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กลุมชุดดินที่  35 
        กลุมชุดดินท่ี 35 
 
     
 
 
 
 
                           หนาตัดดิน                               บริเวณที่พบ 

ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล สี
เหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถตุนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบ
บริเวณพื้นท่ีดินที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นจนถึงท่ีลาดเชิงเขา สวนใหญมีความลาดชันประมาณ 3 - 20 % และบางสวน
มีความลาดชันประมาณ 20 - 35 % เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.50 เมตรตลอดป  มีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา pH ประมาณ 4.5 - 5.5  ไดแก ชุดดินดอนไร โคราช สะตึก วาริน ยโสธร และดานซาย 
มาบบอน ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรตาง ๆ เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟาง ออย ปอ งา และถั่ว บาง
แหงใชปลูกไมผลและไมยืนตนบางชนิด 

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  เนื้อดินคอนขางเปนทราย  มีการอุมน้ําตํ่าถึงปานกลาง น้ําใตดินลึก มี
การกัดกรอนของดินปานกลางถึงรุนแรง บริเวณท่ีความลาดชันสูงเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา  ดินมีความอุดม
สมบูรณตํ่า 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 35 มีศักยภาพในการปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน 
ตลอดทั้งพัฒนาทุงหญาเลี้ยงสัตวมากกวาท่ีจะนํามาใชทํานา หรือปลูกขาวท่ีตองการน้ําขัง เนื่องจากเปนท่ีดอนสภาพ
พ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันเปนสวนใหญ ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปน
ทราย การระบายน้ําด ีเนื้อดินมีความพรุนมาก เก็บกักน้ําไมคอยอยู  

การจัดการกลุมชุดดินที ่35  
ปลูกขาวหรือทํานา ปญหาดินเปนทรายความชื้นในดินต่ํา เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินโดยหวานปุย

คอก หรือปุยหมัก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือใชปุยพืชสดโดยหวานเมล็ดพันธุพืชปุยสดตระกูลถั่ว ไดแก โสนอัฟริกัน 
ปอเทืองหรือ ปอเทืองเตี้ย อัตราเมล็ดพันธุ 5 กก./ไร ควรหวานรอฝน หรือตนฤดูฝนกลางเดือนเมษายนหรือตนเดือน
พฤษภาคม เม่ือพืชปุยสดออกดอก 50 % หรืออาย ุ60 วัน จึงทําการไถกลบหรือสับกลบลงดิน กอนปลูกขาว ขาวไร 
พันธุท่ีแนะนํา ขาวพันธุเบา ซิวแมจัน จีนฮอ 

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ใสปุยเคม ีแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรก หลังขาวงอก 20-30 วัน 
ขาวพันธุไมไวตอชวงแสง ใชปุย (4+6)-6-4 กก./ไร (N-P2O5-K2O) ขาวพันธุไวตอชวงแสง ใชปุย( 3+3) - 4 - 2 กก./
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ไร (N-P2O5-K2O) ครั้งที่สอง ระยะใหกําเนิดชอดอกหรือประมาณ 30 วันกอนขาวออกดอก ใชปุยแอมโมเนียม
ซัลเฟต หรือ แอมโมเนียมคลอไรด อัตรา 15-30 กก./ไร หรือปุยยูเรีย 7-15 กก./ไร 

ปลูกพืชไร  มันสําปะหลังพันธุท่ีแนะนํา ระยอง 3 ระยอง 60 ปญหาดินเปนทรายความชื้นในดิน
ตํ่า เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือใชปุยพืชสดตระกูลถั่วไดแก ปอเทือง ถั่ว
พรา หรือถั่วพุม อัตราเมล็ดพันธุ 3-5 กก./ไร สําหรับถั่วพราใชเมล็ดพันธุ อัตรา 8-10 กก./ไร หวานใหท่ัวแปลงใน
ตอนตนฤดูฝนราวกลางเดือนเมษายนหรือตนเดือนพฤษภาคม เมื่อพืชปุยสดออกดอก 50 % หรือมีอาย ุ60 วัน จึงทํา
การไถกลบคลุกเคลาใหเขากับดิน พักดินไว 5-10 วัน จึงทําการปลูกพืช ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย ปลูกมัน
สําปะหลังตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนที่หรือใชระบบการปลูกพืช โดยปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนหรือ
แซมในระหวางแถวของมันสําปะหลัง ปญหามีน้ําขังแฉะในดิน ทําใหหัวมันเนาและตนตายในบางพ้ืนที ่ ยกรอง
ปลูกพืชและรองระบายน้ํา ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นท่ีมีธาตุอาหารพืช
ใกลเคียงกัน อัตรา 50-100 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง คร้ังแรกใสรองกนหลุมปลูกและคร้ังท่ีสอง โรยขางตนเม่ือมัน
สําปะหลัง อายุ 2 เดือน 

ถั่วลิสง พันธุท่ีแนะนํา -ไทนาน 9 ขอนแกน 60-1 ขอนแกน 60-2 ปญหาดินเปนทราย
ความชื้นในดินตํ่า เพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือไถกลบเศษซากตนถั่วลิสง
ลงดิน หรือเกลี่ยคลุมผิวดินหลังจากการเก็บเกี่ยว ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย ปลูกถั่วลิสงตามแนวระดับขวาง
ความเทของพ้ืนที ่ ปลูกแซมหรือปลูกหมุนเวียนกับพืชอื่นในระบบการปลูกพืช  ปญหาดินเปนกรด หวานปูนขาว 
อัตราตามความตองการปูนของดินพรอมปุยอินทรียกอนเตรียมแปลง หรือใสยิบซั่มอัตรา 50-100  กก./ไร โดยโรย
ขางแถวพืชขณะตนถั่วแทงเข็ม หรือเมื่อตนถั่วอาย ุ40-50 วัน ใหโรยระหวางแนวปลูกหาง 15-20 ซม. แลวพรวนดิน
กลบโคนตน  ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ใสปุยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P2O5-K2O) หรือสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก./
ไร แบงใสสองระยะ คือใสรองกนหลุมกอนปลูกและใสคร้ังท่ีสองโดยโรยขางแถวพืชเม่ือตนถั่วออกดอก หรือเม่ือ
ตนถั่วอายุ 20 วัน 

สับปะรด พันธุท่ีแนะนํา ปตตาเวีย ภูเก็ต สวี สิงคโปร ปญหาดินเปนทรายความชื้นในดิน
ตํ่า เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยคอก หรือปุยหมักอัตรา 3-5 ตัน/ไร หวานใหท่ัวแปลงตอนเตรียมดินกอนปลูก 
ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย ควรปลูกสับปะรดตามแนวระดับขวางความลาดของพ้ืนท่ี ปญหาดินมีความอุดม
สมบูรณตํ่า ใสปุยเคมีดังนี ้ครั้งแรกใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 10-25 กรัม/ตน ใสท่ีกาบลางเมื่ออาย ุ3 เดือน ครัง้
ท่ีสองใสปุยเคมีสูตร 12-12-15 อัตรา 10-25 กรัม/ตน ที่กาบใบลางสุด เม่ืออาย ุ 6 เดือน และอาจเพิ่มธาตุอาหารรอง 
ไดแก แคลเซี่ยม แมกเนเซี่ยม ซัลเฟอร เหล็ก สังกะส ีทองแดง และโบรอน 

มะมวง ปญหาดินเปนทรายความชื้นในดินต่ํา เพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยหมกั ปุย
คอกหรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ปญหาดินเปนกรด ใสปูนขาว อัตรา 3-5 กก./ตน 
ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ใสปุยคอกและปุยเคมี โดยใสทุกปละ 4 คร้ัง ในชวงเดือนมีนาคม พฤษภาคม 
สิงหาคม และตุลาคม โดยใสปุยคอกอัตรา 20-50 กก./ตน รวมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 จํานวนกิโลกรัม/ตน/ป จะมี
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อัตราเฉลี่ยเทากับครึ่งหนึ่งของอายุมะมวงถึงเทากับอายุมะมวง การใสปุยใหใสโดยหวานใหรอบรัศมีทรงพุม ปุย
คอกใหโรยรอบรัศมีทรงพุมแลวพรวนดินกลบ 

มะมวงหิมพานต ปญหาดินเปนทรายความชื้นในดินต่ํา เพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุย
หมัก ปุยคอกหรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมดินปลูก ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในระยะ
กอนตกผลใสปุย 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 20-30 กก./ ตน 
และควรใสทุกป รวมกับการใสปุยเคมีเฉลี่ยเทากับครึ่งหนึ่งของอายุมะมวงถึงกับอายุมะมวงหิมพานต ใสปุยสูตร 
12-24-12 อัตรา 300-800 กรัม/ตน เมื่ออาย ุ 1-2 ป และใสในอัตรา 1 กก./ตน เม่ืออายุ 3 ป ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 
1.5-5 กก./ตน เมื่ออาย ุ4-6 ป ปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ตน เม่ืออายุ 7 ปขึ้นไป 
ขนุน ดินเปนทรายความชื้นในดินตํ่า ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน โดยใสปุยหมักหรือปุยคอก 
อัตรา 20-30 กก./ตน รองกนหลุมดวยเศษพืชหรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 
กก./ตน ตอนตนฤดูฝน และปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน ชวงปลายฤดูฝน และควรใสปุยคอกทุกป อัตรา 20-
30 กก./ตน โดยใสรอบรัศมีทรงพุม 
 


