
กลุมชุดดินที่ 5
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว  ดินบนมีสีเทาแก นํ้ าตาลปนเทา ดินลางมีสีเทา

ออนหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลแกและนํ้ าตาลปนเหลือง  ตลอดชั้นดินมักพบกอนสารเคมี เหล็กและ
แมงกานสีปะปนอยูในพื้นที่ปลูกของไมผลแตละชนิดชั้นดินลึกดินกลุมดินนี้ เกิดจากพวกตะกอนลํ านํ้ า
และเปนดนิลึก มีการระบายนํ้ าเลว พบในพื้นที่ ราบเรียบตามลานตะพักลํ านํ้ าคอนขางใหม และลาน
ตะพกัลํ านํ้ าระดับตํ่ า นํ้ าแชขังลึกนอยกวา 30 ซม. นาน 3-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
คอนขางตํ่ าถึงปานกลาง pH 5.5-6.5 แตถาดินมีกอนปูนปะปนในดินชั้นลาง ดินชั้นนี้จะมีปฏิกิริยาเปน
ดางออน pH 7.5-8.0 ไดแก ชุดดินหางดง และ พาน ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํ านา ในบริเวณ
ทีม่แีหลงนํ้ าใชปลูกพืชไร พืชผัก และยาสูบในชวงฤดูแลง ขาวที่ปลูกโดยมากใหผลผลิตคอนขางสูง

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : ในฤดฝูนนํ้ าแชขังนาน 3 - 5 เดือน  ดินมีการระบายนํ้ าเลว

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช  : เมือ่พจิารณาถึงสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบาย
นํ ้าของดิน กลุมชุดดินที่ 5 มีความเหมาะสมที่จะใชทํ านามากกวาปลูกพืชไร ไมผล และพืชผัก ซ่ึง
เกษตรกรกไ็ดใชประโยชนในการทํ านาอยูแลวในชวงฤดูฝน อยางไรก็ตามกลุมชุดดินที่ 5 ยังสามารถ
ปลูกพชืไรและพืชผักตาง ๆ ไดเปนอยางดีในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว และปฏิบัติกัน
มากในภาคเหนือของประเทศไทย

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 5
ปลูกขาวหรือทํ านา  เพิม่ความอุดมสมบูรณใหกับดินปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 1 การ

ใชปุยเคม ี สํ าหรับขาว พันธุขาวไวแสง และพันธุขาวไมไวแสง ใชสูตรปุยและอัตราเชนเดียวกับในกลุม
ชุดดิน 1

ปลูกพืชไร กรณปีลูกหลังเก็บเกี่ยวขาวหลังปลูกในฤดูแลงและกรณีเปลี่ยนสภาพพื้นที่จาก
นาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรแบบถาวร ปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 1

การใชปุยเคมี เชน พชืตระกูลถั่ว ใสปุยเคมีสูตร 0-46-0 อัตรา 15-20 กก./ไร หรือ
สูตร 0-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชเทาเทียมกัน ใสรองกนรองปลูกหรือโรย
สองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเมื่อถ่ัวอายุได 20-25 วัน

ขาวโพดและขาวฟาง  ใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40-50 กก./ไร หรือสูตร 23-23-0
อัตรา 35-45 กก./ไร หรือสูตร 25-25-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเมื่อขาว
โพด-ขาวฟางอายุ 20-25 วัน หรือใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โดยใสรองกนหลุม รวมกับปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือ 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ ไร ใสสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ
เมือ่ขาวโพดหรือขาวฟางอายุ 20-25 วัน

ฝาย การใชปุยสูตรและอัตราปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 3



ปลูกไมผลและไมยืนตน ท ําคันดินลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันนํ้ าทวมการเตรียมหลุม
ปลูกปฏิบัติเชนเดีวกับกลุมชุดดินที่ 4

การใชปุยเคมี เชน มะมวง พนัธุทีแ่นะนํ าไดแก เขียวเสวย ทองดํ า ฟาล่ัน
นํ ้าดอกไม หนังกลางวัน การใสปุยเคมีใหใชอัตราครึ่งหนึ่งของจํ านวนอายุ เชน มะมวง อายุ 10 ป ก็ใส
ปุยจ ํานวน 5 กก./ตน โดย 1:3 สวน ใชปุย 13-13-21 ใสในชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 1:3 สวน ปุยสูตร
15-15-15 ใสในชวงเดือนพฤษภาคม และใสปุยที่เหลืออีก 1:3 สวนในรูปของปุยสูตร 12-24-12 หรือ
8-24-24 ในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม

มะละกอ   พนัธุทีแ่นะนํ าไดแก  โกโก  แขกดํ า  จํ าปาดะ  สายนํ้ าผ้ึง  ฮาวาย
มาเลเซยี ปุยเคมีควรใชสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 ควรใสคร้ังแรกหลังจากยายปลูก 2-3 อาทิตย ถึง
มะละกออายุได 1 ป ใสปุย 1 กก./ตน/ป หลังจากอายุได 1 ปขึ้นไปใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน/ป

ฝร่ัง พนัธุที่แนะนํ า ไดแก พันธุเวยีดนาม ทูลเกลา กลมสาลี่ ใสปุย สูตร
15-15-15 หรือ13-13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ตน/ป ควบคูไปกับการใชปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 10
กก./ตน

กลวยหอม พนัธุที่แนะนํ า ไดแก กลวยหอมทอง ใสปุยคอกหรือปุยหมัก เมื่อ
อายไุด 1 สัปดาห 1 เดือน และ 2 เดือน ตามลํ าดับ คร้ังละ ประมาณ 5 กก./ตน

  ลํ าใย พนัธุที่แนะนํ า ไดแก อีดอ ชมพ ูแหว เบี้ยวเขียว เมื่อตนลํ าใยเริ่มใหผล
ควรงดการใหนํ้ า ชวงเดือนธันวาคม-มกราคม ควรทํ าความสะอาดบริเวณโคนตน ถากหญาและเก็บ
กวาดใบ ทีร่วงออกเพื่อใหหนาดินแหง เดือนกุมภาพันธ ลํ าใยแทงชอดอก เร่ิมใหนํ้ าโดยคอย ๆ เพิ่ม
ปริมาณจนถึงปกติ เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ควรมีการใหนํ้ าอยางสมํ่ าเสมอ ใสปุยบํ ารุงผล สูตร 12-12-
17-2 หรือปุยสูตรเสมอในอัตราครึ่งหนึ่งของอายุตนและควรมีการคํ้ ายันกิ่งและฉีดสารเคมีปองกันโรค
และแมลงดวย ชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมควรมีการลดการใหนํ้ าลงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต ชวงเดือน
กนัยายนถงึพฤศจิกายน ควรมีการตัดแตงกิ่ง ฉีดยาปองกันโรคแมลงและใสปุยบํ ารุงตนสูตร 15-15-15
อัตราครึ่งหนึ่งของอายุตน รวมกับการใสปุยคอกในอัตราเทากับอายุของตน
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