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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน ้ำตำลปนเทำหรือสีน ้ำตำล ดินล่ำงมีสีน ้ำตำล
ปนเทำ  หรือสีน ้ำตำล หรือสีเทำปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสีน ้ำตำลปนเหลืองหรือสีน ้ำตำลแก่ อำจพบกอ้นปูน กอ้น
สำรเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกำนีสในชั้นดินล่ำง กำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลวถึงเลว พบตำมท่ีรำบเรียบหรือท่ีรำบ
ลุ่มระหวำ่งคนัดินริมล ำน ้ำ กบัลำนตะพกัล ำน ้ำค่อนขำ้งใหม่ น ้ำแช่ขงั ในฤดูฝนลึก 30 - 50 ซม. นำน 4-5 เดือน ดินมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำง  pH 5.5-6.5 ถำ้หำกดินมีกอ้นปูนปะปนอยู ่pH จะเป็น7.0-8.0 ไดแ้ก่ ชุด
ดินชยันำท รำชบุรี ท่ำพล และสระบุรี, บำงมูลนำค ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวส่วนใหญ่ใชท้  ำนำ บำงแห่งยกร่องเพื่อ
ปลูกพืชผกัหรือไมผ้ล ซ่ึงมกัจะใหผ้ลผลิตค่อนขำ้งสูง 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ในฤดูฝนมีน ้ำแช่ขงันำน 4 - 5 เดือน 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื :  สภำพพื้นท่ีรำบลุ่มมีสภำพพื้นท่ีรำบเรียบถึงเกือบรำบเรียบ ดินมี
สภำพกำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนมีน ้ำขงัท่ีผวิดินเป็นระยะเวลำ 4-5 เดือน เน้ือดินเป็นดินเหนียว
เก็บกกัน ้ำไดดี้ จึงเหมำะสมท่ีจะใชใ้นกำรท ำนำมำกกวำ่กำรปลูกพืชอยำ่งอ่ืน อยำ่งไรก็ตำมหลงักำรเก็บเก่ียวขำ้วหรือ
ในช่วงฤดูแลง้กลุ่มชุดดินน้ี สำมำรถใชใ้นกำรปลูกพืชไร่หรือพืชผกัท่ีมีอำยสุั้นไดเ้ป็นอยำ่งดี เน่ืองจำกดินมีควำมช้ืน
พอท่ีจะปลูกไดแ้ละดินกลุ่มน้ีพบบริเวณท่ีอยูใ่กลก้บัแหล่งน ้ำธรรมชำติ ไดแ้ก่ แม่น ้ำสำยส ำคญัจึงสำมำรถท่ีจะน ำน ้ำ
จำกแม่น ้ำดงักล่ำวมำใชเ้สริมในกำรปลูกพืชไดแ้ละไดมี้กำรปฏิบติักนัอยำ่งกวำ้งขวำงในภำคกลำง ภำคเหนือ และ
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่4 
ปลูกข้าวหรือท านา เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดินปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 3 

การใช้ปุ๋ยเคมี ใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรก ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ สูตร 20-20-0 หรือ สูตร 18-20-0 
สูตรใดสูตรหน่ึง อตัรำ 20 กก./ไร่ ส ำหรับขำ้วพนัธ์ุไวต่อช่วงแสงและอตัรำ 35 กก./ไร่ ส ำหรับขำ้วไม่ไวต่อช่วงแสง
ใส่ก่อนปักด ำ 1 วนั หรือใส่วนัปักด ำแลว้ครำดดินกลบ คร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยแต่งหนำ้ดว้ยแอมโมเนียมซลัเฟต อตัรำ 15 
กก./ไร่ หรือปุ๋ยยเูรียอตัรำ 6 กก./ไร่ ส ำหรับขำ้วไวต่อช่วงแสง ถำ้เป็นขำ้วไม่ไวต่อช่วงแสงใหใ้ส่ปุ๋ยแอมโมเนียม
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ซลัเฟตอตัรำ 13 กก./ไร่ ใหใ้ส่ก่อนระยะขำ้วออกดอกประมำณ 30 วนั หรือหลงัปักด ำแลว้ 30-45 วนั โดยหวำ่นให้
ทัว่แปลง พนัธ์ุขำ้วท่ีแนะน ำ เช่น ขำวตำหยก ไข่มุก รวงยำว สีรวง ลูกเหลือง เหลืองประทิว 123 ขำวดอกมะลิ 105 
กข 7 กข. 13 กข 23 สุพรรณบุรี 90 

ปลูกพชืไร่ กรณีปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแลง้หรือหลงัเก็บเก่ียวขำ้ว เตรียมพื้นท่ีเพำะปลูก ใหท้  ำ
ร่องระบำยน ้ำรอบกระทงนำและท ำร่องภำยในกระทงนำ ห่ำงกนัประมำณ 10-15 เมตร ร่องกวำ้ง 40-50 ซม. ลึก 20-
30 ซม. เพื่อช่วยระบำยน ้ำหรือให้น ้ำดูแลพืชปลูก กรณีเปล่ียนสภำพพื้นท่ีจำกนำขำ้วเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่แบบถำวร 
ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั กลุ่มชุดดินท่ี 1 

การใช้ปุ๋ยเคมี  เช่น พชืตระกลูถั่ว   ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-0 อตัรำ 15-20 กก./ไร่ หรือสูตร  
0-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่รองกน้ร่องปลูกหรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ เม่ือถัว่อำยไุด ้20-25 วนั 

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยสูตร  20-20-0  อตัรำ 40-50 กก./ไร่  หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 
35-45 กก./ไร่ โรยทั้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบเม่ือขำ้วโพด ขำ้วฟ่ำง อำย ุ20-25 วนั หรือใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อตัรำ 
30-40 กก./ไร่ โดยใส่รองกน้หลุม ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่ 
โรยสองขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบเม่ือขำ้วโพดหรือขำ้วฟ่ำง อำย ุ20-25 วนั 

ฝ้าย กำรใชปุ๋้ยเคมีสูตรและอตัรำใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 3 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น เตรียมพื้นท่ีปลูกเพื่อแกปั้ญหำกำรระบำยน ้ำของดินและน ้ำท่วมขงัโดยท ำ
คนัดินลอ้มรอบพื้นท่ี ยกร่องปลูกไมผ้ล เพื่อป้องกนักำรแช่ขงัของน ้ำ และเพื่อระบำยน ้ ำออกในช่วงท่ีมีระดบัน ้ำใต้
ดินต้ืน เตรียมหลุมปลูกขนำด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลำ้ดว้ยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 25-30 กก./หลุม 

การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น มะม่วง  เช่น พนัธ์ุเขียวเสวย ทองด ำ ฟ้ำลัน่ หนงักลำงวนั น ้ำดอกไม ้กำร
ใชปุ๋้ยเคมีใหใ้ชอ้ตัรำคร่ึงหน่ึงของจ ำนวนอำยุ เช่น มะม่วง อำย ุ10 ปี ก็ใส่ปุ๋ย จ  ำนวน 5 กก./ตน้ แบ่งกำรใชปุ๋้ย 3 คร้ัง  
ๆ ละเท่ำกนัดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ใชปุ๋้ย 13-13-21 ใส่ในช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยน คร้ังท่ี 2 ใชปุ๋้ย 15-15-15 ใส่ในช่วงเดือน
พฤษภำคม และคร้ังท่ี 3 ใชปุ๋้ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ในช่วงเดือนกนัยำยน - ตุลำคม  

มะละกอ พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ โกโ้ก แขกด ำ จ  ำปำดะ สำยน ้ำผึ้ง ฮำวำย มำเลเซีย ใชสู้ตร 
14-12-12 หรือ 20-15-15 ควรใส่หลงัจำกยำ้ยปลูก 2-3 อำทิตย ์ ถึงมะละกออำยไุด ้1 ปี ใส่ปุ๋ย 1 กก./ตน้/ปี หลงัจำก
อำยไุด ้1 ปีข้ึนไป ใส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตน้/ปี  

ฝร่ัง พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเวยีดนำม พนัธ์ุทูลเกลำ้ กลมสำลี กำรใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-
15 หรือ 13-13-21 อตัรำประมำณ 1 กก./ตน้/ปี ควบคู่ไปกบักำรใชปุ๋้ยคอก หรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 10 กก./ตน้  

กล้วยหอม พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ กลว้ยหอมทอง ใส่ปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยหมกั เม่ืออำยไุด ้1  
สัปดำห์ 1 เดือน และ 2 เดือน ตำมล ำดบัคร้ังละประมำณ 5 กก./ตน้ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ แบ่งใส่ 2 
คร้ัง เม่ืออำย ุ3 เดือน และ 5 เดือน 


