหวางพืชตระกูลหญากับพืชตระกูลถั่วลมลุก การปลูกพืชตระกูลถั่วจะเปนประโยชนอยางมาก
ตอการเลี้ยงโคหรือกระบือ เนื่องจากเปนอาหารเสริมโปรตีนแกสัตวเลี้ยง 
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สําหรับพืชตระกูลหญาที่แนะนําไดแก หญารูซี่ หญาขน หญากินนี และหญาโรดส สวนพืชตระกูล
ถั่วลมลุก ไดแก ถั่วลาย คุดซู และเวอราโน เปนตน การจัดการดินเพื่อทําทุงหญาเลี้ยงสัตวใหไถพรวนดิน
และใสปุยอินทรีย ไดแกปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร คลุกเคลากับดินกอนหวานพืชตระกูลถั่วและ
หญาผสมกันในแปลงปลูก 
7. ขอเสนอแนะ 

กลุมชุดดินที่ 23 พบในบริเวณที่ราบต่ํา มีน้ําทวมขังในฤดูฝน 4-5 เดือนในรอบป การระบายน้ําออก
จากพื้นที่ทําไดยากมาก การใชประโยชนที่เหมาะสมคือทํานา เลี้ยงปศุสัตว เชนไกและสุกร พัฒนาพื้นที่นา
ขาวบางสวนเปนบอเลี้ยงสัตวน้ําจืด เชน ปลาหรือกุง ซึ่งจะลงทุนนอยกวาการเปลี่ยนจากนาขาวเปนสวนไม
ผล ไมยืนตน พืชผักหรือใชปลูกพืชไรทั้งหมด นอกจากนี้ระบบการเกษตรจะมีประสิทธิภาพสูงสุด หาก
ดําเนินการแบบผสมผสานระหวาง การปลูกขาว เลี้ยงสัตวบก-สัตวน้ํา และปลูกไมผลหรือไมยืนตนบนคัน
ดินรอบบอน้ํา  
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืผัก 

 กลุมชุดดินที่ 23 ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชผัก เนื่องจากเปนดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณตํ่า 
หากตองการใชในการปลูกพืชผัก จะตองลงทุนปรับปรุงดินสูงมาก 
        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมผล และไมยนืตน 

8.2.1 เงาะ  ไถพรวนปรับพืน้ที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.2.2 ทุเรียน  พื้นที่ลุมมีน้ําทวมขังไมมาก ควรนําดินมาเทกองสูง 0.75-1.20 เมตร และปลูกตน
ทุเรียนบนสันรอง แตถาพื้นที่ดังกลาวมีน้ําทวมขังมาก ควรยกรองสวนใหมีสันกวางมากกวา 6 เมตร รองน้ํา
กวาง 1.5 เมตรและลึก 1 เมตร เพื่อเพิ่มการระบายน้ํา สวนหลุมปลูกควรมีขนาด 30x30x30-60X60X60 
ซม.   

8.2.3 มังคุด  พื้นที่ลุม มีน้ําทวมขังไมมากทําสันรองปลูกสูง 1.0-1.5 เมตร แตถามีน้ําทวมขังมาก
ควรยกรองสวนใหมีขนาดสันรองไมนอยกวา 6 เมตร รองน้ํากวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ํา
เขา-ออก สวนระยะปลูกในระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสามเหลี่ยมดานเทาใชระยะปลูกระหวางแถว และตน 
8x8 เมตร หรือ 10x10 เมตร และระบบแถวกวางตนชิด ใชระยะปลูกระหวางแถว และตน 8x8 เมตร หรือ
10x5 เมตร  หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 ซม. ผสมดินที่ขุดขึ้นมากับหญาแหง ปุยคอกและปุยเคมี ตาก
ดินไวระยะหนึ่งจนดินยุบตัวคงคงที่ เติมดินผสมลงไปอีกจนเต็มหลุม 
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9. การใชปุยสําหรบัพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 23 มีอินทรียวัตถุระดับตํ่า ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก. ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 18 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร 
ข. ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 9 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 

16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรบัไมผล และไมยืนตน 

9.2.1 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2.5 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม  ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน  ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน  และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17อัตรา 1 กก./ตน โดย
หวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.2.2 ทุเรียน  ทุเรียนอายุ 1 ป ใหปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 5 กก./ตน ทุเรียนปตอๆ มาซึ่งอยู
ในชวงยังไมใหผลผลิต โดยชวงตนฝนควรใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กก./ตน และชวงปลายฤดูฝนใหปุย
หมัก หรือปุยคอก 5-50 กก./ตน รวมดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน  ทุเรียนใหผลผลิตแลว แบงการ
ใหปุยเปน 2 ระยะคือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และตัดแตงกิ่งแลวควรใหปุยหมัก หรือปุยคอก รวมดวย
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ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 15-50 และ3 กก./ตนตามลําดับ  2) ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 
2 กก./ตน โดยใหปุยหลังจากที่ฝนทิ้งชวง 

9.2.3 มังคุด  มังคุดชวงยังไมใหผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง คือ 
ตน และปลายฤดูฝน มังคุดใหผลผลิตแลวแบงการใหปุยเปน 4 ระยะคือ 1) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กก./ตน รวมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 2-3 ปบ/ตน กอนใหปุยควรขุด
หลุมเปนระยะรอบทรงพุมจากนั้นหยอดปุยลงในหลุม แลวจึงกลบปดปากหลุม 2) ระยะกอนออกดอกควรใช
ปุยสูตร 12-24-12 หรือปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 3 กก./ตน โดยใหปุยชวงปลายฝน 3) ระยะดอกบาน และเริ่ม
ติดผลเล็ก ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน และ 4) เมื่อผลมีอายุ 4-5 สัปดาห ใชปุยสูตร13-13-21 
อัตรา 2 กก./ตน โดยหวานรอบทรงพุมแลวคราดกลบบางๆ 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 23 ประกอบดวย ชุดดินวัลเปรียงและทรายขาว เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํา
ทะเล พบบริเวณที่ลุมระหวางสันหาดหรือเนินทรายชายทะเล เนื้อดินเปนทราย บางพื้นที่มีเปลือกหอยปน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดาง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 

ปญหาการใชประโยชนไดแก เนื้อดินเปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า การระบายน้ําเลว มีน้ําทวม
ขังในฤดูฝน 4-5 เดือน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ศักยภาพในการใชประโยชนคือใชทํานาและเลี้ยงสัตว โดยดําเนินการในลักษณะผสมผสานระหวาง
การปลูกขาว เลี้ยงปศุสัตว เชนไกและหมู เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีการปลูกไมผลหรือไมยืนตนบริเวณคันดิน
รอบบอน้ําที่พัฒนาขึ้น จะทําใหการใชประโยชนที่ดินมีประโยชนสูงสุด 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่24 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 24 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 24 แสดงไวในตารางที่ 24.1  

ตารางที่ 24.1 สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 24 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
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ตารางที่ 24.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 24 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
เหนือ ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ใต นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 

        1.2 วัตถุตนกําเนิด : เกิดจากการทับถมของตะกอนที่น้ําพัดพามา เปนพวกตะกอนเนื้อหยาบหรือ
ตะกอนทรายจากหินแกรนิตและควอรตไซต 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ตะพักลําน้ําระดับตํ่าและสวนต่ําของตะพักลําน้ําระดับกลาง 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดเทอยู
ระหวาง 1-3 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ใชในการทํานาและปลูกพืชไร เชน ออย ขาวโพด มัน
สําปะหลัง สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 24 แสดงไวในตารางที่ 24.2  
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ตารางที่ 24.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 24 

ภาค เขต 
 
จังหวัด 

พื้นที่ชลประทาน 
(ไร) 

ความจุ 
(ลาน ม.3) 

โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1  ชัยนาท 900,567  0  7 5 
ตะวันออก 2  จันทบุรี 79,900  12.5  8 3 
   ฉะเชิงเทรา 708,700  44.2  5 4 
   ชลบุรี 57,700  172.7  13 4 
   ปราจีนบุรี 454,235  4.4  10 1 
   ระยอง 120,800  240.7  10 1 
   สระแกว 56,180  83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3  ชัยภูมิ 131,120  108.7  13 3 
   นครราชสีมา 651,744  1,166.2  43 5 
   บุรีรัมย 148,652  274.9  18 4 
   สุรินทร 115,785  132.2  21 3 
 4  อุบลราชธานี 208,830  79.7  13 0 
   นครพนม 48,035  46.1  14 3 
   ศรีสะเกษ 73,140  123.7  12 4 
   รอยเอ็ด 282,142  56.9  14 5 
   ยโสธร 18,600  38.8  2 2 
   อํานาจเจริญ 18,884  21.5  3 4 
 5  ขอนแกน 306,135  67.5  20 2 
   หนองคาย 95,090  26.3  9 3 
   อุดรธานี 125,107  149.1  19 5 
   มหาสารคาม 91,780  75.4  19 5 
   สกลนคร 346,170  610.5  38 1 
   กาฬสินธุ 387,391  1,423.3  20 2 
เหนือ 6  ลําพูน 39,350  30.1  6 4 
 7  เชียงราย 294,290  20.0  26 5 
 8  พิจิตร 511,100  0  14 5 
   พิษณุโลก 425,100  0  9 4 
   อุตรดิตถ 102,030  9,570.5  14 5 
 9  กําแพงเพชร 337,700  1.4  7 7 
   นครสวรรค 474,800  101.2  18 8 
   อุทัยธานี 170,500  160.6  8 5 
ใต 11  นครศรีธรรมราช 558,780  0  16 3 
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ตารางที่ 24.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 24 

ภาค เขต 
 
จังหวัด 

พื้นที่ชลประทาน 
(ไร) 

ความจุ 
(ลาน ม.3) 

โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

รวมทั้งส้ิน 8,340,337 14,842.8 459 115 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : เล็กนอยถึงปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหินกรวดที่ผิวดิน : ไมมีถึงมีเล็กนอย 

        1.9 การแพรกระจาย : พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ กลาง ตะวันออก และใต ซึ่งจังหวัดที่
พบแสดงไวในตารางที่ 24.3  
ตารางที่ 24.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 24 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ชัยนาท 2,223.68  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 1,025.19  

  ฉะเชิงเทรา 48,940.55  

  ชลบุรี 308,194.18  

  ระยอง 54,681.45  

  สระแกว 38,618.11  

  ปราจีนบุรี 29,144.13  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 3,064.48  

  นครราชสีมา 8,948.34  

  สุรินทร 76,994.87  

  บุรีรัมย 12,673.79  

 4 อุบลราชธานี 152,543.97  

  ศรีสะเกษ 491,777.11  

  นครพนม 84,602.76  

  รอยเอ็ด 1,056,474.09  

  ยโสธร 116,735.68  

  อํานาจเจริญ 25,266.29  
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ตารางที่ 24.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 24 ในจังหวัดตางๆ 
ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ขอนแกน 54,069.58  

  หนองคาย 8,055.72  

  อุดรธานี 9,643.35  

  มหาสารคาม 504,355.72  

  สกลนคร 38,959.55  

  กาฬสินธุ 47,295.67  

เหนือ 6 ลําพูน 16,345.63  

 7 เชียงราย 355.41  

 8 พิจิตร 1,890.60  

  พิษณุโลก 1,708.79  

  อุตรดิตถ 150.83  

 9 กําแพงเพชร 8,266.55  

  นครสวรรค 15,155.80  

  อุทัยธานี 25,684.37  

ใต 11 นครศรีธรรมราช 3,142.70  

รวมทั้งส้ิน 3,246,988.91  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 24 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 24.4  
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ตารางที่ 24.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ทาอุเทน 
(Tha Uthen series: Tu)  

coarse-loamy over clayey, silicious 
Enthic Tropaquods 

coarse-loamy over clayey- skeletal, 
siliceous over  
kaolinitic,subactive,noncementedisoh
yperthermic  
Oxyaquic Haplorthods 

บานบึง 
(Ban Bung series: Bbg)  

Aquic (Vadick) Quartzipsamments Isohyperthermic, coated 
Oxyaquic Quartzipsamments 

อุบล 
(Ubon series: Ub) 

Aquic Quartzipsamments loamy, siliceous, semiactive, 
isohyperthermic  
Aquic Arenic Haplustalfs 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 24 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 24  เปนดินลึก มีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายรวน สีน้ําตาลปน
เทาหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองและสีเทาในดินชั้นลาง บางแหงจะพบชั้นที่มีการสะสม
อินทรียวัตถุเปนชั้นบางๆ ในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงกรดจัด(pH 5.5-6.5) มีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 24 

 3.2.1 ชุดดินทาอุเทน (Tha Uthen series: Ti) 
 จัดอยูใน coarse-loamy over clayey-skeletal, siliceous over kaolinitic, subactive, 
noncemented, isohyperthermic Oxyaquic Haplorthods เกิดจากตะกอนน้ําพาเกาบนชั้นศิลาแลงและ
ชั้นตะกอนน้ําพาดินเหนียว ในลานตะพักลําน้ําระดับตํ่าและระดับกลาง มีความลาดชัน 1-4 เปอรเซ็นต ชุด
ดินนี้เปนดินลึกปานกลาง การระบายน้ําดีปานกลาง ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบา
ของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว น้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร ตลอดชวงฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทรายรวน สีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา สวนดินชั้นลางเปน
ดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม มีชั้นที่มีการสะสมของพวกฮิวมัสและเหล็กในดินชั้นลาง(spodic 
horizon) ถัดจากชั้นนี้แลวจะเปนชั้นดินเหนียวปนลูกรังกรวดลูกรังมีสีของจุดประมาก ใตชั้นลูกรังจะเปนดิน
เหนียว สีขาวหรือสีเทาออน พบจุดประสีแดงเกิดขึ้นมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก(pH 
5.0-6.0) 
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 3.2.2 ชุดดินบานบึง (Ban Bung series: Bng) 
 จัดอยูใน isohyperthermic, coated Oxyaquic Quartzipsamments เกิดจากการทับถมกันของ
ดินที่เกิดจากหินแกรนิต สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต ชดุดนินี้
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง ถึงคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบา
ของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูตํ่ากวา 1.50 เมตร เกือบตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 30 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนทรายหรือดินทรายรวน สีพื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา สี
น้ําตาล หรือน้ําตาลเขม มีจุดประสีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนเหลืองและ/หรือสีเขมของสีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 6.5-8.0) สวนดินลางเปนดินรวนทรายแตจะมีบางแหงจะ
พบเปนดินทรายรวนที่ระดับความลึกมากกวา 80 ซม.ลงไป สีพื้นเปนสีเทาปนชมพู สีน้ําตาลออน หรือสี
น้ําตาลปนแดงออน มีจุดประสีน้ําตาลแก หรือสีน้ําตาลปนเหลือง กรดปานกลางถึงดางปานกลาง(pH 6.0-
8.0) 
 3.2.3 ชุดดินอุบล (Ubon series: Ub) 
  จัดอยูใน loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Aquic Arenic Haplustalfs เกิดจาก
การทับถมกันของตะกอนลําน้ําเกา(old alluvium) บนสวนสูงของลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า(higher part of 
low terrace) สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ ถึงมีความลาดเทเล็กนอย มีความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต 
ดินชุดนี้เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางมาก คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็ว มีการไหลบา
ของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวน้ําใตดินลึกกวา 4 เมตร ในระหวางฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินทราย หรือดินทรายรวน สีพื้นเปนสีเทาเขม ถึงสีเทาเขม
มาก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองเขม ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) สวนดิน
ลางเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหนากวา 30 ซม. สีพื้นเปนสีน้ําตาลออน หรือสีน้ําตาลปนแดงออน และ
ความเหนียวเพิ่มข้ึนเปนดินเหนียวปนทรายในระดับความลึก 80 ซม. จากผิวดินสีพื้นเปนสีเทาออน หรือสี
เทา มีจุดประสีน้ําตาลแก หรือเหลืองปนแดง หรือน้ําตาลปนเหลืองเกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยตลอด ปฏิกิริยาของดนิ
กรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 24.5  
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ตารางที่ 24.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน (pH) 
CEC   

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

ทาอุเทน 
บานบึง 
อุบล 

- 
5.70 
4.80 

1.80 
1.47 
1.90 

24.00 
66.00 
100.00 

0.78 
0.50 
2.21 

- 
28.00 
50.00 

- 
60.00 
30.00 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

คามัธยฐาน 5.25 1.80 66.00 0.78 39.00 45.00 ปานกลาง 

สรุป: จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินอุบล บานบงึ และทาอุเทน ซึ่งจัดอยูในกลุมชุดดินที่ 24 
พบวาความอดุมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง 

4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตางๆ  

กลุมชุดดินที่ 24 ในสภาพเดิม คอนขางไมเหมาะสมหรอืไมเหมาะสมในการปลูกพชืไร ไมผล และ
พืชผัก เนื่องจากเปนทรายจดั และความอดุมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า แตมีศักยภาพเหมาะในการปลูก
หญาเลีย้งสัตวหรือพฒันาเปนทุงหญา อยางไรก็ตามไดมีการทาํนา ปลูกพืชไรและไมผลบางชนิด ในสภาพ
พื้นที่เดิม ซึ่งใหผลผลิตต่ําหรือคอนขางต่ํา โดยเฉพาะเมือ่ใชทํานา มักขาดแคลนน้ําเนื่องจากดินเกบ็กักน้าํ
ไมอยู 

เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดิน จึงจัดชั้นความเหมาะสมของดินกลุมนี้ออกเปน 3 อยาง
คือ ชั้นความเหมาะสมสําหรับปลูกพืช 1) ในฤดูฝน 2) ฤดูแลง และ 3) หลังจากมีการพัฒนาพัฒนาที่ดินแลว 
ดังตารางที่ 24.6 
ตารางที่ 24.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 24 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S3m S1   
  ขาวไร S2o S2o S2o   
พืชไร         
  ขาวฟาง S2oz S2oz S3oz   
  ขาวโพด S2o S2mo S2o   
  งา S3oz S3moz S3oz   
  ถั่วเขียว S2oz S3moz S2oz   
  ถั่วเหลือง S3oz S2oz S2oz   
  ถั่วลิสง S2orz S2orz S2orz   
  ปอแกว S2oz S2oz S2oz   
  ฝาย S2z S3mz S2z   
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ตารางที่ 24.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 24 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  มันฝรั่ง S3torz S3tmorz S3torz   
  มันสําปะหลัง S3orz S3orz S3orz   
  ยาสูบ S2oz S3moz S2oz   
  ออย S2z S2z S2z   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S2mrz S3mrz S2rz   
  กระเทียม S2torz S3tmorz S2torz   
  ขิง S3orz S3morz S3orz   
  พริก S3oz S2mo S3oz   
  พริกไทย S2torz S2toz S2toz   
  มะเขือเทศ S2oz S2moz S2oz   
  หอมแดง S3torz S3torz S3torz   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3oz S3toz S3toz   
  กาแฟ (Robusta) S3oz S3oz S3oz   
  ชา S3to S3to S3to   
  ทุเรียน S2o S2o S2o   
  ปาลมน้ํามัน S1 S1 S1   
  มะขาม S2o S2o S2o   
  มะพราว S2oz S2oz S2oz   
  มะมวง S3oz S2oz S2oz   
  ยาง S2o S2o S2o   
  ลําไย S3oz S2oz S2oz   
  ล้ินจี่ S2 S2toz S2toz   
  สม S2o S2o S2o   
  สับปะรด S2o S2o S2o   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   

หมายเหต ุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากดัที่ไมรุนแรง 
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S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนัน้ๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกบัการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมใินชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชืน้ในดนิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดนิไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพจิารณาเฉพาะความลึกดนิ  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นทีง่ายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 เนือ้ดินเปนทรายหรือคอนขางเปนทราย  

        5.2 ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ามากถงึต่ํา 

        5.3 น้ําขังแฉะในบางชวงของฤดูฝน 

        5.4 ขาดน้ําในฤดูแลง  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพชื 
        6.1 ปรับปรุงบํารุงดิน  โดยใชปุยอินทรียไดแก ปุยหมัก ปุยคอก หรือปุยพืชสดควบคูกับการใช
ปุยเคมี สําหรับสูตรปุย อัตรา และวธิีการใช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  

        6.2 จัดการน้ําใหเหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูก  สําหรับการทํานาควรเริ่มจากปรับระดับพื้นที่ 
เพื่อใหน้ําขังอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลงนา แตถาใชปลูกพืชอ่ืนนอกเหนือจากขาว ควรทําคันดินรอบพื้นที่ 
เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน และยกรองปลูกพืชเพื่อชวยในการระบายน้ําของดิน เมื่อปลูกพืชในฤดู
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แลงควรคลุมผิวดินดวยฟางขาวหรือเศษหญา เพื่อลดการระเหยน้ําจากผิวดิน ตอมาเมื่อซากพืชเหลานี้
สลายตัวจะกลายเปนอินทรียวัตถุในดินดวย  

        6.3 ปลูกพืชหมุนเวียนหรือพืชแซม  โดยปลูกพืชบํารุงดินหมุนเวียนกับการปลูกขาวหรือพืชหลัก
อยางอื่น นอกจากนี้ยังสามารถปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลักดวย วิธีนี้จะชวยปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณของดินไดเปนอยางดี 
7. ขอเสนอแนะ 

จากการประเมินความเหมาะสมของดิน จะเห็นไดวากลุมชุดดินที่ 24 ไมเหมาะสมในการปลูกพืช
ทั่วไป เวนแตจะไดปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน และสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
เสริมในการปลูกพืชทั้งฤดูฝนและฤดูแลง ถึงแมในปจจุบันมีผูใชกลุมชุดดินนี้ในการทํานา และปลกูพชืไรบาง
ชนิด เชน ออย มันสําปะหลังก็ตาม แตผลผลิตที่ไดอยูในเกณฑตํ่า สําหรับศักยภาพการใชประโยชนที่ดินที่
เหมาะสมควรจะเปนการใชเพื่อพัฒนาทุงหญา หรือปลูกหญาเลี้ยงสัตว ถาเปนบริเวณที่ราบต่ํา เชน ดินชุด
อุบลและทาอุเทนบางสวนจําเปนจะตองใชทํานา เพราะในฤดูฝนน้ําจะทวมขังและดินมีสภาพการะบายน้ํา
คอนขางเลว สวนดินบริเวณที่ดอนโดยเฉพาะชุดดินบานบึง ควรใชในการปลูกพืชไร เชน ออย และมัน
สําปะหลัง และพัฒนาเปนทุงหญา ซึ่งเปนพืชที่สามารถขึ้นไดดีพอควรในดินกลุมนี้ แตเพื่อใหการใช
ประโยชนดินกลุมนี้มีประสิทธิภาพและไดผลตอบแทนคุมคา ควรจัดระบบการใชที่ดินแบบผสมผสาน ดังนี้ 

        7.1 ปลูกหญาเลี้ยงสัตว  การใชประโยชน ดินชุดบานบึงและทาอุเทนในที่ดอน อยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพของดินคือ พัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงโค หรือกระบือ โดยปลูกหญาผสมถั่ว สําหรับถั่วที่ควรปลูกคือ
ถั่วฮามาตาหรือถั่วสไตโล นอกจากนี้อาจพัฒนาพื้นที่บางสวนสําหรับปลูกพืชไรและไมผลบางชนิด แลวนํา
มูลสัตวมาใชเปนปุยบํารุงดินสําหรับพืชดังกลาวดวย 

        7.2 ปลูกพืชไร   เชน ออย ถั่วลิสง ถั่วเขียว และมันสําปะหลัง ซึ่งขึ้นไดดีพอควรในกลุมชุดดินนี้ 
โดยเฉพาะชุดดินบานบึง แตตองบํารุงดินดวยปุยอินทรียและปุยเคม ี

        7.3 ปลูกขาว  เนื่องจากชุดดินอุบลซึ่งพบในที่ราบต่ํา มีน้ําทวมขังในฤดูฝน จึงควรใชปลูกขาวพันธุ
เบา แลวใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ตามสูตร อัตรา และวิธีการใช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  

        7.4 ปลูกไมโตเร็ว  เชน ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถินยักษ บริเวณที่ดอนซึ่งน้ําไมทวมขังในฤดูฝน 
ชุดดินที่เหมาะสมในการปลูกไมโตเร็ว คือ ชุดดินบานบึงและชุดดินทาอุเทนบางสวน  

ในการใชที่ดินเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานดังกลาว จําเปนตองพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการ
ปลูก พืช เพราะกลุมชุดดินนี้มักขาดแคลนน้ํา เนื่องจากเนื้อดินเปนทรายจัดจึงอุมน้ําไดนอย ในฤดูแลงพืชจะ
ขาดน้ําอยางรุนแรง กอนเลือกพื้นที่สําหรับพัฒนาแหลงน้ําหรือขุดบอน้ําประจําไรนา ควรศึกษาสภาพพื้นที่
และลักษณะของเนื้อดินลางกอน สําหรับลักษณะของพื้นที่ซึ่งควรเลือก คือ 1) พื้นที่ตํ่าสุดของกลุมชุดดิน 



 516

และ 2) ในความลึกประมาณ 1.5 เมตร จากผิวดินบน ควรมีชั้นดินซึ่งมีเนื้อดินเหนียวปนทราย ดินเหนียว
หรือรวนเหนียวปนทราย สภาพดังกลาวชวยใหเก็บกักน้ําไดดี พื้นที่แหลงน้ํา ควรมีประมาณ 30 เปอรเซ็นต 
ของพื้นที่ทั้งหมด จึงจะมีน้ําเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก 
8. การเตรียมดินสําหรับการปลูกพชืชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร 

 ปญหาดินเปนทรายจัด  ควรใสปุยหมัก หรือปุยคอกหรือปุยเทศบาล อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือปลูก
พืชปุยสดแลวไถกลบลงดินเมื่อปุยพืชสดอายุได 45-50 วัน หรือออกดอกไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต พืชปุย
สดที่แนะนํา ไดแก ปอเทือง ถั่วดํา ถั่วพุม โสนอัฟริกัน 

        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

 กลุมชุดดินที่ 24 ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชผัก เนื่องจากเปนดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณตํ่า 
หากตองการใชในการปลกูพืชผัก จะตองลงทนุปรับปรุงดินสูงมาก 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

8.3.1 ขนุน  ยกรองปลูกใหสันรองกวาง 4-6 เมตร รองน้ํากวางประมาณ 1.5 เมตร สวนความยาว
รองขึ้นกับขนาดของพื้นที่ ใสปุยคอก หรือปุยหมักเพื่อปรับปรุงดิน ระยะระหวางหลุมปลูก คือ 8x10 หรือ 
10x12 เมตร หลุมปลูกมีขนาด50x50x50 ซม. ดินที่ขุดขึ้นมาใหแยกชั้นบนและลางไวคนละกอง และตากดิน
ดังกลาวไว 15-20 วัน จากนั้นผสมดินทั้ง 2 กองกับปุยคอก หรือปุยหมัก จากนั้นกลบดินชั้นบนลงในหลุม
แลวตามดวยดินชั้นลาง ควรกลบใหสูงกวาขอบปากหลุมเดิมเผื่อการยุบตัวหลังจากรดน้ําหรือฝนตก  ชวย
ใหไมเกิดแองรอบโคนตน 

8.3.2 เงาะ  ไถพรวนปรับพื้นที่ใหลาดเทเล็กนอย ทําหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. ผสมดินปลูก
ดวยปุยหินฟอสเฟต 200-300 กรัม/หลุม และปุยคอกแหงประมาณ 2 บุงกี๋ กลบลงในหลุมใหสูงกวาระดับ
ขอบหลุม 20-25 ซม. 

8.3.3 มะมวง  พื้นที่ลุมควรยกรองปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 1.0 เมตร (ยกรองใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมสูงสุด 0.5-1.0 เมตร) แตถาพื้นที่ลุม
มาก ควรทําคันดินปองกันน้ําทวมรอบสวน มีทอระบายน้ําเขาออกไดโดยใชระยะระหวางตน 4-6 เมตร หลุม
ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณควรมีขนาด 50x50x50 ซม. แตพื้นที่อุดมสมบูรณปานกลางควรมีหลุมปลูกขนาด 
70x70x70 ซม. และใชวัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น 
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9. การใชปุยสําหรบัพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 24 มีอินทรียวัตถุระดับตํ่า ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูง โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก) ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 18 กก.N/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิดเปนน้ําหนัก
ปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใช ปุยสูตร 
46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร 
ข) ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 9 กก.N/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิดเปนน้ําหนักปุย

แลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 

46-0-0  อัตรา 10 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

        9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

การใชปุยเคมี เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตรา
การใชและวิธีการใสปุยพอกลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่24.5 เปนดังนี้ 

9.2.1 ถั่วลิสง และถั่วเขียว  ในพื้นที่ซึ่งไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอน หรือเคยปลูกแตนานมาแลว 
จะแนะนําใหคลุกเมล็ดถั่วดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมพรอมปลูก สวนการใสปุยเคมีจะใสเพียงครั้งเดียว
หลังปลูกแลวประมาณ 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 

ก) ชุดดินบานบึง ใชปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร  
ข) ชุดดินอุบล ใชปุยสูตร 24-4-24 อัตรา 13 กก./ไร  
ค) ชุดดินทาอุเทน เนื่องจากไมมีตัวเลขแสดงถึงคาฟอสฟอรัสและโพแตสเซียมของดิน จึงขอใช

ขอมูลวาทั้ง P และ K ของดินนี้ตํ่า จึงใหใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร ไปพลางๆ.กอน  
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9.2.2 ขาวโพด  การใสปุยแบงเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของปริมาณทั้งหมดรองกนหลุมพรอม
ปลูก สวนครั้งที่ 2 จะใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อขาวโพดมีอายุระหวาง 3-4 
สัปดาห  
 ก) ชุดดินบานบึง ใชปุยสูตร 20-10-12 อัตรา 35 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  
 ข) ชุดดินอุบล ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร  
 ค) ชุดดินทาอุเทน โดยใชสมมุติฐานเชนเดียวกับถั่วในหัวขอขางตน 9.2.1แนะนําใหใชปุยสูตร    
16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร 

 9.2.3 มันสําปะหลัง  จะใสปุยเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวประมาณ 1-3 เดือน โดยใสขางแถวปลกู
แลวพรวนกลบ 
 ก) ชุดดินบานบึง ใชปุยสูตร 21-7-14 อัตรา 60 กก./ไร  
 ข) ชุดดินอุบล ใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร และปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 60 กก./ไร  
 ค) ชุดดินทาอุเทน ใชปุยสูตร 20-8-20 อัตรา 75-80 กก./ไร (สมมุติใหทั้ง P และ K ตํ่า)  
 9.2.4 ออย  
 ก) ชุดดินบานบึง ใชปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 25 กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก เมื่อออยมีอายุ
ประมาณ 90-120 วัน จะใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 80 กก./ไร (หรือ 46-0-0 อัตรา 36 กก./ไร) รวมกับปุยสูตร      
0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร ใสสองขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 ข) ชุดดินอุบล ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 100 กก./ไร (หรือ 46-0-0 อัตรา 45 กก./ไร) รวมกับปุยสูตร 
0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร ใสปุยครั้งแรกหลังปลูกแลวประมาณ 45 วัน โดยใชปุยเพียง 1/3 ของทั้งหมด ใส 2 
ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ คร้ังที่ 2 ใสปุยสวนที่เหลือทั้งหมด 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่อออยมีอายุ
ประมาณ 90-120 วัน 
 ค) ชุดดินทาอุเทน ภายใตสมมุติฐานวาดินมี P และ K ตํ่า ดังนั้นจะใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 
กก./ไร รองกนรองพรอมปลูก และอีกประมาณ 90-120 วัน จะใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร และ      
0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร เปนครั้งสุดทายโดยใส 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ 
 สําหรับออยตอในทุกชุดดินที่กลาวแลว แตละชุดดินจะใชปุยเชนเดียวกับออยปลูก แตกตางเพียง
วิธีการใสปุยครั้งแรก จะกระทําหลังการแตงตอแลว 1-3 สัปดาหเทานั้น การใสปุยครั้งที่ 2 จะใชชวงเวลา
หางจากการใสปุยครั้งแรกประมาณ 60-90 วัน  

 9.2.5 ปอแกว  คร้ังแรกใสปุย 1/3 ของทั้งหมดรองกนรองพรอมปลูก คร้ังที่ 2 ใสสวนของปุยที่เหลือ
ทั้งหมดโดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ เมื่อปอแกวมีอายุได 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินบานบึง ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 0-10-20 อัตรา 30 กก./ไร 
 ข) ชุดดินอุบล ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร  
 ค) ชุดดินทาอุเทน ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 55-60 กก./ไร (สมมุติใหมี P และ K ตํ่า)  
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 9.2.6 ฝาย  จะใสปุยใหฝายเพียงครั้งเดียวหลังปลูกประมาณ 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบปุยดังกลาวนั้น 
 ก) ชุดดินบานบึง ใชปุยสูตร 14-9-20 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กก./ไร  
 ข) ชุดดินอุบล ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 
 ค) ชุดดินทาอุเทน ภายใตขอสมมุติเดิม คือ ดินมีทั้ง P และ K ตํ่า จะใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 
กก./ไร 
        9.3 การใชปุยสําหรับไมผล และไมยืนตน 

9.3.1 ขนุน  เตรียมดินกอนปลูกโดยใสปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 5 กก./หลุม รวมดวยปุยซุปเปอร
ฟอสเฟต(0-20-0) หรือปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./หลุม  จากนั้นเมื่อขนุนโตแตยังไมใหผลผลิต ควรใช
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 0.5 กก./หลุม หรือปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 0.25 กก./หลุม เมื่อขนุน
เร่ิมติดดอกใหใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน เพื่อบํารุงดอก และบํารุงผลโดยใชปุยสูตร 15-15-15 
อัตรา 0.5 กก./ตน รวมกับการใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน โดยอัตราปุยจะเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนกับ
ขนาดของทรงพุม 

9.3.2 เงาะ  ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน รวมดวยปุยอินทรีย 
2-3 ปบ โดยใสรอบทรงพุม ระยะกอนออกดอกใชปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ตน  ระยะติดผลใชปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน  และกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใชปุยสูตร 12-12-17หรือปุยสูตร 13-13-21 
อัตรา 1 กก./ตน โดยหวานใหทั่วบริเวณทรงพุมแลวใชคราดกลบบางๆ หลังรดน้ํา 

9.3.3 มะมวง  กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายดีแลวรวมดวยปุยหินฟอสเฟต 
และปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10, 0.5 และ 0.3 กก./ตนตามลําดับ เมื่อมะมวงอายุ1-2 ป ใชปุยสูตร  
15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และเมื่อมะมวงอายุ 3 ปข้ึนไปเปนชวงที่ใหผลผลิตแลวจึงแบงระยะการใหปุย
เปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะบํารุงตนหลังเก็บเกี่ยวใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ปุยในระยะนี้ควรใหซ้ํา
เมื่อมะมวงแตกใบออนชุดที่ 2 2) ระยะเรงสรางตาดอก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กก./ตน สําหรบัมะมวง
อายุ 2-4 ป, 2 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 5-7 ป และ 5 กก./ตน สําหรับมะมวงอายุ 8 ปข้ึนไปตามลําดับ 
และ 3) ระยะบํารุงผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน และ 4) ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใชปุย
สูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ตน รวมดวยการพนปุยทางใบในอัตราตามที่ฉลากระบุไว 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 24 ประกอบดวยชุดดินอุบล บานบึงและทาอุเทน พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ใชในการทํานา และปลูกพืชไรบางชนิด เชน ออย และมัน
สําปะหลัง เปนหลัก เนื้อดินคอนขางเปนทรายจัด ความอุดมสมบูรณตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
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กรดเล็กนอย(pH 5.5-6.5) จัดเปนกลุมชุดดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืช แตมีศักยภาพเหมาะสม
พอที่จะพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว  

สําหรับปญหาหลักในการใชประโยชนของกลุมชุดดินนี้เพื่อการปลูกพืชไดแก 1) เนื้อดินคอนขาง
เปนทรายจัด 2) ความอุดมสมบูรณตํ่า และ 3) มีน้ําทวมขังในฤดูฝนเปนบางชวงและดินจะแหงจัดในชวงฤดู
แลง ดังนั้นการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ตลอดจนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชในการเพาะปลูก 
จําเปนตองลงทุนสูง แตอาจไดผลตอบแทนไมสูงนัก อยางไรก็ตามการใชประโยชนกลุมชุดดินนี้จะมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น หากทําการเกษตรแบบผสมผสาน คือแบงพื้นที่สําหรับปลูกหญาเลี้ยงสัตว ปลูกพืชไร 
ปลูกขาว ไมโตเร็ว และพื้นที่แหลงน้ํา 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่25 
การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 25 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง

ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 25 แสดงไวในตารางที่ 25.1  

ตารางที่ 25.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 25 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 ชัยนาท    950-1,000 1,660-1,670 24-34 28 55-89 74 
 นครนายก 1,400-1,800 1,695-1,700 25-33 28 60-89 74 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
 สุพรรณบุรี 1,000-1,100 1,660-1,700 24-34 28 53-90 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 



 522

ตารางที่ 25.1.(ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 25 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
 นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 อํานาจเจริญ 1,400-1,500 1,640-1,660 24-33 27 56-90 74 
 ยโสธร 1,300-1,500 1,640-1,660 23-33 27 55-90 74 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 หนองบัวลําภู 1,200-1,300 1,600-1,630 22-33 27 53-91 74 
เหนือ ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 พะเยา 1,100-1,500 1,500-1,510 20-32 25 52-92 75 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 เพชรบูรณ 1,000-1,200 1,620-1,690 22-33 27 52-89 72 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
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ตารางที่ 25.1.(ตอ) สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 25 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ สุโขทัย 1,000-1,300 1,560-1,590 22-33 28 57-93 78 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ราชบุรี    900-1,000 1,630-1,670 24-32 28 60-90 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ภูเก็ต 2,000-2,100 1,500-1,540 24-32 28 63-91 79 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนินดิน : เกิดจากตะกอนลาํน้าํทับถมอยูบนชัน้หนิผ ุ

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ลานตะพักลาํน้าํระดับตํ่า(low terrance) 

        1.4 สภาพพืน้ที่และความลาดเท : คอนขางเรยีบ ความลาดเทนอยกวา 1-2 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : การระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว น้าํแชขังลึก 30 ซม. นาน 3-4 
เดือนในรอบป 

        1.6 พชืพรรณและการใชประโยชน : สวนใหญใชทํานา บางแหงเปนปาละเมาะหรือปาเต็งรัง สําหรับ
พื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 25 แสดงไวในตารางที ่25.2  
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ตารางที่ 25.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 25 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1 นครนายก 421,140 18.8  10 2 
  ชัยนาท 900,567 0  7 5 
  สระบุรี 315,250 5.5  9 5 
  ลพบุรี 343,750 48.8  14 12 
  สุพรรณบุรี 1,288,470 294.9  8 4 
ตะวันออก 2 จันทบุรี 79,900 12.5  8 3 
  ฉะเชิงเทรา 708,700 44.2  5 4 
  ชลบุรี 57,700 172.7  13 4 
  ตราด 79,050 33.2  10 3 
  ปราจีนบุรี 454,235 4.4  10 1 
  ระยอง 120,800 240.7  10 1 
  สระแกว 56,180 83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 131,120 108.7  13 3 
  นครราชสีมา 651,744 1,166.2  43 5 
  บุรีรัมย 148,652 274.9  18 4 
  สุรินทร 115,785 132.2  21 3 
 4 อุบลราชธานี 208,830 79.7  13 0 
  นครพนม 48,035 46.1  14 3 
  ศรีสะเกษ 73,140 123.7  12 4 
  รอยเอ็ด 282,142 56.9  14 5 
  ยโสธร 18,600 38.8  2 2 
  อํานาจเจริญ 18,884 21.5  3 4 
 5 ขอนแกน 306,135 67.5  20 2 
  หนองคาย 95,090 26.3  9 3 
  อุดรธานี 125,107 149.1  19 5 
  มหาสารคาม 91,780 75.4  19 5 
  สกลนคร 346,170 610.5  38 1 
  กาฬสินธุ 387,391 1,423.3  20 2 
  หนองบัวลําภู 3,200 2.1  1 2 
เหนือ 6 ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
  ลําพูน 39,350 30.1  6 4 
 7 เชียงราย 294,290 20.0  26 5 
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ตารางที่ 25.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 25 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 7 นาน 124,250 16.1  23 3 
  พะเยา 112,500 77.3  9 4 
  แพร 254,900 115.4  7 3 
 8 พิจิตร 511,100 0  14 5 
  พิษณุโลก 425,100 0  9 4 
  เพชรบูรณ 62,620 58.2  8 5 
  อุตรดิตถ 102,030 9,570.5  14 5 
  เลย 38,450 73.1  14 6 
 9 กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
  ตาก 63,880 13,475.1  21 3 
  นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
  สุโขทัย 4,800 0  0 5 
  อุทัยธานี 170,500 160.6  8 5 
ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 1,245,400 8.0  9 4 
  ประจวบคีรีขันธ 263,515 518.6  12 1 
  เพชรบุรี 711,385 735.9  21 3 
  ราชบุรี 854,000 44.2  12 3 
ใต 11 สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
  พังงา 13,550 0  4 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
  ชุมพร 30,700 0  1 2 
  ภูเก็ต 200 8.5  1 1 
  กระบี่ 26,260 28.5  8 2 
 12 ตรัง 49,300 0  3 2 
  พัทลุง 289,000 21.0  9 4 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 
  สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 15,469,722 30,596.4  712 208 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ปานกลาง 

        1.8 ปริมาณเศษหนิ กรวดบนผวิดินหนาดิน : มี 
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        1.9 การแพรกระจาย : พบในทกุภาคของประเทศ จงัหวัดทีพ่บแสดงไวในตารางที่ 25.3  
ตารางที่ 25.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 25 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 ลพบุรี 182,854.48  

  ชัยนาท 1,678.26  

  นครนายก 274.04  

  สระบุรี 3,566.15  

  สุพรรณบุรี 408.18  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 14,500.75  

  ฉะเชิงเทรา 87,342.11  

  ชลบุรี 8,236.30  

  ตราด 29,373.55  

  ปราจีนบุรี 218,752.99  

  ระยอง 6,758.39  

  สระแกว 76,624.01  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 236.82  

  นครราชสีมา 43,315.46  

  สุรินทร 13,222.37  

  บุรีรัมย 8,984.10  

 4 อุบลราชธานี 465,421.08  

  ศรีสะเกษ 74,323.60  

  นครพนม 388,198.23  

  รอยเอ็ด 110,436.18  

  อํานาจเจริญ 49,793.74  

  ยโสธร 28,602.07  

 5 ขอนแกน 30,028.54  

  อุดรธานี 363,056.42  
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ตารางที่ 25.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 25 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หนองคาย 946,935.14  

  มหาสารคาม 30,460.04  

  สกลนคร 1,214,736.57  

  กาฬสินธุ 81,590.44  

  หนองบัวลําภู 229,234.47  

เหนือ 6 ลําปาง 612.95  

  ลําพูน 687.94  

 7 เชียงราย 9,814.50  

  นาน 1,442.54  

  พะเยา 8,308.39  

  แพร 5,344.49  

 8 พิจิตร 22,144.58  

  เพชรบูรณ 114,957.09  

  พิษณุโลก 48,268.20  

  อุตรดิตถ 8,069.22  

  เลย 13,350.61  

 9 กําแพงเพชร 33,643.77  

  ตาก 0.09  

  นครสวรรค 154,191.37  

  สุโขทัย 18,966.55  

  อุทัยธานี 7,886.85  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 7,703.81  

  ราชบุรี 2,268.17  

  เพชรบุรี 27,241.62  

  ประจวบคีรีขันธ 448.41  
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ตารางที่ 25.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 25 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่(ไร)  

ใต 11 สุราษฎรธานี 43,205.28  

  ภูเก็ต 161.41  

  นครศรีธรรมราช 4,245.72  

  พังงา 7,904.04  

  ชุมพร 10,537.62  

  กระบี่ 4,651.14  

 12 ตรัง 115,722.28  

  พัทลุง 8,852.12  

  สงขลา 7,865.62  

  สตูล 22,058.75  

รวมทั้งส้ิน 5,419,499.62  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 25 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 25.4  
ตารางที่ 25.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ทุงคาย 
(Thung Khai series: Tuk) 

clayey-skeletal, mixed, nonacid 
Aeric Plinthaquults 

clayey-skeletal, mixed, active, 
nonacid, isohyperthermic  
Aeric Endoaquepts 

พยอมงาม 
(Phayom Ngam series: 
Pym) 

clayey-skeletal, kaolinitic  
Oxic Plinthaquults 

fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic,  
Kandic Plinthaquults 

เพ็ญ 
(Phen series: Pn)  

clayey-skeletal, kaolinitic  
Typic Plinthaquults 

loamy-skeletal, mixed, subactive, 
isohyperthermic  
Aeric Plinthic Paleuquults 
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ตารางที่ 25.4 (ตอ) การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
ยานตาขาว 
(Yan Ta Khao series: Yk) 

loamy-skeletal, mixed  
Oxic Plinthaquults 

loamy-skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic (Aeric) Plinthaquults 

สะทอน 
(Sathon series: Stn) 

loamy-skeletal, mixed  
Oxic Plinthaquults 

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic  
Typic Plinthaquults 

อน 
(On series: On) 

clayey-skeletal, kaolinitic  
Oxic Plinthaquults 

loamy-skeletal over fragmental, mixed, 
subactive, isohyperthermic  
Aeric (Plinthic) Epiaquults 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 25 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 25 เปนดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนเทา สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวดหรือดินเหนียวปนกรวด (ปริมาณกรวดหรือ
ลูกรังมากกวา 35 เปอรเซ็นต) มีสีเหลือง สีเทาออน มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง หรือสีแดงปะปน ถัดลงไปจะ
พบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาแลงออนปะปน ในบางแหงอาจพบชั้นหินผุในระดับความลึก 1.5 เมตร ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 25 

 3.2.1 ชุดดินกันตัง (Kantang series: Kat) 
จัดอยูใน clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Aquic) Plinthudults เกิดจาก

ตะกอนลําน้ําเกาที่พัดพามาทับถมบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนที่คอนขาง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น หรือต้ืนมาก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 
เมตร ประมาณ 3-4 เดือนในฤดูแลง และน้ําจะทวมพื้นที่ผิวประมาณ 3-4 เดือนในฤดูฝน 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทา ถึงสี
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินตอนลางบนมีเนื้อดินเปนดินเหนียว ปน
กรวดมาก ความหนาของชั้นกรวดไมแนนอน ปกติแลวจะมีความหนาอยูระหวาง 30-50 ซม. กรวดที่พบ
สวนมากจะเปนศิลาแลง สีพื้นเปนสีเทาหรือสีเทาออน มีจุดประพวกสีเหลือง และ สีน้ําตาลปะปนอยูไมมาก
นัก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางใตชั้นกรวดลงไป มีเนื้อดินเปน
ดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทา หรือสีเทาออน จะพบพลินไทตมากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตรของชั้นหนึ่งชั้น
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ใด ภายในความลึก 1.25 เมตร มีจุดประพวกสีเหลือง,สีน้ําตาล และพวกสีแดงอยูเปนจํานวนมาก ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.2.2 ชุดดินทุงคาย (Thung Khai series: Tuk) 
 จัดอยูใน clayey-skeletal, mixed,active, nonacid, isohyperthermic Aeric Endoaquepts เกิด
จากตะกอนลําน้ําที่ถูกพัดพามาทับถมบนที่ราบชายฝงทะเล สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบ อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 2-10 เมตร มีความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินตื้นมาก มีการระบายน้ํา
เลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกตแิลวระดบัน้าํใต
ดินอยูลึกกวา 1 เมตร ในชวง 1-2 เดือน ในฤดูแลง สวนในฤดูฝนน้ําจะทวมผิวดินประมาณ 2-3 เดือน 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมมากของสีน้ําตาล
ปนเทา หรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนดินกรดปานกลางถึงดางเล็กนอย(pH 6.0-7.4) ดินลางตอนบนมีเนื้อ
เปนดินรวนปนดินกรวดมาก หรือดินรวนเหนียวปนทราย ปนกรวดมาก ถัดจากชั้นนี้ลงไป ภายในความลึก 
50 ซม. เนื้อดินเปนดินเหนียวปนกรวดมาก หรือดินเหนียวปนทรายแปง ปนกรวดมาก สีพื้นเปนสีน้ําตาล 
หรือสีออนของน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 7.4-8.4) สวนดิน
ตอนลางลึกตั้งแต 50 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีพื้นเปนสีเทาออน ถึงสี
เทา มีจุดประพวกสีน้ําตาล และพวกสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงดางปานกลาง(pH 7.4-8.4) 
 3.2.3 ชุดดินพยอมงาม (Phayom Ngam series: Pym) 
 จัดอยูใน fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic, Kandic Plinthaquults เกิดจากการผุพัง
สลายตัวอยูกับที่ของพวกหินดินดาน หินฟลไลต หรือหินในตระกูลเดียวกัน บนสวนต่ําของที่ลาดเชิงเขา 
สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-3 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น ถึงลึก
ปานกลาง มีการระบายน้ําคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา มีการไหลบาของน้ํา
บนผิวดินชาถึงปานกลาง ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวน หรือดินรวนเหนียว มีสีพื้นเปนสีน้ําตาลเขมมากของสี
น้ําตาลปนเทา จนถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก(pH 5.0-5.5) ดินลางตอนบนภายใน
ความลึก 50 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวด กรวดเปนพวกศิลาแลง ซึ่งจับ
ตัวกันคอนขางแข็ง มีสีพื้นเปนสีผสมของพวกสีน้ําตาล และพวกสีเหลือง และมีจุดประสีแดงปนอยูดวย ดิน
ลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีพื้นเปนสีเทาออน มีจุดประพวกสีเหลือง สีน้ําตาล และสีแดงปะปนกัน และจะ
พบพลินไทตมากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตรของชั้นหนึ่งชั้นใด ภายในความลึก 1.25 เมตร หรือพบเกิด
ติดตอกันภายในความลึก 1.25 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.3.3 ชุดดินเพ็ญ (Phen series: Pn) 
 จัดอยูใน loamy-skeletal, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric Plinthic Paleuquults เกิด
จากตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมกันเปนเวลานานแลว สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
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ลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลางถึงเลว มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง  
 ดินบนลึกไมเกนิ 30 ซม. มเีนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสนี้ําตาลออน มีจดุประสีแดงปน
เหลอืง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 5.5-6.0) สวนดินลางในระดับความลกึตั้งแต 30 ซม.ลง
ไป จากผิวหนาดิน จะมีชั้นของหินลกูรังเกาะตัวกันหลวมๆ เนื้อดินเปนดินรวนปนกรวด หรือดินรวนเหนยีว
ปนกรวด สีเหลืองปนแดง มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถงึกรดจัด(pH 5.5-
6.0) ในบางแหงอาจพบชืน้ของลูกรังลวนๆ แตเกาะตัวกนัหลวมๆ 
 3.3.4 ชุดดินยานตาขาว (Yan Ta khao series: Yk) 
 จัดอยูใน loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aeric) Plinthaquults 
เกิดจากตะกอนลําน้ําที่พัดพามาทับถมบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า หรือลานตะพักลําน้ําระดับกลาง สภาพ
พื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-4 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินตื้น มีการระบาย
น้ําคอนขางเลว คาดวาดินมีความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง ถึงชา ตามปกติแลวระดับน้ําใตดินอยูลึก
กวา 1 เมตร ตลอดป 
 ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมของสีน้ําตาลปนเทา ถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) ดินลางตอนบนลึกภายใน 50 ซม. เนื้อดินเปนดินรวนปนกรวด
มาก หรือดินรวนเหนียวปนกรวดมาก กอนกรวดสวนใหญเปนพวกศิลาแลง สีพื้นเปนสีน้ําตาลหรือพวกสี
เหลือง และจะพบสีเทา หรือสีเทาออนปะปนอยูบางเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 
4.5-5.5) สวนดินลางเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีพื้นเปนสีเทาออน หรือสีเทา และจะพบพลินไทต
มากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร ของชั้นใดชั้นหนึ่ง ภายในความลึก 1.25 เมตร มีจุดประพวกสีแดง สี
น้ําตาล และสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5) 
 3.3.5 ชุดดินสะทอน (Sathon series: Stn) 
 จัดอยูใน fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Plinthaquults เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนลําน้ําเกาบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินคอนขางลึก มีการระบายน้ําเลว คาดวาดินมีความสามารถใน
การใหน้ําซึมผานไดเร็วในตอนบน และชาในตอนลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับ
น้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ประมาณ 1-2 เดือนในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกิน 20 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทา หรือ
สีน้ําตาล มีจุดประของสีน้ําตาลแกตามรูรากพืช ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีออนของสีเทาปนน้ําตาล หรือสีน้ําตาล สีเทาออน 
และสีเทา มีจุดประพวกสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลาง
ลึกตั้งแต 50 ซม.ลงไป มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวดมาก ที่ความลึกมากกวา 80 ซม.ลงไป สีพื้นเปน
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สีเทาออน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง สีเหลืองปนแดง หรือสีแดง มี
พลินไทตมากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร ของชั้นหนึ่งชั้นใด ภายในความลึก 1.25 เมตร หรือพบเกิด
ติดตอกัน ภายในความลึก1.25 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
 3.3.6 ชุดดินอน (On series: On) 
 จัดอยูใน loamy-skeletal over fragmental, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric 
(Plinthic) Epiaquults เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกาบนลานตะพักลําน้ําระดับตํ่าสภาพพื้นที่ทีพ่บ
มีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต มีการระบายน้ําเลว ดินมี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็วในดินบนและชาในดินลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ตามปกติแลว
ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร ในฤดูแลง 
 ดินบนลึกไมเกนิ 13 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินทรายปนรวน สีพืน้เปนสีน้าํตาลปน
เทาหรือสีน้าํตาล มีจุดประสีเหลือง น้าํตาล หรือสีแดง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด(pH 
5.5-6.0) สวนดนิลางดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายที่มีกอนกรวดและหินปะปนคอนขางมากถึงมากอยูใน
เนื้อดิน มีสีเทาออน หรือสีเทาปนน้าํตาลออน มีจุดประสีแดง น้าํตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดนิเปนกรดจัด
มากถงึกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 25.5 
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ตารางที่ 25.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC   

cmolc/kg     
BS       
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

กันตัง 
ทุงคาย 
พยอมงาม 
เพ็ญ 
ยานตาขาว 
สะทอน 
อน 

- 
- 
- 

5.40 
- 
- 
- 

2.56 
5.98 
5.94 
4.98 
3.92 
2.90 
1.94 

7.00 
38.00 
5.00 

19.00 
11.00 
35.00 
20.00 

2.16 
4.34 
3.15 
0.60 
3.97 
1.09 
0.72 

1.20 
1.90 
2.70 
3.90 
1.30 
1.00 
4.70 

27.00 
8.00 

58.00 
33.80 
42.00 
32.00 
23.00 

ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

คามัธยฐาน 5.40 3.92 19.00 2.16 1.90 32.00 ต่ํา 

สรุป จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินตางๆ ในกลุมชุดดินที่ 25 พบวามคีวามอุดมสมบูรณ
ระดับตํ่า 

4. ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ  
กลุมชุดดินที่ 25 เปนดินตื้น มีชั้นกรวดหรือลูกรังปะปนในเนื้อดินอยูมาก การระบายน้ําเลว มักมีน้ํา

ทวมขังในฤดูฝน จึงมีศักยภาพเหมาะที่จะใชทํานา สวนฤดูแลงสามารถปลูกพืชไรที่ระบบรากตื้น รวมทั้ง
พืชผักบางชนิดได แตไมเหมาะสําหรับการปลูกไมผลและพืชไร เนื่องจากดินมีศักยภาพทางการเกษตรต่ํา 
เนื่องจากดินตื้น การระบายน้ําเลว และมีปญหาในการเขตกรรมดวย การเพิ่มศักยภาพของดินนี้กระทําได
ลําบากและตองลงทุนสูง จึงควรพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือปลูกไมโตเร็ว สําหรับชั้นความเหมาะสม
ของดินและขอจํากัดในการใชประโยชนของกลุมชุดดินที่ 25 ไดสรุปไวในตารางที่ 25.6 
ตารางที่ 25.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 25 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S2o S1   
  ขาวไร S3o S3o S3o   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3oz S3oz S3oz   
  ขาวโพด S3o S3o S3o   
  งา S3oz S3moz S3oz   
  ถั่วเขียว S3oz S3moz S3oz   
  ถั่วเหลือง S3oz S3oz S3oz   
  ถั่วลิสง S3orz S3orz S3orz   



 534

ตารางที่ 25.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 25 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ปอแกว S2oz S3oz S3oz   
  ฝาย S2oz S3moz S2oz   
  มันฝรั่ง S3torz S3tmorz S3torz   
  มันสําปะหลัง S3orz S3orz S3orz   
  ยาสูบ S3oz S3moz S3oz   
  ออย S2oz S2oz S2oz   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S2mrz S2mrz S2rz   
  กระเทียม S3torz S3tmorz S3torz   
  ขิง S3orz S3morz S3orz   
  พริก S3oz S3oz S3oz   
  พริกไทย S3toz S3toz S3toz   
  มะเขือเทศ S2oz S3oz S3oz   
  หอมแดง S3torz S3torz S3torz   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3oz S3toz S3toz   
  กาแฟ (Robusta) S3oz S3oz S3oz   
  ชา S3to S3to S3to   
  ทุเรียน S3o S3o S3o   
  ปาลมน้ํามัน S2o S2o S2o   
  มะขาม S3o S3o S3o   
  มะพราว S3oz S3oz S3oz   
  มะมวง S3oz S3oz S3oz   
  ยาง S3o S2o S3o   
  ลําไย S3oz S3oz S3oz   
  ล้ินจี่ S2z S3oz S3oz   
  สม S3o S3o S3o   
  สับปะรด S3o S3o S3o   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S1 S1 S1   
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หมายเหต ุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t  =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m  =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r  =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 ดินต้ืน  เนื่องจากมีกรวดและลูกรังปะปนในชั้นดิน เปนอุปสรรคตอการไถพรวน และรากพืชไช
ชอนลงไปในดินไดยาก 

        5.2 น้ําทวมขังในฤดูฝนประมาณ 3-4 เดือน  และดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว จึงเปนขอจํากัด
ในการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก แตไมเปนปญหาสําหรับการปลูกขาว  

        5.3 ดินบนเนื้อดินคอนขางเปนทราย  จึงมีความสามารถในการอุมน้ํา และดูดซับธาตุอาหารได
นอย พืชที่ปลูกจะขาดน้ํา ในชวงที่ฝนนอยหรือฝนทิ้งชวง 

        5.4 ความอุดมสมบูรณตํ่า  เนื่องจากมีการใชพื้นที่ในการเพาะปลูกติดตอกันเปนเวลานาน เปนเหตุ
ใหอินทรียวัตถุและธาตุตางๆ ในดินไดสูญเสียโดยติดไปกับผลผลิตพืชและถูกชะลางไปมาก  
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6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 
เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 25 มีปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนหลายอยาง ไดแก เปนดินตื้น มี

น้ําทวมขังในฤดูฝน การระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินบนคอนขางเปนทราย และความอุดมสมบูรณตํ่า 
ดังนั้นการใชกลุมชุดดินที่ 25 ใหสอดคลองกับศักยภาพของดิน มีดังนี้ 

        6.1 เลือกชนิดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และชนิดของดิน  กลุมชุดดินนี้เหมาะสม
ในการปลูกขาวในฤดูฝน และปลูกพืชที่มีระบบรากสั้น และความทนแลงไดดี เชน ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวฟาง 
และพืชผักตางๆ นอกจากนี้ควรพืชบํารุงดินสลับกับการปลูกขาว เพื่อชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณและ
สมบัติทางกายภาพของดิน 

        6.2 แกปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน  หากตองการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก หรือทําทุงหญาเลี้ยง
สัตว จําเปนตองแกไขปญหาโดยการทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม 

        6.3 แกปญหาการระบายน้ําของดิน  โดยยกรองเพื่อปลูกพืชไร ไมผล และขุดรองระบายน้ํารอบ
แปลง 

        6.4 แกไขปญหาดานกายภาพของดิน  เนื่องจากดินบนคอนขางเปนทราย จึงควรใชปุยอินทรีย 
เชนปุยคอก หรือปุยหมัก ในอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร ใสแลวพรวนกลบ หรือปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง 
และโสนอัฟริกัน เมื่อพืชนี้ออกดอกก็ไถกลบเปนปุยพืชสด  

        6.5 ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ดังนี้ 

6.5.1 จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วแทรกอยูในระบบ 

6.5.2 ปลูกปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทือง และโสนอัฟริกัน เมื่อพืชนี้ออกดอกก็ไถกลบเปนปุยพืช
สด  

6.5.3 ใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน โดยใชควบคูกับปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุย
หมัก และปุยพืชสด เพราะอินทรียวัตถุในดินที่เพิ่มข้ึน จะชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน เชนเพิ่ม
ความรวนซุยและดินมีความชื้นที่เปนประโยชนสูงขึ้น 
7. ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกลุมชุดดินนี้มีขอจํากัดในการปลูกพืชหลายอยางอยูในระดับรุนแรง โดยเฉพาะปญหา
เร่ืองดินตื้น ทําใหมีศักยภาพทางการเกษตรต่ํา การปรับปรุงแกไขและพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมกับการปลูก
พืช ทําไดลําบากและลงทุนสูง อยางไรก็ตามถาจะใชกลุมชุดดินนี้เพื่อการเกษตร ก็ควรใชระบบไรนาสวน
ผสม โดยแบงพื้นที่เปน 3 สวน ไดแก 
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        7.1 พื้นที่ปลูกขาวประมาณ 40 เปอรเซ็นต  หลังการเก็บเกี่ยวขาว หากมีแหลงน้ําเพียงพอก็ปรับ
พื้นที่สวนนี้เพื่อปลูกพืชไรหรือพืชผักที่มีระบบรากสั้นในฤดูแลง 

        7.2 พื้นที่อีกประมาณ 30 เปอรเซ็นต  ปรับปรุงและเปลี่ยนสภาพจากนาขาว เปนสวนไมผลหรือ 
ปลูกไมโตเร็ว หรือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว 

        7.3 พื้นที่แหลงน้ํา  อีกประมาณ 30 เปอรเซ็นตของพื้นที่ ควรพัฒนาเปนแหลงน้ําและบอเลี้ยงปลา 
โดยขุดเอาชั้นลูกรังที่อยูบนชั้นดินเหนียวออก ก็สามารถเก็บกักน้ําไดเปนอยางดี สําหรับพันธุปลาที่แนะนํา
ไดแก ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกอุย ปลาไน เปนตน นอกจากนี้ควรเลี้ยงไกหรือสุกร โดยการสราง
โรงเรือนริมบอ เพื่อ ใหมูลสัตวบางสวนเปนอาหารปลา และนํามูลสัตวที่เหลือมาใชเปนปุยสําหรับพืชผัก พืช
ไรและไมผล 
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไร  

8.1.1 ปญหาการระบายน้ําของดินคอนขางเลวหรือเลวในบางพื้นที่และมีน้ําทวมในชวงฤดู
ฝน  

1) กรณีปลูกในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาว ใหทํารองระบายน้ํารอบกระทงนากวาง 40-50 
ซม. ลึกประมาณ 20 ซม.แลวยกรองปลูกมีขนาดสันรองกวางประมาณ 2 เมตร และระหวางสันรองปลูก
ระหวางทางเดินกวางประมาณ 30 ซม. เพื่อความสะดวกในการใหน้ําและเขาไปดูแลพืช 

2) กรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรแบบถาวร ใหทําคันดินรอบพื้นที่
ปลูก และใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองกวางระหวาง 6-8 เมตร และมีรองระบายน้ําระหวางสันรองปลูก
กวางประมาณ 1.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรองแบงซอยเปนสันรองยอย โดยการยกแปลงใหสูงขึ้น
ประมาณ 10-20 ซม. กวาง 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยระบายน้ําบนสันรองและสะดวกในการเขาไปดูแลพืชที่
ปลูก 

8.1.2 ดินคอนขางเปนทราย  ใหใสปุยอินทรียไดแกปุยหมักและปุยคอกอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร 
หวานใหทั่วแปลงปลูกแลวไถคลุกเคลาใหเขากับดิน  กอนปลูกพืชประมาณ 7-14 วัน หรือปลูกพืชตระกูลถั่ว
หรือใสวัตถุปรับปรุงดินอยางอื่น เชน ข้ีเลื่อย แกลบสด กากตะกอนหมอกรองจากโรงงานน้ําตาล( filter 
cake) หรือเศษพืชแลวไถกลบไปในดิน  
        8.2 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

8.2.1 คะนา  ไถและตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อกําจัดแมลง โรค และ
วัชพืช หวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลวอัตรา 2 ตัน/ไร/ป ยกรองกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ระยะหางระหวางรอง 30 ซม. กอนปลูกหวานปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 25-30 กก./ไร 
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8.2.2 พริก  แปลงปลูกและแปลงเพาะกลาควรไถดินลึก 20-25 และ15 ซม.ตามลําดับ แลวตากดิน
ไว 5-7 วัน ใสปุยคอก หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว 3-4 ตัน/ไร พรวนยอยชั้นผิวหนาดิน จากนั้นใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100-200 กรัม/ตร.ม. พรวนกลบดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  

8.2.3 มะเขือเทศ  ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง รูป
แปลงขึ้นกับชนิดพันธุ เชน พันธุทอดยอดตองการคาง ใชไมคางใหปลูกตนเดียวตอหลุม ระยะหางระหวาง
ตน และแถว 30-45 และ75-90 ซม.ตามลําดับ สวนพันธุพุมนิยมปลูกบนแปลงลูกฟูก ระยะปลูกตนเดียวตอ
หลุม ใชระยะหางระหวางตน และแถว 45-60 และ75-90 ซม.ตามลําดับ  ใสปุยรองพื้นตามแนวแถวหรือ
แนวรองที่ปลูกแลวพรวนกลบ หรือใสผสมลงในหลุมปลูก และคลุกเคลาปุยเขากับดินใหดี พยายามใหปุย
อยูขางใตหางจากรากตนกลา 10-15 ซม. 
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกไมผล และไมยืนตน 

 กลุมชุดดินที่ 25 เปนดินตืน้ และมีชั้นกรวดปะปนอยูในเนื้อดินมาก ดินมีการระบายน้ําเลว มกัมนี้าํ
ทวมขงัในฤดูฝน จงึไมเหมาะสมในการปลูกไมผล หากตองการปลูกจะตองลงทนุสงูในการปรับสภาพดิน 
และการระบายน้ํา 
9. การใชปุยสําหรบัพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรับขาว  ดินในกลุมชุดดินที่ 25 มีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนตํ่า โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดตํ่า ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใชปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือก
ชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 
17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและ
อัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก. ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร 
คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 
10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กก/ไร 
ข. ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร 6 กก.P2O5/ไร และ 6 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ังดังนี้ 
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คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใชปุยสูตร 
16-20-0 หรือปุยสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กก./ไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
         9.2 การใชปุยสําหรับพืชไร 

 ใชปุยเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มผลผลิตพืชไรที่ปลูก สําหรับสูตร อัตราการ
ใชและวิธีการใสปุยพอ กลาวสรุปตามผลการวิเคราะหดินที่แสดงไวในตารางที่ 25.5 เปนดังนี้ 

 9.2.1 ขาวโพดหวาน  ใสปุย 2 คร้ัง คร้ังแรกใส 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่ 2 ใส
ปุยที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุ 3-4 สัปดาห  
 ก) ชุดดินพยอมงาม ใชปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 0-0-22 อัตรา 20 กก./ไร  
 ข) ชุดดินอื่นๆ ที่เหลือ ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร  

9.2.2 ถั่วเขียว และถั่วเหลือง  จะใสปุยเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวนานประมาณ 1-3 สัปดาห 
โดยใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ หากพื้นที่ดังกลาวไมเคยปลูกถั่วทั้ง 2 ชนิดมากอน หรือเคยปลูกแตนาน
มาแลว ใหนําเมล็ดมาคลุกดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกอนนําไปปลูก สําหรับชนิดและอัตราปุยเคมีที่จะ
เหมาะสมตามคาวิเคราะหดินในตารางที่ 25.5 นั้น ไดแก ปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร สําหรับทุกชุด
ดินในกลุมนี้ 

9.2.3 ออย  การใสปุยแบงเปน 2 คร้ังทั้งออยปลูกและออยตอ ในออยปลูกครั้งแรกจะใสปุยสูตร 
16-20-0 ทั้งหมดรองกนรองพรอมวางทอนพันธุออยแลวกลบดวยดิน คร้ังที่ 2 จะแตงหนาดวยปุยไนโตรเจน 
และ/หรือโพแทสเซียม ตามความจําเปน โดยใส 2 ขางแถวปลูกแลวพรวนกลบเมื่ออายุประมาณ 90-120 วนั 
สําหรับออยตอ ชนิดและอัตราปุยจะยังคงเชนเดิมในแตละชุดดิน แตวิธีการใสปุยครั้งแรกซึ่งเปนปุยสูตร  
16-20-0 ทั้งหมดนั้นจะใสหลังแตงตอออยเสร็จแลวนาน 1-3 สัปดาห โดยใส 2 ขางตอออยที่ข้ึนแลวและ
พรวนดินกลบปุย สวนครั้งที่ 2 ซึ่งเปนเฉพาะปุยไนโตรเจน และ/หรือโพแทสเซียม ตามความจําเปนนั้น จะใส 
2 ขางแถวออยแลวพรวนกลบเชนกันหลังการใสปุยครั้งแรกแลวประมาณ 60-90 วัน 
 ก) ชุดดินพยอมงาม ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร 
และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 35 กก./ไร 
 ข) ชุดดินอื่นๆ ที่เหลือ ใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กก./ไร 
และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร 
        9.3 การใชปุยสําหรับพืชผัก 

9.3.1 คะนา  หลังถอนแยกเมื่อคะนาอายุ 20 วัน ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา-
20 และ10 กก./ไรตามลําดับ 
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9.3.2 พริก  รองพื้นดวยปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 30 กก./ไร และหลังจากยายปลูกได 10-14 วัน ควร
ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

9.3.3 มะเขือเทศ  กอนปลูกควรปรับปรุงดินดวยปุยคอก และปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 2,000-
4,000 และ80 กก./ไรตามลําดับ และหลังจากปลูกไปแลว 30 วัน ใชปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 80 กก./ไรโดย
ใสปุยทั้งสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ 
10. สรุป  

กลุมชุดดินที่ 25 เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกาบนชั้นหินผุ มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ เปนดินตื้น มีชั้นลูกรังหรือกรวดปะปนอยูในเนื้อดินปริมาณมาก การระบายน้ําคอนขาง
เลว ในฤดูฝนมีน้ําขังนาน 3-4 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการทํานา สําหรับการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของดิน ทําไดลําบากและตองลงทุนสูง อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้สามารถปรับปรุงเพื่อปลูกพืชที่มี
ระบบรากสั้น และทนแลงภายหลังการปลูกขาว หรืออาจเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินเปนทุงหญา
เลี้ยงสัตวหรือปลูกไมโตเร็ว 
การใชประโยชนกลุมดินที ่25 ควรใชระบบไรนาสวนผสม คือมีการใชที่ดินในการปลูกขาว ไมผล ทําสวนผกั 
และเลี้ยงสัตวควบคูกันไป ทัง้ตองพฒันาแหลงน้ําใหเพยีงพอ และเลี้ยงปลาในแหลงน้ํานั้นดวย 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่57 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 57 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 57 แสดงไวในตารางที่ 57.1 

ตารางที่ 57.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 57 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
ใต สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากน้ําพัดพาตะกอนมาทับถมบนชั้นวัสดุดินอินทรีย(organic soil 
materials) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่ลุมระหวางแนวสันทรายชายทะเล หรือพื้นที่พรุที่มีน้ําขังเกือบตลอดป 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบลุมน้ําขัง ความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต 
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        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : เลวมาก 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปาพรุ ประกอบดวยไมยืนตน ไมพุม ไมเถา ปาลม หมาก 
เฟรน เสม็ด กก กระจูด ฯลฯ และบางสวนใชทํานาและปลูกพืชผักสวนครัว สําหรับพื้นที่โครงการ
ชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 57 แสดงไวในตารางที่ 57.2  
ตารางที่ 57.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 57 

ภาค เขต 
 

จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 9  กําแพงเพชร 337,700 1.4  7 7 
   นครสวรรค 474,800 101.2  18 8 
ใต 11  สุราษฎรธานี 85,315 13.0  17 3 
   นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
 12  นราธิวาส 373,244 0  10 0 
   สตูล 35,600 0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 1,865,439 115.6  70 22 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมม ี

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมม ี

        1.9 การแพรกระจาย : ในภาคใตและภาคตะวันออก แตเดิมรวมอยูกับดินชุดนราธิวาส ที่แยก
ออกมาเปนดินชุดกาบแดง เฉพาะจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเนื้อที่ 26,442 ไร ในการทําแผนที่ดินคอนขาง
ละเอียด บริเวณที่ลุมชายฝงทะเล มาตราสวน 1:25,000 แตคาดวาจะพบมากในจังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช และชุมพร สวนในภาคตะวันออกอาจพบบางแตมีเนื้อที่นอย จังหวัดที่พบแสดงไวในตาราง
ที่ 57.3 
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ตารางที่ 57.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 57 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 9 นครสวรรค 414.74  

  กําแพงเพชร 1,908.22  

ใต 11 สุราษฎรธานี 512.00  

  นครศรีธรรมราช 1,139.25  

 12 นราธิวาส 28,723.12  

  สตูล 393.84  

รวมทั้งส้ิน 33,091.18  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 57 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที่ 57.4  
ตารางที่ 57.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
กาบแดง 
(Kab Daeng series: Kd)  

loamy, mixed, dysic  
Terric Tropohemists 

loamy, mixed, superactive,dysic 
isohyperthermic  
Terric Sulfihemists 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 57 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 57  มีเนื้อดินเปนพวกดินอินทรีย(organic soils) พบชั้นวัสดุดิน
อินทรีย(organic soils materials) หนาระหวาง 40-100 ซม. ในดินชั้นลาง ชั้นวัสดุดินอินทรียที่กลาวจะ
เกิดขึ้นสลับกับชั้นเนื้อดิน ซึ่งชั้นวัสดุดินอินทรียมีสีดํา น้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง สวนชั้นเนื้อดินจะมีสีเทา 
ใตชั้นวัสดุดินอินทรียลงไปจะเปนชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเล สีเทาหรือเทาอมเขียว มีสารประกอบของ
ธาตุกํามะถันอยูมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 4.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงสูง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 57 
 3.2.1 ชุดดินกาบแดง (Kab Daeng series: Kd) 
 จัดอยูใน loamy, mixed, superactive, dysic, isohyperthermic Terric Sulfihemists ลักษณะ
ของชุดดินมีลักษณะเชนเดียวกับลักษณะของกลุมชุดดินที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 



 544

        3.3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 57.5  
ตารางที่ 57.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน 

ชุดดิน pH 
CEC  

cmolc/kg    
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

กาบแดง - 70.50 2.0 41.39 53.40 177.80 สูง 
คามัธยฐาน - 70.50 2.0 41.39 53.40 177.80 สูง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินกาบแดง พบวามีความอุดมสมบูรณสูง 
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืตางๆ 

กลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชทั่วไป แตถาจําเปนตองนํามาใชทําการเกษตร ก็ควรมี
การศึกษาสภาพแวดลอมตางๆ เชน สภาพพื้นที่ แหลงน้ําชลประทาน แหลงวัสดุปรับปรุงดินและวิธีการ
จัดการที่เหมาะสม อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดินอยางเหมาะสมกับศักยภาพ จึง
ไดจัดชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชในฤดูฝน ฤดูแลง และหลังจากไดมีการพัฒนาที่ดินแลว ชั้น
ความเหมาะสมแสดงไวในตารางที่ 57.6 
ตารางที่ 57.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 57 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S1 S1   
  ขาวไร S3o S3or S3or   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3o S1 S3o   
  ขาวโพด S3o S3o S3o   
  งา S2r S3or S3or   
  ถั่วเขียว S2r S3or S3or   
  ถั่วเหลือง S2r S3or S3or   
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ตารางที่ 57.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของชุดดินกลุมที่ 57 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  ถั่วลิสง S3r S3or S3or   
  ปอแกว S3or S3or S3or   
  ฝาย S2r S3mor S3or   
  มันฝรั่ง S3tor S3tor S3tr   
  มันสําปะหลัง S3or S3or S3or   
  ยาสูบ S2r S3mor S3or   
  ออย S2r S3or S3or   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mor S3mor S2or   
  กระเทียม S3tor   S3tor   
  ขิง S3mor S3mor S3or   
  พริก S3or S3or S3or   
  พริกไทย S2tr S3tor S3tor   
  มะเขือเทศ S3or S3or S2or   
  หอมแดง S3tor S3tr S3tor   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3tor S3tor S3tor   
  กาแฟ (Robusta) S3or S3or S3or   
  ชา S3tr S3tor S3tor   
  ทุเรียน S3or S3or S3or   
  ปาลมน้ํามัน S3or S3or S3or   
  มะขาม S3or S2r S3or   
  มะพราว S3or S3or S3or   
  มะมวง S3or S2r S3or   
  ยาง S2r S3or S3or   
  ลําไย S3or S3or S3or   
  ล้ินจี่ S3tor S2tr S3tor   
  สม S3or S2r S3or   
  สับปะรด S2r S2r S3or   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2or S2or S2or   
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หมายเหต ุ1. ชั้นความเหมาะสมของดนิแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

               S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

     S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 

     S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 

        5.1 เปนที่ลุม  มีน้ําขังเปนระยะเวลานานหรือมีระดับน้ําใตดินตื้นมาก 

        5.2 ดินยุบตัวเมื่อระบายน้ําออก  เมื่อดินอยูในสภาพน้ําขังชั้นวัสดุดินอินทรียจะแขวนลอยยืดหยุน
มาก แตเมื่อระบายน้ําออกดินจะยุบตัว รากพืชที่ปลูกจะลอยและลมงายเมื่อมีลมจัด 

        5.3 ดินเปนกรดจัด  เมื่อดินอยูในสภาพแหงจะแปรสภาพเปนกรดจัดถึงจัดมาก เนื่องจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของที่เกิดในดิน ไดปลดปลอยกรดซัลฟวริกออกมา 

        5.4 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  เนื่องจากดินขาดธาตุหลัก ธาตุรอง และจุลธาตุบางธาตุ 
นอกจากนี้พืชยังอาจเปนพิษจากเหล็ก และอะลูมิเนียมที่ละลายออกมามากอีกดวย  
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6. การจัดการเพื่อนํามาใชประโยชน 
กลุมชุดดินที่ 57 สวนใหญมีศักยภาพไมเหมาะสมที่ในการปลูกพืชทั่วไป แตสามารถพัฒนาพื้นที่

บางสวนเพื่อการปลูกพืชบางชนิดได โดยเฉพาะบริเวณริมพรุ สําหรับวิธีจัดการดินมีดังนี้ 

        6.1 การเลือกพื้นที่  พื้นที่ซึ่งเหมาะแกการพัฒนาควรเปนพื้นที่ริมพรุหรือพื้นที่คอนขางดอน มีชั้น
วัสดุดินอินทรียหนาไมเกิน 1 เมตร และระดับน้ําใตดินลึกประมาณ 1 เมตร ควรมีแหลงน้ําชลประทาน เพื่อ
ใชในการเพาะปลูก และมีระบบการระบายน้ําเขา-ออกจากพื้นที่ เพื่อชวยในการควบคุมระดับน้ําใตดิน 

        6.2 การเตรียมพื้นที่  ดําเนินการดังนี้ 

1) ทําคันดินรอบพื้นที่ เพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝนและใชเปนทางลําเลียงผลผลิต มีประตูปด-เปด
เพื่อระบายน้ําเขาออกเมื่อมีความจําเปน  

2) ขุดคลองระบายน้ําในพื้นที่ เพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่ปลูก กอนขุดคลองตองศึกษาระดับน้ําใน
ฤดูฝนและฤดูแลง แลวขุดใหลึกพอประมาณ หากขุดคลองระบายน้ําลึกเกินไปแลวระบายน้ําออกจากพื้นที่
พรุมาก จะทําใหพื้นที่พรุแหงมาก และเกิดผลเสียตามมา 3 ประการ คือ ก.ระบบนิเวศนของพรุเสียไป ข.ชั้น
วัสดุดินอินทรียแหงและยุบตัวรวดเร็ว และ ค.เกิดภาวะออกซิเดชันและมีกรดเพิ่มข้ึนจนดินเปรี้ยวจัด 

3) นอกจากนี้ การขุดคูระบายน้ําและคลองสงน้ํา ควรขุดใหอยูในระดับความลึก 50 ซม. หรือใกล
ชั้นดินเลน แตไมควรขุดลึกถึงชั้นดินเลน เพราะเมื่อนําดินเลนมาเกลี่ยผิวดินบน ดินเลนนั้นจะแหงแลว
ปลดปลอยกรดออกมา ทําใหดินบนเปรี้ยวจัด 

4) ระบบชลประทาน ในการเพาะปลูกจะตองมีแหลงน้ําชลประทานอยางเพียงพอ และตองพัฒนา
ใหแตละแปลงปลูกมีคลองสงน้ําและระบายน้ําออกดวย ทั้งนี้เนื่องจากน้ําในพื้นที่พรุจะมีคุณภาพต่ํา ไม
เหมาะสมในการปลูกพืช 
7. ขอเสนอแนะ 

โดยทั่วไปแลวกลุมชุดดินที่ 57 มีศักยภาพไมเหมาะสมในการปลูกพืช แตถาเปนบริเวณริมพรุ
สามารถจะพัฒนาเปนพื้นที่ที่ปลูกขาวหรือปลูกพืชไร พืชผักและไมยืนตนบางชนิดได ซึ่งตองลงทุนในการ
พัฒนาสูง การใชประโยชนควรเนนดานการทํานา ปลูกหญาเลี้ยงสัตวและการเพาะสัตวน้ําหรือการเลี้ยง
ปลามากกวาการใชประโยชนอยางอื่น เพราะจะลงทุนในการพัฒนาที่ดินต่ํากวาการพัฒนาเพื่อปลูกพืชไร 
พืชผักและไมผลหรือไมยืนตน แตการใชประโยชนที่เหมาะสมนาจะเปนการใชที่ดินแบบไรนาสวนผสม คือมี
ทั้งการปลูกขาว ปลูกหญาเลี้ยงสัตว และการเลี้ยงปลาหรือสัตวน้ําอยางอื่น  
8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ  

        8.1 การเตรียมดินสําหรับปลูกขาว  การปลูกขาวในพื้นที่กลุมชุดดินที่ 57 ควรมีการจัดการดังนี้ 
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1) ควรทดสอบความเปนกรดของดิน ทั้งนี้เพื่อตองการทราบความตองการปูนเพื่อยกระดับความ
เปนกรดเปนดางของดินใหสูงขึ้นเพื่อใหขาวที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตได โดยทั่วๆ ไปใช
หินปูนบดในอัตรา 1.6 ตัน/ไร หรือใชปูนขาวในอัตรา 800 กก./ไร ถาดินมีคาพีเอชต่ํากวา 4.0 
 2) การเตรียมแปลง เนื่องจากกลุมชุดดินนี้เปนดินอินทรียและดินชั้นลางถัดไปเปนดินเลนของ
ตะกอนน้ําทะเล จึงทําใหดินมีความสามารถในการรองรับน้ําหนักไดนอย การเตรียมแปลงจึงควรเลือกใช
เครื่องจักรกลขนาดเบา เชน รถไถเดินตาม หรือใชแรงงานคนขุดดวยจอบหรือตาเยาะ พรอมกําจัดวัชพืช 

        8.2 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร  พืชไรที่ปลูกในพืน้ที่กลุมชุดดินนี้ไดแก ถัว่เหลือง และถั่ว
เขียว เปนตน โดยมีการจัดการดังนี ้

1) การเตรียมแปลง อาจทําไดโดยการยกรองแปลงปลูกใหสูงกวาพื้นที่ดินเดิม 10-20 ซม. หรือยก
รองสูงและปลูกพืชไรบนสันรอง สวนในรองยังสามารถปลูกขาวได บริเวณสันรองหวานดวยปูนขาว อัตรา 
1,600 กก./ไร หรือหินปูนบดอัตรา 2.5-3.0 ตัน/ไร แลวไถเพื่อคลุกเคลากับดินชั้นบน 

2) การปลูก หยอดเมล็ดถั่วที่คลุกเชื้อไรโซเบียมแลวหลุมละ 5 เม็ด โดยมีระยะปลูก 20x50 ซม. เมื่อ
ถั่วงอกแลวจะมีอายุประมาณ 7-10 วัน ถอนใหเหลือหลุมละ 3 ตน  
        8.3 การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชผัก 

พืชผักที่ปลูกบนพื้นที่กลุมชุดดินนี้สวนใหญจะเปนพืชผักชนิดกินใบ เชน คะนา ตนผักชี ตนหอม 
ผักกาดขาว หรือผักกวางตุง เปนตน โดยมีการจัดการดังนี้ 
 1) การเตรียมแปลง ยกแปลงใหสูงจากพืน้ดินเดิม 10-20 ซม. และคลุกเคลาดินบนดวยปนูขาวใน
อัตรา 800 กก./ไร หรือหินปนูบดอัตรา 1,600 กก./ไร ทิง้ไวประมาณ 2 สัปดาห 

2) การปลูก ใชกลาผักอาย ุ30-40 วนั มาปลูกโดยมีระยะปลูก 50x50 ซม. หลุมละ 1 ตน 

        8.4 การเตรียมดินสาํหรับปลูกไมยืน  ตนไมยนืตนที่แนะนาํใหปลูกในพืน้ทีก่ลุมชุดดินนี้ไดแก 
ปาลมน้าํมนั โดยมีการจัดการดังนี ้
 1) การเตรียมแปลง ทาํการยกรองโดยใหมีสันรองกวางประมาณ 8 เมตร และมีรองระบายน้าํกวาง 
1.50 เมตร และลึกประมาณ 70 ซม. 
 2) การปลูก ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. และใชปุยหมกัอัตรา 25 กก./ไร ผสมกับปุยปุยหนิ
ฟอสเฟตอัตรา 250 กรัม/หลมุ กับดินบน แลวนาํกลับลงไปใหอยูตํ่ากวาปากหลุมประมาณ 10-15 ซม. ทั้งนี้
เนื่องจากชัน้วสัดุดินอินทรียมีการยุบตัว 
9. การใชปุยสําหรับพืชชนิดตางๆ 

       9.1 การใชปุยสําหรับขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 57 มีอินทรียวัตถุระดับสูง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูง โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
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ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก. ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 
คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร  
46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร 
ข. ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 3 กก.N/ไร คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ัง

ดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 ใชปุยสูตร 46-0-0 

อัตรา 4 กก./ไร 
คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 

        9.2 การใหปุยปาลม จะใสเพิม่ตามอายุของปาลมน้ํามัน (ดูในตาราง) 
ระยะเวลาใส สูตรปุยที่แนะนําแนะนํา อัตราการใชกรมั/ตน

กรัม/ตน 
วิธีการใส 

เตรียมหลุมปลูก 
อายุ 1 ป ใสปุย 5 ครั้ง 

  
  
  

อายุ 2-4 ป แบงใส 3 ครั้ง 
ตน กลาง และปลายฤดู

ฝน 
อายุ 5 ปขึ้นไป แบงใส 3 
ครั้ง ตน กลาง และปลาย

ฤดูฝน 
 

0-3-0 
12-12-17 
13-13-21 
รวมกับ 
21-0-0 
46-0-0 

13-13-21 
14-14-21 
15-15-21 
12-12-17 
14-9-21 
14-9-21 
12-9-21 
รวมกับ 
โบแรกซ 
กรัม/ตน/ป 

250 
2,000-2,500 
2,000-2,500 
2,000-2,500 
1,000-1,200 
3,000-5,000 
3,000-5,000 
3,000-5,000 
3,000-6,500 
8,000-9,000 
8,000-9,000 
8,000-9,000 

50-100 

  รองพื้นบริเวณหลุมปลูกแบง
ใสปุยผสม 3 ครั้ง สลับดวยปุย
เดี่ยว 2 ครั้ง 
  
  
  ใสปุยในวงกลมรัศมีหางจาก
โคนตน 1.5-2.0 เมตร หลังจาก
กําจัดวัชพืชรอบโคนตน 
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การดูแลรักษา ควรกลบโคนปาลมน้าํมนัอยูเสมอเพื่อปองกนัตนปาลมลม และไมใหรากปาลมลอย
หลังจากที่เกิดการยุบตัวของชั้นวัสดุดินอนิทรีย 
10. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 57 ประกอบดวยชุดดินกาบแดง ซึ่งในหนาตัดดินจะมีชั้นวัสดุดินอินทรียหนาระหวาง 
40-100 ซม. พบในสภาพพื้นที่ลุมตํ่าหรือพื้นที่พรุที่มีน้ําขังนานหรือเกือบตลอดปจนไมสามารถปลูกพืชทั่วไป
ได เมื่อระบายน้ําออกและทําใหดินแหงจะกลายสภาพเปนดินเปรี้ยวจัด เนื่องจากในดินชั้นลางใตชั้นวัสดุดิน
อินทรียจะมีธาตุกํามะถันเปนองคประกอบอยูสูง 

ดินกลุมนี้มีศักยภาพไมเหมาะสมในการปลูกพืช เนื่องจากมีขอจํากัดหลายอยาง เชนเปนที่ลุมตํ่า มี
น้ําขังเปนระยะเวลานานในรอบป เมื่อระบายน้ําออกจะเกิดการยุบตัวมากและกลายสภาพเปนกรดจัดหรือ
เปร้ียวจัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เนื่องจากความไมสมดุลของปริมาณธาตุอาหารในดิน การใชประโยชนใน
ปจจุบัน สวนใหญใชในการทํานา แตถามีการจัดการดินที่ดีสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจอยางอื่นได เชน ปาลม
น้ํามัน พืชผักตางๆ สับปะรด มะละกอ และไมประดับตระกูลปาลม เปนตน 

อยางไรก็ตามการใชประโยชนที่เหมาะสมควรเปนการใชที่ดินแบบไรนาสวนผสม มีการใชที่ดินเพื่อ
การทํานา ปลูกหญาเลี้ยงสัตว และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แตถาไมจําเปนแลวไมควรนํามาใชในการ
เพาะปลูก ควรรักษาไวเปนพื้นที่พรุหรือปาพรุ เพื่อรักษาระบบนิเวศหรือความสมดุลธรรมชาติจะเหมาะสม
ที่สุด 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่58 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 58 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 58 แสดงไวในตารางที่ 58.1     
ตารางที่ 58.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 58 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
ใต ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 นราธิวาส 1,600-2,300 1,560-1,570 24-32 27 67-94 82 
 สงขลา 1,600-2,300 1,560-1,570 23-32 27 63-94 81 

        1.2 วัตถุตนกําเนิดดิน : เกิดจากน้าํพัดพาตะกอนมาทับถมบนชั้นวัสดุดินอนิทรีย(organic soil 
materials) 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ทีลุ่มตํ่าระหวางแนวสันทรายชายทะเลหรือพื้นที่พรุ มีน้าํขังเกือบตลอดป 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบลุมน้ําขัง ความลาดเทนอยกวา 1เปอรเซ็นต 
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        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : เลวมาก 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ปาพรุ มีหญา เสม็ด และไมพุมเล็กๆ ข้ึนอยูทั่วไป ใชในการ
ทํานาและปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณริมพรุ สําหรับพื้นที่โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุด
ดินที่ 58 แสดงไวในตารางที่ 58.2  
ตารางที่ 58.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 58 

ภาค เขต จังหวัด 
พื้นที่ชลประทาน 

(ไร) 
ความจุ 

(ลาน ม.3) 
โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

เหนือ 6 เชียงใหม 1,034,750 593.1  48 4 
  ลําปาง 169,900 126.0  8 3 
ใต 11 ชุมพร 131,120 108.7  13 3 
  นครศรีธรรมราช 558,780 0  16 3 
 12 นราธิวาส 373,244 0  10 0 
  สงขลา 243,000 31.4  12 4 

รวมทั้งส้ิน 2,510,794 859.2  107 17 

        1.7 การชะลางพังทลายของหนาดิน : ไมม ี

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดที่ผิวดิน : ไมมี 

        1.9 การแพรกระจาย : ในภาคใตและภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่พบแสดงไวในตารางที 58.3 
ตารางที่ 58.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 58 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 6 ลําปาง 1,324.56  

ใต 11 ชุมพร 4,310.88  

  นครศรีธรรมราช 78,927.71  

 12 นราธิวาส 151,721.06  

  สงขลา 8,961.21  

รวมทั้งส้ิน 245,245.41  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที ่ 58 ตามระบบ

อนุกรมวธิานดิน(soil taxonomy) แสดงไวในตารางที ่58.4  
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ตารางที่ 58.4 การจําแนกดินระดับวงศดิน 

ชุดดิน(soil series) การจําแนกระดับวงศดิน ป 1975 การจําแนกระดับวงศดิน ป 1998 
นราธิวาส 
(Narathiwat series: Nw)  

dysic  
Typic tropofibrists 

dysic, isohyperthermic,  
Typic Haoplofibrists 

3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 58 

        3.1 ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 58  มีเนื้อดินเปนพวกดินอินทรีย(organic soils) พบชั้นวัสดุดิน
อินทรีย(organic soils materials) หนากวา 100 ซม. และเศษวัสดุยังไมสลายตัวดีและมีเนื้อหยาบ พบทั้ง
เศษพืชขนาดเล็กถึงขนาดใหญปะปนกันอยู ชั้นดินอินทรียที่กลาวจะเกิดขึ้นสลับกับดินอินทรีย ซึ่งชั้นวัสดุ
อินทรียจะมีสีน้ําตาลหรือสีดํา สวนชั้นดินอินทรียจะมีสีเทา ใตชั้นดินอินทรียจะเปนดินเลนเกิดจากตะกอน
น้ําทะเล สีเทาหรือเทาอมเขียว และมีสารประกอบพวกกํามะถันอยูมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก(pH 
ตํ่ากวา 4.5) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงสูง 
        3.2 ลักษณะของชุดดินในกลุมชุดดินที่ 58 

 3.2.1 ชุดดินนราธิวาส (Narathiwat series: Nw) 
 จัดอยูใน dysic, isohyperthermic, Typic Haoplofibrists เกิดจากการทับถมและสลายตัวผุพัง
ของรากพืชมาเปนเวลาชานาน สวนที่สลายตัวไปหมดจนไมสามารถบอกไดวาเปนสวนหนึ่งสวนใดของพืช 
จะเกิดเปนอินทรียวัตถุที่เรียกวา “มัค” สวนที่ยังคงรูปเปนชิ้นสวนของพืชอยูเปนอินทรียวัตถุที่เรียกวา “พีท” 
แตเทาที่พบมักจะมีปะปนกันทั้งสองอยางจึงเรียกดินชนิดนี้วา “ดินพีทและมัค” สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะ
เปนแองคลายกนกระทะ อยูระหวางเนินทรายเกา มีน้ําขังอยูตลอดป ชาวบานเรียกวา “พรุ” ดินชุดนี้มีการ
ระบายน้ําเลวมาก มีความสามารถในการอุมน้ําสูง มีการยืดหดตัวมาก 
 ดินบนเปนชั้นอินทรียวัตถุหนามากกวา 40 ซม. บางแหงเชนตอนกลางๆ ของแองอาจจะมีความ
หนามากกวา 2 เมตร มีสีดําหรือสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.0) สวนดินลางสวนใหญจะเปนดินเหนียวปนทราย หรือดิน
เหนียว ในบางแหงที่อยูใกลกับดินชุดบานทอน หรือดินชุดบาเจาะจะมีเนื้อดินเปนดินทราย มีสีพื้นเปนสีเทา
ออน หรือสีขาว มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลือง 
        3.3 การประเมินความอุดมสมบรูณของดิน 

การประเมินความอุดมสมบูรณของดินแตละชุดไดใชสมบัติทางเคมี 5 อยาง คือคาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน(CEC) เปอรเซ็นตอ่ิมตัวดวยเบส(base saturation percentage, %BS) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน(OM) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(avai.P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(exch.K) ซึ่งได
จากผลของการวิเคราะหดินที่เปนตัวแทนของชุดดินในกลุมชุดดินนี้ โดยพิจารณาเฉพาะผิวดินระดับความ
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ลึก 0-30 ซม. สําหรับวิธีประเมินใชวิธีการในคูมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินสําหรับประเทศไทย ป 1973 
(Soil Interpretation Handbook for Thailand, 1973) พิมพเผยแพรโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลของการ
ประเมินสรุปไดดังตารางที่ 58.5  
ตารางที่ 58.5 ผลการวิเคราะหดิน และระดับความอุดมสมบูรณของแตละชุดดิน  

ชุดดิน pH 
CEC 

cmolc/kg     
BS        
(%) 

OM      
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

นราธิวาส - 175.50 7.50 108.00 62.25 217.00 สูง 
คามัธยฐาน - 175.50 7.50 108.00 62.25 217.00 สูง 

สรุป : จากการประเมินความอุดมสมบูรณของชุดดินนราธิวาส พบวาอยูในระดับสูง 
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชืชนิดตางๆ 

กลุมชุดดินที่ 58 มีศักยภาพไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เนื่องจากมีปญหาหลัก 4 ประการคือ 
1) เปนดินอินทรียที่มีชั้นวัสดุอินทรียหนากวา 1 เมตร แตสภาพไมอยูตัว 2) อยูในที่ราบลุมมีน้ําขังเกือบ
ตลอดปหรือตลอดป 3) ความอุดมสมบูรณตํ่าและ 4) เปนกรดจัด ดังนั้นการลงทุนพัฒนาเพื่อการเพาะปลูก 
จะใหผลไมคุมคากับการลงทุน แตเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชที่ดิน จึงจัดชั้นความเหมาะสมของ
ดินในการปลูกพืชในฤดูฝน ฤดูแลงและหลังพัฒนาที่ดินแลว ดังตารางที่ 58.6 

ตารางที่ 58.6 ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 58 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กันและปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
ขาว         
  ขาวนา S1 S1 S1   
  ขาวไร S3o S3or S3or   
พืชไร         
  ขาวฟาง S3o S1 S3o   
  ขาวโพด S3o S3o S3o   
  งา S2r S3or S3or   
  ถั่วเขียว S2r S3or S3or   
  ถั่วเหลือง S2r S3or S3or  
  ถั่วลิสง S3r S3or S3or   
พืชไร     
  ปอแกว S3or S3or S3or   
  ฝาย S3mor S3mor S3or   
  มันฝรั่ง S3tor S3tor S3tr   
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ตารางที่ 58.6 (ตอ) ชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ 58 ที่ปลูกในฤดูกาลตางๆ กัน และปลูกในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช ปลูกฤดูฝน ปลูกฤดูแลง    ชลประทาน หมายเหตุ 
พืชไร     
  มันสําปะหลัง S3or S3or S3or   
  ยาสูบ S2r S3mor S3or   
  ออย S2r S3or S3or   
พืชผักตางๆ         
  เผือก S3mor S3mor S3or   
  กระเทียม S3tor   S3tor   
  ขิง S3mor S3mor S3or   
  พริก S3or S3or S3or   
  พริกไทย S2tr S3tor S3tor   
  มะเขือเทศ S3or S3or S2or   
  หอมแดง S3tor S3tr S3tor   
ไมผล         
  กาแฟ (Arabica) S3or S3or S3or   
  กาแฟ (Robusta) S3or S3or S3or   
  ชา S2tr S3tor S3tor   
  ทุเรียน S3or S3or S3or   
  ปาลมน้ํามัน S3or S3or S3or   
  มะขาม S3or S2r S3or   
  มะพราว S3or S3or S3or   
  มะมวง S3or S2r S3or   
  ยาง S2r S3or S3or   
  ลําไย S3or S3or S3or   
  ล้ินจี่ S2r S2r S3or   
  สม S3or S2r S3or   
  สับปะรด S2r S2r S3or   
ทุงหญาเล้ียงสัตว S2or S2or S2or   

หมายเหตุ 1. ชั้นความเหมาะสมของดินแบงออกเปน 3 ชั้นคือ 

               S1  =  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุดและอาจมีขอจํากัดที่ไมรุนแรง 

     S2  =  ดินมีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชนั้นๆ โดยที่มีขอจํากัดมากขึ้น 
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     S3  =  ดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นๆ โดยมีขอจํากัดที่รุนแรงมาก 

 2. สัญลักษณที่ใชแทนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  

  t   =  อุณหภูมิในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  m =  ความชื้นในดินในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  o  =  ความสามารถในการระบายน้ําในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  s  =  สภาพธาตุอาหารพืชในชวงที่ปลูกไมเหมาะสม 

  r   =  สภาพดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของรากพิจารณาเฉพาะเนื้อดิน  

                                 และโครงสรางดิน 

  z  =  สภาพปฏิกิริยาดิน(pH) ของดินไมเหมาะสม 

  k  =  ดินไมเหมาะสมตอการทําเขตกรรมพิจารณาเฉพาะความลึกดิน  

                                 เนื้อดิน และโครงสรางดิน 

  x  =  ดินมีอิทธิพลของเกลือ 

  w  =  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกล 

  e  =  พื้นที่งายตอการชะลาง 
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช 
        5.1 สภาพพื้นที่  เปนที่ลุมตํ่า และมีน้ําขังเกือบตลอดป จึงยากตอการใชเครื่องมือเตรียมดินปลูก  

        5.2 ดินยุบตัวเมื่อระบายน้ําออก  เมื่อดินอยูในสภาพน้ําขังชั้นวัสดุดินอินทรียจะแขวนลอยยืดหยุน
มาก แตเมื่อระบายน้ําออกดินจะยุบตัว รากพืชที่ปลูกจะลอยและลมงายเมื่อมีลมจัด นอกจากนั้นวัสดุ
อินทรียที่แหงยังติดไฟงายอีกดวย 

        5.3 ดินเปนกรดจัด  เมื่อดินอยูในสภาพแหงจะแปรสภาพเปนกรดจัดถึงจัดมาก เนื่องจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของที่เกิดในดิน ไดปลดปลอยกรดซัลฟวริกออกมา 

        5.4 ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  เนื่องจากดินขาดธาตุหลัก ธาตุรอง และจุลธาตุบางธาตุ 
นอกจากนี้พืชยังอาจเปนพิษจากเหล็ก และอะลูมิเนียมที่ละลายออกมากอีกดวย  
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการใชประโยชน 

ดังที่กลาวมาแลวกลุมชุดดินที่ 58 มีศักยภาพไมเหมาะสมที่จะใชในการเพาะปลกูพืช การพัฒนา
หรือปรับปรุงแกไข ใหผลตอบแทนไมคุม จงึควรเนนการพัฒนาเพื่อเลีย้งปศุสัตว และสัตวน้าํ สําหรับการ
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ปรับสภาพน้าํในบอใหเหมาะแกการเลีย้งปลา ทําไดโดยการใชปูนขาวหรือหนิปนูฝุนใสลงไปในกนบอ ใหพี
เอชของน้าํอยูระหวาง 6.5-8.0 

ในกรณีที่ประสงคจะปรับปรุงเพื่อการเพาะปลูกพืชบางชนิด ใหปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที ่57 
ที่ไดกลาวมาแลว 
7. ขอเสนอแนะ 

สภาพโดยทั่วไปของกลุมชุดดินที่ 58 ไมเหมาะแกการเพาะปลูก จึงควรคงสภาพปาพรุเอาไว เพื่อ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณพื้นที่พรุ แตถามีความจําเปนที่จะตองนํามาใชประโยชน ควรเนนดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา นอกจากนั้นอาจนําชั้นวัสดุอินทรีย มาใชบํารุงดินที่มีศักยภาพเหมาะสมแกการปลูก
พืชในบริเวณใกลเคียง อยางไรก็ตาม การนําชั้นวัสดุอินทรียออกมาในปริมาณที่เหมาะสม และไมมี
ผลกระทบตอระบบนิเวศของปาพรุ โดยยังคงรักษาระดับน้ําในดินพรุไวใหพอเหมาะดวย 

การนําชั้นวัสดุอินทรียจากดินพรุมาผสมกับปูนขาวอัตรา 20-30 กก./วัสดุ1 ตัน และหมักไว
ประมาณ 1-2 เดือน จะไดปุยอินทรียซึ่งเหมาะสําหรบัใชปรับปรุงดินทรายจัด  
8. การใชปุยสําหรบัพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การใชปุยสําหรบัขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 58 มีอินทรียวัตถุระดับสูง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูง โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป  สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก. ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 
คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร  
46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร 
ข. ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 3 กก.N/ไร คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ัง

ดังนี้ 
คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 ใชปุยสูตร 46-0-0 

อัตรา 4 กก./ไร 
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คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
9. สรุป 

กลุมชุดดินที่ 58 ประกอบดวยชุดดินนราธิวาส ซึ่งในหนาตัดดินจะมีชั้นวัสดุอินทรียหนากวา 1 เมตร 
พบในสภาพพื้นที่ลุมตํ่าหรือพื้นที่พรุ มีน้ําขังเกือบตลอดปหรือตลอดป เมื่อระบายน้ําออกใหดินแหงจะ
เปลี่ยนสภาพเปนกรดจัดมาก  

ดินกลุมนี้มีศักยภาพไมเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชทั่วไป เนื่องจากมีขอจํากัดหลายอยาง เชน 
สภาพพื้นที่ลุมตํ่าและมีน้ําขัง เมื่อระบายน้ําออกจะมีการยุบตัว และเปนกรดจัดมาก นอกจากนี้ดินยังมี
ความอุดมสมบูรณตํ่าอีกดวย ปจจุบันมีการใชประโยชนทางดานการเกษตรบางสวน แตยังอยูในขอบเขต
จํากัด 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกลุมชุดดินนี้ นาจะมีความเหมาะสมกวาการใชประโยชนในแนวทางอื่น 
นอกจากนั้นการนําชั้นวัสดุอินทรียบางสวนมาผสมกับปูนขาว แลวหมักไว 1-2 เดือน จะไดปุยอินทรียที่
เหมาะสําหรับใชปรับปรุงดินทรายบริเวณใกลเคียง แตอยางไรก็ตามหากเปนไปได ควรจะคงสภาพปาพรุไว
เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ก็จะเปนประโยชนในระยะยาว 
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การจัดการกลุมชุดดินที ่59 

การจัดการทรัพยากรดินในกลุมชุดดินที่ 59 อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบขอมูลที่ถูกตอง
ใน 3 เร่ืองคือ 1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับกลุมชุดดินนี้ 2) สมบัติที่สําคัญของดิน และ 3) วิธีการจัดการดิน
อยางเหมาะสม รายงานนี้จึงกลาวถึงสภาพภูมิอากาศในภาคตางๆ ที่พบกลุมชุดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน สภาพพื้นที่ ความลาดชันและการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายน้ํา พืชพรรณและการใช
ประโยชนเพื่อการเพาะปลูก ชื่อชุดดินในกลุมและการจําแนกระดับวงศตามระบบอนุกรมวิธานดิน การ
แพรกระจายของกลุมชุดดินในภาคและจังหวัดตางๆ ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดิน ระดับความอุดม
สมบูรณ ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชตางๆ โดยพิจารณาจากปญหาและขอจํากัดในการปลูกพืช การ
จัดการแกปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ในการบํารุงดินไดเนนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดิน เสริมสรางสมบัติที่ดีของดินดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทัง้การ
ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามความจําเปน สําหรับพืชไรและพืชสวนแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกใหมีผลิตภาพสูง และเปนระบบการเกษตรยั่งยืนตลอดไป  
1. สภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไป 

        1.1 สภาพภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน การระเหยน้ํา อุณหภูมิเฉลี่ยและความชืน้สัมพัทธของ
จังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดนิที ่59 แสดงไวในตารางที่ 59.1     
ตารางที่ 59.1 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 59 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
กลาง พระนครศรีอยุธยา  1,000-1,300  1,690-1,700 25-33 28 57-89 75 
 ลพบุรี 1,000-1,100 1,690-1,700 23-34 28 52-89 72 
 สระบุรี 1,000-1,400 1,690-1,700 24-33 28 57-89 74 
ตะวันออก จันทบุรี 1,500-1,900 1,670-1,690 24-32 27 62-91 79 
 ฉะเชิงเทรา 1,600-1,900 1,690-1,700 25-33 28 63-89 76 
 ชลบุรี 1,200-1,600 1,690-1,700 25-32 28 49-70 60 
 ตราด 1,800-4,000 1,640-1,660 23-32 27 62-92 80 
 ปราจีนบุรี 1,400-1,900 1,695-1,700 24-34 28 72-91 75 
 ระยอง 1,300-1,800 1,670-1,690 25-33 28 64-89 77 
 สระแกว 1,300-1,600 1,690-1,700 24-34 28 56-93 77 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1,100-1,200 1,640-1,690 23-33 27 50-86 70 
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ตารางที่ 59.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 59 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 1,000-1,200 1,690-1,700 22-33 27 51-89 72 
 บุรีรัมย 1,100-1,300 1,695-1,700 22-33 27 53-91 74 
 สุรินทร 1,300-1,400 1,695-1,700 23-33 27 54-89 73 
 นครพนม 1,500-2,000 1,600-1,620 22-32 26 56-91 76 
 รอยเอ็ด 1,300-1,400 1,640-1,670 22-32 27 52-87 71 
 ศรีสะเกษ 1,400-1,550 1,660-1,690 23-33 27 56-90 75 
 อุบลราชธานี 1,400-1,500 1,640-1,660 22-33 27 53-88 73 
 กาฬสินธุ 1,300-1,400 1,630-1,660 22-33 27 54-91 75 
 ขอนแกน 1,200-1,300 1,630-1,695 22-33 27 52-88 71 
 มหาสารคาม 1,200-1,300 1,600-1,690 22-33 27 54-90 72 
 สกลนคร 1,500-1,700 1,600-1,620 22-32 26 55-89 74 
 หนองคาย 1,500-2,000 1,570-1,590 22-32 26 55-91 75 
 อุดรธานี 1,300-1,500 1,570-1,630 22-32 27 51-88 71 
เหนือ เชียงใหม 1,000-1,500 1,500-1,530 21-32 26 49-89 71 
 แมฮองสอน 1,100-1,300 1,500-1,530 20-33 26 51-93 76 
 ลําปาง 1,000-1,100 1,510-1,560 21-33 26 49-89 73 
 ลําพูน    900-1,000 1,530-1,540 21-33 26 49-91 72 
 เชียงราย 1,100-1,500 1,400-1,500 19-31 24 52-92 76 
 นาน 1,200-1,500 1,500-1,540 20-32 25 55-95 79 
 แพร 1,000-1,100 1,530-1,540 21-33 26 53-92 76 
 พิจิตร 1,100-1,200 1,600-1,660 24-33 28 53-90 74 
 พิษณุโลก 1,000-1,300 1,570-1,630 23-33 28 51-87 71 
 เลย 1,000-1,400 1,570-1,620 21-32 26 51-91 74 
 อุตรดิตถ 1,200-1,400 1,560-1,570 22-34 27 52-89 73 
 กําแพงเพชร 1,100-1,300 1,590-1,620 23-34 27 54-93 76 
 ตาก 1,000-1,300 1,540-1,590 25-33 26 52-90 74 
 นครสวรรค    900-1,000 1,630-1,690 23-34 28 50-89 71 
 อุทัยธานี    900-1,000 1,620-1,660 23-33 28 55-90 74 
ตะวันตก กาญจนบุรี 1,000-1,600 1,600-1,660 22-37 28 52-89 74 
 ประจวบคีรีขันธ 1,000-1,500 1,590-1,640 24-32 28 75-87 76 
 เพชรบุรี    900-1,000 1,630-1,660 24-32 28 64-87 76 
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ตารางที่ 59.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 59 

อุณหภูมิเฉล่ีย/ป
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย/ป (%) ภาค จังหวัด 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม./ป) 

การระเหยน้ํา 
(มม./ป) 

ชวง เฉล่ีย ชวง เฉล่ีย 
ใต กระบี่ 2,000-2,200 1,500-1,530 24-32 28 67-89 79 
 ชุมพร 1,500-2,000 1,540-1,570 23-32 27 64-94 82 
 นครศรีธรรมราช 1,600-2,300 1,500-1,560 23-32 27 42-65 56 
 พังงา 2,100-4,000 1,500-1,540 23-33 27 67-96 84 
 ระนอง 2,000-4,000 1,530-1,560 23-32 27 63-93 81 
 สุราษฎรธานี 1,600-3,500 1,530-1,540 23-32 27 63-95 82 
 ตรัง 2,100-2,300 1,500-1,540 23-33 27 60-96 82 
 ปตตานี 1,500-1,800 1,560-1,570 23-32 27 61-95 81 
 พัทลุง 2,000-3,000 1,540-1,560 24-32 28 64-94 82 
 สตูล 2,100-2,300 1,540-1,560 24-33 28 60-91 79 

        1.2 วัตถุตนกําเนินดิน : เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา 

        1.3 ภูมิสัณฐาน : ที่ราบลุมหรือที่ราบลุมระหวางหุบเขา(alluvial plain/valley flats) 

        1.4 สภาพพื้นที่และความลาดเท : ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดเทระหวาง 0-2 เปอรเซ็นต 

        1.5 สภาพการระบายน้ําของดิน : คอนขางเลวถึงเลว ในชวงฤดูฝนมีน้ําขัง 3-4 เดือน 

        1.6 พืชพรรณและการใชประโยชน : ทํานาขาวในชวงฤดูฝนและปลูกพืชไรในชวงฤดูแลง สําหรับพื้นที่
โครงการชลประทานในแตละจังหวัด ซึ่งพบกลุมชุดดินที่ 59 แสดงไวในตารางที่ 59.2  
ตารางที่ 59.2 พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 59 

ภาค เขต 
 
จังหวัด 

พื้นที่ชลประทาน 
(ไร) 

ความจุ 
(ลาน ม.3) 

โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

กลาง 1  พระนครศรีอยุธยา 1,628,000  0  6 0 
   ลพบุรี 343,750  48.8  14 12 
   สระบุรี 315,250  5.5  9 5 
ตะวันออก 2  จันทบุรี 79,900  12.5  8 3 
   ฉะเชิงเทรา 708,700  44.2  5 4 
   ชลบุรี 57,700  172.7  13 4 
   ตราด 79,050  33.2  10 3 
   ปราจีนบุรี 454,235  4.4  10 1 
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ตารางที่ 59.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 59 

ภาค เขต 
 
จังหวัด 

พื้นที่ชลประทาน
(ไร) 

ความจุ 
(ลาน ม.3) 

โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันออก   ระยอง 120,800  240.7  10 1 
   สระแกว 56,180  83.7  10 0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3  ชัยภูมิ 131,120  108.7  13 3 
   นครราชสีมา 651,744  1,166.2  43 5 
   บุรีรัมย 148,652  274.9  18 4 
   สุรินทร 115,785  132.2  21 3 
 4  นครพนม 48,035  46.1  14 3 
   รอยเอ็ด 282,142  56.9  14 5 
   ศรีสะเกษ 73,140  123.7  12 4 
   อุบลราชธานี 208,830  79.7  13 0 
 5  กาฬสินธุ 387,391  1,423.3  20 2 
   ขอนแกน 306,135  67.5  20 2 
   มหาสารคาม 91,780  75.4  19 5 
   สกลนคร 346,170  610.5  38 1 
   หนองคาย 95,090  26.3  9 3 
   อุดรธานี 125,107  149.1  19 5 
เหนือ 6  เชียงใหม 1,034,750  593.1  48 4 
   แมฮองสอน 20,960  2.4  8 3 
   ลําปาง 169,900  126.0  8 3 
   ลําพูน 39,350  30.1  6 4 
 7  เชียงราย 294,290  20.0  26 5 
   นาน 124,250  16.1  23 3 
   แพร 254,900  115.4  7 3 
 8  พิจิตร 511,100  0  14 5 
   พิษณุโลก 425,100  0  9 4 
   เลย 38,450  73.1  14 6 
   อุตรดิตถ 102,030  9,570.5  14 5 
 9  กําแพงเพชร 337,700  1.4  7 7 
   ตาก 63,880  13,475.1  21 3 
   นครสวรรค 474,800  101.2  18 8 
   อุทัยธานี 170,500  160.6  8 5 
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ตารางที่ 59.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 59 

ภาค เขต 
 
จังหวัด 

พื้นที่ชลประทาน 
(ไร) 

ความจุ 
(ลาน ม.3) 

โครงการขนาด
ใหญและกลาง 

โครงการ
ขนาดเล็ก 

ตะวันตก 10  กาญจนบุรี 1,245,400  8.0  9 4 
   ประจวบคีรีขันธ 263,515  518.6  12 1 
   เพชรบุรี 711,385  735.9  21 3 
ใต 11  กระบี่ 26,260  28.5  8 2 
   ชุมพร 30,700  0  1 2 
   นครศรีธรรมราช 558,780  0  16 3 
   พังงา 13,550  0  4 3 
   ระนอง 0  0  0 0 
   สุราษฎรธานี 85,315  13.0  17 3 
 12  ตรัง 49,300  0  3 2 
   ปตตานี 85,512  0  5 0 
   พัทลุง 289,000  21.0  9 4 
   สตูล 35,600  0  2 1 

รวมทั้งส้ิน 14,310,963  30,596  706 174 

        1.7 การชะลางพังทลาย : ไมมี 

        1.8 ปริมาณเศษหนิกรวดบนผวิดิน : ไมม ี

        1.9 การแพรกระจาย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และตะวนัออก ซึง่จงัหวัดที่พบ
แสดงไวในตารางที ่59.3  
ตารางที่ 59.3 การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 59 ในจังหวัดตางๆ 

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

กลาง 1 พระนครศรีอยุธยา 42.37  

  ลพบุรี 4,231.04  

  สระบุรี 24,561.69  

ตะวันออก 2 จันทบุรี 22,973.47  

  ฉะเชิงเทรา 15,726.75  

  ชลบุรี 25,620.18  

  ตราด 10,249.14  
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ตารางที่ 59.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 59 ในจังหวัดตางๆ  

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

ตะวันออก 2 ปราจีนบุรี 73,316.09  

  ระยอง 39,548.28  

  สระแกว 21,778.65  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชัยภูมิ 9,441.60  

  นครราชสีมา 267,054.54  

  บุรีรัมย 99,008.80  

  สุรินทร 198,538.23  

 4 นครพนม 129,149.54  

  รอยเอ็ด 16,203.23  

  ศรีสะเกษ 26,173.53  

  อุบลราชธานี 18,682.66  

 5 กาฬสินธุ 2,151.40  

  ขอนแกน 76,736.44  

  มหาสารคาม 6,324.80  

  สกลนคร 145,166.89  

  หนองคาย 39,080.19  

  อุดรธานี 113,804.74  

เหนือ 6 เชียงใหม 346,839.77  

  แมฮองสอน 86,182.42  

  ลําปาง 227,173.70  

  ลําพูน 91,641.12  

 7 เชียงราย 10,626.44  

  นาน 10,310.24  

  แพร 13,332.47  

 8 พิจิตร 168.73  
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ตารางที่ 59.3 (ตอ) การแพรกระจายของกลุมชุดดินที่ 59 ในจังหวัดตางๆ  

ภาค เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด เนื้อที่ (ไร)  

เหนือ 8 พิษณุโลก 37.81  

  เลย 39,449.09  

  อุตรดิตถ 1,396.68  

 9 กําแพงเพชร 5,265.09  

  ตาก 59,612.82  

  นครสวรรค 51,487.41  

  อุทัยธานี 1,148.72  

ตะวันตก 10 กาญจนบุรี 2,831.36  

  ประจวบคีรีขันธ 20,841.37  

  เพชรบุรี 769.61  

ใต 11 กระบี่ 7,584.96  

  ชุมพร 2,192.18  

  นครศรีธรรมราช 7,829.24  

  พังงา 37,942.28  

  ระนอง 3,031.77  

  สุราษฎรธานี 9,295.47  

 12 ตรัง 11,604.05  

  ปตตานี 4,662.88  

  พัทลุง 3,829.28  

  สตูล 4,285.78  

รวมทั้งส้ิน 2,446,936.95  

2. การจําแนกดิน 
ชื่อชุดดิน(soil series) และการจําแนกระดับวงศ(soil family) ในกลุมชุดดินที่ 59 ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน(soil taxonomy)  
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ยังไมมีการตั้งชื่อชุดดิน เปนเพียงชื่อหนวยแผนที่ดิน(map unit) ที่เรียกวาดนิตะกอนที่มกีารระบาย
น้ําเลว(alluvial and poorly drained soils)  
3. ลักษณะของกลุมชุดดินและชุดดินในกลุมชุดดินที่ 59 

ลักษณะของดินไมคอยแนนอนทั้งเนื้อดิน สีของดิน ปฏิกิริยาของดิน แตสวนใหญประกอบดวยชั้น
ดินเนื้อหยาบสลับกับเนื้อละเอียด สีเทาและสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาของดิน
เปนกลางถึงกรดปานกลาง(pH 6.0-7.0) ความอุดมสมบูรณต้ังแตตํ่าถึงสูง 
4. การประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพชื 

กลุมชุดดินที่ 59 มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานาในฤดูฝน และปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกพืชไรในฤดู
แลง หรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว เนื่องจากบางสวนของกลุมดินนี้ในภาคเหนือ อยูในเขตชลประทาน 
อยางไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่ดังกลาว มีน้ําทวมขังในฤดูฝน และดินมีสภาพการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว 
จึงไมเหมาะสําหรับการปลูกไมผลหรือไมยืนตน การใชที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของดินเพื่อการเกษตร
ในฤดูฝนและฤดูแลง  
5. ปญหาและขอจํากัดในการปลูกพชื 
        5.1 น้ําทวม  เนื่องจากดินกลุมนี้พบบริเวณที่ราบลุมและบริเวณที่ราบต่ําระหวางหุบเขา ในฤดูฝนที่มี
ฝนตกชุก น้ําจึงไหลบาเขาทวมทําใหขาวหรือพืชอ่ืนๆ ที่ปลูกไดรับความเสียหายในบางป 

        5.2 ดินมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว  ในฤดูฝนระดับน้ําใตดินสูงและอยูใกลผิวดินเปน
ระยะเวลานาน จึงเปนอุปสรรคตอการปลูกพืชไร พืชผักและไมผล ถาจะใชปลูกพืชดังกลาวตองยกรอง
เพื่อใหการระบายน้ําของดินดีข้ึน 

        5.3 ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  ในบริเวณที่เนื้อดินคอนขางเปนทรายจัด ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตํ่า จําเปนตองใชปุยอยางเหมาะสม 

        5.4 สมบัติทางกายภาพของดนิไมคอยดี  การไถและทําเทือกเพื่อปลูกขาวติดตอกันเปนเวลานาน
จะทาํใหดินแนน จําเปนตองปรับปรุงดวยปุยอินทรีย 
6. การจัดการเพื่อใหเหมาะสมในการปลูกพืช 

ในการจัดการกลุมชุดดินที่ 59 ใหเหมาะสมในการปลูกพืชนั้น จะตองพิจารณาจากขอจํากัดตางๆ ที่
ไดกลาวมาแลว และเลือกระบบการใชที่ดินซึ่งสอดคลองกับศักยภาพของดินแตละชุดในกลุม ซึ่งพอสรุปได
ดังนี้ 

        6.1 เลือกชนิดของพืชใหเหมาะกับสภาพพื้นที่และชนิดของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 59 อยู
ในพื้นที่ราบต่ํา สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบเปนสวนใหญ จึงเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวในฤดู
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ฝนเปนอันดับแรก และใชปลูกพืชไรอายุส้ัน เชนถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยาสูบและพืชผักตางๆ กอนและ
หลังการปลูกขาว นอกจากนี้ควรนําพืชบํารุงดินมาปลูกสลับกับการปลูกขาว เพื่อชวยเพิ่มความอุดม
สมบูรณและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินดวย หากตองการปลูกไมผล จําเปนจะตองปองกันน้ําทวม
โดยทําคันดินลอมรอบพื้นที่ และมีการยกรองเพื่อเพิ่มการระบายน้ําของดิน 

        6.2 การจัดการเพ่ือแกปญหาน้ําทวม  กลุมชุดดินที่ 59 มักจะมีน้ําทวมในชวงฤดูฝนถาจะใช
ประโยชนในการปลูกพืชไร ไมผลและพืชผักจําเปนตองมีการแกไขปญหาน้ําทวม โดยการทําคันลอมรอบ
พื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม ควรมีประตูสําหรับเปดและปดใหน้ําเขาและระบายน้ําออกจากแปลงเพาะปลูกได
ดวย 

        6.3 การแกปญหาดานการระบายน้ําของดิน  จําเปนตองดําเนินการควบคูกับการแกปญหาน้ํา
ทวม เพราะกลุมชุดดินนี้มีระดับน้ําใตดินสูงและอยูต้ืนใกลผิวดินในชวงฤดูฝน ถาจะใชปลูกพืชไร ไมผล และ
พืชผัก จําเปนตองมีการยกรอง และทํารองระบายน้ํารอบแปลงดวย เพื่อระบายน้ําสวนเกินออกเมื่อฝนตก
หนัก 

        6.4 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 59 มีเนื้อดินคอนขางเปน
ทรายและมีโครงสรางแบบแนนทึบ จึงไมเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืช จําเปนตองมีการปรับปรุง
ดังนี้คือ 1) ใชปุยอินทรีย เชนปุยคอก หรือปุยหมักในอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร ใสหวานบนผิวดินแลวพรวนกลบ 
หรือ 2) ปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทืองหรือโสนอัฟริกันแลวไถกลบเปนปุยพืชสด หรือ 3) ใชวัสดุปรับปรุง
ดินอยางอื่นๆ เชนขี้เลื่อยและเศษพืชเปนตน ไถคลุกเคลาและกลบลงไปในดิน จะชวยทําใหดินมีความรวน
ซุย และเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชอีกดวย 

        6.5 การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 59 มีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติตํ่าอยูแลว และไดเสื่อมลงไปกวาเดิมอีก เนื่องจากใชปลูกพืชติดตอกันเปนเวลานาน แตขาดการ
บํารุงดินที่ถูกตอง สําหรับการบํารุงดินมีหลายวิธี คือ 

6.5.1 การปลูกพืชหมุนเวียนที่มีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก เชน ถั่วเหลือง- 
ขาว-ยาสูบ หรือ พืชผัก-ขาว-ถั่วตางๆ เปนตน ประโยชนที่ไดจากพืชตระกูลถั่วคือ การตรึงธาตุไนโตรเจนของ
จุลินทรียในปมของรากถั่ว ซึ่งชวยเพิ่มไนโตรเจนไดมาก เมื่อไถกลบซากถั่วลงในดินหลังการเกบ็เกีย่วผลผลติ
แลว ยังชวยเพิ่มไนโตรเจนใหแกดิน และถาดําเนินการอยางตอเนื่อง จะทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดี
ข้ึนดวย 

6.5.2 ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงในดิน เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
ความอุดมสมบูรณของดิน พืชปุยสดที่แนะนําไดแกปอเทือง โสนอัฟริกัน และถั่วตางๆ โดยปลูกพืชปุยสดชนิด
ใดชนิดหนึ่งกอนการปลูกหลัก 2-3 เดือน แลวไถกลบลงไปในดิน เมื่อพืชปุยสดออกดอกประมาณ 50
เปอรเซ็นต  
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6.5.3 การใชปุยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินสําหรับกลุมชุดดินที่ 59 นั้น จําเปนตองใชทั้งปุย
อินทรียและปุยเคมี เนื่องจากเนื้อดินคอนขางเปนทรายและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า สําหรับปุย
อินทรียที่ควรใช ไดแกปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงในดิน ดังที่
กลาวไวในขอ 6.5.2 สวนสูตรและอัตราปุยเคมีเหมาะกับแตละพืช ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 9  
7. ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกลุมชุดดินนี้อยูในพื้นที่ราบต่ํา ในฤดูฝนจะมีน้ําขังแช  2-5 เดือนในรอบป จึงมีศักยภาพ
เหมาะสมในการปลูกขาวในฤดูฝน และปลูกพืชไรอายุส้ัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยาสูบ ขาวโพด
และพืชผักตางๆ กอนและหลังการปลูกขาว หากมีแหลงน้ําธรรมชาติหรือพัฒนาแหลงน้ําในไรนาขึ้นมาเสริม 
อยางไรก็ตามเพื่อใหการใชที่ดินกลุมนี้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรจัดระบบการใชที่ดิน “แบบไรนาสวนผสม” 
โดยมีการแบงการใชประโยชนที่ดินออกเปนสวนๆ ดังนี้ 

        7.1 พื้นที่ปลูกขาว  ควรเปนที่ราบต่ําเพื่อใหขังเร็วกวาพื้นที่สวนอื่น พื้นที่สวนนี้สามารถปรับปรุงดาน
การเตรียมดิน เพื่อปลูกพืชไรอายุส้ัน และพืชผักตางๆ กอนและหลังการปลูกขาวไดดวย 

        7.2 พื้นที่ปลูกพืชไร พืชผักและไมผลตลอดป  ควรเปนพื้นที่สูงกวาบริเวณ ที่กําหนดในขอ 7.1 
พัฒนาโดย1) ทําคันลอมรอบเพื่อปองกันน้ําทวม 2) ปรับปรุงสภาพการระบายน้ําของดิน โดยการยกรอง
หรือทํารองระบายน้ํารอบแปลง และ 3) ปรับระดับพื้นที่ภายในแปลงใหสม่ําเสมอ สําหรับการจัดการดินเพื่อ
ปลูกพืชไร ซึ่งกลาวไวในหัวขอที่ 8  

        7.3 แหลงน้ํา  ควรใชพื้นที่ตํ่าเพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา และกําหนดขนาดตามมาตรฐานของแหลงน้ํา
ประจําไรนาคือมีความจุประมาณ 1,250 ม3  สวนจํานวนสระขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการ ในแหลงน้ําที่
พัฒนาขึ้นมานี้ควรเลี้ยงปลาที่เลี้ยงงาย โตเร็ว และเปนที่ตองการของตลาด เชนปลาไน ปลาสลิด ปลาดุก 
ปลาสวาย ปลาเทโพ และอ่ืนๆ สวนบริเวณคันดินรอบบอหรือสระน้ําควรปลูกไมผล เชนมะมวง ขนุน ฝร่ัง 
กลวย หรือไมดอกและไมประดับตางๆ เพื่อใหเกิดรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้บริเวณคันดินรอบบอ
ควรปลูกหญาแฝกทั้งดานในและดานนอก เพื่อปองกันการกัดเซาะดินบริเวณคันดินรอบบอดวย 

        7.4 พื้นที่เลี้ยงสัตว  ควรใชบริเวณพื้นที่ใกลแหลงน้ํา สําหรับสรางเปนโรงเรือนเลี้ยง ไก หมู และเปด 
แลวใชมูลสัตวเปนอาหารปลา และนําสวนที่เหลือมาบํารุงดินเพื่อการปลูกพืชไรและพืชสวน 

สําหรับอัตราสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ ที่ไดกลาวนี้ ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร 
และความตองการสินคาเกษตรของตลาดทั้งในทองถิ่นและนอกทองถิ่น อยางไรก็ตามควรจะไดยึดตามแนว
ทฤษฎีใหม ในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่มีแนว
พระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นตเพื่อพัฒนาแหลงน้ํา 
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8. การเตรียมดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ 

        8.1 การเตรียมดินสาํหรับปลูกพชืไร 

 8.1.1 ปญหาการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลวในบางพื้นที่ และน้ําทวมขังในฤดูฝน  
1) ในกรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว การเตรียมพื้นที่จะตองทํารอง

ระบายน้ํากระทงนา กวาง 40-50 ซม. และลึกประมาณ 20 ซม. แลวยกรองปลูกใหมีขนาดสันรองกวาง
ประมาณ 2 เมตร และระหวางสันรองปลูกมีทางเดิน กวางประมาณ 30 ซม. เพื่อสะดวกในการใหน้ําและเขา
ไปดูแลพืชที่ปลูก  

2) ในกรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรอยางถาวร ใหทาํคนัรอบ
พื้นที่ปลูกและใหยกรองปลูกแบบถาวร สันรองกวางระหวาง 6-8 เมตร และมีรองระบายน้ําระหวางสันรอง
ปลูก กวางประมาณ 1.5 เมตรและลึกประมาณ 1 เมตรบนสันรอง ปลูกอาจแบงซอยเปนสันรองยอย โดย
การยกแปลงใหสูงขึ้น 10-20 ซม. และกวาง 1.5-2.0 เมตร เพื่อชวยการระบายน้ําบนสันรอง และสะดวกใน
การเขาไปดูแลพืชที่ปลูก 

8.1.2 ปญหาเนื้อดินคอนขางเปนทรายบางพื้นที่  
แกไขโดยการใชปุยอินทรีย เชนปุยคอกและปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน./ไร หวานใหทั่วแปลงแลว

คลุกเคลาใหเขากับดินกอนปลูก 7-14 วัน 
9. การใชปุยสําหรบัพืชชนิดตางๆ 

        9.1 การใชปุยสําหรบัขาว 

ดินในกลุมชุดดินที่ 59 มีอินทรียวัตถุระดับสูง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูง โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดสูง ดังนั้นเพื่อใหขาวไดรับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยางเพียงพอ จึงควรใช
ปุยเคมีอยางเหมาะสม ซึ่งมีอยู 2 แนวทางคือ 1) ใชแมปุย โดยเลือกชนิดของแมปุยและอัตราของแมปุยนั้น 
จากบทนําในตารางที่ ก 15-16 สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง และ ก 17-18 สําหรับขาวไวตอชวงแสง หรือ 2) 
ใชปุยนาซึ่งมีจําหนายทั่วไป  สําหรับแนวทางที่ 2 นั้น สูตรปุยและอัตราปุยเคมีที่ควรใชมีดังนี้ 

ก. ขาวไมไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 3 
คร้ังดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วันคือ ปุยสูตร  
46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวแตกกอ หรือ 30 วันหลังการใสปุยครั้งแรก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 
กก./ไร 

คร้ังที่ 3 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือ ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กก./ไร 
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ข. ขาวไวตอชวงแสง อัตราธาตุอาหารที่ควรใสคือ 3 กก.N/ไร คิดเปนน้ําหนักปุยแลวแบงใส 2 คร้ัง
ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสในชวงปกดํา แตถาเปนนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 ใชปุยสูตร 46-0-0 
อัตรา 4 กก./ไร 

คร้ังที่ 2 ใสในระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก คือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร 
        9.2 การใชปุยสําหรบัพืชไร 

ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และเนื่องจากไมมีผลการวิเคราะห จึงเปนการยากที่จะแนะนําวาควร
ปฏิบัติเชนใดเปนการเฉพาะ ดังนั้นชนิด อัตรา และวิธีการใสปุยของแตละชนิดพืชจะคํานวณจากพื้นฐาน
ของดินที่มีทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยูในระดับตํ่าทั้งสิ้น 

9.2.1 ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง  ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วดังกลาวมากอน ตองแนะนํา
เกษตรกรใหคลุกดวยเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมกับถั่วแตละชนิดกอนการปลูก การใสปุยจะใสเพียงครั้งเดียว
ทั้งหมด โดยจะใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบหลังปลูกแลวนาน 1-3 สัปดาหปุยที่ใชจะเปนสูตร 12-24-12 
อัตรา 25 กก./ไร  

 9.2.2 ขาวโพด  ปุยเคมีจะแบงใสเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกใสเพียง 1/3 ของปริมาณทั้งหมดรองกนรอง
พรอมปลูก คร้ังที่ 2 ใสสวนที่เหลือทั้งหมดขางแถวปลูกแลวพรวนกลบที่อายุ 3-4 สัปดาห ชนิดปุยที่ใชใน
กรณีนี้ คือ ปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 75 กก./ไร 

 9.2.3 ละหุง  การใสปุยเคมีคร้ังแรกจะใชเพียง 1/3 ของทั้งหมดรองกนหลุมพรอมปลูก คร้ังที่ 2 จะ
ใสปุยที่เหลือทั้งหมดรอบๆ โคนตนแลวพรวนกลบเมื่ออายุไดประมาณ 3-4 สัปดาห อัตราและสูตรปุยที่
แนะนํา คือ 15-15-15 อัตรา 70 กก./ไร 

 9.2.4 งา  การใสปุยงาจะขึ้นกับวิธีการปลูก หากใชวิธีหวานก็ตองใสปุยแบบหวาน และถาปลูกเปน
แถวก็จะใสขางแถวปลูกแลวพรวนกลบ โดยทั่วไปหากปุยที่ใชมีจํานวนมากนัก จะนิยมใสเพียงครั้งเดียวหลัง
ปลูกแลวนานประมาณ 1-3 สัปดาห ปุยที่แนะนําไดในกรณีที่ดินมีทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียม
ตํ่า ก็คือสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร 

 9.2.5 ฝาย  ฝายจะใสปุยเพียงครั้งเดียวหลังปลูกแลวประมาณ 1-3 สัปดาห โดยใสขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบ ชนิดปุยและอัตราปุยที่เหมาะสมกับดินที่สมมุติใหมีความอุดมสมบูรณตํ่า คือสูตร 15-15-15 
จํานวน 40 กก./ไร 
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10. สรุป 
กลุมชุดดินที่ 59 มีลักษณะไมคอยแนนอน แตสวนใหญประกอบดวยดินที่มีลักษณะหนาตัดเปนชั้น

ดินเนื้อหยาบสลับกับชั้นเนื้อละเอียด สีเทาหรือน้ําตาลปนเทา พบจุดประตั้งแตดินชั้นบนลงไป ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง(pH 6.0-7.0)  

สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ความลาดเท 0-2 เปอรเซ็นต การระบายน้ําคอนขางเลวถึง
เลว ในฤดูฝนมีน้ําขัง 3-4 เดือนในรอบป ใชทํานาในฤดูฝน และปลูกพืชไรในฤดูแลง 

กลุมดินนี้มีศักยภาพเหมาะสมสําหรับการทํานาในฤดูฝน ปลูกพืชไร และพืชผักกอนและหลังการ
ปลูกขาว การใชประโยชนที่ดินกลุมนี้ จะเกิดประสิทธิผลทั้งในดานการรักษาผลผลิต และรายได เมื่อ
ดําเนินการดวยระบบไรนาสวนผสม โดยแบงพื้นที่การใชประโยชนเปนพื้นที่ทํานา พื้นที่ปลูกพืชไร ไมผลและ
พืชผัก พื้นที่พัฒนาแหลงน้ํา และพื้นที่เลี้ยงสัตว สําหรับอัตราสวนของการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท 
ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ ทักษะของเกษตรกร และความตองการผลิตผลทางการเกษตรของตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกทองถิ่น 
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	ภาพที่  35  แผนที่แสดงเส้นชั้นน้ำฝนรายเดือนกรกฏาคม (หน่วย:เมตร.) ที่เท่ากันทั่วประเทศไทย
	ภาพที่  36  แผนที่แสดงเส้นชั้นน้ำฝนรายเดือนสิงหาคม (หน่วย:เมตร.) ที่เท่ากันทั่วประเทศไทย
	ภาพที่  37  แผนที่แสดงเส้นชั้นน้ำฝนรายเดือนกันยายน (หน่วย:เมตร.) ที่เท่ากันทั่วประเทศไทย
	ภาพที่  38  แผนที่แสดงเส้นชั้นน้ำฝนรายเดือนตุลาคม (หน่วย:เมตร.) ที่เท่ากันทั่วประเทศไทย
	ภาพที่  29  แผนที่แสดงเส้นชั้นน้ำฝนรายเดือนพฤศจิกายน (หน่วย:เมตร.) ที่เท่ากันทั่วประเทศไทย
	ภาพที่  40  แผนที่แสดงเส้นชั้นน้ำฝนรายเดือนธันวาคม (หน่วย:เมตร.) ที่เท่ากันทั่วประเทศไทย
	ภาพที่  41  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  1
	ภาพที่  42  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  2
	ภาพที่  43  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  3
	ภาพที่  44  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  4
	ภาพที่  45  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  5
	ภาพที่  46  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  6
	ภาพที่  47  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  7
	ภาพที่  48  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  8
	ภาพที่  49  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  9
	ภาพที่  50  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  10
	ภาพที่  52  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  12
	ภาพที่  53  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  13
	ภาพที่  54  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  14
	ภาพที่  55  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  15
	ภาพที่  56  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  16
	ภาพที่  57  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  17
	ภาพที่  58  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  18
	ภาพที่  59  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  19
	ภาพที่  60  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  20
	ภาพที่  61  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  21
	ภาพที่  62  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  22
	ภาพที่  63  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  23
	ภาพที่  64  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  24
	ภาพที่  65  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  25
	ภาพที่  66  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  57
	ภาพที่  67  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  58
	ภาพที่  68  แผนที่แสดงเส้นชันน้ำฝนรายปี (หน่วย:มม.)ที่เท่ากันเทียบกับตำแหน่งที่พบดินในกลุ่มชุดดินที่  59
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