
กลุมชุดดินที่ 56
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิชวง 50 ซม.ตอนบนเปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สวนดินลาง

เปนดนิปนเศษหนิ ดินสีนํ้ าตาลเหลืองหรือแดง เกิดจากวัตถุตนกํ าเนิดดินพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ หรือ
หนิอคันเีนื้อหยาบ พบบนสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 6 - 35 % เปน
ดนิลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดี ระดับนํ้ าใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรม
ชาตติํ ่า pH 5.0-6.0 ไดแกชุดดินลาดหญา และโพนงาม, ภูสะนา ปจจุบันดินนี้สวนใหญจะนํ ามาใชปลูก
พชืไร เชน ขาวโพด มันสํ าปะหลัง โดยทั่ว ๆ ไปแลวจะมีปญหาเรื่องดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า และอาจ
เกดิการชะลางพังทลายไดงาย ถาปลูกพืชในบริเวณที่มีความลาดชันมาก ๆ โดยไดมีการอนุรักษดินและ
นํ ้าที่เหมาะสม

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  ดนิใหนํ้ าซึมผานคอนขางเร็วถึงปานกลาง มีการอุมนํ้ าตํ่ า
ระดบันํ ้าใตดินลึกมาก ดินมีการกัดกรอนไดงาย ที่ความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณของดินตํ่ า

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : โดยทั่วไปกลุมชุดดินที่ 56 มศีกัยภาพคอนขางไมเหมาะ
สมถงึเหมาะสมในการปลูกพืชไร ขึ้นอยูกับสภาพและความลาดเทของพื้นที่ ไมคอยเหมาะสมในการ
ปลูกพืชผักตางๆ และไมผล เนื่องจากขาดแคลนนํ้ าในการเพาะปลูก และในดินชั้นลางจะพบชั้นเศษหิน
ทีเ่ปนวัตถุตนกํ าเนิดดิน จึงไมคอยเหมาะสมสํ าหรับไมผล

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 56
ปลูกพืชไร ปญหาดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวตัถุและความชื้นในดินตํ่ า เพิ่มอินทรีย

วตัถุในดนิโดยหวานปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือใชปุยพืชสด โดยหวานเมล็ดพันธุพืชปุย
สดตระกูลถ่ัว ไดแก โสนอฟัริกัน ปอเทืองหรือปอเทอืงเตี้ย ถ่ัวพรา หรือถ่ัวพุม อัตราเมล็ดพันธุ 5 กก./ไร
ควรหวานรอฝน หรือตนฤดูฝนกลางเดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม เมื่อพืชปุยสดออกดอก 50%
หรืออาย ุ60 วัน จึงทํ าการไถกลบหรือสับกลบลงดิน กอนปลูกพืช ดินเกิดการชะลางพังทลาย ปลูกพืชไร
ตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ หรือใชระบบการปลูกพืชโดยปลูกพืชตระกูลถ่ัวหมุนเวียน
หรือแซมในระหวางแถวของพืชหลัก

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ขาวไร ใสปุยเคมี แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรก ใช
ปุยสูตร 16-16-8 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารใกลเคียงกัน อัตรา 20-25 กก./ไร ใสหลังขาวงอก 20-30 วัน
คร้ังที่สอง  ใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือ แอมโนเนียมคลอไรด อัตรา 15-30 กก./ไรหรือปุยยูเรีย 7-15
กก./ไร ใสระยะกํ าเนิดชอดอกหรือประมาณ 30 วัน กอนขาวออกดอก

มันสํ าปะหลัง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชใกลเคียง
กนั อัตรา 50-100 กก./ไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสรองกนหลุมปลูกและครั้งที่สอง โรยขางตนเมื่อมัน
สํ าปะหลังอายุ 2 เดือน

ขาวโพด ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชเทาเทียมกัน
อัตรา 50-75 กก./ไร แบงใสโดยใสรองกนหลุมกอนปลูก และใสคร้ังที่สองเมื่อขาวโพดสูงประมาณ 40
ซม.ใสโดยการโรยขางแถว หางแถวขาวโพดประมาณ 15-20 ซม. แลวพรวนดินกลบโคนตน



ถั่วลิสง ดนิเกดิการชะลางพังทลาย ปลูกถ่ัวลิสงตามแนวระดับขวางลาดเทของ
พืน้ทีป่ลูกแซมหรือปลูกหมุนเวียนกับพืชอ่ืนในระบบการปลูกพืช ปญหาดินเปนกรด หวานปูนขาว
อัตราตามความตองการปูนของดิน พรอมปุยอินทรียกอนเตรียมแปลง หรือใสยปิซั่มอัตรา 50-100 กก./
ไร โดยโรยขางแถวพืชขณะตนถ่ัวแทงเข็ม หรือเมื่อตนถ่ัวอายุ 40-50 วันใหโรยระหวางแนวปลูกหาง
15-20 ซม. แลวพรวนดินกลบโคนตน ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ใสปุยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P2O5-
K2O) กก./ไร หรือสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก./ไร แบงใสสองระยะ คือใสรองกนหลุมกอนปลูกและใส
คร้ังทีส่องโดยโรยขางแถวพืชเมื่อตนถ่ัวออกดอก หรือเมื่อตนถ่ัวอายุ 20 วัน ดินคอนขางเปนทราย มี
อินทรียวตัถุและความชื้นในดินตํ่ า เพิ่มอินทรียวตัถุในดินโดยใสปุยหมัก ปุยคอกอัตรา 1-3 ตัน/ไร ไถ
กลบเศษซากถั่วเหลืองลงดินหรือเกล่ียคลุมผิวดินหลังจากการเก็บเกี่ยว

ถั่วเหลือง ดนิเกดิการชะลางพังทลาย ใหปลูกถ่ัวเหลืองตามแนวระดับขวางความ
ลาดเทของพื้นที่หรือใชระบบปลูกแซมหรือหมุนเวียนพืชในระบบการปลูกพืช ปญหาดินเปนกรด ใช
ปนูขาวอตัราตามความตองการปูนของดิน หวานใหทั่วแปลงพรอมกับการหวานปุยอินทรียตอนเตรียม
แปลงแลวไถกลบทิ้งไว 30 วัน ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ใสปุยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P2O5-K2O)
กก./ไรหรือปุยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับโพแทสเซียมคลอไรด 15 กก./ไร
หรือสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก./ไร โดยหวานปุยทั้งหมดในแปลงแลวพรวนหรือคราดกลบกอนปลูก 1
วนั หรือโรยขางแถวพืชหลังจากดายหญาครั้งแรกแลวพรวนดินกลบโคนตน

ปลูกไมผล ปญหาดินลึกปานกลาง ขุดหลุมใหมีขนาด 75 x 75 x 75 ซม.เปนอยางนอย
ปญหาดินเปนทรายความชื้นในดินตํ่ า เพิ่มอินทรียวตัถุในดนิโดยใสปุยหมัก ปุยคอกหรือเศษใบไมแหง
อัตรา 3-5 กก./หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ปญหาดินเปนกรด ใสปูนขาว อัตรา 3-5 กก./ตน คลุกเคลากับ
ดนิในหลุมใหดี

ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า มะมวง ใสปุยคอกและปุยเคมี โดยใสทุกป ป
ละ 4 คร้ัง ในชวงเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และ ตุลาคม โดยใสปุยคอกอัตรา 20-50 กก./ตน
รวมกบัปุยเคมีสูตร 15-15-15 กก./ตน/ป จะมีอัตราเฉลี่ยเทากับครึ่งหนึ่งของอายุมะมวงถึงเทากับอายุ
มะมวง การใสปุยใหใสโดยหวานใหรอบรัศมีทรงพุม ปุยคอกใหโรยรอบรัศมีทรงพุมแลวพรวนดินกลบ

มะมวงหมิพานต ในระยะกอนตกผลใสปุย 4 คร้ังในเดือนมีนาคม พฤษภาคม
สิงหาคม ตุลาคม ใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 20-30 กก./ตน และควรใสทุกป รวมกับการใสปุยเคมี
เฉลีย่เทากับครึ่งหนึ่งของอายุมะมวงถึงกับอายุมะมวงหิมพานต ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 300-800
กรัม/ตน เมื่ออายุ 1-2 ป และใสในอัตรา 1 กก./ตนเมื่ออายุ 3 ป  ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-5 กก./ตน
เมือ่อายุ 4-6 ป ปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ตน เมื่ออายุ 7 ปขึ้นไป

ขนุน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก/ตน ตอนตนฤดูฝน และปุยสูตร 13-
13-21  อัตรา 1-2 กก./ตน ชวงปลายฝน และควรใสปุยคอกทุกป อัตรา 20-30 กก./ตน โดยใสรอบรัศมี
ทรงพุม
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