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ลกัษณะโดยทัว่ไป : หน่วยท่ีดินเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรำย มีสีน ้ำตำลปนเทำหรือสีเทำ
ปนชมพ ู พบจุดประสีน ้ำตำล สีเหลืองหรือสีเทำในชั้นดินล่ำง บำงแห่งจะพบชั้นท่ีมีกำรสะสมอินทรียว์ตัถุ เป็นชั้น
บำง ๆ มีสภำพพื้นท่ีค่อนขำ้งรำบเรียบหรือรำบเรียบ เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำค่อนขำ้งเลวถึงดีปำนกลำง มีควำม
อุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำมำก ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำงถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง
ประมำณ 5.5-6.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชท้  ำนำ หรือปลูกพืชไร่บำงชนิด เช่น มนัส ำปะหลงั ออ้ยและปอ บำงแห่ง
เป็นทุ่งหญำ้ธรรมชำติ ตวัอยำ่งชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินอุบล ชุดดินบำ้นบึง ชุดดินท่ำอุเทน 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเป็นทรำยจดั พืชมกัแสดงอำกำรขำดน ้ำในช่วงฝน
ทิ้ง และมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำมำก 

ควำมเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 24 ค่อนขำ้งไม่เหมำะสมหรือไม่เหมำะสมในกำร
ปลูกพืชทั้งพืชไร่   ไมผ้ล และพืชผกั     เน่ืองจำกเน้ือดินเป็นทรำยจดัและควำมอุดม-สมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ    แต่มี
ศกัยภำพเหมำะท่ีจะใชใ้นกำรปลูกหญำ้เล้ียงสัตวห์รือพฒันำเป็นทุ่งหญำ้ อยำ่งไรก็ตำมในสภำพปัจจุบนัไดมี้กำรใช้
ประโยชน์ในกำรท ำนำ ปลูกพืชไร่ และไมผ้ลบำงชนิด  แต่ใหผ้ลผลิตต ่ำ หรือค่อนขำ้งต ่ำ โดยเฉพำะใชท้  ำนำมกั
ไดรั้บผลกระทบจำกกำรขำดแคลนน ้ำ เน่ืองจำกดินเก็บกกัน ้ำไม่ค่อยอยู ่

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่24 
ปลูกขำ้วหรือท ำนำ  ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำและดินเป็นทรำยจดั ขำ้ว ใชข้ำ้วพนัธ์ุเบำ

หรือขำ้วพนัธ์ุท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง ใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั อตัรำ 1-3 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชตระกลูถัว่ เช่น 
โสนอฟัริกนั แลว้ไถกลบลงดิน เม่ือปุ๋ยพืชสดออกดอก ก่อนปลูกขำ้วประมำณ  1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีส ำหรับขำ้วไม่ไว
ต่อช่วงแสง สูตร 16-20-0, 18-22-0 หรือ 20-20-0 สูตรใดสูตรหน่ึง อตัรำ 35 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยโพแทสเซียมคลอ
ไรด ์อตัรำ 7 กก./ไร่ ใส่ก่อนปักด ำ 1 วนั คร้ังท่ีสองใส่ปุ๋ยแต่งหนำ้ดว้ยแอมโมเนียมคลอไรด ์ (25 % N) 25 กก./ไร่ 
หรือปุ๋ยยเูรีย(46 %N) 13 กก./ไร่ ชนิดใดชนิดหน่ึงใส่หลงัปักด ำ 35-40 วนั 

ปลูกพืชไร่ ควรปลูกบนดินชุดบำ้นบึง  ปัญหำดินเป็นทรำยจดั ใส่ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
เทศบำล อตัรำ 1-3 ตนั/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบลงดินเม่ือปุ๋ยพืชสด อำยไุด ้45-50 วนั 



หวัข้อ  :   ค ำอธิบำยคณุสมบติัและกำรจดักำรกลุม่ชดุดิน   
วนัท่ีแก้ไขครัง้ลำ่สดุ : 16/4/16  เวลำ : 0:10  ฉบบัท่ี 1 แก้ไขครัง้ท่ี 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
จดัท ำโดย  : งำนพฒันำระบบสำรสนเทศภมูิศำสตร์เพื่อกำรจดัท ำแผนงำนและโครงกำร  กลุม่แผนงำน                                                                               ท่ีมำ : กรมพฒันำท่ีดิน 
กองแผนงำน กรมพฒันำท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เช่น ถัว่ลิสงและถัว่เขียว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรำ 
20-30 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ตอนปลูกและเม่ืออำย ุ20-25 วนั  

ข้าวโพด ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 46-
0-0 อตัรำ 10-15 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง ตอนปลูก และเม่ืออำย ุ20-25 วนั 

มันส าปะหลงั ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรำ 40-50 กก./ไร่ ใส่ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 46-0-0 
อตัรำ 25-35 กก./ไร่ วธีิใส่คร้ังแรกหลงัปลูก 1-2 เดือน และคร้ังท่ีสองเม่ือมนัส ำปะหลงัอำย ุ4-6 เดือน แบ่งใส่สอง
คร้ัง ๆ ละเท่ำ  ๆ กนั 

ปอแก้ว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรำ 30-40 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลงัปลูก 20-25 วนั 
แบ่งคร่ึงใส่ คร้ังแรกใส่รองกน้หลุม คร้ังท่ีสองโรยขำ้งแถวปลูกหรือหวำ่นปุ๋ยทั้งหมด หลงัปลูก ถำ้ปลูกแบบหวำ่น 

ฝ้าย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรำ 40-60 กก./ไร่ ใส่เม่ือ
ปอแกว้อำย ุ20-30 วนั โรยสองขำ้งแถวปลูกแลว้พรวนดินกลบ 

ปลูกไม้ผล ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำและดินเป็นทรำยค่อนขำ้งจดั กำรปรับปรุงแกไ้ขใหใ้ส่
ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี เช่น  

มะม่วง 
1) เตรียมหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อตัรำ 500 กรัม/ตน้  
2) ก่อนมะม่วงตกผล ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรำ 400-500 กรัม/ตน้ x อำยปีุ ใส่

ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรำ 200-250 กรัม/ตน้ x อำยปีุ กำรใส่ใหแ้บ่งใส่ 4 คร้ัง ใส่ในเดือนมีนำคม พฤษภำคม 
สิงหำคม และตุลำคม 

3) มะม่วงตกผลแลว้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-20 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 2 
คร้ัง เท่ำ ๆ กนั ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 14-0-20 อตัรำ 500-600 กรัม/ตน้ x อำยปีุ แบ่งใส่ 3 คร้ัง ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั ใส่หลงัเก็บ
เก่ียวผลแลว้ 2 คร้ัง และหลงัตดัผลแลว้ 1 คร้ัง 

มะม่วงหิมพานต์ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 30-50 กก./ตน้ และควรใส่ทุกปี ร่วม 
กบัใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อตัรำ 300-800 กรัม/ตน้ เม่ืออำย ุ1-2 ปี และใส่ 1 กก./ตน้ เม่ืออำย ุ3 ปี เม่ืออำย ุ4-6 ปี ใส่
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 1.5-2.0 กก./ตน้ และเม่ืออำย ุ7 ปีข้ึนไป ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรำ 2-3 กก./ตน้ 
 


