
หวัข้อ  :   ค ำอธิบำยคณุสมบติัและกำรจดักำรกลุม่ชดุดิน   
วนัท่ีแก้ไขครัง้ลำ่สดุ : 16/4/16  เวลำ : 0:18  ฉบบัท่ี 1 แก้ไขครัง้ท่ี 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

กลุ่มชุดดินที ่ 56 
        กลุ่มชุดดินที ่56 
 
     
 
 
 
 
                             หน้าตดัดนิ                                                                       บริเวณทีพ่บ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินช่วง 50 ซม.ตอนบนเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทรำย ส่วนดินล่ำง เป็นดิน
ปนเศษหิน ดินสีน ้ำตำลเหลืองหรือแดง เกิดจำกวตัถุตน้ก ำเนิดดินพวกหินตะกอนเน้ือหยำบ หรือหินอคันีเน้ือหยำบ 
พบบนสภำพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลำดถึงเนินเขำ มีควำมลำดชนัประมำณ 6 - 35 % เป็นดินลึกปำนกลำง มีกำรระบำย
น ้ำดี ระดบัน ้ำใตดิ้นอยูลึ่กกวำ่ 2 เมตร ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต ่ำ pH 5.0-6.0 ไดแ้ก่ชุดดินลำดหญำ้ 
และโพนงำม, ภูสะนำ ปัจจุบนัดินน้ีส่วนใหญ่จะน ำมำใชป้ลูกพืชไร่ เช่น ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั โดยทัว่ ๆ ไปแลว้
จะมีปัญหำเร่ืองดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ และอำจเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำยไดง่้ำย ถำ้ปลูกพืชในบริเวณท่ีมีควำมลำด
ชนัมำก ๆ โดยไดมี้กำรอนุรักษดิ์นและน ้ำท่ีเหมำะสม 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน :  ดินใหน้ ้ำซึมผำ่นค่อนขำ้งเร็วถึงปำนกลำง มีกำรอุม้น ้ำต ่ำระดบัน ้ำใต้
ดินลึกมำก ดินมีกำรกดักร่อนไดง่้ำย ท่ีควำมลำดชนัสูง ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินต ่ำ 

ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพชื : โดยทัว่ไปกลุ่มชุดดินท่ี 56 มีศกัยภำพค่อนขำ้งไม่เหมำะสมถึง
เหมำะสมในกำรปลูกพืชไร่ ข้ึนอยูก่บัสภำพและควำมลำดเทของพื้นท่ี ไม่ค่อยเหมำะสมในกำรปลูกพืชผกัต่ำงๆ 
และไมผ้ล เน่ืองจำกขำดแคลนน ้ำในกำรเพำะปลูก และในดินชั้นล่ำงจะพบชั้นเศษหินท่ีเป็นวตัถุตน้ก ำเนิดดิน จึงไม่
ค่อยเหมำะสมส ำหรับไมผ้ล  

การจัดการกลุ่มชุดดินที ่56 
ปลูกพชืไร่ ปัญหำดินค่อนขำ้งเป็นทรำย มีอินทรียว์ตัถุและควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุ

ในดินโดยหวำ่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 1-3 ตนั/ไร่ หรือใชปุ๋้ยพืชสด โดยหวำ่นเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสดตระกลูถัว่ 
ไดแ้ก่ โสนอฟัริกนั ปอเทืองหรือปอเทืองเต้ีย ถัว่พร้ำ หรือถัว่พุม่ อตัรำเมล็ดพนัธ์ุ 5 กก./ไร่ ควรหวำ่นรอฝน หรือตน้
ฤดูฝนกลำงเดือนเมษำยน หรือตน้เดือนพฤษภำคม เม่ือพืชปุ๋ยสดออกดอก 50% หรืออำย ุ 60 วนั จึงท ำกำรไถกลบ
หรือสับกลบลงดิน ก่อนปลูกพืช ดินเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำย ปลูกพืชไร่ตำมแนวระดบัขวำงควำมลำดเทของพื้นท่ี 
หรือใชร้ะบบกำรปลูกพืชโดยปลูกพืชตระกลูถัว่หมุนเวยีน หรือแซมในระหวำ่งแถวของพืชหลกั 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ขำ้วไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรก ใชปุ๋้ยสูตร 
16-16-8 หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธำตุอำหำรใกลเ้คียงกนั อตัรำ 20-25 กก./ไร่ ใส่หลงัขำ้วงอก 20-30 วนั คร้ังท่ีสอง  ใส่ปุ๋ย
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แอมโมเนียมซลัเฟตหรือ แอมโนเนียมคลอไรด ์อตัรำ 15-30 กก./ไร่หรือปุ๋ยยเูรีย 7-15 กก./ไร่ ใส่ระยะก ำเนิดช่อดอก
หรือประมำณ 30 วนั ก่อนขำ้วออกดอก 

มันส าปะหลงั ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธำตุอำหำรพืช
ใกลเ้คียงกนั อตัรำ 50-100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรกใส่รองกน้หลุมปลูกและคร้ังท่ีสอง โรยขำ้งตน้เม่ือมนั
ส ำปะหลงัอำย ุ2 เดือน 

ข้าวโพด ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธำตุอำหำรพืชเท่ำเทียมกนั 
อตัรำ 50-75 กก./ไร่ แบ่งใส่โดยใส่รองกน้หลุมก่อนปลูก และใส่คร้ังท่ีสองเม่ือขำ้วโพดสูงประมำณ 40 ซม.ใส่โดย
กำรโรยขำ้งแถว ห่ำงแถวขำ้วโพดประมำณ 15-20 ซม. แลว้พรวนดินกลบโคนตน้ 

ถั่วลสิง ดินเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำย ปลูกถัว่ลิสงตำมแนวระดบัขวำงลำดเท
ของพื้นท่ีปลูกแซมหรือปลูกหมุนเวยีนกบัพืชอ่ืนในระบบกำรปลูกพืช ปัญหำดินเป็นกรด หวำ่นปูนขำว อตัรำตำม
ควำมตอ้งกำรปูนของดิน พร้อมปุ๋ยอินทรียก่์อนเตรียมแปลง หรือใส่ยปิซัม่อตัรำ 50-100 กก./ไร่ โดยโรยขำ้งแถวพืช
ขณะตน้ถัว่แทงเขม็ หรือเม่ือตน้ถัว่อำย ุ40-50 วนัใหโ้รยระหวำ่งแนวปลูกห่ำง 15-20 ซม. แลว้พรวนดินกลบโคนตน้ 
ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P2O5-K2O) กก./ไร่ หรือสูตร 8-24-16 อตัรำ 35 กก./ไร่ 
แบ่งใส่สองระยะ คือใส่รองกน้หลุมก่อนปลูกและใส่คร้ังท่ีสองโดยโรยขำ้งแถวพืชเม่ือตน้ถัว่ออกดอก หรือเม่ือตน้
ถัว่อำย ุ20 วนั ดินค่อนขำ้งเป็นทรำย มีอินทรียว์ตัถุและควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ย
คอกอตัรำ 1-3 ตนั/ไร่ ไถกลบเศษซำกถัว่เหลืองลงดินหรือเกล่ียคลุมผวิดินหลงัจำกกำรเก็บเก่ียว 

ถั่วเหลอืง ดินเกิดกำรชะลำ้งพงัทลำย ใหป้ลูกถัว่เหลืองตำมแนวระดบัขวำง
ควำมลำดเทของพื้นท่ีหรือใชร้ะบบปลูกแซมหรือหมุนเวยีนพืชในระบบกำรปลูกพืช ปัญหำดินเป็นกรด ใชปู้นขำว
อตัรำตำมควำมตอ้งกำรปูนของดิน หวำ่นใหท้ัว่แปลงพร้อมกบักำรหวำ่นปุ๋ยอินทรียต์อนเตรียมแปลงแลว้ไถกลบทิ้ง
ไว ้30 วนั ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P2O5-K2O) กก./ไร่หรือปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 
20-20-0 อตัรำ 30 กก./ไร่ ร่วมกบัโพแทสเซียมคลอไรด ์15 กก./ไร่ หรือสูตร 8-24-16 อตัรำ 35 กก./ไร่ โดยหวำ่นปุ๋ย
ทั้งหมดในแปลงแลว้พรวนหรือครำดกลบก่อนปลูก 1 วนั หรือโรยขำ้งแถวพืชหลงัจำกดำยหญำ้คร้ังแรกแลว้พรวน
ดินกลบโคนตน้ 

ปลูกไม้ผล ปัญหำดินลึกปำนกลำง ขดุหลุมใหมี้ขนำด 75 x 75 x 75 ซม.เป็นอยำ่งนอ้ย ปัญหำ
ดินเป็นทรำยควำมช้ืนในดินต ่ำ เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอกหรือเศษใบไมแ้หง้ อตัรำ 3-5 กก./
หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ปัญหำดินเป็นกรด ใส่ปูนขำว อตัรำ 3-5 กก./ตน้ คลุกเคลำ้กบัดินในหลุมใหดี้ 

ปัญหำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ มะม่วง ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี โดยใส่ทุกปี ปีละ 4 
คร้ัง ในช่วงเดือนมีนำคม พฤษภำคม สิงหำคม และ ตุลำคม โดยใส่ปุ๋ยคอกอตัรำ 20-50 กก./ตน้ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 กก./ตน้/ปี จะมีอตัรำเฉล่ียเท่ำกบัคร่ึงหน่ึงของอำยมุะม่วงถึงเท่ำกบัอำยมุะม่วง กำรใส่ปุ๋ยใหใ้ส่โดยหวำ่น
ใหร้อบรัศมีทรงพุม่ ปุ๋ยคอกใหโ้รยรอบรัศมีทรงพุม่แลว้พรวนดินกลบ 
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มะม่วงหิมพานต์ ในระยะก่อนตกผลใส่ปุ๋ย 4 คร้ังในเดือนมีนำคม 
พฤษภำคม สิงหำคม ตุลำคม ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัรำ 20-30 กก./ตน้ และควรใส่ทุกปี ร่วมกบักำรใส่ปุ๋ยเคมี
เฉล่ียเท่ำกบัคร่ึงหน่ึงของอำยมุะม่วงถึงกบัอำยมุะม่วงหิมพำนต ์ ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรำ 300-800 กรัม/ตน้ เม่ือ
อำย ุ1-2 ปี และใส่ในอตัรำ 1 กก./ตน้เม่ืออำย ุ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 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 1-2 กก/ตน้ ตอนตน้ฤดูฝน และปุ๋ยสูตร 13-13-21  อตัรำ 1-2 กก./ตน้ ช่วงปลำย
ฝน และควรใส่ปุ๋ยคอกทุกปี อตัรำ 20-30 กก./ตน้ โดยใส่รอบรัศมีทรงพุม่ 


