
กลุมชุดดินที่ 4
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาล ดินลางมีสี

นํ ้าตาลปนเทา  หรือสีนํ้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้ าตาลแก
อาจพบกอนปูน กอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในชั้นดินลาง การระบายนํ้ าคอนขางเลวถึง
เลว พบตามที่ราบเรียบหรือที่ราบลุมระหวางคันดินริมลํ านํ้ า กับลานตะพักลํ านํ้ าคอนขางใหม นํ้ าแชขัง
ในฤดฝูนลึก 30 - 50 ซม. นาน 4-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  pH 5.5-6.5 ถา
หากดนิมกีอนปูนปะปนอยู pH จะเปน7.0-8.0 ไดแก ชุดดินชัยนาท ราชบุรี ทาพล และสระบุรี, บางมูล
นาค ปจจบุนับริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํ านา บางแหงยกรองเพื่อปลูกพืชผักหรือไมผล ซ่ึงมักจะใหผล
ผลิตคอนขางสูง

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ในฤดูฝนมีนํ้ าแชขังนาน 4 - 5 เดือน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช :  สภาพพื้นที่ราบลุมมีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบ
เรียบ ดนิมสีภาพการระบายนํ้ าคอนขางเลวถึงเลว ในชวงฤดูฝนมีนํ้ าขังที่ผิวดินเปนระยะเวลา 4-5 เดือน
เนือ้ดนิเปนดนิเหนียวเก็บกักนํ้ าไดดี จึงเหมาะสมที่จะใชในการทํ านามากกวาการปลูกพืชอยางอื่น อยาง
ไรกต็ามหลงัการเก็บเกี่ยวขาวหรือในชวงฤดูแลงกลุมชุดดินนี้ สามารถใชในการปลูกพืชไรหรือพืชผักที่
มอีายส้ัุนไดเปนอยางดี เนื่องจากดินมีความชื้นพอที่จะปลูกไดและดินกลุมนี้พบบริเวณที่อยูใกลกับ
แหลงนํ ้าธรรมชาติ ไดแก แมนํ้ าสายสํ าคัญจึงสามารถที่จะนํ านํ้ าจากแมนํ้ าดังกลาวมาใชเสริมในการปลูก
พชืไดและไดมกีารปฏิบัติกันอยางกวางขวางในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 4
ปลูกขาวหรือทํ านา เพิม่ความอุดมสมบูรณใหกับดินปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 3

การใชปุยเคมี ใส 2 คร้ัง คร้ังแรก ใสปุยสูตร 16-20-0 หรือ สูตร 20-20-0 หรือ สูตร 18-20-0
สูตรใดสตูรหนึ่ง อัตรา 20 กก./ไร สํ าหรับขาวพันธุไวตอชวงแสงและอัตรา 35 กก./ไร สํ าหรับขาวไมไว
ตอชวงแสงใสกอนปกดํ า 1 วัน หรือใสวันปกดํ าแลวคราดดินกลบ คร้ังที่ 2 ใสปุยแตงหนาดวย
แอมโมเนียมซลัเฟต อัตรา 15 กก./ไร หรือปุยยูเรียอัตรา 6 กก./ไร สํ าหรับขาวไวตอชวงแสง ถาเปนขาว
ไมไวตอชวงแสงใหใสปุยแอมโมเนียมซลัเฟตอัตรา 13 กก./ไร ใหใสกอนระยะขาวออกดอกประมาณ
30 วนั หรือหลังปกดํ าแลว 30-45 วัน โดยหวานใหทั่วแปลง พันธุขาวที่แนะนํ า เชน ขาวตาหยก ไขมุก
รวงยาว สีรวง ลูกเหลือง เหลืองประทิว 123 ขาวดอกมะลิ 105 กข 7 กข. 13 กข 23 สุพรรณบุรี 90

ปลูกพืชไร กรณปีลูกพชืไรในชวงฤดูแลงหรือหลังเก็บเกี่ยวขาว เตรียมพื้นที่เพาะปลูก ให
ท ํารองระบายนํ้ ารอบกระทงนาและทํ ารองภายในกระทงนา หางกันประมาณ 10-15 เมตร รองกวาง 40-



50 ซม. ลึก 20-30 ซม. เพื่อชวยระบายนํ้ าหรือใหนํ้ าดูแลพืชปลูก กรณีเปลี่ยนสภาพพื้นที่จากนาขาวเปน
พืน้ทีป่ลูกพืชไรแบบถาวร ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ กลุมชุดดินที่ 1

การใชปุยเคมี  เชน พืชตระกูลถั่ว ใสปุยเคมีสูตร 0-46-0 อัตรา 15-20 กก./ไร หรือสูตร 0-
20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสรองกนรองปลูกหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ เมื่อถ่ัวอายุได
20-25 วัน

ขาวโพดและขาวฟาง ใสปุยสูตร  20-20-0  อัตรา 40-50 กก./ไร  หรือสูตร
23-23-0 อัตรา 35-45 กก./ไร โรยทั้งแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเมื่อขาวโพด ขาวฟาง อายุ 20-25 วัน
หรือใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โดยใสรองกนหลุม รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30
กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร โรยสองขางแถวแลวพรวนดินกลบเมื่อขาวโพดหรือขาว
ฟาง อายุ 20-25 วัน

ฝาย การใชปุยเคมีสูตรและอัตราใหปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 3
ปลูกไมผลและไมยืนตน เตรยีมพืน้ที่ปลูกเพื่อแกปญหาการระบายนํ้ าของดินและนํ้ าทวม

ขงั โดยทํ าคันดินลอมรอบพื้นที่ ยกรองปลูกไมผล เพื่อปองกันการแชขังของนํ้ า และเพื่อระบายนํ้ าออก
ในชวงทีม่รีะดับนํ้ าใตดินตื้น เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลาดวยปุยคอกหรือปุยหมัก
25-30 กก./หลุม

การใชปุยเคมี เชน มะมวง  เชน พนัธุเขียวเสวย ทองดํ า ฟาล่ัน หนังกลางวัน นํ้ าดอกไม
การใชปุยเคมีใหใชอัตราครึ่งหนึ่งของจํ านวนอายุ เชน มะมวง อายุ 10 ป ก็ใสปุย จํ านวน 5 กก./ตน แบง
การใชปุย 3 คร้ัง  ๆ ละเทากันดังนี้ คร้ังที่ 1 ใชปุย 13-13-21 ใสในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน คร้ังที่ 2 ใช
ปุย 15-15-15 ใสในชวงเดือนพฤษภาคม และครั้งที่ 3 ใชปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ในชวงเดือน
กนัยายน - ตุลาคม

มะละกอ พนัธุทีแ่นะนํ าไดแก โกโก แขกดํ า จํ าปาดะ สายนํ้ าผ้ึง ฮาวาย มาเลเซีย
ใชสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 ควรใสหลังจากยายปลูก 2-3 อาทิตย ถึงมะละกออายุได 1 ป ใสปุย 1
กก./ตน/ป หลังจากอายุได 1 ปขึ้นไป ใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน/ป

ฝร่ัง พนัธุที่แนะนํ า ไดแก พันธุเวยีดนาม พันธุทูลเกลา กลมสาลี การใสปุย สูตร
15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ตน/ป ควบคูไปกับการใชปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 10
กก./ตน

กลวยหอม พนัธุทีแ่นะนํ าไดแก กลวยหอมทอง ใสปุยคอกหรือใสปุยหมัก เมื่อ
อายไุด 1 สัปดาห 1 เดือน และ 2 เดือน ตามลํ าดับครั้งละประมาณ 5 กก./ตน ปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา
1 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง เมื่ออายุ 3 เดือน และ 5 เดือน


