
กลุมชุดดินที่ 21
ลักษณะโดยท่ัวไป    :     เนือ้ดนิเปนพวกดินรวนปนทรายเปนพวกดินเหนียวปนทราย    มีสี

นํ ้าตาลปนเทาหรือนํ้ าตาลออน พบจุดประสีนํ้ าตาล หรือนํ้ าตาลปนเหลืองตลอดช้ันดินสวนใหญจะมีแร
ไมกาปะปนอยูดวย เกิดจากพวกตะกอนลํ านํ้ า พบบนสวนต่ํ าของสันดินริมนํ้ า มีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบ
เรียบ แชขังนํ้ าลึก 30-50 ซม. นาน 2 - 3 เดือน เปนดินลึก มีการระบายน้ํ าดีปานกลาง ถึงคอนขางเลว มี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.5  ไดแกชุดดินสรรพยา และเพชรบุรี
ปจจบัุนบริเวณดังกลาวสวนใหญใชปลูกขาว บริเวณท่ีมีแหลงนํ้ าสามารถปลูกพืช ถ่ัวตาง ๆและยาสูบได
ในฤดูแลง

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  เนื้อดินคอนขางเปนทราย ฤดูฝนขังนํ้ านาน 2 - 3 เดือน
สวนใหญในฤดูฝนใชทํ านาแตมักจะขาดแคลนนํ้ าได บริเวณท่ีมีแหลงนํ้ าสามารถปลูกพืชผักได

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 21 มีศักยภาพเหมาะสมในการทํ านาใน
ชวงฤดฝูนและเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพืชผักอายุส้ันในชวงฤดูแลง และเกษตรกรไดปฏิบัติอยู
แลวเปนสวนใหญ ปญหาการใชประโยชนท่ีดินสํ าหรับการปลูกพืชตาง ๆ ท่ีกลาวไมคอยมี ขาวท่ีปลูก
อาจถูกนํ ้าทวมในบางท่ี และบางพื้นท่ีท่ีไมมีการชลประทานจะขาดแคลนนํ้ าเพาะปลูกขาวในชวง
ฤดูแลง

การจัดการกลุมชุดดินท่ี  21
ปลูกขาวหลังทํ านา  ขาว พนัธุท่ีแนะนํ า ขาวท่ีไวตอชวงแสง ไดแก

ขาวปากหมอ ขาวตาแหง 17 เการวง เหลืองปะทิว 123 นํ้ าสะกุย 19 ขาวดอกมะลิ 105 นางมล เอส-4
ปทุมธานี 60 ขาวท่ีไมไวตอชวงแสง ไดแก กข.1-7 กข.9 กข.10 กข.11 กข.21 กข.25 สุพรรณบุรี 60 สุ
พรรรณบุรี70 พิษณุโลก 60-2

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ าและเนื้อดินคอนขางเปนทราย ใสปุย
อินทรียไดแกปุยคอก ปุยหมักอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร ใสในระยะเตรียมดิน หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัว เชน
โสนอัฟริกนั ฯลฯ เปนปุยพืชสด แลวไถกลบเปนปุยพืชสด ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 35 กก./ไร
หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 25-30 กก./ไร หรือสูตร18-12-6 อัตรา 25-35 กก./ไร ใสระยะปกดํ าหรือกอน
ปลูกและใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือแอมโมเนียมคลอไรด อัตรา 20-30 กก./ไร หรือปุยยูเรีย อัตรา
10-15 กก./ไร เปนการใสปุยคร้ังท่ีสอง เม่ือขาวประมาณ 35-50 วันหลังปกดํ า

ปลูกพืชไร  ปญหาการระบายน้ํ าของดินคอนขางเลวในบางพื้นท่ี และน้ํ าทวมขัง
ในฤดูฝน การเตรียมพื้นท่ีปลูก ในกรณปีลูกพชืไรในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาว และกรณีเปล่ียน
สภาพการใชท่ีดินจากนาขาวเปนพืชไรอยางถาวร  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 1 ปญหาเนื้อดิน
คอนขางเปนทรายในบางพ้ืนท่ี แกไขโดยการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกและปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร



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 ใสหลังปลูก 20-25 วัน โดยใสรองกนหลุมหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ

ขาวโพดและขาวฟาง  ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40  กก./
ไร ใสรวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร ใสตอนปลูกและ
หลังปลูก 20-25 วัน โดยใสรองกนหลุมและโรยสองขาง แถวปลูกแลวพรวนดินกลบ

ฝาย  ใสปุยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16
อัตรา 35-45 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูกแบงคร่ึง คร้ังแรกรองกนหลุมปลูกคร้ังท่ีสองโรยขางแถว
แลวพรวนดินกลบ

ปลูกไมผลและไมยืนตน ปญหาน้ํ าทวมขังในฤดูฝนและดินระบายนํ้ าคอนขางเลว  ใน
กรณเีปล่ียนสภาพการใชท่ีดินจากนาขาวเปนท่ีปลูกไมผลถาวร ใหปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดิน ท่ี 1

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า  เชน มะมวง  พนัธุท่ีแนะนํ าไดแก
เขียวเสวย หนองแซง ทองดํ า ฟาล่ัน นํ้ าดอกไม หนังกลางวัน ใสปุยเคมีอัตราคร่ึงหนึ่งของจํ านวนอายุ
เชน มะมวงอายุ 10 ป ใสปุยจํ านวน 5 กก./ตน/ป แบงใส 3 คร้ังคือ 1 ใน 3 สวนใชปุยสูตร 13-13-21 ใส
ในชวงเดอืนมีนาคม-เมษายน คร้ังท่ีสองใสอีก 1 ใน 3 สวน ใสปุยสูตร 15-15-15 ใสในชวงเดือน
พฤษภาคม-กรกฏาคม และปุยท่ีเหลือ 1 ใน 3 สวน ใสปุยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ใสในชวงเดือน
กนัยายน -ตุลาคม

มะละกอ พนัธุท่ีแนะนํ าไดแก  โกโก แขกดํ า จํ าปาดะ สายน้ํ าผ้ึง
ฮาวาย มาเลเซีย ควรใสปุยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ระยะตนออนถึงกอนออกดอก
หลังจาก 1 ป ข้ึนไปใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน
กลวยหอม พนัธุท่ีแนะนํ าไดแก กลวยหอมทอง ใสปุยคอกหรือปุยหมักเม่ืออายุ 1 สัปดาห 1 เดือน และ 2
เดอืน คร้ังละประมาณ 5กก./ตน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก. /ตน แบงใส 2 คร้ัง เม่ืออายุ 3
เดือนและ 5 เดือน


