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ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทรายแปง ดินมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง บางแหง 
ในดินลางลึก ๆ มีจุดประสีเทาและน้ําตาล อาจมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปน  เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอน
ลําน้ํา พบบนสันดินริมน้ําเกาและเนินตะกอนรูปพัด มีพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด  มีความลาด
ชันประมาณ 2-12 % เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป มี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมี pH ประมาณ 6.5-7.5 ไดแกชุดดินดงยางเอน ชุดดิน
กําแพงแสน ชุดดินกําแพงเพชร และชุดดินลําสนธ ิธาตุพนม 

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  มีความเสี่ยงตอการขาดน้ําไดในบางป 
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช  : กลุมชุดดินท่ี 33 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด

ท้ังพืชไร พืชผัก ไมผล และทํานาขาว ซึ่งไดใชประโยชนดังกลาวนี้อยูในภาคตาง ๆ ท่ีพบดินกลุมนี ้ อยางไรก็ตาม
เพ่ือใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมกับศักยภาพ 

การจัดการกลุมชุดดินที ่33 
ปลูกขาวหรือทํานา 

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางหรือมีแตไมเพียงพอ ใสปุยอินทรียไดแก ปุยคอก ปุย
หมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไรใสระยะการไถเตรียมดินกอนปกดําขาว หรือ อาจจะมีการปลูกพืชตระกูลถั่วพวกปอเทือง 
โสนอัฟริกาฯ เพ่ือเปนปุยพืชสด โดยใชอัตราเมลด็พันธุ 5 กก./ไรหวานกอนถึงฤดูทํานาประมาณ 2-3 เดือน แลวจึง
ไถกลบ การใสปุยเคมี ควรใส 2 ครั้ง ครั้งแรก ใสกอนปกดํา 1 วัน หรือ ใสวันปกดําแลวคราดกลบโดยใชปุย 16-20-
0 หรือ20-20-0 อัตรา 20 กก./ไร สําหรับขาวพันธุไวตอชวงแสง และอัตรา 35 กก./ไร สําหรับขาวพันธุไมไวตอชวง
แสง คร้ังท่ีสอง ใสกอนระยะขาวออกดอก ประมาณ 30 วัน หรือ หลังจากปกดําแลวประมาณ 30-45 วัน โดยหวาน
ใหท่ัวแปลงเปนการใสปุยแตงหนาดวยปุยแอมโมเนียมซัลเฟตอัตรา 15 กก./ไร หรือปุยยูเรีย อัตรา 6 กก./ไร สําหรับ
ขาวพันธุไวตอแสงหรือใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 13 กก./ไร สําหรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสง 

ปลูกพืชไร ปญหาการระบายน้ําของดินเลว การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก ในกรณีปลูกพืชไร
ในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวควรดําเนินการดังตอไปนี ้ ใหทํารองระบายน้ํารอบกระทงนาและทํารอง
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ระบายในกระทงนาในกรณีท่ีกระทงนาใหญ ซึ่งหางกันประมาณ 15-20 เมตรและรองมีความกวาง 40-50 ซม.ลึก
ประมาณ 20-30 ซม. ซึ่งรองท่ีกลาวนี้จะชวยระบายน้ําผิวดินและสะดวกในการใหน้ําและเขาไปดูแลพืชท่ีปลูก  

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินคอนขางไมรวนซุย เชน พืชตระกูลถั่ว ถั่ว
เหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ใชปุยอินทรียเชนปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานใหท่ัวแปลงแลวไถกลบกอน
ปลูก 7-14 วัน ใสปุยเคมีสูตร 0-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร หรือสูตรอื่นท่ีมีธาตุอาหารพืชเทาเทียมกัน ใสรองกนรอง
ปลูกหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเม่ือถั่วอายุได 20-25 วัน  

ขาวโพด และขาวฟาง ใสปุยเคมีปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 4 
ปลูกไมผล เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลาดวยปุยคอกหรือปุยหมัก 25-30 

กก./หลุม 
ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางหรือมีแตไมเพียงพอ เชน ลําใย พันธุท่ีแนะนํา ไดแก 

อีดอ สีชมพู แหว เบี้ยวเขียว เม่ือตนลําใยเริ่มใหผลควรงดการใหน้ํา ชวงเดือนธันวาคม - มกราคม ควรทําความ
สะอาดบริเวณโคนตน ถากหญาและเก็บกวาดใบ ที่รวงออกเพ่ือใหหนาดินแหง เดือนกุมภาพันธ ลําใยแทงชอดอก 
เริ่มใหน้ําโดยคอย  ๆ เพ่ิมปริมาณจนถึงปกติ เดือนมีนาคม-มิถุนายน ควรมีการใหน้ําอยางสม่ําเสมอ ใสปุยบํารุงผล 
สูตร 12-12-17-2 หรือปุยสูตรเสมอในอัตราคร่ึงหนึ่งของอายุตนและควรมีการค้ํายันกิ่งและฉีดสารเคมีปองกันโรค
และแมลงดวย ชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมควรมีการลดการใหน้ําลงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต ชวงเดือนกันยายน-
พฤศจิกายน ควรมีการตัดแตงกิ่งฉีดยาปองกันโรคแมลงและใสปุยบํารุงตน สูตร 15-15-15 อัตราครึ่งหนึ่งของอายุ
ตน รวมกับการใสปุยคอกในอัตราเทากับอายุของตน 

ล้ินจี ่พันธุท่ีแนะนําไดแก ฮงฮวย โอเฮียะ กิมเจ็งคอม หอมลําเจียก กะโหลก 
ใบยาว สาแหรกทอง แหวสําเภาแกว กะโหลกในเตาฯ และแนะนําใหปลูกเฉพาะภาคเหนือตอนบนท่ีมีภูมิอากาศ
เหมาะสม ชวงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เปนระยะท่ีลิ้นจ่ีพักตัวเพ่ือสรางตาดอก จึงควรมีการงดการใหน้ํา ทําการ
ตัดแตงกิ่ง ทําความสะอาดบริเวณโคนตน ชวงปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธจะเร่ิมเห็นตาดอกชัดเจน จึงเริ่มใหน้ํา
โดยคอยๆ เพ่ิมปริมาณจนถึงปกติ เมื่อติดผลออนควรมีการใสปุยเพ่ือบํารุงผล โดยใชปุยสูตรเสมอหรือ สูตร 12-12-
12 อัตราครึ่งหนึ่งของอายุของตนรวมกับการใสปุยคอก 10-20 กก./ตน ชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ควรลดการ
ใหน้ําลงกอนการเก็บเกี่ยว ชวงกรกฎาคม-ตุลาคม หลังการเก็บเกี่ยวมีการตัดแตงกิ่งโดยเร็วและควรใสปุยคอกบํารุง
ตนถาเปนพวกมูลวัวมูลควาย ใสตามอายุของลิ้นจ่ี เชน อายุ 5-10 ป ใหใส 5-10 ปบ ถาเปนมูลไกควรลดเหลือ 50 % 
หรือถาเปนมูลคางคาวลดเหลือ10% 


