
กลุมชุดดินที่ 3
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว ดินบนเปนสีเทาเขม สีนํ้ าตาลปนเทาเขม  ดินลาง

เปนสีเทาหรือนํ้ าตาลออน  มีจุดประสีนํ้ าตาลแก สีนํ้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามที่ ราบลุม
หรือทีร่าบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายนํ้ าเลว ฤดูฝนขังนํ้ าลึก  20-50 ซม. นาน  4-5 เดือน  ฤดูแลงดิน
แหงแตกระแหงเปนรองกวางลึก ถาพบบริเวณชายฝงทะเล มักมีเปลือกหอยอยูในดินชั้นลาง ดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  มีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถาเปนกรดเล็กนอย มีคาความ
เปนกรดเปนดางปริมาณ 5.5-6.5 สวนดินชั้นลางหากมีเปลือกหอยปะปน จะมปีฏิกริยาเปนดางออนหรือ
มคีาความเปนดางประมาณ 7.5-8.0 ไดแกชุดดินสมุทรปราการ บางกอก  ฉะเชิงเทรา พมิาย บางแพ และ
สิงหบรีุ  ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํ านา หรือยกรองปลูกพืชผักและไมผล ซ่ึงไมคอยจะมี

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน ถาเปนที่ลุมมาก ๆ จะมีปญหาเรื่องนํ้ าทวมในฤดูฝน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : ในสภาพปจจุบันสภาพพื้นที่มศีกัยภาพเหมาะสมในการ
ท ํานา เนือ่งจากสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายนํ้ าเลว ในชวงฤดู
ฝนจะมนีํ ้าขังที่ผิวดินนาน 4-5 เดือน แตสามารถปลูกพืชไรและพืชผักบางชนิดไดในชวงฤดูแลงหลังการ
เกบ็เกีย่วขาวแลวไมเหมาะที่จะปลูกไมผลและไมยืนตนเพราะมีนํ้ าทวมขังลึกในฤดูฝน อยางไรก็ตาม
สามารถเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนจากนาขาวเปนปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักได ถาไดมีการพัฒนา
ทีด่นิ โดยการทํ าคันดินรอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อปองกันนํ้ าทวมและยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายนํ้ าของ
ดิน

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 4
ปลูกขาวหรือทํ านา เพิม่ความอุดมสมบูรณใหกับดินปฏิบัติเหมือนกลุมชุดดินที่ 1 และแก

ไขเนือ้ดนิเหนยีว โดยหวานปุยอินทรีย กอนปลูกขาวทั่วแปลงอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร การใชปุยเคมีกับ
พนัธุขาวไวแสงและพันธุขาวไมไวแสง ใชปุยสูตร และอัตราเดียวกับที่ปฏิบัติในกลุมชุดดินที่ 1

ปลูกพืชไร กรณที ําการปลูกในชวงฤดูแลงหรือกรณีเปลี่ยนพื้นที่นาเปนพื้นที่ทํ าไรถาวรให
ยกรองปลูก และทํ ารองรอบกระทงนา เพื่อระบายนํ้ าออก ใสปุยอินทรีย อัตรา 1.5 - 2.0 ตัน/ไร การยก
รองและการใสปุยอินทรียใหปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืชไร ในกลุมชุดดินที่ 2

การใชปุยเคมี เชน ขาวโพด ขาวฟาง ใชสูตร 20-20-0 กรณีดินมีฟอสฟอรัสตํ่ า อัตรา 25
กก./ไร ใสรองกนหลุมทั้งหมดหรือใสขางแถวแลวพรวนดินกลบโคน เมื่ออายุ 25-30 วัน ถาดินมี
ฟอสฟอรัสสูง ใสสูตร 21-0-0 อัตรา 40-60 กก./ไร

พืชตระกูลถั่ว ใสสูตร 0-46-0 อัตรา 15-20 กก./ไร ตอนปลูกหรือหลังปลูก 20-25
วัน



ออย สํ าหรับออยปลูกใสสูตร 20-10-10 อัตรา 50 กก./ไร ใสคร้ังเดียว เมื่ออายุ
30-60 วัน สํ าหรับออยตอ ใชสูตร 10-5-5 อัตรา 40-50 กก./ไร ใสคร้ังเดียว

ฝาย ใชสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กก./ ไร หรือ 46-0-0 อัตรา 15-20 กก./ไร กรณี
ดนิมีธาตุฟอสฟอรัสตํ่ าใสสูตร 20-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร .ใสหลังปลูก 20-25 วัน

ปลูกไมผลและไมยืนตน เตรยีมพืน้ที่ปลูกเพื่อแกปญหาการระบายนํ้ าของดินและนํ้ าทวม
ขงั ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียมพื้นที่ปลูก พืชไรที่ไดกลาวมาแลว

การใชปุยเคมี เชน มะมวง สมเขียวหวาน ใชสูตร 15-15-15 ตนอายุ 1-2 ป ใส 1 กก./ตน/ป
ตนอายุ 3 ป ใส 1.5 กก./ตน/ป ตนอายุ 5 ป ใส 2.5 กก./ตน/ป โดยแบงใส 2 คร้ัง

มะพราว อาย ุ 1-2 ป ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ตน/ป อายุ 3-6 ป ใชสูตร
13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ตน/ป โดยแบงใส 2 คร้ัง/ป

สมโอ ใสปุยสูตร 15-15-15 ใส 2 คร้ัง/ป ดังนี้ อายุ 1 ป ใชอัตรา 1 กก./ตน อายุ 2
ป ใชอัตรา 2 กก./ตน อายุ 3 ป ใชอัตรา 3 กก./ตน อายุ 4 ป ใชอัตรา 4 กก./ตน อายุ 5 ป ใชอัตรา 5 กก./
ตน

ปาลมนํ้ ามัน (ปลูกเฉพาะภาคใต) อายุ 1 ป ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5 กก./
ตน/ป แบงใสปละ 4-5 คร้ัง อายุ 2 ป ใสปุยสูตร 15-10-30 อัตรา 2.5 กก./ตน/ป แบงใสปละ 4-5 คร้ัง  อายุ
3 ป ใสปุยสูตร 15-10-30 อัตรา 3.5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง คือชวงตน กลางและปลายฤดูฝน อายุ 4 ป
ใสปุยสูตร 10-10-30 อัตรา 4.5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง คือ ชวงตน กลางและปลายฤดูฝน อายุ 5 ปขึ้น
ไป ใสปุยสูตร 10-10-30 อัตรา 5.5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง คือ ชวงตน กลางและปลายฤดูฝน
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