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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วน ท่ีมีเศษหินปะปนมาก และพบชั้นหิน 
พื้นลึก 50 - 80 ซม. ดินมีสีน ้าตาล สีน ้าตาลปนแดง เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียด มีสภาพพื้นท่ี
เป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชนัประมาณ 2 - 20 % เป็นดินต้ืน มี การระบายน ้าดี ระดบัน ้าใตดิ้น
อยูลึ่กกวา่ 3 เมตรตลอดปี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่าถึง ปานกลาง pH 5.0-7.5  ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจ
พรรณและป่าเตง็รัง บางแห่งท าไร่เล่ือนลอย หรือปลูกป่าทดแทน ไดแ้ก่ ชุดดินล้ี มวกเหล็ก นครสวรรค ์ท่าล่ี สบ
ปราบ และไพสาลี หินซอ้น โคกปรืด โป่งน ้าร้อนงาว ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็รัง หรือ
ป่าละเมาะ บางแห่งใชท้  าไร่เล่ือนลอย หรือปลูกป่าทดแทน 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินต้ืนมากมีชั้นหินผ ุ และหินพื้น น ้าซึมผา่นชั้นดินไดป้านกลาง 
ถึงค่อนขา้งเร็ว มีการอุม้น ้าปานกลางถึงต ่า ดินถูกกดักร่อนไดง่้ายท่ีความลาดชนัสูง  สภาพพื้นท่ี เป็นลูกคล่ืนถึง
เนินเขา ระดบัน ้าใตดิ้นลึก 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 47 มีศกัยภาพค่อนขา้งไม่เหมาะสมและไม่
เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการปลูกพืชทัว่ไป เน่ืองจากเป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก และสภาพพื้นท่ีมีความลาดเทสูงเป็นส่วน
ใหญ่ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่47 
ปลูกพชืไร่ ปัญหาดินต้ืนมีลูกรังหรือเศษหินปะปนเน้ือดินมาก เลือกดินท่ีมีความลึกปานกลาง

ถา้เป็นดินต้ืนควรมีเน้ือดินบนหนาไม่นอ้ยกวา่ 15 ซม. และเลือกพืชไร่รากต้ืนถึงรากหยัง่ลึกปานกลางมาปลูก ใส่
ปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั หรือใส่วสัดุปรับปรุงดิน เช่นกากถัว่ลิสง แกลบ วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
อตัรา 2-3 ตนั/ไร่  

ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน น ามาตรการอนุรักษดิ์นและน ้าท่ีเหมาะสมมาปฏิบติั
ทั้งวธีิการทางพืชและวธีิกล อาจเลือกวธีิใดวธีิหน่ึงหรือผสมผสานทั้งสองวธีิ ดงัน้ี 

1) ไถเตรียมดินปลูกและปลูกพืชไร่เป็นแถวตามแนวระดบัขวางความลาดเทของ
พื้นท่ี 

2) พื้นท่ีท่ีมีความลาดเทสูงกวา่ 12% เป็นดินต้ืนควรมีการไถพรวนนอ้ยท่ีสุด 
หรือไม่มีการไถพรวนเลย 

3) ใชว้สัดุคลุมดินเช่น เศษพืชหรือฟางขา้ว 



4) ปลูกพืชเป็นแถบหรือแถบหญา้แฝกขวางความลาดเทของพื้นท่ีเพื่อช่วยชะลอ
การไหลบ่าของน ้าผิวดิน 

5) ปลูกแถบไมพุ้ม่ตระกลูถัว่ยนืตน้ตามแนวระดบัขวางความลาดเทของพื้นท่ี 
6) ในบริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 12 % น ามาตรการทางวิธีกลมาใช ้เช่น คนัคูรอบ

เขา ทางระบายน ้า และบ่อดกัตะกอน เป็นตน้  
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าหรือเส่ือมลง จดัระบบการปลูกพืชใหมี้พืชบ ารุงดิน

หรือพืชตระกลูถัว่อยูใ่นระบบการปลูกพืชหมุนเวยีน -ปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงดิน -ใส่ปุ๋ยอินทรีย ไดแ้ก่ปุ๋ย
คอก หรือปุ๋ยหมกั อตัรา 2-3 ตนั/ไร่ 

ข้าวไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8อตัรา 20-25 กก./ไร่ ใส่หลงัขา้วงอก 20-30 วนั 
ร่วมกบัแอมโมเนียมซลัเฟต หรือแอมโมเนียมคลอไรด ์อตัรา 10-20 กก./ไร่เป็นการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 หรือประมาณ 
30 วนัก่อนขา้วออกดอก 

ข้าวโพด ใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรา 40-50 กก.ต่อไร่ ส าหรับดินท่ีมีฟอสฟอรัสท่ี
เป็นประโยชน์ต่อพืชต ่า ใส่หลงัปลูก 20-25 วนั โดยโรยขา้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ  ในกรณีท่ีดินมี
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชสูงใหใ้ชปุ๋้ยสูตร 20-10-0 อตัรา 40-50 กก./ไร่ 

สับปะรด ใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังแรก สูตร 13-13-21 อตัรา 10-25 กรัม/ตน้ ใส่ท่ีกาบใบล่าง
เม่ืออายุ 3 เดือน คร้ังท่ีสอง ใส่ปุ๋ยสูตร 12-15-15 อตัรา 10-25 กรัม/ตน้ ใส่ท่ีกาบใบล่างสุดเม่ือสับปะรดอายุ 6 
เดือน 

ปลูกไม้ผล-ไม้ยนืต้น   ปัญหาดินต้ืนมีกรวดลูกรังหรือเศษหินปนในปริมาณมาก เลือก
ปลูกเฉพาะดินท่ีมีความลึกปานกลาง การเตรียมหลุมปลูก ควรขดุใหมี้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 75 x 75 x 75  ซม. ถา้
โตกวา่จะเป็นการดี หาหนา้ดินจากท่ีอ่ืนมาใส่และคลุกเคลา้กบัปุ๋ยอินทรียห์รือเศษใบไม ้ ใบหญา้ หรือเศษวสัดุ
ทางการเกษตรท่ีเหลือใช ้ ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน ปลูกพืชตามแนวระดบัขวางความลาดเทของพื้นท่ี 
ปลูกพืชคลุมดิน โดยเฉพาะพืชตระกลูถัว่ นอกจากป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินแลว้ยงัช่วยเพิ่มความ
อุดมสมบรูณ์ให้แก่ดิน และรักษาความช้ืนในดินอีกดว้ย หรือการปลูกพืชแซมระหวา่งแถวไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ 
ขณะท่ียงัแผก่ิ่งกา้นคลุมดินยงัไม่ทัว่ถึง หรืออาจปลูกแถบหญา้แฝกตามแนวระดบัขวางความความลาดเทของ
พื้นท่ีเป็นช่วง ๆ เพื่อช่วยชะลอการไหลบ่าของน ้าผวิดิน 

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าหรือเส่ือมลง การปลูกพืชตระกลูถัว่แซมระหวา่งแถว
ไมผ้ลหรือไมย้นืตน้ เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชบางอยา่งและอินทรียว์ตัถุใหแ้ก่ดิน 

มะม่วง  ใส่ปุ๋ยคอก อตัรา 20-50 กก./ตน้ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือปุ๋ย
สูตรอ่ืนท่ีมีธาตุอาหารพืชใกลเ้คียงกนั จ านวนกิโลกรัมของปุ๋ยเคมีท่ีใส่/ตน้/ปี เท่ากบัคร่ึงหน่ึงของอายมุะม่วง ใส่
ทุก ๆ ปี ๆ ละ 2 คร้ัง ในตอนตน้ และปลายฤดูฝนใหใ้ส่เป็นจุดรอบรัศมีทรงพุม่ส่วนปุ๋ยคอกใหโ้รยรอบรัศมีทรง
พุม่แลว้พรวนดินกลบ 

ขนุน  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 1-2 กก./ตน้ ใส่ตอนตน้ฤดูฝน และปุ๋ย 
สูตร 13-13-21 อตัรา 1-2 กก./ตน้ ช่วงปลายฝนและควรใส่ปุ๋ยคอกทุกปี อตัรา 20-30 กก./ตน้ โดยใส่รอบรัศมี
ทรงพุม่ 


