
กลุมชุดดินที่ 31
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินเหนียว ดินมีสีนํ้ าตาล เหลือง แดง เกิดจากการ สลายตัว

ผุพงัของหินหลายชนิด  พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน  มีความลาดชัน  ประมาณ
3 - 20 % เปนดินลึก มีการระบายน้ํ าดีปานกลางถึงดี ระดับนํ้ าใตดินอยูลึกกวา 1 เมตร ในฤดูฝนมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง pH 5.5-6.5 ไดแกชุดดินเลย วังไฮ ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูก
พชืไร ไมผลตาง ๆ มีสวนนอยท่ียังคงสภาพปาธรรมชาติ

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  นํ ้าซึมผานช้ันดินปานกลางถึงชา ดินอุมนํ้ าปานกลางถึงสูง มี
การพงัทลายของดินในบริเวณท่ีมีความลาดชันนอยกวา 20 %  ระดับนํ้ าใตดินต่ํ ามาก

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 31 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร
และไมผลหลายชนิด แตไมเหมาะสมท่ีจะนํ ามาใชในการทํ านา เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคล่ืนลอน
ลาดถึงเปนเนินเขา ยากในการท่ีจะเก็บกักนํ้ าไวปลูกขาว

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 31
ปลูกพืชไร ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน และปญหาดินขาดแคลนนํ้ าในการเพาะ

ปลูกในบางชวง การไถเตรียมดินปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ทํ าแนวร้ัวหญา
แฝกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ีชวยชลอการไหลบาของนํ้ าท่ีผิวดินเม่ือฝนตกหนัก ขุดบอดักตะกอน เพื่อ
ชวยชลอการไหลบาของนํ้ าท่ีผิวดิน และยังสามารถใชนํ้ าเสริมในการเพาะปลูก นํ ามาตรการอนุรักษดิน
และน้ํ าทางพืชมาใช การปลูกพืชเปนแถว ขวางความลาดเทของพื้นท่ี การปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมพืช
หลัก เปนตน

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินมีความช้ืนไมเพียงพอในบางชวง 
ใสปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเม่ือปุยพืชสดออก
ดอกไดประมาณ 50% ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก จะ
ชวยรักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดินและยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้ าของดินอีกดวย 
การใชปุย เชน

ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และถ่ัวลิสง ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หรือสูตร 8-22-12 อัตรา
20-30 กก./ไร หรือสูตร 10-20-10 อัตรา 25-35 กก./ไร ใสรองกนรองปลูกหรือโรยสองขางแถวปลูกแลว
พรวนดนิกลบเม่ือถ่ัวอายุ 20-25 วันหรือใสปุยสูตร 11-52-0 หรือ 18-46-0 อัตรา 10-15 กก./ไร สํ าหรับ
ดนิท่ีมีโพแทสเซียมสูง ใสโดยโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ

ขาวโพด-ขาวฟาง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50-75 กก./ไร สํ าหรับชุดดินท่ี
มีโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชต่ํ า ใสโดยโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ 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 เลือกใชสูตรใดสูตรหน่ึง สํ าหรับชุดดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนตอ
พชืสูง ใสโดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ ใสหลังปลูก 20-25 วัน

ปลูกไมผล ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพืชไร ดินมี
ธาตุอาหารพืชบางอยางไมเพียงพอแกการเจริญเติบโต เชน

มะขามหวาน อาย ุ1-2 ป ควรใสปุยคอก หรือปุยหมัก 30-50 กก./ตน/ป หรือใส
ปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 450 กรัม/ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง ๆ ละ 100,150 และ 200 กรัมตามลํ าดับ อายุ
3-5 ป หรือติดผลแลวควรใสปุยผสมท่ีมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เชนสูตร 12-12-17, 13-13-21
หรือ 14-14-14 อัตราท่ีใสปละคร่ึงหนึ่งของอายุตนมะขาม โดยแบงใส 2 คร้ัง คือชวงตนฤดูฝนและปลาย
ฤดฝูน หวานใหสม่ํ าเสมอรอบบริเวณทรงพุม หางจากโคนตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ อายุ
เกนิ 6 ปข้ึนไป หรือมะขามติดผลเต็มท่ีแลวใหใสปุยดังนี้

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

2) ระยะแตกใบออน ใหปุยทางใบสูตร 11-45-11 หรือ 10-52-17 พนทุก ๆ 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/นํ้ า 20 ลิตร

พน 2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน
6) ระยะฝกขนาดกลาง ใหปุยทางใบสูตรเทาเชน 15-15-15 หรือ 20-20-20 อัตรา

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

ตามคํ าแนะนํ าในสลาก
ลํ าใย เตรียมหลุมปลูก ใสปุยเคมีปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 30


