
กลุมชุดดินที่ 24
ลักษณะโดยท่ัวไป : หนวยท่ีดนิเปนกลุมชุดดินท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินทราย มีสีนํ้ าตาลปน

เทาหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีเทาในช้ันดินลาง บางแหงจะพบชั้นท่ีมีการ
สะสมอินทรียวตัถุ เปนช้ันบาง ๆ มีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบหรือราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบาย
นํ ้าคอนขางเลวถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ ามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํ านา หรือ
ปลูกพชืไรบางชนิด เชน มันสํ าปะหลัง ออยและปอ บางแหงเปนทุงหญาธรรมชาติ ตัวอยางชุดดินท่ีอยู
ในกลุมนี้ไดแก ชุดดินอุบล ชุดดินบานบึง ชุดดินทาอุเทน

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัด พืชมักแสดงอาการขาดน้ํ า
ในชวงฝนท้ิง และมีความอุดมสมบูรณต่ํ ามาก

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 24 คอนขางไมเหมาะสมหรือไมเหมาะ
สมในการปลูกพืชท้ังพืชไร   ไมผล และพืชผัก     เนื่องจากเนื้อดินเปนทรายจัดและความอุดม-สมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ํ า    แตมีศักยภาพเหมาะท่ีจะใชในการปลูกหญาเล้ียงสัตวหรือพัฒนาเปนทุงหญา อยางไร
กต็ามในสภาพปจจุบันไดมีการใชประโยชนในการทํ านา ปลูกพืชไร และไมผลบางชนิด  แตใหผลผลิต
ต่ํ า หรือคอนขางต่ํ า โดยเฉพาะใชทํ านามักไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนนํ้ า เนื่องจากดินเก็บกักนํ้ า
ไมคอยอยู

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 24
ปลูกขาวหรือทํ านา  ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ าและดินเปนทรายจัด ขาว ใช

ขาวพนัธุเบาหรือขาวพันธุท่ีไมไวตอชวงแสง ใสปุยอินทรียไดแก ปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 1-3 ตัน/ไร
หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัว เชน โสนอัฟริกัน แลวไถกลบลงดิน เม่ือปุยพืชสดออกดอก กอนปลูกขาว
ประมาณ  1 เดือน ใสปุยเคมีสํ าหรับขาวไมไวตอชวงแสง สูตร 16-20-0, 18-22-0 หรือ 20-20-0 สูตรใด
สูตรหน่ึง อัตรา 35 กก./ไร รวมกับปุยโพแทสเซียมคลอไรด อัตรา 7 กก./ไร ใสกอนปกดํ า 1 วัน คร้ังท่ี
สองใสปุยแตงหนาดวยแอมโมเนียมคลอไรด (25 % N) 25 กก./ไร หรือปุยยูเรีย(46 %N) 13 กก./ไร ชนิด
ใดชนิดหนึ่งใสหลังปกดํ า 35-40 วัน

ปลูกพืชไร ควรปลูกบนดินชุดบานบึง  ปญหาดินเปนทรายจัด ใสปุยหมัก หรือ
ปุยคอกหรือปุยเทศบาล อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเม่ือปุยพืชสด อายุได
45-50 วัน

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า เชน ถ่ัวลิสงและถ่ัวเขียว ใสปุยเคมีสูตร 12-24-
12 อัตรา 20-30 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง ตอนปลูกและเม่ืออายุ 20-25 วัน

ขาวโพด ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 30-40 กก./ไร รวมกับ
ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง ตอนปลูก และเม่ืออายุ 20-25 วัน



มันสํ าปะหลัง ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 40-50 กก./ไร ใสรวมกับปุยสูตร
46-0-0 อัตรา 25-35 กก./ไร วิธีใสคร้ังแรกหลังปลูก 1-2 เดือน และคร้ังท่ีสองเม่ือมันสํ าปะหลังอายุ 4-6
เดือน แบงใสสองคร้ัง ๆ ละเทา  ๆ กัน

ปอแกว ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร ใสตอนปลูกและหลังปลูก
20-25 วัน แบงคร่ึงใส คร้ังแรกใสรองกนหลุม คร้ังท่ีสองโรยขางแถวปลูกหรือหวานปุยท้ังหมด หลัง
ปลูก ถาปลูกแบบหวาน

ฝาย ใสปุยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 40-60
กก./ไร ใสเม่ือปอแกวอายุ 20-30 วัน โรยสองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ

ปลูกไมผล ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ าและดินเปนทรายคอนขางจัด การปรับปรุง
แกไขใหใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี เชน

มะมวง
1) เตรียมหลุมปลูก ใสปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/ตน
2) กอนมะมวงตกผล ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 400-500 กรัม/ตน x อายุ

ป ใสรวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 200-250 กรัม/ตน x อายุป การใสใหแบงใส 4 คร้ัง ใสในเดือนมีนาคม
พฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม

3) มะมวงตกผลแลวใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป
แบงใส 2 คร้ัง เทา ๆ กัน รวมกับปุยสูตร 14-0-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 3 คร้ัง ๆ ละ
เทา ๆ กัน ใสหลังเก็บเกี่ยวผลแลว 2 คร้ัง และหลังตัดผลแลว 1 คร้ัง

มะมวงหมิพานต ใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 30-50 กก./ตน และควรใส
ทุกป รวมกับใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 300-800 กรัม/ตน เม่ืออายุ 1-2 ป และใส 1 กก./ตน เม่ืออายุ
3 ป เม่ืออายุ 4-6 ป ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-2.0 กก./ตน และเม่ืออายุ 7 ปข้ึนไป ใสปุยสูตร 13-13-
21 อัตรา 2-3 กก./ตน


