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            หน้าตดัดนิ                                             บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน ้ำตำล เหลือง แดง เกิดจำกกำร สลำยตวัผพุงั
ของหินหลำยชนิด  พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำดถึงลอนชนั  มีควำมลำดชนั  ประมำณ 3 - 20 % เป็น
ดินลึก มีกำรระบำยน ้ำดีปำนกลำงถึงดี ระดบัน ้ำใตดิ้นอยูลึ่กกวำ่ 1 เมตร ในฤดูฝนมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ
ปำนกลำง pH 5.5-6.5 ไดแ้ก่ชุดดินเลย วงัไฮ ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูกพืชไร่ ไมผ้ลต่ำง ๆ มีส่วนนอ้ยท่ียงัคง
สภำพป่ำธรรมชำติ 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  น ้ำซึมผำ่นชั้นดินปำนกลำงถึงชำ้ ดินอุม้น ้ำปำนกลำงถึงสูง มีกำร
พงัทลำยของดินในบริเวณท่ีมีควำมลำดชนันอ้ยกวำ่ 20 %  ระดบัน ้ำใตดิ้นต ่ำมำก 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่และไมผ้ล
หลำยชนิด แต่ไม่เหมำะสมท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรท ำนำ เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำดถึงเป็นเนินเขำ ยำก
ในกำรท่ีจะเก็บกกัน ้ำไวป้ลูกขำ้ว 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่31 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน และปัญหำดินขำดแคลนน ้ำในกำรเพำะปลูก

ในบำงช่วง กำรไถเตรียมดินปลูกพืชไร่ตำมแนวระดบัขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ท ำแนวร้ัวหญำ้แฝกขวำงควำมลำด
เทของพื้นท่ีช่วยชลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดินเม่ือฝนตกหนกั ขดุบ่อดกัตะกอน เพื่อช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ี
ผวิดิน และยงัสำมำรถใชน้ ้ำเสริมในกำรเพำะปลูก น ำมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ำทำงพืชมำใช ้กำรปลูกพืชเป็นแถว 
ขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี กำรปลูกพืชตระกลูถัว่แซมพืชหลกั เป็นตน้ 

ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งและดินมีควำมช้ืนไม่เพียงพอในบำงช่วง ใส่ปุ๋ย
หมกั หรือปุ๋ยคอกอตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบลงดินเม่ือปุ๋ยพืชสดออกดอกไดป้ระมำณ 
50% ปลูกพืชตระกลูถัว่สลบักบัพืชไร่หลกัหรือปลูกพืชตระกลูถัว่แซมกบัพืชหลกั จะช่วยรักษำและเพิ่มควำมอุดม
สมบูรณ์ใหแ้ก่ดินและยงัช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ ำของดินอีกดว้ย กำรใชปุ๋้ย เช่น 

ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือสูตร 8-22-12 
อตัรำ 20-30 กก./ไร่ หรือสูตร 10-20-10 อตัรำ 25-35 กก./ไร่ ใส่รองก้นร่องปลูกหรือโรยสองข้ำงแถวปลูกแล้ว
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พรวนดินกลบเม่ือถั่วอำยุ 20-25 วนัหรือใส่ปุ๋ยสูตร 11-52-0 หรือ 18-46-0 อัตรำ 10-15 กก./ไร่ ส ำหรับดินท่ีมี
โพแทสเซียมสูง ใส่โดยโรยขำ้งแถวแลว้พรวนดินกลบ 

ข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 50-75 กก./ไร่ ส ำหรับชุดดิน
ท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชต ่ำ ใส่โดยโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ ใส่หลงัปลูก 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 ส ำหรับชุดดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชสูง ใส่โดยโรยขำ้งแถวปลูก
แลว้พรวนดินกลบ ใส่หลงัปลูก 20-25 วนั 

ปลูกไม้ผล ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน ปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่ ดินมีธำตุ
อำหำรพืชบำงอยำ่งไม่เพียงพอแก่กำรเจริญเติบโต เช่น 

มะขามหวาน อำย ุ 1-2 ปี ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั 30-50 กก./ตน้/ปี หรือใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรำ 450 กรัม/ตน้/ปี แบ่งใส่ 3 คร้ัง ๆ ละ 100,150 และ 200 กรัมตำมล ำดบั อำย ุ3-5 ปี หรือ
ติดผลแลว้ควรใส่ปุ๋ยผสมท่ีมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เช่นสูตร 12-12-17, 13-13-21 หรือ 14-14-14 อตัรำท่ี
ใส่ปีละคร่ึงหน่ึงของอำยุตน้มะขำม โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง คือช่วงตน้ฤดูฝนและปลำยฤดูฝน หวำ่นใหส้ม ่ำเสมอรอบ
บริเวณทรงพุม่ ห่ำงจำกโคนตน้ประมำณ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ อำยเุกิน 6 ปีข้ึนไป หรือมะขำมติดผลเตม็ท่ีแลว้
ใหใ้ส่ปุ๋ยดงัน้ี  

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

2) ระยะแตกใบอ่อนใหปุ๋้ยทำงใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 พน่ทุก ๆ 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 


