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 ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทำเขม้ สีน ้ำตำลปนเทำเขม้  ดินล่ำง 
เป็นสีเทำหรือน ้ำตำลอ่อน  มีจุดประสีน ้ำตำลแก่ สีน ้ำตำลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตำมท่ี รำบลุ่มหรือท่ี
รำบเรียบ เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำเลว ฤดูฝนขงัน ้ำลึก  20-50 ซม. นำน  4-5 เดือน  ฤดูแลง้ดินแหง้แตกระแหงเป็น
ร่องกวำ้งลึก ถำ้พบบริเวณชำยฝ่ังทะเล มกัมีเปลือกหอยอยูใ่นดินชั้นล่ำง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำน
กลำง  มีปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำงถำ้เป็นกรดเล็กนอ้ย มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงปริมำณ 5.5-6.5 ส่วนดินชั้น
ล่ำงหำกมีเปลือกหอยปะปน จะมีปฏิกริยำเป็นด่ำงอ่อนหรือมีค่ำควำมเป็นด่ำงประมำณ 7.5-8.0 ไดแ้ก่ชุดดิน
สมุทรปรำกำร บำงกอก  ฉะเชิงเทรำ พิมำย บำงแพ และสิงห์บุรี  ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวส่วนใหญ่ใชท้  ำนำ หรือยก
ร่องปลูกพืชผกัและไมผ้ล ซ่ึงไม่ค่อยจะมี 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ถำ้เป็นท่ีลุ่มมำก ๆ จะมีปัญหำเร่ืองน ้ำท่วมในฤดูฝน 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : ในสภำพปัจจุบนัสภำพพื้นท่ีมีศกัยภำพเหมำะสมในกำรท ำนำ 
เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีรำบเรียบถึงเกือบรำบเรียบ เน้ือดินเป็นดินเหนียว กำรระบำยน ้ำเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน ้ำขงัท่ีผิว
ดินนำน 4-5 เดือน แต่สำมำรถปลูกพืชไร่และพืชผกับำงชนิดไดใ้นช่วงฤดูแลง้หลงักำรเก็บเก่ียวขำ้วแลว้ไม่เหมำะท่ี
จะปลูกไมผ้ลและไมย้นืตน้เพรำะมีน ้ำท่วมขงัลึกในฤดูฝน อยำ่งไรก็ตำมสำมำรถเปล่ียนสภำพกำรใชป้ระโยชน์จำก
นำขำ้วเป็นปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และพืชผกัได ้ถำ้ไดมี้กำรพฒันำท่ีดิน โดยกำรท ำคนัดินรอบพื้นท่ีเพำะปลูกเพื่อป้องกนั
น ้ำท่วมและยกร่องปลูกเพื่อช่วยกำรระบำยน ้ำของดิน 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่3 
ปลูกข้าวหรือท านา เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดินปฏิบติัเหมือนกลุ่มชุดดินท่ี 1 และแกไ้ข

เน้ือดินเหนียว โดยหวำ่นปุ๋ยอินทรีย ์ ก่อนปลูกขำ้วทัว่แปลงอตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ กำรใชปุ๋้ยเคมีกบัพนัธ์ุขำ้วไวแสง
และพนัธ์ุขำ้วไม่ไวแสง ใชปุ๋้ยสูตร และอตัรำเดียวกบัท่ีปฏิบติัในกลุ่มชุดดินท่ี 1 
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ปลูกพชืไร่ กรณีท ำกำรปลูกในช่วงฤดูแลง้หรือกรณีเปล่ียนพื้นท่ีนำเป็นพื้นท่ีท ำไร่ถำวรใหย้ก
ร่องปลูก และท ำร่องรอบกระทงนำ เพื่อระบำยน ้ำออก ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรำ 1.5 - 2.0 ตนั/ไร่ กำรยกร่องและกำรใส่
ปุ๋ยอินทรียใ์หป้ฏิบติัเช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่ ในกลุ่มชุดดินท่ี 2 

การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ใชสู้ตร 20-20-0 กรณีดินมีฟอสฟอรัสต ่ำ อตัรำ 25 
กก./ไร่ ใส่รองกน้หลุมทั้งหมดหรือใส่ขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบโคน เม่ืออำย ุ25-30 วนั ถำ้ดินมีฟอสฟอรัสสูง ใส่
สูตร 21-0-0 อตัรำ 40-60 กก./ไร่  

พชืตระกูลถั่ว ใส่สูตร 0-46-0 อตัรำ 15-20 กก./ไร่ ตอนปลูกหรือหลงัปลูก 20-25 วนั  
อ้อย ส ำหรับออ้ยปลูกใส่สูตร 20-10-10 อตัรำ 50 กก./ไร่ ใส่คร้ังเดียว เม่ืออำย ุ30-60 

วนั ส ำหรับอ้อยตอ ใชสู้ตร 10-5-5 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ ใส่คร้ังเดียว  
ฝ้าย ใชสู้ตร 21-0-0 อตัรำ 20-30 กก./ ไร่ หรือ 46-0-0 อตัรำ 15-20 กก./ไร่ กรณีดินมี

ธำตุฟอสฟอรัสต ่ำใส่สูตร 20-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ .ใส่หลงัปลูก 20-25 วนั 
ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น เตรียมพื้นท่ีปลูกเพื่อแกปั้ญหำกำรระบำยน ้ำของดินและน ้ำท่วมขงั 

ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบักำรเตรียมพื้นท่ีปลูก พืชไร่ท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ 
การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น มะม่วง ส้มเขียวหวาน ใชสู้ตร 15-15-15 ตน้อำย ุ1-2 ปี ใส่ 1 กก./ตน้/

ปี ตน้อำย ุ3 ปี ใส่ 1.5 กก./ตน้/ปี ตน้อำย ุ5 ปี ใส่ 2.5 กก./ตน้/ปี โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง  
มะพร้าว อำย ุ1-2 ปี ใชสู้ตร 15-15-15 อตัรำ 1-2 กก./ตน้/ปี อำย ุ3-6 ปี ใชสู้ตร 13-

13-21 อตัรำ 2-3 กก./ตน้/ปี โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี 
ส้มโอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ 2 คร้ัง/ปี ดงัน้ี อำย ุ1 ปี ใชอ้ตัรำ 1 กก./ตน้ อำย ุ2 ปี 

ใชอ้ตัรำ 2 กก./ตน้ อำย ุ3 ปี ใชอ้ตัรำ 3 กก./ตน้ อำย ุ4 ปี ใชอ้ตัรำ 4 กก./ตน้ อำย ุ5 ปี ใชอ้ตัรำ 5 กก./ตน้ 
ปาล์มน า้มัน (ปลูกเฉพำะภำคใต)้ อำย ุ1 ปีใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 1.5 กก./ตน้/ปี  

แบ่งใส่ปีละ 4-5 คร้ัง อำย ุ2 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-10-30 อตัรำ 2.5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ปีละ 4-5 คร้ัง  อำย ุ3 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 
15-10-30 อตัรำ 3.5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง คือช่วงตน้ กลำงและปลำยฤดูฝน อำย ุ4 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 10-10-30 อตัรำ 
4.5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง คือ ช่วงตน้ กลำงและปลำยฤดูฝน อำย ุ5 ปีข้ึนไป ใส่ปุ๋ยสูตร 10-10-30 อตัรำ 5.5 กก./
ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง คือ ช่วงตน้ กลำงและปลำยฤดูฝน 


