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                           หน้าตดัดนิ                               บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรำย ส่วนดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย สีน ้ำตำล สี
เหลือง หรือสีแดง เกิดจำกวตัถุตน้ก ำเนิดดินพวกตะกอนล ำน ้ำ หรือเกิดจำกกำรสลำยตวัผพุงัของหินเน้ือหยำบ พบ
บริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงท่ีลำดเชิงเขำ ส่วนใหญ่มีควำมลำดชนัประมำณ 3 - 20 % และบำงส่วน
มีควำมลำดชนัประมำณ 20 - 35 % เป็นดินลึก มีกำรระบำยน ้ำดี ระดบัน ้ำใตดิ้นอยูลึ่กกวำ่ 1.50 เมตรตลอดปี  มีควำม
อุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ pH ประมำณ 4.5 - 5.5  ไดแ้ก่ ชุดดินดอนไร่ โครำช สะตึก วำริน ยโสธร และด่ำนซำ้ย 
มำบบอน ปัจจุบนับริเวณดงักล่ำวใชป้ลูกพืชไร่ต่ำง ๆ เช่น มนัส ำปะหลงั ขำ้วโพด ขำ้วฟ่ำง ออ้ย ปอ งำ และถัว่ บำง
แห่งใชป้ลูกไมผ้ลและไมย้นืตน้บำงชนิด 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  เน้ือดินค่อนขำ้งเป็นทรำย  มีกำรอุม้น ้ำต ่ำถึงปำนกลำง น ้ำใตดิ้นลึก มี
กำรกดักร่อนของดินปำนกลำงถึงรุนแรง บริเวณท่ีควำมลำดชนัสูงเส่ียงต่อกำรขำดแคลนน ้ำ  ดินมีควำมอุดม
สมบูรณ์ต ่ำ 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : กลุ่มชุดดินท่ี 35 มีศกัยภำพในกำรปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และไมย้นืตน้ 
ตลอดทั้งพฒันำทุ่งหญำ้เล้ียงสัตวม์ำกกวำ่ท่ีจะน ำมำใชท้  ำนำ หรือปลูกขำ้วท่ีตอ้งกำรน ้ ำขงั เน่ืองจำกเป็นท่ีดอนสภำพ
พื้นท่ี ลูกคล่ืนลอนลำดถึงลูกคล่ืนลอนชนัเป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรำยถึงดินร่วนเหนียวปน
ทรำย กำรระบำยน ้ำดี เน้ือดินมีควำมพรุนมำก เก็บกกัน ้ำไม่ค่อยอยู ่ 

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่35  
ปลูกข้าวหรือท านา ปัญหำดินเป็นทรำยควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินโดยหวำ่นปุ๋ย

คอก หรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 1-3 ตนั/ไร่ หรือใชปุ๋้ยพืชสดโดยหวำ่นเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสดตระกลูถัว่ ไดแ้ก่ โสนอฟัริกนั 
ปอเทืองหรือ ปอเทืองเต้ีย อตัรำเมล็ดพนัธ์ุ 5 กก./ไร่ ควรหวำ่นรอฝน หรือตน้ฤดูฝนกลำงเดือนเมษำยนหรือตน้เดือน
พฤษภำคม เม่ือพืชปุ๋ยสดออกดอก 50 % หรืออำย ุ60 วนั จึงท ำกำรไถกลบหรือสับกลบลงดิน ก่อนปลูกขำ้ว ขำ้วไร่ 
พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ขำ้วพนัธ์ุเบำ ซิวแม่จนั จีนฮ่อ 

ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรก หลงัขำ้วงอก 20-30 วนั 
ขำ้วพนัธ์ุไม่ไวต่อช่วงแสง ใชปุ๋้ย (4+6)-6-4 กก./ไร่ (N-P2O5-K2O) ขำ้วพนัธ์ุไวต่อช่วงแสง ใชปุ๋้ย( 3+3) - 4 - 2 กก./
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ไร่ (N-P2O5-K2O) คร้ังท่ีสอง ระยะใหก้ ำเนิดช่อดอกหรือประมำณ 30 วนัก่อนขำ้วออกดอก ใชปุ๋้ยแอมโมเนียม
ซลัเฟต หรือ แอมโมเนียมคลอไรด ์อตัรำ 15-30 กก./ไร่ หรือปุ๋ยยเูรีย 7-15 กก./ไร่ 

ปลูกพชืไร่  มนัส ำปะหลงัพนัธ์ุท่ีแนะน ำ ระยอง 3 ระยอง 60 ปัญหำดินเป็นทรำยควำมช้ืนในดิน
ต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก อตัรำ 1-3 ตนั/ไร่ หรือใชปุ๋้ยพืชสดตระกลูถัว่ไดแ้ก่ ปอเทือง ถัว่
พร้ำ หรือถัว่พุม่ อตัรำเมล็ดพนัธ์ุ 3-5 กก./ไร่ ส ำหรับถัว่พร้ำใชเ้มล็ดพนัธ์ุ อตัรำ 8-10 กก./ไร่ หวำ่นใหท้ัว่แปลงใน
ตอนตน้ฤดูฝนรำวกลำงเดือนเมษำยนหรือตน้เดือนพฤษภำคม เม่ือพืชปุ๋ยสดออกดอก 50 % หรือมีอำยุ 60 วนั จึงท ำ
กำรไถกลบคลุกเคลำ้ใหเ้ขำ้กบัดิน พกัดินไว ้ 5-10 วนั จึงท ำกำรปลูกพืช ปัญหำดินเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำย ปลูกมนั
ส ำปะหลงัตำมแนวระดบัขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ีหรือใชร้ะบบกำรปลูกพืช โดยปลูกพืชตระกลูถัว่หมุนเวยีนหรือ
แซมในระหวำ่งแถวของมนัส ำปะหลงั ปัญหำมีน ้ำขงัแฉะในดิน ท ำใหห้วัมนัเน่ำและตน้ตำยในบำงพื้นท่ี ยกร่อง
ปลูกพืชและร่องระบำยน ้ำ ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธำตุอำหำรพืช
ใกลเ้คียงกนั อตัรำ 50-100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรกใส่รองกน้หลุมปลูกและคร้ังท่ีสอง โรยขำ้งตน้เม่ือมนั
ส ำปะหลงั อำย ุ2 เดือน 

ถั่วลสิง พนัธ์ุท่ีแนะน ำ -ไทนำน 9 ขอนแก่น 60-1 ขอนแก่น 60-2 ปัญหำดินเป็นทรำย
ควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก อตัรำ 1-3 ตนั/ไร่ หรือไถกลบเศษซำกตน้ถัว่ลิสง
ลงดิน หรือเกล่ียคลุมผวิดินหลงัจำกกำรเก็บเก่ียว ปัญหำดินเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำย ปลูกถัว่ลิสงตำมแนวระดบัขวำง
ควำมเทของพื้นท่ี ปลูกแซมหรือปลูกหมุนเวยีนกบัพืชอ่ืนในระบบกำรปลูกพืช  ปัญหำดินเป็นกรด หวำ่นปูนขำว 
อตัรำตำมควำมตอ้งกำรปูนของดินพร้อมปุ๋ยอินทรียก่์อนเตรียมแปลง หรือใส่ยบิซัม่อตัรำ 50-100  กก./ไร่ โดยโรย
ขำ้งแถวพืชขณะตน้ถัว่แทงเข็ม หรือเม่ือตน้ถัว่อำย ุ40-50 วนั ให้โรยระหวำ่งแนวปลูกห่ำง 15-20 ซม. แลว้พรวนดิน
กลบโคนตน้  ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P2O5-K2O) หรือสูตร 8-24-16 อตัรำ 35 กก./
ไร่ แบ่งใส่สองระยะ คือใส่รองกน้หลุมก่อนปลูกและใส่คร้ังท่ีสองโดยโรยขำ้งแถวพืชเม่ือตน้ถัว่ออกดอก หรือเม่ือ
ตน้ถัว่อำย ุ20 วนั 

สับปะรด พนัธ์ุท่ีแนะน ำ ปัตตำเวยี ภูเก็ต สวี สิงคโปร์ ปัญหำดินเป็นทรำยควำมช้ืนในดิน
ต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินโดยใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกัอตัรำ 3-5 ตนั/ไร่ หวำ่นใหท้ัว่แปลงตอนเตรียมดินก่อนปลูก 
ปัญหำดินเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำย ควรปลูกสับปะรดตำมแนวระดบัขวำงควำมลำดของพื้นท่ี ปัญหำดินมีควำมอุดม
สมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยเคมีดงัน้ี คร้ังแรกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรำ 10-25 กรัม/ตน้ ใส่ท่ีกำบล่ำงเม่ืออำย ุ3 เดือน คร้ัง
ท่ีสองใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-15 อตัรำ 10-25 กรัม/ตน้ ท่ีกำบใบล่ำงสุด เม่ืออำยุ 6 เดือน และอำจเพิ่มธำตุอำหำรรอง 
ไดแ้ก่ แคลเซ่ียม แมกเนเซ่ียม ซลัเฟอร์ เหล็ก สังกะสี ทองแดง และโบรอน 

มะม่วง ปัญหำดินเป็นทรำยควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ย
คอกหรือเศษใบไมแ้หง้ อตัรำ 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ปัญหำดินเป็นกรด ใส่ปูนขำว อตัรำ 3-5 กก./ตน้ 
ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี โดยใส่ทุกปีละ 4 คร้ัง ในช่วงเดือนมีนำคม พฤษภำคม 
สิงหำคม และตุลำคม โดยใส่ปุ๋ยคอกอตัรำ 20-50 กก./ตน้ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จ ำนวนกิโลกรัม/ตน้/ปี จะมี
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อตัรำเฉล่ียเท่ำกบัคร่ึงหน่ึงของอำยมุะม่วงถึงเท่ำกบัอำยมุะม่วง กำรใส่ปุ๋ยใหใ้ส่โดยหวำ่นใหร้อบรัศมีทรงพุม่ ปุ๋ย
คอกใหโ้รยรอบรัศมีทรงพุม่แลว้พรวนดินกลบ 

มะม่วงหิมพานต์ ปัญหำดินเป็นทรำยควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินโดยใส่ปุ๋ย
หมกั ปุ๋ยคอกหรือเศษใบไมแ้หง้ อตัรำ 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมดินปลูก ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ในระยะ
ก่อนตกผลใส่ปุ๋ย 4 คร้ัง ในเดือนมีนำคม พฤษภำคม สิงหำคม ตุลำคม ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 20-30 กก./ ตน้ 
และควรใส่ทุกปี ร่วมกบักำรใส่ปุ๋ยเคมีเฉล่ียเท่ำกบัคร่ึงหน่ึงของอำยมุะม่วงถึงกบัอำยุมะม่วงหิมพำนต ์ ใส่ปุ๋ยสูตร 
12-24-12 อตัรำ 300-800 กรัม/ตน้ เม่ืออำย ุ1-2 ปี และใส่ในอตัรำ 1 กก./ตน้ เม่ืออำยุ 3 ปี ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 
1.5-5 กก./ตน้ เม่ืออำย ุ4-6 ปี ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรำ 2-3 กก./ตน้ เม่ืออำย ุ7 ปีข้ึนไป 
ขนุน ดินเป็นทรำยควำมช้ืนในดินต ่ำ ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่า เพิ่มอินทรียวตัถุในดิน โดยใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 
อตัรำ 20-30 กก./ตน้ รองกน้หลุมดว้ยเศษพืชหรือวสัดุเหลือใชท้ำงกำรเกษตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 1-2 
กก./ตน้ ตอนตน้ฤดูฝน และปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรำ 1-2 กก./ตน้ ช่วงปลำยฤดูฝน และควรใส่ปุ๋ยคอกทุกปี อตัรำ 20-
30 กก./ตน้ โดยใส่รอบรัศมีทรงพุม่ 


