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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทำหรือเทำแก่ ดินล่ำงมีสีเทำ จุดประสีน ้ำตำลและ
สีเหลืองหรือสีแดง พบตำมท่ีรำบลุ่มภำคกลำงเป็นส่วนใหญ่ มีน ้ำแช่ขงัลึก 20-50 ซม. นำน 3-5 เดือน ถำ้เป็นดินท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจำกน ้ำทะเลจะพบสำรจำโรไซตสี์เหลืองฝำงในระดบัควำมลึกเป็นดิน ลึก มีกำรระบำยน ้ำเลว ควำม
อุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำง pH 4.5-5.5 ไดแ้ก่ ชุดดินอยธุยำ  บำงเขน บำงน ้ำเปร้ียว ท่ำขวำง ชุมแสง บำง
ปะอิน และมหำโพธ์ิ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ปฏิกิริยำดินค่อนขำ้งเป็นกรดจดั  ฤดูฝนน ้ำขงันำน 3-5 เดือน  

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีรำบเรียบถึงรำบลุ่มเน้ือดินเป็นดินเหนียวกำร
ระบำยน ้ ำเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน ้ ำขงัอยูท่ี่ผวิดิน  ระหวำ่ง 4-6 เดือน จึงมีศกัยภำพเหมำะสมท่ีจะใชท้  ำนำในช่วงฤดู
ฝน แต่สำมำรถปลูกพืชไร่ พืชผกั หรือพืชอ่ืนท่ีมีอำยสุั้นไดใ้นช่วงฤดูแลง้ ส ำหรับในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีน ้ ำชลประทำน
เขำ้ถึงหรือแหล่งน ้ ำธรรมชำติ ถ้ำใช้ปลูกไมย้ืนตน้ ไมผ้ล หรือปลูกพืชไร่และพืชผกั ตลอดทั้งปีจะตอ้งท ำคนัดิน
ลอ้มรอบพื้นท่ีเพำะปลูกและยกร่องปลูกเพื่อช่วยกำรระบำยน ้ำของดิน 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่2 
ปลูกข้าวหรือท านา เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดิน โดยกำรปลูกพืชบ ำรุงดินปฏิบติัเหมือนกลุ่ม

ชุดดินท่ี 1 แกไ้ขเน้ือดินเหนียว และมีโครงสร้ำงค่อนขำ้งแน่นทึบ ดว้ยปุ๋ยอินทรีย ์ เช่นปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก  1.5-2.0 
ตนั/ไร่ หรือใชว้สัดุปรับปรุงดินอยำ่งอ่ืน  เช่น ข้ีเล่ือย แกลบ กำกน ้ำตำล เป็นตน้ ไถคลุกเคลำ้ และกลบลงในดิน ใส่
ปูนมำร์ล หินปูนบด หรือหินปูนฝุ่ นเลือกใชอ้ยำ่งใดอยำ่งหน่ึง อตัรำ 0.5-1.0 ตนั/ไร่ ไถคลุกเคลำ้ใหเ้ขำ้กบัดิน ปล่อย
น ้ำแช่ ประมำณ 10 วนั แลว้ระบำยน ้ำออกแลว้ค่อยขงัน ้ำใหม่ เพื่อท ำเทือกและรอปักด ำ หรือใชน้ ้ำลำ้งควำมเป็นกรด
ของดิน ประมำณ 4-5 คร้ัง ปุ๋ยเคมี คร้ังท่ี 1 ท่ีใชสู้ตร 16-20-0 อตัรำ 25-40 กก./ไร่ หรือสูตร 16-16-8 อตัรำ 30-40 
กก./ไร่ คร้ังท่ี 2 ใชปุ๋้ยยเูรีย 5-10 กก./ไร่ ใส่เม่ือขำ้วตั้งทอ้ง พนัธ์ุขำ้วท่ีแนะน ำ เช่น ขำวตำหยก ไข่มุก สีรวง ลูก
เหลือง ขำวดอกมะลิ 105  กข 7 กข 13 สุพรรณบุรี 90  เล็บมือนำง 
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ปลูกพชืไร่ กรณีปลูกในช่วงฤดูแลง้หรือหลงัเก็บเก่ียวขำ้วใหย้กร่องปลูกสูง 10-20 ซม. ท ำร่อง
ภำยในแปลงห่ำงกนัประมำณ 8-12 เมตร และร่อง 40-50 ซม. ลึก 20-30 ซม. เพื่อช่วยระบำยน ้ำใส่ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรำ 
1.5 - 2.0 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชตระกลูถัว่ไถกลบไปในดิน ในกรณีดินเป็นกรดใหใ้ส่ปูนในรูปต่ำง ๆ เป็นปูนขำว ปูน
มำร์ล อ่ืน ๆ ท่ีหำไดง่้ำย ใชอ้ตัรำ 1-2 ตนั/ไร่ หวำ่นใหท้ัว่แปลง ไถคลุกเคลำ้กบัดินทิ้งไวป้ระมำณ 15 วนัก่อนปลูก
พืช กรณีเปล่ียนพื้นท่ีนำเป็นพืชท่ีท ำไร่แบบถำวร ใหส้ร้ำงคนัดินรอบพื้นท่ีปลูก ภำยในพื้นท่ียกร่องปลูกแบบถำวร 
สันร่องปลูกกวำ้ง 6-8 เมตร คูกวำ้ง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร บนร่องยกแปลงยอ่ยสูง 10-20 ซม. กวำ้ง 1.5 - 2.0 เมตร 

การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ข้าวโพดหวาน ใชปุ๋้ยสูตร 20-20-20 หรือสูตร 15-15-15 อตัรำ 50-100 
กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำ ๆ กนั คือ รองกน้หลุมก่อนปลูก และเม่ืออำย ุ25 วนัและใส่ปุ๋ยยเูรีย อตัรำ 10 กก./ไร่ 
โรยขำ้งแถวขำ้วโพด พนูดินกลบโคน เม่ืออำย ุ25-30 วนั  

ถั่วเขียว ถั่วลสิง ใชสู้ตร 12-24-12 อตัรำ 30 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั คร้ัง
แรกใส่รองพื้น และเม่ือตน้ถัว่อำย ุ20-25 วนั โรยปุ๋ยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบ ควรคลุกไรโซเบียมก่อนปลูก  

อ้อย ส ำหรับออ้ยเร่ิมปลูกใชสู้ตร 16-8-8 หรือ 16-6-6 อตัรำ 70-90 กก./ไร่ หรือสูตร 18-
6-6 หรือสูตร 18-8-8 อตัรำ 65-58 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ส ำหรับออ้ยใชสู้ตร 14-14-14 หรือสูตร 15-15-15 หรือ สูตร 
16-16-16 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ ร่วมกบัสูตร 46-0-0 อตัรำ 15-20 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง โรยขำ้งแถวแลว้พรวนดิน 

ฝ้าย ใส่หินฟอสเฟต อตัรำ 100-200 กก./ไร่ ร่วมกบัใชปุ๋้ยสูตร 18-4-5 อตัรำ 30-40 กก./
ไร่ ร่วมกบัสูตร 25-7-7 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ ในช่วงหลงัปลูก 20-25 วนั 

ปลูกไม้ผลไม้ยนืต้น เตรียมพื้นท่ีปลูกเพื่อแกปั้ญหำกำรระบำยน ้ำของดินและน ้ำท่วมขงั ให้
ปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรเตรียมพืชท่ีปลูกพืชไร่ท่ีไดก้ล่ำวแลว้ กำรแกค้วำมเป็นกรดของดิน ใส่ปูนลดควำมเป็นกรด
เช่นเดียวกบัพืชไร่ หรือใส่ในหลุมปลูกอตัรำ 15 กิโลกรัม/หลุม 

การใช้ปุ๋ยเคมี  เช่น มะม่วง ส้มเขียวหวาน ใชสู้ตร 15-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ เม่ือตน้อำยุ 1-2 
ปี และใชอ้ตัรำ  1.5-3 กก./ตน้ เม่ือตน้อำย ุ3-6 ปี แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี 

มะพร้าว  ใชสู้ตรและอตัรำดงัต่อไปน้ี  อำย ุ1 ปี ใชสู้ตร 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนสูตรท่ีมี
ธำตุอำหำรเท่ำหรือใกลเ้คียงกนั อตัรำ 1 กก./ตน้ แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี อำย ุ2 ปี ใชสู้ตร 15-15-15 อตัรำ 2 กก./ตน้ แบ่งใส่ 
2 คร้ัง/ปี อำย ุ3-4 ปี ใชสู้ตร 13-13-21 อตัรำ 2 กก./ตน้ แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี อำย ุ5 ปี ใชสู้ตร 13-13-21 อตัรำ 2.5 กก./ตน้ 
แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี อำย ุ6 ปีข้ึนไป ใชสู้ตร 13-13-21 อตัรำ 3 กก./ตน้ แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี 

ส้มโอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ 2 คร้ัง/ปี ดงัน้ี อำย ุ1 ปี ใชอ้ตัรำ 1 กก./ตน้ อำย ุ2 ปี ใช ้
อตัรำ 2 กก./ ตน้ อำย ุ3 ปี ใชอ้ตัรำ 3 กก./ตน้ อำย ุ5 ปี ใชอ้ตัรำ 5 กก./ตน้ 
 


