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                        หน้าตดัดนิ                                     บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว  ดินมีสีน ้ ำตำลเหลือง หรือแดง เกิดจำกวตัถุตน้ก ำเนิด 
ดินพวกตะกอนล ำน ้ำ หรือเกิดจำกกำรสลำยตวัผพุงัของดินหลำยชนิด ท่ีมีเน้ือละเอียด  พบบริเวณท่ีดอนท่ีเป็นลูก
คล่ืนจนถึงเนินเขำ มีควำมลำดชนัประมำณ 3-25 %เป็นดินลึก มีกำรระบำย  น ้ำดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ
ค่อนขำ้งต ่ำ pH ประมำณ 4.5-5.5 ไดแ้ก่ชุดดินบำ้นจอ้ง เชียงของ หนอง-มด แม่แตง ปำกช่อง หำ้งฉตัร เขำใหญ่ และ 
โชคชยั สูงเนิน ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูกพืชไร่และไมผ้ลต่ำงๆ มีส่วนนอ้ยท่ียงัคงสภำพป่ำธรรมชำติ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : ดินมีควำมพรุนสูง น ้ำซึมผำ่นชั้นดินไดป้ำนกลำง มีกำรอุม้น ้ำต ่ำถึง
ปำนกลำง น ้ำใตดิ้นลึก พืชจะขำดน ้ำเม่ือฝนทิ้งช่วงนำน  ดินมีกำรพงัทลำยในบริเวณท่ีมีควำมลำดชนัสูง  ควำมอุดม
สมบูรณ์ของดินปำนกลำงเหมำะส ำหรับปลูกพืชไร่หรือไมผ้ลต่ำง ๆ 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่และไมผ้ล
มำกกวำ่ท่ีจะน ำมำปลูกขำ้วหรือท ำนำ เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำดถึงลอนชนั ยำกในกำรท่ีจะเก็บกกั
น ้ำไวป้ลูกขำ้ว 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่29 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน ดินขำดแคลนน ้ำในกำรเพำะปลูกในบำง

ช่วง กำรไถเตรียมดินปลูกพืชไร่ตำมแนวระดบัขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ท ำแนวร้ัวหญำ้แฝกขวำงควำมลำดเทของ
พื้นท่ีช่วยชลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดินเม่ือฝนตกหนกั ขดุบ่อดกัตะกอน เพื่อช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดิน 
และยงัสำมำรถใชน้ ้ำเสริมในกำรเพำะปลูก น ำมำตรกำรอนุรักษแ์ละน ้ำทำงพืชมำใช ้ กำรปลูกพืชเป็นแถว ขวำง
ควำมลำดเทของพื้นท่ี กำรปลูกพืชตระกลูถัว่แซมพืชหลกั เป็นตน้ 

ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งและดินขำดควำมช้ืนในบำงช่วง ใส่ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยคอก
อตัรำ 1.5-2.0ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบลงดินเม่ือปุ๋ยพืชสดออกดอกไดป้ระมำณ 50% ปลูกพืชตระกลู
ถัว่สลบักบัพืชไร่หลกัหรือปลูกพืชตระกลูถัว่แซมกบัพืชหลกั จะช่วยรักษำและเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินและ
ยงัช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำของดินอีกดว้ย กำรใชปุ๋้ย เช่น ถั่วเหลอืง ถั่วเขียว และถั่วลสิง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
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12-24-12 หรือสูตร 8-22-24 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 10-20-10 อตัรำ 25-35 กก./ไร่ ใส่รองกน้ร่องปลูกหรือ
โรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบเม่ือถัว่อำย ุ20-25 วนั 

ข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 50-75 กก./ไร่ ส ำหรับชุดดินท่ีมี
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชต ่ำ ใส่โดยโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ ใส่หลงัปลูก 20-25 วนั หรือ
ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 35-45 กก./ไร่ หรือสูตร25-25-0 อตัรำ 30-40 กก./
ไร่ เลือกใชสู้ตรใดสูตรหน่ึง ส ำหรับชุดดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชสูง ใส่โดยโรยขำ้งแถวปลูกแลว้
พรวนดินกลบใส่หลงัปลูก 20-25 วนั 

ปลูกไม้ผล ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดินปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่ 
ปัญหำดินมีธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งไม่เพียงพอแก่กำรเจริญเติบโต เช่น  
มะขามหวาน อำย ุ1-2 ปี ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั 30-50 กก./ตน้/ปี หรือใส่ปุ๋ยเคมี

สูตร 12-24-12 อตัรำ 450 กรัม/ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง ๆ ละ 100,150 และ 200 กรัมตำมล ำดบั อำย ุ3-5 ปี หรือติดผล
แลว้ควรใส่ปุ๋ยผสมท่ีมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เช่นสูตร 12-12-17, 13-13-21 หรือ 14-14-14 อตัรำท่ีใส่ปีละ
คร่ึงหน่ึงของอำยุตน้มะขำม โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง คือช่วงตน้ฤดูฝนและปลำยฤดูฝน หวำ่นใหส้ม ่ำเสมอรอบบริเวณทรง
พุม่ ห่ำงจำกโคนตน้ประมำณ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ อำยเุกิน 6 ปีข้ึนไป หรือมะขำมติดผลเตม็ท่ีแลว้ใหใ้ส่ปุ๋ย
ดงัน้ี 

1) ระยะพกัตวั ใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 ใหทุ้ก 2-3 สัปดำห์ 
เพื่อช่วยใหม้ะขำมออกดอก อำยเุกิน 6 ปีข้ึนไป หรือมะขำมติดผลเตม็ท่ีแลว้ใหใ้ส่ปุ๋ยดงัน้ี 

1) ระยะพกัตวั ใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 ใหทุ้ก 2-3 สัปดำห์ 
เพื่อช่วยใหม้ะขำมออกดอกมำก 

2) ระยะแตกใบอ่อน ใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 พน่ทุกๆ 7 วนั 
3) ระยะเร่ิมออกดอก ใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 11-45-11 หรือสูตร 10-52-17 หรือ 15-

30-17 ก็ได ้ 
4) ระยะเร่ิมติดฝัก พน่ดว้ยสำรอิมเบลเสลลิน 1 หลอด (50 มิลลิกรัม) ต่อน ้ำ 100 

ลิตร พน่ 1-2 คร้ัง ห่ำงกนั 7-10 วนั 
5) ระยะติดฝักเล็ก ใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 30-20-10  อตัรำ 2-3 ชอ้นแกง/น ้ำ 20 ลิตร 

พน่ 2 คร้ัง ห่ำงกนั 7-10 วนั 
6) ระยะฝักขนำดกลำง ใหปุ๋้ยทำงใบสูตรเท่ำเช่น 15-15-15 หรือ 20-20-20 อตัรำท่ี

ใชต้ำมค ำแนะน ำในสลำก 
7) ระยะฝักขนำดใหญ่แลว้ ใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 12-22-32 หรือ 6-30-30 อตัรำท่ีใช้

ตำมค ำแนะน ำในสลำก 
ล าใย เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 30 
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