
กลุมชุดดินที่ 1
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปนรองเล็กในฤดูรอน สีดิน

สวนมากเปนสีดํ า หรือสีเทาแก ตลอดชั้นดินอาจมีจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยูบางในดินชั้น
บน  สวนดนิชัน้ลางมักจะมีกอนปูนปะปน เกิดจากตนกํ าเนิดดินพวกตะกอนลํ านํ้ าบริเวณเทือกเขาหิน
ปนู หรือหนิภูเขาไฟ สภาพพื้นที่พบตามที่ราบลุมตั้งแตที่ราบนํ้ าทวมถึงตะพักลํ านํ้ าระดับตํ่ า มีนํ้ าแชขัง
ในฤดฝูนลึก 30 - 40 ซม.นาน 3-4 เดือน ดินลึก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH
6.5-8.0 ไดแก ชุดดินชองแค ทาเรือ  โคกกระเทียม  บานหมี่  ลพบุรี-ทํ านาบุรีรัมย-ทํ านา  บางเลน  บาน
โพด และวัฒนา

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิเหนยีวจดั การไถพรวนลํ าบาก ดินแหงจะแตกระแหงเปน
รองลึก ท ําใหนํ้ าซึมหายไดงายเมื่อฝนทิ้งชวงนานกวาปกติ ในชวงฤดูฝนมีนํ้ าแชขัง

ความเหมาะสมสํ าหรับปลูกพืช : พื้นที่มศีกัยภาพเหมาะสมทํ านา ในฤดูฝนมีนํ้ าขัง3-4 เดือน แต
สามารถปลูกพืชไร เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว และผักตาง ๆ กอนและหลังการปลูกขาว ถามีนํ้ าชล
ประทาน หรือแหลงนํ้ าธรรมชาติ

การจัดการกลุมชุดดิน 1
ปลูกขาวหรือทํ านา   เพิม่ความอุดมสมบูรณใหกับดิน โดยการไถกลบตอซัง หลังการเก็บ

เกีย่วขาว   การปลูกพืชตระกูลถ่ัวในชวงหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลวหมุนเวียนกับพืชไรอยางอื่น หรือการ
ปลูกพืชปุยสด   เชน   ปอเทือง   โสน   โสนอฟัริกนั ถ่ัวตาง ๆ อัตราไรละ  5  กก./ไร   หวานทั่วแปลง
แลว   ไถกลบตนลงดินกอนปลูกขาว 2-3 เดือน การใชปุยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ กรณีใชปุยอินทรีย
เชน ปุยหมักหรือปุยคอกใหใชอัตรา 2-3 ตัน/ไร ถาเปนปุยเคมีสํ าหรับพันธุขาวไวแสง เชน ขาวปากหมอ
148 ขาวตาแหง 17 ปทุมธานี 60 ใหใชปุยคร้ังที่ 1 สูตร 16-20-0 หรือสูตร 18-22-0 อัตรา 25-30 กก./ไร
ใสปุยคร้ังที่ 2 ใสปุยยูเรีย 5-10 กก./ไร หรือปุยแอมโมเนียมซลัเฟต 10-20 กก./ไร ถาเปนพันธุขาวไมไว
แสง เชน กข. 1-5 กข.7 กข.9 สุพรรณบุรี 60 ใหใชปุยคร้ังที่ 1 สูตร 16-20-0 หรือสูตร 18-22-0 อัตรา 25-
35 กก./ไร คร้ังที่ 2 ใสปุยยูเรีย 10-15 กก./ไร หรือปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 20-30 กก./ไร

ปลูกพืชไร    กรณปีลูกหลังเก็บเกี่ยวขาว หรือปลูกฤดูแลง พืชไรที่จะปลูกควรมีอายุไมเกิน
120 วนั    ใหยกรองสูง 20-30 ซม. และมีรองระบายนํ้ ารอบแปลง  หรือภายในแปลงนาหางกัน 15-20
เมตร ควรมคีวามกวาง 40-50 ซม. ลึก 20-30 ซม. ทํ าใหดินรวนซุยดวยปุยอินทรีย ปุยหมักหรือปุยคอก
อัตรา 1-2 ตนั/ไร ไถคลุก-เคลากับดินและตากดินใหแหง 20-30 วัน กอนที่จะยอยดิน กรณีเปลี่ยนสภาพ
พืน้ทีจ่ากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรแบบถาวร ตองสรางคันดินรอบพื้นที่ปลูกเพื่อปองกันนํ้ าทวมในฤดู
ฝน ภายในพืน้ที่ยกรองปลูกแบบถาวร โดยใหสันรองกวาง 6-8 เมตร คูระบายนํ้ ากวางประมาณ 1.5 เมตร



ลึกประมาณ 1 เมตร บนสันรองใหญอาจแบงซอยเปนสันรองยอย โดยยกแปลงใหสูงขึ้นประมาณ 10-20
ซม. และกวาง 1.5 - 2.0 เมตร เพื่อชวยระบายนํ้ าบนสันรองและเพื่อสะดวกในการเขาไปดูแลกํ าจัดวัชพืช
ใสปุย

การใชปุยเคมี เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ใชสูตร 0-46-0 หรือ สูตร
0-40-0 อัตรา 15-20 กก./ไร หรือสูตร 0-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โดยโรยปุยกนรองหรือหวานปุยที่แปลง
พรวนดินกลบปุยกอนปลูก

ออย ใชสูตร 16-8-8 อัตรา 70-90 กก./ไร หรือสูตร 20-10-10 อัตรา 50 กก./ไร
สํ าหรับออยปลูกใสคร้ังเดียวพรวนกลบ เมื่อออยอายุ 60-90 วัน สวนออยตอ ใชสูตร 10-5-5 อัตรา 40-50
กก./ไร ใสคร้ังเดียวโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ สํ าหรับปุยที่ใสเพื่อแตงตอ ใชสูตร 15-10-10 อัตรา 100
กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสหลังแตงกอ และครั้งที่สองใสหลังครั้งแรก 40-60 วัน

ฝาย ใชสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 15-20 กก./ไร ใส
หรือปลูก 20-25 วัน โดยโรยขางแถวแลวพรวนดิน

ปลูกไมผลและไมยืนตน จดัท ําคนัดินรอบพื้นที่ ยกรองตามความยาวพื้นที่ ขนาดกวาง 6
เมตร สูง 80-100 ซม. ทองรองระหวางรองปลูกกวาง 1.5-2.0 เมตร ลึก 1 เมตร รองนํ้ าระหวางสันรองที่
ปลูกพชืควรตอเนื่องกับรองรอบสวนที่อยูติดกับคันดิน ปองกันนํ้ าทวม เตรียมหลุมปลูกขนาดกวางxยาว
xลึก ประมาณ 50-100 ซม. แยกดินชั้นบนและลาง กองไวปากหลุมทิ้งตากแดด 1-2 เดือน
คลุกดนิกับปุยอินทรีย อัตรา 10-20 กก./หลุม เปนดินปลูก ปุยอินทรียที่ใสปละครั้ง อัตรา 10-30 กก./ไร
สวนปุยเคมีขึ้นอยูกับชนิดของไมผล

การใชปุยเคมี  เชน มะมวง (ใหผลแลว) ใชปุยสูตร 20-10-10 อัตรา 1.5-3.0 กก./ตน/ป แบง
ใส 3 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต คร้ังที่ 2 หลังตัดแตงกิ่ง คร้ังที่ 3 ใสชวงหลัง
ติดผลแลว

สม (ที่ตกผลแลว) ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 2.0 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง
ขนุน ใชสูตร 15-15-15 หรือสูตร 13-13-21 อัตรา 2.0 กก./ตน/ป โรยปุยรอบโคน

ตนรัศมีพุมใบ พรวนดิน พูนโคนกลบปุยตนฤดูฝน
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