
กลุมชุดดินที่ 29
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว  ดินมีสีนํ้ าตาลเหลือง หรือแดง เกิดจากวัตถุ

ตนก ําเนดิ ดินพวกตะกอนลํ านํ้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินหลายชนิด ท่ีมีเนื้อละเอียด  พบ
บริเวณท่ีดอนท่ีเปนลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3-25 %เปนดินลึก มีการระบาย  นํ้ าดี
มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํ า pH ประมาณ 4.5-5.5 ไดแกชุดดินบานจอง เชียงของ
หนอง-มด แมแตง ปากชอง หางฉัตร เขาใหญ และ โชคชัย สูงเนิน ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไร
และไมผลตางๆ มีสวนนอยท่ียังคงสภาพปาธรรมชาติ

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : ดนิมีความพรุนสูง นํ้ าซึมผานช้ันดินไดปานกลาง มีการอุม
นํ ้าต่ํ าถึงปานกลาง นํ้ าใตดินลึก พืชจะขาดนํ้ าเม่ือฝนท้ิงชวงนาน  ดินมีการพังทลายในบริเวณท่ีมีความ
ลาดชันสูง  ความอุดมสมบูรณของดินปานกลางเหมาะสํ าหรับปลูกพืชไรหรือไมผลตาง ๆ

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 29 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืช
ไรและไมผลมากกวาท่ีจะนํ ามาปลูกขาวหรือทํ านา เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน
ยากในการท่ีจะเก็บกักนํ้ าไวปลูกขาว

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 29
ปลูกพืชไร ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ดินขาดแคลนนํ้ าในการเพาะ

ปลูกในบางชวง การไถเตรียมดินปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ทํ าแนวร้ัวหญา
แฝกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ีชวยชลอการไหลบาของนํ้ าท่ีผิวดินเม่ือฝนตกหนัก ขุดบอดักตะกอน เพื่อ
ชวยชลอการไหลบาของนํ้ าท่ีผิวดิน และยังสามารถใชนํ้ าเสริมในการเพาะปลูก นํ ามาตรการอนุรักษและ
นํ ้าทางพืชมาใช การปลูกพืชเปนแถว ขวางความลาดเทของพื้นท่ี การปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมพืชหลัก
เปนตน

ปญหาดนิขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินขาดความช้ืนในบางชวง ใสปุยหมัก
หรือปุยคอกอัตรา 1.5-2.0ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเม่ือปุยพืชสดออกดอกได
ประมาณ 50% ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก จะชวย
รักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดินและยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้ าของดินอีกดวย การ
ใชปุย เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และถ่ัวลิสง ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หรือสูตร 8-22-24 อัตรา 20-30 กก./
ไร หรือสูตร 10-20-10 อัตรา 25-35 กก./ไร ใสรองกนรองปลูกหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดิน
กลบเม่ือถ่ัวอายุ 20-25 วัน

ขาวโพด-ขาวฟาง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50-75 กก./ไร สํ าหรับชุด
ดนิท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชต่ํ า ใสโดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ ใสหลัง
ปลูก 20-25 วัน หรือใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 40-50 กก./ไร หรือสูตร 23-23-0 อัตรา 35-45 กก./ไร หรือ



สูตร25-25-0 อัตรา 30-40 กก./ไร เลือกใชสูตรใดสูตรหน่ึง สํ าหรับชุดดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเปน
ประโยชนตอพืชสูง ใสโดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบใสหลังปลูก 20-25 วัน

ปลูกไมผล ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดินปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืช
ไร

ปญหาดินมีธาตุอาหารพืชบางอยางไมเพียงพอแกการเจริญเติบโต เชน
มะขามหวาน อาย ุ 1-2 ป ควรใสปุยคอก หรือปุยหมัก 30-50 กก./ตน/ป หรือใสปุยเคมีสูตร 12-24-12
อัตรา 450 กรัม/ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง ๆ ละ 100,150 และ 200 กรัมตามลํ าดับ อายุ 3-5 ป หรือติดผลแลว
ควรใสปุยผสมท่ีมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เชนสูตร 12-12-17, 13-13-21 หรือ 14-14-14 อัตราท่ี
ใสปละคร่ึงหนึ่งของอายุตนมะขาม โดยแบงใส 2 คร้ัง คือชวงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝน หวานให
สม่ํ าเสมอรอบบริเวณทรงพุม หางจากโคนตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ อายุเกิน 6 ปข้ึนไป
หรือมะขามติดผลเต็มท่ีแลวใหใสปุยดังนี้

1) ระยะพักตัว ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 ใหทุก 2-3
สัปดาห เพื่อชวยใหมะขามออกดอก อายุเกิน 6 ปข้ึนไป หรือมะขามติดผลเต็มท่ีแลวใหใสปุยดังนี้

1) ระยะพักตัว ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 ใหทุก 2-3
สัปดาห เพื่อชวยใหมะขามออกดอกมาก

2) ระยะแตกใบออน ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 พน
ทุกๆ 7 วัน

3) ระยะเร่ิมออกดอก ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือสูตร 10-52-17
หรือ 15-30-17 ก็ได

4) ระยะเร่ิมติดฝก พนดวยสารอิมเบลเสลลิน 1 หลอด (50 มิลลิกรัม)
ตอนํ้ า 100 ลิตร พน 1-2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน

5) ระยะติดฝกเล็ก ใหปุยทางใบสูตร 30-20-10  อัตรา 2-3 ชอนแกง/
นํ ้า 20 ลิตร พน 2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน

6) ระยะฝกขนาดกลาง ใหปุยทางใบสูตรเทาเชน 15-15-15 หรือ 20-
20-20 อัตราท่ีใชตามคํ าแนะนํ าในสลาก

7) ระยะฝกขนาดใหญแลว ใหปุยทางใบสูตร 12-22-32 หรือ 6-30-30
อัตราท่ีใชตามคํ าแนะนํ าในสลาก

ลํ าใย เตรียมหลุมปลูก ใสปุยเคมีปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 30


