
กลุมชุดดินที่ 30
ลักษณะโดยท่ัวไป :  หนวยท่ีดนิเปนกลุมชุดดินท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว พบบริเวณพื้นท่ีภู

เขาเปนสวนใหญมีความสูง จากระดับนํ้ าทะเลปานกลางต้ังแต 500 เมตรข้ึนไป สีดินเปนสีแดง เกิดจาก
วตัถุตนก ําเนิดดินพวกหินเนื้อละเอียด เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ํ าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรม
ชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 5.5-6.5
ปจจบัุนบริเวณดังกลาวมีสภาพเปนปาธรรมชาติหลายแหงถูกบุกรุก เพื่อทํ าไรเล่ือนลอย บางแหงอยูใน
เขตโครงการพัฒนา เพื่อนํ ามาใชปลูกไมผลเมืองหนาว เชน ทอ สาล่ี และแอปเปล  ตัวอยางชุดดินท่ีอยู
ในกลุมนี้ไดแก ชุดดินดอยปุย ชุดดินเชียงแสน

ปญหาสํ าคัญในการใชระโยชนท่ีดิน : เปนดนิท่ีเกิดอยูในบริเวณท่ีมีระดับความสูงมาก มีความ
ลาดชันสูง มีแนวโนมท่ีจะเกิดการชะลางพังทลายไดงายมาก

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช  : โดยท่ัวไปกลุมชุดดินท่ี 30 มีศักยภาพเหมาะสมในการ
ปลูกไมผล ไมยืนตนและพืชไรบางชนิด ไมเหมาะสมในการทํ านาเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีไมอํ านวย

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 30
ปลูกธัญพืช ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน การไถเตรียมดินปลูก และปลูกเปน

แถวขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ใชวัสดุคลุมดิน เชน เศษพืชหรือฟางขาว ระหวางแถวพืชเพื่อปองกันไม
ใหเม็ดฝนท่ีตกลงมากระทบผิวดินโดยตรง และปองกันการระเหยของน้ํ าจากดิน ทํ าแนวร้ัวหญาแฝก
ตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ีและบนคันดินควรปลูกหญา เชนหญาแฝกหรือพืชตระกูลถ่ัว
ยนืตนเพือ่ชวยรักษาคันดิน ซ่ึงคันดินท่ีกลาวนี้จะชวยชลอการไหลบาของนํ้ าบนผิวดิน  ทํ าใหไมเกิดการ
ชะลางพังทลายรุนแรง

ปญหาดินมีธาตุอาหารพืชบางอยางไมเพียงพอและดินเก็บความชื้นไมคอยอยู
ปลูกพชืตระกลูถ่ัวสลับกับธัญพืชท่ีปลูกจะชวยรักษาและเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน ปลูกพืชปุยสด
แลวไถกลบลงไปในดิน เม่ือพืชปุยสดออกดอกประมาณ 50 % เม่ือสลายตัวดีแลวจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุ
ใหแกดนิและทํ าใหความสามารถในการอุมนํ้ าของดินดีข้ึน ใสปุยคอกหรือปุยหมักอัตราประมาณ 500-
1,000 กก./ไร การใชปุยเชน

ขาวไร ใสปุยคร้ังท่ี 1 สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร ใสหลังขาว
ไรท่ีปลูกงอก 20 วัน ถาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ าควรใสหลังขาวงอก 10 วัน คร้ังท่ีสอง ใสปุย 21-0-0
อัตรา 15 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา ไรละ 7 กก. ใสในระยะขาวเร่ิมต้ังทอง

ขาวสาลี ใสปุยรองพื้นสูตร 15-15-15 หรือ 16-20-0 อัตรา ไรละ 30 กก. และใส
ปุยแตงหนาสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร ใสหลังขาวสาลีออกแลว 15-20 วัน หรือใสปุยสูตร 15-15-15
หรือ 16-16-8 อัตรา 40-60 กก./ไร รวมกับปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 500-1,000 กก./ไร



ปลูกพืชไร  ควรปลูกในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทไมเกิน 12 % ปญหาการชะลางพังทลาย
ของหนาดิน ไถเตรียมดินปลูกและปลูกพืชไรเปนแถวขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ใชวัสดุคลุมดิน เชน
เศษพืชหรือฟางขาวระหวางแถวพืช เพื่อปองกันไมใหเม็ดฝนท่ีตกลงมากระทบผิวดินโดยตรง และปอง
กนัการระเหยของนํ้ าจากดิน เม่ือวัสดุท่ีใชสลายตัวดีแลวจะเพิ่มอินทรียวตัถุใหแกดิน ปลูกพืชเปนแถบ
ชิดกนัสลับกับพืชท่ีปลูกแถวหางกัน จะเปนการชวยชลอการไหลบาของนํ้ าท่ีผิวดิน ทํ าแนวร้ัวหญาแฝก
ตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี

ปญหาดินมีธาตุอาหารพืชบางอยางไมเพียงพอตอความตองการของพืชท่ีปลูก 
ปลูกพชืตระกูลถ่ัวสลับกับการปลูกพืชไร หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชไรจะชวยรักษาและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหแกดิน ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน เม่ือพืชปุยสดออกดอกประมาณ 50% เม่ือ
สลายตัวดแีลวจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินและทํ าใหดินมีความสามารถในการอุมนํ้ าดีข้ึน ไถกลบ
เศษพืชลงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ใสปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 500-1,000 กก./ไร การใสปุย เชน

ขาวโพด  ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร โดยใสรองกนรองปลูก รวม
กบัใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร เปนการใสปุยคร้ังท่ี 2
โดยโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ ใสหลังปลูกขาวโพด 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 เลือกใชสูตรใด
สูตรหน่ึง โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ ใสหลังปลูกขาวโพด 20-25 วัน

ปลูกไมผล ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดินปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืชไร
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 อายปุ ปุยหลักแบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน โดยหวานใหสม่ํ าเสมอรอบบริเวณทรงพุม หางจากโคน
ตน 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ สวนปุยรวมเปนการใสคร้ังท่ี 3 ใหใสเชนเดียวกันกับปุยหลัก ระยะเวลาท่ี
ใสคือเดือน 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 1 และ 2 การใสคร้ังท่ี 3 เปน
การใสปุยรวมสูตร 14-0-20 อัตรา 50-100 กรัม/ตน x อายุป  ใสหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลแลว 2 คร้ัง และติด
ผลแลว 1 คร้ัง วิธีการใส ๆ เชนเดียวกับการใสปุยกอนตกผล

ลํ าใย เตรียมหลุมปลูก ใสปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/หลุม คลุกเคลากับดินใน
หลุมปลูก กอนตกผล (0-4 ป) ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 300-400 กรัม/ตน x อายุป แบง
ใส 2 คร้ัง ละ เทา ๆ กัน โดยหวานใหสม่ํ าเสมอรอบบริเวณทรงพุม หางจากโคนตน 30 ซม. แลวพรวน
ดนิกลบ ใสในเดือนเมษายนและมิถุนายน และใสปุยรวมสูตร 14-0-20 หรือ 15-5-20 อัตรา 200-300
กรัม/ตน x อายุป เปนการปุยคร้ังท่ี 3 ในเดือนสิงหาคม ตกผลแลว ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 300-400
กรัม/ตน x อายุป หรือสูตร 15-30-15 อัตรา 250-300 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ังๆ ละ เทาๆ กัน โดย



การขุดรองหรือขุดเปนหลุมรอบทรงพุมลึกประมาณ 20-30 ซม. หยอดปุยลงหลุมแลวเอาดินกลบ ใส
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 2 คร้ัง และใสปุยรวมหลังติดผลแลว 1 คร้ัง โดยใชสูตร 14-0-20 หรือ 15-5-20
อัตรา 200-300 กรัม/ตน x อายุป หรือใสปุยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุ
ป แบงใส 3 คร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน คือ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว 2 คร้ัง และหลังติดผล 1 คร้ัง

กาแฟ (พันธุอาราบิกา) ในแปลงชํ ากลา ใชปุยสูตร 20-11-11 หรือ 15-15-15 หรือ
16-16-16 เลือกใชสูตรใดสูตรหน่ึง อัตรา 100-150 กรัม ผสมน้ํ า 1 ปบ (20 ลิตร) รดทุก ๆ 15 วัน กาแฟ
อาย ุ 1 ป ใสปุยสูตรใดสูตรหน่ึงเชนเดียวกับแปลงชํ ากลา อัตรา 100-150 กรัม/ป ใสปละ 2-3 คร้ัง คร้ัง
แรกใสหลังปลูกแลว 1 เดือน คร้ังท่ี 2-3 ใสหลังคร้ังแรก 4 เดือน กาแฟอายุ 2 ป ใสปุยสูตรใดสูตรหน่ึง
เชนเดียวกับแปลงชํ ากลา ใสตนละ 200-500 กรัม/คร้ัง ปละ 3 คร้ัง คร้ังแรกใสตนฤดูฝน คร้ังท่ี 2 ใสหลัง
จากคร้ังแรก 2 เดือน คร้ังท่ี 3 ใสปลายฤดูฝน กาแฟอายุ 3 ป ใสปุยสูตรใดสูตรหน่ึงเชนเดียวกับแปลงชํ า
กลา ใสตนละ 300-350 กรัม/คร้ัง ปละ 3 คร้ัง ใสแบบเดียวกับอายุ 2 ป กาแฟอายุ 4 ป หรือมากกวา ระยะ
นีต้องการธาตุโพแทสเซียมสูง ควรใชปุยสูตร 15-15-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-12-17 เลือกใชสูตรใด
สูตรหน่ึง โดยพิจารณาอัตราใสจากผลผลิต ผลผลิตไรละ 150 กก. (นน.กาแฟ) ใส 250 กรัม/ตน ปละ 3
คร้ัง ผลผลิตไรละ 180 กก. (นน.กาแฟ) ใส 330 กรัม/ตน ปละ 3 คร้ัง ผลผลิตไรละ 220 กก. (นน.กาแฟ)
ใส 350 กรัม/ตน ปละ 3 คร้ัง ผลผลิตไรละ 250 กก. (นน.กาแฟ) ใส 450 กรัม/ตน ปละ 3 คร้ัง


