
กลุมชุดดินที่ 43
ลักษณะโดยทั่วไป :  เนือ้ดนิเปนพวกดินทรายบางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดินมีสีเทา

สีเทาถงึสีขาว หรือสีนํ้ าตาลปนเทา หรือสีเหลือง พบบริเวณลูกคลื่นลอนลาด บริเวณชายหาดทรายหรือ
สันทรายชายทะเลบางแหง บริเวณที่ลาดเชิงเขา มีความลาดชันประมาณ 2 - 4 % เปนดินลึก มีการระบาย
นํ ้าคอนขางมากเกินไป ระดับนํ้ าใตดินอยูลึกกวา 1.5 เมตรตลอดป มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ า
มาก pH 5.5-6.5  แตถามีเปลือกหอยปะปนจะมีปฏิกิริยาเปนดางปานกลาง ชุดดินไมขาว ชุดดินพัทยา ชุด
ดนิระนอง ไดแกชุดดินบาเจาะ หัวหิน หลังสวน สัตหีบ ดงตะเคียน พทัยา ระนอง ไมขาวปจจุบันบริเวณ
ดงักลาวใชปลูกพืชไรบางชนิด เชน มันส ําะหลัง สับปะรด หรือใชปลูกไมผล เชน มะพราว มะมวง
พทุรา และมะมวงหมิพานต บางแหงเปนปาละเมาะ หรือทุงหญาธรรมชาติ

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน :  เนือ้ดนิเปนทรายจัดทํ าใหมีความสามารถในการอุมนํ้ าไดนอย
เสีย่งตอการขาดนํ้ า  การระบายนํ้ า คอนขางมากเกินไป  ความอุดมสมบูรณตํ่ ามาก

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินนี้โดยทั่วไป มศีกัยภาพเหมาะสมในการปลูก
พชืเศรษฐกิจบางประเภท เชน มะมวงหมิพานต สับปะรด และพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียงสัตว
ไมคอยเหมาะสมในการปลูกปาลมนํ้ ามัน มะพราว ไมผลทุกชนิด และพืชไร และไมเหมาะสมในการ
ปลูกยางพารา กาแฟ โกโก กลวย และใชทํ านา

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 43
ปลูกไมผล

ปญหาพืน้ที่มีความลาดเท -วางแนวปลูกเปนแนวระดับ แลวปลูกพืชคลุมดิน
พวกพืชตระกูลถ่ัว

มะพราว ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า - ใชปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 20-50
กก./ตน/ป  -เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. ผสมปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 20 กก./หลุม และร็อค
ฟอสเฟต 500 กรัม/ตน

- อายุ 1-5 ป ใสปุยสูตร 13-13-21 หรือ 12-17-2 อัตรา 1 กก./ตน x อายุป และ
แมกนีเซียมซลัเฟต อัตรา 200 กรัม x อายุป และโดโลไมท อัตรา 1 กก. x  อายุป โรยปุยรอบโคนตนรัศมี
0-2 เมตร พรวนดินกลบ ใสปุย 2 คร้ังชวงตนและปลายฝน

-อายุมากกวา 6 ป ใชปุยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 อัตรา 1.0 กก./ตน x อายุป
สลับกับปุยเดี่ยว 0-0-60 อัตรา 0.5 กก./ตน x อายุป แบงใส 2 คร้ัง ตนและปลายฝน

มะมวงหมิพานต ใชปุยพืชสด พวกพืชตระกูลถ่ัว แลวไถกลบชวยเพิ่มอินทรีย
วตัถุแกดิน เตรียมหลุมปลูก ใชร็อกฟอสเฟต อัตรา 500 กรัม/ตน

-อายุ 1-2 ป ใชปุยสูตร 12-24-2 จํ านวน 300-800 กรัม
-อายุ 3 ป ใชปุยสูตร 12-24-2 อัตรา 1 กก.



-อายุ 4-6 ป ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-5 กก.
-มากกวา 6 ป ใชปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กก.
-ใสปุยปละ 2 คร้ัง ตน และปลายฝน
สับปะรด ใชปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 4-6 ตัน/ไร ไถกลบเศษตนและใบเพื่อ

เปนอินทรียวัตถุ
ชวงเริ่มปลูกถึงเก็บผลรุนแรก ใสปุย 3 คร้ัง

1. อายุ 1-3 เดือน สูตร 16-20-0 อัตรา 10-25 กก./ตน รองกนหลุมหรือที่กาบใบลาง
2. อายุ 6 เดือน สูตร 13-13-21 อัตรา 10-25 กรัม/ตน ที่กาบใบลาง
3. เร่ิมออกดอกใชอัตราเดียวกับครั้งที่สอง

  หลังเก็บผลรุนแรก ใสปุย 2 คร้ัง
1. สูตร 21-0-0 อัตรา 10 กรัม/ตน ที่กาบใบลางหลังเก็บผลรุนแรก  1 เดือน
2. สูตร 13-13-21 อัตรา 10 กรัม/ตน ที่กาบใบลางหลังครั้งแรก  3 เดือน

-ใชสังกะสีซัลเฟต และทองแดงซลัเฟตในรูปสารละลาย ฉีดพนใหทั่ว เมื่อขาด
ธาตุทองแดงและสังกะสี

ปลูกพืชไร ปญหาดนิมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ถ่ัว ขาวโพด ปลูกเปนพืชแซม ใชปุยคอก ปุย
หมกั 4-6 ตัน/ไร และใชปุยพืชสด พวกพืชตระกูลถ่ัว ปอเทือง

ถั่ว              -ใชปุยสูตร 12-24-2 อัตรา 25 กก./ไร
 - คลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม

ขาวโพด  - ใชปุยสูตร 16-16-8 หรือ 15-15-15 อัตรา  25-50 กก./ไร พรอมปลูก
                     หรือโรยขางแถว
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