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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำยแป้ง สีดินมีสีน ้ำตำลอ่อน หรือสีน ้ำตำลปนเทำ 
และมีจุดประสีน ้ำตำลเขม้ สีเหลือง หรือสีแดง  ในดินชั้นล่ำงอำจพบพวกเหล็กและแมงกำนีสปะปน  กลุ่มดินน้ีเกิด
จำกวตัถุตน้ก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน ้ำ พบบริเวณพื้นท่ีรำบเรียบถึงค่อนขำ้งรำบเรียบ ตำมลำนตะพกัล ำน ้ำระดบัต ่ำ 
มีน ้ำแช่ขงัลึกนอ้ยกวำ่ 30 ซม. นำน 4 - 5 เดือน เป็นดินลึกมำก มีกำรระบำยน ้ำเลว มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำม
ธรรมชำติต ่ำหรือค่อนขำ้งต ่ำ pH 5.0-6.0 ไดแ้ก่ชุดดินหินกอง ศรีเทพ และพำนทอง ล ำปำง เกำะใหญ่ ปัจจุบนับริเวณ
ดงักล่ำวส่วนใหญ่ใชท้  ำนำ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : หนำ้ดินแน่นทึบท ำให้ขำ้วแตกกอไดย้ำก ควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ฤดูฝน
มีน ้ำแช่ขงันำน 4 - 5 เดือน 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 16 มีศกัยภำพเหมำะสมท่ีจะใชท้  ำนำมำกกวำ่กำร
ปลูกพืชไร่ ไมผ้ลและพืชผกั เน่ืองจำกพบในสภำพพื้นท่ีรำบเรียบถึงเกือบรำบเรียบ ลกัษณะเน้ือดินละเอียดปำน
กลำง มีสภำพกำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลวถึงเลวในช่วงฤดูฝนมีน ้ำขงัท่ีผวิดิน 3-4 เดือน อยำ่งไรก็ตำมในฤดูแลง้
สำมำรถปลูกพืชไร่และพืชผกัได ้ ถำ้มีน ้ำชลประทำนหรือแหล่งน ้ำธรรมชำติช่วยเสริม ในบำงพื้นท่ีเกษตรกรได้
ปฏิบติัอยูแ่ลว้  
การจัดการกลุ่มชุดดินที ่16 

ปลูกข้ำวหรือท ำนำ ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ ำ พันธ์ุข้ำวท่ีแนะน ำ ปทุมธำนี 60 
สุพรรณบุรี 60 ขำวดอกมะลิ 105 ขำวตำแห้ง เก้ำรวง 88 เหนียวสันป่ำตอง เหลืองใหญ่ กข.4 กข.6 กข.8 กข.15 
กข.17 กข.23 กข.25 ฯลฯ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 35 กก./ไร่ หรือสูตร 16-16-8 หรือสูตรใกลเ้คียง อตัรำ 25-
35 กก./ไร่ หรือปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อตัรำ 30 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ยยูเรีย อตัรำ 15-20 กก./ไร่ กำรใส่ให้
แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังละเท่ำ ๆ กนั คร้ังแรกใส่ระยะปักด ำและคร้ังท่ีสองใส่หลงัคร้ังแรกประมำณ 30 วนั หรือระยะท่ี
ตน้ขำ้วตั้งทอ้ง ส ำหรับปุ๋ยท่ีใส่ร่วมก็ให้แบ่งใส่ 2 คร้ังเช่นเดียวกนั ปัญหำดินแน่นหลงัจำกกำรท ำนำ  ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์
ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ ในระยะเตรียมดินก่อนปักด ำขำ้วหรือปลูกพืชตระกูลถัว่เป็นปุ๋ยพืชสด 
ปลูกก่อนปลูกขำ้ว 2-3 เดือนแลว้ไถกลบ 
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ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรระบำยน ้ำของดินค่อนขำ้งเลวถึงเลวและน ้ำท่วมขงัในฤดูฝน กำรเตรียม
พื้นท่ีปลูก ในกรณีปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแลง้หลงักำรเก็บเก่ียวขำ้วและหรือเปล่ียนสภำพกำรใชท่ี้ดินจำกนำไปเป็น
ปลูกพืชไร่ถำวร ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 1 ปัญหำดินไม่ร่วนซุยเท่ำท่ีควร แกไ้ขโดยกำรใชปุ๋้ยอินทรีย ์
เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 1-2 ตนั/ไร่ หวำ่นใหท้ัว่แปลงแลว้คลุกเคลำ้ให้เขำ้กบัดินก่อนปลูก 7-14 วนั 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เช่น พชืตระกูลถั่ว (ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง) ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 10-20-10 อตัรำ 25-35 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกหรือ
หลงัปลูก 20-25 วนั โดยใส่รองกน้หลุมหรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ 

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบั
ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 20-25 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่  ใส่ตอนปลูกและหลงัปลูก 20-25 วนั โดย
ใส่รองกน้หลุมและโรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดิน 

ฝ้าย  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 35-45 
กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลงัปลูก แบ่งคร่ึงคร้ังแรกรองกน้ร่องปลูก คร้ังท่ีสองโรยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบ 

ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น    ปัญหำน ้ ำท่วมขงัในฤดูฝนและดินระบำยน ้ ำค่อนขำ้งเลวถึง
เลว ในกรณีเปล่ียนสภำพกำรใช้ท่ีดิน จำกนำขำ้วเป็นท่ีปลูกไมผ้ลถำวร ให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรเปล่ียนพื้นท่ีเป็น
กำรปลูกพืชไร่แบบถำวร เตรียมหลุมปลูกขนำด 50 x 50 x 50 ซม. คลุมเคล้ำดินในหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมกั 25-30 กก./หลุม 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เช่น  มะม่วง พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ เขียวเสวย 
หนองแซงทองค ำ น ้ำดอกไม ้ หนงักลำงวนั ใส่ปุ๋ยเคมีอตัรำคร้ังหน่ึงของจ ำนวนอำย ุ เช่น มะม่วงอำย ุ 10 ปี ใส่ปุ๋ย
จ ำนวน 5 กก./ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง คือ 1 ใน 3 ส่วน ใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21 ใส่ในช่วงเดือนมีนำคม - เมษำยน คร้ังท่ี
สองใส่อีก 1 ใน 3 ส่วน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ในช่วงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม และปุ๋ยท่ีเหลือ 1 ใน 3 ส่วน ใส่
ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ใส่ในช่วงเดือนกนัยำยน - ตุลำคม  

มะละกอ พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ได้แก่ โกโก้ แขกด ำ จ  ำปำดะ สำยน ้ ำผึ้ ง ฮำวำย 
มำเลเซีย ควรใส่ปุ๋ยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ ระยะตน้อ่อนถึงก่อนออกดอก หลงัจำก 1 ปีข้ึน
ไปใส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตน้ 

ฝร่ัง พนัธ์ุท่ีแนะน ำ กลมสำล่ี ทูลเกลำ้ เวยีดนำม ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 
13-13-21 อตัรำประมำณ 1 กก./ตน้/ปี ควบคู่ไปกบักำรใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 10 กก./ตน้ 

กล้วยหอม พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ กลว้ยหอมทอง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย 
หมกัเม่ืออำย ุ1 สัปดำห์ 1 เดือน และ 2 เดือน คร้ังละประมำณ 5 กก./ตน้ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ 
แบ่งใส่ 2 คร้ัง เม่ืออำย ุ3 เดือนและ 5 เดือน 


