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กลุ่มชุดดินที ่ 30 
        กลุ่มชุดดินที ่30 
 
     
 
 
 
 
                           หน้าตดัดนิ                            บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป :  หน่วยท่ีดินเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว พบบริเวณพื้นท่ีภูเขำเป็น
ส่วนใหญ่มีควำมสูง จำกระดบัน ้ำทะเลปำนกลำงตั้งแต่ 500 เมตรข้ึนไป สีดินเป็นสีแดง เกิดจำกวตัถุตน้ก ำเนิดดิน
พวกหินเน้ือละเอียด เป็นดินลึกมำก มีกำรระบำยน ้ำดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำง ปฏิกิริยำดินเป็น
กรดแก่ถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ประมำณ 5.5-6.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวมีสภำพเป็นป่ำ
ธรรมชำติหลำยแห่งถูกบุกรุก เพื่อท ำไร่เล่ือนลอย บำงแห่งอยูใ่นเขตโครงกำรพฒันำ เพื่อน ำมำใชป้ลูกไมผ้ลเมือง
หนำว เช่น ทอ้ สำล่ี และแอปเป้ิล  ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินดอยปุย ชุดดินเชียงแสน 

ปัญหาส าคัญในการใช้ระโยชน์ทีด่ิน : เป็นดินท่ีเกิดอยูใ่นบริเวณท่ีมีระดบัควำมสูงมำก มีควำมลำดชนั
สูง มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำยไดง่้ำยมำก  

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื  : โดยทัว่ไปกลุ่มชุดดินท่ี 30 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกไมผ้ล 
ไมย้นืตน้และพืชไร่บำงชนิด ไม่เหมำะสมในกำรท ำนำเน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีไม่อ ำนวย  

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่30 
ปลูกธัญพชื ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน กำรไถเตรียมดินปลูก และปลูกเป็นแถว

ขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ใชว้สัดุคลุมดิน เช่น เศษพืชหรือฟำงขำ้ว ระหวำ่งแถวพืชเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ม็ดฝนท่ีตก
ลงมำกระทบผวิดินโดยตรง และป้องกนักำรระเหยของน ้ ำจำกดิน ท ำแนวร้ัวหญำ้แฝกตำมแนวระดบัขวำงควำมลำด
เทของพื้นท่ีและบนคนัดินควรปลูกหญำ้ เช่นหญำ้แฝกหรือพืชตระกลูถัว่ยนืตน้เพื่อช่วยรักษำคนัดิน ซ่ึงคนัดินท่ี
กล่ำวน้ีจะช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำบนผิวดิน  ท ำใหไ้ม่เกิดกำรชะลำ้งพงัทลำยรุนแรง 

ปัญหาดินมีธาตุอาหารพชืบางอย่างไม่เพยีงพอและดินเกบ็ความช้ืนไม่ค่อยอยู่ ปลูกพชื
ตระกลูถัว่สลบักบัธญัพืชท่ีปลูกจะช่วยรักษำและเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงไป
ในดิน เม่ือพืชปุ๋ยสดออกดอกประมำณ 50 % เม่ือสลำยตวัดีแลว้จะช่วยเพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินและท ำให้
ควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำของดินดีข้ึน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรำประมำณ 500-1,000 กก./ไร่ กำรใชปุ๋้ยเช่น 
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ข้าวไร่ ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อตัรำ 25 กก./ไร่ ใส่หลงัขำ้ว
ไร่ท่ีปลูกงอก 20 วนั ถำ้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำควรใส่หลงัขำ้วงอก 10 วนั คร้ังท่ีสอง ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อตัรำ 15 กก./
ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ ไร่ละ 7 กก. ใส่ในระยะขำ้วเร่ิมตั้งทอ้ง 

ข้าวสาล ีใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 หรือ 16-20-0 อตัรำ ไร่ละ 30 กก. และใส่
ปุ๋ยแต่งหนำ้สูตร 21-0-0 อตัรำ 20 กก./ไร่ ใส่หลงัขำ้วสำลีออกแลว้ 15-20 วนั หรือใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-
8 อตัรำ 40-60 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก อตัรำ 500-1,000 กก./ไร่ 

ปลูกพชืไร่  ควรปลูกในพื้นท่ีท่ีมีควำมลำดเทไม่เกิน 12 % ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน 
ไถเตรียมดินปลูกและปลูกพืชไร่เป็นแถวขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ใช้วสัดุคลุมดิน เช่น เศษพืชหรือฟำงข้ำว
ระหวำ่งแถวพืช เพื่อป้องกนัไม่ให้เมด็ฝนท่ีตกลงมำกระทบผวิดินโดยตรง และป้องกนักำรระเหยของน ้ำจำกดิน เม่ือ
วสัดุท่ีใช้สลำยตวัดีแลว้จะเพิ่มอินทรียว์ตัถุให้แก่ดิน ปลูกพืชเป็นแถบชิดกนัสลบักบัพืชท่ีปลูกแถวห่ำงกนั จะเป็น
กำรช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดิน ท ำแนวร้ัวหญำ้แฝกตำมแนวระดบัขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี 

ปัญหำดินมีธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของพืชท่ีปลูก ปลูกพืช
ตระกลูถัว่สลบักบักำรปลูกพชืไร่ หรือปลูกพืชตระกลูถัว่แซมกบัพืชไร่จะช่วยรักษำและเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์
ใหแ้ก่ดิน ปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงดิน เม่ือพืชปุ๋ยสดออกดอกประมำณ 50% เม่ือสลำยตวัดีแลว้จะช่วยเพิ่ม
อินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินและท ำใหดิ้นมีควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำดีข้ึน ไถกลบเศษพืชลงหลงักำรเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ 
ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรำ 500-1,000 กก./ไร่ กำรใส่ปุ๋ย เช่น  

ข้าวโพด  ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ โดยใส่รองกน้ร่องปลูก ร่วมกบัใส่
ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 46-0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่ เป็นกำรใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 โดยโรยขำ้งแถว
แลว้พรวนดินกลบ ใส่หลงัปลูกขำ้วโพด 20-25 วนั หรือใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่  หรือสูตร 23-23-0 
อตัรำ 35-45 กก./ไร่ หรือสูตร 25-25-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ เลือกใชสู้ตรใดสูตรหน่ึง โดยโรยขำ้งแถวปลูกแลว้
พรวนดินกลบ ใส่หลงัปลูกขำ้วโพด 20-25 วนั 

ปลูกไม้ผล ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดินปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่ 
ปัญหำดินมีธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งไม่เพียงพอแก่กำรเจริญเติบโต เช่น  
 ลิน้จ่ี เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 500 กรัม/ตน้ คลุกกบัดินในหลุม

ปลูก 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 ส่วนปุ๋ยร่วมเป็นกำรใส่คร้ังท่ี 3 ใหใ้ส่เช่นเดียวกนักบัปุ๋ยหลกั ระยะเวลำ
ท่ีใส่คือเดือน 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 1 และ 2 กำรใส่คร้ังท่ี 3 เป็นกำรใส่ปุ๋ยร่วมสูตร 14-0-20 
อตัรำ 50-100 กรัม/ตน้ x อำยปีุ  ใส่หลงัเก็บเก่ียวผลิตผลแลว้ 2 คร้ัง และติดผลแลว้ 1 คร้ัง วธีิกำรใส่ ๆ เช่นเดียวกบั
กำรใส่ปุ๋ยก่อนตกผล 
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ล าใย เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 500 กรัม/หลุม คลุกเคลำ้กบัดินใน
หลุมปลูก ก่อนตกผล (0-4 ปี) ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 300-400 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 2 คร้ัง 
ละ เท่ำ ๆ กนั โดยหวำ่นใหส้ม ่ำเสมอรอบบริเวณทรงพุม่ ห่ำงจำกโคนตน้ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ ใส่ในเดือน
เมษำยนและมิถุนำยน และใส่ปุ๋ยร่วมสูตร 14-0-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 200-300 กรัม/ตน้ x อำยปีุ เป็นกำรปุ๋ยคร้ังท่ี 
3 ในเดือนสิงหำคม ตกผลแล้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรำ 300-400 กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือสูตร 15-30-15 อตัรำ 250-
300 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั โดยกำรขดุร่องหรือขดุเป็นหลุมรอบทรงพุม่ลึกประมำณ 20-30 
ซม. หยอดปุ๋ยลงหลุมแลว้เอำดินกลบ ใส่หลงัเก็บเก่ียวผลผลิต 2 คร้ัง และใส่ปุ๋ยร่วมหลงัติดผลแลว้ 1 คร้ัง โดยใช้
สูตร 14-0-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 200-300 กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 อตัรำ 500-600 
กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 3 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั คือ หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ 2 คร้ัง และหลงัติดผล 1 คร้ัง 

กาแฟ (พนัธ์ุอำรำบิกำ้) ในแปลงช ำกลำ้ ใชปุ๋้ยสูตร 20-11-11 หรือ 15-15-15  
หรือ 16-16-16 เลือกใชสู้ตรใดสูตรหน่ึง อตัรำ 100-150 กรัม ผสมน ้ ำ 1 ป๊ีบ (20 ลิตร) รดทุก ๆ 15 วนั กำแฟอำยุ 1 ปี 
ใส่ปุ๋ยสูตรใดสูตรหน่ึงเช่นเดียวกบัแปลงช ำกลำ้ อตัรำ 100-150 กรัม/ปี ใส่ปีละ 2-3 คร้ัง คร้ังแรกใส่หลงัปลูกแลว้ 1 
เดือน คร้ังท่ี 2-3 ใส่หลงัคร้ังแรก 4 เดือน กำแฟอำยุ 2 ปี ใส่ปุ๋ยสูตรใดสูตรหน่ึงเช่นเดียวกบัแปลงช ำกลำ้ ใส่ตน้ละ 
200-500 กรัม/คร้ัง ปีละ 3 คร้ัง คร้ังแรกใส่ตน้ฤดูฝน คร้ังท่ี 2 ใส่หลงัจำกคร้ังแรก 2 เดือน คร้ังท่ี 3 ใส่ปลำยฤดูฝน 
กำแฟอำยุ 3 ปี ใส่ปุ๋ยสูตรใดสูตรหน่ึงเช่นเดียวกบัแปลงช ำกลำ้ ใส่ตน้ละ 300-350 กรัม/คร้ัง ปีละ 3 คร้ัง ใส่แบบ
เดียวกบัอำย ุ2 ปี กำแฟอำย ุ4 ปี หรือมำกกวำ่ ระยะน้ีตอ้งกำรธำตุโพแทสเซียมสูง ควรใชปุ๋้ยสูตร 15-15-21 หรือ 14-
9-20 หรือ 12-12-17 เลือกใชสู้ตรใดสูตรหน่ึง โดยพิจำรณำอตัรำใส่จำกผลผลิต ผลผลิตไร่ละ 150 กก. (นน.กำแฟ) 
ใส่ 250 กรัม/ตน้ ปีละ 3 คร้ัง ผลผลิตไร่ละ 180 กก. (นน.กำแฟ) ใส่ 330 กรัม/ตน้ ปีละ 3 คร้ัง ผลผลิตไร่ละ 220 กก. 
(นน.กำแฟ) ใส่ 350 กรัม/ตน้ ปีละ 3 คร้ัง ผลผลิตไร่ละ 250 กก. (นน.กำแฟ) ใส่ 450 กรัม/ตน้ ปีละ 3 คร้ัง 


