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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว  ดินบนมีสีเทำแก่ น ้ำตำลปนเทำ ดินล่ำงมีสีเทำอ่อนหรือ
สีเทำ มีจุดประสีน ้ำตำลแก่และน ้ำตำลปนเหลือง  ตลอดชั้นดินมกัพบกอ้นสำรเคมี เหล็กและแมงกำนีสปะปนอยูใ่น
พื้นท่ีปลูกของไมผ้ลแต่ละชนิดชั้นดินลึกดินกลุ่มดินน้ี เกิดจำกพวกตะกอนล ำน ้ำ และเป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำเลว 
พบในพื้นท่ี รำบเรียบตำมลำนตะพกัล ำน ้ำค่อนขำ้งใหม่ และลำนตะพกัล ำน ้ำระดบัต ่ำ น ้ำแช่ขงัลึกนอ้ยกวำ่ 30 ซม. 
นำน 3-5 เดือน ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติค่อนขำ้งต ่ำถึงปำนกลำง pH 5.5-6.5 แต่ถำ้ดินมีกอ้นปูนปะปน
ในดินชั้นล่ำง ดินชั้นน้ีจะมีปฏิกิริยำเป็นด่ำงอ่อน pH 7.5-8.0 ไดแ้ก่ ชุดดินหำงดง และ พำน ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำว
ส่วนใหญ่ใชท้  ำนำ ในบริเวณท่ีมีแหล่งน ้ำใชป้ลูกพืชไร่ พืชผกั และยำสูบในช่วงฤดูแลง้ ขำ้วท่ีปลูกโดยมำกใหผ้ล
ผลิตค่อนขำ้งสูง 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : ในฤดูฝนน ้ำแช่ขงันำน 3 - 5 เดือน  ดินมีกำรระบำยน ้ำเลว 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื  : เม่ือพิจำรณำถึงสภำพพื้นท่ี ลกัษณะเน้ือดินและกำรระบำยน ้ ำของ
ดิน กลุ่มชุดดินท่ี 5 มีควำมเหมำะสมท่ีจะใช้ท ำนำมำกกว่ำปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผกั ซ่ึงเกษตรกรก็ได้ใช้
ประโยชน์ในกำรท ำนำอยูแ่ลว้ในช่วงฤดูฝน อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มชุดดินท่ี 5 ยงัสำมำรถปลูกพืชไร่และพืชผกัต่ำง ๆ ได้
เป็นอยำ่งดีในช่วงฤดูแลง้หรือหลงักำรเก็บเก่ียวขำ้วแลว้ และปฏิบติักนัมำกในภำคเหนือของประเทศไทย 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่5 
ปลูกข้าวหรือท านา  เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดินปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 1 กำรใช้

ปุ๋ยเคมี ส ำหรับขำ้ว พนัธ์ุขำ้วไวแสง และพนัธ์ุขำ้วไม่ไวแสง ใชสู้ตรปุ๋ยและอตัรำเช่นเดียวกบัในกลุ่มชุดดิน 1 
ปลูกพชืไร่ กรณีปลูกหลงัเก็บเก่ียวขำ้วหลงัปลูกในฤดูแลง้และกรณีเปล่ียนสภำพพื้นท่ีจำกนำขำ้ว

เป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่แบบถำวร ปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 1 
กำรใชปุ๋้ยเคมี เช่น พชืตระกูลถั่ว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-0 อตัรำ 15-20 กก./ไร่ หรือสูตร 0-20-0 

อตัรำ 30-40 กก./ไร่ หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธำตุอำหำรพืชเท่ำเทียมกนั ใส่รองกน้ร่องปลูกหรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้
พรวนดินกลบเม่ือถัว่อำยไุด ้20-25 วนั  



หวัข้อ  :   ค ำอธิบำยคณุสมบติัและกำรจดักำรกลุม่ชดุดิน   
วนัท่ีแก้ไขครัง้ลำ่สดุ : 16/4/16  เวลำ : 0:03  ฉบบัท่ี 1 แก้ไขครัง้ท่ี 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง  ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 
35-45 กก./ไร่ หรือสูตร 25-25-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ โรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบเม่ือขำ้วโพด-ขำ้วฟ่ำงอำย ุ
20-25 วนั หรือใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ โดยใส่รองกน้หลุม ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 20-30 กก./
ไร่ หรือ 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ ไร่ ใส่สองขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบเม่ือขำ้วโพดหรือขำ้วฟ่ำงอำย ุ20-25 วนั  

ฝ้าย กำรใชปุ๋้ยสูตรและอตัรำปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 3  
ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ท ำคนัดินลอ้มรอบพื้นท่ีเพื่อป้องกนัน ้ำท่วมกำรเตรียมหลุมปลูกปฏิบติั

เช่นเดีวกบักลุ่มชุดดินท่ี 4  
การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น มะม่วง พนัธ์ุท่ีแนะน ำได้แก่ เขียวเสวย ทองด ำ ฟ้ำลัน่ น ้ ำดอกไม้ หนัง

กลำงวนั กำรใส่ปุ๋ยเคมีใหใ้ชอ้ตัรำคร่ึงหน่ึงของจ ำนวนอำย ุเช่น มะม่วง อำย ุ10 ปี ก็ใส่ปุ๋ยจ ำนวน 5 กก./ตน้ โดย 1:3 
ส่วน ใชปุ๋้ย 13-13-21 ใส่ในช่วงเดือนมีนำคม - เมษำยน 1:3 ส่วน ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ในช่วงเดือนพฤษภำคม และ
ใส่ปุ๋ยท่ีเหลืออีก 1:3 ส่วนในรูปของปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ในช่วงเดือนกนัยำยน-ตุลำคม  

มะละกอ พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ โกโก ้ แขกด ำ จ  ำปำดะ สำยน ้ำผึ้ง ฮำวำย มำเลเซีย ปุ๋ยเคมี
ควรใชสู้ตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 ควรใส่คร้ังแรกหลงัจำกยำ้ยปลูก 2-3 อำทิตย ์ถึงมะละกออำยุได ้1 ปี ใส่ปุ๋ย 1 
กก./ตน้/ปี หลงัจำกอำยไุด ้1 ปีข้ึนไปใส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตน้/ปี  

ฝร่ัง พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเวยีดนำม ทูลเกลำ้ กลมสำล่ี ใส่ปุ๋ย สูตร  
15-15-15 หรือ13-13-21 อตัรำประมำณ 1 กก./ตน้/ปี ควบคู่ไปกบักำรใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 10 กก./ตน้  

กล้วยหอม พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ กลว้ยหอมทอง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั เม่ืออำยไุด ้ 1 
สัปดำห์ 1 เดือน และ 2 เดือน ตำมล ำดบั คร้ังละ ประมำณ 5 กก./ตน้ 

ล าใย พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ อีดอ ชมพ ูแหว้ เบ้ียวเขียว เม่ือตน้ล ำใยเร่ิมใหผ้ลควรงดกำร 
ให้น ้ ำ ช่วงเดือนธนัวำคม-มกรำคม ควรท ำควำมสะอำดบริเวณโคนตน้ ถำกหญำ้และเก็บกวำดใบ ท่ีร่วงออกเพื่อให้
หน้ำดินแห้ง เดือนกุมภำพนัธ์ ล ำใยแทงช่อดอก เร่ิมให้น ้ ำโดยค่อย ๆ เพิ่มปริมำณจนถึงปกติ เดือนมีนำคมถึง
มิถุนำยน ควรมีกำรให้น ้ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยบ ำรุงผล สูตร 12-12-17-2 หรือปุ๋ยสูตรเสมอในอตัรำคร่ึงหน่ึงของ
อำยตุน้และควรมีกำรค ้ำยนัก่ิงและฉีดสำรเคมีป้องกนัโรคและแมลงดว้ย ช่วงเดือนกรกฎำคม-สิงหำคมควรมีกำรลด
กำรให้น ้ ำลงก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต ช่วงเดือนกนัยำยนถึงพฤศจิกำยน ควรมีกำรตดัแต่งก่ิง ฉีดยำป้องกนัโรคแมลง
และใส่ปุ๋ยบ ำรุงตน้สูตร 15-15-15 อตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยตุน้ ร่วมกบักำรใส่ปุ๋ยคอกในอตัรำเท่ำกบัอำยขุองตน้ 
 


