
กลุมชุดดินที่16
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินรวนปนทรายแปง สีดินมีสีนํ้ าตาลออน หรือสีนํ้ าตาลปน

เทา และมีจุดประสีนํ้ าตาลเขม สีเหลือง หรือสีแดง  ในดินช้ันลางอาจพบพวกเหล็กและแมงกานีสปะปน
กลุมดนินีเ้กดิจากวัตถุตนกํ าเนิดดินพวกตะกอนลํ านํ้ า พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ตาม
ลานตะพักลํ านํ้ าระดับต่ํ า มีนํ้ าแชขังลึกนอยกวา 30 ซม. นาน 4 - 5 เดือน เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ํ า
เลว มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ าหรือคอนขางต่ํ า pH 5.0-6.0 ไดแกชุดดินหินกอง ศรีเทพ และ
พานทอง ลํ าปาง เกาะใหญ ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํ านา

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : หนาดนิแนนทึบทํ าใหขาวแตกกอไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํ า
ฤดฝูนมีนํ้ าแชขังนาน 4 - 5 เดือน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 16 มีศักยภาพเหมาะสมท่ีจะใชทํ านามากกวา
การปลูกพชืไร ไมผลและพืชผัก เนื่องจากพบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ลักษณะเนื้อดิน
ละเอียดปานกลาง มีสภาพการระบายน้ํ าคอนขางเลวถึงเลวในชวงฤดูฝนมีนํ้ าขังท่ีผิวดิน 3-4 เดือน อยาง
ไรกต็ามในฤดูแลงสามารถปลูกพืชไรและพืชผักได ถามีนํ้ าชลประทานหรือแหลงนํ้ าธรรมชาติชวยเสริม
ในบางพ้ืนท่ีเกษตรกรไดปฏิบัติอยูแลว

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 16
ปลูกขาวหรือทํ านา ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า พันธุขาวท่ีแนะนํ า 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 ใส
รวมกบัปุยยูเรีย อัตรา 15-20 กก./ไร การใสใหแบงใส 2 คร้ัง คร้ังละเทา ๆ กัน คร้ังแรกใสระยะปกดํ า
และคร้ังท่ีสองใสหลังคร้ังแรกประมาณ 30 วัน หรือระยะท่ีตนขาวต้ังทอง สํ าหรับปุยท่ีใสรวมก็ใหแบง
ใส 2 คร้ังเชนเดียวกัน ปญหาดินแนนหลังจากการทํ านา  ใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก อัตรา
1.5-2.0 ตัน/ไร ในระยะเตรียมดินกอนปกดํ าขาวหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวเปนปุยพืชสด ปลูกกอนปลูกขาว
2-3 เดือนแลวไถกลบ

ปลูกพืชไร ปญหาการระบายน้ํ าของดินคอนขางเลวถึงเลวและน้ํ าทวมขังในฤดูฝน การ
เตรียมพืน้ท่ีปลูก ในกรณีปลูกพืชไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวและหรือเปล่ียนสภาพการใชท่ี
ดนิจากนาไปเปนปลูกพืชไรถาวร ใหปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 1 ปญหาดินไมรวนซุยเทาท่ีควร
แกไขโดยการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานใหท่ัวแปลงแลวคลุกเคลา
ใหเขากับดินกอนปลูก 7-14 วัน



ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า เชน พชืตระกูลถ่ัว (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง)
ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร 10-20-10 อัตรา 25-35 กก./ไร ใส
ตอนปลูกหรือหลังปลูก 20-25 วัน โดยใสรองกนหลุมหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ

ขาวโพดและขาวฟาง ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสรวมกับปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร  ใสตอนปลูกและหลังปลูก 20-25
วนั โดยใสรองกนหลุมและโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดิน

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

ปลูกไมผลและไมยืนตน    ปญหานํ้ าทวมขังในฤดูฝนและดินระบายนํ้ าคอนขางเลวถึงเลว
ในกรณเีปล่ียนสภาพการใชท่ีดิน จากนาขาวเปนท่ีปลูกไมผลถาวร ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการเปล่ียนพื้น
ท่ีเปนการปลูกพืชไรแบบถาวร เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. คลุมเคลาดินในหลุมปลูกดวย
ปุยคอกหรือปุยหมัก 25-30 กก./หลุม

ปญหาดนิมีความอุดมสมบูรณต่ํ า เชน  มะมวง พันธุท่ีแนะนํ า ไดแก เขียวเสวย
หนองแซงทองคํ า นํ้ าดอกไม หนังกลางวัน ใสปุยเคมีอัตราคร้ังหนึ่งของจํ านวนอายุ เชน มะมวงอายุ 10
ป ใสปุยจํ านวน 5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง คือ 1 ใน 3 สวน ใชปุยสูตร 13-13-21 ใสในชวงเดือนมีนาคม
- เมษายน คร้ังท่ีสองใสอีก 1 ใน 3 สวน ใสปุยสูตร 15-15-15 ใสในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และ
ปุยท่ีเหลือ 1 ใน 3 สวน ใสปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ใสในชวงเดือนกันยายน - ตุลาคม

มะละกอ พนัธุท่ีแนะนํ า ไดแก โกโก แขกดํ า จํ าปาดะ สายน้ํ าผ้ึง ฮาวาย มาเลเซีย
ควรใสปุยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ระยะตนออนถึงกอนออกดอก หลังจาก 1 ปข้ึน
ไปใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน

ฝร่ัง พนัธุท่ีแนะนํ า กลมสาล่ี ทูลเกลา เวยีดนาม ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 13-
13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ตน/ป ควบคูไปกับการใชปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 10 กก./ตน

กลวยหอม พนัธุท่ีแนะนํ า ไดแก กลวยหอมทอง ใสปุยคอกหรือปุยหมักเม่ืออายุ
1 สัปดาห 1 เดือน และ 2 เดือน คร้ังละประมาณ 5 กก./ตน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน แบง
ใส 2 คร้ัง เม่ืออายุ 3 เดือนและ 5 เดือน


	¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÅØèÁªØ´´Ô¹·Õè 16

