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ลกัษณะโดยทัว่ไป : ส่วนใหญ่เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินสีน ้ำตำลหรือสี
เหลืองหรือแดง พบบริเวณท่ีดินมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลำดถึงลูกคล่ืนลอนชนั มีควำมลำดชนัประมำณ 5-20 
% เป็นดินต้ืนมำก มีกำรระบำยน ้ำดี ระดบัน ้ำใตดิ้นอยูลึ่กกวำ่ 5 เมตรตลอดปี มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ
ต ่ำ pH 4.5-7.0  ไดแ้ก่ชุดดินเชียงคำน ภูสะนำ กบินทร์บุรี สุรินทร์ โป่งตอง ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูกพืชไร่
บำงชนิด เช่น มนัส ำปะหลงั ออ้ย และปอ บำงแห่งเป็นทุ่งหญำ้ธรรมชำติ และป่ำละเมำะ หรือมีกำรปลูกป่ำ
ทดแทน 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินมีลูกรังตลอด และชั้นหินพื้นอยูต้ื่นมำก กำรซำบซึมของน ้ำ
ปำนกลำงถึงค่อนขำ้งเร็ว ดินมีกำรอุม้น ้ำปำนกลำงถึงต ่ำ มีกำรกดักร่อนของดินท่ีควำมลำดชนัสูงควำมอุดม
สมบูรณ์ของดินต ่ำ  

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มชุดดินท่ี 46 มีศกัยภำพไม่คอ่ยเหมำะสม
และไม่เหมำะสมท่ีจะใชใ้นกำรปลูกพืชไร่ พืชผกั และไมผ้ล เน่ืองจำกเป็นดินต้ืนถึงต้ืนมำก เน้ือดินมีกรวดลูกรัง
ปนไม่ต ่ำกวำ่ 35 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมำตร ไม่เหมำะสมท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรท ำนำ เน่ืองจำกสภำพพื้นท่ีสูงและดิน
เก็บกกัน ้ำไม่ค่อยอยู ่ อยำ่งไรก็ตำมมีศกัยภำพพอท่ีจะใชป้ลูกหญำ้เล้ียงสัตวห์รือพฒันำเป็นทุ่งหญำ้เล้ียงสัตวไ์ด ้
ถำ้ในกรณีท่ีจะใชป้ลูกพืชไร่ ควรเลือกพืชไร่ท่ีมีรำกต้ืนและหนำ้ดินควรจะหนำไม่ต ่ำกวำ่ 15 ซม. 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่46 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำดินต้ืนมีลูกรังปนและดินมีควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดิน ใส่อตัรำ 

1-3ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงดิน เม่ือพืชปุ๋ยสดอำยปุระมำณ 60 วนั หรือเม่ือออกดอก ประมำณ 
50 % พนัธ์ุพืชปุ๋ยสดท่ีแนะน ำไดแ้ก่ปอเทือง หวำ่นเมล็ดปุ๋ยพืชสดในกลำงเดือนเมษำยนหรือตน้เดือนพฤษภำคม 
ใชว้สัดุ เช่นฟำงขำ้ว เศษหญำ้ ตอซงัขำ้วโพด ขำ้วฟ่ำง หรืออยำ่งอ่ืน คลุมดินระหวำ่งแถวพืชท่ีปลูก จะช่วยรักษำ
ควำมช้ืนในดิน เม่ือสลำยตวัดีแลว้ยงัจะช่วยเพิ่มอินทรียว์ตัถุแก่ดินอีกทำงหน่ึง กำรไถเตรียมดิน ควรใหลึ้กไม่
นอ้ยกวำ่ 20 ซม. พร้อมกบัคลุกเคลำ้กบัปุ๋ยอินทรียห์รือวสัดุปรับปรุงดินเพื่อท ำให้ดินร่วนซุย พฒันำแหล่งน ้ำ
เสริมในกำรเพำะปลูก โดยพฒันำแหล่งน ้ำท่ีมีอยูต่ำมธรรมชำติ เลือกพนัธ์ุพืชรำกต้ืนมำปลูก และมีหนำ้ดินหนำ
ไม่ต ่ำกวำ่ 15 ซม. 

ปัญหำดินเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำย ปลูกพืชไร่ตำมแนวระดบัขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี 
ปลูกแถบหญำ้แฝกตำมแนวระดบัขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี เพื่อช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำผวิดิน ปลูกพืช



ตระกลูถัว่แซมระหวำ่งแถวพืชหลกัหรือปลูกพืชเหล่ือมฤดูบริเวณท่ีมีควำมลำดเทเกิน 5% ควรน ำมำตรกำรทำง
วธีิกลมำใชเ้ช่นคนัดิน คนัเบนน ้ำ ทำงระบำยน ้ำ บ่อดกัตะกอนหรือบ่อน ้ำในไร่นำ 

ปัญหำดินเป็นกรด  ในบำงพื้นท่ีมีดินเป็นกรดจดั มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง 4.5 หรือต ่ำ
กวำ่ ควรใส่ปูนขำวตำมควำมตอ้งกำรของดิน หวำ่นให้ทัว่แปลงพร้อมกบัปุ๋ยอินทรียต์อนเตรียมดินปลูกแลว้ไถ
กลบทิ้งไวป้ระมำณ 30 วนั ก่อนปลูกพืช 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำหรือเส่ือมลง ใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี 
ข้าวไร่  ใส่ปุ๋ยเคมีแบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรก ใส่ปุ๋ยสูตร (4+6)-6-4 กก./ไร่ (N-P2-O5-

K20) ส ำหรับพนัธ์ุขำ้วไม่ไวต่อช่วงแสง ส่วนขำ้วไวต่อช่วงแสง ใชปุ๋้ย (3+3)-4-2 กก./ไร่ (N-P2O5-K2O) ใส่หลงั
ขำ้วงอก 20-30 วนั คร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟตหรือแอมโมเนียมคลอไรด ์อตัรำ15-30 กก./ไร่ หรือปุ๋ยยเูรีย 
อตัรำ 7-15 กก./ไร่ ใส่ระยะก ำเนิดช่อดอกหรือประมำณ 30 วนัก่อนขำ้วออกดอก 

มันส าปะหลงั  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธำตุอำหำรพืชใกลเ้คียงกนั
อตัรำ 50-100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรกใส่รองกน้หลุมก่อนปลูกและคร้ังท่ีสอง โรยขำ้งตน้เม่ือมนั
ส ำปะหลงัอำย ุ2 เดือน 

ข้าวโพด  ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธำตุอำหำรพืชใกลเ้คียงกนั อตัรำ 
50-75 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ แรกใส่รองกน้หลุมก่อนปลูก และคร้ังท่ีสองเม่ือขำ้วโพดสูงประมำณ 40 ซม. โดย
โรยขำ้งแถวปลูก ห่ำงแถวขำ้วโพด ประมำณ 15-20 ซม. แลว้พรวนดินกลบ 

ปลูกไม้ผลและไม้ยนืต้น ปัญหำดินต้ืนมีลูกรังปนและดินมีควำมช้ืนต ่ำในบำงช่วง กำร
เตรียมหลุมปลูก ควรขดุหลุมปลูกขนำด 75 x 75 x 75 xซม. หรือโตกวำ่แลว้หำหนำ้ดินหรือดินจำกท่ีอ่ืน มำ
คลุกเคลำ้กบัปุ๋ยอินทรียอ์ตัรำประมำณ 20-30 กก./หลุมเสร็จแลว้ใส่ลงไปในหลุมปลูกใหเ้ตม็ ก่อนท่ีจะปลูกไม้
ผลหรือไมย้นืตน้ ใชว้สัดุคลุมโคนตน้ เช่น ฟำงขำ้ว เศษหญำ้ ใบไม ้หรือปลูกพืชคลุมดินระหวำ่งแถวไมผ้ลหรือ
ไมย้นืตน้ เพื่อช่วยรักษำควำมช้ืนในดิน พฒันำแหล่งน ้ำเสริมในกำรปลูกไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ โดยเฉพำะในช่วง
ฤดูแลง้ดินจะแหง้ ท ำใหพ้ืชท่ีปลูกขำดน ้ำ  

ปัญหำดินเป็นกรด ในบำงพื้นท่ีดินจะเป็นกรดจดั ใส่ปูนขำว อตัรำ 3-5 กก./ตน้ 
ปัญหำดินเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำย ปลูกไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ตำมแนวระดบัขวำงควำมลำด

เทของพื้นท่ี ปลูกพืชคลุมผวิหนำ้ดิน เช่นพืชตระกลูถัว่หรือหญำ้ ปลูกหญำ้แฝกขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ีพร้อม
ทำงระบำยน ้ำเพื่อช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำผวิดิน กำรปลูกพืชแซมระหวำ่งแถวไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ 
โดยเฉพำะปลูกพืชตระกลูถัว่นอกจำกช่วยป้องกนักำรชะลำ้งพงัทลำยของดินแลว้ ยงัช่วยเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์
ใหแ้ก่ดินอีกทำงหน่ึงดว้ย 

ปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์ของดินต ่ำ  มะม่วง ใส่ปุ๋ยคอก อตัรำ 20-50 กก./ตน้ ร่วมกบั 
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  หรือปุ๋ยสูตรอ่ืนท่ีมีธำตุอำหำรพืชใกลเ้คียงกนัจ ำนวนกิโลกรัมของปุ๋ยเคมีท่ีใส่/ตน้/ปี มี
อตัรำเฉล่ียเท่ำกบัคร่ึงหน่ึงของอำยมุะม่วง ถึงเท่ำกบัอำยมุะม่วง ใส่ทุกๆ ปี ๆ ละ 4 คร้ัง ในช่วงเดือน มีนำคม 
พฤษภำคม สิงหำคมและตุลำคม กำรใส่ใหใ้ส่โดยหวำ่นใหร้อบโรยรัศมีทรงพุม่ ปุ๋ยคอกใหโ้รยรอบรัศมีทรงพุม่
แลว้พรวนดินกลบ 


