
กลุมชุดดินที่ 46
ลักษณะโดยทั่วไป : สวนใหญเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินสีนํ้ าตาล

หรือสีเหลืองหรือแดง พบบริเวณที่ดินมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน
ประมาณ 5-20 % เปนดินตื้นมาก มีการระบายนํ้ าดี ระดับนํ้ าใตดินอยูลึกกวา 5 เมตรตลอดป มีความอุดม
สมบรูณตามธรรมชาติตํ่ า pH 4.5-7.0  ไดแกชุดดินเชียงคาน  ภูสะนา  กบินทรบุรี  สุรินทร  โปงตอง
ปจจบุนับรเิวณดังกลาวใชปลูกพืชไรบางชนิด เชน มันสํ าปะหลัง ออย และปอ บางแหงเปนทุงหญา
ธรรมชาติ และปาละเมาะ หรือมีการปลูกปาทดแทน

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิมลูีกรังตลอด และชั้นหินพื้นอยูตื้นมาก การซาบซึมของนํ้ า
ปานกลางถึงคอนขางเร็ว ดินมีการอุมนํ้ าปานกลางถึงตํ่ า มีการกัดกรอนของดินที่ความลาดชันสูงความ
อุดมสมบูรณของดินตํ่ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : โดยทั่วไปแลวกลุมชุดดินที่ 46 มศีกัยภาพไมคอยเหมาะ
สมและไมเหมาะสมที่จะใชในการปลูกพืชไร พืชผัก และไมผล เนื่องจากเปนดินตื้นถึงตื้นมาก เนื้อดินมี
กรวดลกูรังปนไมตํ่ ากวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ไมเหมาะสมที่จะนํ ามาใชในการทํ านา เนื่องจาก
สภาพพืน้ทีสู่งและดินเก็บกักนํ้ าไมคอยอยู อยางไรก็ตามมีศักยภาพพอที่จะใชปลูกหญาเล้ียงสัตวหรือ
พฒันาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวได ถาในกรณีที่จะใชปลูกพืชไร ควรเลือกพืชไรที่มีรากตื้นและหนาดินควร
จะหนาไมตํ่ ากวา 15 ซม.

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 46
ปลูกพืชไร ปญหาดนิตื้นมีลูกรังปนและดินมีความชื้นในดินตํ่ า เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

ใสอัตรา 1-3ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน เมื่อพืชปุยสดอายุประมาณ 60 วัน หรือเมื่อ
ออกดอก ประมาณ 50 % พันธุพืชปุยสดที่แนะนํ าไดแกปอเทอืง หวานเมล็ดปุยพืชสดในกลางเดือน
เมษายนหรอืตนเดือนพฤษภาคม ใชวัสดุ เชนฟางขาว เศษหญา ตอซังขาวโพด ขาวฟาง หรืออยางอื่น
คลุมดนิระหวางแถวพืชที่ปลูก จะชวยรักษาความชื้นในดิน เมื่อสลายตัวดีแลวยังจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุ
แกดนิอกีทางหนึ่ง การไถเตรียมดิน ควรใหลึกไมนอยกวา 20 ซม. พรอมกับคลุกเคลากับปุยอินทรียหรือ
วสัดปุรับปรงุดินเพื่อทํ าใหดินรวนซุย พัฒนาแหลงนํ้ าเสริมในการเพาะปลูก โดยพัฒนาแหลงนํ้ าที่มีอยู
ตามธรรมชาติ เลือกพันธุพืชรากตื้นมาปลูก และมีหนาดินหนาไมตํ่ ากวา 15 ซม.

ปญหาดนิเกิดการชะลางพังทลาย ปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเท
ของพืน้ที ่ ปลูกแถบหญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อชวยชลอการไหลบาของนํ้ า
ผิวดนิ ปลูกพชืตระกูลถ่ัวแซมระหวางแถวพืชหลักหรือปลูกพืชเหล่ือมฤดูบริเวณที่มีความลาดเทเกิน 5%
ควรน ํามาตรการทางวิธีกลมาใชเชนคันดิน คันเบนนํ้ า ทางระบายนํ้ า บอดักตะกอนหรือบอนํ้ าในไรนา



ปญหาดนิเปนกรด  ในบางพื้นที่มีดินเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง 4.5
หรือตํ ่ากวา ควรใสปูนขาวตามความตองการของดิน หวานใหทั่วแปลงพรอมกับปุยอินทรียตอนเตรียม
ดนิปลูกแลวไถกลบทิ้งไวประมาณ 30 วัน กอนปลูกพืช

ปญหาดินมีความอุดมสมบรูณตํ่ าหรือเสื่อมลง ใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี
ขาวไร  ใสปุยเคมีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรก ใสปุยสูตร (4+6)-6-4 กก./ไร (N-P2-O5-

K20) สํ าหรับพันธุขาวไมไวตอชวงแสง สวนขาวไวตอชวงแสง ใชปุย (3+3)-4-2 กก./ไร (N-P2O5-K2O)
ใสหลังขาวงอก 20-30 วัน คร้ังที่ 2 ใสปุยแอมโมเนียมซลัเฟตหรือแอมโมเนียมคลอไรด อัตรา15-30 กก./
ไร หรือปุยยูเรีย อัตรา 7-15 กก./ไร ใสระยะกํ าเนิดชอดอกหรือประมาณ 30 วันกอนขาวออกดอก

มันสํ าปะหลัง  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชใกลเคียง
กนัอตัรา 50-100 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสรองกนหลุมกอนปลูกและครั้งที่สอง โรยขางตนเมื่อ
มนัสํ าปะหลังอายุ 2 เดือน

ขาวโพด  ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชใกลเคียงกัน อัตรา
50-75 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง ๆ แรกใสรองกนหลุมกอนปลูก และครั้งที่สองเมื่อขาวโพดสูงประมาณ 40
ซม. โดยโรยขางแถวปลูก หางแถวขาวโพด ประมาณ 15-20 ซม. แลวพรวนดินกลบ

ปลูกไมผลและไมยืนตน ปญหาดินตื้นมีลูกรังปนและดินมีความชื้นตํ่ าในบางชวง การ
เตรยีมหลุมปลูก ควรขุดหลุมปลูกขนาด 75 x 75 x 75 xซม. หรือโตกวาแลวหาหนาดินหรือดินจากที่อ่ืน
มาคลกุเคลากับปุยอินทรียอัตราประมาณ 20-30 กก./หลุมเสร็จแลวใสลงไปในหลุมปลูกใหเต็ม กอนที่
จะปลกูไมผลหรือไมยืนตน ใชวัสดุคลุมโคนตน เชน ฟางขาว เศษหญา ใบไม หรือปลูกพืชคลุมดิน
ระหวางแถวไมผลหรือไมยืนตน เพื่อชวยรักษาความชื้นในดิน พัฒนาแหลงนํ้ าเสริมในการปลูกไมผล
หรือไมยนืตน โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงดินจะแหง ทํ าใหพืชที่ปลูกขาดนํ้ า

ปญหาดนิเปนกรด ในบางพื้นที่ดินจะเปนกรดจัด ใสปูนขาว อัตรา 3-5 กก./ตน
ปญหาดนิเกิดการชะลางพังทลาย ปลูกไมผลหรือไมยืนตนตามแนวระดับขวาง

ความลาดเทของพื้นที่ ปลูกพืชคลุมผิวหนาดิน เชนพืชตระกูลถ่ัวหรือหญา ปลูกหญาแฝกขวางความลาด
เทของพืน้ที่พรอมทางระบายนํ้ าเพื่อชวยชลอการไหลบาของนํ้ าผิวดิน การปลูกพืชแซมระหวางแถวไม
ผลหรือไมยืนตน โดยเฉพาะปลูกพืชตระกูลถ่ัวนอกจากชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินแลว ยัง
ชวยเพิม่ความอุดมสมบูรณใหแกดินอีกทางหนึ่งดวย

ปญหาความอุดมสมบูรณของดินตํ่ า  มะมวง ใสปุยคอก อัตรา 20-50 กก./ตน
รวมกบัปุยเคมีสูตร 15-15-15  หรือปุยสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชใกลเคียงกันจํ านวนกิโลกรัมของปุยเคมี
ทีใ่ส/ตน/ป มีอัตราเฉลี่ยเทากับครึ่งหนึ่งของอายุมะมวง ถึงเทากับอายุมะมวง ใสทุกๆ ป ๆ ละ 4 คร้ัง ใน
ชวงเดอืน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคมและตุลาคม การใสใหใสโดยหวานใหรอบโรยรัศมีทรงพุม ปุย
คอกใหโรยรอบรัศมีทรงพุมแลวพรวนดินกลบ


