
กลุมชุดดินที่ 32
ลักษณะโดยท่ัวไป : หนวยท่ีดนิเปนกลุมชุดดินท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง บางแหงอาจมีช้ันดินทรายละเอียดสลับช้ันอยู พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต สีดินเปนสีนํ้ า
ตาลหรือสีเหลืองปนนํ้ าตาลและมักมีแรปะปนกับเนื้อดิน เกิดจากตะกอนดินท่ีนํ้ าพัดมาทับถมบริเวณสัน
ดนิริมนํ ้า ซ่ึงมีสภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาดเปนดินลึกมากมีการระบายน้ํ าดี มี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํ า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดแก มีคาความเปนกรด
เปนดาง ประมาณ 4.5-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา กาแฟ และไมผลชนิดตาง ๆ ไมคอยมี
ปญหาในเร่ืองคุณสมบัติของดิน แตอาจมีปญหาเร่ืองนํ้ าทวม สรางความเสียหายใหแกพืชผลท่ีปลูก หาก
นํ ้าในลํ านํ ้ามีปริมาณมากจนไหลเออทวมตล่ิง และแชขังอยูเปนเวลานาน  ตัวอยางชุดดินท่ีอยูในกลุมนี้
ไดแก ชุดดินรือเสาะ ชุดดินลํ าแกน ชุดดินตาขุน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินท่ี 32 มีศักยภาพเหมาะสมท่ีจะใชทํ าสวนไมผล
กาแฟ พชืผักและยางพารา เนื่องจากพบในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาด ลักษณะเนื้อดิน
ละเอียดปานกลาง มีสภาพการระบายน้ํ าดี อยางไรก็ตามในฤดูแลงสามารถปลูกพืชไรและพืชผักไดถามี
นํ ้าชลประทานหรือแหลงนํ้ าธรรมชาติชวยเสริม ในบางพื้นท่ีเกษตรกรไดปฏิบัติอยูแลว เพื่อใหเกษตรกร
มีทางเลือกในการใชท่ีดิน

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 32
ปลูกพืชไร ปญหาดนิขาดธาตุอาหารพืชบางอยาง แกไขโดยการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก

หรือปุยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร หวานใหท่ัวแปลงแลวคลุกเคลาใหเขากับดินกอนปลูก 7-14 วัน ถ่ัวเขียว
พนัธุท่ีแนะนํ า อูทอง 1, 2 พิษณุโลก 2 กํ าแพงแสน 1, 2 ชัยนาท 60, 36 และ มอ. 1 ใสปุย 12-24-12 อัตรา
20-30 กก./ไร หรือ 16-20-0 อัตรา 20-25 กก./ไร โดยเปดรองใหลึก 6-8 นิ้ว โดยใสรองกนหลุมหรือโรย
สองขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ ปญหาดินเปนกรด มีคา pH ต่ํ ากวา 5.5 ใสปูนขาวหรือร็อคฟอสเฟต
อัตรา 100-200 กก./ไร/ทุกๆ 2-4 ป ขาวโพด พันธุท่ีแนะนํ า ขาวโพดเล้ียงสัตว พันธุสุวรรณ 1 ขาวโพด
หวาน พันธุซูเปอรสวีท ดเีอ็มอาร ขาวโพดฝกออน พันธุ รังสิต 1 สุวรรณ 2 ใสปุย 20-20-0 หรือ 16-20-0
อัตรา 25-50 กก./ไร ใสรองกนหลุมพรอมปลูกหรือโรยขางแถว ขาวโพดเม่ืออายุ 15-30 วัน แลวพรวน
ดินกลบ

ปลูกไมผล ปญหาดนิมีความอุดมสมบูรณต่ํ า เชน เงาะ พันธุท่ีแนะนํ า โรงเรียน สีชมพู ใช
ปุย 8-24-24 อัตราต่ํ า 2 กก./ตน/คร้ัง อัตราสูง 5 กก./ตน/คร้ัง หลังจากเก็บผลผลิตและตัดแตงกิ่งแลว
ประมาณเดอืนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ใชปุย 15-15-15 อัตรา 2-5 กก./ตน และเดือนกันยายนใชปุย
8-24-24 อัตรา 2-5 กก./ตน เม่ือเงาะเร่ิมออกดอกใชปุยสูตร 14-14-21 อัตรา 2-5 กก./ตน และใสอีกคร้ัง
หนึ่งเม่ือเงาะติดผลขนาดเล็ก



มังคุด มังคุดท่ียังไมใหผล ใสปุย 15-15-15, 16-16-16 ในตนมังคุดอายุ 1-2 ป
อัตรา 0.5-1.0 กก./ตน และเพิ่มข้ึนประมาณ 0.5 กก./ตน/ป โดยแบงใส 2 คร้ัง ในตอนตนและปลายฤดู
ฝน มังคุดท่ีใหผลแลว

1. ใสปุยหลังเก็บผลเสร็จแลว ใสปุย 15-15-15, 16-16-16 ตนละ 2-3 กก.
2. ใสปุยกอนการออกดอก ชวงปลายฤดูฝนใชปุย 12-24-12, 8-24-24 หรือ 9-24-

24 ประมาณ 2-3 กก./ตน
3. ใสปุยเม่ือติดผลแลว ใชปุย 15-15-15 หรือ 16-16-16 ปริมาณ 1-2 กก./ตน เม่ือ

ผลมังคุดมีอายุประมาณ 4-5 สัปดาห หลังดอกบานใสปุย 12-12-17-2 หรือ 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน
ลองกอง ชวงท่ี 1 ใสปุยอินทรีย 1-2 ปบ/ตน รวมกับปุยเคมี 15-15-15 อัตราการ

ใสเปนกิโลกรัมเทากับคร่ึงหนึ่งของอายุตน แบงใส 2 คร้ัง คือ ตนและปลายฤดูฝน หลังยายปลูก 1-2
เดอืน จะใหปุยไนโตรเจน 100-150 กรัม/ตน

ชวงท่ี 2 เร่ิมใหผล ใหปุยคอกทุก 4 เดือน สวนปุยเคมีจะให 4 คร้ัง เชน
ลองกอง อายุ 8 ป ใหปุยดังนี้

1. หลังเก็บเกี่ยวและตัดแตงกิ่งแลวใหปุย 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน
2. เรงการออกดอกใหปุย 12-24-12 อัตรา 2 กก./ตน
3. บํ ารุงชอดอกใหปุย 10-52-14 อัตรา 2 กก./ตน
4. บํ ารุงผล ใหปุย 13-13-21 อัตรา 2 กก./ตน


