
กลุมชุดดินที่ 35
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนือ้ดนิเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีนํ้ า

ตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุตนกํ าเนิดดินพวกตะกอนลํ านํ้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของ
หนิเนือ้หยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีลักษณะเปนลูกคล่ืนจนถึงท่ีลาดเชิงเขา สวนใหญมีความลาดชัน
ประมาณ 3 - 20 % และบางสวนมีความลาดชันประมาณ 20 - 35 % เปนดินลึก มีการระบายน้ํ าดี ระดับ
นํ ้าใตดินอยูลึกกวา 1.50 เมตรตลอดป  มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ า pH ประมาณ 4.5 - 5.5  ได
แก ชุดดนิดอนไร โคราช สะตึก วาริน ยโสธร และดานซาย มาบบอน ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืช
ไรตาง ๆ เชน มันสํ าปะหลัง ขาวโพด ขาวฟาง ออย ปอ งา และถ่ัว บางแหงใชปลูกไมผลและไมยืนตน
บางชนิด

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  เนื้อดินคอนขางเปนทราย  มีการอุมนํ้ าต่ํ าถึงปานกลาง นํ้ าใต
ดนิลึก มีการกัดกรอนของดินปานกลางถึงรุนแรง บริเวณท่ีความลาดชันสูงเส่ียงตอการขาดแคลนน้ํ า
ดนิมีความอุดมสมบูรณต่ํ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 35 มีศักยภาพในการปลูกพืชไร ไมผล และ
ไมยนืตน ตลอดท้ังพัฒนาทุงหญาเล้ียงสัตวมากกวาท่ีจะนํ ามาใชทํ านา หรือปลูกขาวท่ีตองการนํ้ าขัง
เนือ่งจากเปนท่ีดอนสภาพพื้นท่ี ลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชันเปนสวนใหญ ลักษณะเนื้อดินเปน
ดนิรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย การระบายน้ํ าดี เนื้อดินมีความพรุนมาก เก็บกักนํ้ าไมคอยอยู

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 35
ปลูกขาวหรือทํ านา ปญหาดินเปนทรายความช้ืนในดินต่ํ า เพิ่มอินทรียวตัถุในดินโดยหวาน

ปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือใชปุยพืชสดโดยหวานเมล็ดพันธุพืชปุยสดตระกูลถ่ัว ไดแก
โสนอัฟริกัน ปอเทืองหรือ ปอเทอืงเต้ีย อัตราเมล็ดพันธุ 5 กก./ไร ควรหวานรอฝน หรือตนฤดูฝนกลาง
เดอืนเมษายนหรือตนเดือนพฤษภาคม เม่ือพืชปุยสดออกดอก 50 % หรืออายุ 60 วัน จึงทํ าการไถกลบ
หรือสับกลบลงดิน กอนปลูกขาว ขาวไร พันธุท่ีแนะนํ า ขาวพันธุเบา ซิวแมจัน จีนฮอ

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ใสปุยเคมี แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรก หลังขาวงอก 20-30
วนั ขาวพันธุไมไวตอชวงแสง ใชปุย (4+6)-6-4 กก./ไร (N-P2O5-K2O) ขาวพันธุไวตอชวงแสง ใชปุย(
3+3) - 4 - 2 กก./ไร (N-P2O5-K2O) คร้ังท่ีสอง ระยะใหกํ าเนิดชอดอกหรือประมาณ 30 วันกอนขาวออก
ดอก ใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟต หรือ แอมโมเนียมคลอไรด อัตรา 15-30 กก./ไร หรือปุยยูเรีย 7-15 กก./
ไร

ปลูกพืชไร  มันสํ าปะหลังพันธุท่ีแนะนํ า ระยอง 3 ระยอง 60 ปญหาดินเปนทรายความช้ืน
ในดินต่ํ า เพิ่มอินทรียวตัถุในดนิโดยใสปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือใชปุยพืชสดตระกูลถ่ัวได
แก ปอเทอืง ถ่ัวพรา หรือถ่ัวพุม อัตราเมล็ดพันธุ 3-5 กก./ไร สํ าหรับถ่ัวพราใชเมล็ดพันธุ อัตรา 8-10 กก./
ไร หวานใหท่ัวแปลงในตอนตนฤดูฝนราวกลางเดือนเมษายนหรือตนเดือนพฤษภาคม เม่ือพืชปุยสด



ออกดอก 50 % หรือมีอายุ 60 วัน จึงทํ าการไถกลบคลุกเคลาใหเขากับดิน พักดินไว 5-10 วัน จึงทํ าการ
ปลูกพชื ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย ปลูกมันสํ าปะหลังตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี
หรือใชระบบการปลูกพืช โดยปลูกพืชตระกูลถ่ัวหมุนเวียนหรือแซมในระหวางแถวของมันสํ าปะหลัง
ปญหามีนํ ้าขังแฉะในดิน ทํ าใหหัวมันเนาและตนตายในบางพื้นท่ี ยกรองปลูกพืชและรองระบายน้ํ า
ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธาตุอาหารพืชใกลเคียงกัน
อัตรา 50-100 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสรองกนหลุมปลูกและคร้ังท่ีสอง โรยขางตนเม่ือมัน
สํ าปะหลัง อายุ 2 เดือน

ถ่ัวลิสง พนัธุท่ีแนะนํ า -ไทนาน 9 ขอนแกน 60-1 ขอนแกน 60-2 ปญหาดิน
เปนทรายความช้ืนในดินต่ํ า เพิ่มอินทรียวตัถุในดินโดยใสปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือไถกลบ
เศษซากตนถ่ัวลิสงลงดิน หรือเกล่ียคลุมผิวดินหลังจากการเก็บเกี่ยว ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย
ปลูกถ่ัวลิสงตามแนวระดับขวางความเทของพ้ืนท่ี ปลูกแซมหรือปลูกหมุนเวียนกับพืชอ่ืนในระบบการ
ปลูกพชื  ปญหาดินเปนกรด หวานปูนขาว อัตราตามความตองการปูนของดินพรอมปุยอินทรียกอน
เตรียมแปลง หรือใสยิบซ่ัมอัตรา 50-100  กก./ไร โดยโรยขางแถวพืชขณะตนถ่ัวแทงเข็ม หรือเม่ือตนถ่ัว
อาย ุ 40-50 วัน ใหโรยระหวางแนวปลูกหาง 15-20 ซม. แลวพรวนดินกลบโคนตน  ปญหาดินมีความ
อุดมสมบูรณต่ํ า ใสปุยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P2O5-K2O) หรือสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก./ไร แบงใสสอง
ระยะ คือใสรองกนหลุมกอนปลูกและใสคร้ังท่ีสองโดยโรยขางแถวพืชเม่ือตนถ่ัวออกดอก หรือเม่ือตน
ถ่ัวอายุ 20 วัน

สับปะรด พนัธุท่ีแนะนํ า ปตตาเวีย ภูเก็ต สวี สิงคโปร ปญหาดินเปนทราย
ความชื้นในดินต่ํ า เพิ่มอินทรียวตัถุในดนิโดยใสปุยคอก หรือปุยหมักอัตรา 3-5 ตัน/ไร หวานใหท่ัวแปลง
ตอนเตรียมดนิกอนปลูก ปญหาดินเกิดการชะลางพังทลาย ควรปลูกสับปะรดตามแนวระดับขวางความ
ลาดของพ้ืนท่ี ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ใสปุยเคมีดังนี้ คร้ังแรกใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา
10-25 กรัม/ตน ใสท่ีกาบลางเม่ืออายุ 3 เดือน คร้ังท่ีสองใสปุยเคมีสูตร 12-12-15 อัตรา 10-25 กรัม/ตน ท่ี
กาบใบลางสุด เม่ืออายุ 6 เดือน และอาจเพ่ิมธาตุอาหารรอง ไดแก แคลเซ่ียม แมกเนเซ่ียม ซัลเฟอร เหล็ก
สังกะสี ทองแดง และโบรอน

มะมวง ปญหาดินเปนทรายความช้ืนในดินต่ํ า เพิ่มอินทรียวตัถุในดินโดยใสปุย
หมัก ปุยคอกหรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ปญหาดินเปนกรด ใสปูนขาว
อัตรา 3-5 กก./ตน ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ใสปุยคอกและปุยเคมี โดยใสทุกปละ 4 คร้ัง ในชวง
เดอืนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม โดยใสปุยคอกอัตรา 20-50 กก./ตน รวมกับปุยเคมีสูตร
15-15-15 จํ านวนกิโลกรัม/ตน/ป จะมีอัตราเฉล่ียเทากับคร่ึงหนึ่งของอายุมะมวงถึงเทากับอายุมะมวง
การใสปุยใหใสโดยหวานใหรอบรัศมีทรงพุม ปุยคอกใหโรยรอบรัศมีทรงพุมแลวพรวนดินกลบ

มะมวงหิมพานต ปญหาดินเปนทรายความช้ืนในดินต่ํ า เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
โดยใสปุยหมัก ปุยคอกหรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมดินปลูก ปญหาดินมีความ



อุดมสมบูรณต่ํ า ในระยะกอนตกผลใสปุย 4 คร้ัง ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม ปุยคอก
หรือปุยหมัก อัตรา 20-30 กก./ ตน และควรใสทุกป รวมกับการใสปุยเคมีเฉล่ียเทากับคร่ึงหนึ่งของอายุ
มะมวงถึงกับอายุมะมวงหิมพานต ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 300-800 กรัม/ตน เม่ืออายุ 1-2 ป และใส
ในอัตรา 1 กก./ตน เม่ืออายุ 3 ป ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-5 กก./ตน เม่ืออายุ 4-6 ป ปุยสูตร 13-13-21
อัตรา 2-3 กก./ตน เม่ืออายุ 7 ปข้ึนไป

ขนุน ดนิเปนทรายความช้ืนในดินต่ํ า ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า เพิ่มอินทรียวัตถุ
ในดนิ โดยใสปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 20-30 กก./ตน รองกนหลุมดวยเศษพืชหรือวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร 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


