
กลุมชุดดินที่ 33
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินรวนปนทรายแปง ดินมีสีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง

บางแหง ในดินลางลึก ๆ มีจุดประสีเทาและนํ้ าตาล อาจมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปน  เกิดจากวัตถุตน
ก ําเนดิดนิพวกตะกอนลํ านํ้ า พบบนสันดินริมนํ้ าเกาและเนินตะกอนรูปพัด มีพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึง
เปนลูกคล่ืนลอนลาด  มีความลาดชันประมาณ 2-12 % เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ํ าดีถึงดีปานกลาง
ระดบันํ ้าใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินช้ันบนมี pH
ประมาณ 6.5-7.5 ไดแกชุดดินดงยางเอน ชุดดินกํ าแพงแสน ชุดดินกํ าแพงเพชร และชุดดินลํ าสนธิ ธาตุ
พนม

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  มีความเสี่ยงตอการขาดน้ํ าไดในบางป
ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช  : กลุมชุดดินท่ี 33 มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชหลาย

ชนดิท้ังพชืไร พืชผัก ไมผล และทํ านาขาว ซ่ึงไดใชประโยชนดังกลาวนี้อยูในภาคตาง ๆ ท่ีพบดินกลุมนี้
อยางไรกต็ามเพ่ือใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมกับศักยภาพ

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 33
ปลูกขาวหรือทํ านา

ปญหาดนิขาดธาตุอาหารพืชบางอยางหรือมีแตไมเพียงพอ ใสปุยอินทรียไดแก
ปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไรใสระยะการไถเตรียมดินกอนปกดํ าขาว หรือ อาจจะมีการปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวพวกปอเทือง โสนอัฟริกาฯ เพื่อเปนปุยพืชสด โดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 5 กก./ไรหวานกอนถึง
ฤดทํู านาประมาณ 2-3 เดือน แลวจึงไถกลบ การใสปุยเคมี ควรใส 2 คร้ัง คร้ังแรก ใสกอนปกดํ า 1 วัน
หรือ ใสวนัปกดํ าแลวคราดกลบโดยใชปุย 16-20-0 หรือ20-20-0 อัตรา 20 กก./ไร สํ าหรับขาวพันธุไวตอ
ชวงแสง และอัตรา 35 กก./ไร สํ าหรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสง คร้ังท่ีสอง ใสกอนระยะขาวออกดอก
ประมาณ 30 วัน หรือ หลังจากปกดํ าแลวประมาณ 30-45 วัน โดยหวานใหท่ัวแปลงเปนการใสปุยแตง
หนาดวยปุยแอมโมเนียมซัลเฟตอัตรา 15 กก./ไร หรือปุยยูเรีย อัตรา 6 กก./ไร สํ าหรับขาวพันธุไวตอ
แสงหรือใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 13 กก./ไร สํ าหรับขาวพันธุไมไวตอชวงแสง

ปลูกพืชไร ปญหาการระบายน้ํ าของดินเลว การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก ในกรณีปลูกพืชไร
ในชวงฤดแูลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวควรดํ าเนินการดังตอไปนี้ ใหทํ ารองระบายน้ํ ารอบกระทงนา
และทํ ารองระบายในกระทงนาในกรณีท่ีกระทงนาใหญ ซ่ึงหางกันประมาณ 15-20 เมตรและรองมีความ
กวาง 40-50 ซม.ลึกประมาณ 20-30 ซม. ซ่ึงรองท่ีกลาวนี้จะชวยระบายน้ํ าผิวดินและสะดวกในการใหนํ้ า
และเขาไปดูแลพืชท่ีปลูก

ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินคอนขางไมรวนซุย เชน พืชตระกูล
ถ่ัว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ใชปุยอินทรียเชนปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานใหท่ัวแปลง



แลวไถกลบกอนปลูก 7-14 วัน ใสปุยเคมีสูตร 0-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธาตุอาหารพืช
เทาเทียมกัน ใสรองกนรองปลูกหรือโรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบเม่ือถ่ัวอายุได 20-25 วัน

ขาวโพด และขาวฟาง ใสปุยเคมีปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 4
ปลูกไมผล เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. คลุกเคลาดวยปุยคอกหรือปุยหมัก 25-

30 กก./หลุม
ปญหาดนิขาดธาตุอาหารพืชบางอยางหรือมีแตไมเพียงพอ เชน ลํ าใย พันธุท่ีแนะ

น ํา ไดแก อีดอ สีชมพ ู แหว เบ้ียวเขียว เม่ือตนลํ าใยเร่ิมใหผลควรงดการใหนํ้ า ชวงเดือนธันวาคม -
มกราคม ควรทํ าความสะอาดบริเวณโคนตน ถากหญาและเก็บกวาดใบ ท่ีรวงออกเพื่อใหหนาดินแหง
เดอืนกมุภาพนัธ ลํ าใยแทงชอดอก เร่ิมใหนํ้ าโดยคอยๆ เพิ่มปริมาณจนถึงปกติ เดือนมีนาคม-มิถุนายน
ควรมีการใหนํ้ าอยางสม่ํ าเสมอ ใสปุยบํ ารุงผล สูตร 12-12-17-2 หรือปุยสูตรเสมอในอัตราคร่ึงหนึ่งของ
อายตุนและควรมีการค้ํ ายันกิ่งและฉีดสารเคมีปองกันโรคและแมลงดวย ชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
ควรมกีารลดการใหนํ้ าลงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต ชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ควรมีการตัดแตงกิ่งฉีด
ยาปองกันโรคแมลงและใสปุยบํ ารุงตน สูตร 15-15-15 อัตราคร่ึงหนึ่งของอายุตน รวมกับการใสปุยคอก
ในอัตราเทากับอายุของตน

ล้ินจ่ี พนัธุท่ีแนะนํ าไดแก ฮงฮวย โอเฮียะ กมิเจ็งคอม หอมลํ าเจียก กะโหลกใบ
ยาว สาแหรกทอง แหวสํ าเภาแกว กะโหลกในเตาฯ และแนะนํ าใหปลูกเฉพาะภาคเหนือตอนบนท่ีมีภูมิ
อากาศเหมาะสม ชวงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เปนระยะท่ีล้ินจี่พักตัวเพื่อสรางตาดอก จึงควรมีการงด
การใหนํ ้า ทํ าการตัดแตงกิ่ง ทํ าความสะอาดบริเวณโคนตน ชวงปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธจะเร่ิม
เหน็ตาดอกชัดเจน จึงเร่ิมใหนํ้ าโดยคอยๆ เพิ่มปริมาณจนถึงปกติ เม่ือติดผลออนควรมีการใสปุยเพื่อ
บํ ารุงผล โดยใชปุยสูตรเสมอหรือ สูตร 12-12-12 อัตราคร่ึงหนึ่งของอายุของตนรวมกับการใสปุยคอก
10-20 กก./ตน ชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ควรลดการใหนํ้ าลงกอนการเก็บเกี่ยว ชวงกรกฎาคม-
ตุลาคม หลังการเก็บเกี่ยวมีการตัดแตงกิ่งโดยเร็วและควรใสปุยคอกบํ ารุงตนถาเปนพวกมูลวัวมูลควาย
ใสตามอายุของล้ินจี่ เชน อายุ 5-10 ป ใหใส 5-10 ปบ ถาเปนมูลไกควรลดเหลือ 50 % หรือถาเปนมูล
คางคาวลดเหลือ10%
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