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ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว  โดยปกติจะมีกอ้นปูนหรือเศษหินท่ีก ำลงัผพุงั สลำยตวั
ปะปนอยูใ่นเน้ือดินดว้ย ดินสีเทำเขม้หรือสีน ้ำตำล หรือน ้ำตำลปนแดง ชั้นดินล่ำงอำจมีจุดประสีเหลืองและสีแดง 
พบบริเวณพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลำดถึงลูกคล่ืนลอนชนั มีควำมลำดชนัประมำณ 6 - 20 % เป็นดินลึกปำนกลำง มี
กำรระบำยน ้ำดีถึงดีปำนกลำง ระดบัน ้ำใตดิ้นอยูลึ่กกวำ่ 1 เมตร มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำง pH 6.5-
8.0 ไดแ้ก่ชุดดินสมอทอด และล ำนำรำยณ์, ล ำพญำกลำง ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูกพืชไร่ เช่น ขำ้วโพด ขำ้ว
ฟ่ำง มนัส ำปะหลงั ปอ และถัว่ หรือปลูกไมผ้ลบำงชนิด 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินลึกปำนกลำง มีชั้นท่ีมีกอ้นปูนหรือเศษหินปะปนมีสภำพพื้นท่ี
เป็นลูกคล่ืน ยำกแก่กำรเก็บกกัน ้ำ และมีกำรกดักร่อนของดินท่ีควำมลำดชนันอ้ยสูง  

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 54 มีศกัยภำพเหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่ พืชผกั ไม้
ผลหรือไมย้นืตน้ และพฒันำเป็นทุ่งหญำ้เล้ียงสัตว ์ แต่ในฤดูแลง้ไม่สำมำรถปลูกพืชลม้ลุกไดเ้น่ืองจำกดินมีควำมช้ืน
ไม่เพียงพอ และยงัไม่มีระบบชลประทำนเขำ้ถึง ส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์ในกำรเพำะปลูกเฉพำะในช่วงฤดูฝน 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่54 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน ปัญหำดินขำดแคลนน ้ำในกำรเพำะปลูกใน

บำงช่วง กำรไถเตรียมดินปลูกพืชไร่ขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ท ำคนัดินขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี ช่วยชะลอกำร
ไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดินเม่ือฝนตกหนกั ขดุบ่อดกัตะกอน เพื่อช่วยชะลอกำรไหลบ่ำของน ้ำท่ีผวิดิน และยงัสำมำรถใช้
น ้ำเสริมในกำรเพำะปลูก น ำมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ำทำงพืชมำใช ้ เช่น กำรปลูกพืชเป็นแถบสลบักบั กำรปลูก
พืชเป็นแถวขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี กำรปลูกพืชตระกลูถัว่แซมพืชหลกั เป็นตน้ 

ปัญหำดินขำดธำตุอำหำรพืชบำงอยำ่งและดินขำดควำมช้ืนในบำงช่วง ใส่ปุ๋ยหมกั หรือ
ปุ๋ยคอก อตัรำ 1.5-2.0 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบลงดินเม่ือปุ๋ยพืชออกดอกไดป้ระมำณ 50% ปลูกพืช
ตระกลูถัว่สลบักบัพืชไร่หลกัหรือปลูกพืชตระกลูถัว่แซมกบัพืชหลกั จะช่วยรักษำและเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่
ดินและยงัช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำของดินอีกดว้ย เช่น  
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ถั่วเหลอืง ถั่วเขียว และถั่วลสิง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือสูตร 10-30-20 อตัรำ 
20-30 กก./ไร่ ใส่รองกน้ร่องปลูก หรือโรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบเม่ือถัว่อำย ุ20-25 วนั 

ข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ โรยสองขำ้งแถว
ปลูกแลว้พรวนดินกลบ ใส่หลงัปลูก 20-25 วนั หรือใส่ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อตัรำ 40-50 กก./ไร่หรือสูตร 23-23-0 อตัรำ 
35-45 กก./ไร่ หรือสูตร25-25-0 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ โรยขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบใส่หลงัปลูก 20-25 วนั 

ปลูกไม้ผล ปัญหำกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน ปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรปลูกพืชไร่ และปลูก
พืชตระกลูถัว่คลุมดินระหวำ่งแถวไมผ้ล นอกจำกช่วยป้องกนักำรชะลำ้งหนำ้ดินแลว้ ยงัช่วยรักษำควำมช้ืนของดิน
และเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินอีกดว้ย 

ปัญหำดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ แกไ้ขโดยกำรใชท้ั้งปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี สูตร อตัรำ 
และวธีิกำรใชข้ึ้นอยูก่บัชนิดของไมผ้ล เช่น 

ส้ม เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 500 กรัม/ตน้ คลุกกบัดินในหลุม
ปลูก ก่อนตกผล ใส่ปุ๋ยสูตร 18-6-6  อตัรำ 250-300 กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือสูตร 25-7-7 อตัรำ 200-250 กรัม/ตน้ x 
อำยปีุ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำ ๆ กนั เป็นกำรใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 3 ปุ๋ยร่วมไดแ้ก่ปุ๋ยสูตร 14-0-20 อตัรำ 200-
250 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่สองคร้ัง คร้ังละ เท่ำ ๆ กนั ใส่เป็นคร้ังท่ี 2 และ 4 วธีิใส่ปุ๋ยผสมและปุ๋ยร่วมหวำ่นให้
สม ่ำเสมอ รอบบริเวณทรงพุ่มห่ำงจำกโคนตน้ประมำณ 30 ซม. แลว้กลบดว้ยปุ๋ยอินทรียห์รือเศษซำกพืช หรือใส่ปุ๋ย
สูตร 16-3-5 อตัรำ 600-750 กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือสูตร 18-4-5 อตัรำ 400-500 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 4 คร้ัง ๆ ละ 
เท่ำ ๆ กนั ทุกๆ 3 เดือน ตกผลแล้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 12-3-6 อตัรำ 600-700 กรัม/ตน้ x อำยปีุ หรือสูตร 14-4-9 อตัรำ 500-
600 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั หลงัเก็บผลผลิตแลว้ ส ำหรับปุ๋ยร่วม สูตร 14-0-20 อตัรำ 100-
150 กรัม/ตน้xอำยปีุ ใส่หลงัติดผลแลว้ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 15-3-12 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 3 คร้ัง  คร้ัง
ละเท่ำ ๆ กนั หลงัเก็บผลผลิตแลว้ 2 คร้ังและติดผลแลว้ 1 คร้ัง 

ลิน้จ่ี   เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 500 กรัม/ตน้ คลุกกบัดินใน 
หลุมปลูก ก่อนตกผล (0-3 ปี) ใส่ปุ๋ยสูตร 12-4-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 200--300 กรัม/ตน้ x อำยุปี ร่วมกบัปุ๋ย 14-0-
20 อตัรำ 200-300 กรัม/ตน้ x อำยุปี ปุ๋ยหลกัแบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละเท่ำ ๆ กนั โดยหว่ำนให้สม ่ำเสมอรอบบริเวณทรง
พุม่ ห่ำงจำกโคนตน้ 30 ซม. แลว้พรวนดินกลบ ส่วนปุ๋ยร่วมเป็นกำรใส่คร้ังท่ี 3 ใหใ้ส่เช่นเดียวกนัระยะเวลำท่ีใส่คือ
เดือน เมษำยน มิถุนำยน และสิงหำคม ตกผลแล้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 14-5-20 หรือ 15-5-20 อตัรำ 200-250 กรัม/ตน้ x อำยุปี 
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 เช่นเดียวกบักำรใส่
ปุ๋ยก่อนตกผล 


