
กลุมชุดดินที่ 2
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก ดินลางมีสีเทา จุดประสี

นํ ้าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามที่ราบลุมภาคกลางเปนสวนใหญ มีนํ้ าแชขังลึก 20-50 ซม. นาน
3-5 เดอืน ถาเปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากนํ้ าทะเลจะพบสารจาโรไซตสีเหลืองฝางในระดับความลึกเปน
ดนิ ลึก มีการระบายนํ้ าเลว ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง pH 4.5-5.5 ไดแก ชุดดินอยุธยา
บางเขน บางนํ้ าเปรี้ยว ทาขวาง ชุมแสง บางปะอิน และมหาโพธิ

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ปฏิกริิยาดินคอนขางเปนกรดจัด  ฤดูฝนนํ้ าขังนาน 3-5
เดือน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : เนือ่งจากสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุมเนื้อดินเปน
ดนิเหนยีวการระบายนํ้ าเลว ในชวงฤดูฝนจะมีนํ้ าขังอยูที่ผิวดิน  ระหวาง 4-6 เดือน จึงมศีกัยภาพเหมาะ
สมทีจ่ะใชทํ านาในชวงฤดูฝน แตสามารถปลูกพืชไร พืชผัก หรือพืชอ่ืนที่มีอายุส้ันไดในชวงฤดูแลง
สํ าหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีนํ้ าชลประทานเขาถึงหรือแหลงนํ้ าธรรมชาติ ถาใชปลูกไมยืนตน ไมผล หรือ
ปลูกพชืไรและพืชผัก ตลอดทั้งปจะตองทํ าคันดินลอมรอบพื้นที่เพาะปลูกและยกรองปลูกเพื่อชวยการ
ระบายนํ้ าของดิน

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 2
ปลูกขาวหรือทํ านา เพิม่ความอุดมสมบูรณใหกับดิน โดยการปลูกพืชบํ ารุงดินปฏิบัติ

เหมอืนกลุมชดุดินที่ 1 แกไขเนื้อดินเหนียว และมีโครงสรางคอนขางแนนทึบ ดวยปุยอินทรีย เชนปุย
หมกัหรือปุยคอก  1.5-2.0 ตัน/ไร หรือใชวัสดุปรับปรุงดินอยางอื่น  เชน ขี้เล่ือย แกลบ กากนํ้ าตาล
เปนตน ไถคลุกเคลา และกลบลงในดิน ใสปูนมารล หินปูนบด หรือหินปูนฝุนเลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง
อัตรา 0.5-1.0 ตัน/ไร ไถคลุกเคลาใหเขากับดิน ปลอยนํ้ าแช ประมาณ 10 วัน แลวระบายนํ้ าออกแลวคอย
ขงันํ ้าใหม เพื่อทํ าเทือกและรอปกดํ า หรือใชนํ้ าลางความเปนกรดของดิน ประมาณ 4-5 คร้ัง ปุยเคมี คร้ัง
ที ่1 ที่ใชสูตร 16-20-0 อัตรา 25-40 กก./ไร หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร คร้ังที่ 2 ใชปุยยูเรีย 5-
10 กก./ไร ใสเมื่อขาวตั้งทอง พันธุขาวที่แนะนํ า เชน ขาวตาหยก ไขมุก สีรวง ลูกเหลือง ขาวดอกมะลิ
105  กข 7 กข 13 สุพรรณบุรี 90  เล็บมือนาง

ปลูกพืชไร กรณปีลูกในชวงฤดูแลงหรือหลังเก็บเกี่ยวขาวใหยกรองปลูกสูง 10-20
ซม. ท ํารองภายในแปลงหางกันประมาณ 8-12 เมตร และรอง 40-50 ซม. ลึก 20-30 ซม. เพื่อชวยระบาย
นํ ้าใสปุยอินทรีย อัตรา 1.5 - 2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวไถกลบไปในดิน ในกรณีดินเปนกรดให
ใสปูนในรูปตาง ๆ เปนปูนขาว ปูนมารล อ่ืน ๆ ที่หาไดงาย ใชอัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานใหทั่วแปลง ไถ
คลุกเคลากบัดินทิ้งไวประมาณ 15 วันกอนปลูกพืช กรณีเปลี่ยนพื้นที่นาเปนพืชที่ทํ าไรแบบถาวร ให



สรางคนัดินรอบพื้นที่ปลูก ภายในพื้นที่ยกรองปลูกแบบถาวร สันรองปลูกกวาง 6-8 เมตร คูกวาง 1.5
เมตร ลึก 1 เมตร บนรองยกแปลงยอยสูง 10-20 ซม. กวาง 1.5 - 2.0 เมตร

การใชปุยเคมี เชน ขาวโพดหวาน ใชปุยสูตร 20-20-20 หรือสูตร 15-15-15 อัตรา
50-100 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน คือ รองกนหลุมกอนปลูก และเมื่ออายุ 25 วันและใสปุยยู
เรีย อัตรา 10 กก./ไร โรยขางแถวขาวโพด พูนดินกลบโคน เมื่ออายุ 25-30 วัน

ถั่วเขียว ถั่วลิสง ใชสูตร 12-24-12 อัตรา 30 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละ เทา
ๆ กนั คร้ังแรกใสรองพื้น และเมื่อตนถ่ัวอายุ 20-25 วัน โรยปุยขางแถวแลวพรวนดินกลบ ควรคลุกไรโซ
เบียมกอนปลูก

ออย สํ าหรับออยเร่ิมปลูกใชสูตร 16-8-8 หรือ 16-6-6 อัตรา 70-90 กก./ไร
หรือสูตร 18-6-6 หรือสูตร 18-8-8 อัตรา 65-58 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง สํ าหรับออยใชสูตร 14-14-14 หรือ
สูตร 15-15-15 หรือ สูตร 16-16-16 อัตรา 40-50 กก./ไร รวมกับสูตร 46-0-0 อัตรา 15-20 กก./ไร แบงใส
2 คร้ัง โรยขางแถวแลวพรวนดิน

ฝาย ใสหินฟอสเฟต อัตรา 100-200 กก./ไร รวมกับใชปุยสูตร 18-4-5 อัตรา
30-40 กก./ไร รวมกับสูตร 25-7-7 อัตรา 20-30 กก./ไร ในชวงหลังปลูก 20-25 วัน

ปลูกไมผลไมยืนตน เตรยีมพืน้ที่ปลูกเพื่อแกปญหาการระบายนํ้ าของดินและนํ้ าทวม
ขงั ใหปฏิบตัิเชนเดียวกับการเตรียมพืชที่ปลูกพืชไรที่ไดกลาวแลว การแกความเปนกรดของดิน ใสปูน
ลดความเปนกรดเชนเดียวกับพืชไร หรือใสในหลุมปลูกอัตรา 15 กิโลกรัม/หลุม

การใชปุยเคมี  เชน มะมวง สมเขียวหวาน ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน เมื่อ
ตนอายุ 1-2 ป และใชอัตรา  1.5-3 กก./ตน เมื่อตนอายุ 3-6 ป แบงใส 2 คร้ัง/ป

มะพราว  ใชสูตรและอัตราดังตอไปนี้  อายุ 1 ป ใชสูตร 15-15-15 หรือสูตร
อ่ืนสูตรที่มีธาตุอาหารเทาหรือใกลเคียงกัน อัตรา 1 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง/ป อายุ 2 ป ใชสูตร 15-15-15
อัตรา 2 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง/ป อายุ 3-4 ป ใชสูตร 13-13-21 อัตรา 2 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง/ป อายุ 5 ป
ใชสูตร 13-13-21 อัตรา 2.5 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง/ป อายุ 6 ปขึ้นไป ใชสูตร 13-13-21 อัตรา 3 กก./ตน
แบงใส 2 คร้ัง/ป

สมโอ ใสปุยสูตร 15-15-15 ใส 2 คร้ัง/ป ดังนี้ อายุ 1 ป ใชอัตรา 1 กก./ตน
อาย ุ2 ป ใชอัตรา 2 กก./ตน อายุ 3 ป ใชอัตรา 3 กก./ตน อายุ 5 ป ใชอัตรา 5 กก./ตน


