
กลุมชุดดินที่ 27
ลักษณะโดยท่ัวไป :  หนวยท่ีดนิเปนกลุมชุดดินท่ีมีเนื้อดิน เปนพวกดินเหนียวท่ีคอนขาง

รวนซุย และมีโครงสรางดี พบบริเวณพื้นท่ีฝนตกชุก เชน ภาคตะวันออก สีดินเปนสีนํ้ าตาลปนแดง หรือ
สีแดง เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภูเขาไฟ เชน หินบะซอลต สภาพพื้นท่ีมีลักษณะเปนลูกคล่ืนลอน
ลาดถึงลอนชัน เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ํ าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยา
ดนิเปนกรดจดัถึงเปนกรดแก คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวใช
ประโยชนในการทํ าสวนผลไม ทํ าสวนยางพารา และพริกไทยโดยท่ัวๆไป ไมมีปญหาในการใช
ประโยชนท่ีดนิ ตัวอยางชุดดินท่ีอยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินหนองบอน ชุดดินทาใหม

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : โดยท่ัวไปกลุมชุดดินท่ี 27 มีศักยภาพเหมาะสมใน
การปลูกไมผล ไมยืนตน และพืชไร บางชนิดไมเหมาะสมในการทํ านา เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีดอนมี
ลักษณะเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชัน ดินมีความพรุนสูงเก็บกักนํ้ าไมคอยอยู

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 27
ปลูกพืชไร  ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน การไถเตรียมดินปลูกพืชไรขวาง

ความลาดเทของพ้ืนท่ี ทํ าแนวร้ัวหญาแฝกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ชวยชลอการไหลบาของนํ้ าท่ีผิว
ดนิเม่ือฝนตกหนัก ขุดบอดักตะกอน เพื่อชวยชลอการไหลบาของนํ้ าและยังสามารถใชนํ้ าเสริมในการ
เพาะปลูก

ปญหาดนิขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินเก็บความชุมช้ืนไมคอยอยู เพิ่ม
อินทรียวตัถุใหแกดิน ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตราไรละ 1.5-2.0 ตัน หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบ
ลงดนิ ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลัก หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษาและ
เพิม่ความอุดมสมบูรณใหแกดิน และยังชวยเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้ าของดินอีกดวย การใชปุย
เชน

ขาวโพด-ขาวฟาง ในกรณีท่ีดินมีโพแทสเซียมสูง ใชปุยสูตร 20-20-0
อัตรา 40-50 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กก./ไร วิธีใสโดยโรยสองขางแถวแลวพรวนดิน
กลบหลังปลูก 20-25 วัน ในกรณีท่ีดินมีโพแทสเซียมต่ํ า ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-75 กก./ไร แบง
ใส 2 คร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน คือใสรองกนหลุมกอนปลูกเปนการใสคร้ังแรก และใสคร้ังท่ีสอง เม่ือขาว
โพดสูงประมาณ 40 ซม. โรยสองขางแถวแลวพรวนดินกลบ

ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง และถ่ัวเขียว ใสปุยสูตร 12-24-12 หรืออัตรา 20-30 กก./
ไร ใสรวมกับหินฟอสเฟต (0-3-0)  อัตรา 75-150 กก./ไร วิธีใสรองกนหลุมกอนปลูก หรือโรยขางแถว
ปลูกแลวพรวนดินกลบ เม่ือถ่ัวอายุ 20-25 วัน

มันสํ าปะหลัง   ในกรณีดินมีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมท่ีเปน
ประโยชนตอพืชต่ํ า ใชปุยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตรา 40-60 กก./ไร เปนการใส



ปุยคร้ังแรกหลังปลูก  1-2  เดือน  โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ คร้ังท่ีสองใสปุยสูตร 21-0-0
อัตรา 40-50  กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา  25-35 กก./ไร ใสเม่ือมันสํ าปะหลังอายุ 4-6 เดือน โดยโรย
ขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ    ในกรณีดินมีฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนตอพืชต่ํ า แตโพแทสเซียมสูง
ใหใสปุยสูตร 14-14-14  หรือ 15-15-15  อัตรา  30-40 กก./ไร ใสเม่ือมันสํ าปะหลังอายุ 1-2 เดือน โดย
โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบเปนการใสปุยคร้ังแรก  สํ าหรับคร้ังท่ีสอง  เปนการใสปุยรวมสูตร 21-0-0
อัตรา 40-50 กก./ไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 15-20 กก./ไร   ใสเม่ือมันสํ าปะหลังอายุ 4-6 เดือน   โดยโรย
ขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ

ออย ควรใสปุยสูตร 16-8-8 อัตรา 70-90 กก./ไร หรือสูตร 21-10-10 อัตรา
60-70 กก./ไร หรือสูตร 16-16-6 อัตรา 70-90 กก./ไร หรือสูตร 18-6-6 หรือสูตร 18-8-8 อัตรา 65-85
กก./ไร เลือกใชสูตรใดสูตรหน่ึง การใสใหแบงคร่ึงใส สํ าหรับออยปลูกใสคร้ังแรกหลังปลูก 1 เดือน
คร้ังท่ีสอง ใสหลังปลูก 2-3 เดือน สวนออยตอใสคร้ังแรกตนฝนและคร้ังท่ีสองหลังจากคร้ังแรก 30-45
วนั วิธีใสโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ

ปลูกไมผลและไมยืนตน ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ปลูกแถวพืชตาม
แนวระดบัขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ทํ าแนวร้ัวหญาแฝกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ีเพื่อชวยชลอการ
ไหลบาของนํ้ าท่ีผิวดินเม่ือมีฝนตกหนัก ปลูกพืชคลุมดินระหวางแถวของไมผลและไมยืนตน โดยเฉพาะ
การปลูกพชืตระกูลถ่ัวนอกจากชวยปองกันการชะลางหนาดินแลว ยังชวยรักษาความช้ืนของดินและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหแกดินอีกดวย

ปญหาดินมีธาตุอาหารพืชบางอยางไมเพียงพอแกการเจริญเติบโตของพืช 
เชน เงาะ เตรียมหลุมปลูก ใสปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/ตนคลุกกับดินในหลุมปลูก กอนตกผล (0-4
ป) (0-4 ป)ใสปุยสูตร 12-6-17 อัตรา 700-800 กรัม/ตน x อายุป  หรือสูตร 15-5-20 อัตรา 600-700 กรัม/
ตน x อายุป รวมกับปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป โดยแบงใสปุยผสม 2 คร้ัง ๆ ละเทา
ๆ กนั สลับกับปุยเดี่ยวแบงใส 2 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน ใสในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และ
ตุลาคม โดยหวานใหสม่ํ าเสมอรอบบริเวณทรงพุมหางจาก โคนตน 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ ตกผล
แลว ใสปุยสูตร 18-6-6 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป โดยแบงใส 2 คร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน หลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว และใสปุยสูตร 14-0-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป เปนปุยรวม ใสหลังติดผลแลวเปน
การใสปุยคร้ังท่ี 3 หรือใสปุยสูตร 16-3-9 อัตรา 1,200-1,400 กรัม/ตน x อายุป แบงใส 3 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ
กนั คือหลังเก็บเกี่ยว 2 คร้ัง และหลังติดผล 1 คร้ัง วิธีใสหวานใหสม่ํ าเสมอรอบบริเวณทรงพุมหางจาก
โคนตนประมาณ 30 ซม. แลวพรวนดินกลบ ใสปุยอินทรียไดแกปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 30-50 กก./ตน
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวทุกป

ยางพารา เตรียมหลุมปลูก ใสปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 170 กรัม/ตน ใสคลุก
เคลากับดินในหลุมปลูก อายุ 2-40 เดือน ใสปุยสูตร 11-6-4 หรือ 12-8-4 อัตรา 100-300 กรัม/ตน/ป ใส
เปนวงกลมรอบตน เม่ือตนยางมีอายุต้ังแต 17 เดือนข้ึนไปใหหวานปุยกระจายสม่ํ าเสมอในแถวยางพารา



หางจากโคนตนขางละ 1 เมตร อายุ 42-72 เดือน ใสปุยสูตร 18-4-5 อัตรา 100 กรัม/ตน/ป หลังเปดกรีด
ใสปุยสูตร 15-5-20 หรือ 14-9-20 อัตรา 500 กรัม/ตน/ป วิธีใสถาเปนท่ีราบเม่ือปราบวัชพืชแลวใหใส
แบบหวาน ถาเปนท่ีลาดเทใหใสแบบหลุม โดยขุดหลุมรอบโคนสองขางลํ าตน 2-4 หลุม ใสปุยลงใน
หลุมแลวกลบ

ปาลมนํ้ ามัน  เตรียมหลุมปลูก ใสปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 250 กรัม/ตน ใส
รองพืน้บริเวณหลุมปลูก อายุ  1 ป ใสปุยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-21 ตรา 2-2.5 กก./ตน รวมกับปุย
เดีย่วสูตร 21-0-0 อัตรา 2-2.5 กก./ตน หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 1-1.2 กก./ตน แบงใสปุยผสม 3 คร้ัง สลับ
กบัปุยเดี่ยว 2 คร้ัง อายุ 2-4 ป ใสปุยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 หรือ 15-15-21 อัตรา 3-5 กก./รวมกับ
โบแรกซ 50-100 กรัม/ตน/ป แบงใส 3 คร้ัง คือ ตน กลางและปลายฤดูฝน วิธีใสใหใสเปนวงกลม รัศมี
หางจากโคนตน 1.5-2.0 เมตร หลังจากกํ าจัดวัชพืชรอบโคนตนแลว

มะพราว เตรียมหลุมปลูก ใสปุย 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/ตน ใสรองพื้น
บริเวณหลุมปลูก อายุ 1-5 ป ใสปุยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1 กก./ตน/ป รวม
กบัปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 500 กรัม/ตน/ป แบงใส 2 คร้ัง ชวงตนและปลายฤดูฝน โดยทํ าเปนรองรอบ
โคนตน รัศมี 0.5 - 2.0 เมตร แลวโรยปุยลงในรองเสร็จแลวพรวนดินกลบ อายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป ใสปุย
สูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1 กก./ตน/ป รวมกับปุย 0-0-60 อัตรา 0.5 กก./ตน/ป
แบงปุยใส 2 คร้ัง ๆ ละ เทา ๆ กัน ในชวงตนและปลายฤดูฝน หมายเหตุ อายุปหมายถึง จํ านวนปหลัง
ปลูกไมผล เชน ไมผลอายุ 4 ป อัตราแนะนํ า 200 กรัม ปุยท่ีใชเทากับ 200 x 4 = 800 กรัม/ตน/ป


