
กลุมชุดดินที่ 39
ลักษณะโดยทั่วไป : เนือ้ดนิเปนพวกดินรวนปนทรายที่อยูในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต สีดินเปน

สีนํ ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุตนกํ าเนิดดินพวกตะกอนลํ านํ้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของ
หนิเนือ้หยาบ พบบริเวณที่ดินที่เปนลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขา เปนดินลึกมีการระบายนํ้ าดี มีความอุดม
สมบรูณตามธรรมชาติตํ่ า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 4.5-5.5
ปจจบุนับรเิวณดังกลาวใชปลูกยางพารา ไมผล มะพราวและปาลมนํ้ ามัน ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ได
แก ชุดดินคอหงษ ชุดดินนาทวี ชุดดินสะเดา ชุดดินทุงหวา

ปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนท่ีดิน : เนือ้ดนิคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณตํ่ าและมี
ปญหาเกีย่วกับการชะลางพังทลายของหนาดิน โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความลาดชันสูง

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินนี้ มศีกัยภาพในการปลูกไมผล ปาลมนํ้ ามัน ไม
ยนืตน พชืไร รวมทั้งสามารถพัฒนาพื้นที่เปนทุงหญาเล้ียงสัตว ลักษณะของสภาพพื้นที่รวมทั้งลักษณะ
ทางภายภาพของดินไมเหมาะในการใชทํ านาหรือปลูกขาวที่ตองใชนํ้ าขัง

ปลูกไมยืนตนและไมผล ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณ ไมยืนตน
ยางพารา พนัธุแนะนํ า -RRIM 600 ,GT,PR 255, BPM 24 ,KRS 166
-เตรียมหลุมปลูก ใชปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 170 กรัม/ตน คลุกเคลากับดินในหลุม
-อาย ุ2-40 เดือน ใชปุยสูตร 11-6-4 หรือ 12-8-4 อัตรา 100-300 กรัม/ตน หวาน

รอบ ๆ โคนตนขางละ 1 เมตร หรือในแถวยางทุก ๆ 2 เดือน
-อาย ุ47-72 เดือน ใชปุยสูตร 18-4-5 อัตรา 400 กรัม/ตน หวานใหทั่วในแถวยาง

ทุก ๆ 6 เดือน
-อายุมากกวา 72 เดือน ใชปุยสูตร 15-5-20 หรือ 14-9-20 อัตรา 500 กรัม/ตน

หวานใหทั่วในแถวยางทุก ๆ 6 เดือน
- พืน้ที่ที่มีความลาดชันสูง ใสปุยแบบหลุม โดยขุดหลุมรอบโคนหรือสองขางลํ า

ตนแลวกลบ
ปญหาบางพื้นที่มีความลาดชัน วางแนวปลูกเปนแถวตามแนวระดับแลวทํ าการ

หวานพืชคลุมดิน
ปาลมนํ้ ามัน พนัธุแนะนํ า -ดูรา -พสิิเพอรา-เทเนอรา-ลูกผสม
-เตรียมหลุมปลูก ใชปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 250 กรัม/ตน รองพื้นหลุม
-อายุ 1 ป ใชปุยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-12 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน สลับปุย

เดีย่ว 21-0-0 อัตรา 2.0-2.5 กก./ตน หรือ 46-0-0 อัตรา 1.0-1.2 กก./ตน ใสปุยผสม 3 คร้ัง สลับดวยปุย
เดี่ยว 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 ใสปุยในวงกลมรัศมีหางจากโคนตน 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 ใสปุยในวงกลมรัศมีหางจากโคนตน 1.5-2.0 เมตร แบง
ใส 3 คร้ัง ตน กลางและปลายฤดูฝน

-ควรมกีารวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในใบปาลมประกอบกับการใสปุย
กาแฟ พนัธุแนะนํ า -Robusta -Arabica -ควรใสปุยอินทรียรองกนหลุมกอนปลูก

ในอตัรา 20-30 กก./หลุม แลวใชอัตราเดียวกันทุก ๆ ป -ควรใชปุยสูตรเสมอ 10-10-10 หรือ 12-12-12
หรือ 15-15-15 จํ านวน 3 คร้ัง/ป ปที่ 1 ใสตนละ 100-150 กรัม/คร้ัง ปที่ 2 ใสตนละ 200-250 กรัม/คร้ัง ป
ที ่3 ใสตนละ 300-350 กรัม/คร้ัง ปที่ 4 ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 ในอัตรา 150-350 กรัม/ตน/
คร้ัง

โกโก พนัธุแนะนํ า Upper Amazon -ควรใสปุยอินทรียรองกนหลุมกอนปลูกใน
อัตรา 20-30 กก./หลุม แลวใชอัตราเดียวกันทุก ๆ ป  -การใสปุยเคมี/ตน/คร้ัง ยึดหลักดังนี้ 0.5 ป ใช 11-
8-4-3Mgo 113 กรัม  1 ปใช 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 15-7-13-4 Mgo 226 กรัม

สะตอ พนัธุแนะนํ า -สะตอขาว - สะตอดาน  -ควรใชปุยรวมกันระหวางปุยเคมี
และปุยอินทรีย ปุยเคมีคือ 15-15-15 สํ าหรับที่ยังไมใหผลผลิตอัตรา 0.5 กรัม/ตน x อายุป หรือ 13-13-21
ทีใ่หผลผลิตแลว อัตรา 1 กก./ตน x อายุป สวนปุยอินทรียใหใชอัตรา 30-50 กก./ตน/ป แบงใส 2 คร้ัง/ป
ตอนตนและปลายฝน

ลางสาดและลองกอง -ใชปุยสูตร 0-3-0 อัตรา 100 กรัม/ตน x อายุป คลุกกับปุย
อินทรยี 30-50 กก./ตน/อายุป ในหลุมปลูกหลังใหผลผลิตแลวใสปุยสูตร 15-15-15 ชวงออกดอกใส 12-
24-12 หรือ 13-13-21 และหลังจากติดผลแลวจะใส 13-13-13 หรือ 15-15-15 ในอัตราครึ่งหนึ่งของอายุ
ตน ปญหาความชื้นในดินตํ่ า การใหนํ้ าจํ าเปนมากในชวงดอกบานและดอกติดผล จัดหาแหลงนํ้ า คลุม
ดนิบาง ๆ สมํ่ าเสมอดวยปุยหมัก ฟางขาวหรือเปลือกถ่ัว

ปลูกพืชไร  ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า  ถ่ัวลิสง   ใสปุยเคมีสูตร 12-24-21 อัตรา 20-
30 กก./ไร ในถั่วลิสง และอัตรา 30-50 กก./ไร ในถ่ัวหร่ัง โดยการรองกนรองปลูกหรือโรยขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบตอนปลูกหรือหลังปลูก 25 วัน  ใสปุยอินทรีย 2-3 ตัน/ไร


