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                    หน้าตดัดนิ                                        บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด ำหรือเทำแก่ ดินล่ำงมีสีเทำและมีจุดประสี
น ้ำตำล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกในช่วงดินล่ำงตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟำงขำ้วของสำร
จำโรไซต ์ในระดบัควำมลึก 50-100 ซม. จำกผวิดิน  พบบริเวณท่ีรำบตำมชำยฝ่ังทะเลหรือท่ีรำบลุ่มภำคกลำง น ้ำแช่
ขงัลึก 50-100 ซม. นำน 3-5 เดือน บำงพื้นท่ีจะขงัน ้ำนำน 6-7 เดือน เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำเลว มีควำมอุดม
สมบูรณ์ค่อนขำ้งต ่ำ ดินมีปฏิกิริยำเป็นกรดจดัมำก ถึงเป็นกรดจดั pH 4.5-5.0 ไดแ้ก่ชุดดินรังสิต เสนำ ธญับุรี  ชุดดิน
ดอนเมือง ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชท้  ำนำ บำงแห่งยกร่องปลูกพืชผกั ส้มเขียวหวำน และสนประดิพทัธ์ ถำ้ดิน
เหล่ำน้ีไดรั้บกำรปรับปรุงบ ำรุงดินใชปุ๋้ยและปูนในอตัรำท่ีเหมำะสม และมีกำรควบคุมน ้ำ หรือจดัระบบชลประทำน
ท่ีมีประสิทธิภำพ พืชท่ีปลูกจะใหผ้ลผลิตดีข้ึน 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินเป็นกรดจดัมำก อำจขำดแร่ธำตุอำหำรพืชพวกไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส หรืออำจมีสำรละลำยพวกอลูมินัม่ และเหล็กมำกเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชฤดูฝนน ้ำแช่ขงันำน 3 - 7 เดือน 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชืต่าง ๆ  : เม่ือพิจำรณำสภำพพื้นท่ี ลกัษณะเน้ือดินและกำรระบำยน ้ำ
ของดิน กลุ่มชุดดินท่ี 11 มีศกัยภำพท่ีเหมำะสมท่ีจะใชท้  ำนำมำกกวำ่กำรปลูกพืชอยำ่งอ่ืน ท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรปลูก
ขำ้ว คือ ควำมเป็นกรดจดัของดินท ำใหผ้ลผลิตของขำ้วต ่ำ ในกำรท่ีจะน ำกลุ่มชุดดินน้ีไปใชใ้นกำรเพำะปลูกพืชอยำ่ง
อ่ืน เช่น ไมผ้ล หรือพืชผกัจ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับปรุงดินหรือพฒันำท่ีดิน จึงจะสำมำรถในกำรปลูกพืชดงักล่ำวได ้
เน่ืองจำกในช่วงฤดูฝนจะมีน ้ ำท่วมขงัท่ีผวิดินระหวำ่ง 4-6 เดือน กำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินควรใชรู้ปแบบไร่นำสวน
ผสม 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่11  
ปลูกข้าวหรือท านา ปัญหำดินเป็นกรดจดั ใชปู้นมำร์ลหรือหินปูนฝุ่ นในอตัรำดงัน้ี เขต

ชลประทำน pH ดินนอ้ยกวำ่ 4 ใชอ้ตัรำ 2 ตนั/ไร่  pH ดิน 4-4.5 ใชอ้ตัรำ 1 ตนั./ไร่ เขตเกษตรน ้ำฝน pH ดินนอ้ยกวำ่ 
4 ใชอ้ตัรำ 2.5 ตนั/ไร่ pH ดิน 4-4.5 ใชอ้ตัรำ 1.5 ตนั/ไร่ ใชน้ ้ำลำ้งควำมเป็นกรด ในกรณีท่ีมีแหล่งน ้ำมำกพอ โดย
ปล่อยน ้ำขงัในนำแลว้ถ่ำยออกหลำย ๆ คร้ัง คร้ังท่ี 1 หลงัไถดะ ปล่อยน ้ำแช่ขงั 1 สัปดำห์แลว้ ถ่ำยออก คร้ังท่ี 2 หลงั
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ไถแปร ปล่อยน ้ำแช่ขงั 10 วนั แลว้ ถ่ำยออก คร้ังท่ี 3 หลงัปักด ำ ปล่อยน ้ำแช่ขงั 2 สัปดำห์แลว้ถ่ำยออก ต่อจำกนั้น
ถ่ำยน ้ำ 4-5 สัปดำห์/คร้ัง จนขำ้วตั้งทอ้ง  

การใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8 อตัรำ 25-40 กก./ไร่ หวำ่นใหท้ัว่แปลงก่อนปักด ำ 
1 วนั หลงัจำกนั้น ใชปุ๋้ยยเูรีย 5-10 กก./ไร่ ในช่วงตั้งทอ้งหรือเม่ือเร่ิมสร้ำงรวง พนัธ์ุข้าวทีแ่นะน า นำปี ไดแ้ก่  แก่น
จนัทร์ ขำ้วลูกแดง ต ำเมไหร อลัฮมัดูลลัละห์ ช่อนำงเอ้ือง ขำวดอกมะลิ 105 นำปรัง ไดแ้ก่ กข.21, กข.23, กข.4 
สุพรรณบุรี 90 

ปลูกพชืไร่ เตรียมพื้นท่ีโดยจดัท ำคนัดินรอบพื้นท่ีและยกร่องปลูก ยกร่องปลูกมี 2 แบบ 
1) ยกร่องปลูกแบบถำวร โดยใหส้ันร่องกวำ้ง 6-8 ม. มีคูน ้ำกวำ้ง 1.5-2.0 ม. ลึก 80-150 

ซม. และท ำแปลงยอ่ยบนสันร่องสูง 25-30 ซม. กวำ้ง 1-2 ม. 
2) ปลูกหลงัฤดูท ำนำ (ฤดูแลง้) ยกแนวร่องปลูกใหสู้งข้ึนประมำณ 10-20 ซม. เพือ่

ป้องกนัไม่ใหมี้น ้ำแช่ขงั ถำ้มีฝนตกผดิฤดูกำล ใชปู้นมำร์ลหรือหินปูนฝุ่ นในอตัรำดงัน้ี เขตชลประทำนดิน pH นอ้ย
กวำ่ 4 ใชอ้ตัรำ 2 ตนั/ไร่ ดิน pH4-4.5 ใชอ้ตัรำ 1 ตนั/ไร่ เขตเกษตรน ้ำฝน ดิน pH นอ้ยกวำ่ 4 ใชอ้ตัรำ 2.5 ตนั/ไร่ ดิน 
pH 4-4.5 ใชอ้ตัรำ 1.5 ตนั/ไร่ 

การใช้ปุ๋ยเคมี  ใส่ปุ๋ยเคมีตำมควำมตอ้งกำร เช่น ขำ้วโพด สูตร  
10-10-10 อตัรำ 50-100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำกนั คร้ังท่ี 1 ใส่รองกน้หลุมก่อนปลูก คร้ังท่ีสอง ใส่เม่ืออำย ุ
25 วนั ปุ๋ยยเูรีย อตัรำ 10 กก./ไร่ ใส่เม่ืออำย ุ25-30 วนั โดยโรยสองขำ้งแถวขำ้วโพดแลว้กลบ ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 
อตัรำ 20 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั คร้ังท่ี 1 ใส่รองพื้นก่อนปลูก คร้ังท่ี 2 เม่ืออำยไุด ้20-25 วนั 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น  กำรเตรียมพื้นท่ีปฎิบติัเช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่แบบถำวร 
การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ปาล์มน า้มัน(ปลูกในภำคใต)้ อำย ุ1 ปี ใส่ปุ๋ย5 คร้ัง สูตรปุ๋ย 12-

12-17 หรือ 13-13-21 อตัรำ 2.0-2.5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง และใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 2.0-2.5 กก./ตน้/ปี หรือ 
46-0-0 อตัรำ 1.0-1.2 กก./ตน้ อำย ุ2-4 ปี แบ่งใส่ 3คร้ัง ตน้ กลำง ฤดูฝน ใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 หรือ 
15-15-21 อตัรำ 3.0-5.0 กก./ตน้ และปลำยฤดูฝน ใชปุ๋้ยสูตร 12-12-17 อตัรำ 3.0 6.5 กก./ตน้ อำย ุ5 ปีข้ึนไป แบ่งใส่
ปุ๋ย 3 คร้ัง ตน้ กลำง และปลำยฤดูฝน ใชปุ๋้ยสูตร 14-9-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อตัรำ 8-9 กก./ตน้ ร่วมกบัโบ
แรกซ์ 5 0 - 1 0 0  กรัม/ตน้/ปี  

มะม่วง ก่อนตกผล(อำย ุ0-4 ปี) ใส่ปุ๋ย 4 คร้ัง เดือนมีนำคม พฤษภำคม สิงหำคม และ 
ตุลำคม ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรำ 400-500 กรัม/ตน้  x อำยุปี หรือสูตร 15-30-15 อตัรำ 300-400 กรัม/ตน้ x อำยุปี 
ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 200-250 กรัม/ตน้ x อำยุปี หรือปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรำ 100-125 กรัม/ตน้ x อำยุปี หรือ
สูตร 20-20-10 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยุปี ตกผลแลว้ ใส่ปุ๋ยหลงัเก็บและใส่คงท่ีเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต อำยุ 12 ปี 
แลว้ 2 คร้ัง และหลงัติดผลแลว้ 1 คร้ัง  ใส่ปุ๋ยสูตร 14-9-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ย
สูตร 14-0-20 อตัรำ 100-150 กรัม/ตน้ x อำยุปี หรือสูตร 15-3-12 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยุปี หรือสูตร 15-5-2 
อตัรำ 800-900 กรัม/ตน้ x อำยปีุ 


