
กลุมชุดดินที่ 45
ลักษณะโดยทั่วไป :  หนวยทีด่นินีเ้ปนกลุมชุดดินที่มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนที่มี

กรวดหรอืลูกรังปะปนเปนปริมาณมาก พบในเขตชุมชื้น เชน ภาคใต และภาคตะวันออก กรวดสวน
ใหญเปนพวกหินกลมมน สีดินเปนสีนํ้ าตาลออน สีเหลืองหรือสีแดง พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีลักษณะ
เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขาเปนดินตื้นมาก มีการระบายนํ้ าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ าปฏิกิริยา
ดนิเปนกรดจัดถึงกรดแก มีคาความเปนกรด เปนดางประมาณ 4.5 - 5.5 ปญหาสํ าคัญในการใช
ประโยชนทีด่นิของหนวยที่ดินนี้ไดแก เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณตํ่ าบริเวณที่มีความลาดชันสูง มี
แนวโนมทีจ่ะเกิดการชะลางพังทลายไดงาย ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา มะพราว หรือไมผล
บางชนดิ บางแหงเปนที่รกรางวางเปลา หรือเปนทุงหญาธรรมชาติ ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก
ชุดดนิชุมพร ชุดดินหาดใหญ ชุดดินคลองชาก ชุดดินเขาขาด ชุดดินทาฉาง ชุดดินหนองคลา ชุดดิน
ยะลา

ความเหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินที่ 45 มศีกัยภาพในการปลูกยางพารา และ
มะมวงหมิพานตและพัฒนาเปนทุงหญาเล้ียงสัตวมากกวาที่จะนํ ามาใชทํ านาเนื่องจากเปนที่ดอน สภาพ
พืน้ทีด่นิลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา เปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังอาจจะสามารถใชปลูกไมผลชนิด
ตางๆ เชน โกโก มังคุด หรือ ปาลมนํ้ ามัน มะพราว พืชไรชนิดตางๆ ได แตไมคอยเหมาะสมนัก เนื่อง
จากการมช้ัีนกอนกรวดหรือช้ันลูกรังตื้น ซ่ึงอาจจะขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชได และไมเหมาะ
สมในการใชทํ านา เนื่องจากมีสภาพพื้นที่สูงยากตอการเก็บกักนํ้ า

การจัดการกลุมชุดดินท่ี 45
ปลูกไมยืนตน ปญหาเปนดินตื้น, พื้นที่มีความลาดชัน, ดินขาดความอุดม-สมบูรณ

ยางพารา  ขยายหลุมปลูก เพื่อทํ าลายชั้นลูกรังหรือช้ันกรวด ควรมีขนาด 1 x 1 x
1 ม. ยดึลํ าตนกับหลักไม เพื่อไมใหลํ าตนโยกพื้นที่มีความลาดชันนอยกวา 12% ใชมาตราการอนุรักษดิน
และนํ ้าดานพืช เชน ปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเท พื้นที่มีความลาดชันมากกวา 12% ใชวิธีกล
เชน ทํ าชั้นบันไดดิน  คันคูรับนํ้ ารอบเขา ใชปุยร็อคฟอสเฟต อัตรา 170  กรัม/ตน, รองกนหลุมกอนปลูก
ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พวกปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 20-50 กก./ตน/ป

-อายุ 0-42 เดือน ใชปุยสูตร 18-10-6 หรือ 8-14-3 หรือ 60-190 หรือ 130-400
กรัม/ตน/คร้ัง

-อายุ 42-76 เดือน ใชสูตร 18-4-5 หรือ 13-9-4 อัตรา 400 หรือ 530 กรัม/ตน/คร้ัง
-อายุมากกวา 76 เดือน ใหปุย 2 คร้ัง ตนและปลายฝน ใชสูตร 15-0-8 อัตรา 500

กรัม/ตน/คร้ัง



สํ าหรับสวนยางที่ปลูกพืชตระกูลถ่ัว และมีการใสปุยร็อคฟอสเฟต และสูตร
12-5-14 อัตรา 600 กรัม/ตน/คร้ังในสวนยางทั่ว ๆ ไป วิธีการใส บริเวณที่ราบใสแบบหวานพื้นที่มีความ
ลาดเทมีการทํ าขั้นบันได ใสเปนแถบ พื้นที่มีความลาดเทสูงใสเปนหลุม

ปลูกไมผล  ปญหาเปนดินตื้น พื้นที่มีความลาดชันปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกยางพารา
ปญหา ขาดแคลนนํ้ า เปนสิ่งจํ าเปนควรหาแหลงนํ้ าสํ ารองเชน ขุดบอเก็บนํ้ าหรือมีการใชวัสดุพวกปุย
หมกั ฟางขาวคลุมโคนตนในฤดูแลงเพื่อรักษาความชื้นในดิน

ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ ใชปุยอินทรียอัตรา 500 กก./ตน รองกนหลุม
ปลูก ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี อัตรา 20-50 กก./ตน/ป

เงาะ กอนตกผลใชสูตร 15-15-15 อัตรา 500 กรัม/ตน x อายุ(ป) ปละครั้ง ตกผล
แลว กอนแทงชอดอก ใชสูตร 12-24-12 อัตรา 2 กก./ตน ชวงติดผลใชสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-7-2
MgO อัตรา 1-2 กก./ตน และกอนเก็บเกี่ยว 30 วัน ใชสูตร 0-0-50 อัตรา 1 กก./ตน และหลังตกแตงกิ่ง ใช
สูตร 20-11-11 หรือ 15-15-15 อัตรา 2 กก./ตน

กาแฟ ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี อัตรา 10-20 กก./ตน/ป ใชปุยเคมีสูตร 15-15-
15 จ ํานวน 3 คร้ัง/ป โดยใสปละ 100-150  กรัม/ตน x อายุ(ป) คร้ังในปที่ 4 ใส 13-13-21 อัตรา 150-350
กก./ตน/คร้ัง ปละ 3 คร้ัง

สะตอ ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี อัตรา 10-20 กก./หลุม รวมกับ ใชปุยร็อค
ฟอสเฟต รองกนหลุม 250 กรัม กอนปลูก ใชปุยเคมี 2 คร้ัง สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 0.5 และ
1 กก./ตน/ป สํ าหรับสะตอที่ยังไมใหผลผลิตและที่ใหผลผลิตแลวตามลํ าดับใชปุยคอก ปุยหมัก ปริมาณ
15-30 กก./ตน/ป กอนใหผลผลิตและ 45-60 กก./ตน/ป เมื่อใหผลผลิตแรก

พริกไทย  ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี อัตรา 10 กก./หลุม ใชปุยเคมี สูตร 15-15-
15 หรือ 17-17-17 อัตรา 50-100 กรัม/คร้ัง ใส 4 คร้ัง/ป

พชืไร พืชสวน (พืชแซม)  ปญหาพื้นที่มีความลาดเท ความลาดชันมากกวา  20% ไม
ควรปลกูพืชแซม ควรปลูกพืชตระกูลถ่ัว และไถกลบเมื่อออกดอก เพื่อชวยคลุมดิน ปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน

แตงโม  ปญหาดินเปนกรดใชปูนขาว อัตรา 200-400 กก./ไร ปญหาดินขาดความ
อุดมสมบรูณตํ่ า ใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 3-5 ตน/ไร และรองกนหลุม 5-10 กก./หลุม
ใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 50-100 กก./ไร (แบงใส 2 คร้ัง) รองกนหลุมและเมื่ออายุ
30 วัน โดยโรยขางตน
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