
กลุมชุดดินที่ 28
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียวจัดในช้ันดินลางลึก ๆ อาจพบชั้นปูนมารล สี

ดนิเปนสีดํ า เทาเขมหรือสีนํ้ าตาล อาจพบจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีแดงปนน้ํ าตาลแตพบเปนปริมาณนอย
ในชวงดนิช้ันบน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 0.2 % บริเวณ
เทือกเขาหนิปูน หรือพวกหินภูเขาไฟ เปนดินลึก การระบายน้ํ าดี ระดับนํ้ าใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอด
ป มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 7.0-8.0 ไดแกชุดดินชัยบาดาล ลพบุรี
บุรีรัมย-สูง  และวังชมพู ดงลาน นํ้ าเลน สมอทอด ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชปลูกพืชไรตาง ๆ
เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถ่ัวตาง ๆ ฝายและไมผลบางชนิด

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิเหนยีวจัดยากตอการไถพรวน ช้ันดินลางมีเศษหินผุ
นํ ้าซึมผานไดชา มีการอุมนํ้ าสูง ในฤดูฝนดินแฉะ พืชอาจไดรับความเสียหาย ฤดูแลงดินแตกระแหงเปน
รองลึก  ถาฝนท้ิงชวงพืชจะขาดนํ้ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 28 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืช
ไรและไมผลมากกวาท่ีจะนํ ามาปลูกขาวหรือทํ านา เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน
ยากในการท่ีจะเก็บกักนํ้ าไว ปลูกขาว อยางไรก็ตามเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชท่ีดิน

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 28
ปลูกพืชไร ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ดินขาดแคลนนํ้ าในการเพาะ

ปลูกในบางชวง การไถเตรียมดินปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพื้นท่ี แนวร้ัวหญาแฝกขวางความลาด
เทของพืน้ท่ีชวยชลอการไหลบาของนํ้ าท่ีผิวดินเม่ือฝนตกหนัก ขุดบอดักตะกอน เพื่อชวยชลอการไหล
บาของนํ้ าท่ีผิวดิน และยังสามารถใชนํ้ าเสริมในการเพาะปลูก นํ ามาตรการอนุรักษดินและนํ้ าทางพืชมา
ใช เชนการปลูกพืชเปนแถบสลับกับการปลูกพืชเปนแถว ขวางความลาดเทของพื้นท่ี การปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวแซมพืชหลัก เปนตน

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินขาดความช้ืนในบางชวง ใสปุย
หมัก หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเม่ือปุยพืชออกดอกได
ประมาณ 50% ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก จะชวย
รักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดินและยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้ าของดินอีกดวย การ
ใชปุยเชน

ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และถ่ัวลิสง ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หรือสูตร 10-
30-20 อัตรา 20-30 กก./ไร ใสรองกนรองปลูกหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเม่ือถ่ัวอายุ
20-25 วัน

ขาวโพด-ขาวฟาง ใสปุยเคมีสูตร 20-10-0 อัตรา 40-50 กก./ไร โรย
สองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ ใสหลังปลูก 20-25 วัน หรือใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40-50 กก./ไร



หรือสูตร 23-23-0 อัตรา 35-45 กก./ไร หรือสูตร 25-25-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โรยขางแถวปลูกแลว
พรวนดินกลบใสหลังปลูก 20-25 วัน

ปลูกไมผล ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดินปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืช
ไร ปลูกแถวพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี แนวร้ัวหญาขวางความลาดเทของพื้นท่ี เพื่อ
ชวยชลอการไหลบาของนํ้ าท่ีผิวดิน เม่ือฝนตกหนักและบนคันดินใหปลูกหญา เชนแฝก

ปญหาดินมีธาตุอาหารพืชบางอยางไมเพียงพอแกการเจริญเติบโต เชน ล้ินจ่ี
เตรียมหลุมปลูก ใสปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/ตน คลุกกับดินในหลุมปลูก กอนตกผล (0-3 ป) ใสปุย
สูตร 12-4-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 200--300 กรัม/ตน x อายุป รวมกับปุย 14-0-20 อัตรา 200-300 กรัม/
ตน x อายุป ปุยหลักแบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน โดยหวานใหสม่ํ าเสมอรอบบริเวณทรงพุม หางจาก
โคนตน 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ สวนปุยรวมเปนการใสคร้ังท่ี 3 ใหใสเชนเดียวกันระยะเวลาที่ใสคือ
เดอืน เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม ตกผลแลว ใสปุยสูตร 14-5-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 200-250 กรัม/
ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน เปนการใสปุยคร้ังท่ี 1และ 2 การใสคร้ังท่ี 3 เปนการใสปุย
รวมสูตร 14-0-20 อัตรา 50-100 กรัม/ตน x อายุป  ใสหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลแลว 2 คร้ัง และติดผลแลว 1
คร้ัง วิธีการใส ๆ เชนเดียวกับการใสปุยกอนตกผล

มะละกอ ใสปุยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อัตรา 1 กก./ตน ระยะ
ตนออนถึงกอนออกดอก หลังจาก 1 ปข้ึนไปใสประมาณ 1-1.5 กก./ตน

ขนุน ใสปุยเคมีสูตร 20-10-10 อัตรา 100-200 กรัม/ตัน/คร้ัง อายุ 1-3
ป ใส 6 คร้ัง/ป อายุ 4-6 ป ใสปุยอินทรียหนึ่งคร้ังตอป อัตรา 20-30 กก./ตน ใสหางตนกอนออกดอก 3
เดอืน ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2กก./ตน ปลายฤดูฝนใสปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 1-2 กก./ตน/ป


