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ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทรายแปง สีดินมีสีน้ําตาลออน หรือสีน้ําตาลปนเทา 
และมีจุดประสีน้ําตาลเขม สีเหลือง หรือสีแดง  ในดินชั้นลางอาจพบพวกเหล็กและแมงกานีสปะปน  กลุมดินนี้เกิด
จากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ตามลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า 
มีน้ําแชขังลึกนอยกวา 30 ซม. นาน 4 - 5 เดือน เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว มีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติตํ่าหรือคอนขางตํ่า pH 5.0-6.0 ไดแกชุดดินหินกอง ศรีเทพ และพานทอง ลําปาง เกาะใหญ ปจจุบันบริเวณ
ดังกลาวสวนใหญใชทํานา 

ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน : หนาดินแนนทึบทําใหขาวแตกกอไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา ฤดูฝน
มีน้ําแชขังนาน 4 - 5 เดือน 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 16 มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใชทํานามากกวาการ
ปลูกพืชไร ไมผลและพืชผัก เนื่องจากพบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ลักษณะเนื้อดินละเอียดปาน
กลาง มีสภาพการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลวในชวงฤดูฝนมีน้ําขังท่ีผวิดิน 3-4 เดือน อยางไรก็ตามในฤดูแลง
สามารถปลูกพืชไรและพืชผักได ถามีน้ําชลประทานหรือแหลงน้ําธรรมชาติชวยเสริม ในบางพ้ืนท่ีเกษตรกรได
ปฏิบัติอยูแลว  
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ปลูกขาวหรือทํานา ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า พันธุขาวท่ีแนะนํา ปทุมธานี 60 
สุพรรณบุรี 60 ขาวดอกมะลิ 105 ขาวตาแหง เการวง 88 เหนียวสันปาตอง เหลืองใหญ กข.4 กข.6 กข.8 กข.15 
กข.17 กข.23 กข.25 ฯลฯ ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 35 กก./ไร หรือสูตร 16-16-8 หรือสูตรใกลเคียง อัตรา 25-
35 กก./ไร หรือปุยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร ใสรวมกับปุยยูเรีย อัตรา 15-20 กก./ไร การใสให
แบงใส 2 ครั้ง ครั้งละเทา ๆ กัน คร้ังแรกใสระยะปกดําและคร้ังท่ีสองใสหลังคร้ังแรกประมาณ 30 วัน หรือระยะท่ี
ตนขาวตั้งทอง สําหรับปุยท่ีใสรวมก็ใหแบงใส 2 ครั้งเชนเดียวกัน ปญหาดินแนนหลังจากการทํานา  ใสปุยอินทรีย 
ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร ในระยะเตรียมดินกอนปกดําขาวหรือปลูกพืชตระกูลถั่วเปนปุยพืชสด 
ปลูกกอนปลูกขาว 2-3 เดือนแลวไถกลบ 
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ปลูกพืชไร ปญหาการระบายน้ําของดินคอนขางเลวถึงเลวและน้ําทวมขังในฤดูฝน การเตรียม
พ้ืนท่ีปลูก ในกรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวและหรือเปลี่ยนสภาพการใชท่ีดินจากนาไปเปน
ปลูกพืชไรถาวร ใหปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 1 ปญหาดินไมรวนซุยเทาท่ีควร แกไขโดยการใชปุยอินทรีย 
เชน ปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานใหท่ัวแปลงแลวคลุกเคลาใหเขากับดินกอนปลูก 7-14 วัน 

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เชน พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) ใส
ปุยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร 10-20-10 อัตรา 25-35 กก./ไร ใสตอนปลูกหรือ
หลังปลูก 20-25 วัน โดยใสรองกนหลุมหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 

ขาวโพดและขาวฟาง ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสรวมกับ
ปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร  ใสตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน โดย
ใสรองกนหลุมและโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดิน 

ฝาย  ใสปุยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 35-45 
กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก แบงคร่ึงคร้ังแรกรองกนรองปลูก คร้ังท่ีสองโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ 

ปลูกไมผลและไมยืนตน    ปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝนและดินระบายน้ําคอนขางเลวถึง
เลว ในกรณีเปลี่ยนสภาพการใชที่ดิน จากนาขาวเปนท่ีปลูกไมผลถาวร ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการเปลี่ยนพ้ืนท่ีเปน
การปลูกพืชไรแบบถาวร เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. คลุมเคลาดินในหลุมปลูกดวยปุยคอกหรือปุย
หมัก 25-30 กก./หลุม 

ปญหาดินมีความอดุมสมบูรณต่ํา เชน  มะมวง พันธุท่ีแนะนํา ไดแก เขียวเสวย 
หนองแซงทองคํา น้ําดอกไม หนังกลางวัน ใสปุยเคมีอัตราคร้ังหนึ่งของจํานวนอาย ุ เชน มะมวงอายุ 10 ป ใสปุย
จํานวน 5 กก./ตน/ป แบงใส 3 ครั้ง คือ 1 ใน 3 สวน ใชปุยสูตร 13-13-21 ใสในชวงเดือนมีนาคม - เมษายน คร้ังท่ี
สองใสอีก 1 ใน 3 สวน ใสปุยสูตร 15-15-15 ใสในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และปุยท่ีเหลือ 1 ใน 3 สวน ใส
ปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ใสในชวงเดือนกันยายน - ตุลาคม  

มะละกอ พันธุท่ีแนะนํา ไดแก โกโก แขกดํา จําปาดะ สายน้ําผึ้ง ฮาวาย 
มาเลเซีย ควรใสปุยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ระยะตนออนถึงกอนออกดอก หลังจาก 1 ปขึ้น
ไปใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน 

ฝรั่ง พันธุท่ีแนะนํา กลมสาลี ่ทูลเกลา เวียดนาม ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 
13-13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ตน/ป ควบคูไปกับการใชปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 10 กก./ตน 

กลวยหอม พันธุท่ีแนะนํา ไดแก กลวยหอมทอง ใสปุยคอกหรือปุย 
หมักเม่ืออาย ุ1 สัปดาห 1 เดือน และ 2 เดือน คร้ังละประมาณ 5 กก./ตน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน 
แบงใส 2 ครั้ง เม่ืออาย ุ3 เดือนและ 5 เดือน 


