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                        หนาตัดดิน                                     บริเวณที่พบ 

ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว  ดินมีสีน้ําตาลเหลือง หรือแดง เกิดจากวัตถุตนกําเนิด 
ดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินหลายชนิด ที่มีเนื้อละเอียด  พบบริเวณที่ดอนท่ีเปนลูก
คลื่นจนถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3-25 %เปนดินลึก มีการระบาย  น้ําดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
คอนขางตํ่า pH ประมาณ 4.5-5.5 ไดแกชุดดินบานจอง เชียงของ หนอง-มด แมแตง ปากชอง หางฉัตร เขาใหญ และ 
โชคชัย สูงเนิน ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรและไมผลตาง  ๆมีสวนนอยท่ียังคงสภาพปาธรรมชาต ิ

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : ดินมีความพรุนสูง น้ําซึมผานชั้นดินไดปานกลาง มีการอุมน้ําตํ่าถึง
ปานกลาง น้ําใตดินลึก พืชจะขาดน้ําเม่ือฝนทิ้งชวงนาน  ดินมีการพังทลายในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง  ความอุดม
สมบูรณของดินปานกลางเหมาะสําหรับปลูกพืชไรหรือไมผลตาง ๆ 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 29 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผล
มากกวาท่ีจะนํามาปลูกขาวหรือทํานา เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ยากในการท่ีจะเก็บกัก
น้ําไวปลูกขาว 

การจัดการกลุมชุดดินที ่29 
ปลูกพืชไร ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ดินขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกในบาง

ชวง การไถเตรียมดินปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ทําแนวรั้วหญาแฝกขวางความลาดเทของ
พ้ืนท่ีชวยชลอการไหลบาของน้ําท่ีผิวดินเม่ือฝนตกหนัก ขุดบอดักตะกอน เพ่ือชวยชะลอการไหลบาของน้ําท่ีผิวดิน 
และยังสามารถใชน้ําเสริมในการเพาะปลูก นํามาตรการอนุรักษและน้ําทางพืชมาใช การปลูกพืชเปนแถว ขวาง
ความลาดเทของพ้ืนท่ี การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมพืชหลัก เปนตน 

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินขาดความชื้นในบางชวง ใสปุยหมัก หรือปุยคอก
อัตรา 1.5-2.0ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเมื่อปุยพืชสดออกดอกไดประมาณ 50% ปลูกพืชตระกูล
ถั่วสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษาและเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินและ
ยังชวยเพ่ิมความสามารถในการอุมน้ําของดินอีกดวย การใชปุย เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ใสปุยเคมีสูตร 
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12-24-12 หรือสูตร 8-22-24 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร 10-20-10 อัตรา 25-35 กก./ไร ใสรองกนรองปลูกหรอื
โรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเม่ือถั่วอายุ 20-25 วัน 

ขาวโพด-ขาวฟาง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50-75 กก./ไร สําหรับชุดดินท่ีมี
โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชต่ํา ใสโดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ ใสหลังปลูก 20-25 วัน หรือ
ใสปุยสูตร 20-20-0 อตัรา 40-50 กก./ไร หรือสูตร 23-23-0 อัตรา 35-45 กก./ไร หรือสูตร25-25-0 อัตรา 30-40 กก./
ไร เลือกใชสูตรใดสูตรหนึ่ง สําหรับชุดดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชสูง ใสโดยโรยขางแถวปลูกแลว
พรวนดินกลบใสหลังปลูก 20-25 วัน 

ปลูกไมผล ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดินปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืชไร 
ปญหาดินมีธาตุอาหารพืชบางอยางไมเพียงพอแกการเจริญเติบโต เชน  
มะขามหวาน อายุ 1-2 ป ควรใสปุยคอก หรือปุยหมัก 30-50 กก./ตน/ป หรือใสปุยเคมี

สูตร 12-24-12 อัตรา 450 กรัม/ตน/ป แบงใส 3 ครั้ง ๆ ละ 100,150 และ 200 กรัมตามลําดับ อายุ 3-5 ป หรือติดผล
แลวควรใสปุยผสมท่ีมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เชนสูตร 12-12-17, 13-13-21 หรือ 14-14-14 อัตราท่ีใสปละ
ครึ่งหนึ่งของอายุตนมะขาม โดยแบงใส 2 ครั้ง คือชวงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝน หวานใหสม่ําเสมอรอบบริเวณทรง
พุม หางจากโคนตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ อายุเกิน 6 ปขึ้นไป หรือมะขามติดผลเต็มท่ีแลวใหใสปุย
ดังนี ้

1) ระยะพักตัว ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 ใหทุก 2-3 สัปดาห 
เพ่ือชวยใหมะขามออกดอก อายุเกิน 6 ปขึ้นไป หรือมะขามติดผลเต็มท่ีแลวใหใสปุยดังนี ้

1) ระยะพักตัว ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 ใหทุก 2-3 สัปดาห 
เพ่ือชวยใหมะขามออกดอกมาก 

2) ระยะแตกใบออน ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 พนทุก  ๆ7 วัน 
3) ระยะเริ่มออกดอก ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือสูตร 10-52-17 หรือ 15-

30-17 ก็ได  
4) ระยะเริ่มติดฝก พนดวยสารอิมเบลเสลลิน 1 หลอด (50 มิลลิกรัม) ตอน้ํา 100 

ลิตร พน 1-2 ครั้ง หางกัน 7-10 วัน 
5) ระยะติดฝกเล็ก ใหปุยทางใบสูตร 30-20-10  อัตรา 2-3 ชอนแกง/น้ํา 20 ลิตร 

พน 2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน 
6) ระยะฝกขนาดกลาง ใหปุยทางใบสูตรเทาเชน 15-15-15 หรือ 20-20-20 อัตราท่ี

ใชตามคําแนะนําในสลาก 
7) ระยะฝกขนาดใหญแลว ใหปุยทางใบสูตร 12-22-32 หรือ 6-30-30 อัตราท่ีใช

ตามคําแนะนําในสลาก 
ลําใย เตรียมหลุมปลูก ใสปุยเคมีปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินที ่30 
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