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            หน้าตดัดนิ                                             บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป :  หน่วยท่ีดินน้ีเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด ำหรือสีเทำ
ปนด ำ ซ่ึงมีปริมำณอินทรียว์ตัถุสูง ดินล่ำงสีเทำ มีจุดประสีเหลืองและสีน ้ำตำลปะปนเล็กนอ้ย  ดินล่ำงช่วงลึกกวำ่ 80 
ซม. มีลกัษณะเป็นดินเลนสีเทำปนสีเขียวท่ีมีสำรประกอบก ำมะถนัมำก พบบริเวณท่ีลุ่มต ่ำชำยฝ่ังทะเลหรือบริเวณ
พื้นท่ีพรุ เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำเลวมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติค่อนขำ้งต ่ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจดั
มำก มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงนอ้ยกวำ่ 4.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวส่วนใหญ่เป็นป่ำเสมด็ มีวชัพืชต่ำง ๆ เช่น กก 
กระจูด และหญำ้ชนักำศ เป็นพืชพื้นล่ำง บำงแห่งใชท้  ำนำแต่ใหผ้ลผลิตต ่ำ ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ชุด
ดินระแงะ ชุดดินตน้ไทร 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : ของหน่วยท่ีดินน้ีไดแ้ก่ เป็นดินกรดก ำมะถนัหรือดินเปร้ียวจดั 
อีกทั้งจะเป็นกรดเพิ่มมำกข้ึนอยำ่งรวดเร็ว ถำ้หำกมีกำรท ำใหดิ้นแหง้เป็นระยะเวลำ นำน ๆ ติดต่อกนัหลำย ๆ ปี 
นอกจำกน้ีในช่วงฤดูเพำะปลูกมกัมีปัญหำเร่ืองน ้ำท่วมเกิดข้ึนเสมอๆ 

ความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 14 ส่วนใหญ่ พบในสภำพพื้นท่ีรำบเรียบและ
รำบลุ่ม มีน ้ำขงัแฉะเป็นระยะเวลำนำนในรอบปี  ลกัษณะเน้ือดินค่อนขำ้งเหนียว มีปฏิกิริยำของดินเป็นกรดจดัถึงจดั
มำก ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ ศกัยภำพในกำรใชป้ระโยชน์ท่ีเหมำะสม ไดแ้ก่กำรท ำนำ และเพำะเล้ียง
สัตวน์ ้ำ ในสภำพปัจจุบนัไม่เหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่ พืชผกั และไมผ้ล เน่ืองจำกมีขอ้จ ำกดัหลำยอยำ่ง เช่น ดิน
เปร้ียวจดั สภำพกำรระบำยน ้ำเลวถึงเลวมำก มีน ้ำท่วมขงัเป็นระยะเวลำนำนในรอบปี และดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ 
หรือขำดธำตุอำหำรท่ีจ ำเป็นบำงอยำ่ง กำรใชป้ระโยชน์ในกำรปลูกพืชไร่พืชผกั และไมผ้ล ตอ้งมีกำรปรับปรุงแกไ้ข
โดยเฉพำะกำรป้องกนัน ้ำท่วมขงัและกำรระบำยน ้ำของดิน ตลอดทั้งกำรแกไ้ขควำมเป็นกรดจดัของดิน กำรใช้
ประโยชน์กลุ่มชุดดินน้ีท่ีเหมำะสมน่ำจะเป็นกำรเกษตรแบบผสมผสำน ระหวำ่งกำรท ำนำขำ้ว เพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำ 
และกำรปลูกไมย้นืตน้ท่ีทนต่อสภำพควำมเป็นกรดจดัของดินและสภำพท่ีมีน ้ำขงัแฉะเป็นเวลำนำนในรอบปี 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่14 
ปลูกข้าวหรือท านา ปัญหำดินเป็นกรดจดั ใชหิ้นปูนบดหรือหินปูนฝุ่ นในอตัรำดงัน้ี เขต

ชลประทาน  pH ดินนอ้ยกวำ่ 4 ใชอ้ตัรำ 2 ตนั/ไร่  pH ดิน 4-4.5 ใชอ้ตัรำ 1 ตนั/ไร่ เขตเกษตรน า้ฝน  pH ดินนอ้ยกวำ่ 



หวัข้อ  :   ค ำอธิบำยคณุสมบติัและกำรจดักำรกลุม่ชดุดิน   
วนัท่ีแก้ไขครัง้ลำ่สดุ : 16/4/16  เวลำ : 0:06  ฉบบัท่ี 1 แก้ไขครัง้ท่ี 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
จดัท ำโดย  : งำนพฒันำระบบสำรสนเทศภมูิศำสตร์เพื่อกำรจดัท ำแผนงำนและโครงกำร  กลุม่แผนงำน                                                                               ท่ีมำ : กรมพฒันำท่ีดิน 
กองแผนงำน กรมพฒันำท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

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 สัปดำห์ แลว้ถ่ำยออก 
คร้ังท่ี 2  หลงัไถแปร  ปล่อยน ้ำแช่ขงั 10 วนั แลว้ถ่ำยออก 
คร้ังท่ี 3  หลงัปักด ำ ปล่อยน ้ำแช่ขงั 2 สัปดำห์  แลว้ถ่ำยออกต่อจำกนั้นถ่ำยน ้ำ 4-5 สัปดำห์/

คร้ัง จนขำ้วตั้งทอ้ง  
พนัธ์ุข้าวที่แนะน า นำปี ไดแ้ก่ แก่นจนัทร์ ขำ้วลูกแดง ต ำเมไหร อลัฮมัดูลลัละห์ ช่อนำงเอ้ือง นำปรัง ไดแ้ก่ กข.21 
กข.23 กข.4 สุพรรณบุรี90 

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8 อตัรำ 25-40 
กก./ไร่ หวำ่นใหท้ัว่แปลงก่อนปักด ำ 1 วนั หลงัจำกนั้นใชปุ๋้ยยเูรีย 5-10 กก./ไร่ ในช่วงตั้งทอ้งหรือเม่ือเร่ิมสร้ำงรวง 

ปลูกพชืไร่  ปัญหำดินมีกำรระบำยน ้ำเลวและมีน ้ำแช่ขงัในช่วงฤดูฝน ท ำกำรท ำคนัดิน
รอบพื้นท่ีป้องกนัน ้ำท่วม ยกร่องปลูกมี 2 แบบ 

1. ยกร่องปลูกแบบถำวร โดยใหส้ันร่องกวำ้ง 6-8 ม. มีคูน ้ำกวำ้ง 1.5-2.0 ม. ลึก 80-100 
ซม. และท ำแปลงยอ่ยบนสันร่องสูง 25-30 ซม. กวำ้ง 1-2 ม. 

2. ปลูกหลงัฤดูท ำนำ (ฤดูแลง้) ยกแนวร่องปลูกใหสู้งข้ึนประมำณ 10-20 ซม. เพื่อป้องกนั
ไม่ใหมี้น ้ำแช่ขงั ถำ้มีฝนตกผิดฤดูกำล 

ปัญหำดินเป็นกรดจดั  ใชหิ้นปูนบดหรือหินปูนฝุ่ นในอตัรำดงัน้ี 
1. เขตชลประทาน 

- ดิน pH นอ้ยกวำ่ 4 ใชอ้ตัรำ 2 ตนั/ไร่ 
- ดิน pH 4-4.5 ใชอ้ตัรำ 1 ตนั/ไร่ 

2. เขตเกษตรน า้ฝน 
-  ดิน pH นอ้ยกวำ่ 4 ใชอ้ตัรำ 2.5 ตนั/ไร่ 
- ดิน pH 4-4.5 ใชอ้ตัรำ 1.5 ตนั/ไร่ 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำหรือขำดแร่ธำตุอำหำรบำงชนิด เช่น ข้าวโพดใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 10-10-10 อตัรำ 50-100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำกนั คร้ังท่ี 1 ใส่รองกน้หลุมก่อนปลูก คร้ังท่ี 2 ใส่
เม่ืออำย ุ25 วนั ปุ๋ยยเูรีย อตัรำ 10 กก./ไร่ ใส่เม่ืออำย ุ25-30 วนั โดยโรยสองขำ้งแถวขำ้วโพดแลว้กลบ 

ถั่วเขียว ถั่วเหลือง  ถั่วลสิง  ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรำ 20 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 
คร้ัง ๆ ละเท่ำ ๆ กนั คร้ังท่ี 1 ใส่รองพื้นก่อนปลูก  คร้ังท่ี 2  เม่ืออำยไุด ้20-25 วนั 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น กำรเตรียมพื้นท่ี ปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่แบบถำวร  
คือสร้ำงคนัดินขนำดใหญ่ลอ้มแปลงพร้อมติดตั้ง เคร่ืองสูบน ้ำ เพื่อระบำยน ้ำ  
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ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เช่น ปาล์มน ้ามัน  อำยุ 1 ปี ใส่ปุ๋ย 5 คร้ัง สูตรปุ๋ย 
12-12-17 หรือ 13-13-21 อตัรำ 2.0-2.5 กก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง และใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 2.0-2.5 กก./ต้น/ปี 
หรือ 46-0-0 อตัรำ 1.0-1.2 กก./ตน้ อำยุ 2-4 ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง ต้น กลำงฤดูฝนใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-21 
อตัรำ 3.0-5.0 กก./ตน้ และปลำยฤดูฝน ใชปุ๋้ยสูตร 12-12-17 อตัรำ 3.0-6.5 กก./ตน้ อำยุ 5 ปีข้ึนไปแบ่งใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง 
ตน้ กลำง และปลำยฤดูฝน ใช้ปุ๋ยสูตร 14-9-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อตัรำ 8-9 กก./ตน้ ร่วมกบัโบแรกซ์ 50-
100 กรัม/ตน้/ปี 

มะม่วงก่อนตกผล (อำยุ 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 อำยปีุ ตกผลแล้ว  ใส่ปุ๋ยหลงัเก็บและใส่คงท่ีเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต อำย ุ12 ปี 
แลว้ 2 คร้ัง และหลงัติดผลแลว้ 1 คร้ัง ใส่ปุ๋ยสูตร 14-9-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยุปี 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 

มะพร้าว  อำยุ 1-5 ปี ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง ในช่วงตน้และปลำยฤดูฝนใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 
15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 1.0กก./ตน้ x อำยุปี ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 0-0-6 อตัรำ 0.5 กก./ตน้ x อำยุปี  อำยุตั้งแต่ 6 ปี
ข้ึนไป ใส่ปุ๋ย 2 คร้ังในช่วงตน้และปลำยฤดูฝน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรำ 6 กก./ตน้ x อำยุปี หรือ 15-15-15 หรือ 
16-16-16 อตัรำ 0.5 กก./ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 0-0-6 กก./ตน้ x อำยปีุ 
 


