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                      หน้าตดัดนิ                                     บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวจดัในชั้นดินล่ำงลึก ๆ อำจพบชั้นปูนมำร์ล สีดินเป็นสีด ำ 
เทำเขม้หรือสีน ้ ำตำล อำจพบจุดประสีน ้ ำตำลหรือสีแดงปนน ้ ำตำลแต่พบเป็นปริมำณนอ้ยในช่วงดินชั้นบน มีสภำพ
พื้นท่ีรำบเรียบหรือค่อนขำ้งรำบเรียบ มีควำมลำดชนัประมำณ 0.2 % บริเวณเทือกเขำหินปูน หรือพวกหินภูเขำไฟ 
เป็นดินลึก กำรระบำยน ้ ำดี ระดบัน ้ ำใตดิ้นอยูลึ่กกวำ่ 1 เมตรตลอดปี มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำงถึง
สูง pH ประมำณ 7.0-8.0 ไดแ้ก่ชุดดินชยับำดำล ลพบุรี บุรีรัมย-์สูง  และวงัชมพู ดงลำน น ้ ำเลน สมอทอด ปัจจุบนั
บริเวณดงักล่ำวส่วนใหญ่ใชป้ลูกพืชไร่ต่ำง ๆ เช่น ขำ้วโพด ขำ้วฟ่ำง ถัว่ต่ำง ๆ ฝ้ำยและไมผ้ลบำงชนิด 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินเหนียวจดัยำกต่อกำรไถพรวน ชั้นดินล่ำงมีเศษหินผ ุน ้ำซึมผำ่นได้
ชำ้ มีกำรอุม้น ้ำสูง ในฤดูฝนดินแฉะ พืชอำจไดรั้บควำมเสียหำย ฤดูแลง้ดินแตกระแหงเป็นร่องลึก  ถำ้ฝนทิ้งช่วงพืช
จะขำดน ้ำ 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 28 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่และไมผ้ล
มำกกวำ่ท่ีจะน ำมำปลูกขำ้วหรือท ำนำ เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำดถึงลอนชนั ยำกในกำรท่ีจะเก็บกกั
น ้ำไว ้ปลูกขำ้ว อยำ่งไรก็ตำมเพื่อใหเ้กษตรกรมีทำงเลือกในกำรใชท่ี้ดิน 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่28 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน ดินขำดแคลนน ้ำในกำรเพำะปลูกในบำง

ช่วง กำรไถเตรียมดินปลูกพืชไร่ขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี แนวร้ัวหญำ้แฝกขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ีช่วยชลอกำร
ไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดินเม่ือฝนตกหนกั ขดุบ่อดกัตะกอน เพื่อช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดิน และยงัสำมำรถใช้
น ้ำเสริมในกำรเพำะปลูก น ำมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ำทำงพืชมำใช ้ เช่นกำรปลูกพืชเป็นแถบสลบักบักำรปลูกพืช
เป็นแถว ขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี กำรปลูกพืชตระกลูถัว่แซมพืชหลกั เป็นตน้ 

ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งและดินขำดควำมช้ืนในบำงช่วง ใส่ปุ๋ยหมกั หรือ
ปุ๋ยคอก อตัรำ 1.5-2.0ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบลงดินเม่ือปุ๋ยพืชออกดอกไดป้ระมำณ 50% ปลูกพืช
ตระกลูถัว่สลบักบัพืชไร่หลกัหรือปลูกพืชตระกลูถัว่แซมกบัพืชหลกั จะช่วยรักษำและเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่
ดินและยงัช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำของดินอีกดว้ย กำรใชปุ๋้ยเช่น  



หวัข้อ  :   ค ำอธิบำยคณุสมบติัและกำรจดักำรกลุม่ชดุดิน   
วนัท่ีแก้ไขครัง้ลำ่สดุ : 16/4/16  เวลำ : 0:10  ฉบบัท่ี 1 แก้ไขครัง้ท่ี 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
จดัท ำโดย  : งำนพฒันำระบบสำรสนเทศภมูิศำสตร์เพื่อกำรจดัท ำแผนงำนและโครงกำร  กลุม่แผนงำน                                                                               ท่ีมำ : กรมพฒันำท่ีดิน 
กองแผนงำน กรมพฒันำท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ถั่วเหลอืง ถั่วเขียว และถั่วลสิง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือสูตร 10-30-20 อตัรำ 
20-30 กก./ไร่ ใส่รองกน้ร่องปลูกหรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบเม่ือถัว่อำย ุ20-25 วนั 

ข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ โรยสองขำ้งแถว
ปลูกแลว้พรวนดินกลบ ใส่หลงัปลูก 20-25 วนั หรือใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 
35-45 กก./ไร่ หรือสูตร 25-25-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ โรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบใส่หลงัปลูก 20-25 วนั 

ปลูกไม้ผล ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดินปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่ ปลูกแถว
พืชตำมแนวระดบัขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี แนวร้ัวหญำ้ขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี เพื่อช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของ
น ้ำท่ีผวิดิน เม่ือฝนตกหนกัและบนคนัดินใหป้ลูกหญำ้ เช่นแฝก 

ปัญหำดินมีธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งไม่เพียงพอแก่กำรเจริญเติบโต เช่น ลิน้จ่ี เตรียมหลุม
ปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 500 กรัม/ตน้ คลุกกบัดินในหลุมปลูก ก่อนตกผล (0-3 ปี) ใส่ปุ๋ยสูตร 12-4-20 หรือ 15-
5-20 อตัรำ 200--300 กรัม/ตน้ x อำยปีุ ร่วมกบัปุ๋ย 14-0-20 อตัรำ 200-300 กรัม/ตน้ x อำยปีุ ปุ๋ยหลกัแบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ 
ละเท่ำ ๆ กนั โดยหวำ่นใหส้ม ่ำเสมอรอบบริเวณทรงพุม่ ห่ำงจำกโคนตน้ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ ส่วนปุ๋ยร่วม
เป็นกำรใส่คร้ังท่ี 3 ใหใ้ส่เช่นเดียวกนัระยะเวลำท่ีใส่คือเดือน เมษำยน มิถุนำยน และสิงหำคม ตกผลแล้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 
14-5-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 200-250 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั เป็นกำรใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1และ 2 
กำรใส่คร้ังท่ี 3 เป็นกำรใส่ปุ๋ยร่วมสูตร 14-0-20 อตัรำ 50-100 กรัม/ตน้ x อำยปีุ  ใส่หลงัเก็บเก่ียวผลิตผลแลว้ 2 คร้ัง 
และติดผลแลว้ 1 คร้ัง วธีิกำรใส่ ๆ เช่นเดียวกบักำรใส่ปุ๋ยก่อนตกผล 

มะละกอ ใส่ปุ๋ยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อตัรำ 1 กก./ตน้ ระยะตน้อ่อนถึง
ก่อนออกดอก หลงัจำก 1 ปีข้ึนไปใส่ประมำณ 1-1.5 กก./ตน้ 

ขนุน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10 อตัรำ 100-200 กรัม/ตนั/คร้ัง อำย ุ1-3 ปี ใส่ 6 คร้ัง/
ปี อำย ุ4-6 ปี ใส่ปุ๋ยอินทรียห์น่ึงคร้ังต่อปี อตัรำ 20-30 กก./ตน้ ใส่ห่ำงตน้ก่อนออกดอก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
อตัรำ 1-2กก./ตน้ ปลำยฤดูฝนใส่ปุ๋ยสูตร 14-14-21 อตัรำ 1-2 กก./ตน้/ปี 
 


