
กลุมชุดดินที่ 26
ลักษณะโดยท่ัวไป : หนวยท่ีดนิเปนกลุมชุดดินท่ีมีเนื้อดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดิน

เหนยีว หรือเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนพวกดินเหนียว พบในเขตท่ีมีฝนตกชุก เชน ภาคใต สี
ดนิเปนสีนํ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง สวนใหญเกิดจากการสลายตัวของหินตนกํ าเนิดชนิดตาง ๆ ซ่ึงมีท้ัง
หนิอัคน ี หนิตะกอนและหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน ซ่ึงมีลักษณะเปนลูกคล่ืนจนถึงพื้นท่ีเนินเขาเปน
ดนิลึก มีการระบายน้ํ าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงคอนขางต่ํ า ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จดัถึงเปนกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา
ไมผลตาง ๆ และพืชไรบางชนิด บางแหงยังคงสภาพปาธรรมชาติ ตัวอยางชุดดินท่ีอยูในกลุมนี้ไดแก ชุด
ดนิพงังา ชุดดนิภเูก็ต ชุดดินโคกลอย ชุดดินทายเหมือง ชุดดินหวยโปง ชุดดินอาวลึก ชุดดินกระบ่ี ชุด
ดนิลํ าภูรา ชุดดินปากจั่น

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํ า สวน
บริเวณท่ีหนาดินคอนขางเปนทราย และมีความลาดชันสูงมีอัตราเส่ียงตอการชะลางพังทลายของดินมาก
หากมีการจัดการดินท่ีไมเหมาะสม

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช :  เม่ือพิจารณาถึงสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะเนื้อดินและการ
ระบายน้ํ าของดิน กลุมชุดดินท่ี 26 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และพืชผัก ซ่ึง
เกษตรกรไดใชประโยชนในการปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักอยูแลว

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 26
ปลูกพืชไร ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและการชะลางธาตุอาหารพืชไป

จากดนิสูง แกไขโดยการใชปุยอินทรีย และปุยเคมีสํ าหรับสูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของ
พชืท่ีปลูก ดังตอไปนี้ ปลูกพืชปุยสด ไดแก ถ่ัวดํ า ถ่ัวพุม ปอเทือง โสนอัฟริกัน ฯลฯ ใชเมล็ดพันธุอัตรา
3-5 กก./ไร เม่ือพืชปุยสดอายุได 45-60 วัน หรือออกดอกไดประมาณ 50 % ไถกลบลงไปในดิน เม่ือ
สลายตัวแลว จะเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินจะชวยทํ าใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีข้ึน และชวยดูด
ซับธาตุอาหารพืชไวไมใหสูญหายโดยการชะลาง

ปญหาดินเปนกรด ใสปูนขาวอัตรา 100-500 กก./ไร ปุยอินทรย เชน ปุยคอกและ
ปุยหมัก อัตรา 2-3 ตัน/ไร และปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30-50 กก./ไร หวานใหท่ัวแปลงแลวไถกลบ
กอนปลูก 7-14 วัน ถ่ัวลิสง พนัธุท่ีแนะนํ า ไทนาน 9 ขอนแกน 60-1 สุโขทัย  38 ขอนแกน 60-2 หรือ
พนัธุพืน้เมือง ควรใชเมล็ดพันธุ 2-3 เมล็ด หยอดลงหลุมปลูก ระยะปลูก 30 x 20 ซม. เม่ือถ่ัวอายุ 25-30
วนั ควรพรวนดินกํ าจัดวัชพืช สับปะรด พันธุท่ีแนะนํ า ปตตาเวีย ภูเก็ต อินทรชิต ปุยรองพื้นสูตร 16-20-
0 หลุมละ 10-15 กรัม ใชปุยสูตร 12-12-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 10-25 กรัม/ตน แบงใส 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1
ใสหลังจากปลูกประมาณ 3 เดือน โดยใสท่ีกาบใบลาง คร้ังท่ี 2  ใสเม่ืออายุ 6 เดือน โดยใสท่ีกาบใบลาง
สุด

ปลูกไมผล ปญหาดนิขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง เชน เงาะ พันธุท่ีแนะนํ า เงาะโรง
เรียน เงาะพันธุสีชมพู โดยท่ัวไปใสปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน/ป และปุยเคมีสูตรเสมอ เชน 15-15-15,



16-16-16 หรือ 13-13-13 ในอัตราคร่ึงหนึ่งของอายุ -การใชปุยเคมีชวงแทงชอดอกใชสูตร 12-24-12
อัตรา 2 กก./ตน - การใสปุยเคมีชวงติดผล ใชสูตร 13-13-21,14-14-21, 15-15-15 หรือ 12-12-17-2 โดย
ในระยะสรางเนือ้เยื่อใหใช 12-12-17-2 ประมาณ 1-2 กก./ตน สวนระยะกอนเก็บเกี่ยวผล 1 เดือน ใหใช
0-0-50 ประมาณ 1 กก./ตน - การใสปุยชวงหลังเก็บเกี่ยวใหใชสูตร 15-15-15 หรือ 20-11-11 อัตรา 2
กก./ตน/คร้ัง

ปญหาพ้ืนท่ีความลาดชัน ตองมีการจัดระบบอนุรักษดินและนํ้ า โดยทํ าการปรับ
พืน้ท่ีเฉพาะหลุมและปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน

ปญหาขาดแคลนนํ้ า จดัหาแหลงนํ้ าและใชวัสดุคลุมโคนตนในฤดูแลง เพื่อรักษา
ความช้ืน

ปญหาดินเปนกรด ใสปูนขาว 100 กรัม/หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก
ปลูกไมยืนตนและพืชสวน ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง ปรับปรุงแกไข โดย

การใสปุยเคมี สูตร อัตรา และวิธีการใชข้ึนอยูกับชนิดของพืชท่ีปลูก ดังนี้ ใชปุยร็อคฟอสเฟตรองกน
หลุมกอนปลูก ในอัตรา 170 กรัม/หลุม

ยางพารา พันธุท่ีแนะนํ า RRIM 600 BPM 24 KRS 156 ควรใชปุยเคมี ดังนี้
สูตร 1 ปุยเม็ด 18-10-6 ปุยผสม 8-14-3  สูตร 2 ปุยเม็ด 18-4-5 ปุยผสม 13-9-4 สูตร 5 ปุยผสม 15-0-18
สูตร 6 ปุยเม็ด 15-7-18 ปุยผสม 12-5-14

อาย ุ2-41 เดือน ใชปุยเม็ดสูตร 1 อัตรา 60-190 กรัม/ตน และปุยผสมสูตร 1
อัตรา 130-400 กรัม/ตน ใสรอบโคนตนรัศมี 30-60 ซม. เม่ืออายุ 35 เดือนข้ึนไปหวานปุยใหกระจาย
สม่ํ าเสมอในแถวยางพารา หางจากโคนตนขางละ 1 เมตร

อาย ุ 47-71 เดือน ใสปุยเม็ดสูตร 2 อัตรา 400 กรัม/ตน และปุยผสมสูตร 2
อัตรา 530 กรัม/ตน เม่ืออายุ 65 เดือนข้ึนไป หวานปุยเปนแถบกวาง 2.5 เมตร หางจากโคนตนขางละ 50
ซม. หลังเปดกรีด ใสปุยสูตร 5 และ 6 อัตรา 1-1.2 กก./ตน/ป โดยแบงใส 2 คร้ัง ตอนตนและตอนปลาย
ฤดฝูน วิธีใส 1) ใสแบบหวานสํ าหรับพื้นท่ีราบ 2) ใสแบบหลุมโดยขุดหลุมรอบโคนตนหรือสองขาง
ของลํ าตน 2-4 หลุม/ตน ใสปุยแลวกลบดิน เหมาะสํ าหรับพื้นท่ีท่ีมีความลาดเท

ปญหาพ้ืนท่ีมีความลาดชัน หากพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ควรจัดทํ าคันคูรับนํ้ า
รอบเขาและปลูกพืชคลุมดิน

มะมวงหมิพานต เตรียมหลุมปลูกใชปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 300-350 กรัม/
ตน หรือสูตร 15-30-15 อัตรา 250-300 กรัม/ตน ใสปุยเคมีสูตรท่ีมีธาตุอาหารพืชหลักครบถวนเชน 20-
20-20, 15-15-15, 20-11-11 หรือ 12-12-7 เปนตน โดยแบงใส 2 คร้ังตามขนาด และอายุของตน ในอัตรา
ต้ังแต 100-400 กรัม/ตน/ป โดยหวานใหสม่ํ าเสมอรอบบริเวณทรงพุมหางจากโคนตน 30 ซม. แลว
พรวนดนิกลบ ควรใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในอัตรา 10-20 กก./ตน/ป


	¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÅØèÁªØ´´Ô¹·Õè 26

