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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำยแป้ง ดินมีสีน ้ำตำลหรือสีน ้ำตำลปนแดง บำงแห่ง 
ในดินล่ำงลึก ๆ มีจุดประสีเทำและน ้ำตำล อำจมีแร่ไมกำ้หรือกอ้นปูนปะปน  เกิดจำกวตัถุตน้ก ำเนิดดินพวกตะกอน
ล ำน ้ำ พบบนสันดินริมน ้ำเก่ำและเนินตะกอนรูปพดั มีพื้นท่ีค่อนขำ้งรำบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลำด  มีควำมลำด
ชนัประมำณ 2-12 % เป็นดินลึกมำก มีกำรระบำยน ้ำดีถึงดีปำนกลำง ระดบัน ้ำใตดิ้นอยูลึ่กกวำ่ 1 เมตรตลอดปี มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำง ดินชั้นบนมี pH ประมำณ 6.5-7.5 ไดแ้ก่ชุดดินดงยำงเอน ชุดดิน
ก ำแพงแสน ชุดดินก ำแพงเพชร และชุดดินล ำสนธิ ธำตุพนม 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  มีควำมเส่ียงต่อกำรขำดน ้ำไดใ้นบำงปี 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื  : กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกพืชหลำยชนิด

ทั้งพืชไร่ พืชผกั ไมผ้ล และท ำนำขำ้ว ซ่ึงไดใ้ชป้ระโยชน์ดงักล่ำวน้ีอยูใ่นภำคต่ำง ๆ ท่ีพบดินกลุ่มน้ี อยำ่งไรก็ตำม
เพื่อใหเ้กษตรกรมีทำงเลือกในกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้เหมำะสมกบัศกัยภำพ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 33 
ปลูกข้าวหรือท านา 

ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมกั อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ใส่ระยะกำรไถเตรียมดินก่อนปักด ำขำ้ว หรือ อำจจะมีกำรปลูกพืชตระกลูถัว่พวกปอเทือง 
โสนอฟัริกำฯ เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด โดยใชอ้ตัรำเมล็ดพนัธ์ุ 5 กก./ไร่หวำ่นก่อนถึงฤดูท ำนำประมำณ 2-3 เดือน แลว้จึง
ไถกลบ กำรใส่ปุ๋ยเคมี ควรใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรก ใส่ก่อนปักด ำ 1 วนั หรือ ใส่วนัปักด ำแลว้ครำดกลบโดยใชปุ๋้ย 16-20-
0 หรือ20-20-0 อตัรำ 20 กก./ไร่ ส ำหรับขำ้วพนัธ์ุไวต่อช่วงแสง และอตัรำ 35 กก./ไร่ ส ำหรับขำ้วพนัธ์ุไม่ไวต่อช่วง
แสง คร้ังท่ีสอง ใส่ก่อนระยะขำ้วออกดอก ประมำณ 30 วนั หรือ หลงัจำกปักด ำแลว้ประมำณ 30-45 วนั โดยหวำ่น
ใหท้ัว่แปลงเป็นกำรใส่ปุ๋ยแต่งหนำ้ดว้ยปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟตอตัรำ 15 กก./ไร่ หรือปุ๋ยยเูรีย อตัรำ 6 กก./ไร่ ส ำหรับ
ขำ้วพนัธ์ุไวต่อแสงหรือใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต อตัรำ 13 กก./ไร่ ส ำหรับขำ้วพนัธ์ุไม่ไวต่อช่วงแสง 

ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรระบำยน ้ำของดินเลว การเตรียมพืน้ทีเ่พาะปลูก ในกรณีปลูกพืชไร่
ในช่วงฤดูแลง้หรือหลงักำรเก็บเก่ียวขำ้วควรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี ใหท้  ำร่องระบำยน ้ำรอบกระทงนำและท ำร่อง
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ระบำยในกระทงนำในกรณีท่ีกระทงนำใหญ่ ซ่ึงห่ำงกนัประมำณ 15-20 เมตรและร่องมีควำมกวำ้ง 40-50 ซม.ลึก
ประมำณ 20-30 ซม. ซ่ึงร่องท่ีกล่ำวน้ีจะช่วยระบำยน ้ำผวิดินและสะดวกในกำรใหน้ ้ำและเขำ้ไปดูแลพืชท่ีปลูก  

ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งและดินค่อนขำ้งไม่ร่วนซุย เช่น พืชตระกลูถัว่ ถัว่
เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง ใชปุ๋้ยอินทรียเ์ช่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรำ 1-2 ตนั/ไร่ หวำ่นใหท้ัว่แปลงแลว้ไถกลบก่อน
ปลูก 7-14 วนั ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-20-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธำตุอำหำรพืชเท่ำเทียมกนั ใส่รองกน้ร่อง
ปลูกหรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบเม่ือถัว่อำยไุด ้20-25 วนั  

ข้าวโพด และข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มชุดดินท่ี 4 
ปลูกไม้ผล เตรียมหลุมปลูกขนำด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลำ้ดว้ยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 25-30 

กก./หลุม 
ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งหรือมีแต่ไม่เพียงพอ เช่น ล ำใย พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ไดแ้ก่ 

อีดอ สีชมพ ู แหว้ เบ้ียวเขียว เม่ือตน้ล ำใยเร่ิมใหผ้ลควรงดกำรใหน้ ้ำ ช่วงเดือนธนัวำคม - มกรำคม ควรท ำควำม
สะอำดบริเวณโคนตน้ ถำกหญำ้และเก็บกวำดใบ ท่ีร่วงออกเพื่อใหห้นำ้ดินแหง้ เดือนกุมภำพนัธ์ ล ำใยแทงช่อดอก 
เร่ิมใหน้ ้ำโดยค่อยๆ เพิ่มปริมำณจนถึงปกติ เดือนมีนำคม-มิถุนำยน ควรมีกำรใหน้ ้ำอยำ่งสม ่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยบ ำรุงผล 
สูตร 12-12-17-2 หรือปุ๋ยสูตรเสมอในอตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยตุน้และควรมีกำรค ้ำยนัก่ิงและฉีดสำรเคมีป้องกนัโรค
และแมลงดว้ย ช่วงเดือนกรกฎำคม-สิงหำคมควรมีกำรลดกำรใหน้ ้ำลงก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต ช่วงเดือนกนัยำยน-
พฤศจิกำยน ควรมีกำรตดัแต่งก่ิงฉีดยำป้องกนัโรคแมลงและใส่ปุ๋ยบ ำรุงตน้ สูตร 15-15-15 อตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยุ
ตน้ ร่วมกบักำรใส่ปุ๋ยคอกในอตัรำเท่ำกบัอำยขุองตน้ 

ลิน้จ่ี พนัธ์ุท่ีแนะน ำไดแ้ก่ ฮงฮวย โอเฮียะ กิมเจง็ค่อม หอมล ำเจียก กะโหลก 
ใบยำว สำแหรกทอง แห้วส ำเภำแกว้ กะโหลกในเตำฯ และแนะน ำให้ปลูกเฉพำะภำคเหนือตอนบนท่ีมีภูมิอำกำศ
เหมำะสม ช่วงเดือนพฤศจิกำยน-มกรำคม เป็นระยะท่ีล้ินจ่ีพกัตวัเพื่อสร้ำงตำดอก จึงควรมีกำรงดกำรให้น ้ ำ ท ำกำร
ตดัแต่งก่ิง ท ำควำมสะอำดบริเวณโคนตน้ ช่วงปลำยเดือนมกรำคม-กุมภำพนัธ์จะเร่ิมเห็นตำดอกชดัเจน จึงเร่ิมให้น ้ ำ
โดยค่อยๆ เพิ่มปริมำณจนถึงปกติ เม่ือติดผลอ่อนควรมีกำรใส่ปุ๋ยเพื่อบ ำรุงผล โดยใชปุ๋้ยสูตรเสมอหรือ สูตร 12-12-
12 อตัรำคร่ึงหน่ึงของอำยุของตน้ร่วมกบักำรใส่ปุ๋ยคอก 10-20 กก./ตน้ ช่วงเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน ควรลดกำร
ให้น ้ ำลงก่อนกำรเก็บเก่ียว ช่วงกรกฎำคม-ตุลำคม หลงักำรเก็บเก่ียวมีกำรตดัแต่งก่ิงโดยเร็วและควรใส่ปุ๋ยคอกบ ำรุง
ตน้ถำ้เป็นพวกมูลววัมูลควำย ใส่ตำมอำยุของล้ินจ่ี เช่น อำยุ 5-10 ปี ให้ใส่ 5-10 ป๊ีบ ถำ้เป็นมูลไก่ควรลดเหลือ 50 % 
หรือถำ้เป็นมูลคำ้งคำวลดเหลือ10% 


