
กลุมชุดดินที่ 11
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดํ าหรือเทาแก ดินลางมีสีเทาและมี

จดุประสีนํ ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยูเปนจํ านวนมากในชวงดินลางตอนบน และพบจุดประสี
เหลืองฟางขาวของสารจาโรไซต ในระดับความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน  พบบริเวณท่ีราบตามชายฝง
ทะเลหรือท่ีราบลุมภาคกลาง นํ้ าแชขังลึก 50-100 ซม. นาน 3-5 เดือน บางพื้นท่ีจะขังนํ้ านาน 6-7 เดือน
เปนดนิลึก มีการระบายน้ํ าเลว มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํ า ดินมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมาก ถึงเปนกรด
จดั pH 4.5-5.0 ไดแกชุดดินรังสิต เสนา ธัญบุรี  ชุดดินดอนเมือง ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํ านา บาง
แหงยกรองปลูกพืชผัก สมเขียวหวาน และสนประดพิทัธ ถาดินเหลานี้ไดรับการปรับปรุงบํ ารุงดินใชปุย
และปูนในอัตราท่ีเหมาะสม และมีการควบคุมนํ้ า หรือจัดระบบชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ พืชท่ีปลูก
จะใหผลผลิตดีข้ึน

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิเปนกรดจัดมาก อาจขาดแรธาตุอาหารพืชพวก
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินัม่ และเหล็กมากเกินไปจนเปนพิษตอพืชฤดู
ฝนนํ้ าแชขังนาน 3 - 7 เดือน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืชตาง ๆ  : เม่ือพิจารณาสภาพพื้นท่ี ลักษณะเนื้อดินและ
การระบายน้ํ าของดิน กลุมชุดดินท่ี 11 มีศักยภาพทีเ่หมาะสมท่ีจะใชทํ านามากกวาการปลูกพืชอยางอ่ืน
ท่ีมีขอจ ํากัดในการปลูกขาว คือ ความเปนกรดจัดของดินทํ าใหผลผลิตของขาวต่ํ า ในการที่จะนํ ากลุมชุด
ดนินีไ้ปใชในการเพาะปลูกพืชอยางอ่ืน เชน ไมผล หรือพืชผักจํ าเปนตองมีการปรับปรุงดินหรือพัฒนาท่ี
ดนิ จงึจะสามารถในการปลูกพืชดังกลาวได เนื่องจากในชวงฤดูฝนจะมีนํ้ าทวมขังท่ีผิวดินระหวาง 4-6
เดอืน การใชประโยชนท่ีดินควรใชรูปแบบไรนาสวนผสม



การจัดการกลุมชุดดินท่ี 11
ปลูกขาวหรือทํ านา ปญหาดินเปนกรดจัด ใชปูนมารลหรือหินปูนฝุนในอัตราดังนี้

เขตชลประทาน pH ดินนอยกวา 4 ใชอัตรา 2 ตัน/ไร  pH ดิน 4-4.5 ใชอัตรา 1 ตัน./ไร เขตเกษตรนํ้ าฝน
pH ดนินอยกวา 4 ใชอัตรา 2.5 ตัน/ไร pH ดิน 4-4.5 ใชอัตรา 1.5 ตัน/ไร ใชนํ้ าลางความเปนกรด ในกรณี
ท่ีมีแหลงนํ้ ามากพอ โดยปลอยนํ้ าขังในนาแลวถายออกหลาย ๆ คร้ัง คร้ังท่ี 1 หลังไถดะ ปลอยนํ้ าแชขัง 1
สัปดาหแลว ถายออก คร้ังท่ี 2 หลังไถแปร ปลอยนํ้ าแชขัง 10 วัน แลว ถายออก คร้ังท่ี 3 หลังปกดํ า
ปลอยนํ ้าแชขัง 2 สัปดาหแลวถายออก ตอจากนั้นถายนํ้ า 4-5 สัปดาห/คร้ัง จนขาวต้ังทอง

การใชปุยเคมี สูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8 อัตรา 25-40 กก./ไร หวานใหท่ัวแปลง
กอนปกดํ า 1 วัน หลังจากนั้น ใชปุยยูเรีย 5-10 กก./ไร ในชวงต้ังทองหรือเม่ือเร่ิมสรางรวง พนัธุขาวท่ี
แนะนํ า นาป ไดแก  แกนจันทร ขาวลูกแดง ตํ าเมไหร อัลฮัมดูลัลละห ชอนางเอ้ือง ขาวดอกมะลิ 105 นา
ปรัง ไดแก กข.21, กข.23, กข.4 สุพรรณบุรี 90

ปลูกพืชไร เตรียมพืน้ท่ีโดยจัดทํ าคันดินรอบพื้นท่ีและยกรองปลูก ยกรอง
ปลูกมี 2 แบบ

1) ยกรองปลูกแบบถาวร โดยใหสันรองกวาง 6-8 ม. มีคูนํ้ ากวาง 1.5-2.0 ม.
ลึก 80-150 ซม. และทํ าแปลงยอยบนสันรองสูง 25-30 ซม. กวาง 1-2 ม.

2) ปลูกหลังฤดูทํ านา (ฤดูแลง) ยกแนวรองปลูกใหสูงข้ึนประมาณ 10-20
ซม. เพื่อปองกันไมใหมีนํ้ าแชขัง ถามีฝนตกผิดฤดูกาล ใชปูนมารลหรือหินปูนฝุนในอัตราดังนี้ เขตชล
ประทานดิน pH นอยกวา 4 ใชอัตรา 2 ตัน/ไร ดิน pH4-4.5 ใชอัตรา 1 ตัน/ไร เขตเกษตรนํ้ าฝน ดิน pH
นอยกวา 4 ใชอัตรา 2.5 ตัน/ไร ดิน pH 4-4.5 ใชอัตรา 1.5 ตัน/ไร

การใชปุยเคมี  ใสปุยเคมีตามความตองการ เชน ขาวโพด สูตร
10-10-10 อัตรา 50-100 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทากัน คร้ังท่ี 1 ใสรองกนหลุมกอนปลูก คร้ังท่ีสอง
ใสเม่ืออายุ 25 วัน ปุยยูเรีย อัตรา 10 กก./ไร ใสเม่ืออายุ 25-30 วัน โดยโรยสองขางแถวขาวโพดแลวกลบ
ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน คร้ังท่ี 1 ใสรองพื้นกอนปลูก คร้ังท่ี
2 เม่ืออายุได 20-25 วัน

ปลูกไมผลและไมยืนตน  การเตรียมพื้นท่ีปฎิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืช
ไรแบบถาวร

การใชปุยเคมี เชน ปาลมนํ้ ามัน(ปลูกในภาคใต) อายุ 1 ป ใสปุย
5 คร้ัง สูตรปุย 12-12-17 หรือ 13-13-21 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง และใสปุยสูตร 21-0-0
อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน/ป หรือ 46-0-0 อัตรา 1.0-1.2 กก./ตน อายุ 2-4 ป แบงใส 3คร้ัง ตน กลาง ฤดูฝน ใช
ปุยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 หรือ 15-15-21 อัตรา 3.0-5.0 กก./ตน และปลายฤดูฝน ใชปุยสูตร 12-
12-17 อัตรา 3.0 6.5 กก./ตน อายุ 5 ปข้ึนไป แบงใสปุย 3 คร้ัง ตน กลาง และปลายฤดูฝน ใชปุยสูตร 14-
9-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อัตรา 8-9 กก./ตน รวมกับโบแรกซ 50-100 กรัม/ตน/ป



มะมวง กอนตกผล(อายุ 0-4 ป) ใสปุย 4 คร้ัง เดือนมีนาคม
พฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 400-500 กรัม/ตน  x อายุป หรือสูตร 15-30-
15 อัตรา 300-400 กรัม/ตน x อายุป รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 200-250 กรัม/ตน x อายุป หรือปุยสูตร
46-0-0 อัตรา 100-125 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 20-20-10 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป ตกผลแลว
ใสปุยหลังเก็บและใสคงท่ีเม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต อายุ 12 ป แลว 2 คร้ัง และหลังติดผลแลว 1 คร้ัง  ใสปุย
สูตร 14-9-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป รวมกับปุยสูตร 14-0-20 อัตรา 100-150
กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 15-3-12 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 15-5-2 อัตรา 800-900
กรัม/ตน x อายุป


