
กลุมชุดดินที่ 7
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว มีสีนํ้ าตาล หรือสีนํ้ าตาลปนเทา พบจุดประสีนํ้ า

ตาล สีแดงปนเหลือง สีนํ้ าตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน กลุมดินนี้เกิดจากพวกตะกอนลํ า
นํ ้า เปนดินลึก มีการระบายนํ้ าคอนขางเลว  พบตามพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ฤดูฝนขังนํ้ าลึก
30-50 ซม. นาน 3 - 4 เดือน  ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง pH6.0-7.0 ไดแกชุดดิน
นครปฐม ผักกาด เดิมบาง อุตรดิตถ ทาตูม สุโขทัย พิจิตร

ปจจบุนับริเวณสวนใหญใชทํ านา ถาหากมีการชลประทานและการจัดการที่ดี สามารถ
ท ํานาได 2 คร้ัง ใหผลผลิตคอนขางสูง

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : ฤดูฝนมีนํ้ าแชขังนาน 3 - 5 เดือน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : เมือ่พจิารณาถึงสภาพพื้นที่  ลักษณะเนื้อดินและการระบาย
นํ ้าของดนิ กลุมชุดดินที่ 7 มีความเหมาะสมในการทํ านามากกวาปลูกไร ไมผล และพืชผัก ซ่ึงเกษตรกร
ไดใชท ํานาอยูแลวในชวงฤดูฝน อยางไรก็ตามกลุมชุดดินนี้ยังสามารถปลูกพืชไรและพืชผักตาง ๆ ไดใน
ชวงฤดูแลงถามีแหลงนํ้ าธรรมชาติหรือแหลงนํ้ าชลประทานชวยเสริม

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 7
ปลูกขาวหรือทํ านา เพิม่ความอดุมสมบูรณ ใหกับดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก

ปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร และอื่นปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 1 การใชปุยเคมีสํ าหรับพันธุขาวไว
แสง เชน ขาวปากหมอ 148, ขาวตาแหง 17, ปทุมธานี 60 ใหใชปุยคร้ังที่ 1 สูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0
อัตรา 20 กก./ไร ใสปุยคร้ังที่ 2 ใสปุยยูเรีย 6 กก./ไร หรือปุยแอมโมเนียมซัลเฟด 15 กก./ไร ถาเปนพันธุ
ขาวไมไวแสง เชน กข. 1-5, กข.7, กข.9, สุพรรณบุรี 60 ใหใชปุยคร้ังที่ 1 สูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0
อัตรา 35 กก./ไร คร้ังที่ 2 ใสปุยแอมโมเนียมซลัเฟด 13 กก./ไร

ปลูกพืชไร กรณปีลูกหลังเก็บเกี่ยวขาวหรือปลูกฤดูแลง และกรณีเปลี่ยนสภาพพื้นที่จากนา
ขาวเปนพื้นที่ปลูกพืชไรแบบถาวร การเตรียมพื้นที่  ทํ าคันดินรอบ  การยกรอง และทํ าคูระบายนํ้ า
ปฏิบตัิเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 1

การใชปุยเคมี  เชน พชืตระกูลถั่ว ใชปุยอินทรียเชน ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร
หวานใหทั่วแปลง แลวไถกลบกอนปลูก 7-14 วัน ใสปุยเคมี สูตร 0-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสรองกน
รองปลูกหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเมื่อถ่ัวอายุ 20-25 วัน

ขาวโพดและขาวฟาง  ใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40-50 กก./ไร หรือสูตร 23-
23-0 อัตรา 35-45 กก./ไรหรือสูตร 25-25-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเมื่อ
ขาวโพด ขาวฟางอายุ 20-25 วัน หรือใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โดยใสรองกนหลุม รวม



กบัปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กก./ไรหรือ 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร โรยสองขางแถวแลวพรวนดิน
กลบเมื่อขาวโพดหรือขาวฟางอายุ 20-25 วัน

ฝาย  การใชปุยเคมี สูตรและอัตรา ปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที่ 3
ปลูกไมผลและไมยืนตน ท ําคนัดินลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันนํ้ าทวม ยกรองขึ้นแปลงปลูก

ไมผลเพือ่ปองกันการแชขังของนํ้ า และเพื่อระบายนํ้ าออกในชวงที่มีระดับนํ้ าใตดินตื้น ปฏิบัติเชนเดียว
กบัการเปลี่ยนสภาพพื้นที่นาเปนพื้นที่ปลูกพืชไรแบบถาวร เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม.
คลุกเคลาดวยปุยคอกหรือปุยหมัก 25-30 กก./หลุม

การใชปุยเคมี  เชน มะมวง  พนัธุทีแ่นะนํ า ไดแก เขียวเสวย ทองดํ า ฟาล่ัน นํ้ าดอกไม หนัง
กลางวนั การใสปุยเคมีใหใช 1 ในอัตราครึ่งหนึ่งของจํ านวนอายุเชน มะมวง อายุ 10 ป ก็ใสปุยจํ านวน 5
กก./ตน โดย 1:3 สวนใชปุย 13-13-21 ใสในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 1:3 สวน ใชปุยสูตร 15-15-15 ใส
ในชวงเดอืนพฤษภาคมและใสปุยที่เหลืออีก 1:3 สวนในรูปของปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ในชวง
เดอืนกันยายน-ตุลาคม

มะละกอ   พนัธุทีแ่นะนํ า  ไดแก โกโก  แขกดํ า  จํ าปาดะ  สายนํ้ าผ้ึง  ฮาวาย
มาเลเซียปุยเคมีควรใชสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 ควรใสคร้ังแรกหลังจากยายปลูก 2-3 อาทิตย
มะละกออายุได 1 ป ใสปุย 1 กก./ตน หลังจากอายุได 1 ป ขึ้นไปใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน

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

กลวยหอม  พนัธุทีแ่นะนํ า ไดแกกลวยหอมทอง  ใสปุยคอกหรือปุยหมัก 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 เดือนและ 5 เดือน
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