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ลักษณะโดยท่ัวไป :  หนวยท่ีดนิเปนกลุมชุดดินท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย พบในเขต

ฝนตกชุก เชน ภาคใตสีดินเปนสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุตนกํ าเนินดินพวกตะกอนลํ านํ้ า
หรือเกดิจากการสลายตัวผุพังของดินเนื้อหยาบ เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ํ าดีถึงปานกลาง มีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํ า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา มะพราว ไมผลตาง ๆ และพืชไรบางชนิดบาง
แหงยังคงสภาพปาธรรมชาติ ปาละเมาะและไมพุม

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน : ไดแก เนื้อดินบนคอนขางเปนทรายและดินมีความอุดม
สมบูรณต่ํ าในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมดินชุดนี้ มีศักยภาพในการปลูกไมผล ปาลมนํ้ ามัน ไม
ยนืตน พชืไร รวมท้ังสามารถพัฒนาพื้นท่ีเปนทุงหญาเล้ียงสัตว ลักษณะของสภาพพื้นท่ีรวมท้ังลักษณะ
ทางกายภาพของดินไมเหมาะในการใชทํ านาหรือปลูกขาวท่ีตองใชนํ้ าขัง
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ปลูกไมยืนตนและไมผล ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า เตรียมหลุมปลูก ใชปุยสูตร 0-3-

0 อัตรา 170 กรัม/ตน คลุกเคลากับดินในหลุม ยางพารา พันธุแนะนํ า RRIM 600, GT, PR 255, BPM 24,
KRS 166 อายุ 2-40 เดือน ใชปุยสูตร 11-6-4 หรือ12-8-4 อัตรา 100-300 กรัม/ตน หวานรอบๆโคนตน
ขางละ 1 เมตร หรือในแถวยางทุกๆ 2 เดือน อายุ 42-72 เดือน ใชปุยสูตร 18-4-5 อัตรา 400 กรัม/ตน
หวานใหท่ัวในแถวยางทุกๆ 6 เดือน อายุมากกวา 72 เดือน ใชปุยสูตร 15-5-20 หรือ 14-9-20 อัตรา 500
กรัม/ตน หวานใหท่ัวในแถวยางทุกๆ 6 เดือน พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ใสปุยแบบหลุมโดยขุดหลุมรอบ
โคนหรือสองขางลํ าตนแลวกลบ ปญหาบางพื้นท่ีมีความลาดชันสูง วางแนวปลูกเปนแถวตามแนวระดับ
แลวทํ าการหวานพืชคลุมดิน

ปาลมนํ้ ามัน พนัธุแนะนํ า ดูรา, พสิิเพอรา, เทเนอรา, ลูกผสม ดินมีความอุดม
สมบูรณต่ํ า เตรียมหลุมปลูก ใชปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 250 กรัม/ตน รองพื้นหลุม อายุ 1ป ใชปุยสูตร 12-
12-17 หรือ 13-13-12 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน สลับปุยเดี่ยว 21-0-0 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน หรือ 46-0-0
อัตรา 1.0-1.2 กก./ตน ใสปุยผสม 3 คร้ังสลับดวยปุยเดี่ยว 2 คร้ัง อายุ 2-4 ป ใชปุยสูตร 13-13-21 หรือ
14-14-21 หรือ 15-15-21 อัตรา 3.0-5.0 กก./ตน หรือ 12-12-17 อัตรา 3.0-6.5 กก./ตน ใสปุยในวงกลม
รัศมีหางจากโคนตน 1.5-2.0 เมตร แบงใส 3 คร้ัง ตน กลาง และปลายฤดูฝน อายุมากกวา 5 ป ใชปุยสูตร
14-9-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อัตรา 8.0-9.0 กก./ตน รวมกับโบแรกซอัตรา 50-100 กรัม/ตน ใส
ปุยในวงกลมรัศมีหางจากโคนตน 1.5-2.0 เมตร แบงใส 3 คร้ัง ตน กลาง และปลายฤดูฝน ควรมีการ
วเิคราะหปริมาณธาตุอาหารในใบปาลมประกอบกับการใสปุย ปญหาบางพื้นท่ีมีความลาดชันสูง วาง
แนวปลูกเปนแถวตามแนวระดับแลวทํ าการหวานพืชคลุมดิน



กาแฟ พนัธุแนะนํ า Robusta, Arabica ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ควรใส
ปุยอินทรียรองกนหลุมกอนปลูกในอัตรา 20-30 กก./หลุมแลวใชอัตราเดียวกันทุกๆป ควรใชปุยสูตร
เสมอ 10-10-10 หรือ 12-12-12 หรือ 15-15-15 จํ านวน 3 คร้ัง/ป -ปท่ี 1 ใสตนละ 100-150 กรัม/คร้ัง -ปท่ี
2 ใสตนละ 200-250 กรัม/คร้ัง -ปท่ี 3 ใสตนละ 300-350 กรัม/คร้ัง -ปท่ี 4 ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 13-
13-21 ในอัตรา 150-350 กรัม/ตน/คร้ัง ปญหาบางพื้นท่ีมีความลาดชันสูง วางแนวปลูกเปนแถวตามแนว
ระดับแลวทํ าการหวานพืชคลุมดิน

โกโก พนัธุแนะนํ า Upper Amazon ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ควรใสปุย
อินทรียรองกนหลุมกอนปลูกในอัตรา 20-30 กก./หลุม แลวใชอัตราเดียวกันทุกๆป การใสปุยเคมี/ตน/
คร้ัง ยึดหลักดังนี้ - 0.5 ป ใช 11-8-4-3Mgo 113 กรัม - 1 ป ใช 13-11-5-2.5Mgo 113 กรัม - 1.5 ป ใช 14-
13-5-2.5Mgo 113 กรัม  - 2 ป ใช 14-13-9-2.5Mgo 170 กรัม - 2.5 ป ใช 14-13-9-2.5Mgo 170 กรัม - 3 ป
ใช 15-7-13-4Mgo 226 กรัม ปญหาบางพื้นท่ีมีความลาดชันสูง วางแนวปลูกเปนแถวตามแนวระดับแลว
ทํ าการหวานพืชคลุมดิน

เงาะ พนัธุแนะนํ า โรงเรียน, สีชมพู, เจยีะมง ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า
ใชปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/ตน x อายุป คลุกกับดินในหลุมปลูก กอนตกผลใชปุยสูตร 12-6-17
อัตรา 700-800 กรัม/ตน x อายุป หรือปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 600-700 กรัม/ตน x อายุป ใชรวมกับปุย
เดีย่วสูตร 21-0-0 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป หรือ 46-0-0 อัตรา 250-300 กรัม/ตน x อายุป ใสปุย 4
คร้ังเดือนมีนาคม, พฤษภาคม, สิงหาคม, ตุลาคม โดยแบงใสปุยผสม 2 คร้ังๆ ละ เทา ๆ กัน สลับดวยปุย
เดีย่วแบงใส 2 คร้ังๆละเทาๆกัน หวานใหสม่ํ าเสมอรอบๆบริเวณทรงพุมหางจากโคนตนประมาณ 30
ซม. แลวพรวนกลบ ตกผลแลวใชปุยสูตร 18-6-6 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป หรือปุยสูตร 25-7-7
อัตรา 400-500 กรัม/ตน x อายุป แบงใสหลังเก็บเกี่ยวแลว 2 คร้ังๆละเทาๆกัน คร้ังท่ี 3 หลังติดผลแลวใช
ปุยสูตร 14-0-20 อัตรา 500-600 กรัม/ตน x อายุป หรือ 16-3-9 อัตรา 1,200-1,400 กรัม/ตน x อายุป
ปญหาบางพืน้ท่ีมีความลาดชันสูง วางแนวปลูกเปนแถวตามแนวระดับแลวทํ าการหวานพืชคลุมดิน
ปญหาความช้ืนในดินต่ํ า จัดหาแหลงนํ้ า คลุมดินบางๆสมํ่ าเสมอดวยปุยหมัก ฟางขาวหรือเปลือกถ่ัวหรือ
ขุยมะพราว

ปลูกพืชไร ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า ถ่ัวลิสงและถ่ัวหร่ัง พันธุถ่ัวลิสงท่ีแนะนํ า
จ ําพวกเทาะเมล็ดไดแก ไทนาน 9, ขอนแกน 60-1, จํ าพวกรับประทานฝกสดไดแก สุโขทัย39 ขอนแกน
60-2 และพ้ืนเมือง ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กก./ไร ในถ่ัวลิสง และอัตรา 30-50 กก./ไรใน
ถ่ัวหร่ัง โดยการรองกนรองปลูกหรือโรยขางแถวปลูกแลวพรวนกลบตอนปลูกหรือหลังปลูก 25 วัน ใส
ปุยอินทรีย 2-3 ตัน/ไร


