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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ อําเภอ โพทะเล จงัหวดัพจิติร

กลุม่ชุดดนิท ี 4   จํานวน 119835.84 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิเหนยีวลกึมากทเีกดิจากตะกอนลําน ้าํทมีอีายุยังนอ้ย ปฏกิริยิาดนิเป็นกลางถงึเป็นดา่ง การระบายน ้าํคอ่นขา้งเลว
ความอดุมสมบูรณป์านกลาง 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ พบในบรเิวณทรีาบตะกอนน ้าํพา
มสีภาพพนืทเีป็นทรีาบลุม่หรอืทรีาบเรยีบ มนี ้าํแชข่งัในชว่งฤดฝูน เป็นดนิลกึทมีกีารระบายน ้าํเลวหรอืคอ่นขา้งเลว
มเีนอืดนิเป็นพวกดนิเหนยีวหรอืดนิเหนยีวจดั หนา้ดนิอาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดแูลง้ และอาจมรีอยถูไถลในดนิ ดนิบนมสีดํีา
หรอืเทาเขม้ ดนิลา่งมสีเีทา น ้าํตาล น ้าํตาลออ่นหรอืเทาปนเขยีวมะกอก มจีดุประสนี ้าํตาลปนเหลอืง สเีหลอืง สนี ้าํตาลแก่
หรอืสแีดง อาจพบกอ้นปูน หรอืกอ้นสารเคมสีะสมพวกเหลก็และแมงกานสีในชันดนิลา่ง ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัถงึเป็นกรดเลก็นอ้ย
แตถ่า้ดนิมกีอ้นปูนปะปนจะมปีฏกิริยิาเป็นกลางหรอืดา่งปานกลาง 

การใชป้ระโยชน์
ใชทํ้านา บางแหง่ยกร่อง เพอืปลกูพชืผักหรอืผลไม ้ ซงึมักจะใหผ้ลผลติคอ่นขา้งสงู 

ปัญหา
โครงสรา้งแน่นทบึ ดนิแหง้แขง็และแตกระแหง ทําใหไ้ถพรวนยาก ขาดแคลนน ้าํ และน ้าํทว่มขงัในฤดฝูน
ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถพรวนขณะทดีนิมคีวามชนืทเีหมาะสม ไถกลบตอซงั ปลอ่ยไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด
(หวา่นโสนอัฟรกินัหรอืโสนอนิเดยี 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบเมอือายุ 50-70 วัน ปลอ่ยทงิไว ้ 1-2 สปัดาห)์
ร่วมกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีน์ ้าํหรอืปุ๋ ยเคมสีตูร 16-20-0 ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา 35-40 วัน
พฒันาแหลง่น ้าํไวใ้ชใ้นชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืทํานาครังท ี 2 หรอืใชป้ลกูพชืไร่หรอืพชืผักหลงัเก็บเกยีวขา้ว
โดยทําร่องแบบเตยี ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลกูอยู่สงูจากระดบัน ้าํทเีคยทว่ม
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50
ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 15-25 กโิลกรัม/หลมุ ในชว่งเจรญิเตบิโต
กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก

2/11



คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ อําเภอ โพทะเล จงัหวดัพจิติร

กลุม่ชุดดนิท ี 7   จํานวน 66705.71 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิเหนยีวลกึมากทเีกดิจากตะกอนลําน ้าํ ปฏกิริยิาดนิเป็นกลางถงึเป็นดา่ง การระบายน ้าํคอ่นขา้งเลว
ความอดุมสมบูรณป์านกลาง 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ พบในบรเิวณทรีาบตะกอนน ้าํพา
มสีภาพพนืทเีป็นทรีาบเรยีบหรอืคอ่นขา้งราบเรยีบ มนี ้าํแชข่งัในชว่งฤดฝูน เป็นดนิลกึทมีกีารระบายน ้าํเลวหรอืคอ่นขา้งเลว
เนอืดนิเป็นพวกดนิเหนยีว มเีนอืดนิบนเป็นดนิร่วนเหนยีวหรอืดนิเหนยีวสเีทาแก ่ ดนิลา่งเป็นดนิเหนยีว สนี ้าํตาลออ่น
สเีทาหรอืสนี ้าํตาลปนเทา พบจดุประสนี ้าํตาล สเีหลอืงหรอืสแีดงปะปนตลอดชันดนิ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดปานกลางถงึดา่งปานกลาง

การใชป้ระโยชน์
ใชทํ้านา ถา้หากมกีารชลประทานและการจดัการทดี ี สามารถทํานาได ้ 2 ครัง ใหผ้ลผลติคอ่นขา้งสงู ในชว่งฤดแูลง้
บรเิวณทมีแีหลง่น ้าํ ใชป้ลกูพชืลม้ลกุ พชืไร่ พชืผัก หรอืยาสบู 

ปัญหา
โครงสรา้งแน่นทบึ ดนิแหง้แขง็ ทําใหไ้ถพรวนยาก ขาดแคลนน ้าํ และน ้าํทว่มขงัในฤดฝูน ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถพรวนขณะทดีนิมคีวามชนืทเีหมาะสม ไถกลบตอซงั ปลอ่ยไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด
(หวา่นโสนอัฟรกินัหรอืโสนอนิเดยี 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบเมอือายุ 50-70 วัน ปลอ่ยทงิไว ้ 1-2 สปัดาห)์
ร่วมกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีน์ ้าํหรอืปุ๋ ยเคมสีตูร 16-20-0 ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา 35-40 วัน
พฒันาแหลง่น ้าํไวใ้ชใ้นชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืทํานาครังท ี 2 หรอืใชป้ลกูพชืไร่หรอืพชืผักหลงัเก็บเกยีวขา้ว
โดยทําร่องแบบเตยี ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลกูอยู่สงูจากระดบัน ้าํทเีคยทว่ม
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50
ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 15-25 กโิลกรัม/หลมุ ในชว่งเจรญิเตบิโต
กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ อําเภอ โพทะเล จงัหวดัพจิติร

กลุม่ชุดดนิท ี 15   จํานวน 5750.15 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิทรายแป้งลกึมากทเีกดิจากตะกอนลําน ้าํ ปฏกิริยิาดนิเป็นกลางหรอืเป็นดา่ง การระบายน ้าํเลวถงึคอ่นขา้งเลว
ความอดุมสมบูรณต์่าํถงึปานกลาง 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ พบบรเิวณทรีาบตะกอนน ้าํพา
มสีภาพพนืทเีป็นทรีาบเรยีบหรอืคอ่นขา้งราบเรยีบ มนี ้าํแชข่งัในชว่งฤดฝูน เป็นดนิลกึมากทมีกีารระบายน ้าํคอ่นขา้งเลวหรอืเลว
เนอืดนิเป็นพวกดนิร่วนเหนยีวหรอืดนิร่วนเหนยีวปนทรายแป้ง ดนิบนมสีนี ้าํตาลปนเทา  ดนิลา่งสนี ้าํตาลหรอืสเีทาปนชมพู
พบจดุประสเีหลอืงหรอืสนี ้าํตาลปนเหลอืงตลอดชันดนิ ในดนิชันลา่งมักพบกอ้นสารเคมสีะสมพวกเหลก็ และแมงกานสี
ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัถงึเป็นดา่งปานกลาง 

การใชป้ระโยชน์
ใชทํ้านา ในฤดแูลง้บรเิวณใกลแ้หลง่น ้าํ ใชป้ลกูยาสบู พชืผักตา่งๆ หรอืพชืไร่บางชนดิ ถา้มกีารชลประทาน ใชทํ้านาได ้ 2
ครังในรอบปี 

ปัญหา
หนา้ดนิแน่นทบึ ความอดุมสมบูรณต์่าํ บางพนืทขีาดแคลนน ้าํ และน ้าํทว่มขงัในฤดฝูน ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถกลบตอซงั ปลอ่ยทงิไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด (โสนอัฟรกินัหรอืโสนอนิเดยี 6-8 ตนั/ไร่
ไถกลบกอ่นออกดอก 1-2 สปัดาห)์ ร่วมกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีน์ ้าํหรอืปุ๋ ยเคมสีตูร 15-15-15 ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา
35-45 วัน การปักดําขา้วควรเพมิจํานวนตน้ตอ่กอใหม้ากขนึ
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืใชทํ้านาครังท ี 2 หรอืปลกูพชืไร่
พชืผักหรอืพชืตระกลูถัวหลงัเก็บเกยีวขา้ว โดยทําร่องแบบเตยี ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตร มคีนัดนิอัดแน่นลอ้มรอบ
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50
ซม. พรอ้มปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยอนิทรยีวัตถุ ปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 25-50 กโิลกรัม/หลมุ ในชว่งเจรญิเตบิโต
กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคม ี หรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ อําเภอ โพทะเล จงัหวดัพจิติร

กลุม่ชุดดนิท ี 25   จํานวน 1239.10 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิเหนยีวจดัสแีดงลกึมากทเีกดิจากหนิภเูขาไฟ มปีฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดั การระบายน ้าํด ี ความอดุมสมบูรณป์านกลาง 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทพีบในเขตฝนตกชกุ เชน่ ภาคตะวันออก เกดิจากการสลายตวัผุพงัของหนิภเูขาไฟ พวกหนิบะซอลต์
พบในบรเิวณพนืทดีอน มสีภาพพนืทเีป็นลกูคลนืลอนลาดถงึลกูคลนืลอนชัน เป็นดนิลกึมาก มกีารระบายน ้าํดี
เนอืดนิเป็นพวกดนิเหนยีวทคีอ่นขา้งร่วนซยุและมโีครงสรา้งด ี สดีนิเป็นสนี ้าํตาลปนแดง หรอืสแีดง
ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัถงึเป็นกลาง 

การใชป้ระโยชน์
ใชป้ระโยชนใ์นการทําสวนผลไม ้ ทําสวนยางพารา และพรกิไทย บางแหง่ยังคงสภาพป่าธรรมชาต ิ

ปัญหา
ดนิมคีวามสามารถในการซาบซมึน ้าํเร็ว จงึมักจะขาดแคลนน ้าํไดง้า่ย
ถา้หากฝนทงิชว่งและเกดิการชะลา้งพงัทลายสญูเสยีหนา้ดนิในพนืททีมีคีวามลาดชัน 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 15-25 กโิลกรัม/หลมุ
มรีะบบอนุรักษ์ดนิและน ้าํ เชน่ ปลกูพชืคลมุดนิ มวีัสดคุลมุดนิ ปลกูพชืแซม สรา้งคนัดนิ ทําขนับันได
ทําแนวรัวหรอืทําฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในชว่งเจรญิเตบิโต กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ
ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก เลอืกพนืทคีอ่นขา้งราบเรยีบ จดัระบบการปลกูพชืหมนุเวยีนใหม้กีารปลกูพชืบํารุงดนิร่วมอยู่ดว้ย
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด (หวา่นเมลด็ถัวพรา้ 8-10 กโิลกรัม/ไร่
เมลด็ถัวพุม่ 6-8 กโิลกรัม/ไร่ หรอืปอเทอืง 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปลอ่ยไว ้ 1-2 สปัดาห)์
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ไถพรวนและปลกูพชืตามแนวระดบั มวีัสดคุลมุดนิ ปลกูพชืหมนุเวยีน
ปลกูพชืสลบัเป็นแถบ หรอืทําแนวรัวหญา้แฝก พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ อําเภอ โพทะเล จงัหวดัพจิติร

กลุม่ชุดดนิท ี 33   จํานวน 74397.51 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิร่วนละเอยีดลกึถงึลกึมากทเีกดิจากตะกอนลําน ้าํหรอืวัตถุตน้กําเนดิดนิเนอืหยาบ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมาก
การระบายน ้าํดถีงึดปีานกลาง ความอดุมสมบูรณต์่าํ 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ หรอืการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที
หรอืการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคลอืนยา้ยมาทบัถม ของวัสดเุนอืหยาบทสีว่นใหญ่มาจากหนิตะกอน พบบรเิวณพนืทดีอน
ทมีสีภาพพนืทเีป็นลกูคลนืจนถงึเนนิเขา หรอืเป็นพนืทภีเูขา เป็นดนิลกึ มกีารระบายน ้าํดถีงึดปีานกลาง
เนอืดนิเป็นพวกดนิร่วนละเอยีดทมีเีนอืดนิบนเป็นดนิร่วนปนทราย สว่นดนิลา่งเป็นดนิร่วนเหนยีวปนทราย ดนิมสีนี ้าํตาล
สเีหลอืงหรอืแดง และอาจพบจดุประสตีา่งๆ ในชันดนิลา่ง ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากถงึเป็นกรดปานกลาง 

การใชป้ระโยชน์
ใชป้ลกูพชืไร่ตา่งๆ เชน่มันสาํปะหลงั ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ออ้ย ปอ งา และถัว บางแหง่ใชป้ลกูไมผ้ล และไมย้นืตน้ 

ปัญหา
ดนิปนทราย เนอืดนิคอ่นขา้งเป็นทรายและดนิมคีวามอดุมสมบูรณต์่าํ
ในบรเิวณทมีคีวามลาดชันสงูจะมปัีญหาเกยีวกบัชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-35 กโิลกรัม/หลมุ
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ มรีะบบอนุรักษ์ดนิและน ้าํ เชน่ การทําขนับันได หรอืการสรา้งคนัดนิ ปลกูพชืคลมุดนิ
ปลกูพชืแซม วัสดคุลมุดนิ ทําแนวรัวหรอืทําฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในชว่งเจรญิเตบิโต
กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและมรีะบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู พนืททีเีป็นกรดจดัมาก ควรใชว้ัสดปุูน 0.5-1.0 กโิลกรัม/หลมุ

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
เลอืกพนืทคีอ่นขา้งราบเรยีบ ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด (หวา่นเมลด็ถัวพรา้
8-10 กโิลกรัม/ไร่ เมลด็ถัวพุม่ 6-8 กโิลกรัม/ไร่ หรอืปอเทอืง 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปลอ่ยไว ้ 1-2
สปัดาห)์ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ มวีัสดคุลมุดนิ ปลกูพชืหมนุเวยีน หรอืปลกูพชืสลบัเป็นแถบ
พฒันาแหลง่น ้าํและระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู พนืททีเีป็นกรดจดัมาก ควรใชว้ัสดปุูน 200-300 กโิลกรัม/ไร่
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แหลง่น้าํ   จํานวน 8794.67 ไร่ 

ลกัษณะเดน่

สมบตัขิองดนิ

การใชป้ระโยชน์

ปัญหา

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ อําเภอ โพทะเล จงัหวดัพจิติร

กลุม่ชุดดนิท ี 1   จํานวน 18298.96 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิเหนยีวสดํีาลกึมาก มรีอยแตกระแหงกวา้งและลกึ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดเลก็นอ้ยถงึเป็นดา่งเลก็นอ้ย
การระบายน ้าํเลวถงึคอ่นขา้งเลว 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ ในบรเิวณเทอืกเขาหนิปูนหรอืหนิภเูขาไฟ สภาพพนืทเีป็นทรีาบลุม่
มนี ้าํแชข่งัในชว่งฤดฝูน เป็นดนิลกึทมีกีารระบายน ้าํเลวหรอืคอ่นขา้งเลว เนอืดนิเป็นพวกดนิเหนยีวจดั
หนา้ดนิแตกระแหงเป็นร่องลกึในฤดแูลง้ และมรีอยถูไถลในดนิ สดีนิสว่นมากเป็นสดํีา หรอืสเีทาแกต่ลอด มจีดุประสนี ้าํตาล
สเีหลอืง และอาจพบจดุประสแีดงบา้ง ปะปนตลอดชันดนิ สว่นดนิชันลา่งมักมกีอ้นปูนปะปน
ปฏกิริยิาดนิสว่นใหญ่เป็นกรดจดัถงึเป็นดา่งเลก็นอ้ย 

การใชป้ระโยชน์
สว่นใหญ่ใชทํ้านา  นอกฤดทํูานาบางแหง่ใชป้ลกูพชืไร่ เชน่ ฝ้ายและถัวตา่งๆ 

ปัญหา
ดนิเหนยีวจดั โครงสรา้งแน่นทบึ ดนิแหง้แขง็ แตกระแหงกวา้งและลกึ ดนิเปียกเหนยีวมาก ทําใหก้ารไถพรวนยาก
ตอ้งไถพรวนในชว่งระยะเวลาทดีนิมคีวามชนืทเีหมาะสม บางพนืทอีาจขาดแคลนน ้าํเมอืฝนทงิชว่งนานกวา่ปกติ
และอาจมนี ้าํทว่มขงัในฤดฝูน ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถพรวนเมอืดนิมคีวามชนืเหมาะสม ไถกลบตอซงั ปลอ่ยทงิไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด
(หวา่นโสนอัฟรกินัหรอืโสนอนิเดยี 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบเมอือายุ 50-70 วัน ปลอ่ยทงิไว ้ 1-2 สปัดาห)์
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมสีตูร 16-20-0 หรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา 35-40 วัน
พฒันาแหลง่น ้าํไวใ้ชใ้นชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืทํานาครังท ี 2 หรอืใชป้ลกูพชืไร่หรอืพชืผักหลงัเก็บเกยีวขา้ว
ไถกลบตอซงัและทําร่องแบบเตยี ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตร มคีนัดนิอัดแน่นลอ้มรอบ
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50
ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-35 กโิลกรัม/หลมุ ในชว่งเจรญิเตบิโต
กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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คําอธบิายแผนทกีลุม่ชุดดนิ อําเภอ โพทะเล จงัหวดัพจิติร

กลุม่ชุดดนิท ี 6   จํานวน 5745.11 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิเหนยีวลกึมากทเีกดิจากตะกอนลําน ้าํ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากถงึเป็นกรดจดั การระบายน ้าํเลวถงึคอ่นขา้งเลว
ความอดุมสมบูรณต์่าํ 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ พบในบรเิวณทรีาบตะกอนน ้าํพา
มสีภาพพนืทเีป็นทรีาบเรยีบหรอืคอ่นขา้งราบเรยีบ มนี ้าํแชข่งัในชว่งฤดฝูน เป็นดนิลกึทมีกีารระบายน ้าํเลวหรอืคอ่นขา้งเลว
เนอืดนิเป็นพวกดนิเหนยีว มเีนอืดนิบนเป็นดนิร่วนเหนยีวหรอืดนิเหนยีว สเีทาแก ่ ดนิลา่งเป็นดนิเหนยีวสนี ้าํตาลออ่น หรอืสเีทา
มจีดุประสนี ้าํตาล สเีหลอืง หรอืสแีดงตลอดชันดนิ บางแหง่มศีลิาแลงออ่นหรอืกอ้นสารเคมสีะสมพวกเหลก็แมงกานสีปะปนอยู่ดว้ย
ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากถงึกรดจดั 

การใชป้ระโยชน์
ใชทํ้านา ในชว่งฤดแูลง้ บรเิวณทมีแีหลง่น ้าํใชป้ลกูพชืไร่ พชืผัก หรอืยาสบู 

ปัญหา
ความอดุมสมบูรณต์่าํ บางพนืทดีนิเป็นกรดจดัมาก ขาดแคลนน ้าํ และน ้าํทว่มขงัในฤดฝูน ทําความเสยีหายกบัพชืทไีมช่อบน ้าํ 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว
ไถพรวนขณะทดีนิมคีวามชนืทเีหมาะสม ไถกลบตอซงั ปลอ่ยไว ้ 3-4 สปัดาห ์ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด
(หวา่นโสนอัฟรกินัหรอืโสนอนิเดยี 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบเมอือายุ 50-70 วัน ปลอ่ยทงิไว ้ 1-2 สปัดาห)์
ร่วมกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีน์ ้าํหรอืปุ๋ ยเคมสีตูร 16-20-0 ใสปุ่๋ ยแตง่หนา้หลงัปักดํา 35-40 วัน ในพนืททีเีป็นกรดจดัมาก
ใชว้ัสดปุูน 200-300 กโิลกรัม/ไร่ เพอืเพมิความเป็นประโยชนข์องธาตอุาหารในดนิ
พฒันาแหลง่น ้าํไวใ้ชใ้นชว่งทขีา้วขาดน ้าํหรอืทํานาครังท ี 2 หรอืใชป้ลกูพชืไร่หรอืพชืผักหลงัเก็บเกยีวขา้ว
โดยทําร่องแบบเตยี ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คนู ้าํกวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลกูอยู่สงูจากระดบัน ้าํทเีคยทว่ม
ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ หรอืขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50
ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 15-25 กโิลกรัม/หลมุ ในชว่งเจรญิเตบิโต
กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํตามชนดิพชืทปีลกู
ในพนืททีดีนิเป็นกรดจดัมาก ใชว้ัสดปุูน 200-300 กโิลกรัม/ไร่ หรอื 0.5-1.0 กโิลกรัม/หลมุ
เพอืเพมิความเป็นประโยชนข์องธาตอุาหารในดนิ พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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กลุม่ชุดดนิท ี 38   จํานวน 8644.47 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
กลุม่ดนิร่วนหยาบลกึถงึลกึมากทเีกดิจากตะกอนลําน ้าํหรอืวัตถุตน้กําเนดิเนอืหยาบ ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัหรอืเป็นกลาง
การระบายน ้าํดถีงึดปีานกลาง ความอดุมสมบูรณต์่าํ 

สมบตัขิองดนิ
เป็นกลุม่ชดุดนิทเีกดิจากวัตถุตน้กําเนดิดนิพวกตะกอนลําน ้าํ หรอืจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัที
หรอืจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคลอืนยา้ยมาทบัถม ของพวกวัสดเุนอืหยาบ เป็นพนืทดีอน
ทมีสีภาพพนืทเีป็นลกูคลนืจนถงึเนนิเขา หรอืเป็นพนืทภีเูขา เป็นดนิลกึ มกีารระบายน ้าํด ี เนอืดนิเป็นพวกดนิร่วนหยาบ
ดนิมสีนี ้าํตาล สเีหลอืงหรอืแดง และอาจพบจดุประสตีา่งๆ ในชันดนิลา่ง ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัมากถงึเป็นกรดปานกลาง 

การใชป้ระโยชน์
ใชป้ลกูพชืไร่ตา่งๆ เชน่ มันสาํปะหลงั ออ้ย ปอ ขา้วโพด และถัว บางแหง่มสีภาพเป็นป่าละเมาะหรอืทุง่หญา้ธรรมชาต ิ

ปัญหา
เนอืดนิคอ่นขา้งเป็นทราย พชืทปีลกูมโีอกาสเสยีงตอ่การขาดแคลนน ้าํไดง้า่ย
ดนิมคีวามอดุมสมบูรณต์่าํและมปัีญหาเกยีวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิโดยเฉพาะบรเิวณทมีคีวามลาดชันสงู 

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้
ขดุหลมุปลกูขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลมุปลกูดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 20-35 กโิลกรัม/หลมุ
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ มรีะบบอนุรักษ์ดนิและน ้าํ เชน่ ทําขนับันได คนัดนิ ปลกูพชืคลมุดนิ ปลกูพชืแซม
วัสดคุลมุดนิ ทําแนวรัวหรอืทําฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในชว่งเจรญิเตบิโต กอ่นเก็บผลผลติและภายหลงัเก็บผลผลติ
ใชปุ้๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอกร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ ตามชนดิพชืทปีลกู
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
เลอืกพนืทคีอ่นขา้งราบเรยีบ ปรับปรุงดนิดว้ยปุ๋ ยหมักหรอืปุ๋ ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรอืไถกลบพชืปุ๋ ยสด (หวา่นเมลด็ถัวพรา้
8-10 กโิลกรัม/ไร่ เมลด็ถัวพุม่ 6-8 กโิลกรัม/ไร่ หรอืปอเทอืง 4-6 กโิลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปลอ่ยไว ้ 1-2
สปัดาห)์ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าํ มวีัสดคุลมุดนิ ปลกูพชืหมนุเวยีน หรอืปลกูพชืสลบัเป็นแถบ
พฒันาแหลง่น ้าํและจดัระบบการใหน้ ้าํในแปลงปลกู
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พนืทชีุมชน   จํานวน 18170.12 ไร่ 

ลกัษณะเดน่
พนืทชีมุชน 

สมบตัขิองดนิ

การใชป้ระโยชน์

ปัญหา

แนวทางการจดัดนิเพอืการปลกูพชื

ปลกูขา้ว

ปลกูพชืผักหรอืผลไม ้

ปลกูพชืไร่หรอืพชืผัก
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