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                           หน้าตดัดนิ                                      บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำย เป็นพวกดินเหนียวปนทรำย มีสีน ้ำตำลปนเทำ
หรือน ้ำตำลอ่อน พบจุดประสีน ้ำตำล หรือน ้ำตำลปนเหลือตตลอดัั้นดินส่วนหห่่จะมีรร่มมกาำปะปนอย่ด่าวย เกิด
จำกพวกตะกอนล ำน ้ำ พบบนส่วนต ่ำขอตสันดินริมน ้ำ มีสภำพพื้นท่ีค่อนขาำตรำบเรียบ รั่ขตัน ้ำลึก 30-50 ซม. นำน 
2 - 3 เดือน เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำดีปำนกลำต ถึตค่อนขาำตเลว มีควำมอุดมสมบ่รณ์ตำมธรรมัำติปำนกลำต pH 
ประมำณ 5.5-7.5  มดารก่ัุดดินสรรพยำ รละเพัรบุรี ปัจจุบนับริเวณดตักล่ำวส่วนหห่่หัาปล่กขาำว บริเวณท่ีมีรหล่ต
น ้ำสำมำรถปล่กพืั ถัว่ต่ำต ๆรละยำส่บมดาหนฤด่รลาต  

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  เน้ือดินค่อนขาำตเป็นทรำย ฤด่ฝนขตัน ้ำนำน 2 - 3 เดือน ส่วนหห่่หน
ฤด่ฝนหัาท ำนำรต่มกัจะขำดรคลนน ้ำมดา บริเวณท่ีมีรหล่ตน ้ ำสำมำรถปล่กพืัผกัมดา 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มัุดดินท่ี 21 มีศกัยภำพเหมำะสมหนกำรท ำนำหนั่วตฤด่ฝน
รละเหมำะสมหนกำรปล่กพืัมร่รละพืัผกัอำยสุั้นหนั่วตฤด่รลาต รละเกษตรกรมดาปฏิบติัอย่ร่ลาวเป็นส่วนหห่่ 
ปั่หำกำรหัาประโยัน์ท่ีดินส ำหรับกำรปล่กพืัต่ำต ๆ ท่ีกล่ำวมม่ค่อยมี ขาำวท่ีปล่กอำจถ่กน ้ำท่วมหนบำตท่ี รละบำต
พื้นท่ีท่ีมม่มีกำรัลประทำนจะขำดรคลนน ้ำเพำะปล่กขาำวหนั่วตฤด่รลาต 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่ 21 
ปลูกข้าวหลังท านา  ข้าว พนัธ์ุท่ีรนะน ำ ขาำวท่ีมวต่อั่วตรสต มดารก่ขำวปำกหมาอ ขำวตำรหาต 

17 เกาำรวต เหลือตปะทิว 123 น ้ ำสะกุ่ย 19 ขำวดอกมะลิ 105 นำตมล เอส-4 ปทุมธำนี 60 ขาำวท่ีมม่มวต่อั่วตรสต 
มดารก่ กข.1-7 กข.9 กข.10 กข.11 กข.21 กข.25 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี70 พิษณุโลก 60-2 

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและเนือ้ดินค่อนข้างเป็นทราย หส่ปุ๋ยอินทรียม์ดารก่
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัอตัรำ 1.5-2.0 ตนั/มร่ หส่หนระยะเตรียมดิน หรือปล่กพืัตระกล่ถัว่ เั่น โสนอฟัริกนั ฯลฯ เป็นปุ๋ย
พืัสด รลาวมถกลบเป็นปุ๋ยพืัสด หส่ปุ๋ยเคมีส่ตร 15-15-15 อตัรำ 35 กก./มร่ หรือส่ตร 16-16-8 อตัรำ 25-30 กก./มร่ 
หรือส่ตร18-12-6 อตัรำ 25-35 กก./มร่ หส่ระยะปักด ำหรือก่อนปล่กรละหส่ปุ๋ยรอมโมเนียมซลัเฟตหรือรอมโมเนียม
คลอมรด ์อตัรำ 20-30 กก./มร่ หรือปุ๋ยยเ่รีย อตัรำ 10-15 กก./มร่ เป็นกำรหส่ปุ๋ยคร้ัตท่ีสอต เม่ือขาำวประมำณ 35-50 วนั
หลตัปักด ำ 
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ปลูกพชืไร่  ปั่หำกำรระบำยน ้ำขอตดินค่อนขาำตเลวหนบำตพื้นท่ี รละน ้ำท่วมขตัหนฤด่ฝน 
การเตรียมพืน้ทีป่ลูก หนกรณีปล่กพืัมร่หนั่วตฤด่รลาตหลตักำรเก็บเก่ียวขาำว รละกรณีเปล่ียนสภำพกำรหัาท่ีดินจำก
นำขาำวเป็นพืัมร่อยำ่ตถำวร  หหาปฏิบติัเั่นเดียวกบักลุ่มัุดดินท่ี 1 ปัญหาเนือ้ดินค่อนข้างเป็นทรายในบางพืน้ที่ 
รกามขโดยกำรหัาปุ๋ยอินทรีย ์เั่น ปุ๋ยคอกรละปุ๋ยหมกั อตัรำ 1-2 ตนั/มร่  

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ำ  เั่น พชืตระกูลถั่ว (ถัว่เหลือต ถัว่เขียว ถัว่ลิสต) หส่
ปุ๋ยเคมีส่ตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อตัรำ 20-30 กก./มร่ หรือส่ตร 10-20-10 อตัรำ 25-35 กก./มร่ หส่หลตัปล่ก 20-25 
วนั โดยหส่รอตกานหลุมหรือโรยสอตขาำตรถวปล่กรลาวพรวนดินกลบ 

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง  หส่ปุ๋ยเคมีส่ตร 16-16-8 อตัรำ 30-40  กก./มร่ หส่
ร่วมกบัปุ๋ยส่ตร 21-0-0 อตัรำ 20-25 กก./มร่ หรือส่ตร 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./มร่ หส่ตอนปล่กรละหลตัปล่ก 20-25 
วนั โดยหส่รอตกานหลุมรละโรยสอตขาำต รถวปล่กรลาวพรวนดินกลบ 

ฝ้าย  หส่ปุ๋ยเคมีส่ตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 35-45 
กก./มร่ หส่ตอนปล่กรละหลตัปล่กรบ่ตคร่ึต คร้ัตรรกรอตกานหลุมปล่กคร้ัตท่ีสอตโรยขาำตรถวรลาวพรวนดินกลบ 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหาน า้ท่วมขังในฤดูฝนและดินระบายน า้ค่อนข้างเลว  หนกรณีเปล่ียน
สภำพกำรหัาท่ีดินจำกนำขาำวเป็นท่ีปล่กมมาผลถำวร หหาปฏิบติัเั่นเดียวกบักลุ่มัุดดิน ท่ี 1 

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า  เั่น มะม่วง  พนัธ์ุท่ีรนะน ำมดารก่เขียวเสวย หนอต
รซต ทอตด ำ ฟา ำลัน่ น ้ำดอกมมา หนตักลำตวนั หส่ปุ๋ยเคมีอตัรำคร่ึตหน่ึตขอตจ ำนวนอำย ุ เั่น มะม่วตอำย ุ10 ปี หส่ปุ๋ย
จ ำนวน 5 กก./ตาน/ปี รบ่ตหส่ 3 คร้ัตคือ 1 หน 3 ส่วนหัาปุ๋ยส่ตร 13-13-21 หส่หนั่วตเดือนมีนำคม-เมษำยน คร้ัตท่ีสอต
หส่อีก 1 หน 3 ส่วน หส่ปุ๋ยส่ตร 15-15-15 หส่หนั่วตเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม รละปุ๋ยท่ีเหลือ 1 หน 3 ส่วน หส่ปุ๋ย
ส่ตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 หส่หนั่วตเดือนกนัยำยน -ตุลำคม 

มะละกอ    พนัธ์ุท่ีรนะน ำมดารก่  โกโกา รขกด ำ จ  ำปำดะ สำยน ้ำผึ้ต ฮำวำย  
มำเลเซีย ควรหส่ปุ๋ยส่ตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อตัรำ 1 กก./ตาน ระยะตานอ่อนถึตก่อนออกดอก หลตัจำก 1 ปี ข้ึน
มปหส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตาน 

กล้วยหอม   พนัธ์ุท่ีรนะน ำมดารก่ กลาวยหอมทอต หส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 
เม่ืออำย ุ1 สัปดำห์ 1 เดือน รละ 2 เดือน คร้ัตละประมำณ 5กก./ตาน หส่ปุ๋ยเคมีส่ตร 15-15-15 อตัรำ 1 กก. /ตาน รบ่ตหส่ 
2 คร้ัต เม่ืออำย ุ3 เดือนรละ 5 เดือน 


