
กลุมชุดดินที่ 6
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก ดินลางมีสีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา

มจีดุประสนีํ้ าตาลหรือสีแดงตลอดชั้นดินบางแหงมีศิลาแลงออน หรือกอนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานสีปะปนอยูดวย กลุมดินนี้เกิดจาก พวกตะกอนลํ านํ้ าเปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้ าเลวพบตาม
ทีร่าบ ตั้งแตที่ราบนํ้ าทวมถึงลานตะพักลํ านํ้ าระดับตํ่ า นํ้ าแชขัง 30-50 ซม. นาน 3 -5  เดือน ดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ าหรือคอนขางตํ่ า pH 4.5-5.5  ไดแกชุดดิน บางนรา มโนรมย เชียงราย
นครพนม ปากทอและแกลง สุไหงโกลก ทาศาลา คลองขุด สตูล วังตง ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญ
ใชทํ านา หรือปลูกพืชลมลุกในชวงฤดูแลง

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ปฏิกิริยาของดินเปนกรดแกฤดูฝน
นํ ้าแชขังนาน 3 - 5 เดือน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : เนือ่งจากสภาพพื้นที่พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุม
เนือ้ดนิเปนดนิเหนียวการระบายนํ้ าเลว ในชวงฤดูฝนจะมีนํ้ าขังอยูที่ผิวดิน ระหวาง 3-5 เดือน จึงมีศักย
ภาพเหมาะสมที่จะใชทํ านาในชวงฤดูฝน และในชวงฤดูแลงสามารถปลูกพืชไร พืชผัก หรือพืชอ่ืนที่มี
อายส้ัุนได สํ าหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีนํ้ าชลประทานเขาถึงหรือมีแหลงนํ้ าธรรมชาติ สามารถใชปลูกไม
ยนืตน ไมผล หรือปลูกพืชไร และพืชผัก ตลอดทั้งปจะตองทํ าคันดินลอมรอบพื้นที่เพาะปลูกและยกรอง
ปลูก เพื่อชวยการระบายนํ้ าของดิน

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 6
ปลูกขาวหรือทํ านา  เพิม่ความอุดมสมบูรณใหกับดิน ปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดิน

ที ่1  การใชปุยเคมี สํ าหรับพันธุขาวที่แนะนํ า ใหใชปุยสูตรและอัตราปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 2
ปลูกพืชไร การเตรยีมพื้นที่เพาะปลูกกรณีปลูกในชวงฤดูแลงหรือหลังเก็บเกี่ยวขาว และ

กรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรแบบถาวรใหปฏิบัติเชนเดียวกับกลุม 
ชุดดินที่ 2

การใชปุยเคมี เชน ขาวโพดหวาน ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง และออย ใชสูตรปุยและอัตรา เชน
เดยีวกับกลุมชุดดินที่ 2

ปลูกไมผลและไมยืนตน การเตรยีมพื้นที่ปลูกใหปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียมพื้นที่ปลูก
พืชไรแบบถาวร

การใชปุยเคมี เชน มะมวง สมเขียวหวาน มะพราว ใหใชปุยสูตรและอัตราเดียวกับกลุมชุด
ดินที่  2

ลองกอง (ยงัไมใหผล)ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน/อายุ 1 ป โดยแบงใส
2 คร้ัง ในชวงตน และปลายฤดูฝน เมื่อใหผลผลิตแลวใสปุย สูตร 13-13-21 ประมาณ 0.5-1 กก./ตน



มังคุด ใชสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กก./ตน/อายุ 1 ป แบงใส 2 คร้ัง สํ าหรับมังคุด
ทีอ่อกผลแลว ใสสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง ตนฤดูฝน และปลายฤดูฝน และกอน
ออกดอก และติดผลเล็ก ๆ ใสสูตร 12-12-17 อัตรา 1-2 กก. /ตน

ทุเรียน (ทีใ่หผลแลว)  คร้ังแรกใสสูตร 15-15-15 อัตรา 3.0 - 5.0 กก./ตน หลัง
เกบ็ผลแลว คร้ังที่ 2 ใสสูตร 12-24-12 อัตรา 3.0-5.0 กก./ตน ใสกอนออกดอก 1-2 เดือน คร้ังที่ 3 ใสสูตร
8-24-24 หรือ 8-24-24 อัตรา 1.0-2.0 กก./ตน หลังจากออกดอกประมาณ 60 วัน

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

เงาะ  อายุ 1-3 ป ยังไมใหผล ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน ใสปุย 2
คร้ัง ในตอนตนและตอนปลายฤดูฝน สํ าหรับปตอไปใสปุยเพิ่มขึ้น 0.5 กก./ตน/ป ใหใสปุยหลังจากตัด
แตงกิง่และก ําจัดวัชพืชแลว โดยใสรวมกับปุยอินทรีย เงาะที่ใหผลแลวแบงใส 3 ชวง คร้ังแรก ใสสูตร
15-15-15 อัตรา 2.0-3.0 กก./ตน หลังจากเก็บผลผลิตและไดตัดแตงกิ่งพรอมกํ าจัดวัชพืชแลว คร้ังที่สอง
ใสปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 2.0-3.0 กกก./ตน กอนการออกดอก คร้ังที่ 3 ใสปุย 9-24-24 หรือ 15-15-15
อัตรา 1.0-2.0 กก./ตน ใสเมื่อติดผลแลว และในระยะกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน ใสปุยสูตร 12-12-
17-2 อัตรา 1-2 กก./ตน

โกโก อายุ 1 ป ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.2 กก./ตน/คร้ัง อายุ 3 ป ใสปุยสูตร
12-12-17-2 อัตรา 0.6 กก./ตน/คร้ัง อายุ 4 ป ใชปุยสูตร 12-12-17-2 อัตรา 0.7 กก./ตน/คร้ัง โดยแบงใส 3
คร้ัง คร้ังที่ 1 ใสกอนฤดูฝน คร้ังที่ 2 ใสกลางฤดูฝน และครั้งที่ 3 ใสปลายฤดูฝน
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