
หวัข้อ  :   ค ำอธิบำยคณุสมบติัและกำรจดักำรกลุม่ชดุดิน   
วนัท่ีแก้ไขครัง้ลำ่สดุ : 16/4/16  เวลำ : 0:02  ฉบบัท่ี 1 แก้ไขครัง้ท่ี 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

กลุ่มชุดดินที ่ 6 
        กลุ่มชุดดินที ่6 
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ลักษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทำแก่ ดินล่ำงมีสีน ้ ำตำลปนเทำหรือสีเทำ มีจุด
ประสีน ้ ำตำลหรือสีแดงตลอดชั้นดินบำงแห่งมีศิลำแลงอ่อน หรือกอ้นสำรเคมีพวกเหล็กและแมงกำนีสปะปนอยู่
ดว้ย กลุ่มดินน้ีเกิดจำก พวกตะกอนล ำน ้ำเป็นดินลึกมำก มีกำรระบำยน ้ำเลวพบตำมท่ีรำบ ตั้งแต่ท่ีรำบน ้ำท่วมถึงลำน
ตะพกัล ำน ้ ำระดบัต ่ำ น ้ ำแช่ขงั 30-50 ซม. นำน 3 -5  เดือน ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำหรือค่อนขำ้งต ่ำ 
pH 4.5-5.5  ไดแ้ก่ชุดดิน บำงนรำ มโนรมย ์เชียงรำย นครพนม ปำกท่อและแกลง สุไหงโกลก ท่ำศำลำ คลองขุด 
สตูล วงัตง ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวส่วนใหญ่ใชท้  ำนำ หรือปลูกพืชลม้ลุกในช่วงฤดูแลง้ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ปฏิกิริยำของดินเป็นกรดแก่ฤดูฝนน ้ำแช่
ขงันำน 3 - 5 เดือน 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีพบบริเวณพื้นท่ีรำบเรียบถึงรำบลุ่ม เน้ือดิน
เป็นดินเหนียวกำรระบำยน ้ ำเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน ้ ำขงัอยูท่ี่ผิวดิน ระหวำ่ง 3-5 เดือน จึงมีศกัยภำพเหมำะสมท่ีจะ
ใช้ท ำนำในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแลง้สำมำรถปลูกพืชไร่ พืชผกั หรือพืชอ่ืนท่ีมีอำยุสั้ นได ้ส ำหรับในบริเวณ
พื้นท่ีท่ีมีน ้ ำชลประทำนเขำ้ถึงหรือมีแหล่งน ้ ำธรรมชำติ สำมำรถใชป้ลูกไมย้นืตน้ ไมผ้ล หรือปลูกพืชไร่ และพืชผกั 
ตลอดทั้งปีจะตอ้งท ำคนัดินลอ้มรอบพื้นท่ีเพำะปลูกและยกร่องปลูก เพื่อช่วยกำรระบำยน ้ำของดิน 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่6  
ปลูกข้าวหรือท านา  เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดิน ปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 1  กำรใช้

ปุ๋ยเคมี ส ำหรับพนัธ์ุขำ้วท่ีแนะน ำ ใหใ้ชปุ๋้ยสูตรและอตัรำปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 2 
ปลูกพชืไร่ กำรเตรียมพื้นท่ีเพำะปลูกกรณีปลูกในช่วงฤดูแลง้หรือหลงัเก็บเก่ียวขำ้ว และกรณี

เปล่ียนสภำพกำรใชท่ี้ดินจำกนำขำ้วเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่แบบถำวรใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 2 
การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ขำ้วโพดหวำน ถัว่เขียว ถัว่เหลือง และออ้ย ใชสู้ตรปุ๋ยและอตัรำ 

เช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 2 
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ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น กำรเตรียมพื้นท่ีปลูกใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบักำรเตรียมพื้นท่ีปลูกพืชไร่แบบ
ถำวร 

การใช้ปุ๋ยเคมี เช่น มะม่วง ส้มเขียวหวาน มะพร้าว ใหใ้ชปุ๋้ยสูตรและอตัรำเดียวกบักลุ่มชุดดิน
ท่ี  2  

ลองกอง (ยงัไม่ใหผ้ล)ใชสู้ตร 15-15-15 อตัรำ 0.5 กก./ตน้/อำย ุ 1 ปี โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง 
ในช่วงตน้ และปลำยฤดูฝน เม่ือใหผ้ลผลิตแลว้ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 ประมำณ 0.5-1 กก./ตน้  

มังคุด ใชสู้ตร 15-15-15 อตัรำ 0.5 กก./ตน้/อำย ุ1 ปี แบ่งใส่ 2 คร้ัง ส ำหรับมงัคุดท่ีออกผล
แลว้ ใส่สูตร 15-15-15 อตัรำ 1-2 กก./ตน้ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ตน้ฤดูฝน และปลำยฤดูฝน และก่อนออกดอก และติดผล
เล็ก ๆ ใส่สูตร 12-12-17 อตัรำ 1-2 กก. /ตน้  

ทุเรียน (ท่ีใหผ้ลแลว้)  คร้ังแรกใส่สูตร 15-15-15 อตัรำ 3.0 - 5.0 กก./ตน้ หลงัเก็บผลแลว้ 
คร้ังท่ี 2 ใส่สูตร 12-24-12 อตัรำ 3.0-5.0 กก./ตน้ ใส่ก่อนออกดอก 1-2 เดือน คร้ังท่ี 3 ใส่สูตร 8-24-24 หรือ 8-24-24 
อตัรำ 1.0-2.0 กก./ตน้ หลงัจำกออกดอกประมำณ 60 วนั 

ส้มโอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ 2 คร้ัง/ปี ดงัน้ี อำย ุ1 ปี ใชอ้ตัรำ 1 กก./ตน้ อำย ุ2 ปี ใช้
อตัรำ 2 กก./ตน้ อำย ุ3 ปี ใชอ้ตัรำ 3 กก./ตน้ อำย ุ4 ปี ใชอ้ตัรำ 4 กก./ตน้ อำย ุ5 ปี ใชอ้ตัรำ 5 กก./ตน้ 

เงาะ  อำย ุ1-3 ปี ยงัไม่ใหผ้ล ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 0.5-1.0 กก./ตน้ ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง ใน
ตอนตน้และตอนปลำยฤดูฝน ส ำหรับปีต่อไปใส่ปุ๋ยเพิ่มข้ึน 0.5 กก./ตน้/ปี ใหใ้ส่ปุ๋ยหลงัจำกตดัแต่งก่ิงและก ำจดั
วชัพืชแลว้ โดยใส่ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์ เงำะท่ีใหผ้ลแลว้แบ่งใส่ 3 ช่วง คร้ังแรก ใส่สูตร 15-15-15 อตัรำ 2.0-3.0 กก./
ตน้ หลงัจำกเก็บผลผลิตและไดต้ดัแต่งก่ิงพร้อมก ำจดัวชัพืชแลว้ คร้ังท่ีสองใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อตัรำ 2.0-3.0 กก./ตน้ 
ก่อนกำรออกดอก คร้ังท่ี 3 ใส่ปุ๋ย 9-24-24 หรือ 15-15-15 อตัรำ 1.0-2.0 กก./ตน้ ใส่เม่ือติดผลแลว้ และในระยะก่อน
เก็บเก่ียวประมำณ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2 อตัรำ 1-2 กก./ตน้ 

โกโก้ อำย ุ1 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 0.2 กก./ตน้/คร้ัง อำย ุ3 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12- 
17-2 อตัรำ 0.6 กก./ตน้/คร้ัง อำย ุ4 ปี ใชปุ๋้ยสูตร 12-12-17-2 อตัรำ 0.7 กก./ตน้/คร้ัง โดยแบ่งใส่ 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใส่
ก่อนฤดูฝน คร้ังท่ี 2 ใส่กลำงฤดูฝน และคร้ังท่ี 3 ใส่ปลำยฤดูฝน 


