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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน ้ำตำล หรือสีน ้ำตำลปนเทำ พบจุดประสีน ้ำตำล สี
แดงปนเหลือง สีน ้ำตำลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน กลุ่มดินน้ีเกิดจำกพวกตะกอนล ำน ้ำ เป็นดินลึก มีกำร
ระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลว  พบตำมพื้นท่ีรำบเรียบถึงค่อนขำ้งรำบเรียบ ฤดูฝนขงัน ้ำลึก 30-50 ซม. นำน 3 - 4 เดือน  ดินมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำง pH6.0-7.0 ไดแ้ก่ชุดดินนครปฐม ผกักำด เดิมบำง อุตรดิตถ ์ ท่ำตูม 
สุโขทยั พิจิตร 

ปัจจุบนับริเวณส่วนใหญ่ใชท้  ำนำ ถำ้หำกมีกำรชลประทำนและกำรจดักำรท่ีดี สำมำรถท ำนำได ้ 2 คร้ัง 
ใหผ้ลผลิตค่อนขำ้งสูง 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : ฤดูฝนมีน ้ำแช่ขงันำน 3 - 5 เดือน  

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : เม่ือพิจำรณำถึงสภำพพื้นท่ี  ลกัษณะเน้ือดินและกำรระบำยน ้ำของ
ดิน กลุ่มชุดดินท่ี 7 มีควำมเหมำะสมในกำรท ำนำมำกกวำ่ปลูกไร่ ไมผ้ล และพืชผกั ซ่ึงเกษตรกรไดใ้ชท้  ำนำอยูแ่ลว้
ในช่วงฤดูฝน อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มชุดดินน้ียงัสำมำรถปลูกพืชไร่และพืชผกัต่ำง ๆ ไดใ้นช่วงฤดูแลง้ถำ้มีแหล่งน ้ ำ
ธรรมชำติหรือแหล่งน ้ำชลประทำนช่วยเสริม 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่7 
ปลูกข้าวหรือท านา เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ ใหก้บัดินโดยกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก 

อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ และอ่ืนปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 1 การใช้ปุ๋ยเคมีส ำหรับพนัธ์ุขำ้วไวแสง เช่น ขำวปำก
หมอ้ 148, ขำวตำแหง้ 17, ปทุมธำนี 60 ใหใ้ชปุ๋้ยคร้ังท่ี 1 สูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อตัรำ 20 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 
ใส่ปุ๋ยยเูรีย 6 กก./ไร่ หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟด 15 กก./ไร่ ถำ้เป็นพนัธ์ุขำ้วไม่ไวแสง เช่น กข. 1-5, กข.7, กข.9, 
สุพรรณบุรี 60 ใหใ้ชปุ๋้ยคร้ังท่ี 1 สูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อตัรำ 35 กก./ไร่ คร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟด 13 
กก./ไร่ 



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

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

ปลูกพชืไร่ กรณีปลูกหลงัเก็บเก่ียวขำ้วหรือปลูกฤดูแลง้ และกรณีเปล่ียนสภำพพื้นท่ีจำกนำขำ้วเป็น
พื้นท่ีปลูกพืชไร่แบบถำวร กำรเตรียมพื้นท่ี  ท ำคนัดินรอบ  กำรยกร่อง และท ำคูระบำยน ้ำ ปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่ม
ชุดดินท่ี 1  

การใช้ปุ๋ยเคมี  เช่น พชืตระกูลถั่ว ใชปุ๋้ยอินทรียเ์ช่น ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 1-2 ตนั/ไร่ 
หวำ่นใหท้ัว่แปลง แลว้ไถกลบก่อนปลูก 7-14 วนั ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 0-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่รองกน้ร่องปลูก
หรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบเม่ือถัว่อำย ุ20-25 วนั  

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง  ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 
35-45 กก./ไร่หรือสูตร 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./
ไร่หรือ 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่ โรยสองขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบเม่ือขำ้วโพดหรือขำ้วฟ่ำงอำย ุ20-25 วนั  

ฝ้าย  กำรใชปุ๋้ยเคมี สูตรและอตัรำ ปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 3 
ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ท ำคนัดินลอ้มรอบพื้นท่ีเพื่อป้องกนัน ้ำท่วม ยกร่องข้ึนแปลงปลูกไม้

ผลเพื่อป้องกนักำรแช่ขงัของน ้ำ และเพื่อระบำยน ้ำออกในช่วงท่ีมีระดบัน ้ำใตดิ้นต้ืน ปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรเปล่ียน
สภำพพื้นท่ีนำเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่แบบถำวร เตรียมหลุมปลูกขนำด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลำ้ดว้ยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมกั 25-30 กก./หลุม 

การใช้ปุ๋ยเคมี  เช่น มะม่วง  พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ เขียวเสวย ทองด ำ ฟ้ำลัน่ น ้ำดอกไม ้
หนงักลำงวนั กำรใส่ปุ๋ยเคมีใหใ้ช ้1 ในอตัรำคร่ึงหน่ึงของจ ำนวนอำยเุช่น มะม่วง อำยุ 10 ปี ก็ใส่ปุ๋ยจ ำนวน 5 กก./
ตน้ โดย 1:3 ส่วนใชปุ๋้ย 13-13-21 ใส่ในช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยน 1:3 ส่วน ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 ใส่ในช่วงเดือน
พฤษภำคมและใส่ปุ๋ยท่ีเหลืออีก 1:3 ส่วนในรูปของปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ในช่วงเดือนกนัยำยน-ตุลำคม 

มะละกอ  พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ โกโก ้ แขกด ำ จ  ำปำดะ สำยน ้ำผึ้ง ฮำวำย มำเลเซีย
ปุ๋ยเคมีควรใชสู้ตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 ควรใส่คร้ังแรกหลงัจำกยำ้ยปลูก 2-3 อำทิตย ์มะละกออำยไุด ้1 ปี ใส่ปุ๋ย 
1 กก./ตน้ หลงัจำกอำยไุด ้1 ปี ข้ึนไปใส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตน้ 

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

กล้วยหอม  พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่กลว้ยหอมทอง  ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั เม่ืออำยุ 
ได ้1 สัปดำห์ 1 เดือน และ 2 เดือน ตำมล ำดบัคร้ังละประมำณ 5 กก./ตน้ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ แบ่ง
ใส่ 2 คร้ัง เม่ืออำย ุ3 เดือนและ 5 เดือน 
 


